
حکمت اسالمی 36
سال هشتم ـ فروردین و اردیبهشت 1394

0000 محمد باقر خراسانی )مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی( ▪ زیر نظر: 
▪ امور اجرایی:.......................................................................................... سید سعید شاه چراغی

▪ طراح و صفحه آرا: واحد خدمات پژوهشی مجمع عالی حکمت اسالمی 
........................................................................................................................................................... )حسن محسنی(
▪ لیتوگرافی و چاپ: ............................................................................... مرکز چاپ و نشر اسراء
▪ آدرس: قم / خ 19 دی )باجک( / کوچه 10 / فرعی اول سمت چپ/پالک 5
▪ تلفن: ..................................................................................................................................................  37757610 025

▪ نمابر: ....................................................................................................................................................  37721004 025 
▪ صندوق پستی: ................................................................................................................................ 37185 4454 
▪ پیام کوتاه:.......................................................................  30009900091384 50002401384
▪ شاپا )شماره استاندارد بین المللی نشریات(........................................................... 2423-5113

www.hekmateIslami.c om
Info@hekmateIslami.com

▪ نظارت علمی: ......... حجج اسالم والمسلمین آقایان رضانژاد، عباسی و معلمی

2 سخن نخست محمدباقر خراسانی................................................................ 
4  .......... گزارش اجمالی از فعالیت های مجمع عالی )شعبه مشهد( سید عباس صالحی
6  .............................. نقش تفکر عقلی و فلسفی در زندگی آیت اهلل العظمی جوادی آملی

 10 نشست علمی »اعیان ثابته در علم خدا«.................................................. 
27  ....................»نشست علمی »مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی
39 اخبار مجمع عالی حکمت اسالمی........................................................ 
47 گزارش اجمالی گروه های علمی مجمع عالی حکمت اسالمی....................... 

 ویژه نامه گردهمایی اساتید علوم عقلی
71 نگاهی گذرا به زندگی و آثار علمی حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی....... 

75 ویژگی های علمی و اخالقی دکتر احمدی  غالمرضا فیاضی................................ 
76  ..................................... دکتر احمدی؛ آبرو و زینت روحانیت  سیدمحمد غروی
80  ............................................................ عقل؛ فطرت فعال  غالمرضا فیاضی
82  ......................... بازخوانی نیم قرن دوستی با دکتر احمدی  دکتر غالمعلی حداد عادل
86  ..................................................................... سخنرانی  دکتر احمد احمدی

 ویژه نامه حکیم طهران
90  ....................................................... معرفی شهرستان مرند  علی نعمت زاده
92 پیــام  آیت اهلل العظمی سبحانی .................................................................... 

94  ..................................... گزارش همایش ملی حکیم طهران  محمدباقر خراسانی
96  ............................................................. معیار تمایز علوم  سیدمحمد غروی
100 مدرس زنوزی و حکمت متعالیه  دکتر احمد احمدی.......................................... 

104  .. مدرس زنوزی؛ صاحب ابتکار و نوآوری در عرصه حکمت متعالیه  ابوالحسن غفاری
107 بررسی وجود رابط و ربطی در اندیشه مالعلی مدرس زنوزی  سیدابوالقاسم حسینی..... 
108 معاد جسمانی از دیدگاه مالصدرا و مدرس زنوزی صمد صمدی......................... 
110 معرفی حکمای حوزه فلسفی طهران )عالمه سیدابوالحسن رفیعی قزوینی(...... 



سال هشتم / شماره 36
فروردین و اردیبهشت 94

2

 سخن نخست

مجمع عالی حکمت اســالمی ســال 1393 را در حالی  
پشــت سر گذاشت که با الطاف خداوند متعال و توجهات 
اهل بیت عصمت و طهارت، با رشــد و توسعه کّمی و کیفی 

برنامه ها و فعالیت ها همراه بود. 
گرچــه در این گفتار فرصت پرداخت تفصیلی بــه تمام برنامه ها و 
فعالیت ها میسور نمی باشــد، اما جهت استحضار خوانندگان ارجمند 
و اســاتید و فضالی محترم، تشریح بخشی از آنچه صورت گرفته، 

مفید خواهد بود. 
از ابتدای سال 1393 در برنامه ریزی فعالیت های مجمع عالی عالوه 
بر گسترش برنامه ها، کیفیت بخشی و توسعه کیفی نیز مورد توجه و 
هدف گذاری قرار گرفت، از این رو جهت استحضار می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:

برگزاری جلسات گروه های علمی �
گروه های علمی مجمع عالی حکمت اسالمی که بحمدهلل در حال 
حاضر با حضور اساتید علوم عقلی حوزه و دانشگاه، به فضایی علمی 
جهت نظریه پردازی، نقد و بررسی و آزاد اندیشی عالمانه در راستای 
شکل گیری تولید علم و گســترش نهضت نرم افزاری تبدیل شده 
اســت، در سال 93 به ارائه بیش از 90 موضوع علمی در قالب 115 

جلسه، اقدام نمودند. 
در این جلســات در محیطی کاماًل علمــی و محترمانه و به دور از 
تعصبات و مســائل احساســی، نظریه پردازان و ارائه دهندگان به 
تشریح آخرین یافته های علمی خود در مباحث علوم عقلی پرداختند 
و مطالب ارائه شــده توسط اعضای گروه مورد نقد و بررسی دقیق و 

علمی قرار گرفت. 

برگزاری نشست های علمی �
نشســت های علمی سال 93 در سه بخش و با سه رویکرد مختلف 

برگزار شد:
 1. نشست ها و میزگرد های علمی در فضای عمومی حوزه؛

2. نشست  های علمی در نمایشگاه های بین المللی )کتاب و قرآن کریم(؛

محمدباقر خراسانی )مدیر اجرایی( 5

سال 93؛ توسعه کّمی و کیفی برنامه ها 

  3. پیش نشست های همایش ملی حکیم طهران در نقاط مختلف 
کشور

براین اساس و با توجه به سه رویکرد فوق، در سالی که گذشت 14 
نشســت علمی برگزار شد که بحمدهلل مورد توجه و استقبال خوب 

اساتید، نخبگان و دانش پژوهان حوزه و دانشگاه قرار گرفت.

آموزش �
در بعد آموزش، چه آموزش های کوتاه مدت و چه آموزش های بلند 
مدت، به لطف خدا برنامه های اجرا شده با حرکتی رو به جلو و توام 
با عمق بخشی به مسائل آموزشی در حوزه علوم عقلی، همراه بوده 
اســت، در آموزش های بلند مدت که به صورت مستمر و در طول 
سال تحصیلی برگزار می شود، 46 موضوع معرفی و برگزار شد که 
به لحاظ تعداد و گستره موضوعات بسیار قابل توجه تر از سال قبل 
بوده است. در آموزش های کوتاه مدت نیز موضوعات جدید با بهره 
مندی از توان اساتید محترم ارائه و برگزار شد که در مجموع اقبال 

بسیار بیشتری از مباحث آموزشی صورت گرفت. 

همایش ملی حکیم طهران �
در خصوص برگزاری همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشــت مقام 
علمی مرحوم آقا علی مدرس زنوزی عالوه بر برنامه ریزی و برگزاری 
8 پیش نشست علمی در مراکز حوزوی و دانشگاهی شهرهای قم، 
تهران، شیراز و مشهد، کمیته احیاء و تصحیح آثار نیز با شناسایی و 
جمع آوری نسخ مربوط به آثار مختلف مرحوم آقا علی مدرس، کار 
تصحیح آثار را آغاز نمود)42 نسخه مربوط به 17 اثر از بیش از 13 
مرکز علمی و کتابخانه ای جمع آوری شــد که در همین مجموعه، 
نسخ جدید و منتشر نشده ای وجود دارد(، به گونه ای که در سه ماهه 
پایانی ســال 93 بخش اعظمی از آثار در دست مصححین مجرب 
قــرار گرفت و رایزنی برای تصحیح آثار باقیمانده نیز صورت گرفته 
اســت ، ضمن اینکه در همین مدت تالش  برای تدوین مقاالت از 
سوی نویسندگان، ارزیابی مقاالت ارسالی به دبیرخانه همایش، چاپ 
و نشر ویژه نامه، برنامه ریزی برای برگزاری سایر پیش نشست ها و... 

نیز انجام گرفته است. 
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ارائه خدمات مشاوره علمی �
واحد مشــاوره علمی نیز در سه بخش مشــاوره حضوری، تلفنی و 
اینترنتی فعالیت خود را گسترش داده و موضوعات مختلف )بیش از 
100 موضوع( با حضور اساتید و کارشناسان متعهد و مجرب، مورد 
مشــاوره قرار گرفته اســت که البته بنا بر آن داریم در شماره های 
مختلف خبرنامه حکمت اسالمی بخشی از مطالب جلسات مشاوره 

منتشر و در اختیار عالقمندان قرار گیرد.

نشریات �
در ســال 93 عالوه بر انتشار 6 شــماره خبرنامه حکمت اسالمی 
که به واقع امروز به یکی از نشــریات علمی خبری وزین در حوزه 
علوم عقلی تبدیل شده، 2 شماره فصلنامه علمی تخصصی حکمت 
اسالمی نیز منتشــر گردید، این فصلنامه که مسیر اخذ رتبه علمی 
پژوهشی خود را طی می کند، نشر دهنده مقاالت معتبری از اساتید، 
کارشناسان و دانش پژوهان حوزه حکمت اسالمی است که ان شاءاهلل 
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته برخی از شماره ها به صورت 

ویژه به گروه های علمی مجمع عالی اختصاص خواهد داشت. 

انتشارات �
انتشارات حکمت اســالمی در سال 93 فعالیت بسیار جدی تر خود 
را با آماده ســازی و چاپ قریب 8 عنوان از آثار فاخر و ارزشمند در 
حوزه حکمت اسالمی، پی گرفت. نمایه سازی آثار، پیگیری ارزیابی 
و بررسی آثار جدید، تجدید چاپ برخی از آثاری که کمتر از یکسال 
از نشــر آن می گذرد، بازاریابی و توزیع آثار در نقاط مختلف کشور 
و... بخشی از فعالیت های انتشارات حکمت اسالمی در سال 1393 

می  باشد. 

راه اندازی شعبه مشهد �
با پیگیری های فراوان و برنامه ریزی مستمر، بحمدهلل اولین شعبه 
مجمع عالی حکمت اسالمی از مهر 1393 در مشهد مقدس فعالیت 
خود را آغاز کرد. شــعبه مشهد با راه اندازی 5 گروه علمی، برگزاری 
دوره ها و کارگاه های آموزشــی، نشست های علمی، اکنون به مرکز 

اجتماع اساتید علوم عقلی حوزه علمی خراسان تبدیل شده و البته از 
زمان فعالیت سعی بر تعامل سازنده و علمی با تمامی مراکز علمی 
حوزوی و دانشگاهی و با مکاتب مختلف که دغدغه مسائل علمی 
و اعتقادی دارند، داشته است. ناگفته نماند که انتخابات اولین دوره 
شورای اجرایی شعبه مشهد در اوایل بهمن 93 برگزار و رسماً مدیر 

و شورای اجرایی فعالیت خود را آغاز نمودند.
آنچه در این گفتار آمد فقط بخشــی از فعالیت های گســترده و 
فراوان مجمع عالی حکمت اسالمی در سال 1393 بود و فرصت 
پرداختن حتی اجمالی به ســایر برنامه هــا و فعالیت ها همچون 
تولیدات رســانه ای، توســعه کتابخانه علوم عقلــی، گردهمایی 
اساتید علوم عقلی و اجالل از اساطین حکمت اسالمی، برگزاری 
کارگاه های علمی، همکاری در برگزاری  همایش های علمی )ملی 
و بین المللی(، همکاری های آموزشــی، شرکت در نمایشگاه های 
مختلف،  حضور شخصیت های مختلف علمی و  اجرایی در مجمع، 
برگزاری جلسات برنامه ریزی و تصمیم سازی، تبلیغات و اطالع 
رســانی، ارتباط و تعامــل با مراکز مختلف علمی، جلســات هم 
اندیشــی افراد و مراکز در عرصه آموزش فلسفه برای کودکان و 
راه اندازی کارگروه آموزش فلسفه اسالمی برای کودک، پذیرش 

اعضای جدید و... می باشد. 
آنچه صورت گرفت لطف خداوند متعال، توجهات اهل بیت عصمت و 
طهارت، اخالص و برنامه ریزی مدیران و عوامل اجرایی مجمع 

عالی حکمت اسالمی می باشد. 
امیدواریــم بتوانیم در جهت تحقق اهــداف و وظایف مجمع عالی 
حکمت اسالمی با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از توان،  تجربه و 
حضور اساتید و نخبگان محترم حوزه و دانشگاه، بیش از پیش قدم 
برداریم تا زمینه گسترش گفتمان فلسفه اسالمی در داخل و خارج از 

کشور فراهم شود. ان شاءاهلل  
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گـزارش 

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی به همراه مدیر و اعضای شورای اجرایی شعبه مشهد، چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 با ناظر  5
معظم؛ حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی »دامت برکاته« دیدار کردند. در این دیدار جناب آقای دکتر سید عباس صالحی )مدیر 

مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد( گزارشی از برنامه ها و فعالیت های شعبه مشهد ارائه نمودند.

فعالیت های مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد

بسم اهلل الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین.  
خیلی سپاســگزاریم که خدمت شما تشریف حاصل شده 
و ایــن بذل عنایت را داشــتید که در خدمت حضرتعالی باشــیم و 
فیوضاتتان مثل سابق بر ما جریان و سریان داشته باشد، دوستان هم 
خیلی خوشبخت هستند که خدمت شما تشرف پیدا کردند. مجمع 
عالی حکمت اســالمی در سال 84 تأسیس شــد و تحت نظارت 
حضرتعالی و بزرگان دیگر بود، دو ســالی است که تصمیم گرفتند 
شعبی را افزایش دهند. ابتدا از خراسان و مشهد آغاز شد که با کسب 
نظر از حضرتعالی و سایر نظار بزرگوار بود. تشکر می کنیم از محبتی 
که شــما به ما و عزیزان بزرگوار و عالی قدر داشتید، به حوزه علمیه 
خراسان، مشهد و گشایش این باب برای این حوزه. تشکر ویژه داریم 
از هیئت عالیه مجمع عالی حکمت، هیئت مدیره و دوســتانی که 
این بحث را دنبال کردند؛ حضرت آیت اهلل غروی، حضرت آیت اهلل 

فیاضی و بقیه عزیزانی که در خدمتشان هستیم. 
همان طوری که حضرتعالــی در گفتار ارزشــمند و مهمتان برای 
افتتاحیه مجمع عالی حکمت اســالمی که در مهرماه سال گذشته 
برگزار شد، فرموده بودید، حوزه علمیه خراسان دارای سابقة مهم و 
اساسی در فضای علوم عقلی و حکمی بوده و تبار فلسفی، عقالنی 

و حکمی این حوزه، ســابقة دیرینه  و قابل توجهی دارد و قرن های 
مختلف، با این سابقه حرکت کرده است؛ علی رغم مسئله هایی که 
در چند دهة اخیر در حوزه  علمیه مشهد عارض شده؛ مسئله هایی که 
عوارض هســتند، نه ذاتیات. باطن حوزه علمیه خراسان، یک باطن 
عقالنی، حکمی و فلســفی بوده اســت. در همین دوره های فترت 
هم بزرگانی حضور داشــتند که از خیلی جاها شاید کمتر نبودند و 
نیستند؛ مثل استاد جالل الدین آشتیانی که دهه های متوالی در این 
فضا در حوزه و دانشگاه تدریس کرد، ما و دوستانی که در این جمع 
هستند، و دوستان دیگر نیز در حد خودمان از ایشان مستفید بودیم. 
مرحوم آیت اهلل آقاســید عزالدین زنجانی، شخصیت ارزشمند و قابل 
توجهی اســت که از دهه 50 تا سال گذشته، حوزه علمیه خراسان 
و دانشگاهیان، از حضور ایشان متنعم بودند. برخالف تصویری که 
شــاید به نظر بیاید که این فترت، جزء ذاتیات حوزة علمیه خراسان 
شده، این فترت، جزء عوارض بوده و هست و جریانی که در فضای 
حوزة علمیه مشــهد اســت؛ مثل همة حوزه های تشیع که تشیع با 
عقالنیت شروع شــده و با عقالنیت تداوم پیدا کرده و با عقالنیت 
می ماند و در مقابل جریان های انحرافی و تحریفی اسالمی، خودش 
را نشان می دهد. این روح عقالنیت با ذات حوزه، تشیع و روحانیت 
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است. طبیعتاً تفکر حکمی و فلســفی هم در همة حوزه ها از جمله 
حوزة مشــهد و خراسان، تبار و دیرینة قابل توجهی داشته و الحقة 

قابل اعتنایی هم دارد.
 از وقتی که دوســتان عنایت کردند و بذل الطاف نظار ســه گانه از 
جمله شخص حضرتعالی را به دوستان مشهد منتقل کردند که قرار 
اســت چنین شعبه ای در مشهد تأسیس شــود، بشارتی برای جمع 
عالقه مندان بحث های علوم عقلی بود. این بشــارت و عنایت، امید 
تازه ای را در دل دوســتداران مباحث علوم عقلی در فضای خراسان 
ایجاد کرد. تذکرات بــزرگان و به ویژه حضرتعالی را عزیزانی که به 
مشهد می آمدند به طور متناوب به ویژه جناب حضرت  آیت اهلل فیاضی 
که در این دو ســال مکرر ایشان را زحمت دادیم و بقیه عزیزانی که 
در خدمتشــان هســتیم و با این بذل عنایت، این بذر به عنوان یک 
حرکت و شــجرة طیبه کاشته شد. توجهات حضرتعالی و بقیه نظار 
محترم را منتقل کردند که این کار در عین اینکه باید شروع شود و 
با کمترین حساسیت ها دنبال شود که باعث اختالفی نشود که عماًل 
در همان آغاز، مشــکالتی را پدید بیاورد. با همین تذکرات دوستان 
ما در مشــهد، وقتی دو سال قبل در بهار سال 92 این رفت و آمدها 
شروع شد، شورای موقتی تشکیل شد که این شورا مراحل تأسیس 
را دنبال کند؛ بدون نام، بدون نشــان و بدون پرچم تا ببینیم مراحل 
بعدی چگونه حرکت می کند. جلسات متعددی با تصمیم گزاران حوزه 
علمیه خراسان و دانشگاه رضوی برگزار شد تا اینکه منتهی شد به 
جلسه ای که خدمت حضرت  آیت اهلل واعظ طبسی بودیم که محبت 
کرده بودند عزیزان، تشریف آورده بودند. جناب آیت اهلل غروی، جناب 
آیت اهلل فیاضی، جناب حاج آقا ســعید جوادی، آقای پارسانیا، آقای 
آذربایجانی، آقای رضانژاد و بقیه عزیزانی که از قم در خدمتشــان 
بودیم و از مشــهد هم من بودم و جناب آقای فیاض صابری که در 
حقیقت از اعضای شورای موقت اجرایی بود. حاج آقای طبسی هم 
بعد از آن توضیحاتی که در آن جلسه مطرح شد، عنایت کردند و از 
اصل کار حمایت نمودند. تذکراتی هم داشتند که لحاظ شد. با همین 
نگاه، ایشان حمایت های پنهانی را داشتند و عنایت های پنهانشان هم 

برای کار بوده است.
 این کار، با آرامش دنبال شد، تا اینکه به افتتاح رسمی شعبه خراسان 
مجمع عالی حکمت رســید که مهرماه سال گذشته انجام شد و بعد 
هم در بهمن ماه، ساختار اصلی شعبه مشهد شکل گرفت. در طول 
این فاصله، حدود 63 نفر عضو مجمع در مشــهد شــدند، با همان 
ویژگی هایی که در اساسنامه هست. رزومه آن افراد بررسی شد، به 
قم آمد و تأیید شد. حضرت آیت اهلل فیاضی و دوستان لطف کردند، 
تشــریف آوردند و با نظارت و حضور آقایان، انتخابات برگزار شــد. 
اعضایی که اآلن از مشهد در خدمتشان هستیم، در حقیقت اعضای 
شــورای منتخب آن 63 نفر هســتند که آنها را به عنوان شورای 2 
ســاله ای انتخاب کردند که می خواهند به مدیر شعبه مشهد کمک 
کنند. اگرچه آنها را می شناسید؛ ولی معرفی اجمالی می کنم، از خدمت 
عزیــزان عذرخواهی می کنم که معِرّف باید اجلی از معَرف باشــد. 
حجت االسالم والمسلمین رضایی تهرانی که مجمع البحار قم، تهران 
و مشهد هستند، مدت ها در قم بودند. از افاضل علوم عقلی هستند 

که شــاگرد اســاتید مختلف در قم، تهران و مشهد بودند. مدت ها 
اســت که به تدریس و تحقیق علوم عقلی مشغول هستند و وجود 
نافعه ای در حوزة علوم عقلی در حوزه خراسان هستند. جناب آقای 
میردامادی که نوة آیت اهلل میرهاشــم میردامادی نجف آبادی، جد 
مادری حضرت آقا و پسر آقا سیدحسن نجف آبادی که می شناسید 
در مسجد گوهرشاد در حقیقت بودند. پدر ایشان از فضال و علمای 
مشهد بودند و مدت مدیدی در شبستان نجف آبادی نماز می خواندند 
و در حوزه تدریس داشتند. ایشان از دوستان خوب و فاضلی هستند 
که تدریــس علوم عقلی، هم در حوزه و هم در جاهای دیگر دارند. 
جناب آقای دکتر حسین مسعودی نیز، هم طلبه هستند و هم استاد 
دانشــگاه و مدیر گروه فلسفه دانشــکده الهیات دانشگاه فردوسی 
هستند. ایشان، بســیار فاضل، خوش ذهن و برنامه ریز در بسیاری 
از حوزه ها هستند. سال هاست که به عنوان استاد نمونة علوم عقلی 
در دانشــگاه مطرح هستند. در حوزه هم تدریس دارند. جناب آقای 
روزبهمن نیز در بخش اجرایی شعبه مشهد در خدمتشان هستیم و 
از ایشان استفاده می کنیم. جناب آقای دکتر عباس جوارشکیان نیز 
از استادان فلسفه دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد هستند. ایشان 
هــم مدت ها مدیر گروه بودند و صاحــب تألیفات و مقاالت خوبی 
هستند. جناب حجت االسالم مسعودی، رئیس دفتر تبلیغات اسالمی 
خراسان و از اساتید سطوح عالی حوزه مشهد هستند، دروس کفایه و 
مکاسب تدریس می کنند. درس خوب و انصافاً با افاده و استفاده ای 
دارند. جناب آقای فیاض صابری هم که از شاگردان قدیم شما بودند؛ 
منتها به دلیل عوارض قلبی که داشتند دکترها گفته بودند که سفر 

نروید، ایشان عذر خواستند.
 با این ترکیب، شــورای دو ســاله مجمع عالی حکمت در مشهد 
شــکل گرفته است. در حقیقت عمال می شود گفت شاید یک سال 
یا کمتر از یک ســال. برخی از کارهایی که انجام شده را هم برای 
استحضار حضرتعالی و هم، اخذ رهنمود از حضرت آیت اهلل خدمتتان 
عرض می کنم. در این مدت پنج گروه در شعبه مشهد شکل گرفته: 
گروه فلســفه، کالم، منطق و معرفت شناسی، فلسفه علوم انسانی 
و گــروه عرفان. 63 نفر اعضایی که عرض کــردم در این گروه ها 
توزیع شدند و شــروع به کار کردند. 4 همایش علمی، 23 نشست 
علمــی تخصصی، 3 کارگاه تخصصی، 6 کرســی نظریه پردازی و 
میزگردهــای علمی و 3 دوره آموزش های کوتاه مدت برای طالب 
برگزار شده است. امیدواریم که عنایتی که حضرتعالی داشتید و بقیه 
نظار بزرگوار کمکی کند به این کــه همانطوری که حضرتعالی به 
خوبی در پیامی که ارائه کردید که انصافاً ارزشــمند بود، برای همه 
کســانی که می شنیدند و بعد هم در فضای رسانه ای مشهد پخش 
شــد و هم در حوزه دیدند و شــنیدند، آن تبار و گذشته مشعشع و 
نورانی عقالنیت و علوم عقلی در حوزه علمیه خراسان دوباره با این 
چراغی که برافروخته شده فروزان تر و فروزان تر شود. تشکر می کنم 
از حضرتعالی که در طی این ایام و چه در ایامی که ما طلبه کوچکی 
در خدمت شــما بودیم در مدرسه و هم باالخره فیوضات شما بر ما 
مستمر بوده و هم اینکه بذل عنایت کردید. عذرخواهی می کنم از 
بزرگانی که در این جلســه حضور داشتند و مصدع شدم. »والسالم 

علیکم و رحمة الله وبرکاته« 
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 دیـــدار

بیانات حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی»دامت برکاته« در دیدار هیأت مدیره مجمع  5
عالی حکمت اسالمی و شورای اجرایی شعبه مشهد 

نقش تفکر عقلی و فلسفی در زندگی

شــیوه زندگی برای داشتن تفکر فلسفی �

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.  
مقدم شما بزرگواران و اساتید دو حوزه  علمیه وزین تشّیع را 
گرامی می دارم و میالد پربرکت امام جواد را خدمت شما تهنیت 

عرض می کنم.
چند نکته هســت که اگر خود ما بیشتر رعایت کنیم، موفق تریم و 

به مجمع عالی حکمت اســالمی مشهد یا قم اختصاصی ندارد. اگر 
بخواهیم تفکر عقلی داشــته باشــیم، باید روی زمین و زیر آسمان 
زندگی کنیــم؛ نه در دنیا. چنانچه میان این دو فرق بگذاریم، تفکر 
عقلی برایمان واضح می شود. کسی که در دنیا زندگی می کند، اگرچه 
طّیب و طاهر اســت و می تواند با علوم اعتباری رشد کند و فقیه، 

اصولی یا متکلم باشد، اما فیلسوف نمی شود. 
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اساسی � اشکال 
اواًل کســی که در اعتباریات زندگی می کند، بلــه احیاناً کارهای 
عاقالنه و فکر صحیح هم دارد؛ لیکن در حاشیه است، پس چندان 
نیست که فقیه، اصولی، متکلم شــود و بحث اعتباریات متکی به 
تکوینــی ها مانند فقه یا ..... از اعتباری صرف که اصطالحاً دنیا نام 

می گیرد، تفکیک شود.
ثانیاً فیلسوف یا غیر او از فقیه ، اصولی یا .... مگر جز اینکه با مفهوم 

سروکار دارند، پس تفاوتی ندارند.
ثالثاً هر کدام که در دنیای اصطالحی زندگی کند، روی زمین و زیر 
آســمان زندگی نمی کند و در این مسئله نامبردگان با هم تفاوتی 

ندارند. تقریر بحث باید اصالح شود. واهلل العالم
زیرا دنیا با اعتبارات می گردد. پنج مقطعی که سوره حدید برای دنیا 
مشخص کرده، همان امور اعتباری است که با »أنّما«ِی حصر آمده 
ْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزیَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْیَنُکْم َوَتَکاُثٌر  َما اْلَحَیاُة الُدّ َنّ

َ
است: »اْعَلُموا أ

ْواَلِد«.1 کســی که روی زمین، و با آفتاب، دریا و با 
َ
ْمَواِل َواْل

َ
ِفي اْل

آب و هوا؛ یعنی با حقیقت تکوین زندگی کند، هم در هستی شناسی 
موفق می شود؛ هم در معرفت شناسی، زیرا با اعتبارات سر و کار ندارد، 
مگر به اندازة ضرورت و این قدر ضرورت، نمی تواند بر او اثر بگذارد. 
آری! او باالتر، ارتباط با شمس و قمر و مانند آن با نبی، وصی و ولی 
ســر و کار دارد، اگر قضیه یا گزاره ای دارد، تکوین است و اعتبار در 
آن نیست، اما وقتی به علوم اعتباری می پردازد )با بنای عقال، نه با 
عقل(، ناگزیر علوم دیگر درمی آید. برخی روایات که اصرار دارند در 

دنیا زندگی نکنید، برای همین است. 
پنج بخشی که در ســوره مبارک حدید آمده، در بعضی از سوره ها 
ْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو«2. نوجوانی که  َما اْلَحَیاُة الُدّ دو قسم یاد شده است: » اَنّ
به بازی مانند فوتبال سرگرم می شود تا زمان پیشکسوت شدن 80 
سال در اعتبارات زندگی می کند، از این رو هرگز تفکر فلسفی نمی 
یابد، این روش و خط مشــی می نمایاند برای تفکر فلسفی داشتن، 

چگونه باید زندگی کنیم.

ضــرورت اســتخراج قواعــد عقلــی و فلســفی از آیات و  �
روایات

این ســخن رهبران الهی که »هرچه الزم بود، ما گفتیم«3، درست 
اســت، چنان که بزرگان ما در فقه پژوهش ها کردند و توانستند در 
گام نخســت، از منبع فقهی، قواعد فقهی و سپس قواعد اصولی را 
استخراج کنند، پس رتبه اصول و قواعد فقهی پس از فقه قرار دارد 
و این ها از متن فقه استخراج شده است؛ بدین سان که مسئله ای 
را واکاوی و اطرافش را حذف و ســپس جمع بندی کردند تا اینکه 
توانستند قاعده ای فقهی از آن استنباط کنند. قواعد اصولی نیز همین 
گونه است؛ یعنی چنین نبود که از آغاز اصول وجود داشته و بر اساس 
آن، فقه پایه ریزی شده باشد، بلکه از روایات، قواعد فقهی و اصولی 

به دست آمده است.

 متأســفانه! در این بیان، قواعد عقلی فلســفه، همچنان بکر مانده 
است، هر چند برخی با تالش خود چند جلد قواعد عقلی فلسفی را 
از روایات و نهج البالغه استخراج کردند و بعضی نیز به شرح برخی 
از قواعد پرداختند. حدیث »کل قائٍم في ســواه معلول«4 که همان 
قانون علیت است، با بنای عقال و فقه اللغه حل نمی شود. در گذشته 
وقتی قاعده ا ی اصولی یاد می شد، کالم کعبی را ذکر می کردند؛ اما 
اکنون درباره قانون علّیت باید حرف دکارت و کانت مطرح شود. در 
آن روزها وقتی از آقا علی حکیم سؤال کردند، نوشتند که »دکارت به 
کسِر دال مهمله...« و در نوشته های ایشان هیچ اسم حکمای غرب 
در این سرزمین نیامده بود؛ اما اکنون به لطف الهی این قوانین عقلی 
برای بسیاری حل شده است و در بحث های فلسفی ممکن نیست 
بحث هــای عمیق غربی مطرح نشــود. آری! به همان دلیل که در 
اصول گفتار کعبی یا ... یاد گردد، در فلسفه هم باید چنین باشد، چون 
دســت کم نیست 50 قاعده عقلی فلسفه در دست است که حدوداً 
10 کتاب فلســفی عمیق می خواهــد. آری! همان گونه که روایت 
»التنقض الیقین«5 یا »رفع ...... ماالیعلمون«6 هر یک توانست 50 
جلد کتاب اصولی را شکل بدهد بدهد؛ این قواعد عقلی نیز که بیشتر 

هستند، می توانند چنین دستاوردی همراه آورند. 
حضرت امیر مومنان در نامه ای به مالک فرمود که اشرار دین را 
ْشَراِر ُتطَلُب«.7 

َ
ْیِدي َاْل

َ
ِسیرًا ِفي أ

َ
یَن َقْد َکاَن أ اسیر کردند: »فإَنّ َهَذا َالِدّ

در حالی که همه مظاهر دین، مانند نماز جمعه و جماعت، قرائت و 
حفظ قرآن، صوم و اعتکاف، در جامعه انجام می شــد! پس بایستی 
بررســی کرد که چه چیزی از دین به اسارت رفته بود و انجام نمی 
گرفت! آنان مجســمه ای از دین درست کردند و به فرموده صاحب 
جواهر مقام امیر مومنــان این قرآن ناطق، چندان فرو افتاد که 
در حد یکی از قاریان قرآن قرار گرفت و گفته می شــد» قرائة عليٍّ 
کذا«8، که حفص و عاصم، آیه را این گونه خوانده اند و علی هم 
این گونه قرائت کرده است؛ آیا اشکمان جاری نمی شود که ایشان را 

در ردیف حفص قرار دادند. 
از ســوی دیگر، یک قرن نقل حدیث ممنوع شد و گفتند که عقل، 
حسن و قبح را درک نمی کند و این، یعنی شما نفهم. دین با این گونه 
سخنان اسیر شد و همین گفته تقّدم مفضول بر فاضل سر در آورده 
و گفتند: » الحمدلله اّلذی َقّدَم المفضول علی االفضل«9 یعنی خدا را 
شکر گزاردند که عمر را قبیح کرد و صدور قبیح هم که از او محال 
است. به مردم گفتند که شما نمی فهمید و آنها نیز تأئید کردند! از این 
فاجعه بدتر چیســت؟! وقتی حسن و قبح عقلی را منکر شدند و این 
ابزار را از دســت مردم گرفتند، هم ظاهر قرآن، هم آن قرآن ناطق، 

مقامشان در حد حفص قرار گرفت. 
در پی ممنوعیت نقل روایات همه امور دین به دست این ها بود، هم 
راوی، هم روایت، جعل کردند. عالمه عسکری خداوند قرین رحمت 
کند او را 150 راوی جعلی را کشف کرد. که هر کدام، چندین روایت 
ساخته است. در آن اوضاع، وجود مبارک امیرمومنان فرمود که 
این دین، به اسارت رفته است و ایراد خطبه  را شروع کرد و عملکرد 
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 دیـــدار

می شود. تدریس شود، فلسفه همین نهج البالغه اگر عقلی اقدام می کند. می کند به براهین استدالل را شروع حضرت علی وقتی 

ســید رضی سبب شــد که نهج البالغه بماند؛ وگرنه با نقل آن 
سخنان علوی، هرگز نهج البالغه زنده نمی ماند، در حالی که اکنون 
بیش از 80 شرح را آن ها بر عهده دارند که بیشترین شرح است. آن 
حضرت در آن سخنرانی، آبرویی برای آنان باقی نگذاشت و اگر 
مرحوم سید رضی، آن گفته های تند و تیز را گزارش می کرد، دیگر 
نهج البالغه، نهج البالغه کنونی نبود. آری! امیر مومنان در بعضی 
خطبه ها هیچ آبرویی برای آن ها نگذاشت و آنان و اجدادشان را رسوا 
کرد؛ ولی سیدرضی بعضی را نقل نکرده و برخی  را آن قدر تقطیع 
کرد که قابل درک نیست و از دشواری های شرح نهج البالغه همین 
تقطیع خطبه ها اســت ]، چون[ ما با دو عامل، متون را می فهمیم؛ 
یکی از سیاق کلمات که همان تبادر است و دیگری از سیاق جمله، 

که آن در دست مفّسر نیست.
نوه بزرگوار مرحوم آقای شیرازی با زحمت کوشید همه  نهج البالغه 
را درآورده و در بررســی در می یابیم که یک خطبه، سه ضلعی شده 
و قســمتی در نهج البالغه نیامده است و قسمتی را اینجا نقل کرده 
و بخشــی دیگر را جایی دیگر و قسمتی را مثاًل بیست صفحه  بعد 
و بســیاری از شارحان این مســئله نمی دانند و همین طوری شرح 

می کنند، چون نه سیاق در دست است نه سباق. 
حضرت وقتی اســتدالل  را شــروع می کند، به براهین عقلی 
اقدام می کند، همین نهج البالغه، اگر تدریس شود، فلسفه می شود. 
این ســخنان، چون معهود نبود، بســیاری انکار کردند و گفتند که 
نهج البالغــه کالم آن حضرت نیســت. »ُکلُّ َمْعُروف ِبَنْفِســِه 

َمْصُنوٌع، َو ُکلُّ قاِئم فی ِسواُه َمْعُلوٌل«،10 قواعد عقلی است.
بنابراین، آزادی دین در گرو وجود آزاداندیشــانی اســت که دین را 
درست بشناسند. اگر حسن و قبح عقلی و منابع وحیانی داشته باشد، 
می توان درباره  دین اظهار نظر کرد. بســیاری که توسل و مانند آن 
را شــرک می دانند، بر اثر جمودشان است، وقتی تفکر عقلی در آن 
ها نباشــد، گمان می کنند که به هر چیزی توســل شود نعوذ باهلل 
شــرک است، بنابراین از وظایف ما این است که این قواعد عقلی را 
استخراج، و سپس کنیم. چند جلد را بعضی تحقیق کردند و برخی 
هم شــروع به شــرح کردند؛ لیکن این طلیعه راه است. آن روز که 
قاعده  »التنقض الیقین ابدًا بالشک« شرح شد، 50 جلد کتاب نبود، 
سپس توسعه پیدا کرد. اگر قواعد عقلی، یکی پس از دیگری شرح 

شود، دین از تحجر در می آید و آزاد می شود. 

اهمیت کتاب اصول فلسفه  �
درست اســت که مرحوم عالمه طباطبایی اسفار، منظومه و شفا را 
تدریس کرد؛ اما شهید مطهری حشر ایشان و دیگر شهدا با انبیای 
الهی باشد شاگرد اصول فلسفه است و رشدش را از این کتاب دارد. 
آثار منظومه و ... کمتر در آثار شهید مطهری هست. آن که می تواند 
به روز حرف بزند و با ســخن روز هماهنگ باشد و بالغت به این 
معنا که به مقتضای زمان سخن بگوید، شاگرد اصول فلسفه است. 
متأســفانه! مرحوم عالمه در اصول فلسفه، نه در قم، نه در جاهای 

دیگر، شناخته شــده و این کتاب تدریس و پژوهش نشده است، از 
همین رو، شاگردانی چون شهید مطهری هم کمتر تربیت می شود.

 خدا ایشان را قرین رحمت کند! روزی به من فرمود که 200 جلد از 
کتاب های غربی تهیه کردم و من بعد از تحریر اقلیدس، ثاوذوسوس 
را می خواستم بخوانم که ایشان نسخه خطی اش را داشتند؛ هنگام 
گرفتن آن کتاب به من فرمود که چون تعهد کردم کتابی را به کسی 
ندهم، مگر اینکه رسید بگیرم، شما رسیدی بنویسید و پیش خودتان 
باشــد، تا من به عهدم عمل کنم، زیرا از متن کتاب گرفتند و پس 
ندادند؛ ما هم به گفته ایشان عمل کردیم. نوشته شهید مطهری در 
کتاب اصول فلسفه تقریرات درس مرحوم عالمه طباطبایی است. 
این، تفکر و وظیفه ایشان بود و به رسالتشان خوب عمل کردند. در 
بحبوحه حرف های کمونیستی و در دهه ای که پسر پهلوی روی کار 
آمد، فضای سیاسی و کمونیست ها آزاد بودند، ما در مدرسه  مروی 
درس می خواندیم و مراسم سالگرد لنین یا استالین در میدان توپخانه 
)امام خمینی کنونی( علنی و رسمی بود، آن روز ایشان آمد و فرمود 
که یکی از کمونیست های َقَدر آمده و در کتابستان، هشت ساعت با 
هــم مذاکره کردیم و فردا او در خیابان یکی از همفکرانش را دید و 

گفت که طباطبایی مرا موّحد کرد.
 اصول فلســفه، که تقریباً 60 ســال از نوشتن آن گذشته، هنوز در 
پرده حجاب است و باید رسمی تدریس و تحقیق شود. آری! شهید 
مطهری کارهای فراوان انجام داده؛ اما قســمت مهمش در همین 
کتاب است. اسفار و مانند آن، پشت پرده کمک کرده اند؛ ولی کتابی 
که علنی با مسائل روز درگیر شد، اصول فلسفه بود. درست است که 
ی ِمْنَها َمَحُلّ اْلُقْطِب«11  َنّ َمَحِلّ

َ
ُه َلَیْعَلُم أ امیــر مومنان فرمود: » ِإَنّ

و آن ذوات قدســی معصومان، قطب هستند؛ ولی عالمان هم 
شاگردان ایشان اند و باید این پرچم را حفظ کنند؛ در آن قسمت ها 
ما غاَب َنجٌم َطَلَع َنجٌم آخر«12 و اکنون هم همین طور  فرمــود: »ُکلَّ
اســت، چنان که ذات اقدس اله می فرماید: »ما ننســخ من آیةه او 
ْو ِمْثِلَها«13 فیض الهی هست، پس باید این 

َ
ْنَها أ ِت ِبَخْیٍر مِّ

ْ
ننســها َنأ

دیــن را آزاد کرد. ظهور داعش و مانند آن، مطابق هیچ معیار عقلی 
نیست، بلکه بر اثر اســارت دین است. وقتی عقل، حسن و قبح را 

ادراک نکند و گزاره  آن به دست دیگران باشد، این طور می شود. 

نقش سید مرتضی در فرهنگ شیعی �
مرحوم  ســید مرتضی، عالم َقَدری بود و توانست با مدیریت خوب 
حوزه علمی را اداره کند، آن گاه که شــیعیان تقریباً 20 درصد و آن 
ها 80 درصد، یعنی اکثریت بودند و حکومت هم به دست آن ها بود، 
چنان که اکنون هم دســت آنلن است و بیشتر معتزلی ها را قتل عام 
کردند؛ کسانی را که فکر آزاد داشتند و به عدلیه نزدیک بودند؛ ولی 
اشــاعره را تقویت کردند، چون اشــاعره جبری هستند و می گویند 
که هرچه دولت می کند معاذ اهلل کار خداست. مرحوم رضا همدانی 
در بحث نجاســت کفار در جبر و تفویض دارد که جبریه از همین 
متکلمان، دیدند فقهی است که با حکومت طاغیان سازگارتر است، 
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در نتیجــه معتزله را عزل کردند و جبریه را روی کار آوردند. اکنون 
سنی معتزلی نداریم. درست است که سنی ها غالباً در فقه، یا حنفی 
هستند یا مالکی؛ اما در اصول، بیشتر اشعری هستند. ایشان آمد برای 
اینکه تفکر اشــعری را از دست آن ها نجات بدهد و تفکر تشیع را 
اکرام کند، هر چند در حد کالم باشد. مرحوم عبداهلل الهیجی که خدا 
او را غریق رحمت کند اوایل و مقدمات شوارق دارد که کالم شیعه، 
کالم فلسفه اســت و چیز جدایی نیست، اگرچه نامش کالم است. 

اکنون بخش کالمی هم فرمودید دارد.
آن روزها معتزله بال بازی داشتند و نگذاشتند اشاعره چنین قدرتی 
پیــدا کنند. قاضی عبدالجبار معتزلی که قَدر این هاســت، 20 جلد 
کتاب المغنی را نوشته که شش جلدش متأسفانه در دسترس نیست 
و جلد 20 در مورد امامت است که شدید حمله کرده، به ویژه در مورد 
حضرت امیرمومنان و غدیر. مرحوم ســید مرتضی، الشافی را در 
رد آن نوشــت و شاگردی به نام شیخ طوسی را پروراند که آن را 
تلخیص به نام امالی کرد. قاضی عبدالجبار نیز یکی از شاگردان بنام 
خود را وادار کرد النقض را بنویسد که حرف های سید مرتضی را 
نقد کند. سیدمرتضی ســردار دیلمی را از شاگردان بزرگش است و 
ظاهراً ساالر دیلمی است و در منطقه دیالمه کلمه سردار شاید سابقه 

نداردـ وادار کرد که نقضی بر نقض او بنویسد. 
بدین سان، این فضا، فضای فرهنگی شد و شیعه نفسی تازه کشید، 
وگرنه خود حضرت امیرمومنان را نمی گذاشتند که سخن بگوید 
در 20 جلد از وسائل، 20 روایت از حسنین نیست و 20 سال از این 
دو امام معصوم خبری نبود، چون اجازه  نمی دادند که کالمی بگویند؛ 
ولی دیگران اجازه  داشــتند! مرحوم ابن بابویه قمی رضوان اهلل علیه 
در توحید صدوق نقل می کند که در مجلسی وجود مبارک حضرت 
سید الشهدا حضور داشت و ابن عباس و ابن  ازرق هم بودند و ابن 
ازرق ســؤالی کرد حضرت سید الشهداء جواب داد و او در کمال 
بی ادبی گفت که از شما نپرسیدم. سپس ابن عباس معرفی کرد که 
این آقا نیز فاضل و باســواد است14. آیا این درد نیست که ابن عباس 
 بگوید ایشان باسواد است؟ این گونه است که حضرت امیرمومنان
ْیِدي 

َ
ِسیرًا ِفي أ

َ
یَن َقْد َکاَن أ فرمود که این دین، اسیر بود: »فإَنّ َهَذا َالِدّ

ْشَراِر«.15 
َ
َاْل

بر اثر عملکرد سیدمرتضی اکنون برای شیعه فرقی میان فلسفه و 
کالم نیست. شما همان بخش کالم را هم که تقویت کنید، همین 
المغنی ، امالی ســید مرتضی و آن دو نقض هم اگر پیدا شــد، 
بررســی کنید. در فضای فکر، از اندیشه نمی توان جلوگیری کرد و 
فکر آزاد اســت. بیشــتر بزرگواران ما کالم نوشتند و کالم آن قدر 
قوی است که شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی، متن المقنعه شیخ 
مفید را که مقدمه اش کالم است و بقیه آن، فقه عظیم ایشان است، 
شرح کرد و نامش را تهذیب نهاد که شرح بخش فقهی است. وی 
می گوید بخش کالمی اش دشوار است. متن کالمی مقنعه چندان 
مفّصل هم نیست. در فلسفه ما چه ادعایی بدون دانش کالم داریم. 
بحث از نام ، اوصاف و اســماء خدا، وحی، نبوت و معجزه است. ما 

فلسفه را برای این نمی خواهیم که بگوییم ماده یا صورت داریم، بلکه 
اینها مقدمه ای اســت که باید زود بگذاریم و به سراغ اصل فلسفه 
برویم. اصاًل از فلسفه اسم نبرند. از مرحوم مفید تا برسد به مرحوم 
آقای سید احمد خوانساری، همه شان اینها را نوشتند؛ اگر همه این 

ها را بخوانند، آیا اشکال به ذهن می آید یا نه؟ 

سخن گفتن و سلوک به وجه احسن �
ســخن پایانی درباره خود ماســت. قرآن، این کتــاب الهی، واقعًا 
بوسیدنی است. خدای سبحان می فرماید هرکجا حرف می زنید، به 
بهترین وجه باشد؛ من به شما یاد دادم که چگونه سخن بگویید؛ من 
کارهای خوب نکردم؛ بلکه سعی کردم هر کاری می کنم، بهترین 
ْحَسَن ُکَلّ َشيْءٍ «16، است، چنان که 

َ
باشد؛ عالم را که خلق کردم »أ

انســان را چنین آفریدم: » َفَتبارَک اللُه احسُن الخاِلقین«17، و کتاب 
ْحَســَن اْلَحدیِث«18، و به شما 

َ
َل أ ُه َنَزّ را همین گونه نازل کردم: »الَلّ

ْحَســُن«19. آری هیچ کس 
َ
ِتي ِهيَ أ می گویــم »قْل ِلِعباِدي َیُقوُلوا اَلّ

این گونه سخن ندارد. ادب، ظرافت وجود انسان است؛ آدمی به چند 
شــیوه می تواند بنشیند، حرف بزند و غذا بخورد. ولی آن ظریف را 
ادیــب می گویند و ظرافــت در کار را ادب می فرماید: »ُقْل ِلِعباِدي 
ُغ َبْیَنُهْم«20، این بزرگوار  ــْیطاَن َیْنَز ْحَســُن ِإَنّ الَشّ

َ
ِتي ِهيَ أ َیُقوُلوا اَلّ

عمری زحمت کشیده و فکری دارد؛ اما نوشته، گفتار و رفتارتان به 
بهترین وجه باشد؛ من می خواهم انسان خلیفه حق باشد، همان گونه 
که خودم بهترین کار را می کنم در حالی که می توانســتم چند گونه 

حرف بزنم، بهترین راه گفتن را به کار گرفتم.
آری! می فرماید ما کار خوب ما نمی کنیم؛ خوبترین را انجام می کنیم 
و کل عالم این گونه اســت؛ چه درباره قرآن یا انسان باشد. به شما 
ْحَسُن«21؛ یعنی سخن خوب نگویید، 

َ
ِتي ِهيَ أ هم می گویم: »َیُقوُلوا اَلّ

ُغ َبْیَنُهْم«. ْیطاَن َیْنَز بلکه خوب تر را ذکر کنید، زیرا »ِإَنّ الَشّ
دوباره این روز پربرکت را به شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که 
شما بزرگان این دو حوزه بتوانید بیش از پیش، عظمت قرآن و عترت 
را حفــظ کنید. همه علوم عقلی و نقلی را در این دو حوزه تقویت و 
شــاگردان خوبی را تربیت کنید. ان شاء اهلل، به دست شما این چراغ 
روشن و دین، آزادی کامل داشته باشد و شما هم وارثان کامل اهل 

بیت عصمت و طهارت باشید. 
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته 

پی نوشت ها:
1. سوره حدید؛ آیه 20.
2. سوره حدید؛ آیه 20.
3. سوره هود؛ آیه 57.

4 . نهج البالغه؛ خطبه 186.
5 . وسائل الشــیعه؛ ج 1، ص 

.245
6 . التوحید، صدوق، ص 353  

بحار األنوار؛ ج 5، ص 303.
7 . نهج البالغه؛ نامه 53.

8 . ر. ک جواهــر الــکالم في 
شرح شــرائع اإلســالم، ج9، 

ص296.
9 . شــرح نهج البالغة ابن ابی 
الحدید ، جلد اول، خطبة کتاب؛ 

ص 3.
10 . نهج البالغه؛ خطبه 186.

11 . نهج البالغه؛ خطبه3.
12 . الکافی؛ ج 1، ص 338
13 . سوره بقره؛ آیه 106

14. التوحید؛ صدوق؛ ص 80.
15. نهج البالغه؛ نامه 53.
16. سوره سجده؛ آیه 7.

17. سوره مومنون؛ آیه 14.
18. سوره زمر؛ آیه 22.

19. سوره اسراء؛ آیه 53.
20. سوره اسراء؛ آیه 53.

21. سوره اسراء؛ آیه 53. 
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نشســت علمی »جایگاه اعیان ثابته در علم خدا« پنج شنبه 14 اســفند 93 در سالن اجتماعات  5
مجمع عالی حکمت اســالمی قم برگزار گردید. در این نشســت علمی، کارشناسان محترم حجج 
اســالم والمسلمین استاد رمضانی و استاد معلمی به ارائه بحث پرداختند. دبیر این نشست علمی را 

حجت االسالم والمسلمین امینی نژاد برعهده داشتند.

جایگاه اعیــان ثـابتـه در علم خـدا

اتفــاق نظــر دربارۀ علــم اجمالی و اختــاف دربارۀ علم  �
تفصیلی

استاد امینی نژاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب  
العالمین وصلّی اهلل علی محّمد و آله الطاهرین. 

ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را خدمت همة 
عزیزان تســلیت عرض می کنم. در محضر اســاتید بزرگوار، آقای 
رمضانی و معلمی هستیم. ابتدا دربارة جایگاه اعیان ثابته در علم الهی، 

مقدمه ای را  عرض می کنم. بحث علم در واجب الوجود، اهمیت بسیار 
باالیی دارد. به تعبیر برخی از بزرگان تفاوتی بین الهیون و مادیون در 
قبول یا نفی واجب الوجود نیست. همه، موجودات ازلی را می پذیرند 
و بحث در اثبات جنبة فاعلیت علمی و ارادی بودن یا نبودن است. 
طبیعیــون هم قائل به نوعی ضرورت ازلــی برای موجودات مادی 

هستند؛ منتها آنها را فاعل علمی و ارادی نمی دانند. 
درمورد الهیون آنچه خیلی اهمیت دارد این است که معتقدند واجب 
الوجــود، فاعلیت علمی و ارادی دارد و بحث علم ارادی خیلی مهم 



سال هشتم / شماره 36
فروردین و اردیبهشت 94

11

اســت و فاصل میان نگاه الهی و مادی است؛ لذا همه اندیشمندان 
اسالمی اعم از متکلمان، عرفا و فالسفه در این بحث اتفاق نظر دارند 
که باری تعالی قبل از ایجاد مخلوقات، علم به آنها دارد؛ هم علم به 
خود و هم علم به ماسوی اهلل و کثرات دارد. در اینکه این علم، علم 
اجمالی اســت یا تفصیلی، اختالفاتی شکل گرفته است. اصل علم 
اجمالی باری تعالی به ما سوی اهلل قبل از ایجاد برای همگان مسلم 
است. این بحث به گونه ای است که وقتی صدرالمتألهین رضوان اهلل 
تعالی علیه در اسفار دربارة نظرات شیخ اشراق )عبارتی از شیخ اشراق 
می رساند که حضرت حق پیش از ایجاد علم ندارد؛ بلکه علمش در 
حین ایجاد و با ایجاد است و علم حضوری به همة اشیاء دارد.( چنین 
بحثی را به شیخ اشراق منتسب می کند که ایشان مطلق علم؛ اعم 
از تفصیلــی و اجمالی را قبل از خلقــت برمی دارد. در ذیلش حاجی 
سبزواری خیلی صریح به صدرالمتألهین اشکال می گیرد که وجود 
علم اجمالی برای باری تعالی قبل از ایجاد، مسلم عند الکل است و 
اختالف دربارة علم تفصیلی خداوند قبل از ایجاد است؛ یعنی باری 
تعالی قبل از مرحلة ایجاد به نحو مفصل به همة اشیائی که پس از 

این قرار است ایجاد شود، علم داشته باشد.  

دیدگاه هــای مختلف دربارۀ علــم تفصیلی خداوند قبل  �
از ایجاد

بحث علم تفصیلی باری تعالی قبــل از ایجاد و کیفیت آن، محور 
دیدگاه های مختلف دربارة علم الهی در نگاه الهیون اســت. یکی، 
دیدگاه حکمای مشاء اســت که این ها قائل به علم ارتسامی برای 
پروردگار هستند با توضیحاتی که در ضمنش است. اینکه آیا بحث 
علم ارتسامی که حکمای مشاء مطرح کردند، دیدگاه مستقلی است 
یا می توان آن را به دیدگاه عرفا برگرداند، نیاز به بحث و گفتگو دارد؛ 
ولی در هر صورت فرمایشی است که صدرالمتألهین ذیل عنوان علم 
اجمالی در عین کشــف تفصیلی ارائه کرده است. دیدگاه دیگر در 
تبیین علم تفصیلی پیش از ایجاد همین نظریه علم اجمالی در عین 
کشف تفصیلی است که صدرا ذکر کرده است. دیدگاه دیگر دربارة 
علم تفصیلی حق تعالی قبل از ایجاد، دیدگاه عرفا است که با عنوان 

اعیان ثابته مطرح شده است و بحث ما اینک در همین باره است. 
بحث اعیان ثابته به لحاظ واژگان متخذ از چیســت؟ از چه تاریخی 
ایجاد شده است؟ و مثاًل به نحو رسمی وقتی ما از محیی الدین ابن 
عربی بحث اعیان ثابته را می بینیم آیا ســابقه ای برای این نظریه 
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ماسوی اهلل و کثرات.به خود و هم علم به به آنها دارد، هم علم ایجاد مخلوقات، علم که باری تعالی قبل از بحث اتفاق نظر دارند عرفا و فالسفه در این اسالمی اعم از متکلمان، همه اندیشمندان استاد امینی نژاد:

در میــان گفتگوهای علمی دیگر وجود دارد یا ندارد؟ خود این لفظ 
محتوایش چیست؟ برگرفته از چه نگاه هایی است؟ طرح خودش به 
چه شــکل است؟ این ها بحث هایی است که نیاز به بحث و گفتگو 
دارد. ســؤال اول از اساتید معظم این است که در ضمن تقریری از 
نظریه اعیان ثابته، جایگاه هستی شناختی اعیان ثابته مشخص شود 
و دقیقاً به این ســؤال پاسخ داده شــود که آیا اعیان ثابته در نفس 
مقام ذات مطرح هســتند یا مطابق اصطالحاتی که عرفا دارند، در 
احدیت یا واحدیت یا خارج از صقع هســتند؟ آیا عرفا در این بحث 
اختالفاتی دارند یا ندارند؟ نگاه صدرالمتألهین در این بحث چیست؟ 
یعنی صدرالمتألهین وقتــی در آثارش به دیدگاه عرفا و اعیان ثابته 
می پــردازد، آیا اعیان ثابته را در مقام ذات مطرح کرده یا در حضرت 

واحدیت؟ 

تعریف اعیان ثابته �
استاد رمضانی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن 
الرحیم. الحمدلله رب العالمین الصالة و الســالم علی ســید انبیاء 
و المرســلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی 
الله علیــه و آله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین 

الهداة المهدیین. 
 شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( را خدمت شــما عزیزاِن حاضر 
تسلیت عرض می کنم و همچنین از حضورتان در این محضر، تشکر 
می کنم. همان طور که حضرت اســتاد امینی نژاد فرمودند بحث علم 
واجب تعالی از مباحث بسیار مهم عرفانی و فلسفی است. اختصاص 
تقریباً نصف جلد شش اســفار به بحث از علم واجب تعالی و بیان 
اقوال و نظریات عرفا، متکلمان و فالســفه، کاشــف از اهمیت و 
غموض این بحث است. به هر حال در ابتدا الزم است عرض کنیم: 
اعیان، جمع عین و ثابته، وصف برای اعیان است و اشیاء اگر در متن 
خارج ثبوت خارجی داشته باشند به آنها، اعیان خارجیة گفته می شود؛ 
امــا وقتی که در حضرت علمیه و مقام علم، ثبوت علمی پیدا  کنند 
از آنها به اعیان ثابته تعبیر می شود. اعیان هستند به دلیل اینکه هر 
کدام از اینها برای خودشان عین و ذاتی هستند. ثابته گفته می شوند 
به اعتبار اینکه در حضرت علمیه ثبوت علمی دارند. پس اعیان ثابته 

به معنای وجودات علمی اشیاء در حضرت علمیه است.

دیدگاه عرفا دربارۀ جایگاه هستی شناختی اعیان ثابته  �
 اکنــون اگر بخواهم از منظر عرفا جایگاه اعیــان ثابته را در نظام 
هســتی عرض کنم در آغاز الزم است بگویم: گاهی، اعیان ثابته را 
من حیث هی هی و با صرف نظر از ثبوت و وجود؛ حتی وجود علمی 
در نظر می گیریم و گاهی آنها را من حیث هی موجوده بوجود علمی 
تصــور می کنیم. اگر آنها را من حیث هی هی در نظر بگیریم باید 
بگوییم: آنها در غیب ذات مستّجن و پوشیده اند »و ما شّمت رائحة 
الوجود و لن تشّم« مانند اعتباری که در فضای فلسفه برای ماهیت 
تصور می کنیم و می گوئیم: »الماهیة من حیث هی هی لیســت إاّل 
هی ال موجودة و ال معدومة«؛ در اینجا هم می گوئیم: »االعیان من 

حیث هی هی لیســت إاّل هی« یعنــی اعیان از آن جهت که اعیان 
اســت هیچ ظهور و نمودی برای آنها نمی توان در نظر گرفت و اگر 
بخواهیم از آنها تعبیری بیاوریــم، همان طور که عرض کردیم باید 
بگوئیم: »مســتجنة فی غیب الذات«؛ اما از این جهت که آنها »من 
حیث هی موجودة بوجود علمی«، باید بگوئیم: آنها در صقع ذات، در 
حضرت علمیه، در مرتبه واحدیت و در تعّین ثانی قرار دارند؛ یعنی در 
حضرت احدّیت و در غیب ذات حرفی از اعیان ثابته نیست تنها جایی 
که می توان برای آن در نظر گرفت و از آن دفاع کرد حضرت علمّیه 
است که از آن به مرتبه واحدیت یا تعین ثانی و یا تعابیری دیگری 
که ممکن اســت وجود داشته باشد، تعبیر می شود. ما فعاًل در مقام 
تعریف و بیان مرادیم، اثباِت اعیان ثابته و  اشــکاالت آن و جواب  از 
آن اشکاالت، در مراحل بعدی بحث دنبال می شود. بنابراین مجّل 
تقــّرر اعیان ثابته از آن جهت که به وجود علمی موجودند، حضرت 
علمیه است نه حضرت احدیت و نه هویت غیبّیه، مانند این که شما 
اگر بر ذات و هویت غیبیة خودتان تمرکز کنید خواهید دید در آنجا 
هیچ کثرت و تعینی نیست؛ اما وقتی در صقع ذات و حضرت علمیة 
خودتان، تصورات ذهنی خودتان را ســامان می دهید، می بینید که 
آنها در برابر شــما رژه می رونــد، تکثر معنا پیدا می کند و بعضی از 
آنها از بعضی دیگر امتیاز می یابند اینها در مرتبه ذات شــما به این 
نحوه ظهور و حضور یافته و مشــاهده می شوند. این، یک مثال بود 
اکنون شما این مثال را باال ببرید و بر صقع ذات حق تعالی و مرتبة 
واحدیت و حضرت علمیه تطبیق دهید. در هویت غیبیه که »ال اسم 
و ال رســم له« هیچ خبری از کثرت نیست، در مرتبه احدیت هم که 
حقیقتی یک پارچه اســت و تعین پیدا کرده و اصطالح تعین اول را 
به خودش اختصاص داده خبری از آنها نیست چون همة کثرات در 
تعین اول مســتهلک اند؛ اما در مرحله تعین ثانی یا مرتبه واحدیت 
است که می توانیم تکثر را تعقل و تصور کنیم. و در همین جا است 
که اعیان ثابته، تکثر اســماء و صفات و ظالل و سایه های اسماء و 

صفات مطرح است.
این گونه تحلیل، ممکن اســت سوء برداشــتی را به دنبال داشته 
باشد، لذا این تحلیل را با این تذکر خدمتتان عرض می کنم که همة 
آنچــه را که عرض کردیم به لحاظ حال عارف اســت، نه به لحاظ 
حال معروف؛ یعنی ما نمی خواهیم در این جا یک خدای ســه طبقه 
درست کنیم و کثرت اعتبارات هویتی غیبیه و مرتبة احدیت و مرتبة 
واحدیت را مثل طبقات یک ساختمان سه طبقه فرض کنیم نه این 
اعتبارات را که می گویم به لحاظ حال معروف نیست بلکه به لحاظ 
حال عارف اســت و البته به این صورت هم نیست که فقط صرف 
اعتبارات و تصوراتی اســت که ما می کنیــم و فارغ از این اعتبارات 
و تصورات، هیچ خبری نباشــد. بلکه به صورت امر بین االمرینی 
است که در بحث جبر و تفویض مطرح است. یعنی همان گونه که 
در بحــث جبر و تفویض می گوئیم الجبر و ال تفویض بل امر بین 
االمرین، در اینجا هم باید بگوئیم: فقط این طور نیست که به لحاظ 
حال عارف باشــد و هیچ ارتباطی به معروف نداشته باشد یا فقط به 
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لحاظ حال معروف باشد و هیچ ارتباطی به عارف نداشته باشد؛ بلکه 
امر بین االمرین اســت. غموض قضیه هــم در همین نکته نهفته 
اســت. مثاًل وقتی امری را از دور مشاهده می کنید، می گویید: شٌی. 
وقتی نزدیک می شود، می گویید: جنبنده است؛ پس حساس متحرک 
باالراده است. بعد کم کم نزدیک تر می شود، می گویید: معمم است. 
نزدیک و نزدیک تر می شــود، می گویید: سید است، شیخ نیست یا 
شیخ است، سید نیست. بعد می گویید: این آقا فقیه یا فیلسوف است، 
یا می گوئید: این آقا فیلســوف مشائی یا صدرائی است. این سلسله 
معارفی است که در شما نسبت به آن شیء به وجود می آید آیا این 
سلسله معارف که در شما نسبت به آن شیء بوجود می آید در متن 
آن شیء هم همان گونه است؟ نه، این شما هستید که با آن شیء، 
آشنا و آشناتر و آشناتر می شوید، و البته این گونه هم نیست که آن 
سلســله معارف بی ارتباط به آن شیء باشد بلکه به صورت امٌر بین 
االمرین اســت، حال که بیان تمثیلی روشــن شد گوئیم: ما هم در 
مقایسه با حق تعالی نسبت به غیب ذات و هویت غیبی، حرفی برای 
گفتن نداریم، لذا می گوئیم: »ال اسم له و ال رسم له« یا به زبان شعر 

می گوئیم: 
زین بعد دگر سیر به سر حد سیاهی ست

که برخی از عارفان فرمودند این سخن ناظر به همین مرتبه از ذات 
است که ما نمی توانیم چیزی دربارة آن بگوییم. از اینکه استعفا دادیم 
و گفتیم: در این زمینه حرفی برای گفتن نداریم، می گوییم: این امر 
احد و یک حقیقت یکپارچه اســت و در آن به هیچ وجه کثرت راه 
ندارد. این یک شناختی است که ما بعد از آنکه گفتیم: »ال اسم له و 
ال رسم له«، لذا پیدا می کنیم بعد از اینکه فهمیدیم او یکپارچه است، 
می توانیم از ، اصطالح احدیت را استفاده کنیم و بگوییم: او احد است. 
بعد از این مرحله است که با کماالت اسمائی او یعنی: علم، قدرت، 
حیات و کذا و کذا آشنا می شویم. این مرتبه را مرتبه واحدیت یا تعین 
ثانی می گوییم. بعد اگر تنزالت این ها را در نظر بگیریم، اعیان ثابته 
و وجود علمی اشیاء رخ می نماید؛ یعنی: همان ظهور علمی اشیاء در 
موطن ذات و در مرتبه واحدیت. اگر در فضای حکمت صدرائی بحث 
از کشف تفصیلی در عین علم اجمالی مطرح است و پیش از آن در 

عرفان نظری مطرح بوده است، کشف تفصیلی اش به مرتبه واحدیت 
و حضرت علمیه و کشف اجمالی اش به مرحله احدیت برمی گردد. 

اســتاد امینی نژاد: از حضرت استاد رمضانی تشکر می کنم. برای 
اینکه این بحث توسط حضرت استاد رمضانی تکمیل شود دو سؤال 
کوچک عرض می کنم و بعد در خدمت استاد معلمی هستیم. سؤال 
اول این اســت که آیا در بحث اعیان ثابته یعنی علم تفصیلی حق 
تعالی به ما ســوی در حوزه همان معروف باید تنزلی قائل شویم یا 
تنزلی قائل نمی شویم؟ این علم تفصیلی پروردگار یعنی همان نظریه 
اعیان ثابته دقیقاً در غیب هویت است و فقط به لحاظ عارف بر می 
گردد یا در همان موطن ذات باید قائل به تنزلی شویم و اگرچه بحث 
خلقت هم مطرح نیست؛ اما تنزلی هست؟ سؤال دوم این است که آیا 
صدرالمتألهین در آثار خودش مثل اسفار جلد شش، تصویر خاصی از 
دیدگاه عرفا دارد یا همان بحثی را که عرفا مطرح می کنند، می گوید؟ 

دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ علم الهی و اعیان ثابته �
استاد رمضانی: قطعاً تنزلی هست و نمی توان آن را منکر شد. البته 
نــه به نحو کثرت عینی خارجی بلکه مثل تصوراتی که ما در ذهن 
داریم و آنها را در درون خود و صقع ذات خود مشــاهده می کنیم، 

البته در عین حال باید گفت:
ای برون از وهم و قال و قیل من

خــاک بـر فـرق من و تمثیل من
پس تنزل باید باشد؛ لکن ا من آن سخن را فقط به این دلیل عرض 
کــردم که اگر در ابتدا به ذهن می آید که ما داریم یک خدای ســه 
طبقه درســت می کنیم جوابش از پیش معلوم باشــد که آن طور 
نیســت. »امر بین االمرین« را هم به همین خاطر عرض کردم. اما 
آنچــه را که در مورد آخوند مالصدرا فرمودید، آخوند مالصدرا، هم 
در بحث هستی شناسی و وحدت شخصی وجود و کثرات خلقیه دو 
گونه حرف دارد و هم در علم باری تعالی و اعیان ثابته و جایگاه آنها، 
بیان اصلی اش همان بیان عرفاســت؛ اما ممکن است در آغاز و در 
وسط ، بیانش طوری باشد که با بیان عرفا فرق کند؛ مثل همان بحث 
وحدت و کثرت در وجود که نظِر نهایی ایشان، وحدت شخصیه وجود 
است؛ اما در وسط راه و نیز در آغاز حرف ایشان طوری دیگر است. 
چون روش جناب صدرا این  گونه اســت که در آغاز با قوم مماشات 
می کند، و بعد کم کم از آنها فاصله می گیرد و در نهایت حرف نهایی 
خودش را مطرح می کند که همان حرف عرفا اســت. ایشان خیلی 
سعی می کند که بین نظریه ثابتات ازلیة معتزله و اعیان ثابته عرفانی 
و صور مرتسمة مشاء تصالح ایجاد کند و بگوید که همه علی رغم 
تفاوت تعابیر و اصطالحات یک چیز را می گویند و صور مرتســمه 

مّشائی و ثابتات ازلیة معتزله را به اعیان ثابته عرفانی برمی گرداند. 
استاد امینی نژاد: حضرت اســتاد رمضانی، تعریفی از اعیان ثابته 
ارائه فرمود. خالصه بیان ایشان این است که همة اشیائی که ما در 
ماسوی داریم یک بار وجود عینی خارجی دارند و یک بار هم وجود 
علمی برای حضرت حق هستند؛ یعنی علم خداوند به همة اشیاء قبل 
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 نشست علمی

است. خداوند عالم به این ها علم خداوند حاضرند و هم پس از خلقت در متحقق اند و یک بار به لحاظ خلقی شان موجودات یک بار استاد رمضانی:

از ایجاد. نمودی که اشیاء به لحاظ حضرت علمی پروردگار دارند را 
اعیان ثابته می گوییم. اعیان؛ یعنی موجودات. موجودات یعنی انسان،  
چوب، ســنگ و همة چیزهایی که ما در نظر می گیریم، یک بار به 
لحاظ وجود خلقی شــان متحقق اند و یک بار هم پیش از خلقت در 
علم خداوند حاضرند و خداوند عالم به این ها است. این فضای علمی 
که برای خداوند مطرح است، این اشیاء در علم پروردگار، اعیان ثابته 
نامیده می شوند با همان توضیحاتی که استاد رمضانی ارائه فرمود. 
ســؤال ما از استاد معلمی این است که اگر در ارتباط با تبیین اعیان 
ثابته مالحظه ای دارند بفرمایند. افزون بر این، جایگاه اعیان ثابته در 
حضرت ذات پروردگار یا احدیت و واحدیت به چه شــکل است، آیا 

صدرالمتألهین در این باره نگاه خاصی دارد؟ 

پذیرش اصل علم تفصیلی نزد اندیشــمندان اســامی و  �
اختاف در تبیین آن

استاد معلمی: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصر 
و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 با عرض تسلیت به مناسبت شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا
و تشــکر از حضور همه عزیزان و دو استاد محترم و بزرگوار جناب 
آقای رمضانی و امینی نژاد. همان طور  که آقای امینی نژاد و رمضانی 
فرمودند بحث علم، بحث مهمی اســت و بنده عالوه بر آن عرض 
می کنم که حتی همة اندیشمندان مسلمان، علم تفصیلی حق را در 
مرتبه ذات به ماسوی، به اعتبار آیات و روایات قبول داشتند. اگرچه 
در تبیین عقلی گاهی فقط اجمالی در مقام ذات یا تفصیلی در مقام 
فعل را می توانســتند تبیین کنند؛ ولی به لحاظ آیات و روایات، علم 
تفصیلی مورد توافق همه )عرفا، فالسفه و متکلمان( بود. دربارة اصل 
علم به ذات، علم خدا به خلق تفصیاًل و علم در مرتبه ذات تفصیاًل، 
به لحاظ آیات و روایات بنده معتقدم که مخالفی نداشته؛ مگر وقتی 
که می خواســتند تبیین عقلی ارائه دهند البته گاهی تبیین در مرتبه 

ذات درست نشد و یا اجمالی تبیین و یا بعد از فعل تبیین می شد.

ارائه مدل درصورت پذیرش وحدت شــخصی وجود و یا  �
کثرت وجود

نکتة دیگر اینکه بنده خیلی این  را عرض کردم که کسی که وحدت 
شخصی وجود را قبول ندارد، یا دالیلش را تمام نمی داند یا لوازمی 
محال برایش قائل اســت؛ به گونه ای حرکت می کند و اگر کسی 
وحدت شخصی وجود را قبول کرد و کثرت را هم انکار نکرد و بلکه 
خواســت در ظّل وحدت شــخصی، کثرت را تبیین کند باید مدلی 
بدهد؛ حتی اگر هم دلیلی بر مدلش نداشته باشد. اگر مدلش توانست 
بین کثرت و وحدت جمع کند، حداقل تا وقتی که مدل بهتری ارائه 
نشده قابل قبول است. تالش عرفا این بوده است، اینکه چه مقدار 
موفق اند بحث دیگری اســت. لذا برخی مواقع گفته اند که عرفا در 
این بخش بافته اند. باید اگر تو حرف بهتر می زنی بستان بزن! گاهی 
کثرت را منکر می شود که به قول مالصدرا جهلة صوفیه هستند و 

برخی مثل فالســفه، وحدت شخصی وجود را قبول ندارند که باید 
مدل دیگــری ارائه بدهند. اما با قبول وحدت شــخصی و کثرت، 
تفسیری که می خواهیم از کثرت ارائه دهیم این مدل دیگری است. 

اعتقاد عرفا به کماالت ذات به نحو اندماج و بی تعین �
نکتة سوم اینکه، همان طور که آقای رمضانی فرمود، اعیان ثابته در 
تعین ثانی اســت و عرفا فرموده اند در مرتبه ذات هم: »ال اسم و ال 
رسم «. منتها یک سؤال اینجا مطرح است که آیا واقعاً عرفا معتقدند 
که ذات غیب الغیوب، علم، قدرت و حیات ندارد و فقط وجود محض 
اســت یا در همان مرتبه هم همة کماالت ذات را به نحو اندماج و 
بی تعین معتقدند؟ بنده معتقدم که دومی درست است یعنی به همة 
کماالت بــه نحو اندماج و بی تعین معتقدند؛ یعنی به همة کماالت 
ذات؛ مثل علم، قدرت و حیات با همة شئونش معتقدند؛ منتها بدون 
تعین. عبارتی از جامی پیدا کردم و خدمت بعضی از اســاتید عرفان 
هم که مطرح کردیم قبول داشــتند؛ منتها می گویند که اینجا تعین 
نیست؛ یعنی علم و قدرت، تعّین نیست و تعّین بودنش منفی است؛ 

وگرنه اصل کمال به نحو اندماج وجود دارد. 
نکتة بعد اینکه شما که علم تفصیلی را در مرتبه اعیان ثابته می دانید 
آیا در مرتبة ذات قائل هســتید که خداوند علم تفصیلی به ما سوی 
ندارد؟ این همان دیدگاه مشائیان است و یکی از اشکاالت اساسی به 
صور مرتسمه مشائیان این است که در مرتبة ذات، تفصیل نیست. 
شما علم را در تنزل بعدی )در تعین دوم( برده اید؛ یعنی خداوند فقط 
در مرتبه ذات، به خودش علم دارد و به نحو اندماج هم علم دارد. به 
نظرم در اینجا در دفاع از فرمایشات عرفا، این طور بگوییم که آن علم 
تنزلی و تعینی وجود ندارد؛ وگرنه علم اندماجی به خود ذات و اسماء 
و صفات و کل ماسوی طبیعتاً باید باشد؛ وگرنه نقیصة خیلی جدی 
در مرتبة ذات پیدا می شــود. اگر جنــاب آقای رمضانی و امینی نژاد 

توضیحی دارند من استفاده می کنم. 

نفس  االمر در دیدگاه عارف �
نکتة بعدی دربارة عارف و معروفی است که آقای رمضانی فرمود که 
مطلب دقیقی است. گاهی در تعابیر عرفا طوری می گویند عارف، که 
گویا نفس االمر برداشــته می شود. آقای رمضانی این نکته را توجه 
داشــتند که ما نمی گوییم که نفس االمر از نظر عارف به طور کامل 
کنار برود و چیزهایی بشود که ما در ذهنمان تصور کرده ایم و ربطی 
هــم به واقع ندارد. برای تقریب به ذهن، نفس االمر را ســه طبقه 
می کنیم و اشکالی هم ایجاد نمی شود. آقای رمضانی از سه طبقه ای 
کــه زائد بر هم باشــند و وجودی غیر هم پرهیــز دارد و واقعاً هم 
درســت است؛ ولی از ســه طبقه ای که همه به وجود واحد موجود 
باشند ولی در تحلیل عقلی واقعاً سه تا باشند نباید ابایی داشته باشیم. 
فرض کنید که موم مجسمه سازی را دستتان گرفته اید و کروی اش 
کرده اید، بعد به آن دست می زنید و در آن تصرف می کنید، مکعبش 
می کنید و بعد اســتوانه اش می کنید. اگر از شما سؤال کنند که خود 
این موم چه شکلی هست؟ شما چه می گویید؟ شما می گویید خودش 
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شــکلی ندارد و موم بما هو موم محال است که شکل داشته باشد، 
شــکلی که عین ذاتش باشد؛ وگرنه اشکال مختلف پیدا نمی کرد. 
اینکه اشکال مختلف را می پذیرد معلوم می شود که موم بما هو موم 
هیچ تعینی و هیچ شــکلی ندارد؛ ولی زمانی نیست که موم باشد و 
هیچ شکلی نباشد، یعنی در خارج هر مومی شکل دارد ولی در تحلیل 
دقیق عقلی که درســت هم هست و نفس االمری هم هست واقعًا 
حیث موم بودن با حیث شــکل جداست گرچه هر دو به وجود واحد 
موجوداند. چرا می گویم که نفس االمری اســت؟ زیرا می توانید این 
موم را به شکل گرد، مکعب یا استوانه ای درست کنید؛ اما اگر شکل 
جزء ذاتش بود نمی توانستید. این مثال را برای تقریب به ذهن عرض 
کردم. در بحث ذات حق آن غیب الغیوبی که یک تعین آن احدیت 
و دیگری  واحدیت است این ها تعینات حقی هستند و بعد عالم عقل، 
مثال و ماده و انسان کامل و تعینات خلقی درست می کنند که همه  
به وجود واحد موجودند. طبق وحدت شــخصی وجود همه تعینات 
حقی و خلقی به وجود واحد موجودند؛ منتها ذومراتب. پس این برای 
این بود که می توانیم یک ذات بما هو هو را از تعینات حتی در نفس 
االمر تحلیاًل جدا کنیم، درســت هم است و آثار هم دارد؛ ولی همه 
به وجود واحد موجود ند. یک مثال هم می توانیم بزنیم که تعین روی 
تعین می شود. خط یا سطح به عین وجود جسم موجود است ولی در 
عین حال خودش می تواند منحنی یا مستقیم باشد. انحنا رتباً از خط 
مؤخر است و خط رتبتاً از جسم مؤخر است؛ ولی همه به وجود واحد 
موجودند و رتبه بندی هم کاماًل نفس االمری اســت. پس اشکالی 
ندارد که تعین اول، دوم و سومی باشد و رتبه بندی هم باشد و همه 
هم به وجود واحد موجود باشــند و ضربه ای هم به آن مبنا نزند. با 
توجه به این دو نکته جای نفس االمر کاماًل محفوظ اســت؛ منتها 
ســؤالی که می ماند این اســت که علم در مرتبة ذات را چه کنیم؟ 
چون می گوییم: ذات غیب الغیوبی »ال اسم و ال رسم « بعد در مرتبه 
احدیت، علم ذات به ذات و اســماء و صفات اجمااًل طبق آنچه بنده 
فهمیدم و واحدیت، علم ذات به ذات و اســماء صفات و اعیان ثابته 
تفصیاًل، آنگاه در احدیت و غیب ذات را چه کنیم. به نظرم در اینجا 
هم باید از بسیط الحقیقة مالصدرا که بعداً توضیح می دهم استفاده 
کنیــم و بگوییم که آنجا یک علم حضوری اندماجی به همه ـ بنده 
عرض می کنم و به عرفا نســبت نمی دهم ـ هست. اگر این مدل را 

بدهیم حداقل مشکل اجمالی اش حل می شود. 

علم به ماهیات در اعیان ثابته �
نکتة دیگری که باید پرداخته شود و جناب آقای رمضانی و امینی نژاد 
هم عرایــض ناقص بنده را کامل کنند این اســت که اعیان ثابته 
حداقل به تصریح خود عرفا مشــکل ماهیــات را حل می کند. ما 
معقوالت ثانی فلسفی، معقوالت ثانی منطقی و اعدام و محاالت هم 
داریم آیا خدا هم به این ها علم دارد؟ در اعیان ثابته به ماهیات علم 
دارد آیا به امکان این وجود مثاًل حدوث این وجود، و معقوالت ثانی 
فلسفی و به اعدام و محاالت نیز علم دارد؟ خدا از ازل می دانست که 
اجتماع نقیضین محال است یا خودش می دانست که شریک ندارد. 

اینها کجا قرار می گیرند؟ به نظرم اعیان ثابته مثال است؛ یعنی فرد 
اعلی اش ماهیات اند؛ وگرنه باید شــامل چه مفاهیم و معانی شود تا 

برای علم مشکلی به وجود نیاید.

علــم اجمالــی بــه لحــاظ مرحلــه ذات و احدیــت و علم  �
تفصیلی به لحاظ مرحله واحدیت

استاد امینی نژاد: از فرمایشات استاد رمضانی این طور فهمیدم که 
علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که صدرالمتألهین مطرح کرده 
را بدین ســبک توضیح دادند که علم اجمالی به لحاظ مرحله ذات 
و احدیت اســت و تفصیلی بودنش به لحاظ مرحله واحدیت است. 
اســتفاده ای که از فرمایشات اســتاد معلمی کردم این است که ما 
پیش از اینکه به مرحله واحدیت یعنی حوزه تفصیل علمی برسیم به 
گونه ای باید کثرت و تفصیل را در مراحل قبلی هم راه بدهیم؛ یعنی 
این طور فهمیدم که علم اجمالی در عین کشــف تفصیلی در همان 
موطن ذات یا تعین اول اتفاق می افتد و مثاًل نظر صدرالمتألهین هم 

همین است می خواهم این نکته بیشتر توضیح داده بشود.
استاد معلمی: مالصدرا می  خواهد در همان مرتبة ذات که عرفا به 
غیب الغیوبی تعبیر می کنند، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی علم 
را تبیین کند. حدس قوی یا حتی یقین من این اســت؛ مگر اینکه 
قرینه ای برخالفش باشــد و اگر چنین نگوییم، مرتبة ذات را خالی 
از علم تفصیلی کرده ایم و همان نقیصه صور مرتســمه  که اشکال 
اساســی فالسفه مشاء اســت، به این قول نیز وارد خواهد شد؛ لذا 
می خواهم بگویم یا مالصدرا گفته یا نگفته ما می گوییم و معتقدیم 
که مشــکل را حل می کند که در تبیینی که عرض می کنم توضیح 

خواهم داد.
استاد امینی نژاد: این اآلن برای ما مهم است. از جایگاه اعیان ثابته 
که شروع کردم برای این است که معلوم شود تبیین های بعدی که 
می خواهد ارائه شود دقیقاً مربوط به کدام موطن است؟ آیا می خواهد 
مسئله علم اجمالی را در عین کشف تفصیلی مقام ذات را حل کند 
یا اینکه می خواهد تفصیل علمــی در مرحلة  تعین ذاتی و حضرت 

علمیه را حل کند؟ 
استاد معلمی: آنکه به اعیان ثابته مربوط است همین است؛ یعنی 
می خواهد در مقام واحدیت حل کند و دنبال تبیین در مقام ذات و یا 
احدیت نیست، حداقل ظاهر عبارات عرفا و تبیین هایش این است. 
اما نقیصه ای پیدا می شود که برای مرتبة احدیت و ذات چه تبیینی 
داریــد؟ یا باید بگوییم خدا علم ندارد یا علم دارد و علمش تفصیلی 
نیست و اجمالی است. این ســؤال بی جوابی است بنده می خواهم 
عرض کنم برای اینکه پاسخی به آن مراحل بدهیم می توانیم مبنایی 
از مبانی مالصدرا را اســتفاده کنیم که یا خودش هم استفاده کرده 
یا ما اســتفاده می کنیم. اگر این تبییــن را در مرحله احدیت و ذات 
نبردیم، ســؤالم از آقای رمضانی  این است که آن مرحله را به لحاظ 
علم تفصیلی حق که اشکال صور مرتسمه به آن وارد نباشد که در 
مرتبة ذات چنین اســت را تبیین بفرماید که آن اشکال مرتفع شود؛ 
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 نشست علمی

عاقل و معقول. دیگری از راه اتحاد الحقیقة کل االشیاء و است یکی از راه بسیط در مرتبة ذات پیموده خدا به ماسوی اهلل تبیین علم تفصیلی مالصدرا دو راه برای استاد معلمی:

یعنی ما کشف تفصیلی مالصدرا را در مرتبه اعیان ثابته می پذیریم 
و در مرحلــه احدیت و ذات نمی بریم؛ ولی آن نقیصه را هم برطرف 

می کنیم. اگر چنین شود خیلی عالی است. 

شــیوۀ ماصــدرا در تبیین علــم تفصیلی خدا به ماســوی  �
الله در مرتبۀ ذات 

 ســه محور را مختصر بیان می کنم کــه خیلی کمک می کند به 
محورهایی که آقای امینی نژاد ســؤال  فرمود. بحث اول این است 
کــه مالصدرا دو راه برای تبیین علم تفصیلی خدا به ماســوی اهلل 
در مرتبة ذات پیموده اســت: یکی از راه بسیط الحقیقة کل االشیاء 
و دیگــری از راه اتحاد عاقل و معقول. هر دو آنها هم عبارت دارد، 
من آدرس هایش را دارم و در کتاب حکمت متعالیه و شرح الشواهد 

آورده ام. 
استاد امینی نژاد: حکمت صدرائی. 

استاد معلمی: هم حکمت صدرائی و هم حکمت متعالیه. در بسیط 
الحقیقة که طریق اول اســت به نگاه فلســفی حرف این است که 
خداوند علت همة موجودات اســت؛ علت، واجــد همة کماالت و 
حقیقت معلول به نحو اعلی و اشــرف هست؛ فاقد الشئ نمی تواند 
معطی باشــد؛ پس ذات حق، همة ما ســوی اهلل را به نحو اشرف و 
اعلی در وجود خودش قبل از آفرینش واجد بوده اســت. مقدمه دوم 
این است که به ذات خودش قبل از خلق، علم حضوری داشته، ذات 
خودش هم که عین حقیقت همة اشیاء بوده به نحو اعلی و اشرف؛ 
پس به همه ما سوی اهلل به نحو اعلی و اشرف ازاًل علم داشته است. 
پس یک علم تفصیلی حضوری وجدانی به همة ما سوی اهلل تفصیاًل 

در مرتبة ذات پیدا شد.
استاد امینی نژاد: تفصیاًل را چطور؟ 

استاد معلمی: اشــکالش را بعداً عــرض می کنم. االن می خواهم 
تقریر ها را بگویم؛ وگرنه به نظر ما تفصیاًل حل نمی شــود، اجمالی 
می شــود. در باب علم انســان دو نظریه وجود داشت: یکی نظریه 
مشائی و یکی نظریه مالصدرا. مشائیان حداقل منسوب به مشائیان ـ 
معتقد بودند که علم عرضی عارض بر نفس می شــود؛ یعنی نفس 
به یک وجودی موجود اســت و علم به وجود دیگری موجود است؛ 
منتهی وجود عرضی که عارض بر نفس شده؛ یعنی رابطة علم من با 
نفس من، رابطة عرض و جوهر است که به دو وجود موجود هستد؛ 
منتها یکی جوهر و دیگری عرض اســت. مالصدرا گفت که با دو 
دلیل که یکی دلیل تضایف است و یکی دلیل دیگر، اثبات می کنیم 
که اساساً علم، عرض زائد بر نفس نیست و این طور نیست که علم 
با نفس مثل زنگوله و شــتر باشد که به شــتر زنگوله اضافه  کنید 
زنگوله هم غیر از شتر است شتر هم غیر از زنگوله است؛ ولی شتر 
زنگوله دار. نفس در ابتدای آفرینش خودش ظلمانی است و به تدریج 
نورانی می شــود. این یک تعبیر است. دوم اینکه، اشتداد وجود پیدا 
می کند و همین اشتداد، علم می شود. سوم اینکه به نظرم این تعبیر 
رساتر است که نفس غیر مرآت، تدریجاً مرآت می شود؛ مثل سنگی 

که از معدن می آورند خیلی کدر و ظلمانی است و بعد اینقدر صیقل 
می دهی که عکس خودت را در آن می بینی. امری خارج از ســنگ 
به ســنگ اضافه نکردی؛ بلکه چیزی هم از آن زدودی؛ ولی سنگ 
مرآت شد و شما را نشان می دهد. ایشان می گوید که عرض زائد بر 
نفس بر نفس عارض نمی شود که من عالم به شما می شوم. از درون 
می جوشد، اشتداد پیدا می کند و نورانی می شود به یک تعبیر، اشتداد 
پیدا می کند به یک تعبیر، مرآت شما می شود بعد از اینکه مرآت نبود. 
حاصل اینکه نفس از درون می جوشد باال می آید نه اینکه از بیرون 
امری به عنوان علم به آن اضافه شــود. از درون هم می جوشد یعنی 
چه؟ یعنی کم کم مرآت ماسوای خودش می شود و دراین صورت اواّل 
علم حصولی است؛ چون مرآت است نه وجدان، وجدان مال غیر بود 
اینجا وجدان نیســت مرآت غیر هست علم حصولی است و مرآت 
است. ثانیاً وجودی زائد بر نفس ندارد و تدریجاً هم ایجاد شده است. 
مالصدرا می گوید کــه همین مبنا را در خدا اجرا کن؛ اما نقایصش 
را حذف کن و بگو حدوثی و تغییری نبوده اســت و خدا ازاًل و ابداً 
ذاتش حاکی ماسوای خودش بوده است تفصیاًل، بدون اینکه چیزی 
در آن ببینید. نگرانی که ما می ترســیم در خدا علم حصولی درست 
کنیم این است که در علم حصولی باید معلومی باشد تا من علم پیدا 
کنم،  آن هم تدریجی و عروضی است؟ عارض است؟ ما می گوییم 
که این ها را حذف کن. در اصل علم حصولی که ذات مرآت می شود 
این ها الزم نیست، این ها برای ما الزم است. ما ناقص  و جاهلیم و 
کم کم عالم می شویم؛ اما چه اشکالی دارد که ذاتی ابدی و ازلی، ابداً 
و ازاًل ذاتش مرآت ما سوای خودش باشد. جالب است که مالصدرا در 
شواهد بحث علم را که مطرح می کند نه از بسیط الحقیقة می گوید 
و نــه اتحاد؛ ولی تبیینش فقط با اتحاد عقل اســت؛ چون می گوید 
مرآت و نمی گوید وجدان، چون من معتقدم که اگر از طریق بسیط 
الحقیقــة بروید باید بگویید وجدان غیر در ذات حق به نحو اعلی و 
اشــرف و علم به آنچه که وجود دارد؛ ولی در اتحاد عاقل و معقول 
که اتحاد این با میکروفون نیست، اتحاد با صورت علمی اش است. 
منظور از اتحاد این نیســت که دو وجود جدا داشتیم و با هم متحد 
شدند؛ مالصدرا می گوید که ابن سینا این را باطل کرد، ما هم باطل 

می کنیم. 
 ابن سینا می گوید که دو وجود وقتی متحد می شوند آیا بعد از اتحاد، 
یک وجود می شــوند یا دو وجود متمایز می شــوند یا هر دو معدوم 
می شــوند. یک ثالثی ایجاد می شــود؟! بعد می گوید که یک وجود 
می شــوند پس حتماً یکی معدوم شــد و یکی باقی ماند. دو وجود 
متمایز باشند پس اتحادی صورت نگرفته هر دو معدوم شوند ثالث به 
وجود بیاید اتحادی صورت نگرفته؛ پس اتحاد محال است. مالصدرا 
می گوید که هر سه محال است. ما هم این را قبول داریم که اتحاد 
دو وجود، دو ماهیت، یک ماهیت و یک وجود محال است؛ اما شق 
ثالثی را رد نکردید. آن شق این است که وجودی با اشتداد وجودی، 
مرآت کل ما سوی شود. این اشکالی ندارد نفس ما با اشتداد وجودی 
مرآت کل ما سوی می شــود و هیچ چیز هم از خارج بر آن عارض 
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نمی شود. ســخن ما این است که راه بسیط الحقیقة مالصدرا علم 
اجمالی را درست می کند اما علم تفصیلی را درست نمی کند؛ چون 
خودتان می گویید که بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس بشئ منها، 
یعنی حدود عدمی آنجا راه ندارد پس شما اشیاء را آن طور که در متن 
خارج موجودند باال ندارید با این تفصیل؛ حتی در عرفان هم ندارید 
چون عرفا هم قبول دارند هر چه تعینات پایین بیاید کثرت غالب و 
وحدت مغلوب )مغلوب به معنای پنهان( می شود. یعنی هر چه باالتر 

می روی وحدت حاکم و کثرت پنهان می شود.
 در نتیجه ما به مالصدرا می گوییم که بســیط الحقیقة علم اجمالی 
درست می کند نه تفصیلی؛ یعنی به نحو اعلی و اشرف موجودند نه 
با همة آن تفاصیل و حدود عدمی؛ در حالی که شــما می گویید بعد 
از خلــق، خدا علم حضوری به ما ســوی اهلل دارد. بعد از خلق علم 
حضوری به ما سوی اهلل با همة تفاصیلشان است. اآلن که انگشتم 
باال می رود و پایین می آید همین اآلن خدا به آن علم حضوری دارد، 
مالصدرا هم به این قائل اســت؛ ولی انگشت من در ذات خدا باال 
و پایین نمی رفت پس آنجــا این تفصیل دیگر وجود ندارد. پس ما 
معتقدیم راه بسیط الحقیقة مشکل را به طور کامل حل نمی کند؛ ولی 

راه اتحاد عاقل و معقول مشکل را حل می کند.

تعریف دیگری از اعیان ثابته  �
نکتــة دوم اینکه اعیان ثابته چه هســتند؟ عالوه بر فرمایش آقای 
رمضانی، اعیان ثابته کثرت صور ماهیات در تعین اسمائی هستند که 
معلول حق  و مظاهر اسماء حق اند؛ یعنی رتبه هایی که گفتم مثل آن 
موم و تعین، ذات حق، بعد اولین تعین اسماء اند، تعین بعد از اسماء، 

اعیان ثابته است. این ها مظاهر اسماء حق اند تعین روی تعین. 
نکتة ســوم هم این است که بنده معتقدم که اتحاد عاقل و معقول 
مالصدرا، ذات اشــیاء، حدود عدمی شــان، معقوالت ثانی فلسفی، 
معقــوالت ثانی منطقی، اعدام و محاالت را درســت می کند،  علم 
تفصیلی غیر زائدی بر حق و ذات حق، مرآت کل ما سوای خودش 

می شود ازاًل و ابداً. 

اســتفاده ماصدرا از اعیان ثابته در توضیح علم تفصیلی  �
خداوند

به نظر من، اعیان ثابته عرفا می توانسته جرقه بسیار خوبی برای ذهن 
مالصدرا باشد؛ چون می دانید که مالصدرا خیلی جاها مثل اصالت 
وجود از عرفا بهره برده اســت زیرا عرفا فرمودند: وجود حق، وجود 
محض، وجود صرف. حتی اتحاد عقــل عاقل و معقول هم جالب 
این است که قبل از مالصدرا در تمهید هست و عرفا گفته اند؛ ولی 
می خواهم بگویم این را هم می توان الهام گرفت. هنر مالصدرا این 
بود که بحث اتحاد عاقل و معقول را برهانی کرد و علم الهی را هم با 
این بیان تبیین کرد. مالصدرا نود درصد علم خدا را با بسیط الحقیقة 
و ده درصد را با اتحاد حل کرده اســت؛ لذا بعــد از مالصدرا مثاًل 
مالهادی سبزواری حتی موارد اتحاد را در کلمات مالصدرا با بسیط 

الحقیقة تفسیر کرده است. به نظر ما این اشتباه است، خود مالصدرا 
می گوید: اتحاد؛ اما شما می  گویید که منظورش بسیط الحقیقة است. 
ایشان در شواهد به بســیط الحقیقة معنا می کند؛ در حالی که بسیط 

الحقیقة مرآت نمی شود، وجدان می شود. 
اولین کسی که در متأخران این را برجسته کرد آیت اهلل فیاضی بود 
که فرمود مالصدرا اتحاد را هم گفته و برای علم تفصیلی پاسخگو 
است. نظر بنده این است که بحث اعیان ثابته می تواند مبنا و جرقه 
خوبی برای بحث مالصدرا باشــد که ما علم تفصیلی حق در مقام 
ذات را با بحث اعیان ثابته توضیح بدهیم. دو سؤال را باید از محضر 
جنــاب آقای رمضانی و امینی نژاد، اســتفاده کنم که آنها علم را در 
مرتبه تعین ثانی فرمودند که ما نیاز داریم در حالی که باید در مرتبه 
ذات مسئله را حل کنیم چون اگر حل نکنیم شبهه ای که آن ذات، 
علم و کمال علم را ندارد، مطرح اســت. نمی گویم که عرفا جواب 

ندارند، تبیینش را می خواهیم. 

طرح چند سؤال �
اســتاد امینی نژاد: به نظرم در آخر فرمایشتان می خواستید این را 
بگویید که این دو طریق هر دو در مقام ذات مسئله را حل می کند؛ 
یعنــی از یک جهت نمی تواند هیچ یــک از این دو طریق، توضیح 
دیدگاه عرفا در ارتباط با اعیان ثابته در حضرت واحدیت باشــد. در 
بحث نفس هم که مطرح کردید این ســؤال مطرح می شود که آیا 
مرآتیت و حاکویت با مرحلة ذات نفس یکی است یا دو تا است. اگر 
بگوییم که یکی است مشــکالتی دارد و دیگر نباید علم اندماجی 
داشته باشــیم و همیشه باید علم تفصیلی در همان جا حاضر باشد. 
اگر ما این دو حالت را احساس می کنیم چگونه باید توضیح دهیم؛ 
یعنی مرحله ای که فرض کنید این ها هســتند؛ ولی حاکویت ندارند 
و در مرحله ای هستند و حاکویت دارند. اگر بگوییم که یکی هستند 
باید به آن پاسخ داد و اگر بگوییم که دو تا هست، سؤال هنوز باقی 
می ماند؛ یعنی اگر مسئلة حاکویت را مثل بحث نفس کردیم جوهر 
و اینها را بخواهید توضیح بدهید در دو مرحله است. هنوز این بحث 
هست که در موطن مقام ذات چه خبر است یعنی من فکر می کنم 
صدرالمتألهین توضیحاتی که داده نمی خواهد علم صوری را بردارد. 
درست است که می گوید از عمق نفس، این صورت صادر می شود 
و به نحو عارضی نیســت و از خود این ذات می جوشد؛ ولی این دو 
مرحله بودن را حذف نمی کند، یک مرحله در عمق ذات است و یک 

مرحله در سطح است به عنوان صور ذهنیه. 
سؤالی که ممکن است به ذهن دوستان هم رسیده باشد این است که 
آیا بحث اتحاد عاقل و معقول در دستگاه علم حضوری قابل توضیح 
نیســت که در فضای علم حصولی حضرتعالی تبیین می فرمایید؟ 
چیزی که اآلن به ذهن من می رسد این است که اصاًل قاعده بسیط 
الحقیقة کل االشیاء با قاعده اتحاد عاقل و معقول در تنافی نیست. 
همین نظری که مطرح فرمودید، در مقام ذات می خواهد مســئله 
حاکویت، تفاصیل و صــور را آنجا راه بدهید. در مرحله ذات که راه 
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 نشست علمی

آن حل و فصل شود. از مباحث می خواهد با عطفی است که خیلی بحث اعیان ثابته نقطة در بحث های عرفانی، استاد امینی نژاد:

دادید »بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس بشئ منها«، این »لیس 
بشئ منها« را متوجه نشدم، چگونه می خواهید از »لیس بشئ منها« 
این را اســتفاده کنید. »لیس بشئ منها«، این را نمی خواهد بگوید. 
»لیس بشئ منها«؛ یعنی ذات پروردگار هیچ یک از این ها نیست و 

هست. 
 سؤال دیگر این ســت که بحث مرآتیت و حاکویت را می خواهید 
در منطقه ذات مطرح کنید و بحث را به این سبک می فرمایید حل 
می شود. سؤال این است که از نظر هستی شناختی چه اتفاقی آنجا 
می افتد که ذات نفس حاکویت پیــدا می کند؟ آیا تنزلی باید پیش 
بیاید؟ چه باید پیش بیاید کــه این حرکت جوهری تکاملی که در 
مرحله ذات نفس می شود؛ مثاًل در ذات پروردگار این را بگوییم که 
وجود صرف است؟ چه مسئله ای اتفاق می افتد که این صور در آنجا 

شکل می گیرد؟ 
عالمه طباطبایی در نهایة الحکمة و همچنین در محاکمات این بحث 
را در نقد فرمایشات عرفا مطرح کردند که اگر ما اعیان ثابته را مطرح 
کنیم با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ســازگاری ندارد. من هنوز 
دقیق برایم معلوم نشــده که عالمه طباطبایی چه چیزی را آنجا مد 
نظر قرار داده اســت. این هم یک بحثی است که قابل طرح است. 
من خواستم فقط این پرسش ها را مطرح کرده باشم. خدمت حضرت 
استاد رمضانی هستیم که هم دربارة این بحث ما اظهار نظر بفرمایند 
و هم بگویند که علم اجمالی در عین کشــف تفصیلی دقیقاً در چه 

موضعی است؟

تبیین نظریۀ اعیان ثابته در دیدگاه عرفا �
استاد رمضانی: من عرایضم را در این قسمت از جلسه در دو محور 
تقدیم می کنم: مباحِث محور نخست مباحثی است که صرف نظر از 
فرمایشات حضرت استاد معلمی است و مباحث محور دوم مباحثی 

اســت که هم با توجه به آنچه حضرت استاد معلمی فرمودند ارائه 
می شود. در محور نخست عرض من این است که ما اگر بخواهیم 
به نظریه اعیان ثابته، بر اساس آنچه عارفان می گویند نزدیک شویم، 
قبل از هر چیز باید چند مطلب حل شــود. مطلب نخست آن است 
که مــا بدانیم چگونه می خواهیم رابطه بیــن خلق و حق یا رابطة 
بیــن وحدت و کثــرت را تصور کنیم؟ آیا بیــن خلق و حق یا بین 
وحدت و کثرت، رابطة مباینت مطلقه است یا عینیت مطلقه و یا من 
وجه مباینت و من وجه عینیت. اگر به مباینت مطلقه قائل شــویم، 
قابل قبول نیســت، چون آسیب ها و اشکاالت فراوانی پیش می آید 
که نمی توان از آن ها دفاع کــرد. ولی مباینت مطلقه اعیان ثابته و 
اعیان خارجیه نسبت به حق تبارک و تعالی اصاًل قابل تصّور و قبول 
نیست و اگر هم به عینیت مطلقه قائل شویم دوباره باز محذوراتی 
پیش می آید که نمی توان به آن ها ملتزم شد؛ اما اگر قائل شویم من 
وجه مباینة و من وجه عینیة اســت که درست هم همین است هم 
می توانیم رابطة اعیان خارجیه و حق را درست تصّور کنیم و هم در 
حضرت علمیه و در مقام ذات می توانیم نســبت اعیان ثابته با حق 

تبارک و تعالی را صحیح تحلیل و تبیین کنیم. 
مسئلة دوم که خیلی الزم است به آن توجه شود آن است که عدم از 
آن جهت که عدم است وجود را نمی پذیرد و وجود هم از آن جهت 

که وجود است عدم بردار نیست. 
و مسئلة سوم این است که حق به طور کلی یکپارچه حضور، شهود و 
وجود هست. غیبت و دوری در هیچ ساحت از ساحت هایی که دربارة 
حق تصّور می کنیم راه ندارد ممکن است صرف نظر از حضور حق 
تعالی در همه ســاحت ها و تمام شئون ساحتی از ساحتی و شأنی از 
شــأنی غیبت داشته باشــد؛ اما بحث ما در مورد خود حق و مراتب 
تجلیات او اســت. همة آنچه را که مــا دربارة حق می گوییم از اوج 
تا حضیض از مرتبه ذات تا همة ظهورات و تجلیات، همه یکپارچه 
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حضور و شهود است. اگر ما به این سه مسئله آن طور که باید خوب 
توجه کنیم مسئلة اعیان ثابته و سایر مسائل بهتر قابل تحلیل و قابل 

قبول خواهد بود. 
لذا با توجه به سه مسئله ای که عرض کردیم می توانیم در مقام تبیین 
مسئلة اعیان ثابته بگوئیم: حق تبارک و تعالی بدون اینکه تنزل کرده 
و تعّینی پیدا کند و بدون اینکه تشأّن تکثری به او روی بیاورد هیچ 
چیزی مطرح نیست؛ بلکه همه چیز در دو مستجّن و مستهلک است 
نه اعیان ثابته مطرح است و نه اعیان خارجیه، نه اسماء مطرح اند و نه 
کماالت حق تبارک و تعالی؛ مثل علم، قدرت، حیات، اراده و... . بلکه 
او هست او و او. اما وقتی که تنزل و تجلی کرد ما آن را به دو صورت 
تصور می کنیم: تنزل در صقع ذات و تنزل در خارج از ذات. اگر تنزل 
در صقع ذات صورت بگیرد، تکثر اســماء و صفات و همچنین تکثر 
اعیان روی می آورد و او در مرحلة همة این ها حضور دارد و نسبت به 
او هیچ غیبتی از این اعیان، اسماء و کماالت تصور نمی شود. چون 
همان گونه که در مسئله سوم گفتیم او در همه مراحل یکپارچه وجود 
حضور و شهود است، در همة این  مراحل حضور دارد و همة این ها 
برای او مشهود خواهد بود و هیچ غیبتی دربارة با او تصّور نمی شود. 
چه تنزل را در درون ذات و اینکه علم را در برابر قدرت، قدرت را در 
برابر حیات و حیات را در برابر سمع، سمع را در برابر بصر و الی آخر 
کمــاالت و بعد ظالالت این ها و صوری علمیه ای که دربارة این ها 
می شــود به صورت تنزل در نظر گرفت فرض کنیم و چه در خارج 
از ذات به صور اشــیاء خارجیه و اعیان خارجی در نظر بگیریم؛ . آن 
حقیقت یکپارچه حضور و  شهود است و در همه این ها حضور دارد و 
همه این ها برای او مشهود و مکشوف است همان گونه که حق تعالی 
ْرِض«.1 

َ
َماَواِت َواَل ِفي اْل ٍة ِفي الَسّ می فرماید: » اَل َیْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذَرّ

ما این آیه را با توجه به مبانی یاد شده و تحلیلی که از اعیان ثابته و 
اعیان خارجیه براساس آن مبانی داریم بیان می کنیم.

علم خداوند به معقوالت ثانی، محاالت و امور وهمی �
و اّما محور دوم بحث که ناظر به فرمایشات استاد معلمی است؛ در 
این محور هم چند مطلب است که آن ها را یادداشت کرده ام. مطلب 
نخست این است که ایشان فرمودند: اعیان ثابته عرفانی فقط و فقط 
ماهیات را تحت پوشــش قرار می دهد و حل می کند اما علم خدای 
تبارک و تعالی به محاالت را و همچنین علم او به معقوالت ثانی را 
تحت پوشش قرار نمی دهد. من عرضم این است که معقوالت ثانی، 
فعالیتی اســت که انسان با تکیه بر معقوالت اولی تر همان ماهیات 
هســتند می کند و همچنین محاالت اموری هستند که ما بی عقلی 
کرده و آن ها را تصور می کنیم یعنی همة این ها به ما برمی گردد؛ و 
اگر ما اشیاء خارجیه را با هم مقایسه نکنیم و از این ها ما  به االمتیاز 
و ما  به االشــتراک انتزاع نکنیم و در نتیجه جنس و فصل درست 
نکنیم و بعد از جنس و فصل، معقوالت ثانیه را مرتب نکنیم جایی 
برای این حرف ها نیست. این ما هستیم که اشیاء خارجیه را در مرتبه 
اولی تعقل می کنیم و بعد از آن تعقل، تعقل مرتبه ثانی، ثالث، رابع 
و ..... رقم می خورد و هکذا این ما هستیم که بی ضابطه و بی قاعده 
اوهام و تصوراتی از امور محال مثل اجتماع نقیضین و شریک الباری 
را تصّور می کنیم. از آن طــرف این را هم قائلیم که خدای تبارک 
و تعالی به انســان و آنچه او انجــام می دهد اعم از اعمال جوانحی 
و جوارحی عالم اســت. با در نظر گرفتن این دو مطلب نتیجه این 
می شــود که: حق تعالی به محاالت، امــور وهمی، غیر واقعی و به 
اموری که تحت عنوان معقول ثانی از آن ها یاد می شود عالم است. 
یعنی اگر انسان و فعالیت های عقلی و وهمی و تخّیلی او نبود و امور 
معقوله و اوهام و خیاالت در وجود او پاســخی گرفت چه بسا این ها 
اصاًل نبودند و در نتیجه علم حق تعالی به آنها منتفی بود چون اصاًل 
چیزی نیست که حق تعالی به آن ها عالم باشد، یعنی: سالبه منتفی 

است به انتفاء موضوع. 
یکی از حضار: منشأ انتزاع معقول ثانی چیست؟ 

استاد رمضانی: منشــأ انتزاعش ماهیات موجوده است. از همین 
موجودات اســت که ما آنها را تعقل می کنیم و بعد از آن ها معقول 

ثانی می سازیم. 
یکی از حضار: فرقی بین اقوال و این ها باید باشد. 

اســتاد رمضانی: فرقش همین اســت که یکی معقول است و 
پشتوانه اش موجودات خارجیه است و دیگری نه. این پشتوانه اش اشیاء 
خارجی است که اموری در متن واقع هست و من بر اساس همین متن 
واقع برخی فعالیت هایی را که نظام مند و قانون مند است، انجام می دهم 

ولی محاالت این گونه نیستند که نظام مند و قانون مند باشند. 
یکی از حضار: یعنی همان پشتوانه ها به همراه اشیاء در اعیان ثابته 

هستند؟! به عنوان پشتوانه و منشأ انتزاع ها؟! 

وجود علم در مرتبه ذات و در غیر مرتبه واحدیت و احدیت �
استاد رمضانی: بله همین گونه است و قطعاً این ها مانند تخّیالت 
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 نشست علمی

می بخشد. آنها وجود خارجی خارج می کشاند و به بلکه آن اشیاء را به خودش می آفرینند، در موطن وهم و خیال اسم خالق شده، نه فقط رسیده و واقعاً مظهر عارفی که به فعلیت استاد رمضانی:

غیرواقعی و ایناب اقوالی و اوهام نیست. و از این جهت که حق تعالی 
به من و آنچه انجام می دهم و از جمله، همین تخّیالت غیرواقعی و 
می توان گفت: به این لحاظ، او به محاالت و ممتنعات عالم اســت. 
و اگر این نبود علم به آن ها از ناحیة خداوند قابل تصور نبود. مسئلة 
دیگر اینکه حضرت اســتاد معلّمی فرمودند: آیا در مرتبه ذات؛ یعنی 
هویت غیبیه و غیر مرتبة احدیت و واحدیت علم به حقایق اشــیاء 
هست یا نیست؟ من عرضم این است که هم هست و هم نیست. به 
چه اعتباری هست؟ به این اعتبار که آنچه که در مراتب پایین هست 
)چه در صقع و چه در خارج از صقع( همه از موطن ذات برخاســته 
است. یقیناً باید باشد که بتواند تنزل و ظهور پیدا کند و نمی شود که 
نباشد؛ چون فاقد شئ، معطی شئ نخواهد بود، علم باید باشد، قدرت 
باید باشد، شکی در این نیست. اما به چه یعنی نیست؟ به این معنی: 
که علمی که در برابر قدرت است، و قدرتی که در برابر علم است. و 
علم و قدرتی که در برابر حیات است این ها به این گونه که ممتاز از 
هم و جدای از ذات باشند یقیناً نیست. پس هم هست و هم نیست؛ 
ما نه قائل به این هستیم که علم در هوّیت غیبّیه مطلقاً نیست و نه 

قائل به این هستیم که مطلقاً هست. 

اشکال ارجاع اتحاد عاقل و معقول به علم حصولی �
فرمایشــی که در بعد مطرح فرمودند، یعنــی: تبیین اعیان ثابته با 
تمرکز بر اتحاد عاقل به معقول و ارجاعش به علم حصولی و انکار 
علم حضوری، که تقریباً می خواستند آن را به قضیه بسیط الحقیقة 

ربطش بدهند و نفی کنند و این را اثبات کنند. 
یکی از حضار: این ها دو بحث جدا هستند، نفی نکردند. 

اســتاد رمضانی: یعنی فرمودید با قاعدة بسیط الحقیقة نمی توان 
اعیان ثابته را که کثرت تفصیلی است حّل کرد، چون جوابگو نیست. 
بلکه باید از راه اتحاد و عاقل به معقول وارد شد، من عرضم این است 
که اتحاد عاقل به معقول را اگر طوری بیان کنید که به علم حصولی 
برگردد، مشکلش آن است که قضیة غیبت، بینونه و جدایی برجسته 
می شــود. چون وقتی می گوییم علم حصولی، به این معنا است که 
عالم با معلوم بالعرض یکی نیست بلکه آن دو از همدیگر ممتازند، و 
با هم مبانیت و جدایی دارند و فقط و فقط صورتی از معلوم بالعرض 
که در خارج است در نزد عالم منعکس می شود و مالک علم عالم به 
معلوم خارجی هم همین صورت است و اگر این صورت نباشد علمی 
در کار نیســت؛ این صورت است که در شما پیاده می شود و شما به 
وسیله این صورت، به آن شئ، عالم می شوید. ما براساس مبنایی که 
عرض کردیم یعنی: وجود در همة ســاحت هایش یکپارچه حضور 
است و چون یکپارچه حضور است، یکپارچه شهود است و واسطه ای 
در کار نیســت. و اگر واسطه ای در کار باشد واسطة در ظهور است، 
نه واسطة در وجود. شما برای حّل این مشکل چه می فرمایید؟ یعنی 
قضیه اتحاد عاقل به معقــول و ارجاعش به قضیه علم حصولی و 
انکار حضور آن مســئله را که عرض کردیم: حق در همه مراتب و 
شئونش یکپارچه حضور است تحت شعاع قرار می دهد شما این را 

چه می کنید؟ 
بعد برای تصویر آن مباحثی که ارائه فرمودید، به موم مثال زدید. من 
برای منظور یاد شده تمثیل به کره را بیشتر می پسندم. گرچه در مثل 
مناقشه نیست، اما تمثیل به کره از جهاتی بهتر است. من این مثال 
را بارها در جلســات گوناگون بیان کرده ام در اینجا هم آن را برای 
عزیزانی که در آن جلسات حضور نداشتند بیان می کنم. شما اگر کره 
را من حیث هی کره که فاقد حرکت باشــد در نظر بگیرید، چیزی 
جز کره در کره نیست؛ اما وقتی که این کره حرکت می کند محوری 
ظاهر می شود که محور حرکت است و این محور دو رأس دارد، یکی 
ایــن طرف و یکی آن طرف، و بعــد، در کنار این رأس محور، مدار 
کوچکی ظاهر می شود که اصغر مدارات است و بعد، مدار بزرگ تر و 
بعد، مدار بزرگ تر، تا اینکه می رســیم به اعظم مدارات، این مدارات 
صغیره و کبیره و اعظم مدارات و اصغر مدارات، بعد از حرکت ظهور 
پیدا می کنند که اگر حرکتی در کار نبود هیچ یک از این ها نبودند و 
از هیچ یک از این ها خبری نبود، حرکت که تصویر شد و یا تحقق 
پیدا کرد این ها رخ می نمایند. حاال می پرسیم: این مدارات، آن محور 
و دو رأِس محور، قبل از حرکت کجا بودند؟ خواهید گفت: آن ها در 
درون همین کره و با همین کره بودند؛ چون کره،  کره اســت و امر 
بسیطی اســت و با توجه به همین خصوصیتی که دارد اگر حرکت 
کند چنان فروض و شــئونی رخ می دهد، خود کره مایه ظهور این 
کثرات اســت و به صورت مدارات صغیره و کبیره و اصغر مدارات و 
اعظم مدارات ظاهر می شود و به آن ها از همین کره می خیزند و بعد 
به همین کره باز برمی گردند. من می خواهم بگویم: َمَثل حق تعالی 
مثل کره اســت و َمَثل اعیان ثابته و حتی اعیان خارجیه؛ چون این 
دو در مراتــب ظهور تفاوت دارند وگرنه در این بیان هیچ فرقی بین 
اعیان ثابته و اعیان خارجیه نیســت؛ چون همه از ذات برخاسته اند، 
َمَثل امور یاد شــده اســت که همه از کره متحرک برخاسته اند. ما 
نمی توانیم بگوییم: این مدارات، کره اند و نیز نمی توانیم بگوییم: کره 
مدارات  است؛ اما در عین حال همه از کره و خصوصیت کرویت کره 
برخاسته اند. این تمثیل بهتر است؛ چون در آن تصویر، نیاز به تغییر و 
تشکل و کذا و کذا است؛ اما در تمثیل ما این طور نیست، چون کره 
بساطتش محفوظ است و فقط حرکت کرده و ازحالت رکون و رکود 
در آمده و بدون آنکه در او تغّیری و تشّکلی یافت شود امور یاد شده 

از او ظهور و تعین پیدا کرده است. 
استاد امینی نژاد: از همة صحبت هایی که گذشت هنوز به تقریری 
از فرمایشات عرفا در بحث اعیان ثابته نرسیده ایم. در دو تقریری که 
از نگاه صدرالمتألهین ارائه شــد وی می خواهد بحث اعیان ثابته و 
علم تفصیلی حضرت حق را در مقام ذات حل کند؛ ولی عرفا مضاف 
بــر اینکه در مقام ذات و تعین اول، بحث علم اجمالی و به گونه ای 
کشــف تفصیلی را مطرح می کنند یک فضای علم تفصیلی را در 
حضرت واحدیت قائل اند، مــا برای این معنا چه تقریری می توانیم 
ارائه بدهیم؛ یا اگر عرفا فرمایشــاتی در این بحث دارند این را باید 

چگونه توضیح دهیم؟ 
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تبییــن دیــدگاه عرفــا دربــارۀ علــم تفصیلــی در حضرت  �
واحدیت

استاد رمضانی: من در عرایضم تقریباً اشاره کردم که ظهور اعیان 
ثابته بعد از تنزل ذات از مقام هویت غیبیة و تعّین به تعّین اول است 
یعنــی: آن گاه که تعّین ثانی معنا پیدا کند همة این ها در صقع ذات 
و در مرتبة تعین ثانی که مرتبه واحدیت است، کثرت اعیان ثابته و 
امتیاز بعضها عن البعض تصور می شــود. عارفان برای تبیین اعیان 
ثابته به انســانی تمثیل کرده اند که در درون خودش، و بدون اینکه 
چیزی از او به خارج سرریز شود تصویرهایی را سامان می بخشد او در 
درون خود می تند و این کثرات را با تکیه بر ذات در درون خود رقم 
می زند حال، حق تعالی نیز با تکیه بر ذات و شــؤون ذات، مقدورات 
و معلومــات ذات اعیان ثابته را رقم می زند اعیان ثابته یعنی: ظهور 
علمی اشیاء در موطن ذاِت حق، بعد از هویت غیبیة و مرتبة احدیت، 
و اگر آن ها از موطن ذات خارج شده و به مراحل سوائیه سرازیر شوند 
اعیان خارجیه متحّقق می شوند. محی الدین عربی در فصوص سخن 
خوبی دارد آن جا که می گوید: العارف »یخلق بهمته«؛ یعنی: عارف 
به همت خودش می آفریند و افراد دیگر در وهم و ذهن خودشــان 
می آفرینند. عارفی که به فعلیت رسیده و واقعاً مظهر اسم خالق شده، 
نه فقط در موطن وهم و خیال خودش می آفرینند، بلکه آن اشــیاء 
را به خارج می کشــاند و به آن ها وجود خارجی می بخشد و آن ها را 
در خارج محقق می کند. این همان فرمایش بسیار زیبای حق تعالی 
«2 همان گونه  َلّ َك َکْیَف َمَدّ الِظّ اســت که می فرماید: » أَلْم َتَر ِإَلی َرِبّ
که عارف ابتدا در موطن ذات خودش شئ را تصویر می کند و و بعد 
آن را به وجود خارجی می کشــاند، و به آن وجود خارجی می بخشد 
حق تعالی هم )بال تشبیه( همین  گونه است. یعنی: او در موطن ذات 
خودش براساس کماالت ذاتیه اعیان ثابته را رقم می زند و بعد، همان 
اعیان ثابته را به خارج هدایت کرده و آن ها در خارج مقحق می کند. 

من تبیینی بهتر از این، برای فرمایشات عرفا ندارم. 
اســتاد امینی نژاد: من این طور می فهمم که برای ایجاد اشــیاء، 
قبل از اینکه اشــیاء ایجاد شود، به علم تفصیلی نیاز داریم؛ اما علم 
تفصیلی، در مقام ذات و تعین اول رخ نمی دهد؛ یعنی علم تفصیلی 
که می خواهد در مقام ذات و در تعین اول مقدمة ایجاد شود، درست 
است ما کثرت را راه می دهیم به تعبیری که اگر صدرالمتألهین علم 
اجمالی در عین کشف تفصیلی را می خواهد در مقام ذات و در مقام 
تعین اول مطرح کند این تفصیل اندماجی است یعنی همان تفصیل 
در عین اجمال و اندماج. لکن تفصیل اندماجی منشأ ایجاد نمی شود 
و باید یک فاعل وقتی می خواهد از سر علم و اراده کاری انجام بدهد 
آن کار را مفصــاًل در نظر بگیرد و صــرف اندماجی مقدمه فعالیت 
علمی نمی شود. موطن ذات این ها به نحو اندماجی است؛ ولی این 
برای ایجاد کافی نیست. یا در تعین اول که تعین اول، علم حق به 
خودش است؛ یعنی از باب »من عرف نفسه فقد عرف رّبه«، اگر ذات 
نفس را لحاظ کنید، وقتی یکپارچه عالم به خودش است، این اولین 
تعین می شود که تعین علمی است و در نگاه دوم که مترتب بر نگاه 

اول اســت به تفاصیل کماالت خودش علم پیدا می کند که تعین 
ثانی است؛ یعنی علم به تفاصیل کماالت و لوازم تفاصیل کماالت 
خودش. عرفا می خواهند بفرمایند که تفصیل اندماجی در مقام ذات 
برای فاعلیت علمی و ارادی کافی نیست. اگر فاعلیت علمی و ارادی 
می خواهد باشــد باید گونه ای دیگر از تفصیل باشد یعنی آن کثرات 
اندماجی بازتر باشــد، تفصیل علمی حاصل شود. از فرمایش استاد 
رمضانی این طور استفاده کردم که برای ایجاد و برای اینکه به خارج 
از صقع ربوبی راه پیدا کند ما یک مرحله نه تفصیل اندماجی و کثرت 
در مراحل قبلی، باید تفصیل علمی داشــته باشــیم تا مرحلة ایجاد 

روی بدهد.

اشکال تبیین علم خدا با بسیط الحقیقة  �
استاد معلمی: بنده مختصراً دوباره عرض خودم را می گویم تا سه 
ســؤال آقای امینی نژاد را پاسخ بدهم و بعد دربارة فرمایشات آقای 
رمضانی ســؤاالت دیگری برای من تولید شد. گفتم که مالصدرا 
دو راه را برای علم تفصیلی حق در مرتبه ذات پیموده اســت. یکی، 
بسیط الحقیقة کل االشیاء و دیگری، اتحاد عاقل و معقول است. او 
بسیط الحقیقة را برجسته کرده و اتحاد را خیلی برجسته نکرده است 
که مرحوم ســبزواری اتحاد را هم به بسیط الحقیقة ارجاع می دهد؛ 
درحالی که نباید این کار را می کرد. در بســیط الحقیقة بحث وجدان 
مطرح است؛ یعنی چون همة ما سوی اهلل معلول خدا هستند و خدا 
علت آنها اســت؛ از طرفی علت باید حقایق و کماالت معلول را به 
نحو اعلی و اشــرف داشته باشد؛ پس همة این ها را در ذات خودش 
دارد و چون علم به ذاتش دارد به همة ماسوی اهلل در مرتبه ذات قبل 
از خلق علم داشته است. اشکال این بیان این است که علم اجمالی 
را درست می کند؛ ولی علم تفصیلی را درست نمی کند؛ چون لیس 
بشئ منها. آیت اهلل جوادی تصریح داشتند که لیس بشئ منها؛ یعنی 
تعینات و حدود عدمی این ها در باال وجود ندارد. مثاًل این میکروفون 
بــا این وضعیت طول و عرض قطعاً در ذات خدا وجود ندارد، کمال 
وجودی اش وجود دارد؛ درحالی که علم تفصیلی به این میکروفون با 
همة تفاصیل یعنی حرکت انگشت من که عرض کردیم باید داشته 
باشد. پس در علم از راه بســیط الحقیقــة وجدان درست می شود نه 
حکایت و فقط حقیقت بدون حدود عدمی مطرح اســت. پس دیگر 
حدود عدمی یعنــی تفصیل بعد از خلق، اعدام، محاالت، معقوالت 

ثانی فلسفی این ها دیگر آنجا علم حضوری درست نمی شود. 

چگونگی حصول علم اجمالی به کثرات �
استاد امینی نژاد: توضیح بدهید که علم اجمالی به کثرات چگونه 

حاصل می شود؟ 
استاد معلمی: علم اجمالی به کثرات یعنی حقیقتشان آنجا هست؛ 
مثل تشــبیه معقول به محسوس. بشکه آبی دارید  این تعبیر خیلی 
دون آن اســت؛ ولی مجبورم شــیرش را در این لیوان یا کاسه باز 
می کنید. البته اینجا تجافی اســت و آن تجلی اســت، نمی خواهیم 
این تشبیه را توجه داشته باشید که خیلی جاها مبعد است فقط این 
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 نشست علمی

بیان تبیین کرد. علم الهی را هم با این معقول را برهانی کرد و که بحث اتحاد عاقل و هنر مالصدرا این بود استاد معلمی:

حیثش را داشته باشید. آب های کاسه ها با این تنوعات و با این حدود 
کروی و این شــکل های کاســه و ظرف، در بشکه وجود نداشت و 
یکپارچه بود و این حدود عدمی بعداً با این ماهیات پیدا شد. اجمال 
هم یعنی حقیقت آن ها را نه به نحو تجافی که آنجا تجافی است و 
اینجا تجلی است. آنجا به نحو جمع الجمع داشته پس آن تفاصیل 

در آنجا حضور نداشتند. 

علــم حضــوری در اتحاد عقل و عاقل و معقول و بســیط  �
الحقیقة

پس در بســیط الحقیقة، اواًل علم حضوری و وجدان است، تفصیل 
نیست و اجمالی اســت. اما در قاعدة اتحاد عاقل و معقول، عرض 
کردیم که حکایت اســت. حکایت یعنی نفس ما در بحث ما حاکی 
غیر می شــود بعد از آن که نبود؛ ولــی این حکایت وجودی زائد بر 
نفس ما ندارد عین نفس ما است و نفس ما را حاکی از غیر می کند. 
ما می گوییم که نقایص ایــن را حذف کنیم و در خدا تصویر کنیم 
یک حکایت ابدی و ازلی ذات حق برای همة ما ســوایش از اعدام 
و محاالت و معقوالت و ماهیات. آنگاه حکایت را نمی توان به علم 
حضوری برگرداند که یکی از ســؤاالت آقای امینی نژاد بود. زیرا در 
حکایت، مالصدرا دارد که نفســم با میکروفون متحد نمی شود، با 
صورت میکروفون متحد می شــود. متحد با صورت هم غلط است، 
نفس من بعد از اینکه حاکی نبود حاکی می شود ولی نه امر زائد بر 
نفس. پس در بسیط الحقیقة به حقیقت معلوم، علم حضوری داریم 
نه به حاکی ولی در اتحاد عقل و عاقل به حاکی علم حضوری داریم؛ 
ولی به محکی نداریم. پس اگر منظورتان این است که اتحاد عاقل 
و معقول هم به علم حضوری برمی گردد بله اما علم حضوری به چه 
چیزی ؟ به حاکی و در بسیط الحقیقة علم حضوری به محکی، پس 

قابل ارجاع به هم نیستند.

حاکویت در مرتبه ذات �
 اینکه فرمودید حاکویت در مرتبة ذات است. بله حداقل طبق بیان 
فلســفی و اتحاد علم و قدرت با ذات خدا. مگر شما نمی گویید که 
هر چه در علم می گویید همان در حاکویت می گوییم. می گویید خدا 
علمش عین ذاتش اســت و بینونیتی نیست؛ یعنی کّله علم و حیاة، 
همة آن، علم و حیات اســت. وقتی این ذات عین علم شد یعنی با 
علم به وجود واحد موجود شد و حتی حیثیت جدایی هم نداشت، این 

علم یعنی حکایت ذات از غیب.
این را هم به جناب آقــای رمضانی عرض کنم که ما نگفتیم بین 
»بســیطة الحقیقــة« و »اتحاد عاقل و معقول« منافات است، اصاًل 
ما منافاتی نگفتیم. حضور همه جایی خدا، کاماًل قبول است؛ منتها 
عرض ما این اســت که آن حضور چه علمی را درســت می کند؟ 
حکایت چه علمی را درســت می کند؟ حضور خدا اعدام و محاالت 
را درســت نمی کند، »بســیط الحقیقة«، اعدام و محاالت را درست 
نمی کند فقط کمال وجودات را درست می کند. نظر ما این است که 

خدا علم تفصیلی قبل از خلق به هر چیزی که ما داشتیم، علم داشته 
و اینکه ما علم به محاالت و این ها داشته باشیم و خداوند نعوذباهلل 
نداشــته باشد که نمی شود. پس در حقیقت، حاکویت در مرتبة ذات 
است و با ذات به یک وجود واحد موجود است. اتحاد عاقل و معقول 
قابل ارجاع به علم حضوری نیست چون یکی حضور حاکی و یکی 
محکی اســت و اینکه گفتید در نفس چه اتفاقی می افتد که نفس 
حاکی می شود و حرکت جوهری تبّدل پیدا می کند؛ منتها این حرکت 
جوهری در خدا الزم نیست خدا ازاًل و ابداً ذاتش حاکی بوده است. 
استاد امینی نژاد: بعد از حرکت جوهری چه حالتی پیدا می  شود بعد 
از اینکه این کمال را پیدا کرد اگر این حاکویت عین نفس ذات حق 

می شود پس همیشه باید تفصیاًل..... .
اســتاد معلمی: این بحث دیگری است که در نفس ممکن است 
حکایت از بین برود یا فراموش شود، آن نقایص نفس ماست. وقتی 
در خدا تبیین می کنیم می گوییم که چون وجود، کامل مطلق است، 
ازاًل و به ابداً حاکی است و هیچ مانعی نیست برای اینکه این حکایت، 
ابداً و ازاًل باشــد و هیچ وقت هم از جدا نمی شوند. منتها عین ذات 
نفس یعنی با نفس و با ذات نفس به وجود واحد موجود است؛ وگرنه 
غیریت مفهومی که دارد، در ما حتی غیریت حیثیتی هم دارد؛ اما در 

خدا حیثیت هم واحد است، همان طور که در علم و قدرت گفته اند. 

اشکال ارجاع معقوالت ثانی فلسفی به ما �
دربارة فرمایش آقای رمضانی سؤالی دارم که معقوالت ثانی فلسفی 
را، شما فرمودید که به ما برمی گردد. نقدی که به شیخ اشراق داریم 
این اســت که وقتی وجود و وحدت و علت را اعتباری کردی آن را 
هم یک اعتباری که انتزاعی هم نیست مثل معقوالت ثانی منطقی 
کردید یعنی بنای فلسفه را کاًل از بین بردید، یعنی فلسفه شیخ اشراق 
به لحاظ بنا که تشــکیک است خیلی عالی است ولی به لحاظ مبنا 
کل فلسفه را ویران می کند چون اصاًل فلسفه یعنی همین معقوالت 
ثانی فلســفی، وجود و ماهیت و حدوث و قدم و .... . آقای رمضانی، 
سؤال من این است که اگر معقوالت ثانی به مقایسه های ما برگردد 
این طور که من فهمیدم البته آقای امینی نژاد مقداری اصالح فرمود؛ 
ولی اصالحشــان مشکل دیگری ایجاد می کند که عرض می  کنم. 
عرض ما این است که یا شما برای محکی معقوالت ثانی واقعیتی 
برای علت، معلول، حدوث، قــدم، وجوب و امکان قبول دارید و یا 
می گوییــد که این ها در متن واقع هیــچ نفس االمری ولو به عین 

وجود موجود باشند ندارند.
 نمی گویــم کدام ها را می گویید من یکی یکی عرض می کنم، اگر 
بفرمایید که معقوالت ثانی فلسفی و منطقی، اعدام و محاالت، نفس 
االمر ندارند و ذهن ما خودش این ها را درست کرده است؛ پس باید 
بپذیرید که اگر ذهن ما نبود فلســفه  و منطقی نبود و محال بودن 
اجتماع نقیضین، هیچ اعتبار منطقی و معرفت شناسی ندارد. اما اگر 
بگویید که نه منظور ما این نبود، دراین صورت، با این بیان می خواهید 
بگویید که خدا دیگر الزم نیســت که قبل از آفرینش انسان به این 
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امور علم داشته باشد؛ یعنی خدا ازاًل نمی دانست که اجتماع نقیضین 
محال است، هر علتی معلولی دارد و به معقوالت ثانیه علم نداشت. 
این اشــکال بزرگی اســت. اگر بگویید که نفــس االمری داریم، 
همان طور که آقای امینی نژاد اصالح فرمود، چرا از طریق انسان خدا 
به آن عالم شــود خدا خودش مگر کمبــودی دارد؟! خودش از ازل 
نفس االمر آنها را بداند چرا از طریق ما به آن آگاه شــود؟ به تعبیر 
دیگر اگر برگردانیدید به ما که در خدا سالبه به انتفاء موضوع بکنید 
ویران کردن عرفان نظری و فلسفه و همه است. اگر برگردانید به ما 
که نفی نفس االمرش را نکنید، این نفس االمر را خدا بداند چرا ما 
بدانیم چرا خدا از طریق ما آگاه شــود؟ خدا خودش بداند هر معلولی 
علتی دارد و اجتماع نقیضین محال است. »بسیط الحقیقة«، مشکل 
را حل نمی کند با وجدان آن نه حکایت. علم حضوری مشکل اعدام 

و محاالت و نیز مشکل تفصیل را رفع نمی کند.
 شاهدی را برای وضوح این مطلب عرض می کنم شما قبول دارید 
که خداونــد بعد از فعلش به کل ما ســوی اهلل علم حضوری دارد. 
اآلن عالم در محضر خداســت این انگشت من حرکتش در محضر 
خداســت. شما با بســیط الحقیقة، چنین علمی را برای خدا درست 
می کنید که در ذات خدا نعوذباهلل انگشت من در حال حرکت است؟! 
قطعاً نمی توانید چنین چیزی را اثبات کنید. آنجا اجمال می شــود و 
اینجا حقیقتش به نحو اعلی و اجلی مگر معطی شئ فاقد شئ نیست. 
اگر کسی بخواهد با بسیط الحقیقة کّل االشیاء، علم حضوری خدا 
به ما ســوی اهلل را حل کند و هیچ نقیصه ای هم نباشد باید به امری 
ملتزم شــود که نه عارف ملتزم است و نه فیلسوف و آن این است 
کــه علم حضوری اآلن خدا بعد از فعل با علم حضوری خدا قبل از 
فعل نباید هیچ فرقی کند. آنگاه الزمه اش این اســت که همة این 
تفاصیل، کثرات و معدومات، بالفعل در ذات خدا موجود باشند؛ چون 
این بالضرورة باطل است. پس »بسیط الحقیقة« این مشکل را حل 
نمی کند؛ ولی حکایت، مشــکلی ندارد؛ چون حکایت نمی گوید که 
خودتــان بیایید؛ به محکی کار ندارد به حاکی کار دارد. حضور همه 

جایی خدا با این عرض ما هیچ تباینی ندارد. 
علــم اجمالی خــدا در مرتبة ذات با این عرض مــا تنافی ندارد. ما 

می خواهیم بگوییم که وقتی نقایص اتحاد عقل و عاقل و معقول رفع 
شود و به خدا نسبت داده شود، ما توانسته ایم هم علم در مرتبة ذات 
را درســت کنیم و هم با تفصیل درست کنیم و هم اعم از ماهیات 
درست کنیم. معقوالت ثانی فلسفی، منطقی، اعدام، محاالت، حقایق 
ازلــی و ابدی و قضایای حقیقی و کلیه را اصالح می کند و بعد هم 
چون حکایت زائد بر ذات نیست حادث نیست از غیر ...... چون علم 
حصولی از غیر گرفته شود معّدش از غیر است. لزومی ندارد که این 
نقایص در خدا باشــد، همه نقایص را از خدا حذف کنید و یک چیز 
را باقی بگذارید و آن حاکویت ذات حق برای ما ســوی اهلل است و 
حاکویت غیر از وجدان است. در شواهد الربوبیة که بحث علم مطرح 
می شود همة توجه شان در مرآتیت و حاکویت است و حتی مثالی به 
آینه می زند و می گوید چیز عجیبی اســت لطف الهی است که این 
مرآت خیلی از حقایق است و ما معتقدیم که مرآتیت یک حرف است 
و وجدان بودن یک حرف و قابل ارجاع به هم نیست؛ چون درست 
است که هر دو به علم حضوری برمی گردد؛ ولی یکی علم حضوری 

به محکی است و دیگری، علم حضوری به حاکی است. 

حکایت ذات خدا به تمام ذاته از ماسوی الله �
اســتاد امینی نژاد: بحث کثرت در وجود اندماجی؛ یعنی اگر یک 
وجود داشته باشیم، همان توضیحی که صدرالمتألهین می دهد. آیا 
اشــکال دارد که ما به نحو حضوری، وجودی داشته باشیم که هم 
کماالت نباتی و هم کماالت حیوانی و هم کماالت انسانی از همان 
یک وجود قابل انتزاع باشد. یعنی آیا حتماً باید بحث حاکویت مطرح 
باشــد؟! یعنی در علم ذات به ذات این بحث »به نحو اعلی و اشرف 
بودن« نه فقط صرف حذف زوائد و این ها باید تلقی شود. یعنی مثاًل 
اگر می خواهیم کماالت نباتی را در موطن نفس انسانی راه بدهیم، 
آیا هویت های نباتی باید از بین برود؟ قطعاً این طوری نیست یعنی 
به نحو بشــرط ال از بین می رود و به نحو ال بشرط و قابل انطباق با 
سایر کماالت در آن نقطه اوج باقی می ماند. صدرالمتألهین در ذات 
پروردگار بر اساس آن که معطی شئ نمی تواند فاقد شئ باشد و همة 
کثرات از آنجا برخاسته است همین بیان را دارند. حاال اگر ما به نحو 
علــم حضوری یعنی به نحو وجودی و جدانی همه این کثرات را در 

آنجا راه بدهیم آیا مشکلی وجود دارد؟
استاد معلمی: با تعینات.

استاد امینی نژاد: البته به نحو اطالقی و اندماجی. 
استاد معلمی: سؤال من این است که اآلن خدا به کل عالم موجود 

مخلوق، علم حضوری دارد یا ندارد؟ 
استاد امینی نژاد: شما اسماء و کماالت را در مقام ذات چگونه راه 

می دهید؟ 
استاد معلمی: اآلن عرض می کنم. 
استاد امینی نژاد: حاکویت هست؟ 

استاد معلمی: چون خود اســماء مثل ذات خدا نامتناهی اند یعنی 
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قبول نیست. تعالی اصاًل قابل تصور و نسبت به حق تبارک و ثابته و اعیان خارجیه مباینت مطلقه اعیان استاد رمضانی:

تعین حدی و عدمی و این ها ندارند. 
استاد امینی نژاد: یعنی اسماء با کثراتشان هستند؟ 

استاد معلمی: یعنی با کثرات مفهومی ما نه با کثرات. 
استاد امینی نژاد: مفهومی نه، همان جا؟ 

استاد معلمی: همان جا، کثرت به معنایی که کثرت باشد نیست ما 
در علم خدا این را قائل نیســتیم. عرض من این است که امر خیلی 
واضحــی داریم که اآلن خدا به ما ســوی اهلل در مرحلة فعل، علم 
حضوری دارد و در این شــکی نیســت، مالصدرا نیز همین تفسیر 
را دارد. علــم حضوری که اآلن خدا دارد که بعد از فعل اســت به 
همة تفاصیل اســت؛ یعنی علم دارد که ایشان با این عبای مشکی  
یا قهوه ای  اینجا نشسته است. آیا شما می خواهید با بسیط الحقیقة 
چنین علمی را در ذات درســت کنید؟ قطعاً نمی توانید. ما عرضمان 
همین است، اسمش و تعبیرش را هر چه می خواهید بگذارید. امری 
بدیهی را رها نکنیم و تفصیــل مبهم تری بدهیم. ما می گوییم که 
وقتی شما قبول دارید که این غیر از آن است؛ پس این، آنجا نیست. 
استاد امینی نژاد: حاکویت که آنجا هست به معنای تفصیل است؟ 
استاد معلمی: حاکویت هســت و به معنای تفصیل است با همة 

جزیئات.
استاد امینی نژاد: چگونه در مقام وحدت صرف این نحوة کثرات 
توانســت راه پیدا کند؟ آیا این به لحاظ فهم ماست یا به لحاظ متن 

واقع است؟ 
 استاد معلمی: به لحاظ متن واقع، آیا خدا علم دارد یا نه؟ شما در 
باب صفات چه می گویید؟ من طبق مبانی فالسفه عرض می کنم. 
مالصدرا صفات حق را با ذات حق چگونه می داند؟ می گوید که عین 

ذات اند. هر چه آنجا می گوید ما در حاکویت می گوییم. 
اســتاد امینی نژاد: چرا خود کماالت را آنجا نمی برید که با حفظ 

تفاصیل در مقام اندماج باشد؟ 
استاد معلمی: آیا می شود این کثرت که بعد از خلق علم حضوری 

به خدا دارد همین با بسیط الحقیقة ...
استاد امینی نژاد: پس حاکویتش چگونه می تواند آنجا باشد؟

استاد معلمی: حاکویت که عیب ندارد حاکویت که نمی خواهد خود 
این ها بلند شوند و باال بروند. 

اســتاد امینی نژاد: حاکویت نسبت به انسان با حاکویت نسبت به 
چوب فرق می کند یا نه؟

استاد معلمی: بله، مالزمه ای ندارد که اگر حاکویت رفت حتماً باید.. 
. این طور نیســت که حاکویت چوب در خدا نقشه کشی شده باشد و 

بگوییم اینجا این قسمت از خدا. 
استاد امینی نژاد: پس چنین علمی آنجا نیست؟ 

استاد معلمی: این لزومی ندارد و الزمة حاکویت این نیست. الزمة 
حاکویت این نیست که ذات خدا نقشة جغرافیایی شود و هر قسمتش 
از جایی گزارش بدهــد، نه ذات حضرت حق به تمام ذاته  عالم به 

همة ما سوای خودش است. 
استاد امینی نژاد: نه به این تفصیلی که اینجا هست. 

اســتاد معلمی: نه به همین تفصیل؛ چون حاکــی لزومی ندارد. 
اشکالی که در علم حضوری هست، که این طوری آنجا نیست برای 
این اســت که اآلن علم حضوری بعد از خلــق را که دارید با همة 
تفاصیل می گویید که عالم در محضر خداست، در محضر خدا گناه 
نکنید؛ یعنی در محضر خدا می توان گناه کرد. بسیط الحقیقة نشان 
نمی دهد که عبد در محضر خدا گناه کرد؛ ولی حکایت این مشکل 
را ندارد. می خواهم بگویم اشــکالی که باید در حکایت تبیین کنیم 
را با این مشــکل یکی نگیرید. این مشــکل، مشکلی است که به 
هیــچ وجه من الوجوه، نمی توان آن را باال برد. هیچ شــّکی در آن 
نیست؛ ولی در حاکویت نهفته نیســت که خود این محکی با این 
تفصیلش باشد که حکایت است. آقای فیاضی که در جلسه حضور 
دارند می توانند عرض ناقص مرا اصالح بفرماید چون همین مبنا را 
قبول دارد. عرضم این است که ذات خدا به تمام ذاته نه به صورت 
نقشه جغرافیا حاکی همة ما سوی اهلل خودش است ابداً و ازاًل؛ حاکی 
محاالت،  ممکنات، معدومات، معقوالت ثانی فلسفی. چون اگر نفس 
االمر نداشــته باشد که آن محذور است و سفسطه محض در همة 
امور می شود. اگر نفس االمر دارند چرا از طریق انسان به آنها عالم 
شود، از طریق خود خدا به آنها عالم نشود، خود خدا قبل از اینکه ما 
را بیافریند خودش بوده است. لذا عرضم این است که به تمام ذاتش 
نسبت به همة ما سوی اهلل حاکی است بدون اینکه این حکایت آن را 
دچار حدودی بکند. منتها عرض من این است که آقای امینی نژاد این 
را اذعان بکنید که ما یک مشــکل در حضور داریم که قابل اصالح 
نیست که بگوید همین حضور قبل از خلق عیناً در مرتبه ذات است، 
اینکه قطعاً باطل است و این را وقتی پذیرفتیم سراغ اتحاد عاقل و 
معقول می رویم. ما می گوییم که اتحاد عاقل و معقول یا قطعاً حل 
می کند یا حداقل بهتر از بســیط الحقیقة مشکل را حل می کند اما 
اینکه تبیین من این است که این حکایت به نحو جغرافیایی نیست 
بلکه ذات حق به تمام وجود ازاًل و ابداًً مرآت همه است بدون اینکه 

در ذاتش حیثیات متکثری پیدا شود. 
استاد امینی نژاد: بسیار متشکر، استفاده کردیم.

غیرمعقوالت، نفس االمر ندارند �
استاد رمضانی: در پایان، دو نکته را عرض کنم. نکته نخست اینکه 
عمده سخن من در قسمت اعدام و محاالت، منعطف به این بود که 
چیزهایی که معقول نیستند و به قول شما نفسیت و نفس االمری 
ندارند. اواًل و بالذات معقول حق تعالی نیســتند. جناب قیصری در 
مقدمات شرح فصوص می فرماید: شریک الباری، اجتماع نقیضین، 
اعتبارات انیاب اغوالی این ها اصاًل نفســیت ندارند که ما بخواهیم 

بگوئیم: حق تعالی به این ها.... . 
استاد معلمی: ولی خدا به این  امور علم دارد، علم دارد که شریک 

الباری... 
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استاد رمضانی: بلی، حق تعالی علم دارد به اینکه شریک الباری 
محال است. ولی از آن رو که انسان شریک الباری را تصور می کند 
و حق تعالی به این تصّور عالم اســت نه اینکه واقعاً شریک الباری 
نفس االمری داشــته باشد و حق به او عالم باشد. یک انساِن دچار 
وهم و خیاِل باطل این امور غیرمعقول را تصور می کند مثل شریک 
الباری، مثل اجتماع نقیضین، که نفسیتی ندارند آنگاه چون خدا به 
این تصورات باطل عالم است، علم به امور یاد شده معنا پیدا می کند 
و اگر ما خواسته باشیم برای این ها در علم حق تعالی نفس االمری 
قائل باشــیم باید در خارج هم تحقق پیدا کنند که این خالف واقع 

است. 
استاد معلمی: می داند اجتماع نقیضین محال است یا شریک الباری 
محال است یا نمی داند؟ اگر می داند آیا تصور موضوع کرده و قائده 

را گفته است؟ 
استاد رمضانی: تصور کرده و قاعده را هم گفته است. 

استاد معلمی: اگر تصور کرده پس حکایت از نفس االمر شریک 
البــاری و عدم و محال هم دارد. ایــن را قبول دارید که خداوند به 
شریک الباری ممتنع است، علم دارد. ممکن است که به قضیه علم 

داشته باشد اما به موضوع و محمول علم نداشته باشد؟ 
استاد رمضانی: یقیناً علم دارد، اما ما گفتیم به این صورت علم دارد 
یعنی: چون شخصی که عاقل نیست و منتظم تفکر و تعقل نمی کند 
هر چیز محالی را تعقل می کند. او و تصّوراتش معلوم خداست، خدا 

به این گونه امور غیرمعقول علم دارد.
استاد معلمی: اینکه من بنشــینم و هر چــه امور چرت و پرتی را 

اینجا تصور بکنم. 
استاد رمضانی: خدای تبارک و تعالی به این ها عالم است. 

استاد معلمی: چرا؟ 
استاد رمضانی: چون به من عالم است. 

اســتاد معلمی: این چرت و پرت ها را که من تصور کردم. آیا خدا 
از ازل می دانســت که من یک روزی این چرت و پرت ها را تصور 
می کنم یا نه؟ اگر می دانســت پــس از ازل ، علم به چرت و پرت 

داشت. 
استاد رمضانی: فرق است بین شریک الباری ممتنع است و بین 
نفس شریک الباری و فرق است بین اینکه اجتماع نقیضین محال 

است و نفس اجتماع نقیضین. 
استاد معلمی: پس به آنها علم دارد من که نفی نکردم. پس این با 

بسیط الحقیقة حل نمی شود. 
استاد رمضانی: من راهش را عرض کردم،  راه علم حق تعالی به 
این گونه امور همانی است که گفتیم. بسیط الحقیقة که این نیست. 
آن حرفی دیگری است. من نسبت به آن قضیه که نقض فرمودید 

می خواهم بگویم نظرم آن که فرمودید نبود.
استاد معلمی: این خوب است. پس همة این ها نفس االمر دارند 

بعضی شریک الباری ممتنع است.
استاد رمضانی: امتناعش بله، اما شما جواب من را بدهید و بگوئید 

آیا شریک الباری نفس االمر دارد؟ 
استاد معلمی: شریک الباری نفس االمر ندارد؛ اما خدا به آن علم 

دارد.
اســتاد رمضانی: چگونه به آن علــم دارد؟ ما می گوئیم: چون به 
شخصی که غیر منتظم فکر می کند و به افکارش علم دارد؛ از این 

جهت وگرنه، نه. 
استاد معلمی: خدا ازاًل می دانست شریک الباری ممتنع هست یا نه؛ 

پس ازاًل به شریک الباری علم داشت. 
استاد رمضانی: همة معلومات حق تعالی ازلی هستند. 

اســتاد معلمی: پس حرف ما یکی است. عرض من این است که 
خدا ازاًل هم به شــریک الباری علم داشت و هم به امتناعش علم 

داشت یقیناً. 
اســتاد رمضانی: ما این را که نفی نکردیم بلکه راهش را عرض 

کردم.
اســتاد معلمی: منتها می گوییــم که این را بســیط الحقیقة حل 

نمی کند. 
استاد رمضانی: قضیه بسیط الحقیقة را که شما بین آن و بین اتحاد 

عاقل و معقول تعارض ایجاد کردید. 
استاد معلمی: تعارض نه، یکی حضور حاکی است و یکی حضور 

محکی است.
 استاد رمضانی: بحث حکایت، بحث درستی نیست. 

اســتاد امینی نژاد: خیلی متشکر هســتیم. گرچه مباحثه در این 
نشست ها خیلی دلنشین است؛ اما باید انتظامی داشته باشیم و خیلی 
خــوب بود که جلوتر این بحث جدی اتفــاق می افتاد تا ما فرصت 

بیشتری می داشتیم تا به این نحو بحث پیش برود. 
استاد معلمی: دوست داشتیم به توافق برسیم که الحمدهلل رسیدیم. 
استاد امینی نژاد: بحث هایی که در مورد اعیان ثابته ارائه شد هنوز 
نیاز به گفتگو دارد؛ چه آن بحثی که اآلن مطرح شد و چه بحثی که 
برگردیم و حاکویت از کثرات باید به نحو اندماجی یا به نحو تفصیلی 
باشد. چه اشکالی دارد که ما کماالت را به همان نحوی که حاکویت 
را آنجا می بریم کماالت را با همان حدودی که آنجا است منتها به 

نحو اطالقی و اندماجی ........ .
استاد رمضانی: اصاًل مشکل همین حکایت است حکایت کار را 
مشکل می کند. آن سه مبنائی را که عرض کردم چون درست نشد، 

این حرف ها پیش می آید.

زمینۀ بحث های مختلف دربارۀ اعیان ثابته �
اســتاد امینی نژاد: بحث های فراوان دیگری دراین باره می توان 
داشــت. آیا نظریه اعیان ثابته در آموزه های دینی نیز مطرح شــده 
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پی نوشت ها:
1 . یونس؛ 61.
3 . طباطبایی، رسائل توحیدی، 2 . فرقان؛ 45.

ص 14.
4 . همان. 

است؟ آیا اعیان ثابته از قبیل علم حصولی است؟ فرق دیدگاه عرفا 
در اعیان ثابته با نظریه علم ارتسامی مشاء چیست؟ آیا همان است یا 
غیر آن است؟ صدرالمتألهین در خیلی از بحث هایش ُمثل افالطونی 
و علم ارتسامی، ثابتات ازلیه، اعیان ثابته را یکی می کند. نوساناتی 
در کلمات صدرالمتألهین دیده می شود یک بار اعیان ثابته را تا مقام 
ذات باال می برد و یک بار در حد مثل افالطونی و می گوید که مثل 

افالطونی هم همان حقیقت است. 
منشــأ اصطالح اعیان ثابته چیســت؟ ثابتات ازلیه ای را که معتزله 
می گفتند چه ارتباطی دارد؟ مشــکالت فلســفی که در آن دیدگاه 
هســت آیا وجود پیدا می کند یا نمی کنــد؟ بحث مهم دیگری که 
قابل طرح بود این است که نظریة اعیان ثابته در دل خودش مسئلة 
وجود اســتعدادهای همة اشــیاء به نحو ازلی در آنجا هست؛ یعنی 
همة اشیاء براساس اعیان ثابته اجرا می شوند، آیا این با مسئلة جبر 
و اختیار ارتباط برقرار می کند؟ برخی گمان می کنند که نظریة اعیان 
ثابته در حوزه افعال انسانی باعث جبر می شود، آیا این گونه است؟ از 
بحث های دیگری که عرفا مطرح کردند تبعیت علم از هویت معلوم 
اســت مراد از این حرف چیست که علم پروردگار تابع معلوم است؟ 
آیا علمش انفعالی است یا باید طور دیگری توضیح داد. بحث های 
فراوانی در موضوع اعیان ثابته مطرح اســت. در بحث های عرفانی، 
بحث اعیان ثابته نقطة عطفی است که خیلی از مباحث می خواهد با 
آن حل و فصل شود. دربارة بحث اعیان ثابته در آموزه های دینی در 

خدمت آقای رمضانی هستیم. 

اعیان ثابته در روایات �
اســتاد رمضانی: در متون و آموزه های دینی اعم از آیات و روایات 
می توان شواهدی را بر اعیان ثابته یافت. من از میان آن ها فقط دو 

روایت را از قول امام صادق و امام باقر نقل می کنم: 
روایت نخســت: »عن عمار بن عمر قال: سألته جعفر بن محمد عن 
التوحید قال: ال ظل له یمسکه وهو یمسک االشیاء بأظلتها« توحید 
چیست؟ توحید آن است که حق تعالی ظلی ندارد که آن ظل، حق 
تعالی را نگاه دارد اما اوست که اشیاء را با اظله و ظاللهایشان نگاه 
می دارد. این تقریباً تأیید کننده بحثی است که خدمتتان عرض کردم: 
که حق تعالی در موطن ذات ابتدائاً اشــیاء را به صورت اعیان ثابته 
که در این روایت از آن ها به اظله تعبیر شــده، به وجود علمی ایجاد 
می کند و بعد به وسیله همین ها آن ها را به امور عینی خارجی را تبدیل 
می کند و با معونه همین هاـ  که از حق تعالی جدا نیســتند تا کسی 
بگوید: از غیر استعانت صورت گرفته است آن ها را حفظ می کند. 

مرحوم عالمه طباطبایی در ذیل این روایت این تعبیر زیبا را 
دارد که می فرماید: »الخذ بالظّله هو تقویم الحق عّز 

اسمه االشیاء بالماهیات والتعینات و بعبارة اخری 
ظهور الحق سبحانه في المظاهر بالتعینات 

الماهویة«.3 این عبارت اعیان ثابته را 

به طور کامل تأیید می کند، برخالف آنچه که از ایشان مشهور است 
و گفته می شود: ایشان اعیان ثابته را نپذیرفته و قبول نکرده است. 

 روایــت دوم: این روایت را عبداهلل بن محمد جوفی از امام باقر نقل 
می کند، امام می  فرماید: »ثم بعثهم یعنی خلق را فی الظالل یعنی: 
خداوند قبــل از اینکه آنها را ایجاد کند آن هــا را در ظالل مبعوث 
ســاخت قلت: وأّی شئ الظالل؟ قال: الم تر إلی ظلک في الشمس 
شــئ و لیس بشئ« موجودات را قبل از اینکه به وجود عینی در این 
جهان محقق کند آنها را در عالم اظله محقق ســاخت و بعد سؤال 
کردند که ظالل چیســت؟ حضرت فرمودند: شما به سایه خودت 
در شــمس نگاه کن آن ســایه آیا چیزی هست یا چیزی نیست؟ 
حضرت خودشان جواب می دهند که آن سایه چیزی هست و چیزی 
نیست. یعنی به اعتباری هست و به اعتباری نیست. این روایت نیز 
بحث اعیان ثابته را بسیار زیبا تأیید می کند و عالمه طباطبایی ذیل 
همین روایت می فرماید: »و هذا هو الماهیات او الوجودات المستعارة 
بالعرض«4 ماهیات یعنی همان اعیان ثابته من حیث هی هی، قطع 
نظر از وجود حتی علمی و بعد که فرمود »الوجود المســتعارة« این 

می تواند اشاره به وجود علمی اشیاء باشد.

جمع بندی �
استاد امینی نژاد: طرح بحث در مورد اعیان ثابته کردیم و اهمیت 
بحث هم تاحدودی مشــخص شد. استاد معلمی تالش کردند که 
بحث اعیان ثابتــه را در مقام ذات حل و فصل کنند با دو تقریر به 
تعبیر ایشان از بحث صدرا خواستند استفاده کنند ولی اعیان ثابته که 
عرفا در تعین ثانی گفته می شود ایشان فرمودند ما تقریری در این 

ارتباط نداریم. حضرت استاد رمضانی هم بحث را به همان سبکی 
که عرفا مطرح می فرمایند مطرح کردند. 
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نشست علمی »مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی« در 18 اردیبهشت 1394  5
در سالن سرای اهل قلم بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار گردید. در این 
نشست علمی کارشناسان محترم حجت االســالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی و دکتر علیرضا 

صدرا به ارائه مباحث خود پرداختند که متن کامل آن تقدیم می گردد.

مناسبات دولت و ملت در 
فلسفه سیاسی امام خمینی
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 نشست علمی

نموده است. تبیین و اجراسازی براساس حکمت عملی امام حکومتی را دکتر صدرا:

آقای خراسانی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب  
العالمین. با عرض ســالم و ادب، خدمت حّضار محترم و 
با کســب اجازه از محضر اساتید بزرگوار، با نشست علمی مناسبات 
دولت و ملت در فلســفه سیاسی امام خمینی، در بیست و هشتمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در خدمت شما هستیم. 
 حضرت امام خمینی ، به عنوان فیلسوفی دارای فلسفه و اندیشه ای 
بسیار مترقی و ارزنده، توانسته اند براساس فلسفه سیاسی خود، نظام 
سیاسی را برنامه ریزی و پی ریزی کنند. بر اساس همین نظام سیاسی 
که متأثر از همان فلسفه سیاسی ایشان است، دولت و ملت، هر کدام 
جایگاه خاص خود را دارند و به تعبیر بسیاری از اساتید و کارشناسان، 
فلســفه سیاســی حضرت امام خمینی  منحصر به فرد است که 
تمایز آن را در بین فلسفه سیاسی سایر اندیشمندان، فالسفه و اهل 
سیاست به خوبی و به وضوح می توان نشان داد. امروز در خدمت دو 
تن از اساتید در این نشست علمی هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا 
صدرا؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو گروه فلسفه سیاسی 
مجمع عالی حکمت اسالمی و حضرت حجت االسالم  والمسلمین 
جناب آقای دکتر لک زایی عضو هیأت علمی دانشــگاه باقرالعلوم و 

مدیر گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی. 
مجمع عالی حکمت اســالمی که در حال حاضر بحمدهلل یکی از 
مراکز بزرگ حکمی و فلســفی کشور است، با فعال کردن نه گروه 
علمی که پاتوقی برای اهالی فلسفه و حکمت می باشد، به تبیین و 

بررسی مسائل و موضوعات مختلف فلسفی و حکمی می پردازد.
 اولین ســؤال را از خدمت جناب آقای دکتر صدرا خواهیم داشــت. 
  جناب آقای دکتر ویژگی های فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی

را تبیین بفرمایید؟  

�  ویژگی های حکمت سیاســی امام خمینی
دکتر صدرا: بسم اهلل الرحمن الرحیم. ضمن عرض سالم حضور 
حّضار فرهیخته، بحث مناسبات دولت و ملت در حکمت سیاسی امام 
خمینی  بحثی اســت که با نام امسال هم تناسب دارد که به ویژه 
همدلی و همزبانی دولت و ملت را افاده می کند. فرضیه اصلی بحث 
ما این است که: »حکومت، رابطه و نسبت بین دولت و ملت است«. 
توضیــح فرضیه: هر نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاســی از دو عنصر 
تشکیل شده است؛ یکی مردم یا ملت یعنی جامعه سیاسی و به تعبیر 

اسالمی امت بوده و دیگری دولت یعنی حاکم و به تعبیری حاکمیت 
سیاســی یا هیئت حاکمه و به تعبیر اســالم امام میباشد. ساختار 
حاکمیت که امری دو ســویه بوده میان ملت-دولت بوده، حکومت 
میباشد.  حکومت در نظام سلطنتی مطلقه و استبدادی؛ سلطان-تحت 
ســلطه یا حاکم-محکوم میباشد. در نگاه و نظریه سیاسی اسالمی 
امام خمینی رابطه دولت-ملت؛ هدایت یعنی هادی-تحت هدایت یا 
هدایتگر و هدایت پذیر بوده که در آن هدایت اعم از راهنمایی یا ارایه 
طریق و به اصطالح سیاستگذاری و راهبری یا ایصال یعنی رسانیدن 
به مطلوب و به اصطالح سیاســتمداری است. بر این اساس نسبت 
میان دولت-ملت والیت یعنی ولی یا والی-متولی یا سرپرســتی-
تحت سرپرستی بوده و بشــمار میاید. برخالف سلطنت که رابطه 
دولت-ملت عالوه بر سلطان یعنی سلطه گر یا مسلط-تحت سلطه 
بوده، رابطه مالک-مملکوی و بــه اصطالح راکب-مرکوبی یعنی 
ســواره-پیاده و حتی آکل و مأکولی یعنی خورنده-خورده شده و در 
نتیجه بگونه ای ظلم-مظلو یا منظلم یعنی ستمگر-تکستم یا ستم 
پذیر بوده و به شمار میآید. در همین راستا رابطه و نسبت دولت-ملت 
در نگاه و نظریه اســالمی و والیی امام: امامت یعنی امام-مأموم یا 
پیشرو و پیشــوا-پیرو و همان راهبر-راهرو میباشد.  این ها مبانی 
بنیادین نگاه، نظریه و نظام سیاســی و بویژه تنظیم و تبیین کننده 
رابطه متقابل و نســبت همسوی میان ملت-دولت و دولت ملت در 
الگوی جمهوری اسالمی در دیدگاه انقالبی سیاسی امام میباشند. به 
تعبیری نظریه ای که حضرت امام طرح فرمود، جمهورّیت بر اساس 
اسالم است. خودشان هم می فرماید: اساس، اسالم است؛ بربنای و 
زیرساخت ســاختار و بنای روابط متقابل همسو و هم افزای دولت 
و ملت؛ مکتب اسالم)قرآن و ســنت و تفاسیر و اجتهادات( بعنوان 
متن، منبع و مبنای قرارداد مدنی؛ اجتماعی-سیاسی، میثاق و منشور 

مشترک است. مرتبه و ساختار، جمهورّیت و مردم ساالری است. 
 نکته اساســی این اســت که امــام با انقالب خــودش تحولی را 
ایجاد کرده و آن این اســت که پیش از بحث اســتقالل، آزادی و 
مردم ساالری اســالمی، اینکه حکمت را وارد حکومت کرده است. 
بدن ترتیب حکومتی را براســاس حکمت تبیین علمی و ترســیم 
عملیاتی)راهبردی و کاربردی(کرده و تحقق عینی)اجرایی سازی و 
جاری سازی(نموده اســت. اینکه حکمت امام چیست؟، قطعاً امام 
در فضای حکمت متعالی اســالمی حکومت و حاکمیت را بررسی 
کرده و تحقق میبخشــد. حکمت متعالی نیز خودش جامع همه ی 
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مشارب حکمی پیشین است و نقطه تعادل و تعالی همه ی مکاتب، 
هم عقالنی و هم شــهودی اســت. با این پیش فرض که حکمت 
که حقیقت، معرفت و یقین و یقینی بوده اوالمتعالی و هدایت بوده 
ثانیا دارای سیر متکامل)پلکانی(از آغاز تا کنون متناظر سیر متکامل 
شرایع در دیانت یگانه و یگانه پرســتی توحیدی الهی از آدم)ع( تا 
رســول گرامی خاتم)ص(می باشد. پیشــینه حکمت متعالی هم، 
حکمت جاویدان شــرقی و ایرانی و حکمت راستین یونانی و غربی 
بویژه سقراطی، افالطونی و ارسطویی میباشد. آنهم در مقابل تفلسف 
یا ظن و پندار سیاســت پرهیزی و سیاســت گریزی که از فارابی 
تــا مالصدرا آن را بر مبانی آموزه هــای قرآنی و با زبان و گفتمان 
قرآنی: ضاللت سیاسی و سیاست ضاله گفته و امام سیاست حیوانی 
میخواند. همچنین در مقابله با سوفیسم و توهم یا سفسطه سیاسی و 
شناخت کاذب یا دروغین یا همان سیاست فاسقه در گفتمان قرآنی 
فارابی تا صدرا و به تعبیر امام سیاســت شیطانی است. که به تعبیر 
خواجه نصیر در اخالق ناصری اینها سیاست ناقصه و سلطنتی ضد 
امامت و سیاست فاضله بوده و متقابال سیاست فاضلی امامت غیر و 
ضد و در مقابل و حتی مقابله با اینها و جایگزینی بهینه وب سامان 
آنها میباشد. حکمت توحیدی حقیقی و یقینی متعالی قرآنی و روایی 
اســالمی که مبانی و حتی زبان گفتمانی حکمت محض و مدنی؛ 
اجتماعی و سیاسی فاضلی فارابی را تشکیل می دهد، نقطه عطفی 
در ســیر متکامل حکمت بوده و محسوب میگردد. حکمت متعالی 
صدرا و صدرایی: فرای اینها و در تداوم و تعالی اینها؛ حکمت عقالنی 
برهانی مشائی سینوی و حکمت قلبی شهودی اشراقی سهروردی 
را نیز در بردارد و اینها را تجمیع کرده و تعادل و حتی تعالی بخشیده 
است. البته مالصدرا اینها را در مبحث والیات و نبوات تا امامت بویژه 
در مبحث مدنیت انسان و جامعه و نظام مدنی معطوف به سیاست 
و عمل یا امر سیاســی کرده بود. اما جنبه عملیاتی آن را ولو جامع 
ولی باجمال برگزار مینماید. این حکمت در تداوم سیر خود در مکتب 
طهران، اصفهان، شــیراز و بعد از انقــالب، در مکتب قم؛ پرورش، 
افزایش و کمال پیدا کرد و پردازش شــد. حضرت امام، بزرگ ترین 
مزیتش این اســت که توانســت این را وارد عمل کند. به تعبیری 
جنبه عملی این حکمــت را تبیین کرده تفصیل داد و آن را تحقق 
بخشید. تقریباً همیشه آرزوی بشر از افالطون و قبل از افالطون در 
جمهوریتش این بوده که حکمت حاکم شود و امام، برای نخستین بار، 
این کار را انجام می دهد. امام هم به عنوان عالمی عامل و هم دینی 
و هم سیاســی، بر اساس حکمتی که میراث بشری و جهانی بوده و 
بر مبانی قرآنی و روایی اســالمی باز تولید و بهینه و بسامان شده و 
تحت حکمت متعالی صدرا و آنگاه صدرایی مطرح و مشــهور بوده 
را وارد سیاســت و بویژه وارد حکومت و نظام سیاسی کرده است و 
این بُعد را امام تقویت کرده و نظام سیاســی جمهوری اســالمی و 
در حقیقــت جمهوری والیی فقیه یا والیــت جمهوری فقیه را به 
صورت بدیع و بی بدیل ارایه نموده و متحقق ســاخت. برای همین 
است که به حکمت صدرایی می گوییم: »حکمت متعالی سیاسی«. 
حکمت و حکیمی)محض( است که نگاهی به سیاست کرده است. 

اما فلســفه و حکمت حضرت امام را می گوییم: »حکمت سیاسی 
متعالی«. ایشــان امام و راهبری بوده که نگاهی علمی؛ راهبردی و 
کاربردی و در نتیجه سیاسی و از منظر مرجعیت و  هدایت، والیت و 
امامت عمومی مردم به حکمت حتی متعالی و بلکه حکمت محض 
و حکمت نظــری دارد. کما اینکه با نگاه راهبرد راهبری و راهبری 
راهبردی یعنی به ترتیب سیاستگذاری و سیاستمداری جامعه و همان 
هدایت، والیت، امامت، سیاســت و تدبیــر و نظام مدنی؛ اجتماعی 
و سیاســی مردم، ملت و جامعه؛ حکمت متعالی را بازبینی می کند. 
چنانکه با ایــن راهبرد همه ی مباحث حکمی را وارد نگاه، نظریه و 
نظام حکومت می کند. برترین کاری که حضرت امام انجام می دهد 
این حکمت توحیدی متعادل و متعالی را اســاس مناسبات متقابل 
ملت-دولــت و دولت-ملت قرار می  دهد. بدین ترتیب این حکمت، 
در عین حال که حکمت اســالمی، توحیدی و متعالی حتی قرآنی و 
روایی بوده، جامع مشارب اصیل فلسفه راستین غربی هم هست؛ اما 
توسط حضرت امام؛ هم جنبه ی عملی اش تقویت شده و تفصیل داده 
شده و همچنین عملیاتی شده و وارد عمل گردیده است. بعضی ها 
مطرح می کنند که بحث اسالم یا فقه اسالمی است، البته این استو 
امام کدام اسالم و فقه سیاسی میباشد؟ اآلن هم وهابّیت عربستان 
ادعای اســالم می کند؛ حتی اســالم ناب تری را هم اّدعا می کند؛ 
مدعی ســلفیگری و پاکدینی نیز است. اما به سبب ظاهر گرایی به 
تصلب، تحجر و انسداد و گذشته گرایی کشیده و فاقد تعمق و تعقل 
یا عقالنیت و نواندیشی دینی سیاسی حتی ضد آن بوده و هر گونه 
اجتهاد را نه بدیع بلکه بدعت دانسته و کفر قلمداد نموده و میخواند و 
در نتیجه تکفیر مینماید. اما اسالم و فقهی را که حضرت امام مطرح 
مینماید؛ تبیین)تفقه یا تحلیل متن و تفســیر یا تحلیل محتوایی(
حکیمانه اســت. اسالمی که به تعبیر امام سیاست فاضلی و متعالی 
امامــت امام علی)ع(؛ »ظاهره عنیــق و باطنه عمیق«؛ »ظاهرش 
زیبا)رسا و ســازوار(و باطنش عمیق)بینادین و غایتمند(«است. این 
چنین قرائتی حتی فقه اش اجتهادی، نواندیشــانه، روزامد و کارامد؛ 
بهره ور و اثربخش و حکمت و عقالنی است. امام این چنین حکمت 
اسالمی را و اسالم حکیمانه را باز آورده و بمیدان دارای حکومت و 
عرصه داری و علمداری سیاست کشانیده است. کما این که با این 
چنین رویکرد توحیدی اسالمی، رهیافت راهبردی متعالی و راهبرد 
جمهوری اســالمی همگی نظریات و نظامات غیر و ضد آن رقیب 
را به چالش کشانیده است. چنانکه مناسبات حقیقی، یقینی و واقعی 
دولت-ملت را براساس این امیزه آموزه های واقعی، یقینی وحقیقی 

بنیاد نهاده است.  
رمزش این بوده که توانســته انقالب کند، اســاس انقالب همین 
مکتــب، اما و امامت یا مناســبات امامت-امت بر مبنای مکتب در 
حکمت متعالی اســالمی است. و گرنه شــورش و طغیان می شود 
کــه در جریان داعــش، تکفیری ها، طالبان و القاعــده و وهابیت 
می بینید که اینهــا ظاهرگرا، ضد عقل، ضد حکمت و ضد تعمق و 
تعقل و نواندیشی اصیل و اصولی هستند. اینها باطن، عمق اسالم، 
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 نشست علمی

دوم، از طریق صدق. دولت را امین بدانند و امانت داری که مردم، دست می آید: یکی رهگذر دو ویژگی به اعتماد است که از و ملت، تقویت همزبانی میان دولت تقویت همدلی و که راهکار اصلی برای ما می توانیم بگوییم دکتر لک زایی:

اجتهاد و نواندیشی را برنمی تابند و به نوعی تفلسف دچار می شوند. 
گذشته گرایی و کهنهرپرستی را اصالت دانسته و اصالت داده، اصاًل 
نواندیش نیستند. بلکه یا به صورت افراطی به تحجر کشیده و یا و 
گاه همین هــا و یا رو روی اینها در مقابل به تهتک و پرده دری و 
زیرپا گذاشتن حتی اصول به بهانه فروع می کشانند. به همین سبب 
و به همین نســبت غیر انقالبی و حتی ضد انقالبی اســت. اما اگر 
اســاس فکر،  حکمت، عقالنی و اعتدال شد، این تفکر، یک تفکر 
نواندیش، اجتهادی، اصولی و مبنایی میباشد. ضمن اینکه انقالبی 
اســت. به ویژه باز تولیدی که در تفکر حکمی و حتی فقهی متعالی 
امام و در ســنت امامت ایشان پیدا کرده اســت. بنابراین، حکمت 
سیاســی که امام ارائه می دهند ضمن اینکه جامع همه ی جریانات 
قبلی است، ایشان آن را وارد عمل نیز کرد و از آن مهم تر، توانست با 
آن، انقالب و حرکت انقالبی را ایجاد کرده و جریانسازی نموده و به 
پیروز رساند. در تداوم نیز به نهادسازی و نظام سازی سیاسی و گذار و 
تاسیس نظام سیاسی نوین جمهوری اسالمی پرداخت. این در حالی 
بود که در دوران قبل بویژه از نهضت ضد استبدادی و آزادیخواهانه 
مشروطیت اسالمی سلطنت و نیز نهضت ضد استعماری و استقالل 
طلبانه ملی نفت ما متأسفانه موفق نشدیم نظامسازی و نهاد سازی 
حداقل به صورت بین و برجسته اثرگذار کنیم؛ ولو نفس نهاد مجلس 
و قانونگذاری و حتی خود قانون و رأی مردم مطرح شــد. اما اصل 
سلطنت و سلطه شاه باقی و برقرار ماند. همین نیز سبب آسیپذیری 
آنها گردید. بر اثر همین اشکال نارسایی و ناسازواری در تبیین علمی 
نظری، ترسیم عملی و تحقق عینی نهادها و بویژه نظامسازی فراگیر 
دســتاوردهای این نهضت علیرغم اثرگذاری خود زود دچار مشکل 
شده و انســداد عجیب و انقطاعی جدی را پیش آورد. حضرت امام 
بــا نگاه حکمی متعالی و با نظریه حکومت اســالمی از ابتدا دنبال 
نهادسازی، نظام سازی، تدوین قانون اساسی و انتخابات است. اینها  
از نگاه دقیق بنیادین و غایتمند و حکمت عمیق جامع رسا و سازوار 
حضرت امام است. امام، هم بنیادین نگاه می کند و هم جامع و رسا 
و هم نظام مند و ســازوار و هم هدفمند و غایی نگاه می کند. فرای 
جمهوری اســالمی، بیداری و خیزش انقالبی اسالمی تا تاسیس 
اتحاد جماهیر اسالمی را پیش بینی گاه تا حد پیش گویی پیامبرگونه 
نموده و تا مز و افق اعالی تمدنســازی نوین اســالمی را می بیند. 
بدقت و بدستی می انگار که باید تا آنجا را ترسیم عملیاتی و تبیین 
علمی کند و تحقق عینی)اجرایی و جاری(ببخشد. لذا برجسته ترین 
ویژگی حضرت امام و امامت ایشان و حکمتش و حکومت وی؛ جامع 
و عملیاتی بودن و در عین حال انقالبی و مردم ساالرانه بودنش است. 
مورد و موضوعی که در حرکت انقالبی و در جزیان نظام سازی که 
بعداً انجام می دهد اساس مناسبات رهبری و توده های مردم و آنگاه 

دولت-ملت را فرا می گیرد.
آقای خراســانی:  جناب آقای دکترصدرا برخی از ویژگی های 
فلســفه سیاســی حضرت امام همچون ورود حکمت به حکومت، 
تبیین جنبة عملی و عملیاتــی کردن حکمت، که نتیجه اش نوعی 

تفکر نواندیشی را به وجود می آورد، را تبیین کرد و توضیح فرمود 
که اندیشــه در فلسفه سیاســی حضرت امام، جامع همة جریانات، 
مکاتب سیاسی و فلســفی قبلی بوده، مردم ساالرانه هم هست. در 
خدمت جناب آقای دکتر لک زایی هستیم که بتوانیم از محضر ایشان 

ویژگی های فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی را استفاده کنیم.

ارکان رابطه مناســب دولت و ملت در فلســفة سیاســی  �
 خمینی امام 

دکتر لک زایی: بســم اهلل الرحمن الرحیــم. خدمت همة حضار 
محترم، ســالم عرض می کنم و خدا را شــکر که توفیق داد امروز 
دربارة این بحث مهم صحبت کنیم. بحث مناسبات دولت و مردم یا 
دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام، با توجه به اینکه ناظر به شعار 
امســال است که از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان همدلی و 
همزبانی ملت و دولت اعالم شده، لذا در فرصت کوتاهی که هست 
اجازه بفرمایید با توجه به مقدمات و ایراداتی که جناب استاد عزیز، 
دکتر صدرا فرمود بحــث را ادامه دهم و مقدمة دیگری برای بحث 

ذکر نکنم. 
 بر اساس سخنان حضرت امام در ذیل شرح و توضیح حدیث بیست 
و نهم در کتاب شــریف چهل حدیث، رابطة مناسب میان دولت و 
ملت که به همزبانی و همدلی منجر می شود، مبتنی بر دو رکن است: 
یکی، اعتماد و دیگری، امانت داری است. اعتماد و امانت، یعنی مردم 
اگر دولت را امین بدانند، به آن اعتماد می  کنند و اگر اعتماد کردند، 

همدلی و همزبانی شکل می گیرد. 
این اصل مّدعای من اســت. اســتداللش به این صورت است که 
همان طور که که حضرت امام در مباحث فلســفی خودشان که در 
کتاب های مختلف؛ از جمله تقریرات فلسفه، شرح حدیث جنود عقل 
و جهل و در برخی از دیگر آثار فرمود: تمایز اصلی حکمت نظری از 
حکمت عملی این است که در حکمت نظری از چیزهایی صحبت 
می کنیم که امکان تصرف در آنها را نداریم و قطع نظر از خواســت 
و اراده ما اســت. خورشید، آسمان، ســتاره ها، سیارات و کره زمین 
ربطی به اراده ما ندارند، چیزهایی هســتند که انسان در وجودشان 
نقشی ندارد. اما در حکمت عملی از چیزهایی صحبت می کنیم که 
بود و نبودشان به ارادة ما بستگی دارد. ما هستیم که آنها را به وجود 
می آوریم یا به وجود نمی آوریم. اینها سه دسته هستند. بعضی از امور 
است که وقتی انسان اراده می کند، می تواند بدون مشارکت دیگران 
آنها را انجام دهد. اســم اینها را امور فردی می گذاریم که در حوزة 

تدبیر فرد قرار می گیرد. 
بخش دوم، اموری است که اگر تصمیم بگیریم آنها را انجام دهیم، 
مشارکت گروه کوچکی را الزم دارد؛ مثاًل تصمیم می گیریم که در 
ســطح خانواده کاری را انجام دهیم و به مشارکت اعضای خانواده 
نیاز دارد. اینها در حکمت عملی، ذیل تدبیر منزل بحث می شــود؛ 
اما اموری هم هست که اگر بخواهیم آنها انجام شوند به مشارکت 
اکثریت مردمی که در جامعه زندگی می کنند، نیاز است و اگر همة 
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مــردم هم از آن امر تبعیت نمی کنند، باید اکثریت تبعیت کنند، این 
تبعّیت معنایش چیست؟ این از قدیم االیام در حوزه تدبیر سیاسی یا 
حکمت سیاسی یا تدبیر مدن قرار می گرفته. حضرت امام، ذیل این 
بحــث، بحث امانت و اعتماد را مطرح فرمود. حدیثی را که آورده اند 
این اســت: از امام صادق نقل شده است که فرمود: مردمان را با 
کثرت نماز و روزه آنها نشناسید؛ زیرا نماز و روزه می تواند عادت فرد 
شده باشد که از ترکش به وحشت می افتد. فرمود که اگر ایمان مردم 
را می خواهید بســنجید، به صدق و ادای امانت بسنجید. ذیل این 
حدیث، عین عبارت فرمایش امام را در حوزة همین بحث می گویم؛ 
زیــرا این بحث، جزء مباحث مهمی اســت که در بحث ســرمایه 
اجتماعی مطرح می شــود. وقتی ما می گوییم که حضرت امام این 
کتاب را در سال 1318 هجری شمسی نوشته، یعنی دوره رضاشاه 
می شود؛ می گویم که امام واقعاً چنین حرفی را نوشته  است. ایشان 
فرمود که نوع انســان در دنیا با معاونت، یعنی همکاری و معاضدت 
بعضی با بعضی می تواند زندگانی را راحت کند. این جمله شاهد من 
است. می فرماید: »و زندگانی اجتماعی چرخ بزرگش بر اعتماد مردم 
به یکدیگر می چرخد، که اگر خدای نخواسته اعتماد از بین االنسان 
برداشته شــود، ممکن نیست بتوانند با راحتی زندگانی کنند؛ و پایة 
بزرگ اعتماد بر امانت و ترک خیانت گذاشــته شــده است«.1 بنده 
عرض کردم که این به اعتماد بین دولت و ملت هم مربوط می شود. 
بعــد در ادامه فرمود که اعتماد چگونــه به وجود می آید؟ فرمود که 
شــخص خائن مورد اعتماد نیست و از مدنیت و هم عضوی جامعة 
انسانی خارج است. بعد به حدیثی که عرض کردیم استناد می کند که 
در حدیث فرموده که اگر می خواهید افراد را از لحاظ ایمان امتحان 
کنید صدق و ادای امانتشان را بسنجید. بنابراین در سطح اجتماعی 
و کالن؛ دانشــگاه، سازمان، اداره، شهر و کشور، چرخ این مجموعه 
بر اعتماد می چرخــد. اگر بچرخد بر اعتماد باید بچرخد و اعتماد بر 

امانت داری استوار است. 
بنابراین، بر اساس فلسفه سیاســی حضرت امام و با توجه به اینکه 
زندگی اجتماعی نیازمند مشــارکت اکثریت اعضای جامعه است و 
این مشــارکت الزم است که بر اساس اعتماد باشد؛ یعنی نمی تواند 
بر اساس اجبار باشد. اعتماد هم جز از راه امانت داری تأمین نمی شود. 
ما می توانیم بگوییم که راهکار اصلی برای تقویت همدلی و همز بانی 
میان دولت و ملت، تقویت اعتماد اســت که از رهگذر دو ویژگی به 
دست می آید: یکی امانت داری که مردم، دولت را امین بدانند و دوم، 
از طریــق صدق. هر مقدار اینها میان نهاد دولت و ســازمان دولت 
به معنای کلی ـ منظورم از دولت، فقط قوه مجریه نیســت، سامانه 
اداره ي جامعه و  هر ســه قوه منظور اســت ـ بیشتر باشد و مردم به 
ســامانة ادارة جامعه که از آن با عنوان دولت یاد می  کنیم، بیشــتر 
شود، همدلی و همزبانی بیشتر می شــود. چطور این اعتماد بیشتر 
می شود؟ دو فرمولش را در این مرحله از دیدگاه حضرت امام گفتیم 

که مهمترین متغیرها هستند؛ صدق و امانت داری.
آقای خراسانی: جنــاب آقای دکتر لک زایی هم براساس فلسفه 

سیاســی حضرت امام، تعریف جدیدی از زندگی اجتماعی و عوامل 
هم گرایی که مبتنی بر صدق و امانت داری باشد ، را بیان کردند. 

جناب آقای دکتــر صدرا، لطفاً جایگاه دولت و ملت را در فلســفه 
سیاسی حضرت امام تبیین بفرمایید و عوامل دیگری را در هم گرایی 

و واگرایی این مناسبات ذکر بفرمایید. 

رابطه ملت و دولت براســاس مکتب در فلســفه سیاســی  �
 امام خمینی

دکتر صدرا: همان طور که اشــاره شد، هر نظام سیاسی از دو رکن 
تشکیل شده است: یکی.مردم، ملت یا جامعه سیاسی ـ با هر تعبیری ـ 
میب باشــد. دیگری.حاکمیت و هیأت حاکمه است که معروف به 
دولت اســت. البته دولت گاه به معنای نظام سیاسی بوده که فراتر 
از این بحث ماســت. چرا که در این صــورت؛ ملت جزو دولت به 
معنای نظام سیاســی اســت. حتی به تعبیری البته پیشتر برخی)از 
ارســطو تا روســو( جامعه مدنی را دولت تلقی و تعبیر نموده و آنرا 
نهادی مدنی؛ اجتماعی و سیاســی از جامعه می باشد. این موضوع 
بحث ما نیســت. کما اینکه دولت گاه به معنای قوه مجریه و حتی 
به معنای کابینه یعنی هیئت وزیــران و حتی گاه به همان معنای 
حکومت نیز آمده اســت. که این نیز مورد بحث نمی باشــد. دولت 
در حــد و به معنای هیئت حاکمه موضوع بحث ما بوده که در نگاه، 
نظریه و نظام سیاسی جمهوری اسالمی اعم از رهبری و قوای سه 
گانه مقننه، مجریه و قضایی را در بر میگیرد. مورد و نهاد یا عنصری 
که گاه با تعبیر شــخصی آن را حاکم، حکمروا، حکمران، حکفرما و 
یا ســلطان و بسان اینها نیز گفته شده و می شود. اینجا بیشتر نهاد 
دولت منظور نظر و بحث می باشــد. یعنــی به اصطالح به عنوان 
شخصیت حقوقی که دولتمردان و بویژه شخصیت حقیقی انها مورد 
نظر نمیباشــد. در این نگاه رابطه دولت و ملت را معمواًل حکومت 
می گوییم؛ همانگونه که اشارت شد: اگرچه این اصطالح در جاهای 
دیگر هم به کار رفته اســت؛ مثاًل نظام سیاسی را دولت می گویند، 
قوه مجریه را هم دولت می گویند، گاه هیأت وزیران و کابینه را دولت 
می گویند اما اینجا دولت به معنای هیأت حاکمه مد نظر ماست که 
در نظام جمهوری اسالمی ایران، رهبری، قوای سه گانه، احیاناً رسانه 
ملی و نیروهای مسلح هستند که منظومه ی اینها، هیأت حاکمه ی 
رســمی را تشکیل می دهند. حکومت نیز به معنای نظام سیاسی و 
دولت به کار برده می شود؛ ولی در اینجا حکومت به معنای رابطه ی 
دولت و ملت و مناسباتی که مّد نظر است، می باشد. مراد همان رابطه 
متقابل و نسبت)مثبت یا منفی(: یکی و  اول.ملت-دولت؛ در تاسیس 
دولت توسط ملت و با تعیین نمایندگان خود به عنوان مبداء قدرت و 
نیروی مولده، موسسه و محرکه دولت، دیگری و دوم.رابطه و نسبت 
دولت-ملت؛ در سیاستگذاری-سیاستمداری یا اعمال حاکمیت دولت 
بر ملت در مملکت، کشور و نظام سیاسی به عنوان مظهر و نمایاننده 
اراده عمومی ملت و حتی باز در سوم.رابطه و نسبت ملت-دولت؛ در 
نظارت ملت بر دولت میباشــد. در ین سیر و ساختار متقابل دولت-
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 نشست علمی

انتخابات است. تدوین قانون اساسی و نهادسازی، نظام سازی، اسالمی از ابتدا دنبال با نظریه حکومت  حکمی متعالی و حضرت امام با نگاه دکتر صدرا:

ملت همسو و هم افزا رد نگاه و نظریه سیاسی امام؛
بزرگ ترین مطلبی که حضرت امام بکاربرد این بود که مکتب)دیانت 
و شریعت( و حکمت را اساس رابطه قرارداد؛ اساس نظام سیاسی را 
مکتب حکمت اســالمی قرار داد. در حکمت اسالمی، که حکمتی 
متعالی بوده ســه عنصر را امام در نظــر می گیرد: مکتب، امامت و 
امت. ترتیب اینها در مراحلی مکتب، امامت و امت بوده و در مراحلی 
مکتب، امتی و امامت میباشد. اساس؛ مکتب است. با اشاراتی که شد: 
مکتب اسالم؛ مبین و متضمن حکمت اسالمی است. حکمت متعالی 
اسالمی بنیاد و برامد؛ هم متقابال مکتب دیانت و شریعت اسالمی 
اســت. در این ساختار سه وجهی: یک عنصر که ملت بوده که امت 
محسوب می شود. یک عنصر هم در دولت است. رابطه ی بین دولت 
و ملت بر اساس مکتب است؛ چون مکتب حکمت و حکمت مکتب 
بســان منشور، میثاق مشــترک و همان قرارداد مدنی؛ اجتماعی و 
سیاسی است. در این ساختار و با این سازکار امور و از جمله مناسبات 
دولت-ملت بر اســاس مکتب و حکمت روشن می شود و تداخل و 
تعارض صورت نمی گیرد. مسایل با این تمهیدات تبیین و روش شده 
و حّل و فصل یعنی رفع و رجوع می شــوند. همه مناسبات و روابط 
بر اساس حدود بوده و شایسته و بلکه حتی بایسته است باشد. در این 
گفتمان بر خالف غرب؛ متن قرارداد اجتماعی یعنی مکتب و حکمت 
اسالمی را که مورد وفاق عمومی و مبین و متضمن حقوق عادالنه 
همگانی بوده را داریم. این ترتیبات همگی مشکالت را حل می کند. 
در نتیجه هم گرایی ملی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی 

را باال می برد.  
امام بر این اساس موفق شد که اینچنین نگاه، نظریه و نظام حکمی 
مکتبی و مکتب حکمی را وارد حکومت کند. اگر به ویژه توجه داشته 
باشیم که در ایران متأسفانه علی رغم اینکه ایران به تعبیر بسیاری 

از مستشــرقان بلکه نوع اینها، مؤســس و مخترع دولت بوده نهاد 
دولت را ایرانیان اختراع و تاسیس کرده اند. اما مناسبات دولت-ملت، 
نوعا یا حداقل غالبا در حد طبیعی یعنی سلطه دولت-ملت در نگاه، 
نظریه و نظام ســلطنتی خواه مطلقه یا حتی مشــروطه و بلکه در 
جمهوری های مطلقه باقی مانده اســت. همین روزهای گذشته از 
امریــکا الواحی با عنوان »چغامیش« باز گردانه شــد که متعلق به 
حدود هشت الی ده هزار سال پیش میباشد. این مربوط به دوره ای 
بوده که بشــریت در اینجا و در این زمان و بدین ترتیب از حالت و 
مرحله و حتی مرتبه بدوی به حالت، مرحله و حتی مرتبه مدنی یعنی 
از بیابانگری و بدویت به مدنیت گذار پیدا کرده و در حقیقت تکامل 
و تمدن یافته است. در ایران راستا بگئه تاریخ ایران و ایرانیان نها یا 
فرانهاد مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دولت را تشکیل داده و سرمنشاء 
تحوالت عظیم و تمدنســازی ملی تا جهانی شده اند. بدین ترتیب 
دولت ایوان)معروف بــه ایوانیان در کناره های رودخانه کرخه و در 
شمال شوش(تاسیس گشته تا دولت ایالم و بعداً هم دولت ایران از 
هخامنشی تکامل یافته و همین طور تا دوره جدید، و امام و انقالب 
اسالمی و نظام سیاسی جمهوری اسالمی تداوم و تحول یافته است. 
خیلی ها گیرشمن فرانسوی به عنوان بزرگ ترین مستشرق، بر این 
که ایرانیان مخترع دولت بوده اند تاکید دارند. میشل فوکو فرانسوی 
از پیشتازان و چهرگان شاخص پست مدرنیسم که مدعی به چالش 
کشانیده شالودی مدرنیسم بوده وقتی در جریان وقع انقالب اسالمی 
به عنوان یک تحلیلگر فیلسوف-خبرنگار چند بار به ایران می آید، 
نیز تصریح دارد که دولت را ایران اختراع کرده اســت. کما این که 
همیشه هم اینجا دولت و دولت داری بوده است. ایران دولت داشته 
اســت و هیچ وقت نهاد دولت تعطیل نشده است؛ اما به دلیل تنوع 
اقلیمی، قومی و تهدیداتی که از اطراف می شــده، حکومت متمرکز 
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شــکل گرفته بود. این حکومت معمواًل متأسفانه غالباً رفت بود به 
طــرف حکومت های ملوکی و عمدتاً در طــول تاریخ چندین هزار 
سال گذشته چه بســا حاکمان با شمشیر و به صورت قومی جا به 
جا می شــده و درون خانــواده و گاه خاندان حاکم هم موروثی بوده 
است. عمدتاً رابطه ملت-دولت در نگاه، نظریه و نظام سلطنتی ولو 
غیر خودکامه اوال خودرأیی و خودمحوری و گاه خودکامگی دولت 
و ســلطه شــخصی، خانوادگی و خاندانی و قومی آنهم به صورت 
ملوکی)مالک و مملوکی( که معمواًل مملکت ِملک َملک بوده است و 
به همین دلیل به آن مملکت می گفتند و ملت، نیز مملوک َملک بوده 
است. البته با با شدت و ضعف هایی و با فراز و فرود هایی همراه بوده 
باشد. همچنین جایگزینی در درون خانوداه و خاندان سلطنتی و قوم 
غالب غالبا یا نوعا موروثی بوده و مردم نقشی در این میان نداشتند. 
در این صورت مناســبات عالوه بر سلطه، به صورت استبدادی هم 
بوده است. یعنی دولت خودرأی بوده و براساس رأی دولت و نه ملت 
امور اداره می شــده است؛ اگرچه گاه مستد صالح روی کار می آمده 
کــه خودکامه نبوده و اموال، نفوس و نوامیــس مردم را از آن خود 
ندانســته و بدان تعرض نمیکردند ولی همچنان هم سلطنتی بوده 
و هم استبدادی در حد خودرأیی و خومحوریت دولت در قبال ملت 
و مردم بوده است؛ مثاًل کریم خان زند صالح بوده؛ اما مستبد است. 
به تعبیر مستبد صالح بوده است. یعنی براساس تشخیص شخصی 
خودش کشور را اداره می کرد. ولی خواهان خیر عمومی و مردم بوده 
است. امور کشوری را براساس قانون که ناشی از اراده عمومی و یا 
با پذیرش اراده عمومی بوده و یا با مشــورت اداره نمی کرده است. 
چنان که کــوروش حاکم صالح یعنی غیر خواه و خیر خواه مردم و 
کشور بوده خود خواه و بدخواه مردم  که عین شرند نبوده است. اما 
باز با قریحه ذاتی و بر اســاس ردی شخصی خود مدیریت میکرد. 

این همان استبداد یا مستبد صالح است. استبداد و مستبد ولو صالح؛ 
اول.خودرأی است. یعنی با غالبا شخصی رأی خودش و یا گروهی 
اندک از خواص خودش که چه بســا خوشایند گو نیز بودن، آنهم با 
حق وتوی خودش امور کشور را اداره می کند، به همین دلیل، نهاد 
سازی و نظام سازی مناسبات دولتی-مردمی و بوژه آدمسازی و به 
اصطالح کادر سازی بویژه در سطوح باال به منوظر جانشینی شایسته 
و ضابطه مند بعد از خودش را نهادینه نمی کند. ولو والیت عهد یعنی 
جانشــین تهیه میکند اما مردم نقشی و حتی حقی در این جایجایی 
سیاسی ندارند. مثل معروفی بوده که در جابجایی و اداره امور به مردم 
میگفتند: دور شوید و کور شوید.  به همین سبب غالبا بعد از کشته 
شدن و یا درگذشت اینها کسی نیست که بتواند بخوبی و با رعایت 
امنیت و ســطح و نرخ پیشرفت کشور مملکت را جمع و اداره کند. 
در اینگونه مناسبات بویژه در این گونه شرایطی جا به جایی قدرت، 
متأسفانه جامعه را دچار مشکل و شورش و هرج و مرج و ناامنی و بی 
ثباتی می کرد. استبدادگاه به صورت خود محور بوده است و مملکت 
را براساس رأی خودش تنظیم می کرده و به محض اینکه حاکم از 
دنیا می رفت، چه بســا مملکت دچار آسیب میشد. سوم اینکه غالبًا 
متأسفانه به خود کامگی می کشیده؛ یعنی همه ی ممکت و ملت ّملک 
و مملوک َملک و حاکم و خانواده و خاندان سلطنتی می  شده است.

انقالب سیاســی امام در حقیقــت و مبــادی، در ماهیت و مبانی 
و در واقعیت و مظاهر برنتابیدن و رد همگی این مناســبات ســوء 
استبدادی)خودرأیی-خودمحوری-خودکامگی( و سطلنتی)شخصی، 
خانوادگی و خاندانی تا قومی-ملوکــی؛ مالک و مملوکی مملت و 
ملت برای دولت-موروثی(است. حقیقت و مبادی، ماهیت و مبانی 
و واقعیت و مظاهر حکمت، انقالب و رهبری امام و نظام سیاســی 
انقالبی بی بدیل)با شــعائر شعور خیز شور انگیز استقالل، آزادی و 
مردمساالری دینی حکمت خیز و حرکت آفرین(بدیع نوبنیاد، الهام 
بخش و اثربخش جمهوری اسالمی در گفتمان امام مناسبات دولت-
ملت را غیر و ضد استبدادی-سلطنتی می داند. امام آمده و می خواهد 
همه ی این قواعد سوء و ناهنجاریها را که به صورت هنجار در آمده 
و سنت سوء و حتی سیئه میداند را به هم بریزد. بدنبال این بوده که 
رابطه و مناسبات ملت و دولت را بر اساس حکمت و مکتب متعالی 
مردمی اعم از مــردم داری و مردممداری نهادینه کرده و نظاممند 
ســازد.  چنان که خداوند در قرآن تصریح می فرمایند: »َخَلَق َلُکم 
ْرِض َجِمیعا«.2ًمردم همچیز را در زمین برای شما آفریده و 

َ
ا ِفي ال َمّ

شما صاحب خانه و خلیفه یعنی جانشین خدا و حاکم بر سرنوشت خود 
هستید. دولت اجاره نشین است. به تعبیر امام: »اعتباری«است. یعنی 
معتبر به همین خواست و والیت مردم است . مناسبت مالکیت میان 
ملت نســبت به دولت نبوده و دولت قائم به ذات نیست. یعنی حتی 
اگر مردم از دولت اطاعت کــرده و از جمله بدو مالیات می پردازند 
یا فرزندان خود را به خدمت سربازی میفرستند چون اینها در جهت 
مصالح خود مردم بوده و آثارش بخودشان بر میگردد. اینها برای ذات 
دولت نیست.دولت به عنوان مدیریت امور عمومی و نمایندگی اداره 
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 نشست علمی

جامعه است. اجتماعی و اقتصادی در فقر و شکاف های تبعیض، عوامل افزایش واقعی و جّدی با فساد، صداقت با مبارزه صداقت، امانت و براساس امانت و وجود می آید. اعتماد براساس اعتماد به همدلی و همزبانی دکتر لک زایی:

عمومی امور میباشد. مالک مطلق نیست. حاکم مطلق نیز نمیباشد. 
به همین سبب امام میفرمایند: »به من خدمتگزار بگویید بهترست 
از رهبر«اســت. مقام معظم رهبری فرمود که مردم کارفرما هستند 
و دولت مجری و کارگزار اســت. خواجه نصیر طوســی می گوید که 
دولت خادم بذات مردم اســت و مردم مخدوم بذات هستند. سعدی 
نیز می گوید: »ملــوک از بهر پاس رعیت اند. نه رعایا از بهر طاعت 
ملوک«.3 ســلطه گران و مستبدین در نگاه، نظریه و نظام سلطنتی 
مطلقه و اســتبدادی مطلقه مدعی بوده و سعی میکنند این پندار و 
دروغ را القاء کنند که مردم خلق شــده اند که اطاعت ملوک کنند و 
خادم دولت ها باشند؛ درحالی که امام وقتی می آید می گوید که به من 
خدمتگزار بگویید نه رهبر. این شعار نمی دهد و مردم فریبی نیست. 
می  خواهد به شما بگوید که صاحب خانه هستید و همه ی انبیاء هم 
که آمده اند برای چیست؟ برای هدایت شما آمده اند و ما همه خادم 
شــما هســتیم و می خواهد این باور را ایجاد کند. لذا بر این اساس، 
امام آن نگاه ســلطنتی و ملوکی را که نگاه شوم عمودی از باال-به 
پایین حاکم- محکوم است؛ حتی متأسفانه در بعضی دوران آکل و 
مأکول)خورنده-خورده شده( و راکب و مرکوب)سوار-پیاده و سورای 
دهنده( می شــده که در این مناسبات و ســاختار حکام و دولت ها 
از هر حیث بویژه از حیث ســلطه و هزینه هــای غالبا زیاد، زاید و 
حتی زیانبار و بیهوده اســرافگرانه تشریفاتی و اشرافیگری برُگرده 
توده ها سوار می شدند و از مردم ایثار می طلبیدند، نه اینکه دولت ها 
از خودشان برای مردم ایثار کنند، استیثار می کردند؛ یعنی مردم باید 
برای حاکمّیت ها ایثار کنند و مایه بگذارند. نه اینکه حاکمیت ها برای 

مردم ایثار و گذشت کنند.
امــام این مدل و الگو را می خواهد عوض کند. چه مدل و الگوی را 
در مناسبات ملت-دولت جستجو کرده و در پی تحقق آنست؟ مدل 
والیت را در مقابل ســلطنت می آورد. ما دو مدل حاکمیت داریم: یا 
عمودی اســت یا افقی است. شکل دیگری نداریم. شکل عمودی 
را که همان سالن-تحت ســلطه، حاکم-محکوم، آکل-مأکول و 
راکب-مرکوب است. این راهبرد غیر و ضد مردمی سلطه در تاریخ 
گذشته پیشا اسالم ایران و متأسفانه با تحریف و انحرافی که دولت و 
نظام اسالمی نوپای اسالم بعد از پیامبر)ص(با جریان سقیفه و تقلیل 
امامت)راهبری الهی سیاسی اســالم( به خالفت)مدیریت اجرایی 
سیاسی مسلمان( که بعدها منجر به تبدیل به سلطنت مطلقه در بنی 
امیه ببعد گردید، غلبه داشته است. امام این مناسبت عمودی سلطه 
حاکم و محکوم و سلطان-تحت سلطه را به مناسبت افقی هدایت، 
ولیات و امامت یعنی امام و مأموم؛ جلودار و پشت سر، پیشرو و پیرو، 
ولی و تحت والیت تبدیل و متحول ساخت.  برای مثال پدر و مادر 
ولی فرزند هستند، ولی مالک فرزند که نیستند؛ در نتیجه حقی بیش 
از سرپرســتی در جهت خیر و رشــد او ندارند.  به همین سبب اگر 
او را تنبیه کردند و بدنش یک خراش برداشــت و بلکه حتی محل 
آن قرمز شــد، دیه دارد. اینکه مدعی بوده و بگوییم فرزند خودمان 
است، هزینه اش را می دهیم، درست است، فرزند شماست؛ اما بنده، 

برده و مملوک شــما نیست. نمی توانی هر طوری که خواستی با او 
رفتار کنید. والیت یعنی همین، در جهت رشدشان خدمت کنید؛ اما 
َّْسَتَعَلْيِهمبُِمَصْيِطٍر«4 مالکشان نیستید، سلطان بر مردم نیستید. »ل
و»َوَماأَنَتَعَلْيِهــمبَِجبَّاٍر«.5چون والیت بر مردم دارید، والیت 
مطلقــه دارید؛ یعنی تا جایی که والیت در مبانی و در حدود دینی و 
شرعی را انجام می دهید والیت به معنای سرپرستی و  مشروعیت 
دارید. به محض اینکه از این حدود عدول شد که تعدی و چه تعلل 
در احقا حقوق تحت والیت صــورت گرفت به تعبیر حضرت امام 
اعتبار خود را از دســت داده و از مشروعیت می افتید. امام هم رابطه 
و نســبت امام و مأموم یا امت را بــر مبانی و در حدود مکتب مورد 
پذیرش عمومی یعنی آموزه های اســالم به عنوان قرارداد، منشور 
و میثاق مشــترک و اســاس قانونی و قانون اساسی را به حاکم و 
محکوم می گذارد؛ فرایند والیت و الگو و ساختار آن و ولی و متولی 
یعنی تحت والیت را به جای رابطه ی سلطنت می گذارد. حاکم چه 
می شود؟ الف.والیت داشته یعنی مربی و اسوه جامعه و نمونه برتر، 
ب.امامت داشــته و راهنمایی دینی سیاسی یعنی »عالم بالدین« و 
»عالم بالسیاســه« و معلم جامعه و مردم است. ج.مدیریت سیاسی 
داشته و  راهبری سیاسی دینی یعنی مقام و مسئول اجرایی جامعه و 
کشور و نظام سیاسی میباشد. نه چیز کمتر بوده که در این صورت 
ضعف دولت و تعلل و کاســتی از احقاق حق میباشد. به تعبیر امام 
علی)ع(: »خول السلطان علی الرعیه اشد من جور السلطان«؛ ضعف 
دولت نیز از  ظلم و زور دولت بدتر شده چراکه سبب هرج و مرج و 
تعدی ســایرین میگردد. نه چیزی بیشتر و ظلم و زو گویی دولت و 
تعدی از حدود و حقوق خویش به حقوق و حدود مردم است. در این 
صورت نیز به تعبیر مولی متقیان)ع(: »ســلطان ظلوم اشد من اسد 
حطوم«؛ »سلطان ظالم از شیر)گرگ درنده و(هار بدتر است«. دولت 
در این نگاه و نظریه و نظام سیاســی شئون سه گانه  والیت، امامت 
و خالفت یعنی مربیت، معلمیت و مدیریت سیاســی را دارد. مالک 
جامعه نیست. مالکیتش را می اندازد و جامعه خودش خالق و مالک 
و حاکم مطلق و قائم بذات اســت؛ »و خلق ما فی االرض جمیعا« 
مالکیــت هر آنچه در زمین بــوده از باب رحمت به عنوان نعمت و 
ابزار به بشــر واگذار کرده و در اختیار او قرار داده اســت. خالفت و 
حکومت خود آدمی بر خودش را نیز بدو تفویض نموده است. آنهم 
به عنوان امانت که جناب استاد دکتر لکزایی فرمودند. مالکیت دولت 
مثال انفال باز هم اعتبــاری بوده و به برای ارایه خدمت به مردم و 

ملت است. 

شاخصه های رابطه ی دولت و ملت �
این الگوی والیت و امامت در جمهوری اســالمی می آید، معادالت 
حاکمیت و حکومت یعنی مناسبات دولت-ملت را عوض می کند و 
از مناسبت عمودی حاکم-محکومی به مناسبت افقی امام-مأمومی 
منقلب و متحول میســازد. باید مردم از روز اول و از بنیاد باور کنند 
که مالک، صاحب خانه و مخدومند؛ رعیت یعنی حق رعایت دارند. 
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دولت راعی بوده یعنی بایستی حقوق و حدود والیت ملت را رعایت 
نماید. به همین ســبب امام از اول حضور و مشارکت همگانی را در 
انقالب، تاسیس و تداوم نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران مطرح 
می نمایند. نهاد و سازوکار انتخابات از رأی به جمهوری اسالمی و 
تاســیس آن، رأی به خبرگان قانون اساسی، رأی به قانون اساسی 
و خود قانون اساسی تا انتخابات مجلس شورای اسالمی و ریاست 
جمهوری را می گذارد. به ایشان توصیه می کنند که آقا مردم قبولت 
دارند، می گوید که نه حتماً خودشان بیایند و رأی هم بدهند. به قانون 
اساســی رأی دهند که بدانند مال خودشان است و آنها صاحب خانه 
هســتند و اصرار بر این اســت که این نظام ســازی، نهاد ســازی، 
فرهنگ سازی و باور ســازی انجام شود. لذا در همین راستاست که 
شــاخصه هایی را فراهم می آورد که دو شاخصه را مطرح مینماید: 
یکی.دولت داری مردمی است. یعنی مردم باید دولت دار، دولت مدار 
و هادی، حامی و ناظر دولت باشــند. دیگری.مــردم داری و مردم 
مداری دولت و دولتی اســت. یعنی دولت هم باید مردم مدار بوده و 
همچنین مردم داری کند. در دولت داری مردمی؛ مطرح می کند که 
مردم باید دنبال تشکیل دولت باشند به عنوان خدمت گذار خودشان. 
کما اینکه از او حمایت و پشتیبانی نموده و از سیاست هایش تبعیت 
نمایند. به همین حمایت و پشــتیبانی مــردم از دولت را اصل قرار 
می دهــد. در نتیجه بارها می گوید که اگر مردم حمایت نکنند اصاًل 
دولت چه کاره اســت؟ هیچ چیز، منبع قدرت را بعد از خداوند و در 
راستای قدرت خداوند مردمند. به اعتباری می گوید که مردم، منبع 
قدرت هستند. منبع قدرت و دولت، یا باید خارجی باشد و یا باید مردم 
باشــند. اگر داخلی باشد، باید مردم باشند، شهرت، ثروت و قدرت را 
از منابــع اصیل قدرت خارج می کند و مردم را کانون قدرت و اقتدار 
و حتی تایید و مقبولیت سیاسی آنان را دخیل در مشروعیت سیاسی 

قرار می دهد. 
دوم، مشارکت و همکاری مردم با دولت است. 

ســوم، هدایت و نظارت دولت توسط ملت است. می گوید که مردم 
باید مرتب ناظر دولت باشند و تصریح می کند. حتی می گوید که هر 
کسی به تناسب خود و خاستگاه، جایگاه و نقش مدنی؛ اجتماعی و 
سیاسی خویش ولو یک پیرزن روستایی که پشت کوه قاف ایستاده 
نباید بگوید که من مسئولیت ندارم. او هم به اندازه ی خودش مسئول 
حمایت و نیز نظارت بر دولت و بازخواســت آن اســت. اگر دولت، 
پایــش را کج کرد. می خواهد این باور را بــه مردم بقبوالند که در 
مقابل اســتبداد و سلطنت تاریخی که متأسفانه اینجا النه دمیده و 
مار خانگی بوده اســت. مردم نقش نــه تنها تاثیر گذار بلکه تعیین 
کننده ای را بر مبانی و در حدود آموزه های اســالمی و به تناسب 
مقتضیات دارند.  این سه عنصر را به عنوان دولت داری مردمی مطرح 
می کند. سه عنصر را هم به عنوان مردم داری دولتی مطرح می کند. 
می گوید اینکه دولت باید مردم دار باشد و مردم مدار باشد، دو مطلب 
اســت. دولت هم باید مردم دار باشد که بداند خدمت گذار مردم باید 
باشد و هم باید مردم مدار باشد و توسط خود مردم باید این کارها را 

بکند. به مردم و افکار عمومی و اقشار مختلف نگوید که دور شوید و 
کور شوید. اینکه به بهانه اینکه می خواهم خدمت کنم و دیکتاتوری 
صالح را  ایجاد کنیم، در نگاه امام پذیرفتنی نیست و رد میشود. صالح 
هم باید باشد؛ ولی نباید مستبد و ظالم بوده و باید مردم دار باشد. برای 

همین چند عنصر ذیل را مطرح می فرماید:
یک.اعتنــا و ابتنای دولت به آرای عمومی اســت. از اول در قانون 
اساســی مطرح شــده که باید همه ی تصمیمات به آرای عمومی 
باشد. این قانونی می شود. پس از اول هم همان طور که آقای دکتر 
لک زایی فرمود، این مربوط به ســال 1348 والیت فقیه یا بعد هم 
که رفت فرانسه مصاحبه کرد جمهوری از اول اینها را مطرح می کند 

تنها نبوده، بلکه از ابتدا مدام مطرح می کند. 
دوم.کسب رضایت و اعتماد عمومی مردم است و دولت باید همه ی 
تالش خــودش را برای رضایت مردم جلب کنــد. رضایت مردم، 
بزرگ ترین سرمایه است؛ حتی تصریح می  کند و می گوید که کاری 
کنیم که روز قیامت با مهر رضایت مردم و خدمت به مردم در محضر 
خداوند ظاهر شویم. این را بزرگ ترین مهر افتخار می داند و این را در 

حکومت تبیین و ترسیم نموده و تحقق میبخشد. 
سوم.می گوید که دولت موظف است جلب حضور و پشتیبانی مردمی 
انجام دهد و نباید بگوید که من تالش کردم کافیست. بایدرضایت 
مردم را جلب کند. حّجت مشروعیتش را می گوید که همین است. 

چهارم.جذب مشــارکت و همکاری دولت، توسط خود دولت است. 
اینکه مردم باید مشارکت کنند یک وظیفه است. ضمن اینکه یک 
حق اســت. می گوید که برای مردم یک وظیفه و تکلیف اســت و 
باید مشــارکت کنند؛ اما الزم ولی کافی نیست. خود دولت هم باید 
زمینه هــا را فراهم کند و موانع جلب مشــارکت را  بردارد که مردم 

بتوانند مشارکت نمایند.
پنجم.مردم داری دولت اســت. نباید دولت بگوید که من مردم دارم 
و کافی است. مردم مداری نیز باشــد باشد. نه باید در عین حال هم 
عدالت طلبی و خدمت گذاری داشــته باشــد. این یک عنصر است. 
عنصر دوم، ســاماندهی عمومی مشــارکت مردمی است. باید به 
مشارکت مردم نظم دهد که خود این هم دو عنصر دارد. می گوید که 
دولت باید مردم و امور را هدایت کند. دولت باید از مردم و مشارکت 
و کارهــای مردمی حمایت کند. همین که امــروزه می گوییم باید 
تالش کرد تا اینها را باید تقویت کند. می گوید که باید همه ی موانع 
رشد مردم را در این راستا بردارد و همه ی عوامل رشد و تقویت مردم 
را فراهم کند. می گوید پیامبران و به تعبیری فلســفه ی وجودی و 
ارسال پیامبران این است که در حاکمّیت مردم بر سرنوشت خودشان 

توانمند  کنند.
 آخرین عنصری هم که مطرح می کند این است که در عین  نظارت 
عالی و کنترل دولت بر حسن اجرای امور کشور، مردم باید بر دولت 
نظارت کنند. نمی گوید که من دولت مردمی هستم؛ پس کارآمدی ام 
پایین می آید، مهم نیست و نظارت نکنم. حتماً باید دولت؛ کارآمدی 
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 نشست علمی

کرده است . حکومت و نظام سیاسی صدرایی را وارد حکمت متعالیه عامل و عالمی سیاسی امام به عنوان عالمی دکتر صدرا:

را اساس قرار دهد و درعین حال، باید مردمی باشد. عدالت و کارآمدی 
را باید با هم جمع کند. تصریحی از امام علی است که می فرماید: 
» َخَوُر السلطان أشّد علی الرعّیه من َجوِر السلطان«.6 حاکم و دولتی 
که نتواند امنیت و نظم و توســعه برقرار کنــد واموراترا پیش ببرد 
می گوید که از ظلم دولت بدتر اســت و از مشروعّیت می افتد. امام 
می گوید در عین حال که دولت باید خوب باشد، باید کارآمد هم باشد و 
اتفاقاً تصریح دارد. وقتی می گوید که حکومت مردمی باشد و مردمدار 
باشــند در نتیجه کارآمدی دولت و نظام هم باال می رود. نمونه اش 
در انقالب اســالمی و در دفاع مقدس است. تصریح می فرماید که 
اگر مردم در دفاع مقدس در جنگ به منظور کمک؛ دولت، ســپاه و 
ارتش به جبهه نروند و از دولت حمایت ننمایند، اینها به تنهایی چه 
کاری می تواند بکند؟ اگر هم همینطــوری و بدون برنامه ریزی و 
سازماندهی درست و چه بسا دولتی بروند می گوید که فساد و هرج و 
مرج ایجاد می شود. می گوید که مردم باید مشارکت کرده و به جبهه 
ها رفته و از دولت حمایت کنند. دولت نیز باید مردم را سازماندهی، 
آموزش، تجهیــز، مدیریت و فرماندهی کند. این ترکیب بود که در 
جنگ و دفاع مقدس موفق شــد و می گوید که نگویید جنگ تمام 
شده و کافی است. بلکه مردم هم در همه ی امور)اقتصادی، سیاسی 
و حتی فرهنگی( مشــارکت ها را بدهیــد و زمینه ها را فراهم کنید، 
در عین حال که مردم مســئول اند وارد صحنه ها شوند، ضمن اینکه 
حق و وظیفه دارند، دولت هم حق دارد؛ بلکه وظیفه دارد که زمینه ها 
و شرایط را فراهم کند. به این شکل است که می تواند دولت کارآمد 
باشد. این موارد و مستنداتش را بنده مستدل در کتاب نقش راهبردی 
دولت در نظریه سیاسی امام خمینی 7 در صفحه 247 تا 270 آورده ام. 
اینها اهم مبادی ضروری، مبانی ماهوی و مظاهر یا شــاخصه های 
مناسبات والیی، امامی و جمهوری اسالمی در نگاه و نظریه سیاسی 

بوده و بشمار می آیند.
آقای خراسانی:  از آقای دکتر صدرا تشکر می کنم که به طور مفصل 
جایگاه ملت و دولت را در فلسفه سیاسی حضرت امام، به ویژه جایگاه 
ملت را تبییــن فرمودند. از آقای دکتر لک زایی اســتدعا داریم که 
وظایــف متقابل دولت و ملت را در قبال یکدیگر بیان بفرمایند و در 
ضمن به عوامل هم گرایی و واگرایی نســبت به یکدیگر هم نکاتی 

را بیان فرمایند.

شیوه تقویت اعتماد در سطح کارگزاران �
دکتر لک زایی: تشکر می کنم استفاده کردیم از فرمایشات دکتر صدرا، 
هــم در بحث عوامل و موانع تقویت همدلــی و همزبانی و هم در 
بحــث حقوق و وظایف یــا روابط متقابل دولــت و ملت. بحث را 
براساس همان دو شــاخص قبلی، یعنی براساس صداقت و امانت 
ادامه می دهم، که البته دو متغیر برای ایجاد اعتماد است که اعتماد، 
عامل تشــدید همدلی و همزبانی است و بی اعتمادی، مانع همدلی 
و همزبانی اســت. یعنی عدم صداقت و عدم امانت مانع همدلی و 
همزبانی می شود. عرصه های این امانت و صداقت، چه حوزه هایی 

اســت؟ یکی از مهم ترین عرصه ها، حوزة کارگزاران و نهادها و آن 
بخشی است که به طور مستقیم با مردم در ارتباط است. لوازم نگاه 
امانت داری و صداقت چیســت؟ براساس همان شاخص مکتب که 
دکتر صدرا هم فرمود؛ یعنی اگر بگوییم مکتب می آید و به ما می گوید 
کــه این صداقت، امانت و اعتماد چگونه به وجود بیاید، ببینید اآلن 
در بحث کارگزاران، مکتب به ما می گوید که چگونه می توان اعتماد، 

امانت و صداقت را تقویت کرد؟ 
نکتة اولش این اســت که قدرتی را که به افراد داده می شــود را در 
همة سطوح امانت تلقی کنند. این قدرتی که به ما سپرده می شود، 
امانت است، ملک ما نیست. اگر تصور مالک پیدا کردیم، تصرفات 
ما دلبخواهانه خواهد شد و وقتی تصرفات ما دلبخواهانه شد، خیانت 
اتفاق می افتد؛ وقتی خیانت اتفاق افتاد، همدلی یا همزبانی تضعیف 
می شود یا از بین می رود. در فرمایش امام علی داریم که فرمود 
اینها طعمه نیست و نگاه طعمه داشتن به مناصب نباید داشت. این، 
حقی یا سهمی بود که متأسفانه در ادبیات جناح های سیاسی اخیراً 
بیشتر شنیده می شود که سهم ما چه شد؟ فالن گروه سهمش این قدر 
است. مگر شرکت سهامی راه انداختیم که سهم  داشته باشیم. این، 
امانتی اســت و به کسی هم که سپرده می شــود باید تلقی امانت 
داشته باشد. اگر تلقی امانت داشته باشیم، چه لوازمی دارد؟ مهم ترین 
الزمه اش این می شــود که این امانت به کسی باید سپرده شود که 
امین باشد. امین یعنی چه؟ امین یعنی دلسوز و عادل باشد و بتواند از 
عهدة این کار برآید. در حدیث این را معلوم کرده و گفته است کسی 
که منصبی را می پذیرد و خودش می داند که او برای آن شایســته 
منصب است. این قدر امانت و صالحّیت است. این امین نیست، این 
چطور امینی است که می داند خودش برتر از اوست صالح تر از اوست 
شایسته تر از او برای این کار است. باز هم آن کار را می پذیرد. بعضی 
وقت ها این چیزهایی که ما می شــنویم که خیلی وحشتناک است. 
خودش هزینه کند دنبال این برود که رأی بیاورد. اینها چگونه با نگاه 
امانت دارانه جمع می شود؟ در همین بحث کارگزاران امام یک اصلی 
را مطرح فرمودند که مقام معظم رهبری هم در بحث سیاست های 
اصل 44 این را خیلی پیگیری کرد؛ ولی فرمود که من هم از نحوه 
اجرای آن راضی نیســتم. امام می فرماید که هر کاری را که مردم 
می توانند انجام دهند دولت به مردم بسپارد، خودش وارد نشود. اآلن 
دولت در کشور ما خیلی سنگین و حجیم است. هر سال هم تصویب 
می کنند و تصمیم می گیرند و می گوییم که دیگر نمی خواهیم دولت 
بزرگ تر از این شود؛ اما بزرگ تر می شود و سازمانی اضافه می شود. 
بخشــی از آن به دلیل این است که بسیاری از اموری که خود مردم 
می توانند انجام دهند خود دستگاه دولت تصّدی گری می کند. وقتی 
دولــت تصّدی گری می کند، دولت تصّدی گر خوبی نیســت؛ برای 
خودش تصّدی گری می کند نظارت و سیاســتگذاری هم خودش 
می کند. وقتی که ناظر، سیاستگذار و مجری یکی باشد، آن نگاه امین 
و امانت داری که گفتیم دچار مخاطره می شود. پس این ها اگر اتفاق 

بیافتد همدلی و همزبانی تقویت می شود. 
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 شاخصة دیگر، اهداف است. دولت امین و امانت دار و دولت صادق، 
دولتی است که اهدافش )  اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ( 
با اهداف عمومی جامعه، هم راســتا است؛ یعنی بین اهداف جامعه 
و عموم مردم با اهداف ســامانه اداره جامعه به معنای هر ســه قوه 
شکاف نداشته باشیم. یک مورد مثال از مطالبات مقام معظم رهبری 
می زنم. در طی ســال های اخیر که ایشان همواره بر مبارزه با فقر، 
فساد و تبعیض تأکید می کند، براساس نگاه امانت داری است؛ یعنی 
دولت امانت دار، ســامانة ادارة جامعه که امین باشــد حتماً مبارزة با 
فقر، فساد و تبعیض باید محور کارش باشد؛ وگرنه امانت داری دچار 
مخاطره می شود آمارهایی که از مشکالت بانکی می شنویم، خیلی 

فاجعه است. 
در بخش های دیگر هم اگر تبعیــض رو به فزونی رود، موریانه ای 
است که ریشه اعتماد را می خورد، سست می کند، همدلی و همزبانی 
تضعیف می شود. آنچه مقام معظم رهبری به تعبیر جدیدی امسال 
به عنوان همدلی و همزبانی فرمود، برداشت من این است که ادامة 
همان فرمایشات قبلی ایشان در مبارزه با فساد است؛ منتها امسال 
گله مند هم شــدند در همایشی که برای مبارزه با فساد گرفته شده 
بود، ایشان آن تعابیر نسبتاً تند را به کار بردند که مبارزه با فساد که 
همایش نمی خواهد، مبارزه کنید. ما مثاًل یک همایش بگیریم دوباره 
صحبت کنیم که ما می خواهیم با فســاد مبارزه کنیم، بروید مبارزه 
و عمل کنید. همدلی و همزبانی براســاس اعتماد به وجود می آید. 
اعتماد براساس امانت و صداقت، امانت و صداقت با مبارزه واقعی و 
جّدی با فساد، تبعیض، عوامل افزایش فقر و شکاف های اجتماعی و 

اقتصادی در جامعه است.  
اینکه در دیدار اخیر، مقام معظم رهبری فرمود افرادی که با اتومبیل  
آن چنان، ثروت های خودشــان را به رخ مردم می کشند و به نحوی 
توهین می کنند، آزار نه اینکه طرف ثروت دارد اشــکال ندارد ثروت 
نمی خواهد دیگران را تحقیر کنید. نمی خواهد به دیگران توهین کند 
نه این با رفتارهای نابهنجاری به نحوی به قشر فقیر و محروم جامعه 
دهن کجی می کند و امنیــت روانی جامعه را به هم می زند. معلوم 
است که ریشه های این اعتماد آسیب می بیند. پس در حوزة اهداف، 
هر مقدار هم سویی بین اهداف قوای سه گانه با اهداف جامعه و عموم 
مردم بیشــتر شود، حس امانت داری و صداقت مردم بیشتر می شود 
و هر مقدار حس امانت داری و صداقت بیشتر می شود اعتماد بیشتر 
می شود. اعتماد که بیشتر شد، مشارکت و همدلی و همزبانی بیشتر 

می شود. حوزه های دیگری هم البته دارد.
آقای خراسانی: اســاتید بزرگواری که امروز و در این نشست در 
خدمتشــان بودیم، در خصوص مناســبات دولت و ملت در فلسفه 
سیاسی امام خمینی ویژگی هایی را بیان فرمودند. جایگاه و وظایف 
متقابل دولت و ملت را هم مشــخص نمودند و به برخی از عوامل 
هم گرایی و واگرایی اشــاراتی داشتند. به عنوان جمع بندی، از آقای 
دکتر صــدرا می خواهم که کاربرد این بحث را در شــرایط کنونی 
جامعه، با توجه به فضای سیاســی که وجود دارد و با توجه به شعار 

امسال که مقام معظم رهبری سال دولت ملت؛ همدلی و زبانی، که 
تعیین فرمودند، بیان فرمایند. 

کارآمدی دولت با پشتوانه مردم �
دکتر صدرا: اشــاره شــد که در حکمت و حرکت متعالی انقالبی، 
حضرت امام توانست جایگزین نظام سلطنتی و مناسبات سلطه، چه 
ســلطه خارجی، چه سلطه داخلی و ســلطنت داخلی و استبداد که 
بی قانونی، خودرأیی، خودمحوری  و خودکامگی دولت و حاکم است 
و در حقیقت نظام والیت را براساس مکتب و منشور مشترک که در 
اصل، اســالم و قانون اساسی باشد طرح کردند. ضمن اینکه به دو 
نظام متعارض که یکی با ادعای ظاهری مردم ساالری عمال سرمایه 
ســاالری  کاپیتالیستی بوده که نوعی الیگارشی مالی حزبی میباشد 
و اآلن می بینیــد در غرب یک درصد بر نــود و نه درصد را مطرح 
میکنند. عماًل در این سویه دولت ها به یک نوع شرکت سهامی اند. 
در ظاهر با رأی مردم روی کار آمده و بایســتی در پی تامین منافع 
سرمایه داران عمده و صاحب نفوذ باشد. دموکراسی ظاهری است. 
دمکراســی به معنای مردمساالری نما اســت. در سویه متعارض 
نیز دولت های سوسیالیســتی است که بیشــتر به دولت ساالری به 
اصطالح توتالیتریســتی کشیده می شود. حتی اگر ادعای جمهوری 
سوسیالیســتی و یا سوسیال دمکراســی نماید. البته اینگونه دولت 
ها با درجات و آمیزه های متفاوت می باشــند. مناسبات یا سرمایه 
ساالرانه یا دولتساالرانه محسوب میگردد. پس، نه سرمایه ساالری 
و نه دولت ساالری و جمهوری مطلقه لیبرالیستی و سوسیالیستی هر 
دو را امام بر  نمی تابد . امام دنبال مردم ســاالری حقیقی، یقینی و 
واقعی بود. امام در نگاه، نظریه و نظام سیاســی جمهوری اسالمی 
یا مردمســاالری دینی و والیی و امامی را موفق شدند؛ اواًل تبیین 
کنند و بعد، ترسیم عملیاتی کنند و بعد، با انقالب اسالمی در ایران 
تحقق عینی ببخشــند. این نگاه، نظریه و نظام سیاسی مردمساالر 
اسالمی با دفاع مقدس هم تقریباً می توان گفت تثبیت شد. مرحله 
یا مرتبه توسعه زیر بنایی کشور را نیز با موفقیت انجام داده و پشت 
سر گذاشته است. اآلن چشم انداز بیست ساله ی توسعه ی اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی را پیش رو داشــته و داریم. در حال حاضر این 
نظــام و در اصل نظریه و حتی نــگاه حکومت مردمی؛ مردم داری 
و مردممداری اســالمی با چالش  ارتقای کارآمدی مواجه هستیم. 
بایستی بتوانیم به این اهداف به صورت مطمئن تری برسیم. در این 
فرایند چشم انداز کارآمدی مکرر در مکرر حضرت امام تصریح دارد 
و دکتر لک زایی اشاره فرمود که بدون مردم و بدون اعتماد و اتکال 
مردم و حضور و مشارکت مردم، عملی نیست؛ چون سرمایه ی اصلی 
کشور، نفت، گاز، آب و خاک نیست. با اینکه از این نظر غنی هستیم؛ 
اینها عوامل موثر و دستمایه و ابزارند. اما آنچه این ها را معنا می کند و 
ارزش افزوده ایجاد می کند، سرمایه ی اجتماعی، ملی ، مدنی و سیاسی 
 ما است. ملت ما مهم ترین سرمایه ی ما است و اینجا شایسته است 
کارآمدی ملی را با مشارکت و ساماندهی مردمی باال ببریم. واقعیت 
امر این است که ما و دولت دچار همه کارگی و هیچ کارگی است. در 
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 نشست علمی

حدیث؛ ص 1.476. امام خمینی؛ شــرح چهل پی نوشت ها
در سیرت پادشاهان؛ حکایت 3. گلستان سعدی؛ باب اول 2. بقره؛ 29.

.28
4. غاشیه؛ 22.

6 . شــرح غررالحکم؛ ج3، 5 . ق؛ 45.
مجلســی، نشر آثار امام خمینی، 1389.)س(؛ تهران، مؤسسه حفظ و نظریه سیاســی امام خمینی نقــش راهبــردی دولت در 7.  ر. ک: صــدرا، علیرضا؛ ص442. عالمــه  بحاراالنوار، ج72، ص 38. 8.   

جایی که باید دولت  نقش راهبردی و هدایتی، حمایتی یا پشتیبانی 
و هماهنگی یعنی هماهنگ سازداشته باشد، چه بسا وارد نشده یا بد 
وارد می شود. برعکس جایی که نباید باشد، دخالت میکند. دولت در 
غرب، یا همه کاره و حداکثری است؛ مثل دولت های سوسیالیستی و 
دولت ساالری و سیاست دخالت آنها میباشد. در این گونه دولت هم 
مالک و هم مدیر و کارفرما و هم مجری یعنی پیمانکار بوده و بشمار 
میآید. یا برعکس و در سویه متعارض دولت هیچ کاره و حداقلی در 
حد تدارکچی و کارپردازی بوده که دولت های ســرمایه ساالری و 

سیاست عدم دخالت آنها است. 
دولت در کشــور ما در عمال یعنی علیرغم زیرســاخت راهبردی، 
از حیث ســاختاری التقــاط و معجونی از ایــن دو گزینه متعارض 
همکارگی-هیچکارگی، حداکثری-حداقلی و سیاست دخالت-عدم 
دخالت دولت است. باید دولت به سمت چه برود؟ نقش اساسی اش را 
ایفا کند؛ یعنی واقعاً دولت، کارگزار و ملت، کارفرما باشد. من در اینجا 
باعنوان نقش راهبردی دولت در نظر سیاســی حضرت امام مطرح 
کردم که این به این معناســت که برترین راه ارتقای کارآمدی مان، 
رابطه ی دولت و ملت اســت.  براســاس نقش راهبردی درهنگ و 
توســعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی، همان رابطه و نسبت 
راهبردی؛ راهنمایی و راهبری و پیشــروی-پیروی و مدل معماری 
است. مردم صاحب حق و صاحب خانه هستند. دولت باید چه کند؟ 
با سیاســت گذاری عمومی و اعمال سیاست های کالن بتواند موانع 
حضور مردم را بردارد و شرایط رشدشان را در همه این بخش های 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی در جهت توسعه متعالی چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران فراهم کند. رفع موانع، زمینه سازی، سازمان 
دهی، برنامه ریزی و توانمندسازی کند که مردم قادر و حاضر باشند 
در عرصه ی سیاســی، اقتصادی و فرهنگی بر سرنوشت خودشان 
حاکم باشــند. مدیریت خودشان را بر عهده بگیرند.»کلکمراعو
کلکممســؤولعنرعيته«.8 در تعبیر حضرت امام؛ در آینده همه 
منقد و همه رهبر می شوند؛ یعنی همه ی مردم، مشارکت و پیشرفت 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشنان و جامعه و کشور خودشان را 
خودشان بر عهده بگیرند. راهنمایی و کارگزاری یعنی سیاستگذاری، 
اعمال سیاست ها از جمله ساماندهی و پشتیبانی و هماهنگی را دولت 
به عنوان نماد اراده عمومی با قانونگذاری و اقامه و اجرایی و جاری 
ســازی آنها بر عهده بگیرد. در آن صورت می توانیم از مشکالتی 
که دچار آن هســتیم که به صورت فساد خودش را نشان می دهد، 
اجتتناب کنیم و کارآمدی؛ بهره وری و اثربخشی اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگی را باال ببریم. به طرف اهداف توســعه متعالی اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی که در چشــم انداز ج.ا.ا. که 
مدنظرمان است دســت یابیم. به نظر من اینها کاماًل قابل تحقق 
هستند، به شرط  اینکه دولت یا ما، به طرف نقش راهبری دولت برود 
و مردم، به طرفی که شــرایط را فراهم کنیم. در اینجا هم البته نیاز 
است که تشّکل های مدنی و مردمی در همه ی بخش های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی فعال شوند. همچنین احتیاج بوده که دولت هم 
کمک و شــرایط را فراهم کند و هــم موانع این کارها را بردارد که 
مردم خودشان در حقیقت در مسایل حتی عمومی خودشان تصمیم 
ساز باشــند.  دولت یا تصمیم گیر باشد یا حتی مردم هم از طریق 
نهادهای مدنی؛ اجتماعی و سیاسی تصمیم گیر باشند و دولت همان 
تصمیمات یا سیاســت ها و قوانین و طرح ها و برنامه های کالن 
و راهبردی را اعمال یعنی اجرایی و جریانســازی نموده و در جهت 

هدایت، هماهنگی و پشتیبانی و از حرکت های مردمی اقدام نماید.
آقای خراسانی: در جمع بندی بحث امروز عرض کنم: در فلسفه 
سیاسی حضرت امام خمینی نظامی مدنظر است که توأم با اعتماد و 
صداقت باشد،، نظامی که مردم، دولت را از خود می دانند و قدرت را 
و اجــرای آن را به دولت واگذار می  کنند و آن را )قدرت را( به عنوان 
امانــت در اختیار دولت ها قرار می دهند. نظــارت بر دولت ها را هم 
مردم بر عهده دارند. دولت هم متقاباًل مردم را کارفرما و همه کاره 
خود،  تلقی می کند، دولت ها با صداقت خود به دنبال کسب اعتماد 
مردم هستند. طبق آنچه دکتر لک زایی فرمودند در فلسفه سیاسی 
حضرت امام که یک نوع نظام سیاسی هم براساس آن شکل گرفته 
و اگر بر طبق آن عمل شود، فقر و فساد و تبعیض را امروزه دامن گیر 
همة نظامات سیاسی دنیاست، وجود نخواهد داشت. تشکر می کنم 
از اساتید و میهمانان حاضر در جلسه و از برگزار کنندگان این برنامه. 

والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته.
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فـرهنگی علـمـی   اخبــار 
اسالمی حکمت  عالی  مجمع 

برگزاری جلسات �

جلسات هیئت مدیره ]

هیئت مدیره مجمع عالي حکمت اسالمي در فروردین و اردیبهشت 1394، با برگزاری چهار جلسه، 
اهم موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داد:

Ó برنامه ریزی جهت برگزاری هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی؛
Ó پیگیری برنامه های پیش نشست همایش ملی حکیم طهران؛
Ó بررسی برنامه ها و فعالیت های مجمع در سال 1393؛ 
Ó بررسی وضعیت برنامه و بودجه مجمع در سال 1394؛ 
Ó  گزارش نماینده مجمع عالی در کمیته فلسفه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و اتخاذ 

تصمیمات الزم در راستای همکاری بیشتر؛
Ó بررسی وضعیت راه اندازی شعبه اصفهان و چگونگی تائید اساتید و اعضای پیوسته؛ 
Ó گزارش جلسات برگزار شده توسط شورای معاونان و کمیته مشورتی شعبه اصفهان؛ 
Ó بررسی و پذیرش عضویت اعضای جدید؛ 
Ó .بررسی امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
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 اخــبــار

جلسات گروه های علمی ]

گروه علمی کالم ]

گروه علمی کالم در فروردین و اردیبهشــت 1394، چهار جلســه 
برگزار نمود که ضمن بررســی موضوعات مورد نیاز ســال 1394 

مباحث ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
Ó  رصد شــبهات و نقد موضوعات اعتقادی در مطبوعات و«

رسانه و معرفی مدخل هایی از دانشنامه کالم اسالمی جهت 
تدوین مقاالت« توسط حجت االسالم والمسلمین رضانژاد؛

Ó  بررسی اندیشه امامت در رجال )دو جلسه(« توسط حجت«
االسالم والمسلمین جبرئیلی؛

گروه علمی معرفت شناسی ]

گروه علمی معرفت شناســی در فروردین و اردیبهشــت 1394، دو 
جلسه برگزار نمود که ضمن بررسی متون جلسات معرفت شناسی 

جهت تدوین کتاب ، موضوع ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
Ó  »تأملی در نقدهای مالصدرا بر پاسخ حکماء به یک اشکال«

توسط حجت االسالم والمسلمین معلمی؛

گروه علمی عرفان  ]

گروه علمی عرفان نیز در فروردین و اردیبهشــت 1394دو جلسه 
برگزار و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó  شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه و معرفت شناسانه«
در تجارب عرفانی )همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان 
عرفان در غرب و عارفان اســالمی( )جلسه دوم و سوم(« 

توسط حجت االسالم والمسلمین مسعود اسماعیلی؛

گروه علمی فلسفه  ]

گروه علمی فلســفه نیز در فروردین و اردیبهشت 1394سه جلسه 
برگزار و مباحث ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó  فیزیکالیســم جوهری و دوگانه انگاری جوهری« توسط«
دکتر پور اسماعیل؛

Ó  برهان طرد علّی به ســود فیزیکالیســم « توســط دکتر«
پوراسماعیل؛ 

Ó طبیعت گرایی بیولوژیکی« توسط دکتر حسن زاده؛«

گروه علمی فلسفه اخالق ]

گروه علمی فلسفه اخالق نیز در فروردین و اردیبهشت 1394 با 
برگزاری چهار جلسه، موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت:
Ó  تامالتی معناشناختی در حقیقت ارزش«

اخالقی )جلسه دوم(« توسط حجت 
االسالم والمسلمین مبینی؛

Ó  لغزش معنا شناختی«

در نظریات اخالقی« توســط حجت االســالم والمسلمین 
مبینی؛

Ó  نســبت ارزش صدق اخالقی و اخالقی زیســتن« توسط«
حجت االسالم والمسلمین محمدی منفرد؛

Ó  نسبت فقه و اخالق« توســط حجت االسالم والمسلمین«
محمدی منفرد؛

گروه علمی فلسفه دین ]

گروه علمی فلســفه دین نیز در فروردین و اردیبهشــت 1394، دو 
جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

Ó  بررسی چیستی تجربه دینی از دیدگاه هاوکینگ« توسط«
حجت االسالم والمسلمین اسماعیلی؛

Ó  نظریه طراحی هوشــمند و چالشــهای فرارو« توســط«
حجت االسالم والمسلمین انبیایی؛

گروه علمی فلسفه علوم انسانی ]

گروه علمی فلســفه علوم انســانی نیز در فروردین و اردیبهشــت 
1394سه جلسه برگزار و در آن ضمن هم اندیشی اعضای گروه در 
باب تعیین جهت گیری گروه در ســال جاری، موضوع ذیل را مورد 

بحث و بررسی قرار داد:
Ó  )بازخوانی اندیشه جان سرل در علوم انسانی« )دو جلسه«

توسط حجت االسالم والمسلمین محمد علی عبداللهی؛

گروه علمی فلسفه سیاسی ]

گروه علمی فلسفه علوم سیاســی نیز در فروردین و اردیبهشت 
1394، دو جلسه برگزار و ضمن ارزیابی و عملکرد گروه در 

سال 1393 و برنامه ریزی برای سال 1394 ، موضوع 
ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó  »مدنی حکمت  راهبردی  »طرح 
توسط دکتر علیرضا صدرا؛
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واحد مشاوره علمی �
مجمع عالی حکمت اســالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در 
فروردین و اردیبهشــت 1394، جلساتی برگزار نمود که موضوعات 

ذیل توسط جمعی از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت:
Ó شیوه مطالعه منطق؛ 
Ó نفس االمر و اعتباریات و معقوالت؛ 

Ó ؛مبانی کالمی اخالق از دیدگاه سید مرتضی 
Ó مطالعه هندسه و معرفت شناسی 
Ó مطالعه فلسفه و پرسش هایی در این زمینه 
Ó  تبیین آفرینش در مدرسه های کالمی امامیه و ارزیابی آن از 

دیدگاه آیات و روایات
Ó تحلیل وجود شناختی صفات فعل از دیگاه آیات و روایات 

تقدیر از همســران عوامــل اجرایی مجمع عالی حکمت  �
اسامی در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا

همزمان با سالروز والدت با ســعادت فرخنده حضرت زهرا، با 
برگزاری جشن میالد از همسران عوامل اجرایی مجمع عالی حکمت 

اسالمی تقدیر بعمل آمد.
این مراســم پنج شنبه 1394/1/20 با حضور عوامل اجرایی مجمع 
عالی و خانواده هایشان در ســالن اجتماعات مجمع عالی حکمت 
اســالمی برگزار شــد. در این برنامه حجت االســالم والمسلمین 
حاج آقازاده از کارشناسان رســانه در حوزه خانواده، به بیان مطالبی 
به تشــریح وظایف زن و مرد در راستای تشکیل زندگی و خانواده 
سالم پرداخت. شــعرخوانی عباس احمدی از شعرای قم و مداحی 
مداح اهل بیت آقای میرعلی اکبری از دیگر برنامه های جشن 
میالد بود. در پایان مراسم از همسران عوامل اجرایی با اهداء لوح و 

هدایا تقدیر بعمل آمد.

دیدار هیئت مدیره مجمع عالی حکمت و شورای اجرایی شعبه مشهد مجمع با آیت الله العظمی جوادی آملی �
هیئت مدیره مجمع عالی حکمت 
اجرایی  اعضای شورای  و  اسالمی 
شعبه مشــهد مجمع عالی حکمت 
اســالمی در روز 13 اردیبهشــت 
394 با آیــت اهلل العظمی جوادی 
آملی در محل بنیاد بین المللی علوم 
وحیانی اسراء دیدار نمودند. در این 
دیدار آیت اهلل العظمی جوادی ناظر 
معظم مجمع عالی حکمت اسالمی 
در سخنان خود اهمیت احیاء تفکر 
عقالنــی در جامعه را مورد اشــاره 
قرار داد و فرمــود: ما اگر بخواهیم 
تفکر عقلی داشــته باشــیم باید تا 
آنجا که امــکان دارد از اعتباریات 
دنیا فضای  بگیریم. فضای  فاصله 
هرچند  اعتباریات  است،  اعتباریات 

طیب و طاهر باشند باز محدوده آنها به محدوده دنیا است حال آنکه فلسفه در این محدوده نمی تواند اسیر بماند و برای رشد باید آسمانی باشد. 
معظم له در ادامه سخنانش فرمودند: فیلسوف به قدر ضرورت باید با اعتباریات سرو کار داشته باشد تا متأثر از آنها نباشد، این که تأکید روایات 

ما این است که انسان نباید در دنیا زندگی کند از این جهت است که انسان باالتر و واالتر بیندیشد. 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی با تأکید بر ضرورت استخراج قواعد عقلی و فلسفی در حوزه های علمی اظهار داشت: قواعد عقلی و فلسفی بکر 
مانده و باید مانند قواعد فقهی و اصولی توسط آزاد اندیشان متدین استخراج شود چرا که فلسفه علمی است که می تواند پاسخگوی نیازهای 

فکری و شبهات امروز جامعه باشد.
پیش از این سخنان معظم له، دکتر سید عباس صالحی مدیر شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی طی سخنانی، گزارشی از افتتاح نخستین 

شعبه مجمع عالی حکمت در مشهد و برنامه های پیش رو ارائه کردند.
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سیزدهمین پیش نشست همایش ملی حکیم طهران برگزار شد. �
ســیزدهمین پیش نشست همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشــت مقام علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی )حکیم مؤسس( چهارشنبه 16 

اردیبهشــت 1394 در ســالن اجتماعــات 
دانشگاه آزاد اسالمی مرند برگزار شد.

این برنامه که از ســوی امــام جمعه مرند، 
فرمانداری ویژه مرند، دانشگاه های پیام نور 
مرند و زنوز، دانشــگاه آزاد اســالمی مرند، 
شــهرداری های مرند و زنوز، اداره آموزش 
و پرورش مرنــد و با همکاری مجمع عالی 
اردیبهشت  حکمت اسالمی، چهارشنبه 16 
94 از ســاعت 10 الــی 13/30 در ســالن 
اجتماعات دانشــگاه آزاد اســالمی مرند با 
حضور جمع زیــادی از طالب و روحانیون، 
اساتید و دانشجویان و عالقه مندان به مرحوم 
عالمه زنوزی برگزار شد، ابتدا حجت االسالم 
والمسلمین نعمت زاده امام جمعه محترم مرند 
گزارشی از وضعیت علمی و مراکز حوزوی و 

دانشگاهی مرند ارائه نمود و بر تأثیر شخصیت های علمی و حکمی همچون عالمه مدرس زنوزی بر فضای علمی مرند تأکید کرد.
ســپس پیام شفاهی حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی توسط حجت االسالم والمســلمین رضانژاد قرائت شد. در بخشی از این پیام حضرت 
آیت اهلل سبحانی با اشاره به جایگاه و پیشینه علمی شهر زنوز، به برخی از علماء و دانشمندانی که از منطقه زنوز رشد نموده اند اشاره و به معرفی 
شخصیت علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی )حکیم مؤسس( پرداخت. معرفی اساتید، شاگردان و برخی از ویژگی های مرحوم عالمه مدرس 

زنوزی بخش دیگری از پیام حضرت آیت اهلل سبحانی به سیزدهمین پیش نشست همایش ملی حکیم طهران بود.
در ادامه محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی و دبیر اجرایی همایش ملی حکیم طهران به ارائه گزارشی از اهداف و 
برنامه های همایش ملی حکیم طهران پرداخت و گفت: تاکنون کمیته های علمی، تصحیح و احیاء آثار و اجرایی فعالیت خود را آغاز کرده اند 
و براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش  نشست هایی با محوریت فراخوان مقاالت و شخصیت  علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی 
در نقاط مختلف علمی کشور برگزار شود، که بحمدهلل تاکنون دوازده پیش نشست در شهرهای تهران، قم، مشهد و شیراز برگزار شده و امروز 
سیزدهمین پیش نشست در مرند در حال برگزاری است. دبیر اجرایی همایش همچنین به ارائه آماری از مقاالت دریافتی، پذیرفته شده، احیاء 

و تصحیح آثار و سایر برنامه های همایش پرداخت.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس سازمان سمت به ایراد سخنرانی 
پیرامون شخصیت علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی پرداخت و گفت: یکی از ویژگی های ممتاز مرحوم آقاعلی مدرس، زهد و اخالص ایشان 
بود به گونه ای که به اعتراف بسیاری از اساتید و شاگردانش، ایشان با اخالص، تواضع و تعبد توانسته بود به قدرت خلع روح از بدن دست یابد 

که در واقع می توان گفت حکیم الهی با روحیه ایمان و تقوا و تعبد قطعا به این مرحله خواهد رسید. 
دکتر احمدی با نقد مکاتب فلسفی غرب افزود: در فلسفه غرب بسیاری از اندیشمندان پایه  گذار مباحثی همچون فلسفه اخالق و... بودند ولی 
در عمل خود آنها هیچ عمل اخالقی نداشتند و برعکس اعمال غیر اخالقی و متداول داشتند به گونه ای که روسو اندیشمند و فیلسوف فرانسوی 
که در بحث فلسفه اخالق کار می کند، فرزند خود را رها کرد که این عمل غیراخالقی است چون فیلسوف علم خود را همراه با تعبد و ایمان 

قرار نداده است.
آیت اهلل ســیدمحمد غروی عضو هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی نیز در این مراسم به تشریح وضعیت علم و تعریف آن پرداخت و 
گفت برخی می گویند ما علوم انســانی اســالمی نداریم و اصاًل علم به اسالمی و غیراسالمی دسته بندی نمی شود، در حالی که ما می توانیم 
بگوییم علوم انســانی اسالمی و علوم انسانی غیراسالمی داریم. همچنان که االن بحث روان شناسی اسالمی در فضای علمی جهان کاماًل 

مطرح و مورد قبول نیز می باشد.
ارائه مقاله توسط حجج اسالم ابوالحسن غفاری، احمد امامی و سیدابوالقاسم حسینی از دیگر برنامه های سیزدهمین پیش نشست همایش ملی 

حکیم طهران در مرند بود.
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رونمایی از تندیس عامه آقاعلی مدرس زنوزی در زنوز �
همزمان با برگزاری ســیزدهمین پیش نشست همایش ملی حکیم 
طهران؛ نکوداشت مقام علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی، از تندیس 
مرحــوم عالمه آقاعلی مدرس زنوزی در میدان اصلی شــهر زنوز با 

حضور جمع زیادی از علماء، مسئولین و مردم رونمایی شد.
در این مراســم که حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی، آیت اهلل 
سیدمحمد غروی، حجج اسالم والمسلمین معلمی و رضانژاد، محمدباقر 
خراسانی از مجمع عالی حکمت اسالمی، حجت  االسالم والمسلمین 
نعمت زاده امام جمعه مرند، آقای کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه 
مرند و جمعی از مسئولین و مردم مرند و زنوز حضور داشتند، از تندیس 

عالمه آقاعلی مدرس زنوزی در میدان اصلی شهر زنوز رونمایی شد.
در ذیل این تندیس زندگی نامه و شرح احوال مختصری از مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی نگارش یافته است. این تندیس به همت شهرداری 
و شورای اسالمی شهر زنوز به مناسبت برگزاری سیزدهمین پیش نشست بزرگداشت مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی طراحی، ساخت و نصب 

شده است.

نشست علمی »مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی« برگزار شد �
نشســت علمی»مناســبات دولت و ملت در فلســفه سیاســی امام 
خمینی« جمعه 18 اردیبهشت 94 ، ساعت 19 در سرای اهل قلم 

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
در این نشسســت علمی که از ســوی مجمع عالی حکمت اسالمی 
در سرای اهل قلم برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف 
لک زایی و دکتر علیرضا صدرا پیرامون ویژگی های فلسفه سیاسی امام 
خمینی، جایگاه دولت و ملت و وظایف متفابل این دو در فلســفه 
سیاسی امام خمینی و کارکرد این بحث در شرایط امروز به ارائه بحث 

پرداختند. 
دکتر صدرا ضمن بیان ویژگی های فلسفه سیاسی امام خمینی فرمودند: 
امام در فلسفه سیاسی خود حکمت را وارد حکومت کرد و حکمت را 
عملیاتی و عملی نمود، ضمن اینکه تعاریف جدیدی از ملت و جایگاه 

آن ارائه نمود.
دکتر صدرا افزود: بر اســاس اندیشــه و فلسفه سیاســی امام مردم همه کاره و کارفرما محسوب می شوند و دولت ها کارگزار و مجریان مردم 

می باشند.
دکتر نجف لک زایی نیز با اشــاره به حدیثی از شــرح چهل حدیث حضرت امام، دو اصل صداقت و امانت داری را در همگرایی و ارتباط دولت 
و ملت مؤثر دانست و افزود: قدرت از سوی مردم به امانت به دولت ها سپرده می شود و دولت ها امانتداران مردم هستند که باید در حفظ این 
امانت بکوشند. لذا دولت ها هر مقدار که صداقت داشته باشند اعتماد مردم را بیشتر جلب می نمایند و هر مقدار اعتماد مردم بیشتر باشد، مردم 

به راحتی قدرت را به دولت وامی سپارند.
دکتر لک زایی در ادامه افزود: در فلسفه سیاسی امام خمینی مردم همه کاره و ناظر بر اعمال دولت ها هستند و باید کارها نیز به خود مردم 
سپرده شود و زمینه فعال شدن مردم در تولیت امور فراهم شود که اتفاقاً اجرای این امر دقیقا موافق اصل 44 قانون اساسی و براساس آنچه 
مقام معظم رهبری تأکید دارند، می باشد. بنابراین اگر براساس صداقت و امانت رابطه جامعه و دولت شکل گیرد، حکومتی خواهد شد که فقر، 
فساد و تبعیض که مشکل امروز جوامع و مکاتب مختلف فلسفی می باشد، را نخواهد داشت. نشست علمی مناسبات دولت و ملت در فلسفه 
سیاسی امام خمینی از سوی گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی در سال »دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی« در سرای 

اهل قلم بیست و هشتمین نمیاشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
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برگزاری دوره آموزشی تاریخ منطق در گروه منطق و معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسامی شعبه مشهد �
اولین دوره آموزشــی کوتاه مدت »تاریخ منطــق« با تدریس دکتر 
لطف اهلل نبوی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ، در گروه 
منطق و معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد در 
روزهای پنجشــنبه و جمعه, دهم و یازدهم اردیبهشت 1394 برگزار 
شــد. شش جلسه از مجموع هشت جلســه آموزشی در این دوره به 

منطق ارسطویی و دو جلسه به منطق رواقیون اختصاص داشت.
دکتر نبوی در ابتدای جلسه با اشاره به سه دوره منطق سنتی ، شامل 
منطق ارسطویی, منطق رواقیون و منطق سینوی, محور مباحث خود 
را در این دوره آموزشــی, منطق ارسطویی و منطق رواقیون قرار داد 
و بحث از منطق سینوی و منطق جدید را به نوبت دوم موکول کرد. 
ایشان در ابتدا با اشاره به سیر تاریخی تجمیع کتابهای پراکنده ارسطو 
بــا عنوان ارغنون )organon( و وضع نــام منطق برای این دانش, 

حدود 6 قرن پس از ارسطو, این پرسش را مطرح نمود که اگر ارسطو می خواست نامی را برای تالش های خود برگزیند چه می نامید و به 
عبارت دیگر ارسطو دنبال چه بود؟

ایشان با این مقدمه بحثی را در اهمیت تاریخ پژوهی یک علم مطرح نمود و با اشاره به سخن الکاتوژ, تاریخ یک علم را بدون فلسفه آن نابینا و 
فلسفه یک علم را بدون تاریخ آن بی محتوا خواند و گفت تاریخ منطق به ما می آموزد که در فلسفه منطق چه تعریفی را برای این علم برگزینیم. 
دکتر نبوی با ذکر مستنداتی, دغدغه ارسطو از طرح مباحث منطقی را دانش تحلیل )قیاس( و تحلیل دانش )برهان( دانست و منطق را علم 
استدالل خواند و از گرفتاری اصل منطق در میان دو پنجه نامقدس )کلیات خمس و صناعات خمس( گالیه کرد و گفت: ای کاش هشدار ابن 
سینا در رساله حدود را جدی می گرفتیم. ساختار قضیه, ماهیت حکم سالبه, نقض محمول, قیاس و موجهات از جمله عنایناستاد نبوی در شش 
جلسه منطق ارسطویی بود. دکتر نبوی در دو جلسه آخر بحثی مبسوط را در تاریخ منطق رواقی مطرح نمود. ایشان بی رونقی منطق رواقی در 
غرب را با شخصیت برجسته آن یعنی جناب خروسیپوس که چیزی جز اقبال از ارسطو کم نداشت,حاکی از سیطره اندیشه ارسطو در مغرب 
زمین دانست و استفاده ابن سینا در منطق از دو مکتب ارسطویی و رواقی و ترکیبی از منطق حملی و شرطی را نشانه نبوغ و عدم وابستگی این 
دانشمند بزرگ دانست. این استاد دانشگاه ضمن ارائه ده صورت استدالل در آثار باقی مانده از منطق رواقی, ریشه منطق گزاره ای جدید را در 
منطق رواقی, تبیین نمود. گفتنی است دوره دوم آموزشی تاریخ منطق در خردادماه با محوریت منطق سینوی و منطق جدید برگزار خواهد شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی علم دینی در حوزه های علمیه استان سمنان �
اولین دوره آموزشــی علم دینی از سوی مجمع عالی حکمت 
اســالمی و با همکاری معاونت تهذیب مدیریت حوزه های 
علمیه استان سمنان، چهارشنبه، پنج  شنبه: 26 و 27  فروردین 

94 برگزار شد.
در این دوره های کارگاهی دو روزه که در شهرهای سمنان، 
دامغان، شاهرود و مهدیشــهر برگزار گردید، اساتید به طرح 
مباحث متعــددی در دو حوزه دین و علــم، تعامل و تقابل، 
همگرایی و تضاد های معنایی آن ها در ذهن افراد در فرهنگ 
اســالمی و دنیای غرب پرداختند. همچنین تبیین رســالت 
حوزه های علمیه در تولید علوم اسالمی، ارتباط مباحث علمی 
و دین، مبانی و گرایش های علمــی روز، تاریخچه علوم در 
جهان و تقابل علم و دین در دوره های زمانی مختلف دنیای 

غرب از اهداف برگزاری این کارگاه بود.
تدریس این کارگاه ها بر عهده حجج اسالم جعفر زاده، سلطانی، واثقی و بیگیبود. الزم بذکر است مجمع عالی حکمت اسالمی با هدف ارتقای 

سطح آگاهی اساتید، طالب و پژوهشگران، تا کنون کارگاه ها و نشست های علمی متعددی در موضوع علم دینی برگزار کرده است.



سال هشتم / شماره 36
فروردین و اردیبهشت 94

45

حضور انتشارات حکمت اسامی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران �
انتشــارات حکمت اســالمی با تازه ترین آثار خود برای اولین بار در 

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت . 
انتشارات حکمت اسالمی وابسته به مجمع عالی حکمت اسالمی که 
در ســال 92 مجوز نشر گرفت، در این مدت فعالیت توانسته است 8 
عنوان کتاب مرتبط با حکمت اســالمی را به عالقمندان این حوزه 

تقدیم نماید.
در کنار این آثار، مجموعه ای از آثار حکمی و فلســفی ناظران معظم 
آیات عظام ســبحانی، جوادی آملی و مصباح یزدی نیز عرضه شده 
اســت، همچنین درغرفه حکمت اســالمی، محصــوالت صوتی و 
تصویری این مجمع نیز عرضه گردید که با استقبال بازدید کنندگان 

ارجمند روبرو گردید.
غرفه انتشــارات حکمت اسالمی ، واقع در شبستان، بخش عمومی ناشران ، راهرو شماره 24 غرفه شماره 23 برپا گردید. بیست و هشتمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از شانزدهم تا بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار شد.

اجال از مقام علمی دکتر احمد احمدی �
هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و مراسم اجالل از مقام علمی 
حکیم و اســتاد فرزانه حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد 
احمدی پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394 با حضور جمع کثیری از اساتید 
و فضالی علوم عقلی در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی 
برگزار شــد. در این مراســم بعد از قرائت قرآن و مداحی به مناسبت 
میالد باسعات و سراســر نور حضرت اباعبداهلل الحسین، آیت اهلل 
غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســالمی 
ضمن خیرمقدم به ارائه گزارشی از برنامه هاو فعالیت های مجمع عالی 

حکمت اسالمی در سال 1393 پرداخت.
در ادامه این مراسم آقای دکتر حداد عادل عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی و رئیس شــورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ضمن اظهار 

خرسندی از برگزاری و حضور در این مراسم به تشریح ویژگی های علمی و اخالقی و سوابق درخشان دکتر احمدی پرداخت.
ایشان دکتر احمدی را شخصیتی عالم، متواضع، انقالبی دانست و با بیان اینکه حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی به عنوان نماینده ای از 
حوزه در دانشگاه فعالیت داشته است، مطرح کرد: او با حضور خود در دانشگاه به دنبال جدا شدن از حوزه نبود و در دوران دانشگاه معیارهای 
طلبگی و روحانیت را به خوبی رعایت کرد. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه دکتر احمدی با نگاهی بصیر جویای رخدادهای 
غربی بوده است، عنوان کرد: این استاد برجسته دینی نمونه ای از وحدت حوزه و دانشگاه است و اساتید حوزه و دانشگاه از او به عنوان جوینده 

علم یاد می کنند.
دکتر حداد حدادعادل با بیان اینکه حجت االســالم والمســلمین دکتر احمدی کتاب های مفیدی را برای تبیین علوم نوین تهیه کرده است، 
افزود: این مدرس برجســته حوزه به ادبیات فارسی توجه ویژه دارد به همین علت نسبت به درست نویسی و نگارش بسیار حساس هستند و 
در پایان نامه های دانشجویان به نکات نگارش فارسی توجه ویژه دارد. وی با اشاره به اینکه دستاورد دکتر احمدی در میدان فلسفه اسالمی و 
غربی در کتاب بن الیه های شناخت تبیین شده است، افزود: امیدواریم این کتاب در مجمع عالی حکمت اسالمی تدریس شود تا با شیوه های 

حوزوی نکات و نوآوری های این کتاب در میان اندیشمندان مطرح شود.
ایشان ساده زیستی را از ویژگی های استاد احمدی برشمرد و اظهار کرد: تاکنون ریا و دنیا طلبی در حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی دیده 
نشده و او با وجدان کاری خود مسئولیت های خود را به خوبی انجام داده است. دکتر حدادعادل از دکتر احمدی به عنوان دشمن ظاهرسازی نام 
برد و تصریح کرد: انقالبی بودن او گوهری است که در میان خوبی هایش می درخشد زیرا این استاد برجسته قبل و بعد از انقالب اسالمی پیرو 
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 اخــبــار

امام خمینی بوده و بعد از امام پیرو رهبری معظم انقالب اسالمی است. وی با تاکید بر اینکه مقابله با انحرافات فکری و تبعیت محض از 
والیت فقیه از ویژگی های این مدرس عالی حوزه و دانشگاه است، ابراز کرد: حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی از آموزه های دینی بزرگانی 
اســتفاده کرده است و امیدواریم افرادی بیشــتری همچون او در جامعه اسالمی تربیت شود. دکتر حداد عادل ضمن اشاره به ناشناخته بودن 
فلسفه تطبیقی در جامعه افزود: فلسفه تطبیقی در جامعه اسالمی به خوبی شناخته نشده است و نمی توانیم تصور مناسبی در ذهن دانشجویان و 
طالب ایجاد کنیم به همین علت دستاوردهای گسترده ای در این عرصه علمی به دست نیامده است. دکتر غالمعلی حدادعادل افزود:  حکمت 
اسالمی باید بتواند به زبان منطقی در محافل علمی مختلف بیان شود تا اذهان عمومی نسبت به این عرصه علمی داوری مناسبی داشته باشند.

پس از سخنان دکتر حداد عادل فیلم مستندی از زندگی و سوابق علمی حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی به نمایش درآمد.
در ادامه با درخواست حجت االسالم والمسلمین دکتر شیروانی که اجرای برنامه هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی را برعهده داشتند ، دکتر 
احمدی طی سخنان کوتاهی تقارن برگزاری این جلسه با میالد امام حسین را مبارک دانست و اظهار کرد: امیدواریم خداوند توفیق خدمت 
خالصانه برای رسیدن به آرمان های انقالب اسالمی را برای اعضای مجمع حکمت اسالمی در نظر گیرد. وی اضافه کرد: برگزاری این جلسه 
مورد پسند و در حق بنده نبوده است اما بر حسب وظیفه برای انتقال تجارب و احترام به دوستان در این جلسه حضور پیدا کرده ام. این حکیم 
برجسته جهان اسالم با بیان اینکه دستاوردهای حوزه های علمیه در عرصه های مختلف جامعه اسالمی به خوبی قابل مشاهده است، تصریح 
کرد: بزرگان دینی همانند مرحوم آیت اهلل بروجردی اخالق و روحیات معنوی ویژه ای داشتند که برای رسیدن به آن جایگاه ها باید سال ها تالش 
کرد. وی از حوزه های علمیه به عنوان یادگار امام صادق یاد و خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه یادگار امام صادق است و از روزی که در 
این لباس حضور یافتم باخودم اتمام حجت کردم و همواره از رئیس مذهب خجالت زده هستم. وی افزود: افرادی که در راه تدریس و تحصیل 
در حوزه های علمیه گام بر می دارند باید از امام صادق الگوبرداری کنند تا بتوانند به اهداف مورد نظر مذهب تشیع برسند. دکتراحمدی گفت: 
انتقال آموزه های علمی میان دانشگاه و حوزه یکی از اهداف مورد نظر بنده بوده است که اکنون نیز برای تحقق این هدف از توان خود استفاده 
می کنم. وی با اشاره به اینکه رسالت ترویج آموزه های اسالمی با حوزه های علمیه است، تصریح کرد: با تکیه بر ظرفیت های دینی باید نسبت 
به نظرات دیگران نیز آگاه باشیم. دکتر احمدی با بیان اینکه همیشه حوزه های علمیه را با تمام وجود سپاس گزار هستم، تصریح کرد: هنگامی 
که از روستایی از مالیر به مدرسه علمیه بروجرد رفتم، اعاظم حوزه بنده را در آغوش گرفتند و دعای آن ها در وجود حقیر نقش بسته است. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی تشکیل مجمع عالی حکمت اسالمی را اقدام پسندیده ای دانست و مطرح کرد: امیدواریم در این مجمع 
بتواند برای گفتار دیگران که از اسالم بویی نبرده اند پاسخ مناسبی داشته باشیم اما این حرکت نیازمند استفاده از ظرفیت اندیشمندان مختلف 
است و همان کاری که مرحوم عالمه طباطبایی و شهید مطهری در خصوص »اصول فلسفه و روش رئالیسم« انجام دادند، در این مجمع نیز 

صورت گیرد و نیم نگاهی به فلسفه غرب وجود داشته باشد.
وی رعایت اخالق اسالمی و توجه به معارف اهل بیت را از ویژگی های حکیم برشمرد و گفت: حوزه ها را نباید از علوم عقلی خالی کنیم 
زیرا همواره باید افرادی با استفاده از علوم عقلی از آموزه های دینی دفاع کنند هر چند حرکت های علمی در عرصه های مختلف باید با معارف 
اهل بیت همراه باشد. حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی با بیان اینکه فخر و عظمتی است که مرحوم عالمه طباطبایی بنده را همانند 

عزیزترین فرزندش راه داد و دعا کرد، تصریح کرد: بنده االن هم با محبت، چهره، رفتار و کردار عالمه طباطبایی زندگی می کنم.
در پایان این مراسم متن لوح تقدیری که توسط مجمع عالی حکمت اسالمی تهیه و به امضاء ناظران معظم مجمع عالی؛ حضرات آیات عظام 

جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی )دامت برکاتهم( رسیده بود، تقدیم حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی شد.
همچنین مســئولین مؤسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی، مؤسسه پژوهشی حکمت  و فلسفه ایران، دانشگاه قم، پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه لوح تقدیر خود را تقدیم دکتر احمدی نمودند.

برگزاری نشست علمی »بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی«  �
 در آســتانه اول خرداد، روز بزرگداشــت صدر المتالهین مجمع عالی حکمت اســالمی با همکاری مدرســه علوم اســالمی امام صادق
نشســت علمی »بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی« را با ســخنرانی کارشناســان محترم حجـــت االســالم 
 والمســلمین دکتر پارسانیا و حجت االسالم والمسلمین دکتر خســروپناه برگزار نمود. این نشست علمی پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394 در 
سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد. دبیر علمی این نشست را حجت االسالم والمسلمین علی امینی نژاد بر عهده داشت. 

گزارش تفصیلی این نشست در شماره آینده خبرنامه حکمت اسالمی به استحضار خوانندگان خواهد رسید.
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گزارش گروه ها

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

نحوه وجود نفس از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا )1(
حجت االسالم والمسلمین محمد میری�

استادیار دائره المعارف مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه: 1394/02/23�

 گروه علمی عرفان

مقدمه �
یکی از موفق ترین تالش ها بــرای ارائه تبیینی صحیح از حقیقت 
انسانی، حاصل تحقیقات طبقات مختلف فیلسوفان مسلمان خصوصا 

صدرالمتألهین است.
عرفا نیز همواره دغدغه های انسان شناسانه داشته اند اما پس از آنکه 
با ظهور ابن عربی، عرفان نظری رســما در کنار سایر علوم، اعالم 
موجودیت کرد، طبیعی است که باید موضع خود در باب مسائل علم 

النفس را نیز مشخص تر کند.
مباحث انسان شناسانه عرفان نظری را علم النفس عرفانی می نامیم که 
البته به دالیلی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت دارد که 

بیشتر به آن عنایت شود. 

وجوه ضرورت عنایت به انسان  شناسی عرفانی �
عرفا1از1صدر1اول،1دغدغه1های1انســان1شناسانه1داشته1اند1و1کلماتی11.1

که1از1آنها1در1این1باب1به1جا1مانده1است1گواه1بر1این1مدعاست.
هنوز1علم1النفس1عرفانی1جایگاه1واقعی1خود1را1پیدا1نکرده1است.21.1

و1شــاید1یک1دلیل1آن1هیمنه1مباحث1انســان1کامل1است1که1سایر1
مباحث1انسان111شناسانه1عارفان1را1تحت1الشعاع1خود1قرار1داده1است.

پراکندگی1مباحث1عارفان1درباره1علم1النفس1عرفانی1موجب1گم31.1
شدن1آنها1در1البالی1آثار1عرفانی1شده1است.

تأثر1شدید1علم1النفس1صدرایی1از1عارفان1که1این1مسأله1در1ادامه1و41.1
در1مقام1بررسی1دیدگاه1ابن1عربی1و1مالصدرا1در1نحوه1وجود1نفس1

و1حدوث1و1قدم1آن1روشن1تر1خواهد1شد.
دقت1های1افزوده1عارفان1نســبت1به1فیلســوفان.1به1عنــوان1نمونه،51.1

فیلســوف1معموال1به1بخش1تجردی1انســان،1»نفــس«1می1گوید1و1اما1
عارفان1بطون1متعددی1برای1آن1می1بینند1و1اطالقات1متعددی1برای1آن1
دارند1از1قبیل:1نفس،1روح،1قلب،1سّر،1خفی1و1اخفی1که1هر1کدام1از1
این1اطالقات1به1وجهی1خاص1از1جنبه1تجردی1انسان1اشاره1دارند.

نحوه وجود نفس از دیدگاه ماصدرا �
در تعریف نفس، نوعی اضافه به بدن لحاظ شــده است ولی سؤال 
اینجاست که این اضافه و تعلق به بدن، در حقیقت نفس چه نقشی 

دارد؟
مال صدرا نگاه مشــائی به این مساله را به شدت انکار کرده و تعلق 

نفس به بدن را در نحوه وجود نفس ماخوذ می داند.
اّن هذا الحد للنفس لیس بحســب االسم فقط کما فی حد البّناء و 
الب و االبن و ما یجری مجراها و ذلک لن نفســیة النفس لیست 
کأبوة الب و بنّوة االبن و کاتبیة الکاتب و نحوها مما یجوز فیه فرض 
خلّوه عن تلک اإلضافة فإن لماهیة البّناء وجودا و لکونه بّناء وجودا 
آخر و لیس هو من حیث کونه إنســانا هو بعینه من حیث کونه بّناء 
فالول جوهر و الثانی عرض نسبی و هذا بخالف النفس فإن نفسیة 
النفس نحو وجودها الخــاص و لیس لماهیة النفس وجود آخر هی 
بحسبه التکون نفسا )الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، 

ج 8، ص: 11(

دالیــل صدرا بر ذاتی بــودن تعلق نفس به بدن و ابطال  �
عرضی بودن آن

تفاوت1جوهری1نفس1و1عقل،1زیرا1خود1مشــائین1در1تبیین1اقســام11.1
جواهر،1نفس1را1قسیم1عقل1مجرد1می1دانند.
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بر1اســاس1قاعده1»الذاتی1الیزول«1مفارقــت1از1ماده،1هیچگاه1قابل21.1
زوال1از1مجردات1عقلی1نخواهد1بود1در1حالیکه1نفس،1متعلق1به1بدن1

مادی1است.
ترکیب1اتحادی1بین1نفس1و1بدن1به1مثابه1ماده1و1صورت..31

نحوه وجود نفس از نگاه ابن عربی1 �
با اینکه در زمان ابن عربی اندیشه مشائی بر حوزه فلسفی غالب بود، 
او نظریه تعلق عارضی نفس به بدن را با قاطعیت رد کرده در مقابل 
مشائین نظریه ذاتی بودن عالقه نفس به بدن را مطرح می کند. او 
این نگاه مشائی را که نفس، مانند ناخدا بوده و بدن مانند کشتی آن 
باشد و در دایره وجودی خود، از تعلق به بدن رها بوده و تنها نوعی 
تعلق عارضی، آن دو را به هم مرتبط کرده باشد، به نقد نشسته است:

و کل من قال بتجرید النفس عن تدبیر هیکل ما فما عنده خبر .11
بماهیة النفس.11الفتوحات1)14ج(،1جلد1،4ص:4231

کانت  اللطیفة اإلنسانیة ال توجد دنیا و ال آخرة إال مدبرة لَمرکب .21
ال تترک لحظة لمشاهدة بسیطها عربت عن مرکبها من غیر عالقة 
کما یراه بعض الصوفیة و الفالســفة ممــا ال علم له بما هو المر.1

ذخائر1األعالق1شرح1ترجمان1األشواق،1ص12311
بنابراین1ظاهرا1ابن1عربی1اولین1کســی1اســت1کــه1قرن1ها1پیش1از31.1

ظهــور1صدر1المتألهین نفــس1را1در1ذات1و1حقیقتش1محتاج1به1
بدن1می1داند؛1به1گونه1ای1که1بریدن1رابطه1نفس1با1بدنش1مســاوق1با1

ابطال1حقیقت1آن1نفس1خواهد1بود:
1لما أراد الله إنشاء الرواح المدبرة فهی ال تکون إال مدبرة فإن لم .41

یکن لها أعیان و صــور یظهر تدبیرها فیها بطلت حقیقتها إذ هی 
لذاتها مدبرة هکذا هو المر عند أهل الکشــف.1)الفتوحات1)14ج(،1

جلد1،4ص:621(

استدالل های ابن عربی بر تعلق نفس به بدن �

1. شهود ]

ابن عربی معتقد است که اگر جهت فکری و نظری بر جهت کشفی، 
غلبه نیابد شــهود، بر مسئله تعلق ذاتی نفس به بدن، تأکید خواهد 
داشت به گونه ای که فرض تجرد نفس از بدنی که متعلق تدبیر آن 

باشد، مساوی با بطالن حقیقت آن نفس خواهد بود.
لما أراد الله إنشــاء الرواح المدبرة فهــی ال تکون إال مدبرة فإن لم 
یکن لها أعیان و صور یظهر تدبیرها فیها بطلت حقیقتها إذ هی لذاتها 
مدبرة هکذا هو المر عند أهل الکشف. )ابن عربی، بی تا، جلد4، ص: 

 )62

2. هویت برزخی کون جامع ]

یکــی از اصول و مبانی ابن عربی در بــاب نفس، تأکید بر هویت 
برزخی آنست. برزخیت نفس، به معنای قرار گرفتن نفس، بین مرتبه 

ارواح و مرتبه اجســام اســت. النفوس  عالم  متوسط بین المعقول و 
المحسوس.  )ابن عربی، 1367 ق ، ص: 27(

3. تنزه مجردات تام عقلی از جهات مادی و جسمانی ]

اساســا از نظر ابن عربی یک تفاوت عمده نفس با عقول در اینست 
که تدبیر بدن در جبلّت و فطرت نفس مأخوذ است بخالف مجردات 
تامه که هیچ نحوه نسبتی با ماده ندارند و کامال از تقید به ماده رها 
هستند. و این تفاوت اساسی میان نحوه وجود نفوس و عقول تا ابد 

و برای همیشه باقی خواهد بود. 

4. ابدان، ما به االمتیاز ارواح  ]

از نظــر عرفا، همه ارواح، حیثیات مندمج در نفس کل یا همان لوح 
محفوظ هســتند. هنگامیکه بدن و مزاج انسانی در رحم مادر شکل 
گرفــت و قابلیت برای پذیرش روح یافت خداوند متعال از روح خود 
در کالبد او می دمد و به این ترتیب نفس ناطقه جزئیه مربوط به آن 

شخص خاص، متولد می شود. 
ابن عربی ما بــه االمتیاز این نفوس را که ابتداًء به صورت حیثیات 

مندمج در نفس کلی بوده اند به حسب بدن ها می داند.
در واقــع، اگر این قوابل و بدن های متعدد نباشــند از نفوس جزئیه 
متعدد هم خبری نخواهد بود چرا که هر کدام از این نفوس، شعاعی 
از نفس کل است که به حسب بدن خاص خود و به اندازه قابلیت و 

سعه وجودی آن بدن، از نفس کل، متعین شده است.
6 . استدالل به شریعت 

ْنســاُن ما َغرَّک ِبَربِّک اْلکریِم )6(  یَها اإْلِ
َ
ابن عربی آیات شریفه »یا أ

ی ُصوَرٍة ما شاَء َرکَبک )8(« 
َ
اک َفَعَدَلک )7( فی أ ذی َخَلَقک َفَسوَّ الَّ

ی 
َ
)االنفطار : 6 8 ( را شــاهد بر مدعای خود می داند. او از آیه »فی أ

ُصوَرٍة ما شاَء َرکَبک« چنین استفاده می کند که خداوند متعال، روح 
را همیشــه در حال ترکیب با صورتی خاص خلق کرده است. چون 
معنای آیه شــریفه آنست که: خداوند، انســان را با هر صورتی که 
بخواهد ترکیب می کند و یا به عبارت دیگر، خداوند متعال، انسان را 
بــا هر پیکر و بدنی که بخواهد ترکیب می کند. بنابراین در این آیه، 
به صراحت بر این امر تأکید شــده است که روح انسانی، همواره در 
حال ترکیب با صورتی که خواست حق متعال باشد خواهد بود. و به 
حکم آیه »فی أَی ُصوَرٍة ما شاَء َرکَبک« هر انسانی، همواره در حال 
ترکیــب با بدن و صورتی خاص خواهد بود و او هیچگاه از تعلق به 

صورت و بدنی خاص، رهایی نخواهد داشت. 

-----------------------------------------
پی نوشت:

1 . نگارنده در این موضوع مقاله مســتقلی با عنوان »تعلق ذاتی نفس به بدن از نگاه ابن عربی« در 
شماره ششم نشریه حکمت عرفانی دارد.
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گزارش گروه ها

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

فیزیکالیسم جوهری و دوگانه انگاری جوهری
آقای دکتر پور اسماعیل�

دانشجوی دکترای پژوهشگاه دانش های بنیادی

تاریخ ارائه: 1394/01/19�

 گروه علمی فلسفه

دو دیــدگاه متضاد دربارة رابطة ذهن و بدن در فلســفة ذهن وجود 
داشته اند: دوگانه انگاری جوهری که به دو جوهر متمایز )بدن مادی و 
نفس مجرد( قائل است و فیزیکالیسم تحویل گرا که حاالت ذهنی را 
به حاالت فیزیکی تحویل می برد. دیدگاه سومی میان این دو دیدگاه 
مطرح شده است که امروزه بیشتر فیلســوفان ذهن بدان قائل اند: 
دوگانه انگاری ویژگی ها یا فیزیکالیســم غیرتحویلی )که تقریرهای 
گوناگونی دارد(؛ طبق این دیدگاه ویژگی های ذهنی از ویژگی های 
فیزیکی متمایزند )آنها را نمی توان به ویژگی های فیزیکی تحویل 
برد(. پیش فرض این دیدگاه فیزیکالیسم جوهری است؛ یعنی همة 
جواهر، و از جمله انســان ها، فیزیکی اند. اخیراً فیلسوفانی همچون 
سوزان اشــنایدر ادعا کرده اند که دوگانه انگاری ویژگی ها نمی تواند 
فیزیکالیســم جوهری را بپذیرد. ساختار کلی استدالل او برای این 

مدعا چنین است:
1. دو تلقی از جوهر وجود دارد: نظریة بســته ای )bundle( و نظریة 

 .)substrata(زیرنهاد
2. طبــق هیچ یک از دو تلقی، در کناِر فیزیکالیســم غیرتحویلی، 

نمی توانیم جوهر فیزیکی داشته باشیم.

نظریۀ بسته ای ]

جوهر عبارت است از مجموعه ای از ویژگی های ذاتی یک شیء که 
با رابطة تحلیل ناپذیری مانند هم حضوری کنار هم قرار گرفته اند.

نظریۀ زیرنهاد ]

جوهر عبارت است از جزئی عریان به عالوة ویژگی هایش.
طبق فیزیکالیســم غیرتحویلی، ویژگی های ذهنی از ویژگی های 
فیزیکــی متمایزند. به عالوه، برخی ویژگی های ذهنی مانند آگاهی 
بــرای ذهن، ذاتی اند. پــس اگر ذهن، جوهری فیزیکی باشــد )با 
ویژگی هایی ذهنی( و تصور ما از جوهر تصور بسته ای باشد، جوهر 
ذهن متشکل خواهد بود از برخی ویژگی های ذهنی و فیزیکی که 
برای آن ذاتی اند. و از آنجا که ویژگی های ذهنی، طبق این دیدگاه، 
از ویژگی های فیزیکی متمایزند، جوهر ذهن نمی تواند فیزیکی باشد 

بلکه دست کم بخشی از آن غیرفیزیکی است. 
اشکال: چرا جوهر بسته اِی متشکل از ویژگی های ذهنی و فیزیکی 

را فیزیکی ندانیم؟
پاسخ: چنین ادعایی نیازمند استدالل است؛ زیرا اینکه مجموع امور 

فیزیکی و غیرفیزیکی، فیزیکی است بدیهی نیست. 
اشــکال: چرا ویژگی های پدیداری و آگاهانه را ویژگی های ذاتی 

ذهن بدانیم و نه ویژگی های عرضی؟
پاسخ: عجیــب است که ویژگی ای، مانند ویژگی های پدیداری، از 
ویژگی های بنیادی جهان باشــد اما ذاتِی هیچ چیزی نباشد، بلکه 
تنها ویژگی های ذاتِی ذهن/مغز ویژگی های فیزیکی اند. اگر چنین 
چیزی درست باشد، زامبی ها هم باید ذهن داشته باشند اما طرفدار 

دوگانه انگاری ویژگی ها مخالف چنین ادعائی است.
اشکال: می توانیم دیدگاهی تقلیلی دربارة »ذهن« داشته باشیم و 
آن را صرفاً کوته نوشتی از ویژگی های ذهنی بدانیم. در این صورت 
ذهن جوهر یا حامل ویژگی های ذهنی نخواهد تا ویژگی های ذهنی 

برایش ذاتی باشند.
پاسخ: در این صورت حامل ویژگی های ذهنی چیست؟ شخص یا 
خویشتن؟ آنها هم به همین مشکل ذهن دچارند. مغز؟ در این صورت 
اگر مغز حامل ویژگی های آگاهانه و پدیداری است، اساساً چرا باید 
جوهری فیزیکی قلمداد شود؟ به عالوه، طبق دیدگاه بسته ای، جوهر 
مجموعة ویژگی هاست؛ پس چرا باید این تلقی که ذهن مجموعة 
ویژگی های ذهنی است مشکلی برای جوهر بودِن ذهن ایجاد کند؟

دیدگاه بســته ای به دو صــورت قابل تقریر اســت: )1( جوهر را 
دسته ای از ویژگی های کلی )کلیات( بدانیم و )2( جوهر را دسته ای 
از ویژگی های جزئی )تروپ ( بدانیم. طبق )2( مشــکلی نیست، اما 
طبق )1( این مشــکل پیش می آید که، از طرفی، هر دو چیزی که 
مجموع کلیات یکسانی هستند باید جوهر یکسانی باشند، و از آنجا 
کــه ویژگی ها را کلی می دانیم و جوهر را بســته ای از کلیات، باید 
اشــیائی را که ویژگی های یکســانی در بردارند، یکی بینگاریم. اما 



سال هشتم / شماره 36
فروردین و اردیبهشت 94

51

اشــکال اول به دیدگاه زیرنهاد مطرح نمی شود؛ چه طرفدار کلیات 
باشــیم و چه تروپ، اشیا می توانند با ویژگی های یکسان همچنان 
متمایز باشند. البته هر دو تقریر مشکل دیگری دارند و آن این است 
که آیا خوِد رابطة هم حضوری که قرار است ویژگی ها را کنار هم نگاه 

دارد، خود یک ویژگی نیست و دچار تسلسل نمی شویم؟
زیرنهادها دو نقش ایفا می کنند: )الف( زیرنهادها ویژگی ها را مصداق 
می بخشند و بدین ترتیب ویژگی ها به وسیلة جزئی واحدی کنار هم 
قرار می گیرند، )ب( از آنجا که هر زیرنهادی مجزا و یگانه اســت، 
اشیا به وسیلة آنها از یکدیگر متمایز می شوند، حتی اگر ویژگی های 
یکسانی داشته باشند. البته زیرنهادها محسوس نیستند؛ ما همواره 
آنها را از طریق ویژگی ها ادراک می کنیم و نمی توانیم ادراکی حسی 

از خودشان به طور مستقیم داشته باشیم. معمواًل زیرنهادها به صورت 
جزئی های عریانی تصور می شوند که عاری از هرگونه ویژگی اند.

حال فرض کنیم که دوگانه انگاری ویژگی ها نظریة زیرنهاد را بپذیرد. 
چرا باید زیرنهاد مورد نظر واقعاً فیزیکی باشد؟ تفرد یا تشخص جوهر 
)تاحدی( به ویژگی هاســت )خود جزئی عریان به تنهایی نمی تواند 
تشخصی به دست دهد؛ ویژگی های زمانی و مکانی و ... هستند که 
موجب تمایز یا تفرد آن می شوند(. در این صورت، با همان مشکل 
قبلی مواجه می شویم؛ اگر ویژگی های ذهنی در تفرد جوهر فیزیکی 
دخالت دارند، چرا باید آن را جوهری فیزیکی )و نه دست کم جوهری 

هم فیزیکی و هم ذهنی( بدانیم؟

برهان طرد عّلی به نفع فیزیکالیسم )تحویلگرا(
آقای دکتر یاسر اسماعیل پور�

دانشجوی دکتری پژوهشگاه دانش  های بنیادی

تاریخ ارائه: 1394/02/02�

 گروه علمی فلسفه

ایدة برهان طرد علّی به سود فیزیکالیسم تحویلی که جیگون کیم 
مطرح کرده، این است که افزون بر دوگانه انگاری جوهری دکارت، 
همة تقریرهای حداقلی فیزیکالیسم یعنی فیزیکالیسم غیرتحویلی 
در تبیین علیت ذهنی )و گریز از شبه پدیدارگرایی( دچار مشکل اند و 
تنها راه برای رهایی از این مشکل این است که فیزیکالیسم تحویلی 

این همانی نوعی را بپذیریم.
استدالل کیم دو فرض دارد: بستار علّی و سوپروینینس ذهن بر بدن 
)البته کیم در گام های اول و دوم استدالل زیر سعی می کند که بدون 
سوپروینینس هم به نتیجه برســد؛ اما بقیة گام ها بر سوپروینینس 

مبتنی اند(.
فرض خلف: حاالت ذهنی قابل تحویل به حاالت فیزیکی نیستند.
گام اول: یا سوپروینینس ذهن بر بدن برقرار است یا برقرار نیست.

مقصود کیم از سوپروینینس این است:
اینکه ویژگی های ذهنی بر ویژگی های فیزیکی سوپروین می شوند 
بدین معنا اســت که اگر چیزی ویژگی ذهنــِی M را در t مصداق 
ببخشد، ویژگی پایة فیزیکِی Pای وجود خواهد داشت به قسمی که 

آن چیز در t دارای P است و ضرورتاً هر چیزی که در زمانی دارای 
P است، در همان زمان دارای M هم خواهد بود.

به عبارت دیگر، M تغییر می کند اگر و تنها اگر P تغییر کند؛ یا اگر 
P فیکس شود، M هم تثبیت خواهد شد.

این گام نیازی به اســتدالل ندارد و کاماًل بدیهی است )از باب طرد 
شق ثالث(.

گام دوم: اگر سوپروینینس ذهن بر بدن برقرار نباشد، علیت ذهنی 
ممکن نخواهد بود )و به شبه پدیدارگرایی خواهد انجامید(.

اســتدالل کیم برای این گام این است که اگر سوپروینینس برقرار 
نباشد، اصل بستار علّی نقض خواهد شد. صورت بندی کیم از بستار 
علّی قلمرو فیزیکی این است که اگر رویدادی علّی را در نظر بگیریم 
و پیشــینة علّی آن را دنبال کنیم، هرگــز در این زنجیره از قلمرو 
فیزیکی خارج نمی شویم؛ یعنی هیچ زنجیرة علّی ای از مرز میان امور 

فیزیکی و غیرفیزیکی عبور نمی کند.
به نظر کیم، اگر سوپروینینس ذهن بر بدن برقرار نباشد، این بدان 
معنا خواهد بود که ذهن بــدون هیچ لنگرگاهی در قلمرو فیزیکی 
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 نشست علمی

آزادانه شــناور خواهد بود و در ایــن صورت، علیت از امور ذهنی به 
امور فیزیکی ناقض بستار علّی می شود. استدالل کیم برای این ادعا 
که »اگر سوپروینینس ذهن بر بدن برقرار نباشد، بستار علّی نقض 

می شود« چنین است:
آ. براساس سوپروینینس، هر امر ذهنی مجموعه ای از شرایط فیزیکی 
دارد که وقوع آن به آنها وابسته است و آن شرایط برای آن امر ذهنی 

به لحاظ قانونی کافی اند.
بـ. در نتیجه، هیچ امر ذهنی ای نمی تواند رخ دهد مگر اینکه شرایط 

فیزیکی مناسبی وجود داشته باشد.
جـ. اما براســاس علیت ذهنی به فیزیکی، امر ذهنی می تواند علت 

امر فیزیکی باشد.
د. پس اگر ســوپروینینس برقرار نباشــد، امر ذهنی می تواند بدون 

شرایط فیزیکی مناسب هم رخ دهد.
براســاس )د(، بستار علّی نقض می شود، زیرا امر ذهنی بدون علت 

فیزیکی رخ داده است.
گام ســوم: فرض کنید یک ویژگی ذهنــی، M، ویژگی ذهنی 

دیگری، *M، را ایجاد کند.
گام چهارم: *M یک پایة فیزیکی سوپروینینس، *P، دارد )براساس 

سوپروینینس(.
گام پنجم: *M به دو دلیل به وجود آمده است: )الف( به این دلیل 

که M رخ داده است، )ب( به این دلیل که *P رخ داده است. 
فــرض کنید که یک حالت ذهنی M علــت حالت ذهنی دیگری، 
 ،P* ،براساس اصل سوپروینینس، پایه ای فیزیکی M* .اســت ،M*

 M* موجب ضرورت یافتِن P* دارد. مدعای کیم این اســت که اگر
می شــود، نیازی به M نخواهد بود )M باید حذف یا طرد شــود(. 
 M* اســتدالل کیم این است که دو پاسخ به این پرسش که »چرا

رخ داد؟« وجود دارد:
)+( زیرا M رخ داده است.

)++( زیرا *P رخ داده است.
فرض کیم این اســت که این دو پاســخ با هم در تنش اند، زیرا اگر 
سوپروینینس درست باشــد، *M در صورت وقوِع *P رخ می دهد، 

قطع نظر از اینکه M رخ داده باشد یا نه. 
گام ششم: M از طریق ایجاد *P علت *M شده است.

 M* اگر کیم در گام قبلی موفق شــده باشد که تنش میان ایجاد 
به وســیلة M و به وسیلة *P را نشــان دهد، در این گام راه حل این 
 M تنش را نشان می دهد. برای حل این تنش، باید قائل باشیم که
از طریق *P که پایة سوپروینینس است *M را پدید آورده است. به 
نظر می رسد که استدالل کیم برای گام ششم این است که این ادعا 
به نظر او، بهترین راه برای حل تنشی است که در گام پنجم دیدیم. 
 M ،نیست بلکه در واقع M* علت P* مستقل از M با این کار، دیگر
موجب پیدایش *P می شود و از طریق ایجاد *P علت *M می شود. 

اما چرا برای حل تنش مزبور، نگوییم که M مســتقیماً *M را پدید 
می آورد و *P هیچ مدخلیت علّی ای در این میان ندارد؟ به نظر کیم 

در اینجا اصلی وجود دارد که مقبول می نماید:
برای اینکه ویژگی سوپروین شــده ای را به وجــود آوریم، باید پایة 

سوپروینینس آن را به وجود آوریم.
مثاًل برای اینکه سردرد را )که حالتی ذهن و سوپروین شده است( از 
میان ببریم، باید پایة سوپروینینس آن یعنی وضعیت عصبی خاصی 

را از طریق آسپرین از بین ببریم.
اگر تا به اینجای استدالل کیم درست باشد، برای اینکه یک حالت 
ذهنی مثل M بتواند علت حالت ذهنی دیگری مثل *M شود، باید 
بتوانــد پایة فیزیکی آن یعنی *P را ایجاد کند. با توجه به این نکته، 
کیم خاطرنشان می کند که براساس سوپروینینس، خود M هم یک 
پایة فیزیکی مثل P دارد که P علت *P اســت و علیت میان M و 

*M در واقع، سایه ای از رابطة علّی میان P و *P است.

 P براســاس سوپروینینس( یک پایة فیزیکی( M گام هفتم: خوِد
دارد.

گام هشــتم: P علت P* است و M بر P و *M بر P* سوپروین 
شده است.

گام نهم: روابِط علّی M به *M و M به P* صرفاً به طور ظاهری 
روابطــی علّی انــد و در واقع از فرایند علّی واقعِی P به P* ناشــی 

شده اند.
این مورد که رویدادی فیزیکی، مانند P، پایة سوپروینینِس M باشد 
و P علت *P باشــد و *M روی *P سوپروین کند، موردی واقعی از 
 M* علت P* از طریق ایجاد P اســت، زیرا overdetermination
 overdetermination .است M* هم طبق فرض علت M است و
یا به صورت شانســی و تصادفی پدید می آید یا براساس یک نقشه 
)design(. ایدة کیم این است که اواًل در اینجا هیچ نقشه ای برای 
هماهنگی سیستماتیک میان علت فیزیکی و علت ذهنی وجود ندارد 
زیرا ذهن و بدن به کلی از یکدیگر مســتقل اند و ثانیاً از آنجا که این 
overdetermination سیستماتیک است، نمی تواند تصادفی باشد.

اگر کیم توانسته باشد این نه گام را اثبات کند، به این نتیجه خواهد 
رسید که علیت ذهنی نامعقول است:

گام دهم: در نتیجه، اگر ســوپروینینس ذهن بر بدن برقرار نباشد، 
علیت ذهنی نامعقول خواهد بود و اگر برقرار باشــد، باز هم علیت 

ذهنی نامعقول خواهد بود. پس علیت ذهنی نامعقول است.
و این امر به شبه پدیدارگرایی می انجامد. اما از آنجا که شبه پدیدارگرایی 
قابل قبول نیست، باید نتیجه بگیریم که فرض خلف ما )که به چنین 
نتیجه ای انجامیده اســت( نادرست اســت، یعنی حاالت ذهنی به 

حاالت فیزیکی تحویل پذیرند.
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طبیعت گرایی بیولوژیکی
ناصرالدین حسن زاده�

استادیار گروه فلسفه دانشگاه مالیر

تاریخ ارائه: 1394/02/16�

 گروه علمی فلسفه

آیا هوشیاري نتیجه آناتومي و فیزیولوژي مغز است؟
)Psyche( »تولد »من

دوگانه انگاري جوهري یا دوگانه انگاري ویژگي ها؟
Property dualism

ما اکنون به این سوال جواب داده ایم که روح چیست؟ آن جوهري 
است که دقیقا با ذات چیزها مطابقت مي کند. همان چیستي ذاتي 
پدیده هاست... . تصور کنید که چشم یک نوع حیوان باشد، بینایي 
روح آن است. براي اینکه بینایي خاصیت ذاتي چشم است و چشم 
فقط ماده دیدن؛ وقتي بینایي نباشد، چشم دیگر چشم نیست مگر 
یک نام. آن چشم چیزي بیشتر از چشم یک مجسمه یا چشم یک 

Aristotle, 2007, p. 24 .تصویر نقاشي شده نیست
Substance dualism

دکارت: من مي دانستم که جوهري هستم که ماهیت آن اندیشیدن 
است که براي وجود داشتنش نیازمند به جایي نیست و متکي به هیچ 
Des�           )cogito ergo sum(  چیز مادي نیز نمي باشــد.

cartes, 2003, p. 75

آگوستین: فریب مي خورم پس هستم یا اینکه من براي اینکه فریب 
    si fallor sum( .بخورم یا مرتکب اشتباه شوم باید وجود داشته باشم

)Thompson, 2003, p. 20

ابن سینا: هرگاه تو به نفس خود رجوع کني و به درون خویش توجه 
نمایي، درمي یابي که از وجود ذات خویش غافل نیستي. حتي خفته 
در خواب و مست در مستي اش از ذات خویش غافل نیستند.      )ابن 

سینا، اشارات، نمط سوم(

چالش ها ]

استدالل هاي سینوي در برابر طبیعت گرایي بیولوژیکي
دلیل حدس: نفس موجود است به دلیل این آگاهي که پیوسته به 

ذات خویش دارد.
Central nervous system and pe�( توالي ادراكات  در برابــر

)ripheral nervous system

دلیل وحدت: احوال مزاج انساني متنوع، متباین و پر از متناقضات 
است، پس باید قوه اي باشد تا متنافرات را به هم نزدیک کند.

در برابر
Sympathetic and parasympathetic organizations

دلیل تذکر و استمرار: در انسان نیرویي هست غیر از جسد که 
اعمــال او را حفظ مي کند؛ این قوه متذکره که میان ماضي و حال 

جمع مي کند، همان نفس است.
در برابر

هیپو کامپوس درگاه حافظه است که در آن خاطرات کوتاه مدت به 
خاطرات دراز مدت پردازش مي شود.

اختالالت و بیماري هاي دســتگاه عصبي: در اختالل موســوم به 
آلزایمــر )AD( یک نتیجه پاتولوژیکي اختصاصي مغز وجود دارد و 
آن مرگ نورون ها در ناحیه وسیعي از مغز است. این تحلیل وسیع 
نورون ها در مغز مي تواند با تصویربرداري مغناطیسي از مغز مشاهده 

شود.
دلیل حرکت و ادراك: حرکت مخالــف نظام طبیعت مانند پرواز 
پرنده و راه رفتن انسان نیازمند به قوه محرکي است که زائد بر جسم 

است. این قوه محرک همان نفس است.
با توجه به این که انسان حرکت دارد، بسیار روشن است که حرکت 
نمي  تواند از جســم، مزاج و طبیعت انسان سرچشمه گیرد. زیرا اگر 
جسم مي توانست منشاء حرکت واقع شود، باید همه اجسام قادر به 

حرکت مي بودند در صورتي که چنین نیست.
در برابر

جسم هوشــمند )دســتگاه هاي به غایت برنامه ریزي شده مانند 
سیستم گوارش، سیستم ایمونولوژي و ....(

چالشهاي جدید
پیامد هاي ادامه پروژه هاي بحث انگیز پیوند بافت

»من هاي جدید« شبیه سازي ها مغز
پروژه هاي افزایش حافظه
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 گزارش گروه ها

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

لغزش معناشناختی در نظریات اخالقی
حجت االسالم والمسلمین مبینی�

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/01/30�

 گروه علمی فلسفه اخالق

خلط میان مقام معناشناسی و مقام وجودشناسی یکی از خلط های 
رایج در مباحث فلســفی از جمله مباحث فلســفة اخالق اســت. 
صورت های مختلفی از ایــن نوع خلط وجود دارد، ولی آن چه در 
این بحث مورد نظر اســت نادیده گرفتــن برخی عناصر معنایی 
مسلم هنگام ارائة نظریة وجودشناسانه است. به بیان دیگر، پیش 
از آن که دقت های الزم در تعیین معنای مورد نظر انجام شــود، 
اقدام به طرح نظریة وجودشناســانه می شــود و به مقتضای آن 
نظریه، از بعضی عناصر معنایی مســلم چشم پوشــی می شود. در 
این حالت است که برخی انحرافات معناشناختی به وجود می آید. 
البتــه همواره این امکان وجود دارد که از مباحث وجودشــناختی 
به اصالحاتی معناشــناختی برســیم، اما چنین اصالحاتی قیود و 

شرایطی دارد که معمواًل به آن توجهی نمی شود.
برای توضیح بیشــتر، باید میان تحقیق دربارة معنایی که از کاربرد 
یک اصطالح در ذهن ما متبادر می شود و تحقیق دربارة مصداق آن 
معنا در خارج تفکیک کنیم. در تحقیق اول، که تحقیقی معناشناختی 
است، یکی از تالش هایی که صورت می گیرد این است که عناصر 
معنایی روشن و مسلم در اصطالح مورد نظر تشخیص داده می شوند، 
به گونه ای که در هر کاربردی این عناصر معنایی لحاظ می شوند و 
در مواردی که این عناصر معنایی صدق نکنند، از اساس کاربرد آن 
اصطالح نیز در آن موارد اشتباه است. برای مثال، معنایی که از کلمة 
»آب« در ذهن ما متبادر می شــود مایعی شفاف و بی بو و بی رنگ 
اســت که برای رفع عطش مناسب است. حال اگر با حقیقتی )مثاًل 
بنزین( برخورد کردیم که دارای این ویژگی ها نبود، نشــان گر این 

است که دیگر کاربرد کلمة »آب« برای آن صحیح نیست.
در تحقیق دوم، که تحقیقی وجودشــناختی است، به تحقیق دربارة 
حقیقتی می پردازیم که آن عناصر معنایــی بر آن داللت دارند. در 
این تحقیق ممکن اســت ویژگی هایی را از حقیقت آن شئ کشف 
کنیم که جزء عناصر معنایی ما نباشند. به هر حال روشن است که 
مفهومی که ما از یک شئ داریم شامل همة ابعاد و ویژگی های آن 

شــئ نمی شــود و تنها برخی ویژگی های بارز آن شئ است که در 
شکل گیری مفهوم ما از آن شئ نقش دارند. مثاًل حقیقت آب دارای 
ویژگی های نهفته ای اســت که هنگامی که مفهوم آب را به ذهن 
می آوریم یا کلمة »آب« را استعمال می کنیم، آن ویژگی ها به ذهن 
ما تبادر نمی کنند و از این رو، جزء عناصر معنایی به شمار نمی روند. 
این گونه ویژگی ها را دیگر نمی توان از طریق تحقیق معناشناختی 
به دســت آورد، بلکه الزم اســت به تحقیق بر روی حقیقت آب در 
خارج بپردازیم تا آن ها را کشــف کنیم. بــرای مثال، تنها از طریق 
 H2O تحقیقات تجربی اســت که دانشمندان دریافته اند که آب از

تشکیل شده است.
اکنون نکتة قابل توجه این اســت که اگر به طور مثال، به تحقیق 
تجربی بر روی حقیقتی بپردازیم که آن را مصداقی از مصادیق آب 
می دانیم و ویژگی ای را در آن کشف کنیم که با برخی ویژگی های 
معناشناختی مسلم ما دربارة آب تعارض داشته باشد، مثاًل ویژگی های 
بوی تند و قابلیت اشــتعال را در آن مشاهده کنیم، و بر اساس آن 
حقیقت آب را به مایعی که دارای بوی تند و قابل اشــتعال اســت 
تعریف کنیم، در این صورت دچار انحراف معناشــناختی شــده ایم. 
انحراف معنایی در این جا به این است که از معنای مورد نظر خود از 
آب که حاکی از حقایقی خاص است خارج شده ایم و حقیقت دیگری 
را که این معنا بر آن تطبیق نمی کند بررسی کرده ایم و به اشتباه آن 

را مصداق همان معنای مورد نظر دانسته ایم.
در برخــی نظریات اخالقی نیــز به نظر می رســد چنین انحراف 
معناشــناختی صورت گرفته اســت و از باب مثــال، نظریه ای در 
وجودشناســی ارزش ارائه گردیده اســت که با شــهودات معنایی 
مــا دربارة ارزش همخوانی ندارد. البته این به این معنا نیســت که 
تحقیقات وجودشــناختی نمی توانند موجب تحوالتی در ناحیة معنا 
شوند. در واقع، شــهودات معنایی ما از یک مفهوم همگی در یک 
ســطح از روشنی و وضوح نیستند، بلکه در حالی که برخی از آن ها 
بسیار روشن و مسلّم اند برخی دیگر به گونه ای با ابهام آغشته اند. از 
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این حیث، می توان گفت برخی از عناصر معنایی به جهت روشنیشان 
جزء هســتة معنایی به شــمار می روند و برخی دیگر از این هسته 
فاصله دارند و در منطقه های مرزی مجاور با معانی دیگر قرار دارند. 
تحقیقات وجودشناختی چه بسا منجر به تغییر و تحوالت در عناصر 
معنایی مبهم و مرزی شوند و حدود و ثغور معنایی را دقیق تر کنند؛ 
اما این تحقیقات به ندرت می توانند در هستة معنایی دخالت داشته 
باشــند و عناصر معنایی مسلّم را جابجا کنند، چرا که در این ناحیه 

همواره خطر انحراف معناشناختی بسیار جّدی است.
مسئله ای که در باال بیان شد در واقع، به یک مسئلة روش شناسانه 
برمی گردد و به نقش مهم شهودات و ارتکازات عرفی در تحقیقات 
فلســفی، بلکه در هر نوع تفکر عقلی اشاره دارد. امروزه بر اهمیت 
نقش ارتکازات در نظریه پردازی ها تأکید می شود و استدالل هایی که 
برای دفاع از یک نظریه ارائه می شود در خیلی از موارد متکی بر فهم 
متعارف و ارتکازات است. اعتناء به ارتکازات و حرکت بر مینای این 
روش امری مشترک در حوزة اندیشة اسالمی و غربی است. در حوزة 
اسالمی، استاد صادق الریجانی از ارتکازات به عنوان سرمایه اساسی 

ما در این مباحث یاد می کند و تأکید می کند که:
ســرمایه ما در این بحث ها جز ارتکازات هیچ چیز نیســت. 
یک دسته ارتکاز داریم؛ باید ببینیم کدام نظریه اخالقی با این 
ارتکازات بهتر ســازگار است و از تناقض در میان ارتکازات 
عاری اســت؟ یعنی مدلی که مــا در کل این بحث ها دنبال 
می کنیم، حتی در بحث های اصولی، عمدتًا سرمایه اش ارتکازات 
ما اســت. ما در اینجا هیچ برهانی نداریم. حتی در تئوری های 
علمی هم در نهایت همین اســت. به تدریج در فلسفۀ علم به 
همین رسیده اند که ادعا نکنند که فالن نظریه قابل اثبات است 
و بقیه قابل نفی است؛ شواهد هیچ وقت یک تئوری را متعین 

نمی کند.1

البته ایشان در جای دیگر یادآور می شود که هنگامی که از ارتکازات 
به عنوان تنها سرمایة ما در مباحث یاد می شود، به این معنا نیست که 
هر گونه ارتکازی بدون در نظر گرفتن رابطه اش با واقع و ارتکازات 

دیگر حجت است. 
... ]هرچند[ ســرمایۀ ما در این بحث ارتکازات ما است اما نه 
این کــه این ارتکازات خام را به عنوان نتیجۀ نهایی بدانیم و بر 
آن ها متوقف شویم؛ بلکه عملیات بسیاری را می توان بر روی 
آن ها انجام داد. مثاًل می توان کشف کرد که یک ارتکاز خالف 
واقع است و می توان کشــف کرد که یک ارتکاز با ارتکاز 
دیگر تناقض دارد و باید آن تناقض را حل کرد. پس هر چند 
این عملیات ممکن است، اما باالخره تنها سرمایۀ ما ارتکازات 

است و بایستی در همین ارتکازات حرکت کنیم.2

نکتة مهمی که ایشان یادآور می شود نقش نداشتن برهان در بسیاری 
از نظریه پردازی های فلسفی و عقلی است. این مطلب با مروری بر 
نظریه پردازی های اخالقی در تفکر اسالمی تأیید می شود، چرا که 

بدون ارائة برهانی روشــن با رجوع به ارتکازات و ارائة تبیین هایی 
منطبق بر آن ها مباحث را پیش برده اند. در واقع، شــیوة استداللی 
رایج در بســیاری از مباحث عقلی امروزی این است که نظریه پرداز 
با اتکاء به ارتکازات و شهودات خود تبیینی از مسئلة مورد نظر ارائه 
می دهد و برای نشــان دادن نقص تبیین های رقیب و برتری تبیین 
خود نیز از دالیل ارتکازی ســود می جوید. البته همواره این امکان 
وجود دارد که یک نظریه پرداز برای رسیدن به انسجام فکری ناچار 
باشد از برخی ارتکازات اولیة خود دست بکشد، اما اواًل این  ها بیشتر 
ارتکازاتی هستند که در منطقه های مرزی قرار دارند و جزء ارتکازات 
روشن و مسلم نیستند و ثانیاً مبنای حذف این ارتکازات هم اهمیت 

دادن به ارتکازات و شهودات دیگر و برتر دانستن آن ها است. 
در حوزة غربی نیز امروزه برنامة بســیاری از فیلســوفان رجوع به 
ارتکازات عرفی یا فهم متعارف برای پیشبرد مباحث است. بسیاری 
از دالیلی که به ســود یا بر ضّد یک نظریه آورده می شــوند دالیل 
ارتکازی و شهودات هستند. در فلسفة اخالق، یک نمونة قابل توجه، 
شــیوة بحث مایکل اسمیت در کتاب مسئلة اخالقی3 است. اتکای 
او در همة مباحثش، چه در مقام شــرح و نقد دیدگاه های دیگران و 
چه در مقام بیان نظر خود، ارتکازات عرفی و اندیشه های رایج دربارة 
مفاهیم اخالقی اســت که وی از آن ها با عنوان platitudes یاد 
می کند. مراد اســمیت از این اصطالح انواع گرایش های ارجاعی و 
حکمی کسانی است که آشنایی کافی با مفاهیم اخالقی دارند و در 
 )39 ,1994 ,Smith( .کاربرد اصطالحات اخالقی خبره هســتند
 moral( او برای ارائة تبیینی مقبول از حقیقت درســتی اخالقی
rightness( بــه جمع آوری انواع ارتکازات و اندیشــه های رایج 
کســانی که آشنایی کافی با اصطالح »درســتی« دارند می پردازد. 

 )41-39 ,1994 ,Smith(
به اعتقاد اسمیت، یک تحلیل از اصطالحات اخالقی باید به گونه ای 
تمام این ارتکازات متنــوع را دربربگیرد، وگرنه خطر این که چنین 
تحلیلی اصــاًل تحلیلی از اصطالحات اخالقی نباشــد وجود دارد. 
)Smith, 1994, 41( مراد اسمیت از این مطلب می تواند این باشد 
که اگر تحلیل فلسفی ما از مفاهیم اخالقی با برخی از ارتکازات ما در 
تعارض باشد، آن گاه خطر دچار شدن به خطایی که از آن به لغزش 
معناشــناختی یاد کردم، جدی می شود. از این روست که اسمیت در 
طول مباحث کتــاب خود، همواره در نقد آرای دیگران میزان تعهد 
آن ها به ارتکازات اخالقی را می سنجد و یکی از نقدهای اساسی او 
به آرای دیگران این است که آن ها از برخی ارتکازات روشن دست 
کشیده اند، بدون آن که تحلیل مورد دفاع آن ها وجه ترجیحی بر این 

ارتکازات داشته باشد.
در جلسة آینده نظریة ضرورت بالقیاس الی الغیر که از سوی حضرت 
آیت اهلل مصباح »دام ظله« در باب ارزش اخالقی ارائه شــده است، 
از این منظر مورد بررســی قرار خواهد گرفت که به نظر می رســد 
تبیین ایشــان در معرض لغزش معناشــناختی قرار گرفته اســت. 
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 گزارش گروه ها

اشــکالی که در آن جلسه مطرح خواهد شد شبیه اشکالی است که 
مرحوم محقق اصفهانی به مالهادی سبزواری وارد می کند. محقق 
اصفهانی در نظریه اش تالش می کند ضمن حفظ ارتکازات معنایی 
دربارة ارزش های اخالقی، واقعیتی ثابت و غیر قابل تغییر برای آن ها 
اثبــات کند، به گونــه ای که هر موجود عاقلــی و در رأس آن خدا 
بــه عنوان رئیس عقالء، در مواجهه با آن ها حکمی یکســان ارائه 
کننــد. یکی از امتیازات نظریة محقق اصفهانی را می توان پایبندی 
ایشــان به ارتکازات معنایی در باب ارزش اخالقی دانست. مطابق 
نظر اصفهانی، یکی از داللت های معنایی در خوب و بدهای اخالقی 
داللت آن ها بر قابلیت مدح یا ذّم افعال اســت. کســی که حکمی 
اخالقی را بیان می کند و فعلی را از منظر اخالقی خوب یا بد می داند، 
از قابلیت مدح یا ذّم آن سخن گفته است. اصفهانی به دنبال راهی 
برای نشــان دادن ثبات احکام اخالقــی و عقالنیت آن ها همراه با 
حفظ این عنصر معنایی اســت و نظریــه اش را به بهای حذف این 

عنصر ارائه نمی دهد.
اصفهانی از این منظر اشــکالی را به مالهادی ســبزواری از جهت 
خروجــش از معنای مورد بحث انتقاد می کند. ســبزواری در کتاب 
شرح االسماء برای مقابله با دیدگاه اشاعره به مسئلة رابطة ضروری 
و علّی و معلولی میان اعمال انسان و نتایج اخروی آن ها، مانند رابطة 
ضروری میان نماز و دخول در بهشت یا خوردن مال یتیم و خوردن 
آتش، اشاره می کند و ایراد اشاعره در نفی عقلی بودن حسن و قبح را 
این می داند که آن ها حسن و قبح را به این امر حقیقی برنمی گردانند 
و معتقــد به چنین رابطة ضروری میان اعمال و نتایج اخروی آن ها 
نیستند، و حال آن که چنین رابطه ای ثابت شده است و آیات و روایات 
هم بر آن داللت می کنند. )سبزواری، 1375، 319-320( اصفهانی 

در واکنش به این ایراد می گوید:
و از آن چه در تحریر محل نزاع ذکر کردیم، فهمیده می شــود 
کــه ثبوت عالقۀ لزومیه ]و رابطۀ ضروری[ میان اعمال خوب 
و بد با صورت های مالئم و منافر در آخرت چنان که مقتضای 
کشــف صحیح و نص صریح است، خارج از محل نزاع است؛ 
زیرا سخن در تحسین و تقبیح به معنای استحقاق مدح و ذّم نزد 
عقال است و این معنایی مشترک میان مولی الموالی ]یعنی خدا[ 
و سایر موالی می باشد. بنابر این، ایراد محقق مذکور ]سبزواری[ 
به اشــاعره بر مبنای ثبوت این گونه رابطه میان اعمال و نتایج 

آن ها خارج از محل بحث و مورد نقض و ابرام است، هر چند 
چنین چیزی در مســئلۀ اجرای ثواب و عقاب صحیح است و 
بلکه با تأمل، در مسئلۀ استحقاق و اقتضاء نیز صحیح است، اما 

به معنای دیگری از استحقاق. )اصفهانی، 1374ق، ج2، 316(

در نتیجه، محقق اصفهانــی هر چند رابطة ضروری میان اعمال و 
نتایج اخروی آن را می پذیرد، اما بحث را به سوی این مسئله بردن 
یک انحراف معناشــناختی به حساب می آورد؛ چرا که بحث بر سر 
خوبی و بدی به معنای اســتحقاق مدح و ذّم از ســوی عقال است 
و مراد از عاقل هم اعم از خدا و انســان های عاقل است. در حالیکه 
آن چه که ســبزواری می گوید نه به معنای قابلیت مدح و ذّم است 
و نه مشــترک بین خدا و بندگان است. البته اصفهانی می پذیرد که 
در این جا نیز ممکن اســت به جهت رابطة ضروری مذکور، معنایی 
از قابلیت و اســتحقاق پدید آید، اما این معنا متفاوت از معنای مورد 
بحث است و مراد آن است که هر عملی در این دنیا قابلیت و استعداد 
دریافت صــورت خاصی در آخــرت را دارد؛ اعمال خوب مقتضی 
صورت های مالئم و اعمال بد مقتضی صورت های منافر در آخرت 
هســتند. این معنای از اقتضاء و استحقاق غیر از معنای مورد بحث 
است و صرفاً به مخلوقات اختصاص دارد و در مورد خدا کاربرد ندارد. 

)ر.ک: اصفهانی، 1374ق، ج1، 209 و 374-375؛ و ج 2، 419(
به نظر می رسد شبیه این لغزش معنایی برای برخی نظریات معاصر 
از جمله نظریة ضرورت بالقیاس الی الغیر نیز اتفاق افتاده است. در 
این نظریه از برخی عناصر معنایی مسلم قطع نظر شده است که در 

جلسة بعد به آن ها اشاره خواهد شد. 

----------------------
پی نوشت:

1. الریجانــی، جــزوة درس خــارج اصول، جلســة 149، تاریخ 
8/12/1379، ص 4.

2. الریجانی، جزوة درس خارج اصول، جلســة 150، 
تاریخ 9/12/1379، ص 3.

3. Michael Smith, The Moral 
Problem )Oxford: Black�

well, 1994(
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیروانی
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم دکتر مهدی کریمی

نظریه طراحی هوشمند و چالش های فرارو
حجت االسالم والمسلمین انبیایی�

دانشجوی دکترای فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه: 1394/02/22�

 گروه علمی فلسفه دین

نظریه طراحی هوشــمند، نظریه ای است که اخیرا از سوی برخی 
دانشمندان فعال در علوم تجربی ارائه گردیده و به دنبال نشان دادن 
آن اســت که پیچیدگی خاص برخی از ساختارهای موجود در بدن 
موجودات زنده به شکلی تقلیل ناپذیر است که نمی توان ایجاد این 
ساختارها را بر اساس نظریه تکامل تبیین نمود و تنها تبیین ممکن 
برای ایجاد این ســاختارها، طراحی آنها توسط یک عامل هوشمند 
می باشد. این نظریه را باید شکل اصالح شده برهان نظم دانست، 
چرا که بعد از پیشــرفت های جدید در علم تجربی، برهان نظم با 
اشــکاالت جدیدی مواجه شده بود که دیگر نمی توانست با استفاده 
از وجود ساختارهای منظم در طبیعت، وجود ناظم را استنتاج نماید. 
در شکل پیشین برهان نظم، با نامعقول دانستن استناد ساختارهای 
منظم به شــانس و تصادف، وجود ناظم تنها گزینه باقیمانده برای 
تبیین این ساختارها محسوب می شد، اما اکنون قوانین طبیعی گزینه 
سومی محســوب می شد که می توانست عامل ایجاد ساختارهای 
منظم محسوب شود. پیشرفت روزافزون علوم تجربی و کشف قوانین 
طبیعی و نقش آفرینی این قوانین در ایجاد ساختارهای منظم، باعث 
تقویت احتمال نقش آفرینی گزینه سوم گردیده بود. خداباورانی که 
هنوز تمایل داشــتند با استفاده از برهان نظم و مقدمات تجربی به 
اثبات وجود خدا بپردازند با پیشنهاد ساختارهای پیچیده تقلیل ناپذیر 
که بنا بر تعریف ایجاد آنها توســط عوامل طبیعی ناممکن بود، به 
اصالح شکل سنتی برهان نظم پرداختند. با توجه به ناممکن بودن 
ایجاد این ساختارها توسط عوامل طبیعی و نامعقول بودن استناد آنها 
به تصادف و اتفاق، وجود یک طراح هوشــمند تنها گزینه باقیمانده 
برای استنتاج محسوب می شد. البته نظریه طراحی هوشمند از جهت 
دیگری نیز متفاوت با شــکل ســنتی برهان نظم می باشد. نظریه 
طراحی هوشــمند عالوه بر آنکه به اثبات وجود طراح برای برخی 
ســاختارهای طبیعی می پردازد، نشان دهنده دخالت مستقیم او در 
ایجاد این ساختارها نیز به حساب می آمد، در حالی که برهان نظم 

صرفا نشان دهنده وجود ناظم بوده و از همین روست که برهان نظم 
را با اندیشه های دئیستی قابل جمع دانسته اند. طراحان نظریه می 
گویند که شواهد تجربی نمی توانند اطالعات زیادی درباره ماهیت 
این عامل هوشمند ارائه نمایند، اما ممکن است که این طراح، همان 

خدای ادیان باشد. 
مهمترین انتقادی که به این نظریه وارد شده است، پیرامون وجود این 
ساختارهای تقلیل ناپذیر در بدن موجودات زنده می باشد. مخالفان 
ادعا کرده اند که ساختارهایی که تاکنون به عنوان ساختارهای تقلیل 
ناپذیر ارائه گردیده است، تقلیل پذیر بوده و می توان آنها را بر اساس 
قوانین طبیعی تبیین نموده و از همین روست که نمی توان نظریه 
طراحی هوشمند را نظریه ای استوار دانست. آنها همچنین معتقدند 
که حتی اگر نتوان در حال حاضر تبیین درخوری برای این ساختارها 
یافت نمود، باز هم نمی توان از وجود طراح برای آنها صحبت نمود، 
چرا که تجربه نشــان داده که استناد پدیده های طبیعی به عوامل 
فراطبیعی از مفهوم خدای رخنــه پوش رنج برده و علم تجربی در 
آینده تبیین مناســب برای این ســاختارها را ارائه خواهد نمود. آنها 
همچنیــن انتقادات دیگری همچون علمی نبــودن، عدم توجه به 
ارزش علمی نظریه تکامل، مساله شر و ... نسبت به این نظریه دارند. 
نظریه طراحی هوشمند را به گونه های دیگری هم تقریر کرده اند. 
در یک تقریر، مــراد از آن همان برهان نظم مبنی بر تنظیم دقیق 
کیهانی است و در تقریر دیگر که بخصوص در آثار ویلیام دمبسکی 
مشاهده می شود، تفاوت عمده ای با شکل سنتی برهان نظم نداشته 
و صرفا احتمال ایجاد تصادفی ســاختارهای منظم در عالم با بیانی 

ریاضی مردود اعالم می شود.
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی
 دستیار پژوهشی: محمدباقر خراسانی

طرح راهبردی حکمت مدنی
دکتر علیرضا صدرا�

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو گروه  علمی فلسفه 
سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/02/23�

 گروه علمی فلسفه سیاسی

این طرح شامل سه بخش پیش درآمد، درآمد و برآمد می باشد. 
در بخش پیش درآمد سه محور مورد توجه قرار گرفته است: 

1. حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی که شامل حکمت مدنی متعالی، 
حکمت مدنی توحیدی، حکمت مدنی اسالمی، حکمت مدنی والیی 

و امامی و حکمت والیی فقیه اسالمی می باشد. 
2. حکمت، حکمت مدنی متعالی

3. حاکمیت؛ حکومت حکمت مدنی متعالی
در بخش درآمد 7 محور مورد توجه قرار گرفته است:

پرســمان1حکمت1مدنی1متعالیه1با1تأکید1بر1پرسه1معرفت1شناسی،11.1
روش1شناسی1و1پدیده1شناسی1حکمت1مدنی1متعالی

پدیــده1حکمت1مدنی1متعالی1با1تأکید1بر1حکمت1حکمت1مدنی،21.1
علم1حکمت1مدنی1و1حکمت1علم1مدنی1متعالی

پیشینه1و1پشــتوانه1حکمت1مدنی1متعالی1با1تأکید1بر:1پیشینه1علمی31.1
حکمت1و1حکمت1مدنی1متعالی1که1141مرحله1را1پشت1سر1گذاشته1
است1و1از1حکمت1مدنی1جاویدان1شروع1و1به1حکمت1مدنی1متعالی1
مهدوی.1منتهی1می1شود،1و1همچنین1پشتوانه1مکتبی1و1دینی1حکمت1

مدنی1متعالی1نیز1مورد1توجه1قرار1می1گیرد.1
سیر1و1ساختار1حکمت1مدنی1متعالی1که1بر1سیر1متکامل1راهبردی41.1

حکمت1مدنی1متعالی1و1ساختار1کامل1حکمت1مدنی1متعالی1توجه1
دارد.

چشم1انداز1و1چالش1حکمت1مدنی1متعالی؛1در1چشم1انداز1به1بحث51.1
توســعه1متعالی1از1حیث1اقتصادی1سیاســی1و1فرهنگــی1با1توجه1به1
چشم1انداز1بیست1ساله1جمهوری1اسالمی،11خیزش1انقالب1اسالمی،1

بیداری1اسالمی1و1...1تأکید1دارد.
در1بخــش1چالش1های1ارتقای1کارآمدی1نیز1به1مباحثی1چون؛1زیر61.1

ساخت1کارآمدی،1ساختار1و1راهبرد1کارآمدی1توجه1می1شود.1
مســائل1حکمت1مدنی1متعالی؛1در1این1بخش1241مسئله1مهم1مورد71.1

توجه1جدی1قرار1گرفته1است.1
منابــع1و1متون1مرجع1حکمت1مدنی1متعالی؛1که1به1یازده1اثر1اصلی81.1

حکمت1مدنی1متعالی1از1حکمای1بزرگ1اشــاره1شــده،1که1موارد1
قابــل1توجه1از1این1آثارکه1به1صراحت1به1مبحث1حکمت1سیاســی1

می1پردازد،1مشخص1گردیده1است.1
همچنین در محور منابع و متون، تدوین متون اصلی، روزآمد سازی 
و روان سازی،شرح متون و همچنین تألیف متون و منابع جدید نیز 

مورد تأکید قرار گرفته است. 
در بخش پایانی این طرح که نتیجه و برآمد کار می باشد به سه محور 
پژوهش، آموزش رسمی و غیررسمی، اطالع رسانی، نشر، پیگیری 

انتشار دانشنامه حکمت سیاسی و .... اشاره شده است. 
]در این جلسه اعضای محترم گروه بررسی، نقد و پیشنهادات خود 
را پیرامون طرح ارائه شــده بیان نمودند، که مقرر شــد در جلســه 
آینده گروه عالوه بر تکمیل این طرح، اعضای گروه پیشــنهادات و 
طرح های خود را در خصوص مباحث راهبردی و چشــم انداز گروه، 

ارائه نمایند[.
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین  دکتر عزالدین رضانژاد
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم اسحاقیان

رصد شبهات اعتقادی در مطبوعات و رسانه  های جمعی ایران و 
کشورهای عربی

حجت االسالم والمسلمین رضانژاد�

دانشیار جامعة المصطفی العالمیه و مدیر گروه علمی کالم مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/01/18�
 گروه علمی کالم

انواع شبهات در مطبوعات و فضای سایبری پخش می شود. آنچه در 
این جلسه مطرح می گردد ارائه فهرست اجمالی از شبهات اعتقادی 
است که در مطبوعات و رسانه های جمعی ایران و کشورهای عربی 

علیه اسالم و شیعه در سال 1393 آمده است:

شبهات مربوط به سال 93 ]

Ó اثبات خدای ذهنی به جای خدای واقعی

Ó خیالی بودن بهشت و دوزخ

Ó نفی رجعت

Ó تناقض آیات قرآنی

Ó نفی اقتصاد اسالمی

Ó قید و بند های روحانیت در ایران

Ó تضعیف مباحث مربوط به والیت و توسل

شبهات علیه شیعه در سال 93 )در ماهواره ها و فضای مجازی( ]

Ó تهمت ها و اسناد عقاید ناصحیح به شیعه

Ó ایران هراسی و تهمت سازی ایران شیعی

Ó فرق و گروه های مبارز همچون حماس و حزب اهلل

Ó نقد شیعه از طریق استفهام انکاری

Ó )بهره گیری از دیدگاه های شیعیان شاذ )شبه تکفیری

توضیح مباحث بخش اول: شــبهات مربوط به مطبوعات در  ]
سال 93

Ó  بحث خدای ذهنی: اینکه خدایی که مطرح می شود یک موجود
غیر مادی است و به صفات او نمی رسیم و گسترش بی اخالقی 

و دروغ در جامعه بدین علت است که خدای کمک کار و مدد کار 
را ما اثبات نمی کنیم و روش های فعلی اثبات خدا به خود خدای 
و خودبینی و برتری طلبی منجر می شود. )دو ماهنامه چشم انداز 

ایران( تیر و مرداد 93، ش 86، ص 109(

Ó  بحث بهشت و دوزخ: زمان نامتناهی است و بهشت و دوزخ
خیالی اســت و قیامت هر کس، مرگ اوست. )مهرنامه، تیر 

93، ش 36، ص 22(

Ó  نفی رجعت: )مهرنامه، همان، شماره 8، ص 27( نویسنده
مقاله از شریعت سنگلجی تعریف و تمجید می کند و بحث 

نفی رجعت را از او به عنوان تأیید نقل می کند.

Ó  شــبهه اینکه از ائمه نمی توان حاجت خواســت )فقط از
خود خدا( و تنها شــفاعت در قیامت به اذن خدا را می توان 

پذیرفت )مهرنامه، همان شماره، ص 28(

Ó  شــبهه پایان دایره والیت که ما در عصر مردم ساالری و
خردورزی هستیم )همانطور که اقبال دربحث خاتمیت، آن 
را پایان دوره وحی مســتقیم می داند( )ایران فردا، تیر 93، 

ش 2، ص 59(

Ó  شبهه تناقض آیات قرآنی: برخی نویسندگان، متن تناقضاتی
که در برخی ســایت ها به عنوان سؤال و جواب آورده اند را 
مطرح می کند ولی پاســخ های ارائه شده در آن سایت ها را 
نمی آورند. )ماهنامه چشم انداز ایران، اردیبهشت و خرداد 

93، ش 85، ص 114 و 118(

Ó  نفی اقتصاد اســالمی:  با این عنوان که اسالم ظرف است
نه قید، پس در تعریف اقتصاد، عنوان اسالمی را نمی آورند 

)روزنامه آرمان، 93/06/11، ص 9(
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بخش دوم: فضای سایبری و ماهواره ها – نمونه ها ]

Ó  آیه والیت و برداشت شیعی را نقد می کنند و آیات دیگری
مانند ذوی القربی و تطهیر را براساس مبانی اهل سنت رواج 

می دهند.

Ó  حدیث »لعن اهلل من تخلف عن جیش اسامه« را مورد نقد و
اشکال قرار داده اند

Ó  حدیث »مــن مات و لم یعرف امام زمانه مــات میتة جاهلیة« را
نقد کردند

Ó  نقــد حدیث منزلت و روایت های مربــوط به لزوم تولی به
امیرالمؤمنین بعد از پیامبر

نکته دیگر آن است که شبکه های معاند، اخیراً پاسخ های منتقدان به 
شبهات را بررسی می کنند و در نتیجه شبهات را به روزرسانی می کنند 

و این بحث را به سوی مدار تخصصی می برند.

نمونه هایی از اتهامات به شیعه: ]

Ó  ادادعای اینکه تشــیع، با دروغ شروع شــده و ادامه پیدا
می کند )کذب بر خدا و رسول(

Ó ادعای اینکه شیعیان،  مخالفان را تکفیر می کنند

Ó  ادعای اینکه شیعیان برخی اماکن برگزاری مراسم مذهبی
دیگر را مقدس تر از مساجد می داند

Ó  ادعای اینکه فرشــتگان برای عزاداری امام حسین، خلق
شده اند

Ó  مقایســه صفویه و صوفیه و اساساً شیعه را ساخته صفویه
معرفی می کنند

Ó  طرح عقایدی مانند تکفیر صحابه، تکفیر خلفاء ثالثه، تکفیر
دولت های اموی، عباســی، عثمانی و استناد این عقاید به 

شیعه البته با عنوان صفویه 

در کشــوری مانند ترکیه بر اســاس چنین اعتقاداتی و لزوم احیای 
حکومت عثمانی، برخوردبا تشیع و ایران را در دستور کار قرار می دهند.

Ó شبهه در نص و نصب امامت

Ó  پخش شبهات در مورد امام مهدی و ادعای تخریب مساجد
مهم توسط ایشان و شبهاتی در مورد تقیه، رجعت، بداء و .... 

عناوین مختلف در مورد ایران هراسی )فعالیت های ضد ایرانی( ]

Ó  اتهام غلو به ایرانیان و مانع شدن از آشتی مصر با ایران با
همین توجیه

Ó  اتهــام همراهی ایران با اســتکبار بــرای نابودی مذاهب
اســالمی دیگر و نمونه های تاریخی می آورند مثل اتفاقاتی 
که در پاکستان و شــکل گیری بنگالدش واقع شد، اتهام 

همکاری شیعیان با امریکا برای نابودی عراق و افغانستان

Ó  ایجاد جایگزینی در مورد سودان که قبالً با ایران بود و اآلن
جدا شده است. 

Ó  در سال 93 برنامه های مختلف در مورد مناطق عربی ایران
مانند اهواز داشته اند و به شبهه افکنی برای آن ها پرداخته اند. 

مطالب نقد شیعه از طریق استفهام انکاری ]

Ó  برنامه هایی با عنوان »هل تعلــم« دارند، مثال ادعای عدم
وجود روایات و برخی اهلبیــت در اصول کافی و .... ادعای 
اینکه روایات شــیعه از امیرالمؤمنیــن کمتر از روایات غیر 

شیعه می دانند. 

مباحث مربوطه به فرقه ها و گروه ها ]

Ó  حزب اهلل و حوثی ها را روافض شــیعه تلقی کرده اند و ادعا
می کننــد که حرکت این گروه ها بــرای خون ریزی و زمینه 

سازی برای حضرت مهدی است

Ó ادعای اینکه القاعده اسیر عقاید شیعی شده است

Ó بیان فرقه های اهل حق در عراق

Ó طرح مباحثی در مورد فرقه اباضیه

تخریب شخصیت های علمی ]

مانند مرحوم کاشــف الغطاء و آرای خاص او در مورد قرآن و ازدواج 
و ... و نیز امام خمینی و آرای او در مورد امام حســین، بحث تغییر 

جنسیت، نماز و جنابت و ..... و آرای مرحوم شرف الدین.
بیان گروه شــیرازی ها و متن حرف های ســید مجتبی شیرازی و 

تندروی های وی در مورد اهل سنت را می آورند.

نظرات اساتید �
استاد زهادت: تفصیل و توضیح بیشتر در مورد شبهات و ارائه آن ها 
برای نقد و بررسی در قالب پایان نامه ها )الف مسئله و اشکال(: کار 
علمی اســت که آقای کورانی انجام داده اند و ترجمه آن و ارائه آن 

خیلی خوب است تاکنون سه جلد از آن ارائه شده است. 
نقد آیات و روایات، بررسی تفسیر آلوسی، کار مناسبی است که مورد 

نقد واقع شود.
استاد شمسعلی پور: ارائه با یک موضوعات پایان نامه ها ارائه شود 
و مســائلی که در خور تحقیق و کار است جمع بندی شود و این کار 
کم کم به جمع اوری موضوعات پیشنهادی برای شوراهای پژوهشی 

می شود.
آقای روحی: در برخی مراکز مثل پاســخگویی به مســائل دینی، 
شــبهات و مسائل را جمع اوری کرده اند و نرم افزاری هم ارائه شده 

است و تقسیم بندی و موضوع بندی انجام شده است.
مجموعه ای به نام باشگاه اندیشــه وجود دارد که شبهات را آورده 

است. 
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در میان اهل ســنت هم مجموعه ای به نام نورالحقیقه است که با 
اساتید و مراکز علمی می توان مرتبط شد.

تبیین مبانی اعتقادی الزم است در مراکز عمومی انجام شود )مثل 
خطابه ها( شبهات و مغالطه هایی که معاندین انجام می دهند، هر چند 
به حالت افکار و نقد است ولی ممکن است منشأ انتزاعی وجود داشته 

باشد یعنی به تبیین مباحث اعتقادی اشکال کرده اند. 
گزارشــی از موضوعات انجام شــده در پایان نامه ها ارائه گردد تا 

کارهای تکراری انجام نشود. 
اســتاد رضانژاد: در ســایت مجمع عالی حکمــت حدود 1900 
پایان نامه  در موضوع علوم عقلی )حوزوی و دانشــگاهی جمع آوری 

شده است( با عنوان بانک پایان نامه ها
و در ایران داک هم مجموعه پایان نامه های ارائه شــده از سال 65 

تاکنون ثبت شده است

استاد کریمی: لزوم تهیه یک مجموعه مدّون و مانیفست از عقاید 
به شــکلی که کمتر در آن مناقشــه باشــد، الزم است موضوعات 
اعتقادی اصلی مثل توحید، تفصیل داده شــود و گزاره های تثبیت 

شده از آن ارائه می گردد. 
آقای شمسعلی پور: مباحث فراکالمی روشن شود، روش شناسی 

ارائه شود.
و...

بررسی اندیشه امامت در رجال کّشی
حجت االسالم والمسلمین جبرئیلی�

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و عضو گروه علمی کالم مجمع عالی 
حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/02/15�

 گروه علمی کالم

مباحث مربوط به امامت در رجال کشی موضوع بحث در این جلسه 
است؛ محورهای مختلفی از مباحث امامت در این کتاب بیان شده 
است که معموال در قالب شــرح حال و توصیف اصحاب و راویان 
مشهور ارائه شده است. در این جا مظالب را ناظر به شبهات و آرای 
خاصی که در مورد امامت در کالم شیعی وجود دارد، بیان می نمائیم 
؛ از جمله اندیشه های اشخاصی مانند آقای مدرسی طباطبایی که 
معتقد است برخی از صفات و ویژگی ها و مقاماتی که برای ائمه بیان 
می شود مربوط به اعتقاد متکلمان متاخر است و در آثار متقدمان به 

گونه دیگر بوده .
آقای مدرســی طباطبایی به این کتاب زیاد ارجاع داده اند، مثاًل خود 
ایشــان بیش از 200 مرتبه ارجاع داده اســت. من معتقدم حتی با 
مباحث خود کتاب رجال کشــی می توان، پاسخ نظرات خاص آقای 

مدرسی در کتاب »مکتب در فرآیند تکامل« را ارئه نمود. 

سیر مطالب در کتاب رجال کشی �
مباحث کتاب از بحث سلمان فارسی شروع می شود و به افراد دیگر 

می پردازد. 
1151 شماره مسلسل دارد که مطالب بر اساس همین شماره نقل 

می شود. 
در کتاب رجال، 422 نفر را بحث می کند. 

محورهای برخی از صفات ائمه که در رجال کشی مورد  �
توجه قرار گرفته است

Ó عصمت، علم غیب، والیت تکوینی

Ó  بیشــتر نقدهای آقای مدرسی در مباحث امامت، موضوع
غلّو اســت، وی قائل اســت ، اندیشــه امامیه در این 
موضوعات)عصمت، علم غیب، والیت تکوینی ( دچار غلّو 
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 گزارش گروه ها

گردیده است. 

او همچنین به کتاب کافی اشکاالتی دارد آراء امثال هشام بن حکم، 
خضیبی و حافظ رجب برســی و ســید حیدر آملی و ... در موضوع 
امامت ، را بحث می کند. اکنون برای پاســخگویی به این ادعاهای 

آقای مدرسی از کشی بهره می بریم:

مقام اهل بیت در رجال کشی �
معرفت امام ]

رجال کشی، بحث عدم معرفت کامل مردم به مقام ائمه را در ابتدای 
مباحث خود می آورد و این روش صحیحی هم است؛ یعنی در سیر 
تاریخی، ابتدا به گونه ای است که اهلبیت، ناشناخته تر مانده اند و در 
این کتاب اشاره می شود فقط 7 نفر بودند که آن معرفت واقعی را به 
اهلبیت داشتند. این مباحث را در مطالب مربوط به سلمان می آورد 
و عدم توجه آقای مدرســی به همین روند و واقعیت تاریخی باعث 
می شود که تصور کند، مقامات اهلبیت بعداً به صورت غلّو آمیز اضافه 

شده است. 

علم غیب ]

ث بودن ســلمان را می آورد و اینکه  در مورد علم غیب، بحث محدَّ
علم بالیا و منایا را دارد پس اگر سلمان اینگونه باشد، امام ایشان چه 
مقامی و چه علومی دارد؟ این ها پاسخ خوبی به ادعای مدرسی و آن 

هم از خود کتاب کشی است. 
از عبداهلل بن یعقوبی در ص 215، و شــماره مشــخص 462 نقل 
می شــود که بیان می شــود که اگــر اناری نصف شــود و به امام 
صادق داده شــود و نصف آثار حالل و نصف آن را حرام اعالم 
کنید من قبول دارم و امام صادق در پاسخ این اعتقاد و تأیید آن 

می فرماید: »رحمک الله رحمک الله«. 

والیت تکوینی و کرامات خاص اهل بیت ]

در ادامه کتاب کشــی، از ابوذر مطالبی می آورد که اهمیت مقامات 
امیرالمؤمنین را می آورد و در مورد والیت تکوینی در صفحه 77 

هم مطالبی مطرح می کند و موارد دیگری هم وجود دارد. 
در صفحه 85 می آورد که امام معصوم باعث شد تب و مرض شخصی 

از بین برود. و در جای دیگر گفته اســت احساس بیماری مؤمنین و 
امامشان به هم مرتبط است و از هم متاثرند و نمونه های دیگری که 

اینها نوعی والیت) و تاثیر تکوینی امام ( را نشان می دهد. 
در صفحه 115 رجال کشی هم مطالبی در روایات نقل می شود که 

دعای امام، باعث رفع برص شد. 
مطلب دیگری هم از ابوخالد کابلی نقل می شــود در صفحه 121، 
122، شــماره مطلب 191، نقل می کند که امام ســجاد به ایشان 
می گوید به شــام برو و دختری که اطباء او را جواب کرده اند را می 
بینی، بعد تو ایــن درمان را که من می گویم ارائــه کن .و پول که 
می گیری رفع فقر از تو شود و همانجا هم امام به او فرمود اینها تو 
را فریب می دهند و همینطور هم شد. و امام فرمود که بگوکه علی 
بن الحســین گفت »اخرج من هذه الجاریة و ال تعد« یعنی دستور 
امام باعث خروج عامل بیماری از بدن می شود و در این نوبت که از 
زبان امام ســجاد سخن گفت و دستور خروج بیماری از بدن را داد، 

بیماری خوب شد. 

لزوم تولی و تبری تا قیامت ]

در صفحه 206 مطالبــی در قالب روایات از کمیت بن زید مطالبی 
می آورد مربوط به سّب و برائت دشمنان اهلبیت و استمرار این برائت 

تا زمان قیام امام زمان. 
شیخ طوسی هم در تهذیب مباحث مربوط به برائت را بیان می کند. 

نص و نصب در امامت ]

در صفحه 254 و برخی موارد دیگر نمونه های دیگری ذکر می شود 
که نشان دهنده منصوص بودن ائمه است در ص 256 هم شهادت 
می گیــرد که نص در کتاب وجــود دارد و امامت آن ها در مصحف 

تبیین شده است. 
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بررسی اندیشه امامت در رجال کّشی
حجت االسالم والمسلمین زهادت�

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه

تاریخ ارائه: 1394/02/29�

 گروه علمی کالم

]با توجه به مطالب استاد جبرئیلی در جلسه قبل و عدم حضور 
بدلیل مشکل، در این جلســه استاد زهادت نکاتی پیرامون 
موضوع »بررسی اندیشه امامت در رجال کّشی« بیان کردند 

که گزارش اجمالی آن به شرح ذیل به استحضار می رسد[
»عصمــت امام در تاریخ تفکر امامیه تــا پایان قرن پنجم 
هجری«، نام پایان نامه ای اســت که چاپ شــده است. این کتاب 
بیان می کند که الزم نیســت در متون دینی و خصوصا قرآن، خود 
لفظ »عصمت« را پیگیری کنیم و حتی در قرآن، چنین لفظی نیامده 
اســت. الفاظ دیگری در مجموعه های روایی هســت که داللت بر 

عصمت دارد. 
این مسأله را باید از زمان حضرت رسول و ائمه دنبال نمود. 

در مورد حضرت رسول این سؤال می شود که آیا مبلّغ بود یا مجتهد؟ 
اگر مبلّغ بوده باشد مطابِق واقع بودِن فرمایشات ایشان )= عصمت( 

تأیید می  شود. 
ذکر نمونه ها:

Ó  احمد بن حنبل، ج 2، ص 192 نقل می کند که در مورد پیامبر
می گفتند: »رسول اهلل یقول فی الغضب و الرضا«، ولی وقتی 
این جمله به پیامبر رسید پیامبر اشاره به دهان مبارك خود 
فرمودند: »ما خرج منه اال حق« یعنی پیامبر فقط سخِن حق 
می گوید: این همان عصمت است. )و نیز سنن دارمی ج 1.(

Ó  نمونة دیگر از ابن ابی عمیر نقل می شود که خطاب به کسی
که می خواست مطالب دیگران را به عنوان قرینه بر حقانیت 
کالم امام علی بیاورند، روایت پیامبر را بیان نمود که اگر 
همه مردم در یک وادی باشند و بقیه در وادی دیگر باشند، 

حق با علی است.
Ó  نمونه دیگر، در معانی االخبار صدوق و تصحیح االعتقادات

شیخ مفید می آورد. 
»االمام منا ال یکون اال معصوما و لیســت العصمه فی ظاهر الخلقه 
یعــرف« که کاماًل عصمت را بیان می کند البته در مجموعه راویان 
این خبر،  احمد بن محمد بن عبدالرحمن المقری را برخی مجهول 
دانسته اند و نیز افراد دیگر روایت هم گاهی تضعیف شده، یا مجهول 
هســتند،) جعفر بن محمد عن أبیه محمد بن علی عن أبیه علی بن 

الحسین قال: اإلمام منا ال یکون إال معصوما و لیست العصمة فی 
ظاهر الخلقه فیعرف بها و لذلک ال یکون إال منصوصا فقیل له یا ابن 
رسول الله فما معنی المعصوم فقال هو المعتصم بحبل الله و حبل 
اللــه هو القرآن ال یفترقان إلی یوم القیامه و اإلمام یهدی إلی القرآن 
و القرآن یهــدی إلی اإلمام و ذلک قول الله عز و جل ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن 
ْقَوُم ؛ بحاراالنوار، ج 25، ص 194؛ معانی االخبار، 

َ
ِتی ِهــَی أ َیْهِدی ِللَّ
ص 132، ح  2٫ (.

البته روایات دیگری هم داریم که تصریح به عصمت شده است. 
Ó  174 روایت دیگر در عیون أخبار الرضا علیه السالم ج2 ص

182 ب 15. 174؛ نقل می شود که در مجلس مأمون، امام 
رضا در جواب ســؤال )ألیس من قولک: انبیاء معصومون؟( 
پاسخ دادند: بلی، یعنی به عصمت انبیاء تصریح کردند. )عن 
علی بن محمد بن الجهم قــال : حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا علی بن موسی فقال له المأمون : یا بن رسول 

اهلل ألیس من قولک: إن األنبیاء معصومون؟ قال : بلی !(
نتیجه: مفهوم عصمت جدید نیست بلکه با الفاظ مختلف در منابع 

روایی آمده است. 
Ó  نکتة دیگر: لفظ )علماء ابرار( که برای ائمه آمده است مفهوم

واالیی دارد و نمی توان گفت این لفظ، نقصی برای اهلبیت 
معصوم باشد. پس اینکه اصحاب ائمه، امامان را علماء ابرار 

دانسته اند خدشه ای در مقام اهلبیت وارد نمی کند. 
Ó  نکتــة بعدی: اصطالح عالم ربانــی و صفت ربانی در قرآن

در مورد پیامبران بکار رفته اســت؛ بنابراین تلّقی اصحاب 
و الفاظ روایات را باید نســبت به همان زمان بررسی نمود. 
) و اینکه ربانی بودن مقام کمی نیســت و می تواند گویای 

عصمت و ... باشد.(

نظرات اساتید �
اســتاد رضانژاد: پایان نامه های متعددی در حوزه علمیه دفاع 
شده است که مستندات تاریخی برای عصمت و علم غیب در مورد 
اهلبیت را بررسی کرده اند و الزم است مجموعه کاملی از این پایان 

نامه ها ارائه شود. 
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اســتاد زهادت: روایتی از امام رضا آورده اند که توحید صدوق 
آن را نقل کرده است و در برابر شبهه ای امام فرموده اند )ان األنبیاء 
معصومون(. شــبهه آن بوده است که درخواست رؤیت خدا از سوی 
پیامبر )حضرت موسی( شده است و خداوند جواب داد: لن ترانی؛ که 
البته گفته اند این درخواست رویت، از سوی قوم ایشان بوده است. در 

رجال کشی موارد دیگری داّل بر عصمت است. 
استاد خزائلی: آیه ای که )کونوا ربانیّین( در آن آمده است خطاب 
به چه کسی است؟ چون این اصطالح برای پیامبران نیامده است و 

خطاب به مردم آمده است که شما پیروان، باید ربّانی باشید. 
استاد کریمی: مدعیان نفی عصمِت مطرح شده برای اهلبیت، آن 
معنای خاص عصمت را انکار می کنند و نزاع لفظی نیست و محل 
اصلی اشــکال آن است که چرا قبل از امام صادق علیه  السالم، به 
این معنا، تصریح نشده است. پاسخ آن است که در آن زماِن مذکور، 
بسیاری از متون نابود شده، و به دست ما نرسیده است، دوره تاریخی 
امام سجاد تا امام باقر علیه السالم، فضای علمی مناسبی نبود و این 
مباحث موضوعیت نداشــت. در" باب الحجة " کتاب اصول کافی، 

مطالب فراوان در موضوع علم امام وجود دارد. 
همین روایاِت علم می تواند داّل بر عصمت امام باشد. کتابی هست 
به نام الهدایا الشیعة اثر شرف الدین تبریزی که کتاب الحجة را شرح 

کرده و مطالب مفیدی دارد. 

برخی ابواب کافی) که به مقامات خاص اهلبیت اشاره دارد(:  ]
Ó باب ان القرآن یهدی الی االمام
Ó باب اّن  االئمه معدن العلم و شجرة النبوة و مختلف المالئکه

Ó )إذا شاؤوا أن یعلموا علموا أن األئم ة(
چند روایت هم از امام سجاد در این موضوع وجود دارد که می تواند 
پیشــینه مفهوم علم و عصمت را نشان دهد. به نظر می رسد چون 
با علم لّدنی، حجیت امام اثبات می شــود و بعد عصمت هم اثبات 
می شــود. بنابراین مرحوم کلینی، الزم ندانســته بحث عصمت را 

مستقالً  ارائه کند.
استاد روحی: مقاله  ای آقای کدیور در مجله "مدرسه" نوشت ودر 
آن ادعا می کند که شیعیان، مقام عصمت را به این دلیل بکار بردند 
که امامان، مســتند به قرآن بحث می کردند ولی بعد از قرن 4 و 5، 
عصمت را به معنی عصمت کلی دانستند و شامل عصمت از خطا و... 
دانسته اند. وی 24 روایت می آورد و با جمع بندی آن ها و بهره گیری از 
کتب اهل سنت، ائمه اهلبیت را همان علمای ابرار دانسته و احتمال 
خطــا را از آن ها نفی نمی کند و اعتــراض می کند که چرا در ابواب 

روایی، باب مستقلی برای عصمت نیامده است.
استاد زهادت: فخر رازی ذیل آیه )وشــاورهم فی االمر( روایتی 
می آورد که بیان می کند پیامبر باالتر از آن است که الزم به مشورت 

گرفتن داشته باشند. 
استاد اسحاقیان: اگر با نگاه قرآنی به بحث عصمت پرداخته شود 
و آن مفهوم عام )ونه لفظ خاص عصمت( دنبال شود،  موارد متعددی 
داّل بر عصمت یافت می شــود؛ مانند: هدایت یافتگی امام )آیه :35 
سوره یونس: قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع 
امن ال یهدی اال ان یهدی فما لکم کیف تحکمون( و نمونه های دیگر 

در مباحث تاریخ انبیاء در قرآن.

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن معلمی
 دستیار پژوهشی: دکتر حسن عبدی

تاملی در نقدهای مالصدرا بر پاسخ حکما به یک اشکال 
حجت االسالم والمسلمین حسن معلمی�

عضو هیئت علمی دانشــگاه باقرالعلوم و مدیر گروه علمی معرفت شناسی مجمع عالی 
حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/02/19�

 گروه علمی معرفت شناسی

مدعا در بحث وجود ذهنی عبارت اســت از اینکه: ماهیت شئ در 
خارج با ماهیت ذهنی آن یکی اســت و عینیت ماهوی بین خارج و 

ذهن برقرار است. 
به این مدعا اشــکال شده اســت که پس باید هنگام تصور انسان 
که جوهر اســت، مفهوم ذهنی انسان، هم جوهر باشد )زیرا عینیت 
ماهوی با خارج دارد( و هم عرض باشد )زیرا کیف نفسانی است( و 

این محال است. 
به این اشــکال از طرف شــیخ، محقق دوانی، فاضل قوشــچی و 
صدرالدین دشتکی پاسخ هایی داده شده و پاسخ ها مورد نقد مالصدرا 
قرار گرفته اســت ولی به نظر می رســد اشکال های مالصدرا قابل 
پاســخ است و سخنان این بزرگان نیز به پاسخ نهایی مالصدرا که 

اختالف حمل است باز می گردد.
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هویت عرفان شیعی فقاهتی 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی�

معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/02/23�

 گروه های علمی شعبه مشهد گروه علمی عرفان )شعبه مشهد(

مدعای عرفان شیعی فقاهتی چیست؟
این عرفان چه تمایزی با عرفان های دیگر دارد؟

چه ضرورتی دارد؟
فرضیه این بحث در سه مورد به قرار زیرتبیین شد:

1. عرفان شــیعی فقاهتی = دســت یابی به شهود قلبی خداوند، از 
مجرای قلب معصوم، با التزام به دستورات شرع در کلیه سطوح آن.
2. عرفان شیعی فقاهتی، رقیب ده عرفان ازعرفان های دیگر است.

3. عرفان شیعی فقاهتی دعوت تمدنی دین و محصول نهایی نظام 
معرفتی، قانونی و فرهنگی دین است.

استاد واسطی فرمودند: هویت عرفان شیعی فقاهتی خداشناسی قلبی 
)تالش برای رؤیت قلبی خداوند( است.

ایشان زیر ساخت مرکزی عرفان را حقیقت داشتن عالم باطن، عالم 
غیب، عالم وحدت، حقیقت داشــتن احاطه آنها بر زندگی انسان و 

سرنوشت سازی آنها برای انسان دانستند.
استاد در مورد تعریف حکمت وعرفان فرمودند:

تعریف حکمت = الحکمة هي العلم باعیان االشیاء علي ما هي علیه 
و العمل بمقتضاه.

تعریف عرفان = معرفة الرب بتجّلیاته و کیفیه ظهورها و رجوعها
اینکه عرفان شیعی درچه موضوعاتی بحث و گفتگو می کند فرمودند:

شناسایی برهانی و شهودی »نظام هستی« و کیفیت رابطه خالق و 
مخلوق و حرکت به سوی کمال با الهام از آموزه های شیعی.

استاد واسطی در خصوص محورهای مرکزی بحث فلسفه وعرفان 
مباحث زیر را مطرح کردند:

1. تبیین هویت وجود و خصوصیات آن؛ 2. تبیین هویت علت ومعلول 
و رابطه آنها؛ 3. تبیین هویت علم وعالم ومعلوم و رابطه آنها؛ 4. تبیین 

هویت حرکت در هستی؛ 5. تبیین نظام عالَم
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واینکه این بحث چه تاثیری در زندگی انسان ها دارد فرمودند: 
1. روش تعمیق آگاهی ها؛ 2. معرفت اهلل و راه گسترش آن؛ 3. هویت 
نبوت و والیت؛ 4. هویت معاد و موقعیت آن در هســتی؛ 5. فلسفه 

عملی فردی و اجتماعی )اخالقی، حقوقی، سیاسی(.
در واقع هویت عرفان شیعی فقاهتی: تالش عقلی و قلبی براساس 
شریعت در بستر زندگی اجتماعی برای شهود توحیدانعکاس یافته از 

قلب ولی معصوم است 
نیز در خصوص هویت علم عرفان شیعی فقاهتی فرمودند: توصیف، 
تحلیل و ســنجش مشاهدات قلبی، با عقل و نقل )سند شماره دو(

است . 
ایشان در مورد مسائل علم عرفان  بیان داشتند:

1. تحلیل توحید خداوند؛ 2. تحلیل اسماء و صفات خداوند؛ 3. تحلیل 
کیفیــت خلق کردن خداوند )نحوة ربط خالق و مخلوق(؛ 4. تحلیل 

منظور از معرفت به خداوند
5. تحلیــل مراتب معرفت6. تحلیل راه رســیدن به کمال معرفت 

)وصول به کمال انسانی(
محور ســوم بحث عرفان شــیعی فقاهتی خصوص رقبای عرفان 
شیعی فقاهتی بودند که 10 رقیب برای آن به قرار زیر مطرح کردند:
1. عرفان بدون خدا؛ 2. عرفان بدون توحید؛ 3. عرفان همه خدایی؛ 
4. عرفان بدون شــریعت؛ 5. عرفان بدون والیت؛ 6. عرفان بدون 
عقل؛ 7. عرفان عقل مدار؛ 8. عرفان اعتزالی؛ 9. عرفان کرامت مدار؛ 

10. عرفان بدون استاد

نقد نظریه کامل شدن نفس، علت جدایی از بدن 
دکتر سیدحسین سیدموسوی�

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ارائه: 1394/02/17�

 گروه های علمی شعبه مشهد گروه علمی فلسفه )شعبه مشهد(

دکتر سیدموسوی در این جلسه بحث خود را با این مطلب شروع کرد 
که مرگ با جداشدن نفس از بدن مادي تحقق مي یابد در این حالت 
بدن از کار و فعالیت باز مانده و به تدریج فاســد مي شود. اما نفس 
انسان با توجه به تجرد ذاتي که دارد به بقاء خود ادامه مي دهد. و با 
طرح این سئوال که آیا نفس به خاطر استکمال و بي نیازي از بدن، 
از آن جدا مي شــود یا به دلیل خرابی بدن و عدم امکان استفاده از 
آن؟ مطلب را ادامه داد و بیان داشت کهنظر مشهور بین اندیشمندان 
دیدگاه دوم اســت، در حالیکه مالصدرا و پیروانش برآنند که نفس 
پس از سیر تکامل خود، دیگر به بدن نیاز ندارد از اینرو آنرا رها می 

کند و به سیر خود ادامه می دهد.
از نظر دکتر ســید موســوی نظریه مالصدرا با موارد نقض و ابهام 
چندی رو به رو است از جمله : تکامل نفوس اولیاء در سنین ابتدائی 

عمرشــان در حالیکه عمر ایشان به پایان نرسیده است، عدم موت 
انبیاء و اولیاء در هنگام رســیدن به مقام تجرد نفس، فرا رســیدن 
مرگ متوسطین از انسان ها و یا اشقیاء بدون آن که به کمال الزم 
نفسانی رسیده باشند، تجربیات مورد مشاهده در موت افراد به خاطر 
 مشکالت جســمانی، مرگ اختیاری، طول عمر صاحب الزمان

و... باشد.
در ادامه ایشان تمثیل مالصدرا از رابطه نفس و بدن، به کشتی و باد 
را  نقد نمود و مثال ناخدا و کشتی را نسبت به تمثیل مالصدرا برتر 

دانست و وجوه برتری آن را تشریح نمود.
دکتر سیدموسوی در انتهاء با ترجیح نظریه سینوی بر دیدگاه صدرائی 

نتیجه گیری نمود که علت مرگ خرابی و فساد بدن است.



سال هشتم / شماره 36
فروردین و اردیبهشت 94

67

قرائت های چهارگانــه در تعریف و تحقق علم دینی )قرائت 
هایدگری، گادامری، رایشنباخی و مّکملی( 

دکتر جهانگیر مسعودی�

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ارائه: 1394/01/26�
 گروه های علمی شعبه مشهد گروه علمی فلسفه علوم انسانی )شعبه مشهد(

دکتر مســعودی با این توضیح که تمدن اسالمی نوین، که ادعای 
ما و نظام اســالمی است، نیازمند فلســفه های مضاف اسالمی و 
علوم انسانی اسالمی نوینی است، سخنرانی خود را آغاز کرد. دکتر 
مســعودی با طرح این پرسش ها که آیا چنین چیزی امکان پذیر و 
قابل تحقق است؟ وآیا می توان علوم انسانی اسالمی و فلسفه های 
مضاف اسالمی داشت؟ اظهار داشت: پاسخ این سوال کامال وابسته 
به این است که ما چه تعریف و تصویری از علوم دینی داشته باشیم. 
به لحاظ عملیاتی هم، برای اینکــه بحث حاضر چندان از واقعیت 
فاصله نگرفته باشد و صرفا بحثی فرضی و انتزاعی نباشد، بهتر است 
دوباره نگاهی به جهان تحقق داشــته باشیم و این سوال را مطرح 

کنیم که :
آیا در جهان دانش، نمونه ای از علم دینی محقق داریم؟، اگر داریم 
این نمونه به چه معنا علم دینی محسوب می شود؟ و بر اساس چه 

فرایندی توانسته صورت تحقق یافته علم دینی باشد؟
از نظر ایشان مشخص ترین نمونه ی علوم دینِی محقق، فلسفه های 
دینی، و بطور مشخص برای ما فلسفه یا همان متافیزیک اسالمی 
اســت، که در تایید یا رد این نمونه ادعایی نیز اتفاقاً نیازمند رویکرد 
تعریفی به قضیه باید بود، و اتفاقا مخالفین جدی این معنا و مصداق 
نیز با تکیه بر رویکرد تعریفی به رد علم دینی پرداخته اند. وی نمونه 
مخالفین این مدعا را مصطفی ملکیان دانست که می گوید: با توجه 
به تعریف فلســفه و تصویری که از اسالم دارد، فلسفه اسالمی ، نه 

فلسفه است و نه اسالمی است.
به همین مناســبت ایشان در پاســخ به مساله »امکان و چگونگی 
تحقق علم دینــی« عنوان کرد ما نیازمنــد رویکرد تعریف محور 
و اســتناد به مباحث تعریفی هســتیم و همچنین در مقام پاسخ به 
انتقادات و نقدهای مخالفین نیز باید از مقام و محتوای تعریف آنان 

شروع کرد، از جمله پاسخ به نقدهای مصطفی ملکیان.
در ادامه مباحث، دکتر مسعودی به چند رویکرد و قرائت در تعریف 

علم دینی پرداخت که به اختصار در ذیل به آن ها اشاره می شود:

قرائت رایشنباخی ]

هانس رایشــنباخ، فیلسوف معروف علم که منسوب به حلقه وین و 
پوزیتیویست های منطقی اســت در علم قایل به دو ساحت و مقام 
context of Dis� )است؛ یکی مقام و ساحت کشــف و گردآوری
 context of(و دیگری ســاحت و مقام داوری و قضاوت ) covery

.)Justification

بر طبق نظر وی، ما در مقام شــکار که مقام دســتیابی به علوم و 
ایده های شخصی است، محدودیتی برای استفاده از منابع و امکانات  
مختلف نداریم اما وقتی که به مقام داوری می رســیم، یعنی مقام 
شکل گیری علم جمعی، باید ایده ها و فرضیه های خود را به کمک 
روش خــاص آن علم مورد آزمون قرار داده و تبدیل به علم جمعی 
کنیم.بر این اساس  و بر مبنای تقسیم او، تعریف علم دینی می تواند 

این باشد:
  دانشــی که در مقام شــکار، از ایده ها و آموزش های دینی بهره 

می برد و در مقام داوری، از ابزارهای داوری در آن علم.

تصویر گادامری یا دیالوگی ]

در بحــث مهم و پردامنه و پر تاثیر »عقــل و دین« نظریه مختار 
دیدگاهی است با عنواِن »گفتگوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال 

میان عقل و دین« که مبنای طرح این قرائت دوم است.
بر اساس نظریه هانس گئورک گادامر، موسس هرمنوتیک فلسفی، 
فهــم ما از یک متن حاصل امتزاج دو افق متن و خواننده)مفســر( 
اســت) Fusion of Horizon(. فهم اساسا هویتی دیالوگی دارد و 
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نتیجه گفتگوی واقعی میان دو طرف اســت. در این دیدگاه که نه 
متن محور و نه مولف محور و نه مفســر محور است، همه اطراف 
قضیه اصالت دارند و هیچکدام بتنهایی نقش اول را ایفا نمی کنند. 

بدینسان رویکرد گادامر یک رویکرد گفتگویی است.
بر طبق نــگاه گادامر از فهم، می تــوان از علم دینی یک تعریف 
گفتگویی ارایه داد. علم دینی علمی است که از امتزاج دو افق علم 
و دین در ذهن عالم دینی پدید می آید؛ اگر دین درناحیه مشخصی، 
مثال در باره ی روان انســان، آموزش هایی داشته باشند و از سوی 
دیگر، دانشــی تجربی چون روانشناسی نیز تئوری ها و ایده هایی 
در باب شــناخت روان آدمی داشته باشــد، می توان تصور کرد که 
روانشناســی دینی یک نوع دانش و دیســیپلین خاص است که از 
امتزاج این دو در ذهن یک اندیشــمند و یا در محیط مشــترک و 
بین االذهانِی گروهی از اندیشمندان  بوجود آمده است.  این امتزاج 
نتیجــه یک گفتگوی واقعی و در واقع نتیجه اصالت دادن به هر دو 

سوی گفتگوست.

تصویر هایدگری یا اکوسیستمی ]

بر اساس نگاه هایدگر هر یک از ما در جهانی)world( افکنده شده 
ایم)projected(، یک جهان فکری و فرهنگی، جهانی از باورها و 
پیش ساختارهای ذهنی)pre structures(. این جهان، جهان تنفس 

فکری ,و فرهنگی ماست.
زیســت جهان انسان به تمام افکار و اعمال و احساسات و خروجی 
های وجود انسان شکل و رنگ و بو می دهد. انسانی با یک زیست 
جهان و با یک اتمســفر و اکوسیستم سنتی قطعا نمی تواند علم یا 
صنعت یا هنری بیافریند که رنگ و بوی ســنتی ندهد، و در مقابل 
انسانی که واقعا جهان و اکوسیستی مدرن دارد، بخواهد یا نخواهد، 
هــر چه تولید می کند مدرن خواهد بود.) از کوزه هر آن برون تراود 

که در اوست(.
ایشان با بررسی اصطالح جهان)world( در هایدگربا دیگر فیلسوفان 
بیان کــرد این اصطالح متناظرهایی در فیلســوفان دیگر دارد که 
عبارتند از: زیست – جهان )life – world( هوسرل، سنت و افق ) 
tradition & horizon( در گادامر، گفتمان )discourse( در فوکو، 
بازی های زبانــی)linguistic games(، پارادایم)paradigm( در 
توماس کوهن، و همچنین اصل ســنخیت میان علت و معلول، که 

از مباحث مهم فلسفه حکمت متعالیه است نیز بر این حقیقت صحه 
می گذارد.

وی با استناد به سخن اتینژیلسون، در پایان کتاب »روح فلسفه قرون 
وســطی«، اظهار داشت: ژیلسن چنین تصویری از فلسفه مسیحی 
ارایه می دهد.؛ از دیدگاه وی ، مسیح با دم مسیحایی خود روح تازه 
ای در کالبد انســانهای زمانه خود دمید و از آنها انسانهایی جدید با 
دنیایی جدید بوجود آورد. از آن سو به بعد این انسان جدید مسیحی، 

هر چه تولید می کرد، رنگ و بوی مسیحیت می داشت.
دکتر مسعودی عنوان کرد: همین تعبیر را می توان در تعریف علم 
دینی بکار گرفت؛ علم دینی علمی است که انسانی دینی، که جهان 
و اکوسیستم درونی او دینی شده است بوجود می آورد، انسانی که در 

فضا و اتمسفری دینی تنفس فکری و روحی می کند. 

قرائت مکملی یا دوبرویی ]

در تشریح این قرائت، دکتر مسعودی با ذکرمثالی در باب دو نظریه 
متفاوت در فیزیک کالسیک )از قرن 17( در باره ماهیت نور، نظریه 
ذره ای آیزاک نیوتن و نظریه موجی کریستین هویگنس بیان داشت: 
در فیزیک کوانتوم ایــن دو نظریه همدیگر را نفی نمی کنند بلکه 
تکمیل می کنند و در یک دیدگاه جامع با عنوان ” نظریه مکملی“ 
قرار می گیرند.گروه بســیاری در طرح دیدگاه مکملی نقش داشته 
اند که از همه بیشتر لویی دوبروی، فیزیکدان معروف فرانسوی  با 
ارایه نظریــه ذره ای – موجی برای نور و الکترون و بطور کلی هر 
نوع ماده و ایجاد ارتباط میان فیزیک ماده)ذره( و فیزیک موج  برنده 
جایزه نوبل در 1929  شــد. همزمان و پس از وی نظریه مزبور در 
میان فیزیکدانان جدید، بویژه طرفداران فیزیک کوانتوم پیروان بسیار 
دارد، کسانی چون : آلبرت اینشتین،ماکسپالنک، نیلز بور و دیگران. 
به اعتقاد آنان تمام ذرات بنیادی در عالم، هم حالت و خاصیت ذره 
ای دارنــد و هم حالت و خاصیت هــای موجی حتی ذرات ترکیبی 
باالتر چون اتم ها و مولکــول ها. با این بیان، در قرائت مکملی از 
علم دینی، با الهام از فیزیک مدرن، تاکید براین است که : اوال، الزم 
نیست برای علم دینی یک ماهیت و یک تعریف اخذ کرد و ثانیا، علم 
دینی می تواند صورت هایی تحققی و تعریفی متنوعی داشته باشد.
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تأملی در مبانی کالمی تفسیر روایی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن نقی زاده�

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه کالم مدرسه عالی نواب

تاریخ ارائه: 1394/02/02�

 گروه های علمی شعبه مشهد گروه علمی کالم )شعبه مشهد(

دکتر نقی زاده پس از بیان اهمیت بحث در مطالعات مستقیم تفسیر 
پژوهي که به منظورداوری واعتبارســنجی صورت می پذیرد بیان 

کرد:
امروزه در غرب، مباحث نظري تفسیر، تحت تأثیر فلسفه ي زبان و 
هرمنوتیک رشد قابل توجهي داشته و نظریه هاي متعددي درباره ي 
آن ارائه شده و تا حدودي نظریات سنتي تفسیر را به چالش کشانده 
است. در جهان اسالم نیز برخي از مباحث نظري تفسیر از دیرینه اي 
درازدامن برخوردار است )به عنوان نمونه مقدمه تفاسیری مثل شیخ 
طوسی ویا ابن تیمیه رامی توان نام برد( اندیشه وران مسلمان دردل 
دانشــهایي چون کالم، اصول فقه و علوم قرآني اهتمام جدي بدان 
نشــان داده اند. رهاورد این تالشها، میراثي فاخر است که از غنایي 
وافر و دقیق برخوردار است؛ لکن در اثري مستقْل گردآوري، طبقه 

بندي و تحلیل نشده اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: رواج مطالعات انتقادي معاصر در 
حوزه ي تفســیر پژوهي، ضرورت تبیین، طبقه بندي، و نقد علمي، 
مباني تفسیر را براي قرآن پژوهان دوچندان کرده است. نتایج چنین 
مطالعاتي، مبناگرایي و ضابطه مندي مفســران در رعایت موازین 
تفسیر را روشــن، و ارزیابي آنها را آسان تر خواهد کرد. البته زماني 
مي توان از تفســیر ضابطه مند ســخن به میان آورد که مباني آن 
پیشــتر تبیین و تنقیح شده باشد و مفّسْر در عمل، خود را ملتزم به 
رعایت آنها کند و به جاي متعارض پنداشــتن آراي مفّسران با رأي 
خود، مطابق مباني خویش به تفسیر اهتمام ورزد. به همین سان در 
نقد و سنجش تفاسیر یک مذهب، به مجموعه مباني آن توجه کند 
و عملکرد مفّســران شاخص آن مذهب را معیار شناخت و سنجش 
نظریه ي تفسیري مذهب قرار بدهد و نه رای مفسران و تفاسیري 
که آراء آنها از اعتبار کافي و الزم  درخود آن مذهب برخوردار نیستند 

و“تفسیرهای شاذ“دارند.
وی خاطرنشان کرد: مفهوم این سخن، پذیرش درستي مباني تمامي 
مفّسران و اصرار بر فقدان اختالف یا توجیه آنها نیست، بلکه تأکید 

بر این مهم اســت که تبیین و نقد مباني تفسیر باید از روي تحقیق 
و منطق باشد نه از روي تعصب و توجیه گرایي. طبقه بندي مباني 
تفســیر نیز راه را براي تنقیح و تکثیر آنهــا باز مي کند و از رهاورد 
آن ضابطه مندي بیشــتر فرایند تفسیر و نتیجه بخشي گسترده تر 

خواهد شد.
وی در ادامه گفت: نظر به تأثیری که بحث از مباني تفسیر در اعتبار 
ســنجی منابع ،دارد، روش و نتایج تفسیر، در مقایسه با دیگر مؤلفه 
هاي دانش تفسیر، اهمیت زیادي دارد وعدم التفات به این مباحث 
اساسي، سبب اختالف نظر قرآن پژوهان فریقین در ارزیابي میراث 

تفسیري یکدیگر شده است.
همچنین دکتر نقی زاده در تاثیرمبانی وپیش فرض ها براســتفاده 

ازمنابع وبر روش تفسیری بیان نمود:
چنان که معلوم اســت مباني کالمي بر اســتفاده ازمنابع وبر روش 
تفســیري تأثیرگذاربوده و در توسعه و تحدید منابع و تعیین و تأکید 
بر روش خاص تفســیري نقش افرین  اســت )مثال آن اســتفاده 
ازمنقوالت صحابه باپیش فرض های اهل ســنت ویا نحوه تعامل 
انان بااقوال تابعین است )هرچه باشــد این امر از مسائل بنیادي و 
نظري دانش تفسیر به شمار مي آید. مباني تفسیر، از تنوع برخوردار 
است و مي تواند انواعي چون مبانی زبان شناختي، کالمي، تاریخي، 
فلسفي و... را شامل شود. مباني تفسیر، از مؤلفه هاي مهم در نظریه 
ي تفسیري است و ازجمله علل تنوع نظریات تفسیري، است.بررسي 
مباني )وازجمله مبانی کالمي تفسیر(در طبقه بندي مطالعات قرآن 
شناســي، از جمله مباحث برون تفســیري به شمار مي آید و تقدم 
رتبي بر عمل تفسیر دارد. اگرچه ممکن است ازنوع مطالعات مرتبه 
دوم به حســاب آید. با اینکه مباني کالمي تفسیر از مباحث بنیادي 
در تفســیرپژوهي بوده و از اهمیت ویژه اي برخوردار اســت، لکن 
تاکنون به شکل شایسته و بایسته، مورد توجه قرآن پژوهان فریقین 
قرار نگرفته و امروزه با فقدان منبع مکتوب و مســتقل در بررســي 
آن روبرو هســتیم. هرچند به گونه ای غیرمستقل ولی نه ازمنظری 
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کالمی وکارشناســانه، بدان پرداخته اند )مانندکتاب مبانی وروش 
های تفسیری مرحوم عمیدزنجانی (.

وی ابراز داشــت: مقصود از مباني کالمي تفسیر، مجموعه باورها و 
مبادي نظري مفّسر نسبت به ماتن، ویژگیهاي فرابشري متن قرآن، 
اصول نظري و کاربردي فهم و تفسیر قرآن است. در حقیقت مباني 
کالمي تفسیر قرآن، نظر به باورهاي علمي و اعتقادي مفّسر نسبت 

به مبادي تفسیر دارد. امااین پرسش ها هم مطرح است  که :
Ó  آیــا مقصود از مباني کالمي، تمامي مباني مؤثر در تفســیر

اســت، یا منظور مباني اي است که عمدتاً تفسیري هستند 
و مدخلیتی تام در تفسیر دارند؟

Ó  آیا مراد از مباني کالمي، تمامــي معارف و اصول اعتقادي 
مفســر اســت یابه طور خاص، منظور آن دسته از اصول 
اعتقادي- کالمي است که در قرآن شناسي و تفسیر قرآن 
نقش مستقیم دارند و موضوع اختصاصي آنها قرآن یا بُعدي 
از مســائل قرآن شناسي اســت.؟ از این رو آیامعارف عام 
اعتقادي چون توحید، عدل و حکمت الهي، معاد و... همگی 

درون  این بحث جای می گیرند ؟

دکتر نقی زاده در ادمه افزود: ممکن است درپاسخ گفته شودمعارف 
اعتقادي اواًل اختصاص به تفسیر ندارند و ثانیاً دستیابي به تفاصیل 
آنها بعد از فهم و تفســیر قرآن امکان پذیر اســت لذاممکن است 
رتبه آن ها ازمباني کالمي تفسیر مؤخر باشد اما هرچه باشد برخی 

ازمحققان ما همه این بحث ها را داخل می دانند.
سپس در ادامه بیان کرد: مباني کالمي تفسیر و مبادي نظري آن، 
نوعا  صبغه اي عقلي- اعتقادي دارند. ودر یک رویکرد کالن نگر، 
مجموعه بنیادهاي شناختي- اعتقادیي هستند که اندیشه ي انساني 
نســبت به خدا، انســان، جهان، هدف حیات و موضوعات اساسي 
مرتبط با آنها اتخاذ مي کند و تعامل خود را بر اســاس آنها سامان 
مي دهد و در شــناخت و تحلیل وي از هســتي تأثیر دارد. از این 
رو، مقصود از قید کالمي بودن مباني تفســیر همان عقالني بودن 
آنهاست، یعني استوار بر ادله ي برهاني اند و قابلیت تحلیل، توصیف 

و دفاع منطقي را دارند.
وی با اشــاره به روش مفسران شیعه اظهار داشت: مفّسران امامیه 
در بهــره مندي از قرآن در اتخاذ مباني کالمي تفســیْر، اتفاق نظر 

دارند. بخشی ازمباني نظري، چون جامعیت، ضرورت آگاهي 
مفّسر از آموزه هاي تعلیمي و تبییني پیامبر  در قرآن 

شناسي و... اساساً ریشه در خود آیات قرآن کریم 
دارد.)مانندآیه »لتبین للناس« .نگره مذکور، 

در برخي از رویکردهاي تفســیري، 
بسیار برجســته است. به طور 

ویــژه، نشــانه هایي از 
در  همسویي  این 

تفاسیر قرآن به خودقرآن  نزدامامیه به چشم مي خورد که بر اولویت 
و منبعیت قرآن در تفسیر آیات تأکید دارند. همین گونه است رویکرد 
تأویلي در تفسیر آیات متشابه که ارجاع آنها به محکمات قرآني را به 
عنوان سازوکاري مطمئن از خود قرآن ) آیه هفتم سوره آل عمران 
( بهره گرفته اند چنان که از مطالعه تفاسیر امامیه به دست مي آید

عالوه بر این عقل و ســنت معتبر، هم  سرچشمه ي مباني کالمي 
تفســیر اند؛ هر گزاره اي که نقلي محض نبــوده و از اعتبار الزم 
نزد عقال برخوردار باشــد، صالحیت منبعیت عقلي براي استخراج 
مباني کالمي تفســیر را دارد.این دو)تفسیرقران به قران وتاویل (، 
نمونه هایي از بهره مندي مفّسران امامیه از قرآن در استنباط مباني 
کاربردي تفسیر ) منبع و روش ( است که در تفاسیري چون التبیان، 
المیزان، الفرقان و تســنیم نمود روشني دارند. البته در آیات متشابه 
و معارفــي ، افزون بر امکان بهــره وري از مکانیزم قرآني ) ارجاع 
متشــابه به محکم مرتبط باان(، از دلیل عقل و زبان قرآن نیز مي 
توان بهره جســت. براي نمونه امام خمیني در دریافت اعتقادات 
معارفي و توحیدي از قرآن در آیاتي چون َو َجاَء َربَُّک َو الَْملَُک َصّفًا 
َصّفاً ) الفجر: 22( و نظایر آن، به تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و توجه 
به لوازم عقلي آیات تأکید دارند، زیرا تنزل دادن قرآن به فهم عرفي 
در تمســک به مفهوم ظاهري آیات منجر به فساد در اعتقاد، الحاد 
و زندقه مي شــود. پیش فرض ایشان در تأکید بر این شیوه، مباني 
کالمــي چون » قرآن کتاب هدایت اســت « و » لطف بر خداوند 

ســبحان واجب است « بوده است، زیرا تنها در صورت اعتقاد 
به چنین مباني اســت که به کارگیري شیوه هاي بیاني 

منتهي به فســاد و الحاد از سوي خداوند مردود 
تلقي مي گردد.
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سیزدهمین گردهمایی اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی و هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به 
همراه اجالل از مقام علمی حکیم متأله و اندیشمند فرزانه حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد 
احمدی، پنج شــنبه 31 اردیبهشت 1394 از ساعت 21 الی 23 با حضور جمع کثیری از اساتید و فضالی 

علوم عقلی در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
در این مراســم پس از تالوت کالم اهلل مجید و مداحی به مناســبت میالد باسعادت حضرت اباعبداهلل 
الحسین، ابتدا آیت اهلل فیاضی رییس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی ضمن عرض خیرمقدم 
و ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت های مجمع عالی در سال 93 به ارائه بحثی پیرامون جایگاه عقل پرداختند.

جناب آقای دکتر حداد عادل عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی و رییس شورای تحول و ارتقاء علوم 
انسانی نیز طی سخنانی به بیان جایگاه علمی و شخصیت اخالقی دکتر احمدی پرداخت.

پخش مســتندی از زندگی علمی دکتر احمدی و اهداء لوح تقدیر با امضاء ناظران معظم مجمع عالی از 
دیگر برنامه های گردهمایی اساتید علوم عقلی بود.

بنابر اهمیت، گزارش کامل این برنامه باستحضار خوانندگان محترم خواهد رسید.
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نگاهی گذرا به زندگی و آثار علمی حضرت 
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی 
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حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدي در  
سال 1312 هجری شمسی در یکي از روستاهاي مالیر به 
دنیــا آمد. پس از فراگرفتن دروس مقدماتي به حوزه علمي بروجرد 
رفت و در مدت پنج سال دروس دیني را تا اواخر سطح فرا گرفت و 
سپس به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفسیر و فلسفه اسالمي را 
 ،در سطوح عالي )اسفار و شفا( در محضر استاد عالمه طباطبائي
درس فقــه و اصول را در محضر آیات عظام بروجردي، ســلطاني، 
مشــکیني، محقق داماد، نجفي مرعشــي و امام خمیني رضوان  ا... 
علیهم فرا گرفت و همزمان دکتراي فلسفه غرب را از دانشگاه تهران 
گرفت. دکتراحمدي از سال 1352 عضو هیأت علمي دانشگاه تهران 
بوده و فلسفه اسالمي و فلسفه غرب و نیز بیش از دو دهه است که 

فلسفه تطبیقي در مقطع دکتري تدریس کرده است.

آثار و تألیفات �
حجت االســالم والمســلمین دکتر احمد احمدي یکــي از معدود 
چهره هاي فرهیخته حوزه و دانشــگاه اســت کــه در هر دو نهاد 
علمي فرهنگــي، هم درس خوانــده و هم درس داده اســت. در 
کنار تربیت شمار فراواني طلبه فاضل و دانشجوي دانش پژوه، آثار 
ارزشمندي در قالب کتاب و مقاله منتشر کرده است. از جمله مي توان 

به نمونه هاي زیر اشاره کرد:

الف( کتابها ]

1. تأمالت در فلسفه اولي )ترجمه(،  رنه دکارت، سازمان سمت، چاپ 
هفتم ،1387.

2. نقد تفکر فلســفي غرب )ترجمه(، اتین ژیلسون، سازمان سمت، 
چاپ سوم ،1387.

3. تأسیس مابعدالطبیعه اخالق )ترجمه(، کانت. 
4. بن الیه هاي شــناخت )تألیف( که حاوي آراء خاص او در فلسفه 
است و نقدي بنیادي است بر فلسفه کانت و برخي فلسفه هاي غربي 

و اسالمي، سازمان سمت، چاپ اول، 1388. 
5. پادزهر در نفي انکار نزول وحي

ب( مقاله ها ]

1. تجربه حسي و رابطه آن با کلیت و استقراء، خردنامه صدرا، شماره 
.1378 ،16

2. تفسیر قرائتي دیگر از آیات اول سوره روم، بینات، شماره 18.
3. هشــیاري در باب امکان در باب فلسفه کانت، نامه مفید، شماره 

.1382 ،39
4. دروس عمومي: گذشــته، حال و آینده، سخن سمت، شماره 5، 

.1378
5. ریشةابي تعارض علم و دین، پیام حوزه، شماره 20.

6. نمونه اي از مطالعات میان  رشــته اي: اصل هویت، سخن سمت، 
شماره 5، 1378.

7. ماهیت و وجود در ابن سینا و ابن رشد و نقد آن. 
8. سنت و مدرنیته، اندیشه حوزه، شماره 23، 1379.

9. عقل و رابطه آن با دین و عرفان، گزارشهاي علمي، شماره 10.
10. فرضیه ها و کارامدي هاي فلسفه در خدمت به دین، پگاه حوزه، 

شماره 53.
11. زمــان از نظر صدرا و کانت و نقــد نظر کانت، همایش صدرا، 

شیراز. 
12. چالشهاي فرهنگي با رویکردي به مباحث کالم جدید، مشکوة، 

شماره 71، 1380.
13. اعتبار و روایي قرائتهاي مختلف از دین، کیهان فرهنگي،  شماره 

.1379 ،172
14. قضایاي چهارگانه کانت و نقد آنها، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

 .1389
15. اتحاد عالم و معلوم و تأثیر آن در بحث علّیت. 

16. قضّیه شرطي همان حملي است، دانشگاه تبریز.
17. ماهّیت تجربه حّسي، مجله علوم انساني دانشگاه شهید چمران 

اهواز.
18. ضرورت، فصلنامه فلسفه دانشکده علوم انساني دانشگاه تهران 

گروه فلسفه، شماره 1، سال 1379.
19. علم تصور است یا تصدیق؟

20. نقدي بر نظریه هیوم در باب علّیت، یادنامه آیةاهلل حســن زاده 
آملي، پژوهشگاه علوم انساني، سال 1374.

21. پیوند هست و باید، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش.
22. ماهّیت حمل.
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23. نّیت و تأثیر آن در مســائل دیني و اخالق و قانون )به فارسي و 
انگلیسي(.

24. رابطه صفات با ذات، مقدمه جلد 6 اسفار، بنیاد صدرا.
25. گامــي در جهت حّل نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهّیت، 

یادنامه حکیم سبزواري، تربیت معلم سبزوار، سال 1374.
26. الهیجي و اصالت ماهّیت، یادنامه الهیجي، وزارت ارشاد، سال 

.1374
27. ماهّیــت و جعــل از دیــدگاه میردامــاد، یادنامــه میرداماد و 

میرفندرسکي، فرهنگستان علوم، سال 1384.
28. خلط شناخت شناســي و هستي شناسي در نزاع اصالت وجود و 

اصالت ماهّیت، مجله پژوهش و حوزه، شماره 2.
29. مغالطه کنه و وجه در نظریه تکثر قرائت دین، نشــر ظفر، قم، 

سال 1380.
30. اصل علّیت و رابطه آن با تشکیک وجود، یادنامه مرحوم شهید 

قّدوسي، نشر شفق، سال 1363.
31. ایزوتسو و زبان وحي، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382.

32. مربّي خاموش )= عاشــورا(، مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمیني، سال 1376.

33. آثــار تربیتي اصول عملیه و قواعد فقهیه، پژوهشــگاه حوزه و 
دانشگاه، قم.

34. اسالم و محیط زیست با تأکید بر حمایت از حیوانات، شرکت نفت.
35. سهروردي و حکمت عملي، کنگره سهروردي، دانشگاه زنجان.

36. ادراک حّســي از دیدگاه ابن ســینا و کانت، استانداري همدان، 
سال 1386.

37. حقوق حیوان در اسالم.
38. ترجمه مصدر و تمییز در عربي، مجله دانشــکده علوم انساني 

دانشگاه تبریز.
39. بررسي نظر شیخ مفید پیرامون حیات برزخي، مجموعه مقاالت 

کنگره شیخ مفید، دانشگاه قم.
40. مناجات نظامي زخمه روح، دانشگاه تبریز، سال 1375.

41. استغراق در موالنا و ابن فارض، مجله علوم انساني دانشگاه تهران.
42. سعدي و حسن و قبح افعال.

43. اساس اخالق نزد غزالي.
44. بالي تقلید در ترجمه قرآن کریم، مجله بّینات، قم، مؤسســه 

.معارف امام رضا
45. دریا و سبو یا اخالق توحیدي و معیار حّد وسط، کنگره نراقیین، 

دانشگاه قم. 

46. کانت و کان تاّمه یا تبیین قّضیه وجودي با دیدگاهي ابداعي.
47. تبیین ماهّیت حّق،  نقدي بر اعالمیه حقوق بشــر، بزرگداشت 

آیةاهلل قبله اي، دانشکده علوم قضایي، تهران، سال 1387.
48. رابطه عقل و عرفان – در این مقاله عقل به معناي فهم گرفته 

شده، مجله دانشگاه باقرالعلوم قم، شماره 2.
49. ارتباط فیزیک و متافیزیک، فروغ اندیشه، نهاد نمایندگي رهبري 

در دانشگاه قم، سال 1383.
50. امکان ترجمه – نقدي بر نظر کواین که مي گوید: ترجمه ممکن 

نیست، دانشگاه تبریز.
51. ازدواج و پیشگیري در اسالم.

52. علي و علم غیب، دانشگاه مازندران. 

کارهای مدیریتی �
1. عضو فعال و مؤثر شوراي عالي انقالب فرهنگي، از دي ماه 1360 
تاکنون، نخست به فرمان حضرت امام خمیني و سپس به فرمان 

مقام معظم رهبری »مد ظله العالی«
2. عضــو اصلي و محوري در تأســیس دانشــگاه تربیت مدرس 
)دانشگاهي که در همه رشــته ها فقط در سطح کارشناسي ارشد و 
دکتري دانشجو مي پذیرد و دانشجویان آن پس از فراغ از تحصیل 
استاد مي شوند و تاکنون بیش از پانزده هزار استاد تربیت کرده و هم 

اکنون هم هزاران نفر در حال تحصیلند(.
3. رئیس دانشکده علوم انساني همان دانشگاه به مدت چهارده سال
4. مؤسس و رئیس سازمان »سمت«، سازماني که وظیفه اش تدوین 
کتاب درسي و کتاب مبنائي در علوم انساني براي دانشگاهها است و 
از زمان تأسیس )نیمه دوم سال 1364( تاکنون بیش از بیست و دو 
میلیون نسخه کتاب درسي و مبنائي در اختیار دانشجویان و استادان 

نهاده است.
5. تأســیس مرکزي در حوزه علمیه قم که در آنجا، از طالب علوم 
دیني در حد کارشناسي ارشــد امتحان ورودي گرفته و با گذاشتن 
برنامه ویژه اي آنها را براي تدریس معارف دیني در دانشگاهها آماده 
ساخته و خود هم براي آنها تدریس کرده است. از فارغ التحصیالن 

این مرکز تاکنون صدها استاد در دانشگاهها به تدریس پرداخته اند.
6. عضویت در هیأتهاي مؤســس و هیأتهاي امناي مراکز آموزش 

عالي و پژوهشي
مجمع عالی حکمت اسالمی در اردیبهشت ماه 1394 و در هفتمین 
گردهمایی اســاتید علوم عقلی از مقام علمی این دانشمند برجسته 

اجالل به عمل آورد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه وقتتان  
را در اختیار ما گذاشــتید. همانطور که استظهار دارید 
ان شاءاهلل در 31 اردیبهشــت، هفتمین گردهمایی اساتید 
علوم عقلی و مراســم اجالل از اندیشمند فرزانه، حضرت 
می شود.  برگزار  احمدی  دکتر  حجت االسالم والمســلمین 
خیلی خوشحال می شــویم که از آشنایی خودتان با جناب 

دکتر احمدی و ویژگی های ایشان بفرمایید. 

بســم اهلل الرحمن الرحیم. یکی از نعمت های خداوند متعال  
به بنده این بود که در حدود ســال 53 در بخش آموزشــی 
مؤسســه در راه حق که تازه تأسیس شــده بود، پذیرفته شدم و در 
محضر حضرت استاد، دکتر احمدی زبان خارجه می خواندیم. از همان 
روز اول، احســاس نورانّیت و معنوّیتی در وجود ایشان می کردم که 
بعدها، مکّرر از زبان مبارک خودشان این را شنیدم که فرمودند: »من 
با عاّلمة طباطبایی زندگی می کردم«. و این نشــان می دهد که 
شخصیت حضرت عالمه، قداست و نورانیتی داشت که شاگردان 
ایشان، مجذوب آن نورانیت می شدند و همین جذبه باعث می شد که 
خود آنها نیز، به نور الهی متنّور شوند. لذا در طول مدتی که در محضر 
ایشان تلمذ می کردیم و بعد، در امتثال بعضی از فرمایشات ایشان در 
خدمتشان بودیم، جز روح عبودّیت، هم نسبت به خدای متعال و هم 
نســبت به اولیای الهی، رسول اکرم و خاندان طّیبین و طاهرین 

ایشان، در ایشان )آقای احمدی( چیزی نمی دیدیم. 
ذّره ای از أنانّیت و خود بینی در ایشــان احســاس نمی کردیم و این 
مجذوب شدن به معنوّیت، چنان در ایشان قوی بود که در آن موقع، 
مسئوالن و شخصیت ها باید سوار ماشین های ضّد گلوله می شدند 

و ایشان هم مجبور بودند که سوار این ماشین ها شوند؛ اما با عذابی 
سوار این ماشین می شدند و دلشان می خواست خیلی عادی و مثل 
مردم دیگر، سوار همین وسایل معمولی شوند و اینکه در اثر شرایط 
موجود، ضرورت پیدا کرده بود، باز هم برای ایشــان مشکل بود. و 
این، به دلیل همان روحیة انقطاع از ماسوی و خالص شدن از این 

تعلقات بود، که خیلی برای ما جّذاب بود. 
نکتة دیگر، مواظبت ایشان بر نماز اول وقت؛ حتی در جلسات مهم 
بود. نزدیک وقت نماز که می شــد عبای خودشان را در همان جا که 
نه فرشــی بود و نه چیز دیگری، روی موزائیک می انداختند و نماز 

می خواندند. 
باور عمیقی به مبدأ و معاد در وجودشــان بــود و در اثر همین باور 
عمیق، تعّهدشان به این نظام از روز اول کاماًل مشهود بود. کارهایی 
را پذیرفتند که شاید از نظر شأن علمی، تناسبی با ایشان نداشت؛ ولی 
به دلیل اینکه متعّهد بودند که به اســالم و تشّیع خدمت کنند و در 
خدمت نظامی باشند که حاصل زحمات حضرت امام)قدس اهلل سّره( 
و اولیای الهی و شهدای واال مقام اسالم بوده است، ایشان احساس 
می کردند که نسبت به این نظام وظیفه دارند که در هر جا که الزم 
است خدمت کنند و لذا کارهایی را پذیرفتند و در آن کارها استقامت 
داشتند و می بینیم که برای سال ها مسئولیت َسمت را داشتند، قبلش 
مســئولیت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه را داشتند، قبل تر هم در 
شــورای عالی انقالب فرهنگی بودند و شاید همین اآلن هم باشند 
ولی بنده در جریان نیســتم. این پایداری ایشان در کارها می تواند 
برای ما الگو باشــد که این طور نیستند که خسته شوند. طبیعی هم 
هست، کسی که خودش را بندة حق می داند دنبال این باشد که آنچه 
را که وظیفة او در مقابل حق است، به آن متعهد و پایبند باشد. گاهی 
بنده دیدم که مثاًل وقتی مقام معظم رهبری می خواهند نماز عید را 
بخوانند، یک ساعت قبل تشریف می آورند و آنجا می نشینند تا وقت 
نماز عید شــود و نماز عید را بخوانند. اینها نشان می دهد که تعّهد 
بسیار باالیی نسبت به مقّدسات و حقایق دینی در وجودشان می باشد 

که الگوی بسیار قابل توّجهی برای ما است. 

در این مّدتی که در مؤسسه در راه حق با ایشان ارتباط  
علمی  داشتید از حضرت عالمه طباطبایی چیزی بیان 

نمی کردند؟ 

گاهی تعبیر که می کردند حاصل فرمایش ایشــان این بود،  
چون من حافظه ام خوب نیست و نمی توانم عین تعبیر ایشان 
را به یاد بیاورم؛ ولی حاصل فرمایش ایشان این بود که عالمه یک 
جرثومة انقطاع از ماسوا بود. گویا عالمه در این عالم زندگی نمی کرد. 
گویا همیشــه مبهوت محضر حق بود. همان جمله ای که حضرت 
امام می فرمــود که عالم محضر خداســت، عاّلمه با وجودش، 
خودش را در این محضر احســاس می کرد و گویا در این عالم نبود. 
مکّرر این مفاد را می فرمودند؛ البته تعابیر حضرت استاد یادم نیست؛ 
ولی این مفاد را از حضرت عالمه و از حاالت ایشان نقل می فرمودند. 

والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

مصاحبه با آیت اهلل فیاضی )ریاست محترم هیئت مدیره مجمع  5
عالی حکمت اسالمی(

ویژگی های علمی و اخالقی دکتر احمدی
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مصاحبه 

بنده نیز تشکر می کنم از جنابعالی و خوشحالم که باالخره  
در این جلسه از ایشان قدردانی می شود و جلسة تکریمی 
دربارة شخصیت ایشان برگزار می شود. تقریباً از سال 53، با ایشان 
آشــنا شدم. شیوة آشنایی هم این طور بود که مؤسسه در راه حق از 
عــده ای از طاّلب و فضال دعوت کرده بــود که دوره ای برای آنها 
برگزار کند و نقش تکمیل کننده داشته باشد برای معلوماتی که نیاز 
است و در حوزه ارائه نمی شود؛ به ویژه در شرایطی که جریانات تفکر 

مصاحبه با آیت اهلل سیدمحمد غروی )عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی 5

وحانیت و و زینت ر دکتر احمدی؛ آبر

بسم اهلل الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه وقتتان   
را در اختیار ما گذاشــتید. همانطور که استظهار دارید 
ان شاءاهلل در 31 اردیبهشت 94، هفتمین گردهمایی اساتید 
علوم عقلی و مراســم اجالل از اندیشمند فرزانه، حضرت 
می شود.  برگزار  احمدی  دکتر  حجت االسالم والمســلمین 
خیلی خوشحال می شــویم که از آشنایی خودتان با جناب 

دکتر احمدی و ویژگی های ایشان بفرمایید. 
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مادی، خیلی از جریان های فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده بود. آن 
دوره را برای عده ای از آقایان گذاشته بودند، گزینشی هم انجام شد 
و امتحان ورودی هم داشت. معمواًل هم کسانی بودند که حداقل، دو 
سال درس خارج باید رفته باشند که بعضی از دوستان ما و خود بنده 
نیز چهار سال درس خارج رفته بودیم. امتحان ورودی از فلسفه، فقه 
و اصول بود، فقه از مکاسب، و اصول هم از کفایه و فلسفه از حکمت 
منظومه بود. دکتر احمدی نیز حضور داشتند و جزء ممتحنین بودند. 
ما آن موقع با ایشــان آشنا شدیم و البته قبلش هم آشنایی داشتیم؛ 
ولی نه در حّد شــناخت؛ بلکه گاهی خدمت ایشان می رسیدیم. در 
همان دوره، درس تاریخ فلسفه غرب داشتند که از خدمتشان استفاده 
کردیم و چند سال هم، زبان انگلیسی را خود ایشان ارائه می دادند. 

این شــروع آشنایی ما بود و بعداً هم در ارتباط با بعضی جلسات بعد 
از انقــالب و دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه، خصوصاً در مقطعی 
زیر مجموعه »َسمت« شــده بود که جریان مفصلی دارد. البته این 
موّقت بود و مقام معظم رهبری از ایشــان خواســته بودند که دفتر 
همکاری آن موقع را تقویت کنند؛ چون چند ســالی فترت داشت و 
بعد از اینکه حضرت آیت اهلل مصباح بعد از آن پانزده ماه که حالشان 
مساعد نبود، برای ادامه مسئولیت دفتر، طبیعتاً مقداری حضور دفتر 
کم رنگ شــده بود و وضعیت خاّصی داشت و دوستانمان آن موقع 
همــت کردند و آن را نگه داشــتند و گمان می کنم که حدود چهار 
سال، ایشــان حمایت های خوبی از دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
داشتند. بعداً احساس شــد که دفتر باید استقالل پیدا کند تا اینکه 
گســترش بیشــتری پیدا کند؛ ولی باز هم ارتباط بین دفتر که بعداً 
پژوهشکده شد و اآلن پژوهشگاه است همواره وجود داشته و دارد. 

حقیقت این است که آقای دکتر احمدی، دانش آموختة حوزه علمیه 
قم اســت و تار و پود شخصیت ایشــان و شاکله شخصیت ایشان 
را شخصیت هایی چون امام، مرحوم عالمه طباطبایی و مرحوم 
آقای داماد ســاختند. چون ایشــان از شاگردان فلسفه، تفسیر و 
اخالق مرحوم عالمه بودند و خیلی تحت تأثیر اخالقیات و معنوّیت 
مرحوم عالمه طباطبایی بودند. و همچنین در جلسات غیر درسی 
که معمواًل مرحوم عالمه با شــاگردان خاّص خودشــان داشــتند، 
شرکت می کردند. و انصافاً هم از نظر خصوصیات اخالقی، معنوی 
و شــخصیتی تحت تأثیر این بزرگان قرار گرفتند و این تربیت ها و 
آثار را می توانیم در همة زندگی ایشــان مالحظه کنیم. بعداً دروس 
دانشــگاهی را هم گذراندند و موّفق به اخذ دورة دکتری شدند و از 
اساتید دانشگاه به شــمار می آمدند؛ ولی همواره با حوزة علمیه قم 
ارتباط داشتند و دروسی را ارائه می دادند. اگر واقعاً احساس می کردند 
که می توانند خدماتی به حوزه برســانند هیچ گاه إبا نداشتند و اصاًل 

روحیة ایشان، چنین روحیه ای بود. 
این را که عرض می کنم این چنین نیســت که اهل مبالغه باشــم. 
ایشان از نظر شخصیتی، فردی متواضع، متخلّق، صبور، بسیار متعهد 
و ملتزم بود و در این 40 ســال که حقیر با ایشــان ارتباط داشــتم 

ایشــان را، ملتزم به دستورات شــرع دیدم و تعّهد ویژه ای داشت. 
ایشان، ســاخت شخصیتی، معنوی و اخالقی خاصی را دارا هستند 
و و با ویژگی های ایشان، با قطع نظر از جنبه های علمی که باالخره 
هم فلســفه اسالمی را دارا هســتند و هم فلسفه غرب را می دانند 
و به خصوص در بعضی قســمت ها یک تضلّــع خاصی دارند و در 

قسمت هایی واقعاً صاحب نظر هستند. 
قطع نظــر از این جنبه ها در هر جا که بودند بــرای روحانیت آبرو 
و زین بودند. حتی کســانی که خیلی تعّهد دینی هم نداشــتند، آن 
بافت اخالقی و ادبی که در ایشان مالحظه می شد، آنها را به شدت 
تحت تأثیر قرار می داد. و همواره آدم احســاس می کرد که ایشان 
در مجامع علمی و در دانشــگاه، آبروی حوزه و اسالم هستند. چون 
فردی متخلق، خودساخته و صبور بودند و انسان عاطفی و مهربانی 
بودند. خصوصیات و مشکالت را درک می کردند و واقعاً هم به دور از 
این بودند که به دنبال مقام، ریاست و زمینه های دیگر دنیوی باشند. 
 ما ایشــان را مبّرای از همة اینها می دانستیم و دیده ایم. نمونه های 
زیادی هســت که می توانم آنها را مطرح کنم. این مربوط به یک 
قسمت از شخصیت ایشــان بود. البته در زمان نهضت هم ایشان 
گرایش خاصی به نهضت امام داشــتند و حمایت می کردند. پس از 
انقالب هم ایشــان به حکم امام به عضویت ستاد انقالب فرهنگی 
آن موقع که شورای انقالب فرهنگی امروز است درآمده بودند. زمانی 
هم که ستاد تبدیل به شورای انقالب فرهنگی شد ایشان عضو این 
شورا بودند و ظاهراً تا اآلن هم این عضویت ادامه دارد. و در برخی از 
مقاطع که ایشان احساس وظیفه کرد در مجلس راه پیدا کردند ولی 
آن موقــع هم که در مجلس بودند در چهارچوب حرکت می کردند. 

من فقط به طور اجمال اشاره می کنم و عبور می کنم. 
 عده ای به گمان خودشان شاید نسبت به ایشان طمعی داشتند و در 
یک مقطعی هم از ایشان حمایت کردند؛ ولی حقیقت این است که 
آنجایی که ایشان تشخیص می داد که در مقابل انحراف ها و کژی ها 
بایســتد و حتی از برخی شخصیت های علمی حمایت کند فروگذار 
نبود و این از خصوصیات ایشان است. عرض کردم که ایشان، فردی 
متعّهد و ملتزم به احکام الهی بود و بافت شخصیتی ایشان، این طور 

ساخته شده بود. 
یکی از مسئولیت هایی که مسئولیت سنگینی هم بود و بی سروصدا 
ایشــان آن را ادامه دادند، سازمان سمت )سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی( می باشد که ســازمانی است که برای تدوین و 
انتشار کتاب های درســی دانشگاه، آن هم کتاب های علوم انسانی 
منتشــر می شــود. این کار، خدمت خیلی گســترده ای بود. چون 
کتاب های دانشــگاهی ما در گذشته، با مســائل فرهنگی خاصی 
آمیخته بود که با فرهنگ ما ســازگار نبــود. الزم بود که برای این 
مسئله سرمایه گذاری شود و اینها پاالیش شوند تا اینکه کتاب های 
درسی ای که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد، کتاب های سالمی 
باشد. سازمان سمت خدمات بسیار زیادی کرده، و حدود هزار کتاب 
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مصاحبه 

چاپ کردند که در زمینه های مختلف علوم انسانی می باشد. به ویژه 
اینکــه در بعضی زمینه ها اصاًل کتاب نبــود و یا اگر بود کتاب های 
مناســبی نبــود و از برخی جزوات اســتفاده می کردنــد که خیلی 
جالب نبود. ایشــان ســفارش های مختلفی در زمینه با کتاب هایی 
می فرمودند؛ زیرا گروه ها و کمیته های مختلفی در علوم انسانی دارند 
و باالخره با ســاختار خاصی که آنجا دارد، درخواســت می شود که 
از متخصصان در زمینه های مختلف علوم انســانی به معنای وسیع 
کلمه اش از ادبیات، تاریخ، جغرافیا و بســیاری از علوم دیگر. و این 
خدمت بســیار بزرگی بود و هست، آن هم به دور از تبلیغات و حتی 
ایشان، جزء وظایف دانشگاهی  خود تلّقی می کردند. نمی توانم خیلی 
باز کنم برخی ها که وقت موّظفی خودشان را در جایی می گذارند و 
در جای دیگری مسئولیت دارند،  باالخره یک برنامه حقوقی ای برای 
آنها در نظر گرفته می شود. اما ایشان، چنین نبود و بدون هیچ اّدعایی 
می خواستند خدمت کنند. از خصوصیات ایشان این است که به دور 

از کشش های ماّدی بودند. 
 جمع بندی  من دربارة ویژگی های این بزرگوار این اســت که فردی 
متعّهــد، ملتزم، متخلّق و متعّبد اســت، آن هم با توّجهات معنوی 
ویژه ای که من در ســفر و حضر شــاهد بودم. حتی قبل از غروب، 
موقع آفتاب و در مواقع مختلف،  تقّیداتی که ایشــان دارد آن هم به 
دور از خیلی مســائل دیگر خیلی برای همه می تواند درس باشد و 
ارزشمند باشد. غیر از جنبه های علمی که ایشان دارا هستند؛ یعنی در 
زمینه های فلسفه و کالم اسالمی، فلسفه غرب و به خصوص بعضی 
از جریان های فکری کــه آنها دارند که آنها را نقد و تبیین می کند 
و دیدگاه های خاصی در این رابطه دارند. ایشان شخصیت علمی و 
اخالقی هستند که هم دانشگاه باید به ایشان افتخار کند و هم حوزه. 
به نکتــه اولی برمی گردم که به آن اشــاره کردم؛ یعنی ســاختار 
شخصیت معنوی و اخالقی ایشان را بزرگان ساخته بودند و ایشان 
آن را تا اآلن حفظ کرده است و انسان لذت می برد از اینکه با ایشان 

حشر و نشر داشته باشد. 

فرمودید که ســاختار شــخصیتی جناب آقای دکتر  
 ،احمــدی با وجود اســاتیدی مثل حضــرت امام
عالمه طباطبایــیو مرحوم  محقق داماد شــکل گرفته 
اســت و ایشان خیلی خودشان را به حضرت عالمه نزدیک 
می دانستند. در این دوران آشــنایی از شخصیت عالمه یا 
ارتباط علمی ای که با خود عالمه داشتند، نکاتی را آیا بیان 

می کردند؟

ایشان از شاگردان عالمه بودند و اشکاالت و سؤال هایشان را  
از ایشان می پرسیدند و ایشان هم با کمال بزرگواری جواب 
می دادند که این ارتباط های علمی،  روی ایشان تأثیر خاصی گذاشته 
بود. غیر از اینکه در پاره ای از موارد )یک وقتی من درخدمت ایشان 
بودم و به مناســبتی مطرح شــد( به ایشان کمک های خاصی هم 

کردند، نه کمک های ماّدی. مثاًل در ارتباط با تفسیرالمیزان مرحوم 
عالمه تنها بودند و گاهی برخی از بزرگان توجه نداشتند و مشغول 
کار خودشــان بودند. آقای دکتر احمدی متوجه می شــوند که باید 
به ایشــان کمک کرد و می فرمودند که گاهی خود مرحوم عالمه 
بندهای کتاب هایشان را بعد از تصحیح می بردند و چاپ می کردند. 
وقتی دکتر احمدی متوجه می شــوند سعی می کنند که خدماتی به 
ایشان داشته باشند و حتی در ارتباط با ویرایش ادبی تفسیر المیزان 

نیز به مرحوم عالمه کمک می کردند. 
در نتیجه ویژگی های اخالقی، َمنِشــی و معنوی مرحوم عاّلمه در 
ایشان تأثیر داشته است و واقعاً ایشان انسان متخلّق و مؤدبی هستند 
و گمان نمی کنم که کســی از ایشان آزرده شده باشد. حتی کسانی 
که تفکرشان معنوی و اسالمی نبوده؛ ولی منش ایشان به گونه ای 
بــوده که حتی آنها را هم جذب می کرده و تحت تأثیر قرار می داده 
اســت. مواردی بوده که شــاهدش برخوردهای انسانی که با افراد 
داشــتند، بودم و در عین حال، در چهارچوب و بســیار قابل مالحظه 
می باشد. برای همه  افتخار است که چنین شخصیتی در این مراکز 
حضور دارند و ساختار خاصی از نظر معنوی و اخالقی به این مراکز 
بخشــیده اند که انسان وقتی وارد می شــود، متوجه می شود که با 
جاهای دیگر متفاوت اســت. آن هم به دور از پیرایه های ظاهری و 
چیزهای دیگری که انســان در برخی جاها مشاهده می کند و واقعًا 

ایشان از همة اینها پیراسته بوده و هست. 

شــاگردان مرحوم عالمه را که انسان مالحظه می کند  
می بیند که تقریباً بخش عمدۀ جریان فکر سازی و دفاع 
از مبانی اسالمی و اعتقادی انقالب را بر عهده گرفته اند؛ مثل 
آیت اهلل جوادی، آیــت اهلل مصباح و خود آقای دکتر احمدی 
که فضل علمی بسیار باالیی دارند. در توضیحی که فرمودید 
برخی در مناصبی قرار می گیرند که شــاید برای خودشان 
شــئونات خاصی را قائل شوند که شاگردان عالمه کمتر به 
این شــئونات ظاهری توجه می کنند. این موضوع را نسبت 
به شخصیت و تأثیرگذاری عالمه چگونه می توانید تفسیر 

بفرمایید؟ 

عالمه، شــخصیت جامع و خود ساخته بود و این خیلی مهم  
است؛ یعنی فقیه، اصولی، حکیم، عارف و مفّسر بود و باالتر از 
همه، انسان خود ساخته، معنوی و بی هوا و هوسی بود و در عین حال، 

تعادل خاصی داشت، این خیلی مهم است. 
همان موقعی که ما برای ادامة تحصیل به قم آمده بودیم، ایشــان 
شــخصیتی نبود که منزوی باشد یا ارتباطی با بزرگان نداشته باشد 
که این عدم ارتباط بتواند برای ایشــان حاشیه سازی کند. خاطرات 
جالبی از بزرگان دربارة ایشان دارم با اینکه آنها خیلی کشش نسبت 
به فلســفه نداشتند و گاهی موضعی داشــتند؛ اما نسبت به ایشان 
احترام خاصی داشتند و این خیلی مهم است. چرا؟ چون می دانستند 
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جناب عالمه انســان خودساخته  و متعادلی است و انسانی است که 
چهارچوب ها را حفظ می کند. اگر شــخصیتی صرفاً فیلسوف باشد، 
تأثیرگذاری  دارد و اگر صرفاً عارف باشد، تأثیرگذاری دیگری دارد؛ اّما 
اگر کسی جامع باشد، تأثیرگذاری دیگری دارد. مرحوم عالمه واقعًا 
به معارف الهی و اهل بیت، وابســتگی وجودی داشت. اگر در اتاقی 
کتاب هــای حدیث بود پای مبارکشــان را دراز نمی کردند. این طور 
برای معارف اهل بیت احترام قائل بودند. برخی از این کتاب های 
حدیثی را با دوستانشان مباحثه می کردند. روایاتی بود که با برخی 
از معارف دیگر سازگار نبود، گاهی مواقع با دالیل عقلی سازگار نبود 
و ایشــان تا جایی که می توانست تبیین و توجیه می کرد و اگر هم 
نمی توانست حلّش کند، می گفت:  علمشان را باید به خودشان واگذار 
کنیم. این خیلی مهم بود. مرحوم عالمه این ویژگی را داشت یعنی 
او هم توســط بزرگانی که شخصیتشان ساخته شده بود با توجه به 
مایه های اصلی اش که خود ایشان داشتند بزرگانی در زمینه اخالق، 

ساختار عالمه را ساخته بودند که کم نظیر بود. 
در اصول هم ایشان از شاگردان مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی 
بودند. در فقه هم از شــاگردان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی یا 
مرحوم نائینی و بعضی بزرگان دیگر بودند. در فلســفه هم شاگرد 
اســاتید دیگر بوده، عالمه چنین بودند و فــردی ملتزم بودند و در 
نتیجه، این ویژگی، ویژگی جامعی را به وجود می آورد. شاگردها هم 

تأثیر خاصی می پذیرند.
 تفسیر المیزان هم بحث های اجتماعی بسیار جالبی دارد که ناظر به 
برخی از حرف های مفّسران است و حرف های سست را نقد می کند. 
مثل تفسیر المنار که بسیاری از بحث های اجتماعی را انسان طرح 
می کند و فرمایشــات مرحوم عالمه در المیزان ناظر به او است و 
خطاهایی که آن مفّسر مرتکب شد. ایشان بدون اینکه حتی اسمی 
بیاورد یا تند شــود آنها را نقد می کند که یک مورد یا دو مورد هم 
نیســت. اگر ما مثل تفسیر المیزان را نداشتیم و کسانی که مرحوم 
عالمه، در تفســیر آنها را تربیت کرده بود، امروز وضعیت تفسیر به 
گونة دیگر بود و بســیاری از افراد، تحت تأثیر تفســیر المنار قرار 
می گرفتند. تفکر صاحب المنار و تفســیرش، تفّکر خاّصی است و 
هم به یک معنا در این تفسیر، علم زدگی وجود دارد که بسیاری از 
معجزات را سعی می کند توجیه کند و هم تفّکر سلفی گری دارد و هم 
موضع گیری هایی دارد که سعی می کند آیاتی را که مربوط به والیت 
است را طور دیگری تفســیر کند. مرحوم عالمه بی سر و صدا در 
تفسیر المیزان این حرف ها را مطرح می کند و به آنها پاسخ می دهد.

 یکی از فضال می خواســت موضوعی را در این مورد، بررسی کند و 

چون من هم اطالع داشــتم به ایشان گفتم که رساله ای با موضوع 
»المنار در آیینة المیزان« بنویس. البته ایشان می خواست برای سطح 
4 رساله بنویسد و مســتلزم این بود که محدودیت ها را قبول کند. 
عماًل حدود بیســت و چند مســئله  را مطرح کرد؛ ولی رصدی که 
خودشان کرده بودند بیش از صد و بیست مورد را مرحوم عالمه در 
بحث هــای مختلف اعتقادی مربوط به توحید، نبوت، امامت، عقاید 
شــیعه، معجزه و مباحث مختلف تاریخی، مطــرح کردند. اگر این 
فاضل حوزوی، همة این موضوعات را در رساله اش مطرح می کرد 
شاید 1500 صفحه می شــد. اّما حدود بیست مورد را از موضوعات 
مختلف انتخاب کرد که 300 الی 400 صفحه شد. متأسفانه تفسیر 
المیزان، در حالی که در ایران و خارج، خیلی از آن اســتفاده می شود؛ 
ولی راجع به آن ســرمایه گذاری الزم نشده است برای اینکه دربارة 
این تفسیر، تحقیق شــود که این سخن ناظر به چه کسی است و 

چگونه نقد می کند و این کارها انجام نشده است. 
 این بزرگواران با آن خصوصیات اخالقی، شــاگردانی مثل شــهید 
مطهری، آیــت اهلل جوادی، آیت اهلل مصباح و آقای دکتر احمدی 
و شــهید دکتر بهشتی را پرورش می دهند و حتی بعضی ها در زمینه 
تفسیر شاگرد عالمه بودند؛ ولی در زمینه های دیگر نبودند و اعتقادی 
هم به ایشان نداشتند. من خیلی از بزرگان را می شناختم که کشش 
زیادی نسبت به مسائل فلسفی نداشتند؛ اما در تفسیر، شاگرد ایشان 
بودند. یعنی خصوصیات مرحوم عالمه آنها را تحت تأثیر قرار می داد. 
 اوائلی که به قم آمده بودیم، هر سه هفته، یکبار با خانواده به تهران 
می  رفتیم که خدمت ابوی برســم،.آن ایام، ایامی بود که ایشان به 
تهران رفت و آمد داشــتند و با دکتر هانری کربن جلساتی داشتند. 
آن موقع خودشــان و همسرشــان که خواهر مرحوم روزبه بودند، 
ســوار اتوبوس می شــدند و گاهی مواقع در ماشین چون ایشان را 
نمی شناختند حریم ایشــان را نگه نمی داشتند. البته وقتی بزرگان، 
عالمه را می دیدند ســعی می کردند که ایشان را درگیر بحث کنند 
تا ســؤال کنند. من بارها بزرگانی را دیده بودم که در همان ماشین 
از ایشــان اســتفاده می کردند. آقای طاهری خرم آبادی یا آیت اهلل 
ســبحانی و ... در ماه رمضان و برخی اوقات دیگر جلساتی برگزار 
می شد و حضرت عالمه شرکت می کردند، حتی کسانی که گرایش 
فلسفی نداشــتند در جلسات ماه رمضان ایشان شرکت می کردند و 
این جامعّیت خیلی نقش داشت در اینکه بسیاری از سوءتفاهم ها را 
از بین ببرند و شاگردانشان هم اینطور پرورش پیدا کردند. خداوند آن 
فقیه و عارف و مفسر و اخالقی وارسته را غریق رحمت کند و دیگر 

بزرگان را برای ما نگاه دارد. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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 سخنرانی

بیانات آیت اهلل فیاضی )رییس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســالمی( در هفتمین گردهمایی  5
اساتید علوم عقلی

عقل؛ فطرِت فعال

بســم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبــارک و تعالی: »ُیؤِتي  
وِتيَ َخْیًرا َکِثیًرا َوَما 

ُ
اْلِحْکَمَة َمن َیَشاء َوَمن ُیْؤت اْلِحْکَمَة َفَقْد أ

ْلَباِب«.1 
َ
ْوُلوْا ال

ُ
ُر ِإالَّ أ کَّ َیذَّ

خدا را ســپاس می گوییم که این توفیــق را به ما عنایت فرمود که 
در این مجمع عالی، در خدمت اســاتید و بزرگان علوم عقلی باشیم 
و تشــکر می کنیم از همة گروه هایی که در این مجمع، برنامه های 
خــود را با جدّیت دنبال می کنند؛ به ویژه از اعضای هیئت مدیره نیز 
خاضعانه تشکر می کنم که در صدد تعالی مجمع اند و برنامه ها را با 

جدّیت پیش می برند.
 از جمله کارهایی که انجام شد و بنده قاصر بودم از اینکه بتوانم این 

کار را انجام دهم، دعوت از حضرت اســتاد ابوالمکارم، جناب آقای 
دکتر احمدی می باشــد که عالوه بر علمّیت، در جنبه های مختلف، 
دارای مکارم اخالق و اســوة حســنه  برای همة ما بودند و امیدوار 
هســتیم که خداوند متعال، ما را قدردان این نعمت های بزرگ قرار 
دهد و سایة مبارک ایشان را بر سر کلیه اهل فضل مستدام بدارد، به 

برکت صلوات بر محّمد و آل محّمد. 
خیر مقدم عرض می  کنم خدمت اســاتید معظم و همة بزرگانی که 
در جلسه حضور دارند؛ به ویژه سروران خودم، اعضای هیئت مدیره 
باألخص جناب اســتاد دامت برکاته، من از باب اینکه می خواهم از 
فرصت استفاده کنم دربارة این آیه، چند جمله عرض می کنم، برای 
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اینکه از نظر اصالحی و تکمیلی اساتید محترم استفاده کنم.
 می دانیم که انســان، فطرتی دارد. فطرت، یعنی ســاختار و نوعی 
خلقت خاص؛ این نوع خلقت خاص به آن ویژگی در ابعادی اســت 
که در موجودات دیگر و به ویژه در حیوانات دیگر نیســت؛ در عین 
اینکه انسان، مشترکاتی با حیوانات دیگر دارد؛ غرائز، لذائذ، انفعاالت، 
احســاس ها، ادراک ها و فعالیت هایی انسانی دارد که حیوانات دیگر 
هم دارند. اما در اصطالح، فطرت بر این ها اطالق نمی شود؛ اگرچه 
«،2 یعنی مجموع غرائز با این ویژگی هایی  از نظر لغت، »ِفْطَرَت اهلَلّ
که خاص انسان اســت و اآلن می خواهیم عرض کنیم. در انسان، 
ساحت دیگری اســت که با نفس ناطقه محقق می شود و فالسفة 
ما گفته اند که دو قوه دارد. ولی با توجه به مســائل روان شناســی و 
اطالعات مختلفی که می تواند به این راه کمک کند به نظر می آید 

که نفس انسان، چهار ساحت دارد:
 یک ســاحت آن، همان ادراکات اســت که بــا عقل نظری انجام 
می شود و یک ســاحت آن، فعالیت های خاص انسانی است؛ مثل 
»َتَتَجاَفی ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع«3 با عقل عملی انجام می شــود. 
ساحت دیگر، عبارت اســت از انگیزه هایی که در انسان است و در 
حیوانات دیگر نیســت؛ یعنی قوایی که انسان را به کارهایی دعوت 
می کند، چنانکه نوعی انفعاالت و لذائذی در انســان هست که در 
حیوانات نیست. اینکه انسان در تشرف به زیارت معصومی یا بزرگی، 

لذت خاصی می برد، از خواص انسان و انفعاالت خاص انسان است 
و یا از بودن در مســجد لذت می بــرد و در مناجات ها، لذائذ خاصی 
برای او است. این انفعاالت، خاص انسان است. این فطرت در همة 
انسان ها هســت، اگر این فطرت فعال شود اسمش عقل می شود. 
عقل در اصطالح فلســفه را عرض نمی کنم، عقل در تعابیر قرآن و 
حدیث عبارت است از اینکه این چهار ساحتی که نفس انسان دارد 
مرده نباشد و دفن نشــده باشد و فعال باشد. عاقل یعنی کسی که 
هم خوب فکر می کند و هم، انگیزه های انســانی در وجود او فعال 
است و خفته نیست. انفعاالت خاص انسانی، در وجود او فعلیت دارد 
و هم، فاعلیت های خاص انســانی را دارد. حکیم کســی است که 
این چهار ســاحت یعنی عقل برای او ملکه شده باشد و در وجود او 
استحکام پیدا کرده باشد. اگر در همة این چهار ساحت، انسانی استوار 
و مستحکم شد، آن وقت حکیم می شود که »ُیؤِتي اْلِحْکَمَة َمن َیَشاء 

وِتيَ َخْیًرا َکِثیًرا«.4
ُ
َوَمن ُیْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد أ

خدا را ســپاس می گوییــم که ما را در این راه قرار داد و اســتمداد 
می کنیم از روح ولــی او؛ حضرت ولی عصر )صلوات اهلل علیه( که 
عنایات آن حضرت، شامل حال ما و همه دوستان ما و همه شیعیان 

امیرالمؤمنین در این طریق نورانی باشد.
امیدواریم که ان شاءاهلل همة ما در این راه که شاهراه بندگی خداوند است، 

موفق تر باشیم به برکت صلوات بر محّمد و آل محّمد.

پی نوشت ها:
1 . بقره ؛ 269.

2. روم؛ 30.
3. سجده؛ آیه 16.

4. بقره ؛ 269. 
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دکتر غالمعلی حداد عادل )عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رییس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی( 5

بازخوانی نیم قرن دوستی با دکتر احمدی
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ِذیَن َسَبُقوَنا   ْخَواِنَنا الَّ َنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِ بسم الله الرحمن الرحیم.َربَّ
َك َرُؤوٌف  َنا ِإنَّ ِذیَن آَمُنوا َربَّ ِباإِلیَماِن َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغاًل ِللَّ

ِحیٌم. )حشر: 11( رَّ

دوســتی من و آقاي دکتر احمدي نزدیک به نیم قرن عمر و دوام 
داشــته است. سال 1347بود و تازه از شیراز به تهران برگشته بودم. 
در کارشناسی ارشد در رشــتة فیزیک فارغ التحصیل شده بودم اما 
ممنوع التدریس بودم و در تهران بیکار. در آن ســال ها، در مؤسسة 
»در راه حــق« در قــم، جزوه های کوچکی در معارف اســالمي و 
احوال پیامبران براي جوانان تهّیه و منتشر مي شد که آقای موسوی 
گرمــارودی آنها را در تهران ویرایش می کــرد. آقای گرمارودی را 
دســتگیر کرده بودند و آیت اهلل حاج سّیدمحســن خّرازی از طریق 
دوســت قدیم و هم دبیرســتاني من، آقای دکتر کمال خّرازی، کار 
ویرایش جزوات در مؤسســة »در راه حق« را به بنده محّول کردند. 
من هم که فرصت و وقت داشــتم و عالقه مند به نگارش بودم این 
کار را بــا کمال رغبت پذیرفتم. کارهای تبلیغی و فرهنگی دیگري 
هم در تهران داشتند که بنده تبّرعاً انجام مي دادم و ارتباط و اتّصالم 
را با مؤسسه حفظ مي کردم. چنین بود که با آقایان آیت اهلل مصباح، 
آیت اهلل خّرازی، و دکتر احمدی در مؤسسة »در راه حق« آشنا شدم. 
در ســال 1348، تغییر رشته دادم و وارد دانشکدة ادبیات شدم. سال 
اّول در رشــتة علوم اجتماعي درس خواندم و ســال بعد وارد دورة 
کارشناسي ارشد فلسفه شــدم. آقاي احمدی هم دانشجوي رشتة 
فلسفه بودند. با آنکه ایشان یک سال در دورة کارشناسی از من جلوتر 
بودند، رفاقت ما با سابقة دوستی از قم روز به روز بیشتر شد. از سال 
1351، با هم وارد دورة دکتری شدیم و درس هایمان با هم تمام شد 

و استادان واحدی داشتیم.
در این سال ها، مؤسسة »در راه حق« توسعه پیدا کرد و در آنجا دورة 
تحصیالت عالی فلسفه تأسیس شد. به بنده هم امر شد که در این 
دوره تاریخ فلســفة یونان درس بدهــم. هر دو هفته یک بار به قم 
مي  رفتم و در خدمت آقایان بودم و شــاهد بودم که با چه تشخیص 
درستي و با چه ذوق و شوق و هّمت و دانش و ایمانی در سال های 

قبل از انقالب، که حتی تصّور انقالب هم نمی شد، مؤسسة »در راه 
حق« را اداره مي کردند و توسعه مي دادند. خوب به یاد دارم که برای 
هر کاري، مثاًل برای توسعة کتابخانه یا طّراحی برنامة درسی، به رغم 
فقدان امکانات، چه اندازه تالش  می کردند. اگر تاریخ مؤسسة »در راه 
 حق«، که در واقع مبدأ مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اســت، از همان قدم های اولیه نوشــته شود، این تالش و جّدّیت و 

ایمان به کار براي همه درس آموز خواهد بود.
در آن ســال ها، گاهی هم با آقای دکتر احمدی به قم مي رفتم و در 
درس شب هاي پنج شنبة مرحوم  عالمه  طباطبایی، که گاهي هم در 
منزل دکتر احمدي برپا مي شد، شرکت می کردم. بعد از انقالب هم 
ایشان در ســتاد انقالب فرهنگی بودند و بنده در کارگروه هاي آن 
ستاد و، چند سال بعد، هر دو در گروه فلسفة دانشگاه تهران، معلم و 
عضو هیئت علمی شدیم. در آموزش و پرورش هم سال ها با ایشان 
در امور مختلف همکاری داشتیم و کارهای مشترک زیادي کردیم. 
چهار سال هم در مجلس هفتم در خدمت ایشان بودم. این همکاری 
و ارتبــاط و رفاقــت هنوز هم ادامه دارد. در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و در شورای تحّول علوم انسانی هر دو عضوّیت و همکاری 
داریم. با سازمان »سمت« هم، که با مدیرّیت ایشان اداره مي شود، 
قرار همکاری داریم براي چاپ کتاب های دانشگاهي شوراي تحّول.
 آقــای دکتر احمدی را باید به عنوان یکــي از نمایندگان حوزه در 
دانشگاه شناخت، مخبري صادق از جمع ارباب عمائم؛ فردي که نزد 
فقها و آیات عظام درس خوانده و شاگرد بی واسطة عالمه  طباطبایی 
و دوســت نزدیک و یار صمیمی آیت اهلل مصباح و آیت اهلل جوادي 
بوده، و سپس به دانشــگاه آمده و فلسفه خوانده است. البّته آمدن 
آقای دکتر احمدی به دانشــگاه، به معنــی اعراض او از حوزه نبود. 
در همان سال ها خیلی ها به دانشگاه می آمدند، ولی، حتی اگر عبا و 
عّمامة خود را هم به ظاهر برنمی داشتند، باطناً از حوزه جدا مي شدند، 
اما آقای دکتر احمدی در دانشــگاه به تمــام معنا ملتزم و معتقد و 
وفادار به همة آن چیزي بود که اصول روحانیت اقتضا مي کرد؛ بدون 
کمترین خود باختگی و وادادگی در برابر حال وهوایي که بر فضاي 
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ارباب عمائم. مخبری صادق از جمع در دانشگاه شناخت، از نمایندگان حوزه را باید به عنوان یکی آقای دکتر احمدی 

دانشگاه حاکم بود. از طرف دیگر نسبت به درس هاي دانشگاهی هم 
نظر تحقیر و نگاه تیره و بدبینانه و لجاجت آمیز نداشت و نمي خواست 
مخالفت ســطحی کند یا آن چیزي را که در دانشگاه فلسفة غرب 
خوانده می شــود بالمّره منفی بداند. طبیعتي متوازن داشت و براي 
آموختن و فهمیدن آمده بود؛ طبیعِت متوازِن علمِی معتقد به فلسفة 
اسالمی و عرفان و حکمت اسالمی و در عین حال جویای معرفت 

که در فلسفه غرب چه می گذرد.
از این روست که بنده شخص آقای دکتر احمدی را ازجمله مصادیق 
عینی وحدت حوزه و دانشــگاه می دانم که هم در حوزه خوب درس 
خوانده و هم در دانشگاه. در سال هاي دانشجویي ما، استادانمان که 
تحصیل کردة اروپا بودند و به تمام معنا دانشگاهی بودند، برای ایشان 
که در کســوت روحانی در کالس های دکتری و کارشناسی ارشد 

حضور پیدا می کردند، احترام قائل بودند.
از امتیازات دیگر ایشان، در کنار حکمت و فلسفه و فقاهت، تسلّطشان 
بر زبان خارجی و به ویژه انگلیســي اســت. کسانی که ترجمه های 
ایشــان را خوانده اند یا با اصل تطبیق داده اند تصدیق مي کنند که 
تسلط ایشان بر زبان انگلیسی و دّقت نظرشان در کار ترجمه تا چه 
پایه اســت. کتاب نقد تفّکر فلسفی غرب، اثر اتین ژیلسون، در آن 
زمان متن درسی دانشجویان فوق لیســانس برای آشنایی با زبان 
خارجی بود. کتابي در سیصدو سي صفحه  از فیلسوفي که جهت گیری 
فکري او با فلسفة مشاء و فلسفة اسالمی قرابت دارد و مناسب است 
که همة آثار او ترجمه شــود و در مجمع عالی حکمت اسالمی قم 
جلسات مفّصلی برای شناخت اندیشه هاي او برگزار  شود. ژیلسون 
یک نوتوماسی است که فلسفة قرون وسطای اروپا را در این دوران 
 The احیاء و از آن دفاع کرده اســت. باري، عنوان اصلِي آن کتاب
Unity of Philosophical Experience )وحدت تجربة 
فلســفی( بود و آقای دکتر احمدی ایــن کتاب را پیش از انقالب با 
زحمت بسیار و قلمي شیوا و پاکیزه ترجمه کردند و در همان سال ها 
هم منتشر شد. وقتی که کتاب آمادة انتشار بود به من گفتند که اگر 
من عنوان این کتاب را وحدت تجربة فلسفی بگذارم، در زبان فارسي 
معلوم نمی شود که مقصود چیست؛ شما عنوان گویاتري را براي آن 
پیشــنهاد کنید. من به ایشان پیشنهاد کردم که عنوان کتاب را نقد 
تفّکر فلســفی غرب بگذارند و ایشان هم پذیرفتند. ایشان عالوه بر 
زبان انگلیسی سراغ زبان آلمانی هم رفته اند و، غیر از کتاب نقد تفّکر 
فلسفی غرب، کتاب تأّمالت در فلسفة اولي اثر دکارت و نیز تأسیس 
مابعد الطبیعة اخالق کانت را هم عالمانه ترجمه کرده اند. ایشــان به 
دلیل غیرت دینی و اهتمامی که داشته اند مّدتي مدید را صرف تأمل 
و تحقیــق در ترجمة قرآن به زبان انگلیســی کرده اند و مّدتي هم 
درصــدد بودند که خود ترجمه اي از قرآن کریم به زبان انگلیســي 
به دست دهند. به هر حال، در ارزیابی و مقایسة ترجمه هاي انگلیسي 

قرآن کار زیادي کرده اند و صاحب نظرند.
آقاي دکتر احمدي به زبان فارســی هــم خیلی اهمیت می دهند و 

به ادبیات فارســی هم بسیار عالقه مندند. با ادبیات فارسی به خوبي 
آشنایند و قدر زبان مادری را می دانند و از جمله استادان و روحانیونی 
هســتند که نسبت به درست نویســی و نگارش بسیار حساس اند و 
در پایان نامه های تحت نظارت خود به نکته های نگارشــی اهمیت 

می  دهند.
بازگردیم به درس فلســفه. آقای دکتر احمدی و بنده، فلسفة کانت 
را نزد مرحوم دکتر یحیی مهــدوی خوانده ایم و خیلی هم مفّصل 
خوانده ایم. من سال هاست که کانت تدریس می کنم اما هرچه تالش 
می کنم نمی توانم به آن اندازه که اســتادان ما به ما درس دادند به 
دانشجویان خودم درس بدهم. در دورة دکتري، در دو نیم سال، تقریبًا 
همة کتاب نقد عقل محض را که در حدود هشــتصد صفحه است 
خواندیم و نیــز کتاب نقد عقل عملی را. وقتي کتاب های آن زمان 
را نگاه می کنم، مي بینم که در غالب صفحات آنها یادداشــت دارم. 
در آن دوره، چهار دانشجو بودیم: بنده و آقای دکتر احمدی و آقای 
دکتر پورجوادی و دکتر سلمان البدور که بعداً استاد و رئیس دانشگاه 
اردن شد. استاد ما، همین طور البشرط، از یکی از ما سؤال می کرد تا 
متن کتاب را توضیح دهیم و بنابراین همة ما مجبور بودیم که کتاب 
را از قبل خوانده باشیم. در هر جلسه در حدود بیست صفحه از متن 
انگلیســی می  خواندیم و توضیح می دادیم. چنین بود که آقای دکتر 
احمدی و من گرفتار کانت شدیم؛ ایشان گرفتار عقل عملی و بنده 
گرفتار عقل نظری او شدم و اکنون بیش از چهل سال است که این 

گرفتاري ادامه دارد.
آقــای دکتر احمدی، با آشــنایي با افکار دکارت و کانت و ســایر 
فیلسوفان، غیر از درس های معمول در دانشگاه، فلسفة تطبیقی هم 
درس داده اند و حاصل افــکار و مطالعات تطبیقی خود را در کتاب 
بن الیه های شناخت عرضه کرده اند. ایشان در مقدمه و خاتمة این 
کتاب مقصود خــود را از تألیف آن بیان کرده اند و، در واقع، چکیدة 
افکار خود را در کتاب بن الیه های شناخت آورده اند و بسیار مناسب 
است که در باب مطالب و مقاالت آن کتاب در کالس های درس و 
خصوصاً در محیط فلسفي حوزه بحث و نقد صورت پذیرد. متأسفانه 
فلسفة تطبیقی در ایران امروز شاکلة درستی ندارد. به اعتقاد بنده به 
هیچ وجه صحیح نیست که دانشــکده ای از دورة کارشناسی ارشد 
دانشجوی فلسفة تطبیقی بگیرد! چون اگر کسی بخواهد در فلسفة 
تطبیقی تحقیق کند باید اول در دو حکمت اسالمي و غربي درس 
بخواند و حّداقل در هر دو به اندازة دکتری ســواد داشته باشد و بعد 
اینها را با هم مقایسه کند. مگر مي شود که از روز اول به دانشجویی 
که نه ایــن را می داند و نه آن را، محاکمــه بین الحکمتین درس 
بدهند؟ با اینکه بیست ســالی است که این رشته در ایران تدریس 
می شود، به دلیل همین اشــکالی که از حیث روش دارد، خیری از 
آن حاصل نشــده و، از این شــیوة آموزش فلسفة تطبیقی، محّقق 

برجسته اي برنخواسته است.
باري، آنچه بنده در حدود نیم قرن، از شخصّیت آقاي دکتر احمدي 
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دیده ام در درجة اول ایمان و اعتقاد دینی راســخ بوده است. کمال 
اولی، که بنده در آقای دکتر احمدی ســراغ دارم، ایمان و اعتقاد و 
ثبات قدم در اعتقادات دیني اســت. این مهم ترین خصلت است و، 
بعد، صداقت و ســادگی و ساده زیستي ایشان است. دکتر احمدی با 
اینکه در دانشــگاه به عالی ترین مقامات رسیده و در حوزه هم مورد 
احترام استادان حکمت اســت، آن صفا و سادگی روستایی خود را 
حفظ کرده اســت. هنوز هم وقتي که با هم در جمع هاي دوستانه 
و صمیمي می نشینیم طومار مفّصلی از قصه های طیبت آمیز مالیر 
خودشــان را با شور و حال بیان مي کنند. آن چیزی که ما هرگز در 
ایشان ندیده ایم، تظاهر و ریاکاری و تفاخر و تالش  برای رسیدن به 
مقام و دنیاطلبی است؛ نه در دورة قبل از انقالب و نه بعد از انقالب. 
آقای دکتر احمدی اصاًل دنبال این نیست که پست و مقام و عنوانی 

بگیرد یا عنواني قبل و بعد از اسمش بیاید. 
از خصوصیات بســیار ارزندة دیگر ایشان وجدان کاری است. آقاي 
احمدي اگر کاری را قبول کند مو را از ماست بیرون می کشد؛ به ویژه 
اگر پایان نامه باشــد که با دّقت می خواند و از ویرایش لفظی گرفته 
تا بحث های فّني اظهار نظر مي کند. ایشان در تدریس و امتحان و 
پایان نامه در داشتن وجدان کار نمونه است. در تدریس، کم فروشی 
نمی کنــد و، در امتحان، ورقه را به دّقت تصحیح می کند. امروز هم 
که مسئولیت سازمان »سمت« را برعهده دارد، خیلی از کتاب هایی 
را که قرار اســت چاپ شــود، به خانه می برد و پنج شنبه و جمعه و 
روزهاي تعطیل و شب و صبح خود را صرف خواندن و تصحیح آنها 
می کند و به مؤلف برمی گرداند. دکتر احمدي دشمن سطحی نگری 
و ظاهر سازی علمی است و اصاًل برنمی تابد که دانشجو یا استادی 
بخواهد کاري را سرهم بندي کند. ایشان بسیار پرتحّمل و در زندگي 

کم هزینه و پر بازده اند.
انقالبی بودن ایشان آن گوهری است که بین همة صفات دیگرشان 
می درخشد. مسیر ایشان چه پیش از انقالب و چه پس از آن روشن 
بوده و هســت. از همان روز اول، هر وظیفه اي که برعهدة ایشــان 
گذاشــته شــده از جان و دل پذیرفته اند. دیروز پیرو بااخالص امام 

بوده و امروز پیرو و دوستدار مقام معّظم رهبری هستند. ما در ایشان 
ذّره ای تردید در درستی راه انقالب ندیده ایم. هر جا باری زمین بوده 
و کاری برعهدة ایشــان گذاشته شده و به انقالب مربوط بوده مثل 
یک وظیفة شــرعی آن را بر خود واجب دانسته است. او هر جا که 
بوده یکي از خدمتگزاران انقالب بوده است. در نظر و عمل، معتقد 
به والیت فقیه و غیرتمند در دفاع از اسالم و انقالب و غیرتمند در 
مقابله با انحرافات فکری؛ در مجلس و دانشــگاه تهران و دانشگاه 
تربیت مدّرس و »سمت« و شورای عالی انقالب فرهنگی. هر کس 
آقای دکتر احمدی را می شناسد به خیر و برکت وجود ایشان امیدوار 
اســت و کســی را ندیده ام که کینه ای از ایشان به دل داشته باشد. 
خداوند فرزندان با اســتعداد هم به ایشــان داده و بعضي از آنها به 
جبهه هم رفته و مجروح هم شده اند. من شاهد بودم که ایشان چه 
رنجی در مداوای این فرزندان برده است. ایشان، عالوه بر حکمت 
و فلســفه، در دروس حوزوي و معارف اسالمی هم وقوف دارند که 
چون در تخّصص من نیست در آن زمینه اظهار نظر نمي کنم. او و 
امثال او یادگار و آثار بزرگانی چون عالمه  طباطبایی هستند که هم 
در تفسیر قرآن و هم در فقه و حدیث و حکمت و عرفان و معرفت 

سرآمد بودند.
ان شاءاهلل حوزه های علمیة ما بتوانند به برکت انقالب اسالمی کاری 
که قبل از انقالب در حکم استثناء بود، بعد از انقالب، به قاعده تبدیل 
کنند تا امثال آقای دکتر احمدی، طبق یک قاعده، به فراواني تربیت 
شوند و ما شاهد این باشیم که حکمت اسالمی، در محافل فلسفي 
بیرون از حوزه، به زبان علمی و منطقی و به  شیوه اي روزآمد و درست 
مطرح   شود و اذهان منصف بتوانند بین این دو میراث بزرگ فلسفی 

داوری کنند. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصالة و السالم علی  
رسول الله و علی آله الطاهرین.

این حســن تصادف برگزاری این جلسه را در میالد مبارک حضرت 
امام حســین ، خدمت همه ی شما اســتادان، افاضل و برادران 
تبریک عرض می کنم و از خداوند مســئلت دارم که به همه ی ما 
توفیق خدمت خالصانه به این انقالب و این مذهب شــیعه عنایت 
بفرماید. بنده پوزش می خواهم از اینکه دوستان زحمت کشیده بودند 
و شب گذشته را برای این مجلس در نظر گرفته بودند؛ ولی به خاطر 
دعوتی که از بنده برای بزرگداشــت مرحوم آیت اهلل بهجت شده بود 
به فومن رفتم و همین سبب شد که دوستان زحمت بکشند و وقت 
را از دیشب به امشب تغییر بدهند البّته فرصت خوبی پدید آمد که با 

والدت حضرت امام حسین همزمان باشد.
اکنون برای اینکه وقت عزیزان را زیاد نگیرم تنها عرض می کنم که 
من همیشه این حوزه های علمیه را با تمام وجودم سپاس می گزارم. 
یادم است که از روســتای خودمان از مزرعه برخاستم و به مدرسه 
بروجرد رفتم. اعاظم آنجا مــرا با محّبت تمام در آغوش گرفتند، و 
تشــویق کردند. آیةاهلل حاج شیخ احمد فیضی یک بار صبح از 
امامت نماز جماعت برگشته بود از درب حجره من رد شده بود بعد از 
آن گفت من عبور کردم دیدم شما در حال مطالعه هستید، من برای 
شما دعا کردم از خدا خواستم که شما را علم کند. این دعا آنچنان در 
وجود من نقش بسته که همواره از بن دندان او را دعا می کنم،  این 

فرهنگ شاگرد پروری است و به قول نظامی: 
گشت چو من بی ادبی را غالم

آن ادب آموز مرا کرد رام
دأب و ادب این حوزه ها این طور اســت. مرحوم آیت اهلل حاج شیخ 
علــی محمد بروجردی یک دنیا عرفان و فقه و صفا و محّبت و 
اخــالق بود او هم ما را در آغوش محّبت گرفت و در حّد توانائی ما 

به ما تعلیم داد.
مرحوم عالمه طباطبایی با آن همــه عظمت بنده ناچیز را مانند 
فرزنــدی پذیرفت و جا تا جا به مــن دعا کرد، من کجا و این همه 
لطف! من هم اکنون با طباطبایی زندگی می کنم؛ آن چهره نورانی، 
آن ادب، آن برخورد و آن همه محبت! این ها تربیت حوزه ها و تربیت 
امام صادق  است. همه ی ما باید بدانیم که علم و تربیت حوزه ها 
بار امانتی است که بر دوش همه ی ما نهاد شده است و باید دعا کنیم 

که توفیق ادای این امانت را به ما بدهد.
من سالها رنج سفر را بر خود هموار کردم و به دانشگاه رفتم و وظیفه 
خود می دانستم که آن چه از دانشگاه آموخته  ایم، بیاوریم و به حوزه 
تعلیم دهیم. خدا را شــکر که امروز در این حوزه شــاید صدها نفر 
زبان دان داریم که متن خارجی را می خوانند و تحلیل می کنند؛ حتی 

از بانوان بزرگواری که شــماری از آنها در کالس بنده بودند اکنون 
زبان می دانند، ترجمه می کنند، تحلیل می کنند و مقاله می نویسند و 
این آن وقت ها نبود. بنده تالشــم این بوده که اصالت تعالیم حوزه 
حفظ شود و با معلومات غربی هم آشنا شویم بلکه توان نقد آنها را 
بدست آوریم، در واقع بکوشیم تا طالبی تربیت شوند که با اصالت 

دادن به تفکر دینی خودمان، از تفکر دیگران هم آگاه باشند.
اســم مرحوم آقای آیةاهللقاضیبرده شد خداوند رفعت مقام به او 
بدهد آن مرد پاک و صاف به من می گفت شما لر هستید. می گفتم 
آقای قاضی ما 50 کیلومتر با لرستان فاصله داریم، البته به همسایگی 
شما هم افتخار می کنیم، می گفت نه تو لر هستی، آخر لر و این قدر 
عقل داشته باشد. می گفتم چرا؟ می گفت تو فلسفه غرب را آوردی در 
این حوزه هیچ کس نمی فهمد تو چه می گویی. می گویی دکارت این 
را گفته، کانت این طور گفته، هگل این را گفته، هیچ کس نمی فهمد 
تو درست می گویی، درست نمی گویی. اگر تو می خواستی اجتماع امر 
و نهی را تدریس کنی، یکی پیدا می شد یقه  ات را بگیرد و بگوید که 
اشتباه می کنی! به هر حال خدا او را رحمت کند، هّم و غم ما این بود 
که کاری در حوزه ها انجام شود و خدای را سپاس که تا حّدی انجام 
شــده است. اکنون عالوه بر خود حوزه در سرتاسر کشور پروردگان 
این حوزه در دانشگاه ها حضور پر بار و پر ثمر دارند. از جمله کارهای 
بســیار مهّمی که در حوزه انجام گرفته تشکیل همین مجمع عالی 
حکمت اسالمی است که جمعی از افاضل بزرگوار به آن پرداخته اند 
و آثار ماندگاری تاکنون داشــته اســت و خواهد داشت و دژ استوار 
و ورجاوندی خواهد بود در برابر هجوم دشــمنان انقالب و حکمت 
ســتیزان، همچنان که مرحوم عاّلمه طباطبائی و شهید مطّهری با 
نگارش اصول فلسفه، یادگاری ماندگار از خود بر جای نهادند. البته 
این مجمع بلحاظ گســترش فلسفه در حال حاضر و تسلّط بعضی 
از اعضا به متون غربی باید کاری عمیق و گســترده و فراخور این 
نــام وزین انجام دهد. این بنده هم در حّد توان محدودم در خدمت 
حاضرم. مبادا اگر گرفتاری پیش آمد و کســی هجوم آورد مثل آن 
زمانی که توده ای ها به اسالم حمله کردند و مرحوم آقای طباطبایی 
و مرحوم آقای مطهری آن کار بزرگ را انجام دادند. به هر حال باید 
همواره کسانی باشند که با فراگرفتن علوم عقلی از کیان دین دفاع 
کنند. اما باالخره فرا گرفتن اخالق امام صادق و اهل بیت  و عرفان 
اهل بیت و شیوه علمی و عملی آن بزرگواران باید راهنمای ما باشد.
 من بار دیگر از همه ی دوســتان و عزیزان که زحمت تشکیل این 
جلسه را کشیدند سپاس گزارم و از خداوند متعال برای یکایک شما 
توفیق روزافزون را مســئلت دارم. از جناب آقای دکتر حداد که رنج 
سفر از تهران به قم را تحّمل کردند و گزارشی صمیمانه ارائه دادند، 

صمیمانه سپاسگزارم. والسالم علیکم ورحمة الله و برکاته 
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 نشست علمی

اسالمی خبرنامه حکمت 
حکمت اسالمی وابسته به مجمع عالی 
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سیزدهمین پیش نشست همایش ملی حکیم طهران از سوی دفتر امام جمعه مرند، فرمانداری ویژه شهرستان مرند، دانشگاه پیام  5
نور زنوز و مرند، شــهرداری شــهر های مرند و زنوز، دانشگاه آزاد اســالمی مرند و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مرند با 
همکاری مجمع عالی حکمت اســالمی در 16 اردیبهشت 94 در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی مرند برگزار گردید. در این 
نشست علمی ضمن قرائت پیام شفاهی آیت اهلل العظمی سبحانی»دامت برکاته«، حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی، 
آیت اهلل سیدمحمد غروی، حجت االسالم والمسلمین نعمت زاده و محمدباقر خراسانی به ارائه سخن و گزارش پرداختند. همچنین 
حجج اسالم آقایان ابوالحسن غفاری، سید ابوالقاسم حسینی و احمد امامی مقاالت خود را قرائت نمودند. متن کامل این برنامه به 

عالقه مندان حکمت و فلسفه تقدیم می گردد.
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گزارش 

حجت االسالم والمسلمین نعمت زاده )امام جمعه شهرستان مرند( 5

معرفی شهرستان فرهنگی مرند
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصالة و  
السالم علی رســول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین 
السیما علی موالنا بقیة الله فی االرضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء 

و عجل الله تعالی فرجه.

خیر مقدم و خوش آمد گویی �
از طرف خود و به نمایندگی از مردم عزیز و مؤمن شهرستان مرند، 
مسئولین عزیز و مراکز علمی و خانواده های معظم شهدا مقدم همه 
حضار محتــرم، روحانیت بزرگوار، حوزه های بــرادران و خواهران، 
اســاتید و دانشجویان، فرهنگیان و مســئولین عزیز و همه اقشار 
مؤمن شهرستان مرند به ویژه مهمانان عزیز، حضرات آیات، اساتید، 
دانشمندان از تهران و قم ، حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر 
احمدی ریاست محترم سازمان سمت و عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی، حضرت آیت اهلل غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و عضو هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اســالمی و حضرات 
حجج اسالم جناب آقای معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی، 
جناب آقای رضانژاد عضو هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی، 
جناب آقای غفاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و آقای خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی 
و فضالی گرام آقایان امامی، صمدی و حسینی از حوزه علمیه قم 
و از دوســتان مرندی؛ مقدم همه را به این همایش پیش نشســت 
همایش ملی حکیم طهران نکوداشت عالمه مدرس زنوزی گرامی  

می دارم.

معرفی شهرستان مرند �
امروز از روزهای بســیار زیباســت و خاطرات شیرینی برای تاریخ 
مرند با حضورشــما و برکات حضور حضرات رقم خواهد خورد. من 
از خدمت بزرگان و حضراتی که عنایت فرمودند اولین بار به شهر ما 
تشریف آوردند اجازه می خواهم گزارش و شناسنامه ای از شهرستان 

مرند عرض کنم.
شهرســتان و فرمانداری ویــژه مرند جزو شهرســتان های بزرگ 

آذربایجان شرقی محسوب می شود و از قدیمی  ترین شهرستان های 
این اســتان اســت. همچنین شــهر حضرت آیت اهلل العظمی آقا 
سیدمحمد حجت کوه کمره ای و عارف فاضل آقامیرزا علی اکبر 

مرندی نیز می باشد.
شهرستان ما 3806 کیلومتر مربع مساحت دارد و 254 هزار جمعیت 
، هفت مرکز آموزش عالی با 15 هزار دانشجو و اساتید در شهرستان 
وجود دارد و آموزش و پرورش شهرستان مرند 45 هزار و شاید بیشتر 
دانش آموز و معلم دارند. از نظر فرهنگی دومین شهر در استان است 
و از نظر کلی مساحت و جمعیت سومین شهرستان از این استان بعد 
از تبریز و مراغه می باشــد. در این شــهر دو حوزه علمیه برادران و 
خواهران داریم که االن 350 نفر در حوزه های علمیه مرند مشغول 
به تحصیل هســتند و این غیر از صدها عالم ربانی بزرگوار و آیات 
فاضلی از مرند اســت که در شهرستان ها و قم مشغول تحصیل و 
انجام وظیفه می باشند. ما جمعاً 2298 نفر شهید، جانباز، آزاده داریم. 
شهرســتان به این کوچکی، 658 شهید، 1538 جانباز که هفتاد نفر 
باالی 50 درصد هستند و 102 نفر آزاده، بیش از دو هزار و دویست 
نفر تقدیم نظام مبارک اســالمی و پایداری و مقاومت و ایستادگی 
نظام تقدیــم کردند و این گویای ایمان و وفــاداری و تدین مردم 
مرند می باشد و امیدوارم ان شاء اهلل با بزرگداشت های شخصیت های 
بزرگــی مثل آقاعلی مدرس زنوزی کــه امروز ملت ما به تبعیت از 
آنهــا تحت رهبری های حضرت امام )اعلی اهلل مقام الشــریف( و 
رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری، آن مســئولیت و اصالت 
تاریخی خود را در دفاع از فرهنگ بلند و ماندگار اســالمی ایرانی را 
ایفا نمودند، ان شــاء اهلل آن مسئولیت زمینه سازی برای حاکمیت و 

ظهور مهدی آل محمد )صلوات اهلل علیهم اجمعین( باشد.
مجدداً خیرمقدم عرض می کنم؛ مخصوصاً مهمانانی که با این سختی 
کار و سفر با مشغله های سنگین و گسترده علمی عنایت فرمودند و 
به شهر ما تشریف آوردند. قدمشان روی چشم ما؛ خیلی بزرگواری 
فرمودند و حتماً حضور شما بزرگواران و عزیزان و دانشمندان برای 
نسل جوان ما و این تاریخ شهرستان نقطه عطف و مفید فایده خواهد 

بود. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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 پـیـام

قرائت پیام حضرت آیت اهلل العظمی ســبحانی )دامت برکاته( به سیزدهمین پیش نشست  5
همایش ملی حکیم طهران توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر رضانژاد

زنوز برجسته  عالمان 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سالم مجدد حضور همه سروران گرامی، اساتید  
و مهمانان ارجمند. از دو ماه قبل جناب حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی – دامت برکاته - برای این پیش همایش 
پیامی را وعده داده بودند . در دو سه هفته اخیر با عمل جراحی که انجام داده بودند و در بستر بیماری قرار گرفتند تا دیروز 

موفق نشده بودند که پیام کتبی را برای این پیش همایش بنویسند.
علی رغم کسالت مزاج ، امروز تلفنی تماس گرفته ، نکاتی را فرمودند و من یادداشت کردم؛ این نکات به عنوان پیام شفاهی 

حضرت ایشان به سیزدهمین پیش همایش حکیم آقا علی مدرس زنوزی تقدیم می گردد .
ایشان فرمودند:

 ســالم مرا به مردم و فرهنگیان ، علما و بزرگان شهرســتان مرند و زنوز برسانید . صاحبان اندیشه و فرهنگ حوزوی – 
دانشگاهی و همگان باید توجه داشته باشند که زنوز مرکز علم و دانش بوده و شخصیت های عظیمی از آن شهر و منطقه 
برخاستند. یکی از شــخصیت های عظیمی که از آنجا برخاست مرحوم میرزا حسن فرزند عبدالرسول است. وی نویسنده 
کتاب ریاض الجنه است که اخیراً  در هفت جلد چاپ شده است. این کتاب مرجع و مدرک علمی برای بسیاری از نویسندگان 
است. یکی دیگر از شخصیت های بزرگ زنوز مرحوم میرزا رضی زنوزی است. این شخصیت از چنان مقامی برخوردار است 
که حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی- مرجعیت وقت شیعه- بسیاری از مسائل مشکل را با ایشان در میان می گذاشت. 
یکی دیگر از برجستگان، فیلسوف الدوله )برادر زنوزی( می باشد که کتابی در تاریخ طب یونان و ایران نوشته است که مورد 

اهتمام محققان است.
شــخصیتی که این پیش همایش به خاطر وی برگزار گردید مرحوم حکیم مؤســس آقا علی مدرس فرزند برومند حکیم 
مالعبداهلل زنوزی اســت که در ذی القعده سال 1234 هجری قمری برابر 1197 شمسی و 1818 میالدی دیده به جهان 

گشود. 
از اساتید بزرگی چون والد معظم خود ، میرزا حسن زنوزی، سید رضی الریجانی، مالمحمد جعفر الهیجی در شهر اصفهان 
و سپس از محضر حکیم معظم مال آقا قزوینی در قزوین کسب فیض نمود. عالوه بر حکمت و فلسفه، و به قولی مراحل 
عالی فقه و اصول را از محضر میرزا حسن آشتیانی بهره مند گردید. در حدود سال 1267 هجری قمری رحل اقامت در تهران 
افکند و از این هنگام تا پایان عمر شریفش یعنی سال 1307 هجری قمری در حدود چهل سال در مدارس مختلف و به 
ویژه مدرسه عالی سپهساالر) مدرسه شهید مطهری فعلی ( به تدریس معقول و منقول پرداخت. عالوه بر ابوابی از فقه در 
زمینه فلسفه، متون رایج همچون اسفار و المبدأ والمعاد، شرح الهدایه االثیریه و الشواهد الربوبیه، الهیات شفا و شرح حکمت 

االشراق را تدریس نمود وفاخرترین محفل مباحث عقلی را در آن روزگار تحقق بخشید.
خداوند ارواح بزرگان را غریق رحمت فرماید و به عالمان و دانشمندان و فرهیختگان توفیق خدمت علمی و فرهنگی عنایت 

فرماید. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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 نشست علمی

محمدباقر خراسانی )مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی و دبیر اجرایی همایش(  5

گزارش همایش ملی حکیم طهران

اعوذ بالله من الشــیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.  
الحمدلله رب العالمین ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم. 
با کســب اجازه از محضر اساتید و فضالی معظم، گزارش اجمالی 
از اقدامات صورت گرفته در خصوص همایش ملی آقاعلی مدرس 

زنوزی؛ حکیم مؤسس باستحضار خواهد رسید.
مجمــع عالی حکمت اســالمی که تحت اشــراف و نظارت عالی 
حضرات آیات عظام جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی از سال 
1384 فعالیــت خود را آغاز کرد، یکــی از برنامه هایی را که به جد 
مورد برنامه ریزی و توجــه قرار داد و پیگیری نمود،تبیین و معرفی 
حکمای بزرگ شیعه بود. به همین منظور نسبت به شناخت و معرفی 
شخصیت علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی، طرحی آماده و پس 
از بررسی های الزم، برنامه اجرای همایش ملی حکیم طهران آماده 
و از دوازدهم اردیبهشت 1392که مصادف با سالروز والدت حضرت 
زهرا و روز بزرگداشت مقام معلم بود رسماً دبیرخانه همایش با 
حضور نمایندگان 20 مرکز علمی، اجرایی و فرهنگی کشــور، که 

همکارمان در همایش می باشند، کار خود را آغاز کرد.
در خصوص برگزاری همایش ملی حکیم طهران که قرار است ان 
شاء اهلل در نیمه دوم سال 1394 در تهران و قم برگزار شود تاکنون 
بیست مرکز علمی به شرح ذیل همکاری خودشان را در زمینه علمی 

و اجرایی اعالم کرده اند:
بنیاد حکمت اســالمی صدرا ، پژوهشــکده علوم وحیانی معارج، 
پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، جامعة المصطفی 
العالمیه، دانشــگاه باقرالعلوم، دانشــگاه تهران، دانشگاه قم، رادیو 
معارف، شورای تخصصی شورای عالی انقالب فرهنگی، شهرداری 
تهران، صدا و ســیمای جمهوری اســالمی، مدرســه عالی شهید 
مطهری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه اســتان تهران، معاونت 
پژوهش حوزه های علمیه سراسر کشور، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، وزارت علوم، تحقیقات 
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و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 برنامه های مختلفی بعد از شکل گیری دبیرخانه شروع شد و کارها 
به سرعت انجام شد. راه اندازی کمیته علمی که محورهای فراخوان 
مشخص شــد. امروز و در این جلسه در خدمت دبیر محترم کمیته 
علمی همایش حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقای معلمی 

هم هستیم.
فراخوان مقاالت به مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی سراسر کشور 
ارســال شد. یکی از برنامه های مورد توجه بحث احیای آثار مرحوم 
آقاعلی مــدرس زنوزی بود که کمیته احیــاء و تصحیح آثار فعال 
شــد و با افتخار امروز اعالم می کنیم که گرچه مجموعه مصنفات 
مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی قباًل در ســه مجلد منتشر شده بود، 
اما امروز براســاس پیش بینی کمیته احیاء آثار همایش، آثاری را که 
تاکنونشناســایی و جمع آوری شده، ان شاء اهلل قریب 5 جلد خواهد 
شد و در ایام برگزاری همایش اصلی ان شاء اهلل چاپ خواهد شود و 

در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
یکی از برنامه های بسیار مهمی که از آغاز فعالیت ها برای همایش 
در نظر گرفته شــد، برگزاری پیش نشســت های علمی با توجه به 
محورهای فراخوان بود که تاکنون دوازده پیش نشست بدین شرح 
در نقاط مختلف کشور برگزار شده است: اولین پیش نشست در قم 
و از ســوی مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد. پیش نشست 
دوم را در تهران در حوزه علمیه امام رضا پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشه برگزار کرد. پیش نشست ســوم در قم مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی برگزار نمود. پیش نشســت چهارم از 
سوی پژوهشگاه بین المللی المصطفی وابسته به جامعه المصطفی 
العالمیه، پیش نشســت پنجم و ششــم را دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران، پیش نشست هفتم توسط مرکز پژوهش های اسالمی صدا و 
سیما، هشتمین پیش نشست در مدرسه عالی شهید مطهری، نهمین 
پیش نشست از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان تهران 
همزمان با جشــنواره عالمه حلی و تجلیل از نخبگان جوان حوزه 
استان تهران، دهمین پیش نشســت در دانشگاه شیراز، یازدهمین 

پیش نشست توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 
تهران و دوازدهمین پیش نشست از سوی دانشگاه فردوسی مشهد 
برگزار شدو ســیزدهمین پیش نشست هم امروز در خدمت شما در 
شهرستان مرندهستیم. بحمدهلل در این پیش همایش هامراکز علمی 
کشور با حضور اســاتید محترم به بررسی ابعاد مختلف شخصیت 
علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی 
حکیم مؤســس، پرداختند. براساس برآوردی هم که انجام شده ان 
شاء اهلل تا پایان آبان ماه دو پیش نشست دیگر یکی در دانشگاه قم 

و یکی هم در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.
براساس محورهای فراخوان مقاله که کمیته علمی همایش مشخص 
نموده، تاکنون 43 چکیده و ســی و یک اصــل مقاله به دبیرخانه 
همایش ارسال شده است.در تدوین مقاالت هم سعی شده از اساتید 
و فضالی علمی حوزه و دانشگاه دعوت بعمل آید تا مقاالت بسیار 

خوبی را داشته باشیم.
در خصوص شناسایی و جمع آوری نسخ آثار مرحوم آقاعلی مدرس 
زنوزی تاکنون 42 نسخه مربوط به 17 اثر حکیم موسس از سیزده 
مرکز علمی و کتابخانه ای کشور جمع آوری شده و بحمدهلل که امروز 
در خدمت شما هستیم تمام آثار و نسخی که جمع آوری شده جهت 
تصحیح در اختیار مصححین بسیار خوب و مجرب قرار گرفته که ان 
شاء اهلل بتوانیم در ایام برگزاری همایش بخش عمده مجموعه آثار 
و مصنفات مرحوم حکیم زنوزی را با تصحیح خوب و جدید رونمایی 

و در اختیار عالقه مندان به حکمت و حکمای اسالمی قرار دهیم. 
در پایان تشــکر می کنم از همه برگزارکنندگان این مراســم بویژه 
حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقای نعمت زاده امام جمعه 
محترم ، فرماندار محترم و روســای محترم دانشگاه آزاد اسالمی و 
پیام نور مرند، رئیس دانشگاه پیام نور زنوز ، شهرداران محترم مرند 
و زنوز و تمام دست اندرکاران سیزدهمین پیش نشست همایش ملی 
مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی که امروز در دانشگاه آزاد اسالمی مرند 

در حال برگزاری می باشد.
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آیت اهلل سیدمحمد غروی )عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( 5

معیـار تـمـایـز عـلـــوم

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی  
سیدنا ونبینا ابا القاسم محمد وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین 

و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من اآلن الی قیام یوم الدین.

سیزدهمین پیش همایش مرحوم مالعلی زنوزی »حکیم طهران« 
در مرند، نزدیک به جایی که اصالت ایشــان از آنجا بوده، تشکیل 
می شود. قبل از اینکه حدیثی را بخوانم ـ رسمم این است هر جایی 
که بحثی داشته باشم، حدیث کوتاهی را بخوانم که هم برای خودم 
مفید باشــد و هم تذکر برای دیگران باشد ـ از همة بزرگوارانی که 
شرف حضور دارند؛ افاضل، اساتید، دوستانی که از اساتید مرند هستند 
و بزرگانی که در اینجا و در اســتان هســتند و باالخص از حضرت 
حجت االسالم والمسلمین نعمت زاده که حضور پربرکتی در این خطه 
دارد و خدمات بسیار خوبی را هم به حوزه و شهر خود کرده است. 

معرفی دکتراحمدی  �
از همة عزیزان؛ به ویژه حضرت اســتاد دکتر احمدی عذر می خواهم 
که افتخار شــاگردی ایشان را حدود ســی و پنج سال قبل داشتم 
و چند سالی فلســفه و زبان انگلیسی را خدمت ایشان تلمذ کردیم 
که البته زبان انگلیســی در شأن ایشــان نبود چون برای حوزه بود 
تبعــاً می خواند و به برخی از آقایان و فضال دراین رابطه کمک کرد. 
هرچند که ممکن اســت ما شاگرد خوبی برای ایشان نباشیم؛ ولی 
جناب دکتر احمدی از افتخارات حوزه و دانشگاه است و خدمات بسیار 
زیادی را به حوزه دارند. در حوزه تدریس داشت، با اینکه سالیان سال 
در طهران اســتاد دانشگاه بود و مسئولیت های مختلفی در شورای 
انقالب فرهنگی داشت و مهم تر از همه، مسئولیت سازمان مطالعات 
و تدوین کتب درسی دانشگاه را بر عهده  داشت و مؤسسش ایشان 

بود.
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فرصت نیســت که عرض کنم کتاب های ما چه وضعیتی داشت و 
ایشان چگونه بی سروصدا و با اخالص، این کار را دنبال کرد. شاید 
بیش از هزار کتاب توســط این مؤسسه چاپ و منتشر و با شرایط 
مناســب در اختیار دانشجویان گذاشته شده است. گاهی افرادی در 
دانشــگاه خودمان کتاب ها و جزواتی را مطرح می  کردند؛ اما خیلی 
نمی توانستند تأثیرگذار باشند. گاهی اوقات با مسائلی آمیخته بود که 
با فرهنگ ما تناسب نداشت. این کاری که حضرات کردند که توسط  
خود جناب آقای دکتر احمدی انجام شد، کار بسیار بزرگی بود. چون 
به دور از بسیاری از سروصداها و با اخالص و اعتقاد کاری و اعتقاد 

خاصی این کار را انجام داد. 
در این برنامه قرار اســت به جای جناب استاد فیاضی که از اساتید 
حوزه می باشــد و در فلسفه بسیار کم نظیر است، صحبت کنم. قرار 
بود ایشــان افاضه کند؛ ولی دیگر ایشان نپذیرفت و در نتیجه برای 
اینکه تا حدی رسم ادب را ایفا کرده باشم، چند جمله ای را در خدمت 

عزیزان هستم. 

روایتی دربارة همنشینی با عالمان باتقوا �
اما آن روایتی که مورد نظر است؛ البته من بخشی از آن را می خوانم 
و جنبه ســلبی روایت را نمی خوانم. رسول گرامی)ص( می فرماید: 
َواُضِع«؛1 به عالمانی  ُبــوا ِإَلی َعاِلٍم َیْدُعوُکْم ِمَن اْلِکْبــِر ِإَلی التَّ »َو َتَقرَّ
نزدیک شــوید که شــما را از کبر و دگر بزرگی نسبت به دیگران 
ْخاَلِص«؛  َیاِء ِإَلی اإْلِ به تواضع و فروتنی ســوق می دهند، »َو ِمَن الرِّ
کسانی که شما را از ریا و کارهایی که احیاناً برای غیر خدا و مقاصد 
مادی و هواهای نفسانی انجام می گیرد به اخالص دعوت می کنند 
کِّ ِإَلی اْلَیِقیِن«؛ به  که کار را فقط برای خدا انجام دهید. » َو ِمَن الشَّ
عالمانی نزدیک شــوید که به یقین شما می افزایند و شک شما را 
تبدیل به یقین می کنند. عالمانی که نمی توانند غیر از شبهه افکنی 
برای تزلزل عقاید، نقش دیگری را ایفا کنند. اینها کســانی نیستند 
که مورد نظر باشند، اینها عالمان واقعی نیستند که علم آنها به جایی 
ْهِد«؛  ْغَبِة ِإَلی الزُّ رسیده و تحولی در آنها ایجاد کرده باشد. »َو ِمَن الرَّ
به عالمانی نزدیک شوید که شما را از توجه به دنیا، به بی رغبتی به 
دنیا وادارد. معنای زهد، عدم وابستگی به دنیاست و به معنای استفاده 
نکردن از امکانات نیســت. اگر محور حــرکات، افکار و ارزش های 
انسان، جنبه های مادی باشد، برخالف زهد است. حضرت می فرماید 
به عالمانی نزدیک شــوید که شما را از وابســتگی به دنیا به عدم 
ِصیَحِة«؛ به  وابستگی به دنیا هدایت می کنند: »َو ِمَن اْلَعَداَوِة ِإَلی النَّ
عالمانی نزدیک شوید که به جای اینکه بذر نفرت و دشمنی در شما 
ایجاد کنند، بذر دلســوزی را در شــما تحقق بخشند. روایت جالبی 
ٍع  است. قسمت اول روایت این اســت: » اَل َتْجِلُسوا ِعْنَد ُکلِّ َداٍع ُمدَّ
َواُضِع  َیاِء َو ِمَن التَّ ْخاَلِص ِإَلی الرِّ کِّ َو ِمَن اإْلِ َیْدُعوُکْم ِمَن اْلَیِقیِن ِإَلی الشَّ
ْغَبِة« و بعد،  ْهِد ِإَلی الرَّ ِصیَحِة ِإَلی اْلَعَداَوِة َو ِمَن الزُّ ِإَلــی اْلِکْبِر َو ِمَن النَّ
ُبوا ِإَلی َعاِلٍم  قسمت دوم روایت شروع می شود که می فرماید: » و  َتَقرَّ
کِّ  ْخاَلِص َو ِمَن الشَّ َیاِء ِإَلی اإْلِ َواُضِع َو ِمَن الرِّ َیْدُعوُکْم ِمَن اْلِکْبِر ِإَلی التَّ

ِصیَحةِ «. ْهِد َو ِمَن اْلَعَداَوِة ِإَلی النَّ ْغَبِة ِإَلی الزُّ ِإَلی اْلَیِقیِن َو ِمَن الرَّ

 در روایاتی که مربوط به علم و عالمان است تفحصی کردم، اصطالح 
عالم در مجامع روایی مربوط به علما و دانشمندانی است که با علم 
و دانش الهی شــان زندگی کنند و تحولی در آنها تحقق ببخشد و 
چنین نیست که عالم صرفاً این باشد که بخشی از ذهنش معلوماتی 
باشد؛ اما سبک زندگی اش به گونة دیگری باشد. حتی در روایات از 
امام درباره ي چنین افرادی سؤال می شود، حضرت می فرماید: نگاه 
کردن به چنین عالمی نه فقط عبادت نیســت؛ بلکه فتنه اســت.2 
در واقع  به عالمی سفارش شده که بتواند شما را به این مفاهیم بلند 

اخالقی هدایت کند و این طور تأثیرگذار باشد. 

معیار تمایز علوم �
بحث دیگر این اســت که تمایز علوم به چیســت؟ علم به معنای 
knowledge به معنای وســیع کلمه اش، بحث هایی است که در 
فلسفه علم به معنای knowledge مطرح است. که آیا به موضوع 
است یا به روش یا به هدف و غرض است؟ نظر بسیاری از بزرگان 
این اســت که روش و هدف، نقش بیشــتری را نسبت به موضوع 
دربارة وجه افتراق علمی نســبت به علم دیگر و دانشــی نسبت به 
دانش دیگر ایفا می کند اســت. ممکن است موضوعی بین دو علم 
مشترک باشد با دو روش با دو هدف که نمونه اش را به ویژه در علوم 
انسانی داریم که به مناســبتی عرض خواهم کرد. بر روش، خیلی 
تأکید می کنند که نقش بسیار مهمی دارد که البته تاحدودی موضوع 
و هدف مشــخص می کند که روش علمی باید چگونه باشد و چه 

باشد؛ ولی آنچه برجسته است موضوع می باشد.
گاهی مطرح می شود که فلسفه که به یک معنا یکی از علوم است؛ 
یعنی علم به معنای knowledge. البته فلسفه به معنای گذشته اش 
معنای وســیعی دارد که همة علوم را دربرمی گیرد که االن متعارف 
نیست و امروزه به همان معنای الهیات به معنای اعم منظور است و 
یا گاهی امور عامه. چنین نیست که طبیعیات و اینها را هم فعاًلٌ در 
این اصطالح کلی یا فلسفه اولی که مطرح می شود شامل طبیعیات 
 شــود؛ بلکه حداکثر، شــامل امور عامه و الهیات به معنای اخص 
می شــود. گاهی این مسئله ای مطرح می شود که آنچه فلسفه را از 
علوم دیگر جدا می کند، موضوع است که موضوع عام است قبل از 
اینکه به قیود مختلفی تخصص پیدا کند. مباحث کلی دربارة وجوه 
مربوط به فلسفه است و روشــی که مطرح می کند روش تعقلی و 

برهانی است. البته برهان یک قسم از قیاس است.

اسامی و غیراسامی بودن علوم �
 دراین رابطه، بحثی را مطرح می کنند که ما فلسفه اسالمی، مسیحی 
و غیراسالمی نداریم و به تعبیر دیگر، ما فلسفه مسلمانان داریم، نه 
فلسفه اســالمی. دلیلی هم که برای این مطلب ذکر می کنند این 
اســت که اگر موضوع، فلســفی و روش، برهانی باشد با این روش 
کار کنید این فلســفه است و جا نمی شناسد؛ اسالمی و غیراسالمی 
نمی شناســد. اگر تفاوت هایی وجود دارد مربوط به اشخاص و افراد 
است یا فقط مربوط به این است که چه موضوعاتی در کدام منطقه 
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و فرهنگ و احیاناً برجسته شود و فیلسوف در آن رابطه ها به درستی 
ورود و خــروج پیدا کند. در نتیجه بنده بر این تأکید کردم که ما نه 
فقط فلسفه مســلمانان را داریم؛ بلکه فلسفه اسالمی نیز داریم که 
این نکته، کلیدی اســت. در باب علوم و حتی علوم انسانی هم این 
مسئله را حضرات مطرح کردند. مثاًل مطرح می شود که روان شناسی، 
ـ که مقداری بیشــتر با آن کار کردم ـ علم است و مدعی هستند که 
داده هایش را از راه تجربه دنبال و تحقیق و مسائل را با روش علمی 
اثبات می کنند. یااینکه مثاًل جامعه شناسی جزء علوم است، نه علوم 
عقلی و برهانی و مسائلش با تحقیقات میدانی و کارهای دیگر اثبات 
می شود. روان شناسی اسالمی و غیراسالمی نداریم؛ همان طور که 
مطرح می شــود، جامعه شناسی اسالمی و غیراسالمی نداریم. علوم 
انســانی اسالمی و غیراســالمی نداریم و یا اینکه این موضوعتان 
مربوط به این علم هست یا نیست؟ یا این تحقیق هدف را می تواند 
تأمین کند یا نمی کند؟ آیا با این روش، مســئله اثبات شده یا نشده 
است؟ اگر اثبات شــود باالخره یک مسئله روان شناسی، نتیجه ای 
اســت که از روش خاص علمی خودش برخاســته و به هم ارتباط 
دارد. اما اینکه پســوند اســالمی و غیراسالمی پیدا کند، دیگر معنا 
ندارد. یعنی این مطلب اختصاص به فلسفه اسالمی هم ندارد؛ بلکه 
در علوم انسانی هم این مسئله را مطرح کردند. بی شک تکیه ام اآلن 
بر فلســفه است. عرضم این است که این طور نیست که چون سنخ 
موضوع، فلسفی است، هدف هم متناسب با فلسفه و تعریف فلسفه 
است و روش، تعقلی، استداللی و برهانی است؛ پس دیگر اسالمی 
و غیراسالمی معنا ندارد، مرز نمی شناسد، اینجا و آنجا نمی شناسد، 
فلسفه اروپایی و غربی و اسالمی نمی شناسد. عرض ما این است که 
این مطلب تام و صحیحی نیست. همان طور که امروزه نمونه هایش 
را در علــوم هم داریم. وضع علم دنیــا به گونة دیگری رغم خورده 
است. چرا این طور نیست؟ زیرا خیلی از موضوعات که برای فیلسوف 
مطرح می شود، گاهی ملهم از دین و برگرفته از عقاید دینی است؛ 
همچنان که پاسخی که دین به مســئله ای در اعتقادات و مسائل 
مختلف جهان بینی می دهد، برای فیلسوف متدین، اهمیت خاصی 
دارد؛ اما چون فیلســوف اســت نمی تواند به این اکتفا کند. اما این 
زمینه ای می شود برای اینکه این فیلســوف، این موضوع را جدی 
بگیرد و درباره اش بحــث و کاوش کند. یا فرض کنید این مطلبی 
که از معارف الهی اســتفاده می شــود که مثاًل انسان دارای بعدی 
غیرمادی اســت، مرتبه ای از نفسش مجرد است طبق دیدگاه های 
صدرالمتألهین و کسانی که از او تبعیت می کنند؛ مثل حکیم طهران، 
مرحوم مالعلی زنوزی. وقتی که مسئله تجرد نفس در فلسفه مطرح 
می شود، فیلسوف از جهتی متدین است. وقتی فرض این است که 
فردی متدین اســت اعتقاد دارد از این جهت از آیات مختلف قرآنی 
ْمِر َرِبّي«3 هم 

َ
وُح ِمْن أ وِح ُقِل الُرّ استفاده می شود »َو َیْسَئُلوَنَك َعِن الُرّ

َناُه َخْلًقا آَخَر«4 خلق، نحوة خلقت 
ْ
نَشأ

َ
به معنای امر اســت یا » ُثَمّ أ

دیگری اســت یا آیات دیگری که مربوط به برزخ و امثال اینهاست 
یا روایاتی که در این رابطه است که وقتی انسان ُمرد روحش منتقل 
می شود. از این آیات و روایات استفاده می کنیم که انسان، حقیقتی 

دارد که آن حقیقت، اصل حقیقت انسان را تشکیل می دهد و حتی 
این بدن ابزار و زمینه اســت که این حقیقت را کمال  بخشــد یا به 

انحطاط برد.
در فلسفه همة توجه اش این است که آیا استدالل و برهانی می توان 
بر این مسئله اقامه کرد و همة تالشش را به کار می گیرد که دربارة 
این مســئله بحث و کاوش کند که عقل و برهان در این رابطه چه 
می گوید؟ این فکر نقش بســیار مهمــی دارد در اینکه توجه اش به 
یک سری اســتدالل ها و براهین معطوف شود و دیگران هم این 
را تکمیــل کنند. لذا الهیــات بالمعنی االخص را در فلســفه های 
رایــج ما کــه صدرالمتالهین و کســانی که بعــد از او آمدند مثل 
مرحوم عالمه طباطبایی مالحظه می کنید. می بینید که چطور مباحث 
مختلفی که در فلســفه بالمعنی االخص آمده، با آنچه که از آیات و 
روایات استفاده می شود، تفاوت دارد. آنچه دربارة ذات و صفات خدا، 
علم خدا، مراتب علم خدا، علم ذاتی خداوند و چند مرحله علم فعلی 
حضرت حق و مسائل دیگر هست، خیلی مهم است. یا فرض کنید 
اختیار انسان که مقوله فلسفی است آیا انسان، موجود مختاری است 
یا اینکه همین عوامل محیطی و وراثتی همة عرصه های او را شکل 
می دهند و انســان اختیار ندارد. این نکته را می خواهم عرض کنم 
که فرد متعهد متدین و عالمی که عالم اسالمی است و در عین حال 
فیلسوف است بسیاری از موضوعات برای او عرضه می شود که اگر 
در این فضا نبود این موضوعات بر او عرضه نمی شد. به دنبال حل 
بخشی از مسائل برمی آید که اگر در این شرایط و معارف نبود، این 
مسائل را نمی توانست حل کند. لذا اگر کسی با فلسفه اسالمی آشنا 
باشــد مالحظه می کنید که چگونه به فارابی و بعد، ابن سینا و بعد، 
بهمنیار و دیگران می رســد و همین طــور ادامه پیدا می کند. چطور 
فلسفه سنگین می شود و در نتیجه، انطباقش با معارف الهی زیادتر 
می شــود و لذا فیلسوفی مثل مرحوم صدرالمتألهین تصریح می کند 
و می گوید که »تّبا لفلســفة«5 یعنی نابود باد فلســفه ای که احکام 
و معارفش مخالف با شــریعت شریعت محمدی باشد. از آن طرف 
هم اشــاره می کند و می گوید که حاشا شریعت الهی و معارف الهی 
اسالمی که احکام و معارفش مطابق با عقل نباشد. این همه تأکید 
بر عقل می شــود. اصاًل در مبانی اصولی ما غیر از باب فقه، یکی از 
مبانی فقهی ما به یک معنا عقل است و لذا بزرگان ما می گویند که 
اگر ما ظواهری داشــته باشیم که با عقل قطعی ناسازگار باشد این 

ظواهر باید برخالف ظاهر حمل شود. 
اینجا بد نیست که اشاره  کنم که مرحوم شیخ انصاری وقتی در بحث 
واجب و مشروط ورود پیدا می کند، واجب مشروط را به واجب معلق 
برمی گرداند و می گوید که هرچند که ظواهر این را ایجاب می کند 
که در واجب مشروط، وجوب مشروط باشد؛ زیرا ظواهر جمله شرطیه 
این اســت که هیئت مقید شود؛ ولیکن چون هیئت، معنای حرفی 
دارد و معنی حرفی نیز جزئی است، در نتیجه نمی تواند تخصیص و 
تقیید پیدا کند و براســاس این امر عقلی، دست از ظهور بر می دارد. 
حتی فردی مثل شیخ انصاری با مسئله این طور برخورد می کند. لذا 
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باید توجه داشته باشیم که فلسفه در حوزه اسالم و معارف اسالمی 
تحول پیدا کرده و رنگ دیگری به خود گرفته اســت. لیکن برخی 
از کسانی که آن طور آشنایی با فلسفه اسالمی ندارند گاهی کلماتی 
را به زبان می آورند که فلسفه مسلمانان را داریم، فلسفه اسالمی را 
نداریم، نشانگر این است که به فلسفه اسالمی ما توجه نکردند که 
چگونه متأثر از مفاهیم بلند اســالمی و مفاهیم الهی بوده و چگونه 
تأثیرگذار بوده اســت، بدون اینکه رویکرد دیگری به عنوان فلسفه 
اســالمی پدید آمده باشد. در ارتباط با علوم انسانی هم همین است 
من گمان نمی کنم که بتوانم بحث را ادامه دهم و به طول می انجامد 
که آثار و برکات فلسفه در عقاید، اخالق و دیگر معارف را بازگو کنم. 
حرف هایی که بعضی در ارتباط با علوم انسانی مطرح می کنند گاهی 
به خاطر نادانی و گاهی تعصبات خشــک است که می گویند علوم 

انسانی، اسالمی و غیراسالمی ندارد.
من در جلســه ای که در مشــهد بودم که موضوع بحثم همین بود 
به عنوان مثال مسئله روان شناسی را مطرح کردم و گفتم که تاریخ 
علمی روان شناسی از اواخر قرن نوزدهم شروع می شود و در حدود 
صد و سی سال از نشــاط علمی آن می گذرد و مؤسس اصلی اش 
اینها بودند، تا اآلن شــما مکاتب مختلف روان شناســی دارید. هر 
کدام از این مکاتب فلســفی، از فلسفه رایج زمان خودشان  که آن 
موقع وجود داشــته، متأثر هستند. تفکر ساخت گرایی متأثر از تفکر 
آمپریست و تفکر رفتارگرایی متأثر از رفتار پوزیتویست است. تفکر 
کنش گرایی متأثر از پراگماتیست است. تفکر انسان گرایی متأثر از 
تفکر اگزیستانسیالیست و همین طور تفکر فمنولوژی و تفکر هوسرل 
که دراین رابطه است حتی اینها در روش تحت تأثیر قرار گرفته اند. 
در موضوعات مختلف نیز این طور نیست که ما گمان کنیم که علم 
اسالمی و غیراسالمی ندارد. نه؛ ما اعتقاد داریم که می توانیم علمی 
داشــته باشیم که براساس مبانی فکری، جهان بینی و علم النفسی 
خودمان باشــد. این، در دنیا بوده و هســت و امروزه روان شناسی 
اســالمی یکی از رویکردهایی در دنیا هست و اختصاص به ایران 
هم ندارد. حتی در قسمت های روان  درمانی و مشاوره هم مسئله به 

همین صورت است و فلسفه چه تأثیری در اینها می گذارد؟ 
فلسفه و به ویژه فلسفه اسالمی، نقش بسیار مهمی دارد که می تواند 
مبانی تصوری و تصدیقی این علوم را حل کند. آنچه را که در این 
عرایض می خواســتم عرض کنم به خصوص این قسمت را فعاًل 
بررسی کردم که ما فلسفه اسالمی داریم. اجمااًل عرض می کنیم علوم 
اسالمی داریم و می توانیم داشته باشیم و معنای این سخن هم این 
نیست که ما با روش عقلی، تعقلی و برهانی وارد فلسفه و غیرفلسفه 
شویم یا روان شناسی که با علوم تجربی کارش را دنبال می کند ما 
دســت از تجربه برداریم. البته یک مجال وسیع تری را می طلبد تا 
زمان بیشتری را به آن بپردازیم. فلسفه کما اینکه تأثیرگذار است در 

ارتباط با اخالق نیز تاثیر به ســزایی دارد و یکی از فلسفه های 
مضاف، فلسفه اخالق است. امروزه می بینید بعضی 

از تفکــرات و رویکردها در اخالق این 

اســت که هیچ ماهیت واقعی برای اخالق قائل نیستند و فقط یک 
سری اعتبارات اجتماعی است که هر گروهی و منطقه ای، چیزی را 
خــوب می داند، گاهی هم بد می داند و در نتیجه، اخالق به آن معنا 
وجود ندارد. گاهی چنین تفکراتــی در جامعة عملی ما وجود دارد؛ 
درحالی که مبانی فکری ما در قالب فلسفه می تواند اخالق را به گونة 
دیگری تبیین کند. کما اینکه این طور هست. همان طور که فلسفه 

می تواند در فهم مفاهیم دینی به ما خیلی کمک کند. 

اهمیت تفکر عقلی �
جریان داعشی ها و تکفیری ها، القاعده ای ها که امروز، امت اسالمی 
گرفتارش است، و بزرگترین آسیب را به اسالم و قداست اسالم وارد 
کردند، علتش چیست؟ علتش این است که اینها متأثر از تفکر سلفی 
هســتند که عقل را کنار می گذراد چه نتایجی دارد؟ همان طور که 
هفته گذشته مهمانی را در جامعه مدرسین )رئیس دانشگاه زیتونیه 
تونس( داشتیم، وقتی این سؤال از او شد، گفت که این یک انحراف 
در اسالم است و رســماً هم مطرح کرد این انحراف از کجا نشأت 
می گیرد و این تفکر خوارجی است که توضیح بسیار خوبی داد. تفکر 
عقلی نقش بسیار مهمی دارد در اینکه ما معارف الهی را آن طور که 
هست، بفهمیم. در آیات و روایات هم به عقل به عنوان حجت باطنی 
توجه شده است و این خیلی مهم است. برای یکی از این آقایان که 
این نکتــه را باز می کردم می گفتم که یک آیه و روایت بیاورید که 
همین دریافت و شــهود را به عنوان اینکه من این را درک کردم و 
به عنوان حالتی عرفانی یافتم و در نتیجه به آن عمل می کنم، حجت 
باطنی اش را برای من بگویید و دلیلی قاطع داشته باشید. دلیلی بر 
حجت شهود غیر معصوم نداریم؛ اما عقل این طور نیست. در شهود 
آسیب پذیری  بسیار زیادی است تخیالت و توهمات دست به دست 
هــم می دهد و در نتیجه گاهی آنچه که فــرد ادعا می کند با علم 
حضوری یافتم، تخیل است؛ ولی فلسفه این طور نیست. از محضر 
استاد بزرگوارم جناب دکتر احمدی عذرخواهی می کنم و همین طور 
از حضاری که در خدمتشــان هستیم و از بزرگوارن و افاضلی که از 
قم در خدمتشــان بودیم، عذرخواهی می کنم و از مسئوالن شهر، 
امام جمعه محترم و رئیس دانشــگاه آزاد مرند که دانشگاه خوبی را 
مدیریت می کنند که در مســیر انقالب هستند وان شاء اهلل خواهند 
بود. خداوند ان شاء اهلل همة ما را مورد توجه خاص حضرت بقیة اهلل 

و مشمول دعاهای آن حضرت قرار دهد.
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 سخنرانی

حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی 5

مدرس زنوزی و حکمت متعالیه

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصالة و السالم علی  
رسول الله و آله الطاهرین.

بنــده از عزیزانــی که برپایی ایــن دیدار با ایــن چهره های عزیز 
دانشجویی و مســئولین فراهم کردند سپاسگزارم. پیشاپیش برای 
روح پاک حضرت امام)ره( طلب رفعت مقام می کنم و هیچ شب و 
روزی نیست که برای او و عالمه طباطبایی طلب رفعت مقام نکنم. 
این سلســله جنبانی که در سراسر کشــور این چنین حرکتی را به 
وجود آورده است چنان که قدم به هر جای این دیار که می گذاری 
از چابهار بگیرید تا مرند و جلفا سراســر این حرکت الهی اسالمی 
مرهون امام است و دعای خیر هم داریم برای توفیق و عزت مقام 
معظم رهبری که واقعاً این کشــور اگر امنیتی دارد در سایة رهبری 

ایشان است.
به همه دوستانی که زحمت کشیده اند از امام جمعه محترم و دانشمند 
و فرهیخته مرند تا فرماندار و شهرداران محترم مرند و زنوز و همه 
عزیزانی که زحمت این همایش دلنشین را فراهم کردند سپاسگزارم. 

خیلی آداب دانی بلد نیستم. اما گزارشی که از وضع مرند و شهدایی 
کــه داده و مراکز طلبگی و طلبه از آقایــان و بانوان طالب مرد و 
زن واقعا خرسندکننده اســت از آن جهت که گذشته آذربایجان را 
به یاد می آورد. امام پیوســته می فرمود آذربایجان همیشه پیش تاز 
بوده و کســی که یک خرده با تاریخ آشــنایی داشته باشد می داند 
که آذربایجان در ثبات کشــور ایران چه نقشی داشته است. خدا به 
عالمه طباطبایی رفعت مقام بدهد ، برخالف بعضی ها که از صفویه 
انتقــاد می کردند و می کنند می فرمود صفویه خدمت بزرگی به این 
کشــور و به تشّیع کردند. این دعواهایی که امروز عربستان وحشی 
جاهلــی راه انداخته آن روز از طریق حکومت عثمانی دایر بود و به 
بهانه تشیع و تسنن چهل هزار نفر شیعه را در همین مرعش جنوب 
ترکیه بی گناه کشــتند. توسط صفویه حکومت رسمی شیعه در این 
کشور از آذربایجان برپا شد. از این رو من نسبت به این خطه خیلی 
دلبستگی دارم و اگر اجازه دهید یک قصیده ای دارم که شعر است و 
شعر زورکی نمی شود از عمق جان برمی خیزد آن را خدمتتان عرض 

می کنم و بعد هم ان شاء اهلل تکثیرش کنند به دانشجویان بدهند.
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ده، دوازده سال پیش که من مجلس بودم یک احمقی یک چیزی 
نوشــته بود و اهانتی کرده بود و مردم شریف این دیار هم برآشفته 
بودند. من بخشی از این را دادم به برخی روزنامه های مرکز منتشر 
کردند. آن ده دوازده بیت به منزله یک آب ســردی بود که بر روی 
یک آتش برافروخته ای ریخته شــد و آن فتنه را خواباند. بسیاری از 
روزنامه ها و مجالت این منطقه هم آن را پخش کردند. این قصیده 
را خدمتتان می خوانم و بدانید که من عالقه ام به آذربایجان چگونه 
اســت. اآلن که امام جمعه محترم گزارش می دادند به گریه افتادم 
و می دانم که این دیار چه رنجی کشــیده است. از جنگ های ایران 
و روس کــه آن قطعــه و آن پاره تن آن طرف افتاد تا برســیم به 
جنگ های عثمانی آذربایجان به خصوص تبریز هجده سال در یوغ 
حکومت عثمانی بود. تا وقتی که شــاه عباس آمد و اینجا را و کل 
آذربایجان را و آذربایجان آن سوی ارس را بازپس گرفت. به هر حال 
من این چند بیت را می خوانم و افسوس می خورم که مرحوم شهریار 
زنده و حاضر نیســت. یک بار نزدیک یک ساعت به منزلش رفتم 
خیلی بزرگواری کرد گفت من اصاًل طاقت ندارم یک ربع بیســت 
دقیقه بیشــتر بنشینم نمی دانم چه شد که این قدر دوام آوردم. البته 
باید گفت به خاطر پیوند بنده با ایشــان و شما و با این دیار عزیز به 

هر حال قصیده این است: 
خاک  آذربایجان  ای   سرزمین   افتخـار

ای بـه  دیـن مرزداران  مـرزداری سـر بدار
ای هوایت عنبر آگین باغ و راغت مشک بیز

جویبارت  مشکبار  و   کوهسارت   مشکسار
صبح که بیرون ایستاده بودیم و این فضای دلنشین شهر شما مرند را 
می دیدیم درمی یافتیم که این اشعار در حق آذربایجان صادق است.

سرزمین قهرمانان خاک پاک عالمان
تـربت عـرفانیان چرخ والیت را مدار
اینها هر کدام اشاره ای دارد به واقعیتی »چرخ والیت را مدار« برای 
اینکه آن مقدار که آذربایجان در راه والیت اهل بیت قدم گذاشته و 

پیشینه داشته در جای دیگری نبوده است.

ســرفراز و  ســتبر  و   و  بشــکوه   نســتوه   راســخ  و  
 راســت   چون    ســرو    تنــاور   در    گــذار    روزگار
 افســری بــر فــرق دانش چــون تــو را عالمه هاســت
 ســروری  بــر  چامــه ســازان  زانکــه داری شــهریار
نقشــبند آن  در  تــو  دســت  هنــر،  نقــش   هرکجــا 
آشــکار آن  بــر  تــو  رنــگ  رنــگ شــرف،   هرکجــا 
پیشــتاز همــاره  خوانــدت  راســتان  امــام   آن 
 وه چــه خــوش نامی بهین فخــری، چو زمزم خوشــگوار

 راســت گفتنــدم که ایــران پیکر اســت این خطه ســر
یــادگار نیــاکان  از  گرانســنگ  دّر   دارم 

همیشــه می گفتند که ایران یک پیکری است و آذربایجان سر آن 
پیکر است.

در مـالیـر یـافتم نـشـو و نـمـا امــا دلـم
مـی زند پـیـوسته پـر با نام و یــاد آن دیـار

بوسه بر کوه و در و دشتت زنم وین بوسه را
مـی ستایم زان کــه دارد زواسـتـادم افتخار

منظورم مرحوم عالمة طباطبایی )ره( است.
فتنـه جـوی بـی خرد گو دور بـاش از این حـریم

خـار بـر خـارا مکـوب و پشــت شیـران را مخار
فارسی همواره رنگ و روی و رونق از تو داشـت

حجـتـم خـاقـانی و صـائب، نـظـامی، شــهریار
مــرز آذربـایـجـان خـواهی بـگویم تا کجاست؟

هـسـت از قـفـقـاز تــا ارونـد و تــا دریـاکنــار
قفقاز آن طرف ارس هم مال ایران است.

یعنـی ایران اسـت سـرتــاپــای آذربــایــجــان
نکته ای پر رمز و راز است این به رمزش هوش دار

لیــکن ایــن ایــران نـه آن ایران دیروزین ماست
بــود از خــوارزم و جـیـحــون تــا ورای قنـدهار

دســت اسـتـعـمـار پـسـت و پـسـتی دون همتان
تــن پــرسـتـان کــرد مــا را با چنـین روزی دچار
دست استعمار پست و االن آمریکا از ده دوازده هزار کیلومتر فاصله 

نشسته برای عراق تصمیم می گیرد.
عهدنامة ترکمنچای، آن سراسر رنگ ننگ

کــرد مــا را تـا ابــد از پیر و برنا شرمسار
رادـ زی، آبــادزی، وز هـر غـمــی آزادزی

تـا دمـاونــد و سباالن و سهند است استوار

مرحوم آقـا علی مدرس و مسأله حکمت �
مرحوم آقاعلی در زمان ناصرالدین شــاه بوده است گفتند آقاعلی از 
کســانی راجع به دکارت چیزی شنیده بوده است. من کمابیش که 
نگاه کردم ظاهراً از دکارت چیزی نداشــته باشد و اگر قرار باشد که 
یک رساله ای نوشته شود و من اگر فرصت شود حاضرم این رساله 
را راهنمایی کنم یک مقایسه ای بین آراء مرحوم آقاعلی و آراء الیب 

نیتز به هم نزدیک ترند تا با دکارت.
حاال اینجا جای پرداختن به مسائل انتزاعی فلسفی نیست. به همین 
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جهت بنده از آن می گذرم فقط عرض می کنم که دکارت در ســال 
1596 میــالدی به دنیا آمــد و 1650 از دنیا رفت و معاصر مرحوم 
مالصدرا بود. البته صدرا یک مقداری عمرشان از دکارت بیشتر بوده 
و تحولی که در اروپا پدید آمد بیشــتر مرهون ابتکارات و اختراعات 
بود نه تنها فلسف غرب. عزیزان می دانند و دانشجویان جوان بدانند 
که آن دوربین و آن تلسکوپ گالیله خیلی تحول در عالم علم پدید 
آورد. ایــن را از آن جهت عرض می کنم که اگر ارتباطی بین آنجا و 
اینجا می بود در حوزه فلسفی ما هم خیلی تأثیر داشت. مرحوم حاجی 
ســبزواری در این شرح منظومه مالحظه کنید فلکیات و طبیعیات 
قدیم را با زحمات تمام به نظم درآورده با آنکه در آن زمان، سال ها 
از اختراع تلســکوپ گالیله می گذشت و معلوم شد که آن طبیعیات 
قدیم تقریباً بلکه تحقیقاً فروریخته است. و خیلی از مباحث فلسفی 
هم که بر همان اساس  مبتنی بود آنها هم فرو ریختند. خدا رفعت 
مقام دهد به مرحوم عالمه طباطبایی می فرمود این عقول عشــره 
مال آن افالک پوست پیازی بطلمیوسی است، آن افالک که برداشته 
شد این عقول عشره هم مرتفع شد البته مجردات سر جای خودش 
است اما اگر این ارتباطات برقرار می بود مرحوم آقاعلی حکیم خیلی 

نقشش بیشتر می بود.
همان نقشــی که مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم شهید مطهری 
ایفا کردند و در زمان کمونیســت ها آمدند این کتاب اصول فلسفه 
را نوشتند و شاهکاری بود برای مسائل فلسفی و نقش بسیار بسیار 
مهمی در فروریختن افکار مارکسیستی در ایرانی آن روزگار داشت. 
این کتاب را بنده بارها خواندم. بعضی جاهایش را چند بار و بعضی 
جاهایــش را یک بار، دو بار شــماها هم بخوانید البته یک مقداری 
دشوار است ببینید فلسفه وقتی درست عرضه شود چه تأثیری دارد. 
من شنیدم بعد از پیروزی انقالب که آقای احسان طبری ایدئولوک 
و پیشــتاز تفکر مارکسیست در ایران، این کتاب اصول فلسفه را در 
خانه ای که در آن حبس خانگی بود می خواند و افســوس می خورد 
که ما در آن زمان فقط وقت را به خواندن دیالکتیک گذراندیم کاش 
چنین کتابی در دسترسمان بود و می خواندیم و به آن راه نمی افتادیم. 
این عرضم برای این است که مرحوم آقاعلی مدرس واقعاً در فلسفه 
اســالمی جایگاه عظیمی داشته است. اسفار برای او مثل موم بوده 
است. دیگر دوســتانی که کم و بیش آگاهی داشته باشند می دانند 
کتاب اسفار یک دریایی از حکمت متعالیه است و عالمه طباطبایی 
و مرحوم آقای مطهری پرورده همین مکتب بودند و مرحوم آقاعلی 
مدرس حواشی زیادی بر این کتاب دارند. در بحث های خیلی انتزاعی 
مثل اصالت وجود و اصالت ماهیت و تشــکیک وجود و آن هفت تا 
ســوالی هم که از ایشان شده عموماً در همین حوزه فلسفه متعالیه 
است. این یک تأسفی است که در آن روزگار این ارتباط برقرار نبود 
که یک حکیمی مثل آقاعلی بنشیند و آثار غربیان را بخواند و مقایسه 
کند. تازه باز جای یک تأســف دیگری اســت که نه مرحوم آقای 
طباطبایی و نه مرحوم آقای مطهری زبان خارجی بلد نبودند که از 

متن این آثار بردارند و وقت بگذارند و تحلیل کنند و بگویند آقا، آن 
چیزی که آنجا گفته شده جوابش این است. شما این شرح مبسوط 
منظومه مرحوم آقــای مطهری در چهار جلد را مالحظه کنید یک 
جاهایی با آن که با فلسفه کانت به آن صورت آشنایی نداشت اما به 
هر حال این که از سیر حکمت و امثال اینها جسته گریخته خوانده 
بود در آن شرح مبسوط منظومه مقایسه های بسیار خوبی کرده حاال 
اگر این استاد تخصصی در فلسفه غرب داشت با این تخصصی که 
در اینجا داشــت اینها را با هم ضمیمه می کرد. ببینید چه چیزی از 
آن در می آمد؟ طبعاً یک ابداع، یک پاسخگویی عمیقی به بسیاری از 
حرف های آن طرف داشتند و مرحوم آقاعلی از این نعمت متأسفانه 
بی بهره بوده است. من آثار مرحوم آقاعلی را وقتی می خوانم افسوس 
می خورم که چرا این پیوند برقرار نبود تا این دریای علم بتواند واقعًا 

در آن روزگار هنرنمایی کند.
تمام کتاب بدایع الحکم می توانم عرض کنم همان فلســفه صدرا 
است که آن شــاهزاده بزرگوار سؤاالتی کرد و برای ایشان فرستاد 
مثل بسیط الحقیقه کل االشیا یا نظیر اینها و بهتر بود که می رفت 
سراغ فلسفه دکارت و الیب نیتز و حس گرایان، تجربه گرایان مثل 

الک و هیوم و تا بیاید به کانت و فیلسوفان معاصر.
 این یک نکته ای که خاطر شــریف عزیزان باشد که ارتباطات چه 
تأثیری دارد و اآلن خدا را شــکر که حوزه قــم صدها نفر از افراد 
زبان دان و فلســفه غرب و فلسفه اسالمی خوانده در آن هست که 
به خوبی مقایســه می کنند. بنده گاهی توفیق دارم یک رساله ای را 
راهنمایی کنم یا یک درسی را سال ها آنجا داشتم در فلسفه تطبیقی 
یک تحولی پدید آمده اســت که ما آنجا مرعوب سخنان دیگران 

نیستیم. این یک نکته. 
اما یک نکته اساســی که تقریباً محور عرض بنده است این است 
که آقا علی، حکمت را به معنای واقعی حکمت فراگرفته اند. حکمت 
فایده اش چیست؟ حاال شده فلسفه که سرانجام آن به این تباهکاری 

غربی ها می رسد اما آن وقت ها اینطور نبود.
مرحوم سهروردی می گوید حکیم، حکیم نخواهد بود اال اینکه بتواند 
خلع بدن کند. یعنی روحش را به اختیار خودش بیرون بیاورد و دوباره 
به بدن برگرداند و خودش هم بدون تردید این هنر را داشته میرداماد 
استاد صدرا هم با آن مقام منیع به احتمال قوی چنین بوده. آری اینها 
این طور بوده اند. اصاًل آن اوایلی هم که ما وارد مدرسه شده بودیم 
ســال مثاًل 1331 این جورها می گفتند که هر کس حکمت بخواند 
می تواند کارهای خیلی عظیمی انجام دهد وارسته می شود، بی اعتنا 
به دنیا می شود. عزلت گزینی می کند چنین و چنان، دنیاپرستی اصال 
با حکمت و با فلسفه الهی نمی سازد. این چنین معروف بود و مرحوم 
آقاعلی این طور بود. از این روستای زنوز که آن وقتها خیلی روستای 
کوچکی بود او هم مثل بســیاری از همین عالمان فرهیخته و مثل 
مرحوم آقا سیدمحمد حجت کوه کمری بودند. آقای کوه کمری یک 
چنین مقامی داشت که مرحوم عالمه طباطبایی با آن مقام و مرتبه 
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به خانه او می رفت و از اصحاب نزدیک او بود. مرحوم آقای حجت 
چند روز قبل از مرگش گفته بود که من در فالن وقت از دنیا می روم 
و داد ُمهرش را ُمهری که وجوهات با آن می گرفت شکستند و آزاد 
از دنیا رفت. اینها در همین دیار اطراف مرند بودند. آیت اهلل سبحانی 
حفظه اهلل در پیامشان یک چندتایی را گفت و اگر قرار گفتن بود این 
آذربایجان پر است از این مفاخر عالم اسالم نه تنها مفاخر آذربایجان 
و نه مفاخر ایران. پدر مرحوم آقاعلی، مالعبداهلل زنوزی هم از عالمان 
برجسته بود که وقتی فتحعلی شاه به مرحوم نوری در اصفهان نوشت 
که مدرســه خان مروی در اینجا ساخته شده. بیایید اینجا تدریس. 
ایشان نوشت که در اینجا حدود دو هزار نفر طلبه در اصفهان است 
که چهارصد نفرشــان پیش من حکمت می خوانند. گفت پس یک 
نفر را بفرست و او مرحوم مالعبداهلل زنوزی پدر آقاعلی را فرستادند. 
مرحوم آشتیانی می گوید که این مرد آنقدر متعبد و آنقدر با تدبیر بود 
که با مخالفتی که آن روزها با خواندن فلســفه می شد این به نماز 
جماعت علمای طهــران و فقهای بزرگوار آنجا حضور پیدا می کرد 
و ســال های سال فلسفه تدریس کرد فلسفه صدرا و هیچ مشکلی 
پدید نیامد. آقاعلی فرزند ایشــان است. شیخ آقابزرگ طهرانی که 
اواخر عمر آقاعلی را درک کرده و فراوان به خدمتش مشرف شده در 

توصیف اخالق و صفات حکیم مؤسس می نویسد: 
»کان قصیر القامه« کوتــاه قد بود؛ »ضعیف البنیه، کثیر التواضع« 
با وقار زیاد بود؛ »حســن االخالق، رحیــب الصدر« با حوصله بود؛ 
»صالحا، متشرعاً، شدید التقوی، والورع، مهذب النفس« نفس تهذیب 
شده ای داشت؛ »صفی الذات« گوهر پاکی داشت؛ »عارفاً ینظر بنور 
اهلل« المؤمن ینظر بنوراهلل افکار درونی اشخاص را می خواند. فلسفه 
الهی و حکمت الهی این اســت. یعنی به چیزهایی که اشخاص در 

درونشان، در ضمیرشان داشتند این آگاهی پیدا می کرد.
در این مالیر ما مرحوم حاج آقای محسنیـ  خدا رحمتش کندـ  که 
تا کمی بعد از انقالب زنده بود این همین جور بود. استخاره می کرد 

می گفت این طور می شود این جور می شود. 
»عند االســتخاره بالقرآن الکریم وله فی ذلک قضایا معروفة« آن 
قضایا را ننوشــته اند که کجا و چگونه استخاره کرد و آینده طرف را 
گفت؛ »و حوادث المســتفیذ مشهوده فی النفوس واالطوار واالخبار 
فی المقاصد من دالئل االیات المحکمات« یعنی آیه را که می خواند 

می گفت این جور و آن جور می شود. 
نایب الصدر شیرازی هم که توفیق حضور ایشان را داشته می نویسد 
که آن جناب عالوه بر فضائل صوری دارای فضائل معنوی بود و در 

کمال خفیه با یکی از اصحاب عرفان ارتباط داشت.
دوســت و معاصر وی محمدحسن خان اعتماد السلطنه در این باره 

نوشته است: در میان جمیع علمای عصر در قصر قامت و صغر جثه 
کوتاه قد و پراندام بود. آن بزرگوار کســی مثل آن دیده نشده است 
چونکه علو نظر و رفعت شأنش هم بی مانند بوده است. به هر حال 
در اســتخاره  و تفأل  به  قرآن  کریم  نظري  آن  چنان  صائب  دارد که  
اخبار از ضمیر و غایب  مي کند. الغرض امروز در والیت طهران بلکه 
در مملکت ایران به وجود مسعود این بزرگوار همی افتخار می کنند« 

]المآثر و اآلثار، ص  99[.
برادر! حکیم یعنی این: این فلســفه در مغرب زمین تنزل کرد تنزل 
کرد تا رســید به امروز که آدم خجالت می کشد که نمونه هایش را 
بگوید. البته در همان زمان مقارن انقالب کبیر فرانسه افراد زیادی 
می نوشــتند که آقا ما را از شر این کلیسا نجات دهید. بعضی چون 
روسو می گفتند نه تندروی نکنید. او یکی از فیلسوفان اخالق بوده 
که کتاب امیل را نوشــته او یک دختری را از یک هتل برداشت و 
به همســری گرفت و چهار فرزند از او آورد بچه ها را در پرورشگاه 
گذاشــت با اینکه خودش استاد تعلیم و تربیت محسوب می شد اما 
در عین حال بچه های خودش را به پرورشــگاه گذاشت و معشوقه 
دیگری گرفت!! باری حکمت، اگر با دین و با این معارف اســالمی 
توأم  شود میرداماد تربیت می کند، مالعبداهلل زنوزی تربیت می کند، 
مرحوم آقاعلی حکیم مدرس زنوزی تربیت می کند، عالمه طباطبایی 
تربیــت می کند، امام خمینی تربیت می کند. به هر حال این اعاظم 
الگوی زندگی ماها بودند و هســتند و خواهند بود. آقاعلی در سال 
1307 هجری قمری از دنیا رفتند االن 1437 اســت یعنی تقریبا 
130 سال از رحلت ایشان می گذرد و ما اینجا جمع شدیم ریزه خوار 
خوان نعمت او هستیم و امیدواریم که شاگردان خوبی برای او باشیم. 
این اخالق اسالمی که اساس تمدن و شهرنشینی و اساس صیانت 
کشور ما از هر گزندی است ان شاء اهلل این اخالق در بین ما برقرار 

شود و همه ما متصف به این صفات فضیلت باشیم.
خــدا به حق فاطمه زهرا )ص( به همه  توفیق دهد که پیرو خوبی 
برای این بزرگان باشیم. خدایا اینها در آن روزگار و در آن مصیبت و 
با آن شمع و چراغ های آنچنانی و حجره های نمور و گرفتاریها این 
میراث ســنگین را برای ما گذاشتند. تو را به حق علی بن ابی طالب 
و فاطمه زهرا یک توفیقی به ما بده که پیرو خوبی برای همه اینها 

باشیم. 
والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته
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 خالصه مقاله

حجت االسالم والمسلمین ابوالحسن غفاری )مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی( 5

آقاعلی مدرس زنوزی؛ صاحب ابتکار 
و نوآوری در عرصه حکمت متعالیه 

آقا علی مدرس)1307-1234ق( �

آقا علی مدرس معروف به حکیم طهران و حکیم موسس از  
بزرگترین حکما و مدرسان حکمت در قرن سیزدهم هجری 
قمری است که به وسعت دانش و قدرت تحقیق و ابتکار و نوآوری 

در عرصه حکمت متعالیه شهره است. 
پدر او مالعبداهلل زنوزی )متوفای1257( است که در زنوز به دنیا آمد 
مال عبداهلل فرزند بایرامقلی ملقب به باباخان زنوزی است او دروس 
ابتدایی فارسی و عربی را در زادگاه خود زنوز یاد گرفت و برای ادامه 
تحصیل به شهرستان خوی رهسپار شد خوی در آن دوره از مراکز 
علمی فعال آذربایجان به شمار می رفت. مالعبداهلل در خوی ادبیات، 
فقه، اصول و دیگر علوم متداول آن دوره را نزد اساتید آن سامان یاد 
گرفت، او در خوی به دقت و قوت دروس مختلف به ویژه ادبیات را 
خواند و به دلیل تســلط او به ادبیات و تدریس آن در عنفوان جوانی 
در میان طالب به مالعبداهلل نحوی معروف شد. مالعبداهلل سپس 
برای ادامه تحصیل به عتبات عالیات مشرف شد و در کربال در درس 
ســید علی طباطبایی صاحب ریاض و سید محمد مجاهد صاحب 
مناهل االصول و سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط االصول حاضر 
شد. پس از مدتی به ایران آمد و در شهر قم نزد میرزای قمی صاحب 
قوانین االصول شاگردی کرد سپس برای ادامه تحصیل به اصفهان 
مهاجرت کرد و از علما و دانشمندان آن دیار از جمله سید محمد باقر 
شفتی و مالعلی نوری بهره ها برد. مالعلی نوری استاد مسلّم فلسفه 
بود و مالعبداهلل در نزد او فلســفه و حکمت آموخت و از مبرزترین 
شــاگردان و تربیت یافتگان درس مالعلــی نوری گردید مالعلی 
نوری در احاطه به اندیشه صدرالمتالهین شیرازی بی نظیر و از نوادر 
روزگار بود و توفیق یافت که بیش از شصت سال حکمت و فلسفه 
را در اصفهــان تدریس نماید او در ترویج و اشــاعه افکار مالصدرا 
و بســط و توســعه حکمت متعالیه پس از مالصدرا بی نظیر است 
شــاگردان زیادی از مناطق مختلف ایران در درس او حاضر بودند 
و بواسطه کثرت شاگردان حکمت متعالیه به مناطق مختلف ایران 
مانند شیراز، خراسان، گیالن و مازندان، تهران و ... گسترش یافته و 
آثار مالصدرا مدار و محور تدریس و بحث قرار گرفت. فتحعلی شاه 
قاجار از مالعلی نوری برای تدریس فلســفه و حکمت دعوت کرد 
تا از اصفهان به تهران بیایــد مالعلی نوری عذر آورد ولی یکی از 

مبرزترین شاگردان خود یعنی مالعبداهلل زنوزی را برای تدریس در 
مدرسه مروی به تهران فرستاد با ورود مالعبداهلل زنوزی به تهران 
حوزه علوم عقلی تهران از سال1237 به صورت جدی فعالیت خود 
را آغاز کرد او به مدت 20 ســال در تهران تدریس کرد و به تربیت 

شاگردان همت گماشت.

شاگردان ماعبدلله  �
او در مدت بیست سال تدریس در تهران عالوه بر تدریس و تشکیل 
حوزه علمی و فلسفی گرم و فعال به تربیت شاگردان زیادی موفق 
شــد که هر کدام تاثیرگذارترین متفکران عصر خود بودند برخی از 
شــاگردان او عبارتند از: 1. فرزندش علی آقا مدرس؛ 2. فرزند دیگر 
مالحسین زنوزی که از اســاتید بزرگ ریاضیات و هیات بوده و در 
نحو ســرآمد بود؛ 3. میرزاابوالقاسم نوری طهرانی مشهور به کالنتر 
مقرر درس شیخ انصاری؛ 4. مالحسن خویی مدرس بزرگ مدرسه 
دارالشــفای تهران، و استاد فلســفه آخوند خراسانی صاحب کفایة 

االصول؛ 5. سید علی تنکابنی؛ 6. مالرجبعلی کنی و... 

آثارماعبدلله �
 1- الرسائل العلیة؛ کتابی است که در باره کیفیت غضب پروردگار بر 

گناهکاران بحث می کند.
.2- األنوار الجلیة؛ شرح برحدیث حقیقت کمیل از علی

3- اللمعات االلهیة، این کتاب در باره مباحث خداشناســی و اثبات 
وجود خدا و صفات آن بحث می کند.

4- معارف؛ رساله ای به زبان فارسی است.
5- منتخب خاقاني در کشف حقائق عرفاني؛ این کتاب درباره اثبات 

وجود خدا و صفات جمال و جالل اوست.
6- حاشیه بر أسفار.

7- حاشیه بر الشواهد الربوبیة.
8- حاشیه بر المبدأ و المعاد.
9- حاشیه بر اسرار اآلیات.

10- حاشیه بر شوارق االلهام.
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آقا علی مدرس  �

 زندگی ]

آقا علی مدرس فرزند مال عبداهلل زنوزی در ســال 1234قمری در 
اصفهان به دنیا آمد و در ســال1307قمری در تهران از دنیا رفت او 
سه سال داشت که پدرش به امر مالعلی نوری به تهران آمد بدین 
ترتیب علی آقا در تهران نشو و نما یافته و بزرگ شده تهران است او 
ادبیات، منطق، شرح تجرید، و معالم را در تهران خواند و در دروس 
معقــول و منقول پدرش مالعبداهلل زنوزی حاضر شــد، و کتابهای 
لمعه، قوانین االصول، شــوارق االلهام، اشارات و تنبیهات و مبدا و 
معاد مالصدرا ودیگر کتابهای فلسفی را را نزد او خواند. علی آقا 23 
سال داشت که پدرش در1257 از دنیا رفت او پس از مرگ پدر برای 
ادامه تحصیل به عتبات رفت و از اساتید حوزه نجف و کربال بهره برد 
سپس به اصفهان رفت و نزد مالحسن نوری فرزند مالعلی نوری 
شفای ابن سینا، اسفار و دیگر کتابهای فلسفی را خواند پس از آن به 
قزوین آمد و از مال آقا قزوینی متوفای1286 استفاده برد او مال آقا 
قزوینی را بســیار می ستود و در باره وسعت علم و دانش او میگفت 
من مالآقا قزوینی دریایی مواج و بی کران یافتم آقا علی او را بیش 
از دیگران مسلط بر مبانی مالصدرا می دانست. پس از آن دوباره به 
اصفهان بازگشت و 5سال دیگر نزد مالحسن نوری درس خواند و 
سپس به تهران آمد و منقول را نزد میرزا حسن آشتیانی شاگرد شیخ 
انصاری و صاحب بحر الفواید فی شرح الرسایل خواند و خود رسما 
تدریس حکمت و فلسفه را آغاز کرد. او40 سال در مدارس تهران از 
جمله بیست سال در سپهساالر اسفار، المبدا والمعاد، الشواهد الربوبیة، 
شــفا، شرح حکمه االشــراق و... را تدریس کرد. به دلیل تسلط بر 
انظار و آرای فلســفی و نوآوری ها از او به حکیم موســس و استاد 
االساتید و ... نام برده شده است. به گفته آشتیانی تحقیقات او از همه 
پیروان مالصدرا عمیق اســت و از حیث تحقیق و تدقیق بر محقق 
ســبزواری ترجیح دارد گرچه سبزواری نیز از حیث سرعت انتقال و 
تحریر مطالب غامض بــا عبارات کوتاه و روان و اجتناب از تطویل 
کالم بر آقا علــی ترجیح دارد. آقا علی حکیم در عین اینکه حکیم 
بالمنازع تهران بود اما همواره آراسته به زیور تقوا و تواضع و زهد بود 
آقا بزرگ تهرانی محضر او را در یافته و در تشییع او حاضر بوده است 

تواضع و اخالق او را می ستاید.
آقا علی مدرس با سیده بیگم ازدواج کرد او زنی دانا و اهل فضل بود. 
حاصل این ازدواج یک پسر و دو دختر است. پسرش آقا حسن است 
که بعدها به دلیل اشــتهار پدرش به حکیم به آقا حسن حکیم زاده 
شناخته شد او در سال1297 به دنیا آمد و علوم ادبی و فلسفه را در 
تهران تحصیل کرد و وارد فعالیت های سیاسی گردید حسن آقا در 
دوره مشروطه از فعاالن مشروطه بود و به خاطر مبارزه مجبور شد 
چند سال از ایران خارج شده و دراسالنبول ترکیه زندگی کند پس از 
مشروطه به ایران بازگشت و در عدلیه تهران به کار مشغول شده و 
از مسئولین دادگستری تهران شد. او در آذر 1320 از دنیا رفت و در 

امام زاده عبداهلل ری مدفون است.

آقا علی مدرس دو داماد داشــت یکی میرزا ابراهیم حکمی معروف 
به ابتهاج العلما اســت که در 1332 شمسی وفات یافت او عالوه بر 
اینکه داماد آقا علی مدرس اســت از شاگردان او نیز میباشد. داماد 
دیگر او میرزا نصراهلل خان مســتوفی سوادکوهی است که در1380 
وفات یافت. نصراهلل فلسفی نویسنده و مترجم معروف و معاصر فرزند 
نصراهلل خان و نوه دختری اوست. آقا علی حکیم گاهی شعر نیز می 

سرود این دوبیتی از سروده های اوست:
خاک چون عنقا و آدم اوج اوست

فـعل حق دریا وعالم موج اوست 
درحضیض موج او بس اوج هاست

مـوجها دریـا و دریـا مـوج هاست 

آثار حکیم طهران ]

آقا علی مدرس آثار و نوشتجات زیادی دارد که ذکر همه آنها در این 
مقال نمی گنجد برخی از آنها عبارتند از:

سبیل1الرشاد1فی1اثبات1المعاد.11
تعلیقات1بر1شوارق.21
تعلیقات1بر1شرح1هدایه.31
تعلیقات1بر1اسفار.41
تعلیقات1برمفاتیح1الغیب.51
بدایع1الحکم.61
تاریخ1الحکما.71
رساله1حملیه.81
رساله1در1وجود1رابطی.91
رساله1در1توحید.101

شاگردان ]

آقا علی مدرس شاگردان زیادی را تربیت کرده است که تنها بیش 
از 30 نفر از آنان خود حکیم بزرگ بودند که حوزه تدریس و تربیت 

شاگرد داشتند برخی از شاگردان او عبارتند از:
میــرزا1جعفر1فرزنــد1میرزا1بــزرگ؛1معروف1به1میــرزا1کوچک11.1

آشتیانی،1برادرزاده1میرزا1محمد1حسن1آشتیانی1بود.1میرزا1جعفر1در1
حکمت1و1عرفان،1از1شــاگردان1آقا1علی1مدرس1و1میرزا1ابو1الحسن1
جلوه1و1در1فقه1و1اصول،1از1شــاگردان1عمــوی1بزرگوارش،1میرزا1

محمد1حسن1آشتیانی1است.1
1سیّد1حسین1بادکوبه1ای؛1از1علمای1بزرگ1و1فالسفه1عالیقدر1است.21.1

در1ســال112931هجری1در1قریه1نوردالن1باکو1دیده1به1جهان1گشود1
و1فلسفه1و1عرفان1را1از1علی1آقا1علی1مدّرس1و1میرزا1هاشم1اشکوری1
و1میرزا1ابو1الحســن1جلوه1و1فقه1و1اصول1را1نزد1شــیخ1محمد1حسن1
ممقانی1و1آخوند1خراســانی1تلّمذ1کرده1است.1عاّلمه1طباطبائی1در1

فلسفه1از1شاگردان1سیّد1حسین1بادکوبه1ای1است.1
میرزا1محمد1باقر1اصطهباناتی،1او1پس1از1استفاده1از1درس1آقا1علی31.1
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 خالصه مقاله

مــدرس1در1تهــران1به1نجف1رفت1و1در1ســامرا1و1نجف1به1تدریس1
فلســفه1پرداخت،1شیخ1محمد1حســین1غروی1اصفهانی1معروف1به1

کمپانی1از1شاگردان1اوست.1
حیدر1قلی1خان1نهاوندی،1پس1از1آقا1علی1در1سپهســاالر1تدریس41.1

کرد.
آقا1میرزا1هاشــم1گیالنی1رشتی1معروف1به1اشکوری،1از1شاگردان51.1

آقا1علی1مدرس1است،1اشکوری1در1تدریس1اسفار1و1مصباح1االنس1
و1فصوص1الحکم1و1سایر1کتب1عرفانی،1تخصص1تام1داشت.

میرزا1حســن1کرمانشــاهی؛1او1پس1از1آقا1علی1مــدرس1در1تهران61.1
به1تدریس1فلســفه1همت1گماشت1میرزامهدی1آشتیانی1معروف1به1

فیلسوف1شرق1از1شاگردان1اوست.
میرزا1علی1اکبر1حکمی1یزدی؛1استاد1امام1خمینی1ره..71
شیخ1علی1نوری1معروف1به1شیخ1الشوارق.81
میرزا1حســن1آشــتیانی؛1میرزا1حســن1از1مبرزترین1شاگردان1شیخ91.1

انصاری1است1او1شرح1هدایه1اثیریه1را1نزد1آقا1علی1مدرس1آموخت1
و1در1مقابل1آقا1علی1مدرس1نیز1شــاگرد1آشــتیانی1در1درس1قواعد1

فقهی1بود.
بدین ترتیب دو شــخصیت بزرگ و نامدار قــرن حاضر یعنی امام 
خمینی رضوان اهلل تعالی علیه و عالمه طباطبایی با یک واســطه 
از شــاگردان آقا علی مدرس به شمار میروند، امام خمینی بواسطه 
میرزا علی اکبر حکمی یزدی و عالمه طباطبایی بواسطه سید حسین 
بادکوبه ای، همچنین اصولی بزرگ مرحوم آقا شیخ محمد حسین 
غروی اصفهانی با یک واســطه یعنی بواسطه مرحوم اصطهباناتی 
شــاگرد آقا علی مدرس اســت عالمه طباطبایی و دیگر شاگردان 

محقق اصفهانی از این طریق نیز با افکار آقا علی آشنا بوده اند.

 برخی آراء آقا علی مدرس ]

 آقا علی مدرس اندیشــه ای عمیــق و فکری دقیق و ذهنی جوال 
داشــت که به برکت آن عالوه بر تدریس و شرح و توضیح مسایل 
فلسفی به نوآوریهای نیز دست زده است نظر او در باره معاد جسمانی 
از این دســت اســت او با دقت و تعمق در لسان روایاتی که درباره 
معاد وارد شــده اســت به نظری جدید در معاد رسید که در رساله  
سبیل الرشاد بیان کرده اســت در این نظریه او با استفاده از اصول 
حکمت متعالیه مالصدرا و با اضافــه کردن اصول دیگر به نظری 
خاص در معاد جســمانی رسیده است نظریه او در این باره برخی از 
متفکران به ویژه شیخ محمد حسین غروی اصفهانی را تحت تاثیر 

قراداده است بنابراین او نیز در معاد بر طبق مسلک آقا علی رساله ای 
در معاد جسمانی تألیف نموده است. همچنانکه گفتیم مرحوم حاج 
شــیخ محمد حسین در فلسفه از شــاگردان حاج شیخ محمد باقر 

اصطهباناتی است که وی از شاگردان آقا علی حکیم است.
مساله دیگری که در آراء آقا علی حکیم بسیار قابل توجه است مساله 
توافق بین عقل و شــرع است آقا علی مدرس همواره بر تطابق ره 
آوردهای عقل با محتــوا و پیام دین تاکید دارد، به عقیده او محال 
است که شــرع چیزی را بگوید که براهین عقلی قطعی بر بطالن 
آن داللت دارد: جل االمام الصادق من ان یقول بما قامت البراهین 
العقلیة القاطعة علی بطالنه. آقا علی در مقدمه کشــف االسرار فی 
شرح االســرار االیات که آخرین اثر اوست نیز تاکید می کند شرع 
هرگز با عقل تنافی و تهافت ندارد. او همانند صدرالمتالهین وحی و 
قول معصوم را منزه از مغالطه و دروغ دانســته و معتقد است سخن 
معصوم همانند برهان عقلی حقیقت را اثبات می نماید، حکیم طهران 
در تطبیق و ســازگاری عقل و دین براین عقیده است که سخنان 
معصوم دارای مراتب و مقامات و درجات است که برخی از سخنان 
ناظر به مقام خاصی است بنابراین تفاوت و اختالفی که ممکن است 
در بدو امر به نظر آید شــامل همه مراتب کالم معصوم نیست بلکه 
تنها تفاوت مرتبه ای با کالم معصوم خواهدبود این تفاوت نیز هرگز 
به معنای ناسازگاری و تهافت کالم معصوم با پیام عقل نیست بلکه 
پیام عقل دســت کم ناظر به مرتبه ای از مراتب و بطنی از بطون 
کالم معصوم بوده و در مجموع با هم ســازگار اند. به گفته عالمه 
طباطبایی - در مذاکراتش با هانری کربن- آقا علی مدرس در مساله 
توفیق بین عقل و دین روش و مســلک مالصدرا را پیموده است 
و مکتب صدرالمتألهین حکمایی را پرورش داده اســت که مباحث 
فلســفی از راه توفیق میان ظواهر شرع و برهان تعقیب می کنند، و 
آقاعلی مدرس زنوزی  از آن دســته است، از طریق این گونه تامل 
فلســفی کلید رمزهایی به دست فلسفه اسالمی افتاده که هرگز در 
فلســفه های کهن کلده، مصر، یونان و اسکندریه به دست نمی آید، 
عالمه طباطبایی در معرفی فلسفه شیعه به هانری کربن می فرمود: 
مکتب صدرالمتألهین هنوز زنده اســت، و فلســفه او مورد بحث و 
فحص بوده و جمع کثیری را پرورش داده  است که دسته ای از آنها، 
مباحث فلســفی را از راه توفیق میان ظواهر شرع و برهان تعقیب 
می کنند، و از مشــاهیر این دسته مالعلی نوری و آقاعلی زنوزی  را 

باید شمرد. 
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حجت االسالم سید ابوالقاسم حسینی )دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه و دانش پژوه ارشد  5
)فلسفه علم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

در  رابطی  و  رابــط  وجود  بررســی 
اندیشه مال علی مدرس زنوزی

از آنجایی که حکیم موسسس آقا علی مدرس زنوزي که به  
همراه مال علی نوري، حاج مال هادي ســبزواري، آقا محمد 
رضا قمشه اي یکی از پنج چهره شاخصحکمت متعالیه است؛ عالوه 
بر آن ایشان رساله اي مستقلی در خصوص وجود رابط نگاشته اند؛ 
لذا ما در این نوشــتار از رهگذر طرح سؤاالتی چند، به تبیین دیدگاه 
هاي این حکیم متعالیه در خصوص وجود رابط می پردازیم: چیستی 
و ویژگی وجود رابط، ارتباط وجود رابط با نسبت حکمیه، ارتباط وجود 
رابط با وجود رابطی، ارتباط وجود رابط با وجود محمولی و چگونگی 
ثبوت وجود رابط در خارج. از دیدگاه ایشــان وجودي رابط، وجودي 
اســت که در مقابل وجود محمولی قرار می گیرد و در فارسی از آن 
به صورت »است« تعبیر می شود و وجود محمولی، وجود شیی فی 
نفسه می باشد و در فارسی به صورت »هست« تعبیر شده و موضوع 
آن ذات و ماهیت اشیا است . و وجود رابطی ، وجودي که از حصول 
عنوان موضوع و محمول در ذهن و مالحظه نسبت بین آنها و حکم 
به اتحاد بین آنها انتزاع می شود به بیانی دیگر واقعیتی است وابسته 
و قائم به دیگري، وابســتگی و قیامی ذاتی نه عرضی مثل اعراض 
و صورت . وصف لنفســه آن اشــاره به مغایرت خارجی آن با دیگر 
اشــیا و در نتیجه بر کثرت و تعدد داللت می کند و وصف لغیره آن 
اشاره به وابستگی وجود فی نفسه آن عینا همان وجود فی غیره آن 
است نه خارج از آن و نه عارض بر آن، در خارج وجودي بسیط دارد 
نه اینکه در خارج از دو بخش ترکیب شــده باشد بخش فی نفسه 
و بخش لغیره که در خارج عارض بخش فی نفسه شده باشد ذهن 
آن وجود بسیط در خارج به حیث فی نفسه و لغیره تحلیل می کند. 
به حیث فی نفســه آن ذات گفته می شــود و مفهوم ماهوي از آن 
حکایت می کند و در آن وابســتگی و ربط ملحوظ نیست .از حیث 
لغیره آن مفهوم حرفی حکایت می کند و ممکن نیســت موضوع و 
محمول هیچ قضیه اي واقع شود .از منظر حکیم موسس وجود رابط 
در قضایا محمول واقع نمی شــود، حقیقتی جز رابط واقع شدن بین 
موضوع ومحمول را ندارد در مطابَق قضایاي ایجابی وجود دارد ولی 
در مطابَق قضایاي سلبیه نیست لذا مفاد قضایاي سلبی سلب الربط 
است نه ربط السلب ماهیت ندارد؛ چرا که ماهیت چیزي است که در 
جواب ماهو می آید و مفهوم مستقلی است در حالی که وجود رابط 
مفهوم مستقلی ندارد و وجودي منحاز و مستقلی ندارد و صرفا حاکی 

از نحوه وجود اســت. از نگاه ایشــان وجود رابط در قضایاي حملی 
ایجابی مرکب وجود دارد، وهمان نسبت حکمیه است البته به حسب 
مطابَق عقد ) خارج( امري خارجی است، وجودي است که بوسیله آن 
موضوع و محمول در خارج متحد می شوند .در مقابل نسبت حکمیه 
در همه قضایا حملی اعم از ســلب و ایجابی، مرکب و بسیط وجود 
دارد، امري ذهنی است، ابزاري براي اتحاد که براي شناخت حالت 
محمول نسبت به موضوع لحاظ می شود، از وجودي که مایه اتحاد 
موضوع و محمول در خارج است، حکایت می کند و در ذهن موجود 
به وجود طرفین است و بلکه خود وجود طرفین حکیم زنوزي به تبع 
مالصدرا در خصوص رابطه وجود محمولی و وجود رابط به تخالف 
نوعی متمایل شده اند . ایشان براي تشریح مطلب و موضع اختالف، 

چهار صورت را محتمل می دانند:
1ـ اختالف مفهومی بین وجود محمولی و رابط؛

2ـ اختالف در حقیقت وجود محمولی و رابط؛
3ـ مفهوم وجود محمولی با حقیقت وجود رابط اختالف دارند؛

 4ـ عکس صورت سوم یعنی حقیقت وجود محمولی با مفهوم وجود 
رابط مختلف هستند.

حکیم زنوزي در همه موارد قایل به اختالف هستند از این رو اختالف 
نوعی بین وجود محمولی و رابط را برگزی ده اند. حکیم موسس به 
تبع میرداماد با تفکیک بین این که خارج ظرف نسبت یا ظرف وجود 
نسبت باشد به چگونگی تحقق خارجی وجود رابط پاسخ گفته است . 
ایشان عالم خارج را ظرف محکی نسبت حکمیه )وجودرابط( دانسته 
اند نه ظرف ثبوت نسبت حکمیه )وجورابط(؛ معناي این سخن این 
اســت که جهان خارج ظرف اتصاف می باشــد و جهان خارجی از 
اتصاف و نسبت خالی نیســت؛ ولی حقیقت نسبت در جهان خارج 
مابازائی نداشــته و یک موجود مستقل خارجی نیست. حکیم مال 
علی مدرس زنوزي در مورد نحوه وجود نسبت حکمیه در ذهن نیز 
بر این باورند که نسبت حکمیه در ذهن نیز وجود منحازي ندارد بلکه 
به وجود طرفین موجود است باالتر اینکه نسبت حکمیه نفس وجود 
طرفین اســت . ایشان دلیل این باور را منجر شدن به تسسلسل در 

صورت اعتقاد به وجود مستقل نسبت حکمیه عنوان داشته اند. 
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 خالصه مقاله

حجت االسالم صمد صمدی )دانش آموخته حوزه علمیه قم( 5

دیدگاه  از  جسمانی  معاد 
ی ز زنو رس  مد و  را  صد مال

قبل از تبیین مطلب الزم است مقدمه ای ذکر شود: 
سیر تفکر اســالمی، نماینگر ظهور نظرات مختلف در مورد 
معاد جسمانی می باشد.ابن ســینا با توجه به مبانی فلسفی خود از 
توجیه عقالنی معاد جســمانی ناتوان مانده است. گرچه تعبداً آن را 
پذیرفته، ولی چون ایشان قوه خیال را مادی می دانست و همچنین 
معتقد به امتناع اعاده معدوم، امتناع تناسخ، تناهی ماده، وحدت فعل 
الهی، تضادت ســعادت با بدن و لزوم تأویل متــون دینی بود، لذا 

نتوانست معاد جسمانی را تبیین فلسفی بکند.
بعد از ایشان شیخ اشراق نفوس را به سه دسته تقسیم کرده است:

ـ طاهرین و مقربین؛
ـ متوسطین و زهاد؛

ـ اهل شقاوت. 
ایشان معتقد است که دسته اول فقط معاد روحانی دارند، یعنی این 
گروه در لذت عقلی، در عالــم انوار محض غوطه ورند و فاقد بدن 
های مثالی می باشــند. اما دسته دوم در عالم مثل معلقه که برازخو 
افالک مظهر آنها هستند با بدن های مثالی یا در سعادت و لذتند و 
یا در شقاوت و ألم. بنابراین بدن های عنصری دنی و یبعد از مفارقت 
نفس، فانی و متالشی می شوند. اما نفوس با ایجاد صور ملتذ یا قبیح 
جاودانه اند. اما دسته سوم:اگر تناسخ محال باشد، از اول به گروه دوم 
ملحق می شوند، و اما اگر محال نباشد بعد از سیر چندی در این عالم 

آخر به گروه دوم ملحق می شوند.
بنابراین، شیخ اشراق هم نتوانســت در نظام فلسفی خویش، معاد 
جسمانی که آیات از آن خبر دادند، اثبات کند، بلکه ایشان اواًل: معاد 
جســمانی را به همه نفوس اختصاص نداد، ثانیاً:معادجسمانی را با 

جسم مثالی تبیین کرد نه با جسم عنصری.

واما مالصدرا در کتاب اســفار خود یازده اصل برای تبیین و توضیح 
معاد جسمانی آورده و معتقد است که با عنایت به این اصول توانسته 
اســت به خوبی معاد جسمانی را آنگونه که مقصود قرآن است،بیان 
کند.آن اصول عبارت اند از:اصالت وجود، تشخص به وجود، تشکیک 
در وجود، حرکت جوهری، حقیقت هر مرکبی به صورت و فصل اخیر 
آن اســت نه به ماده آن، وحدت شخصیه وجود، هویت و تشخص 
بدن به نفس آن است و نه به جرم آن، تجرد قوه خیال، صور خیالی و 
ادراکی قائم به نفس اند و نه حال در آن، صور خیالی بدون مشارکت 
ماده و جهت قابلی حاصل می شــوند، انسان جامع اکوان سه گانة 

طبیعی مثالی و عقلی است.
مالصدرا با توجه به این اصول نتیجه می گیرد که معاد جســمانی، 
مبتنی بر جهان مثالی و تجرد قوه خیال است.او این راه را ، تنها راه 
توجیه و تبیین عقالنی معاد جسمانی می داند، و معتقد است، از آنجا 
که نظام هســتی مشتمل بر سه طبقه ی کلی و در نتیجه سه گونه 
کلی از موجودات است.بدن یاد شده باید لزوماً همگون با یکی از این 
سه طبقه کلی باشد.اما این بدن نمی تواند عقلی و مجرد تام باشد؛ 
چرا که آیات قرآن بر جســمانی بودن معاد تأکید دارند.پس وجودی 
است جسمانی،اما این بدن نمی تواند بدن جسمانی مادی باشد، زیرا 
تعلق دوباره نفس پس از مــرگ به بدن مادی، حتی به بدن قبلی 

خویش تناسخ است و محال. 
بنابراین، بدن اخروی، بدنی خواهد بود دارای شــکل و ابعاد شــبیه 
بدن دنیوی؛ بی آن که ماده ای داشته باشد. از سوی دیگر، اگر بدن 
اخروی موجود مثالی و متعلق به عالم مثال منفصل باشــد، رابطه 
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تکوینی خاصی با هیچ نفسی نخواهد داشت تا بدن آن به شمار آید.
زیرا رابطه بین نفس و بدن رابطة ذاتی اســت واز این رو باید بدنی 
مجرد به تجرد مثالی را در نظر گرفت که اواًل رابطة تکوینی و بالذات 
با نفس داشته باشد و ثانیاً به موازات شکل گیری و تکامل نفس پدید 

آمده و کامل شود.
نفــس انســان که در این جهــان همراه با بدن جســمانی و ماده 
خویش است، پس از مرگ و مفارقت از این بدن و انتقال به جهان 
دیگر،طبق ملکات نفسانی خود و به کمک قوة تخیل، بدنی لطیف 
برای خویش خلق می کند و با آن همراه می شود. از آن جا که نفس 
انسانی تغییر نکرده و همان نفسی است که قباًل در دنیا موجود بوده 
اســت،بدن او نیز برای همان نفس و نفســش متحد با همان بدن 

محسوب می شود.
مالصدرا در موارد مختلف بر عینیــت بدن دنیوی و اخروی تأکید 
دارد،می گوید:حقیقت آن اســت که آنچه در معاد باز می گردد،عینًا 
همان انسان مشخصی است که مرده است نه مثل آن؛به گونه ای 
که اگر کسی او را ببیند،خواهد گفت که او همان شخصی است که 

در دنیا بوده است.
دیدگاه صدرالمتألهین در مسئله معاد جسمانی و تفسیر خاص او از این 
باور دینی و اعتقاد او بر اینکه این تفسیرکاماًلمنطبق با معاد جسمانی 
قرآنی است،پس از او با بازتابهای مختلفی مواجه شده است،یک عده 
ای از حکیمان این دیدگاه را پذیرفته اند و عدة دیگر حتی با پذیرش 
اصول و مبانی صدرا،دیدگاه او را نقد کردند، و کوشیدند در این مسئله 
یک نظر جدیدی را ارائه دهند. آقاعلی مدرس زنوزی از جمله افرادی 

است که منکر معاد جسمانی صدرائی است.
حکیم مدرس زنوزی در آن»سبیل الرشاد فی اثبات المعاد« رساله به 
ســه اصل عقلی و یک دلیل نقلی که پایة استدالل ویژة او در معاد 
جسمانی است، اشاره می کند، که آنها عبارت است از: بین مرکبات 
حقیقی و اعتباری تفاوت است،ترکیب نفس و بدن ترکیب حقیقی 
و اتحادی است،حرکت جوهری اجزای بدن به سمت جایگاه نفس 
در آخرت،روایت منقول از امام صادق.ایشــان با کمک گرفتن 
از ایــن مقدمات در نقد دیدگاه مالصــدرا، اظهار می دارد که طبق 
دیدگاه صدرالمتألهین ، بدن اخروی همان بدن برزخی اســت و با 
این فــرض در حقیقت ،تفاوتی بین جهان اخرت و عالم برزخ باقی 
نمی ماند.مرحوم مدرس زنــوزی برای حفظ تفاوت آخرت و برزخ، 
بدن اخروی را عیناً همان بدن دنیوی می داند، البته نه از باب اعاده 
معدوم،که برخی از متکلمان می پنداشــتند و نه از طریق بازگشت 

دوباره نفس به بدن دنیــوی از جایگاه روحانی و مجدد خویش،که 
مستلزم محذور تناســخ است،بلکه به این صورت که چون ترکیب 
نفس و بدن اتحادی وحقیقی است و ماده و قوة در این ترکیب، بدن 
است که به نحو ابهام معتبر است و نفس با این بدن متحد است.پس 
با جمیع شئون این بدن،که اعضاء و قوای آن باشد نیز متحد است.به 
خالف ترکیب اعتباری،که دو طرف مرکب در عرض هم هستند.و 
هیچ گونه رابطة علّی و معلولی میان آنها وجود ندارد.الزمه ترکیب 
اتحادی،این است که نفس و بدن در طول هم هستند، چرا که نفس 
جزءالعلّه برای تحقق ماده خود می باشد.و جزء دیگر آن یک موجود 

مجرد عقلی است.
بعــد از اینکه نفس در این دنیا بــه تدبیر بدن پرداخت طبعاً ودائعی 
را از تأثیــرات علّی و تدبیری خود در بدن به جای می گذارد که به 
هنگام مفارقت نفس از این بدن موجب تمییز این بدن از ابدان دیگر 
می شــود.ذرات بدِن باقی مانده پس از مفارقت روح، در اثر حرکت 
جوهری و تحوالت وجودی ذاتی،به درجه ای از کمال می رسد که 
شایسته اتحاد و اتصال با نفس می گردد،بی آن که، نفس از جایگاه 

خود فرود آید و به آن تعلق گیرد.
مرحــوم مدرس زنوزی می فرمایند:چون نفس علت و خالق و مدبر 
بدن در دنیا بود، پس نفس اصل و بدن مخلوق و متأثر از آثار نفس 
بوده و فرع آن است.فرع هم باید به اصل خود بر گردد و ااّل فرع آن 
نخواهد بود.اما علت این بازگشت بدن به سوی نفس همان ودایعی 
اســت که نفس در بدن بر جای گذاشته است.و از این رجوع، اتحاد 
دوباره نفس با بدن حاصل می شــود،که این اتحاد قوی تر از اتحاد 

نفس با بدن در دنیا بوده است.
از آنچــه گفته شــد می توان بــه این نتیجه دســت یافت که بر 
فرض،کالم صدرا نتواند چون آیینه تمام نما،حقیقت معاد جسمانی 
قرآن را به تصویر بکشــد اما نظریه آقاعلی حکیم را اواًل نمی توان 
تکملة نظریة صدرا دانســت کما اینکه بعضی ها این اعتقاد را دارند 
چرا که بیانگر فرایند متفاوتی از حشر و معاد است.ثانیاً:از جهت تطابق 
با معاد جسمانی قرآنی،امتیاز خاصی بر نظریة صدرا ندارد. ثالثاً:علی 
رغم استفاده از مبانی حکمت متعالیه در موارد متعددی از ابهامات و 

نارسایی های نظریه پردازی عقلی رنج می برد. 



سال هشتم / شماره 36
فروردین و اردیبهشت 94

110

 معرفی

14

وینی عالمه سید ابوالحسن رفیعی قز
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توّلد، تحصیل و تدریس �

سّید ابوالحسن رفیعی فرزند سید ابراهیم در سال 1310هجری  
قمری برابر 1268 هجری شمســی بــا انتخاب این نام، یاد 
پیشــوایان علم و تقوا را پاس می دارند.سّید ابوالحسن با راهنمایی 
پدر به تحصیل دانش های رایــج می پردازد.دانش پژوه آل رفیعی 
درصدد است تا با فراگیری آنها جامع علوم عقلی و نقلی شود.از این 
رو در مکتب درسی فقیهان، اصولیان، ریاضیدانان، حکیمان و عارفان 
حاضر می آید. وی پس از تحصیل کتب ادبی و بالغی در مدرســه 
صالحیه قزوین سطوح علمی و کتب فقهی و اصولی را نزد فرزانگان 
قزوین، حاج ماّل علی طارمی و آیت اهلل مالعلی اکبر تاکستانی آغاز 
نمود.لیکن تشنه معارف الهی بر آن است تا علوم عقلی را نیز بیاموزد.
ســّید ابوالحسن قزوینی در ســال 1333هجری قمری به مجلس 
درس آیت اهلل حاج شــیخ عبدالنّبی نوری راه می یابد و علوم عقلی 
و عرفانــی را از او فرا می گیرد.البّتــه وجود فرزانگان دیگری چون؛ 
حاج میرزا مســیح طالقانی، آیت اهلل سّید محّمد تنکابنی و آیت اهلل 
شیخ محّمد رضا نوری را هم مغتنم شمرده و دانش فقهی و اصولی 
خویش را تکمیل می کند.دانشــجوی حکمت و عرفان و ریاضیات 
در حــوزه تهران حکیمان دیگــری را می یابد و با حضور در مکتب 
حکیم متأله میرزا حسن کرمانشاهی، حاج فاضل تهرانی شمیرانی، 
میرزا محمود رضوان قمی، حکیم محّمد هیدجی زنجانی، حاج شیخ 
محّمد رضا مسجدشاهی اصفهانی و آقای میرزا هاشم اشکوری در 
فلســفه و عرفان بهره های فراوان می برد و علوم ریاضی را از میرزا 
ابراهیم زنجانی و شیخ علی رشتی می آموزد.آیت اهلل سّید ابوالحسن 
رفیعی قزوینی در طی آموزش علوم عقلی در حوزه علمّیه تهران، 
در مدرســه صدر ســاکن و پس از فراغت از تحصیل به قزوین باز 

می گردد و مّدت یک سال در زادگاه خود توّقف می کند.
معظم له پس از بازگشت به حوزه تهران در مدرسه عبداهلّل خان به 
تدریس کتب فقهی و اصولی چون شــرح لمعه و قوانین می پردازد 
و از تدریس کتب فلســفی غفلت نمی ورزد و شرح منظومه حکیم 
ســبزواری و اشارات شــیخ الّرئیس ابو علی سینا را تدریس 

می کند.حوزه درسی وی چنان شهرت می یابد که شاگردان مدارس 
دیگر نیز در درس آیت اهلل رفیعی حاضر می شوند.

در ســال 1340هجری قمری، حضرت آیت اهلل شــیخ عبدالکریم 
حائری یزدی به قم آمد و حوزه قم را رونق دوباره بخشــید.آیت 
اهلل رفیعــی با هجرت به قم قصد دارد تا هم دانش فقهی و اصولی 
خویش را در مکتب آیت اهلل حائری به کمال رساند و هم علوم عقلی 
را در حــوزه علمّیه قم رواج دهد.لذا به دارالعلم قم هجرت می کند و 
به تدریس کفایه االصول، رسائل، مکاسب شیخ انصاری، اسفار اربعه 
و شــرح منظورمه می پــردازد و در محضر فقیه و اصولی فرهیخته 
آیت اهلل العظمی شــیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت اهلل شیخ 

ابوالقاسم کبیر قمی حاضر می گردد.
آن جناب مورد عنایت مؤّســس حوزه علمّیه قم قرار می گیرد و به 
امر ایشان در ماه رمضان 1344هجری قمری در مسجد باالسر بر 
کرســی تدریس می نشیند و همزمان با تدریس، به تحریر تعلیقاتی 
بر شــرح منظومه و رسائل هّمت می گمارد.آیت اهلل سّید ابوالحسن 
رفیعی قزوینی در ســال 1348هجری قمری با اجازه صریح مراجع 
تقلید به مقام اجتهاد نایل می آید.عالوه بر آیت اهلل العظمی حائری 
یزدی در قم، آیت اهلل العظمی آقا سّید ابوالحسن اصفهانی از نجف 
اشــرف و آیت اهلل شــیخ محّمدرضا مسجدشاهی اصفهانی هم به 

ایشان اجازه اجتهاد و نقل روایت می دهند.

اقامت در قزوین �
آیت اهلل رفیعی با اخد درجه اجتهاد به حوزه علمّیه قزوین بازگشته 
و با تدریس متون فقهی و حکمی و ســطوح عالی فقه و اصول به 
عنوان مجتهد قزوین، مرجع خاص و عام در عقد و حّل امور و علوم 
و معارف الهی شناخته می شود و در مسجد سلطانی قزوین به اقامه 
نماز جماعت پرداخــت و بر فّعالیت اجتماعی مردم نظارت می کند.
در اّیام اقامت ســی و دو ساله اش در قزوین، گروهی از طاّلب علوم 
عقلی و پژوهندگان حکمت بــه قزوین مهاجرت کرده و از مکتب 
فلسفی وی بهره می برند، تا اینکه در سال 1380قمری حکیم متألّه 
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به قم رفته و با برپایی حوزه درسی در علوم فقه، اصول و فلسفه به 
رونق حوزه قم می افزایند؛ لیکن این اقامت بیشتر از دو ماه به طول 
نمی انجامد و در مراجعت به قزوین با اصرار مشتاقان معارف، در حوزه 

تهران به تدریس می پردازد.

شاگردان آیت الله رفیعی  �
آیت اهلل رفیعی قزوینی ، چون نسیم سحرگاهان اهل معرفت را 
بــه وادی عرفان هدایت می کند و با معارف حّقه ی الهی و لطایف 
قرآنی آشنا می ســازد، او چون دریایی پر جنب و جوش در حرکت 
از شــهری به شهری و تدریس در حوزه های گوناگون است از این 
شاگردان مکتب آیت اهلل رفیعی در حوزه های قزوین، قم و تهران 

پراکنده اند، که شاگردان شاخص او عبارتند از:
Ó ؛امام خمینی
Ó عالّمه حسن زاده آملی حفظه اهلل؛ 
Ó آیت اهلل محی الّدین انواری؛ 
Ó آیت اهلل سیّد رضی شیرازی؛
Ó آیت اهلل مهدوی کنی؛ 
Ó آیت اهلل سیّد مهدی کشفی؛ 
Ó آیت اهلل سیّد جالل الّدین آشتیانی؛ 
Ó آیت اهلل سیّد مصطفی خوانساری؛ 
Ó آیت اهلل حاج میرزا محّمد ثقفی تهرانی؛ 
Ó آیت اهلل میرزا حسین نوری؛ 
Ó آیت اهلل محّمدرضا ربّانی تربتی؛ 
Ó آیت اهلل مهدی باقری کنی؛
Ó استاد دکترغالمحسین دینانی؛ 
Ó آیت اهلل امامی کاشانی؛
Ó دکتر سیّد حسین نصر؛ 
Ó سیّد محسن رفیعی ) فرزند آیت اهلل رفیعی(؛ 
Ó آیت اهلل سیّد ابوترب ابوترابی قزوینی؛ 
Ó استاد غالمحسین رضا نژاد؛
Ó آیت اهلل هادی باریک بین؛
Ó آیت اهلل سید محمد ضیاء آبادی؛

آثار حکیم متأّله �
Ó شرح دعای سحر؛
Ó رساله معراج؛ 
Ó رساله اسفار اربعه؛ 
Ó رساله در بیان قّوه مولّده؛ 
Ó رجعت؛ 
Ó تخلیه و تجلیه و تحلیه؛ 

Ó حرکت جوهریّه؛ 
Ó )اتحاد عاقل و معقول )فارسی
Ó )اتحاد عاقل و معقول )عربی 
Ó رساله در وحدت وجود 
Ó رساله در حقیقت عقل 
Ó رساله در شب قدر 
Ó سخن در معاد 
Ó مقاله در وجود 
Ó تفسیری در دو آیه از سوره یونس 
Ó مقاله در تشریح اجزاء حملیّه و اجزاء حّدیّه 
Ó مقاله در قضایای ضروریّه ازلیّه 
Ó رساله در حدوث دهری 
Ó مقاله در اراده و مشیّت 
Ó مقاله در مسح رأس و وضوء 
Ó مقاله در شرح زندگی مالّصدرا 
Ó بحث شریف معاد 
Ó حاشیه بر شرح منظومه حکیم سبزواری 
Ó حواشی بر اسرارالحکم سبزواری 
Ó حواشی بر شرح االسماء الحسنی سبزواری 
Ó حواشی بر کتاب اسفار االربعه صدرالمتألّهین شیرازی 
Ó حواشی بر مشاعر 
Ó حواشی بر عرشیّه مالّصدرا
Ó حواشی بر تعلیقات مالّصدرا بر کتاب شفای بوعلی سینا 
Ó حواشی بر شرح اصول کافی مالّصدرا 
Ó حواشی بر مفاتیح الغیب مالّصدرا
Ó حواشی بر کتاب شفای ابن سینا 
Ó حواشی بر کتاب شرح االشارات و التّنبیهات 
Ó حواشی بر شوارق االلهام فیّاض الهیجی 
Ó  حواشی بر گوهر مراد شــرح حکمه االشراق قطب الّدین 

شیرازی
Ó حواشی بر مقّدمه فصوص الحکم قیصری 
Ó تعلیقات بر الشواهد الّربوبیّه صدرالمتألّهین 
Ó تعلیقات بر اسراراآلیات صدرالمتألّهین 
Ó حواشی بر شرح مطالع در منطق 
Ó حواشی بر شرح تجرید قوشچی در کالم 
Ó تعلیقات بر مصباح االُنس ابن َفناری در عرفان
Ó  کتابــی در حول عقاید امامیّه در رّد جبّانی از نویســندگان 

کویت
Ó .تقریرات درسی اصول عقاید 
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معظم له در فقه استداللی نیز تألیفاتی داشته اند که عبارتند از:
Ó کتاب الصلوة؛
Ó کتاب الخمس؛
Ó کتاب الحج؛ 
Ó کتاب المیراث؛ 
Ó کتاب النکاح؛ 
Ó کتاب الطالق؛ 
Ó کتاب مکاسب و بیع و تجارت؛ 
Ó در قاعده ال ضرر؛ 
Ó توضیح المسائل؛ 
Ó هدایة االنام؛ 
Ó حواشی بر عروة الوثقی؛ 
Ó رساله مناسک حج؛ 
Ó اسرار حج؛ 
Ó حواشی بر کفایة االصول؛ 
Ó تعلیقات بر رسائل شیخ انصاری؛ 
Ó . حاشیه بر وسیلة الّنجاة آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی 

وفات �
عاّلمه ســّید ابوالحســن رفیعی قزوینی پس از سال ها مجاهدت، 
نیمه شب سه شــنبه 24 دی ماه 1353شمســی، برابر اّول محّرم 
1395 قمری در ســن 85 سالگی در تهران به لقاء اهلّل شتافت و در 
مسجد باالسر آستان قدس فاطمی، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه 

معصومه به خاک سپرده شد.
عبارت زیر بر روی سنگی تحریر و حک شده و بر دیوار روبروی قبر 

آن حکیم نصب گردیده است:
قد لّبی رّبه الجلیل، سّیدالعلماء المجتهدین، جامع المعقول و المنقول 
اســتاد الفقهاء و المحققین و الحکماء المتأّلهیــن، مرجع العوام و 
الخواص، عاّلمة الّزمان، آیت الله العظمی الحاج ســّید ابوالحســن 
الحسینی، المشــتهر بالرفیعی القزوینی - اعلی الّله مقامه الّشریف 
- فی عاصمة تهران، غّره محّرم الحرام فی ســنه 1396 من الهجره 

النبوّیه صّلی الّله علیه و آله و سّلم.

آیت الله رفیعی در نگاه بزرگان و شاگردان �

شهید آیت اهلل مرتضی مطهری ]

آقا سید ابوالحسن رفیعی قزوینی.از مشاهیر و معاریف اساتید درنیم 
قــرن اخیر بود.جامــع المعقول والمنقول بود.فلســفه را نزد حکیم 
کرمانشــاهی و حکیم اشــکوری آموخته بود.پس از تأسیس حوزه 
ی علمیه ی قم در ســال 1340 وســیله ی مرحوم حاج شیخ عبد 
الکریم حائری یزدی، معظم له به قم مهاجرت کرد و ضمن استفاده 
از محضر آقای حائری، خود به تدریس شــرح منظومه ســبزواری 

واسفارمال صدرا پرداخت.فضال از درسش استفاده می کردند.استاد 
بزرگ ما آیت اهلل خمینی )مدظله( شرح منظومه و قسمتی ازاسفاررا 
نــزد او خوانده اند.او را بالخصوص از نظر حســن تقریر و بیان می 
ستودند.مرحوم رفیعی در زمان حیات مرحوم آقای حائری به قزوین 
مراجعت کرد.طالبان حکمت احیاناً برای اســتفاده از محضرش به 
قزوین می رفتند.ســالهای آخر، تهران را محل اقامت قرار داد و از 

مراجع تقلید به شمار می رفت. در سال 1394 جهان را وداع گفت.1

آیت اهلل حسن زاده آملی ]

در جلسه درس آن جناب شــرکت کردم، دو درس می فرمود یکی 
معقول که کتاب اســفار بود و دیگری درس خارج فقه.چون شروع 
به تقریر درس فرمود، گویی دریای متالطم و بحر زّخاری به حرف 
آمــد.در اثنای تقریر چه کلیدهــا و مفاتیح علمی که اّمهات معارف 
اصیل انسانی و قرآنی اند از بیانات و ارشادات او استفاده می کردیم، 
و همچنین از دّقت و باریک بینی و نازک بینی ایشــان در مســائل 
فقهی.در این اندیشــه افتادم که این بزرگمــرد چرا قباًل در قزوین 
بســر می برده - نهنگ آن به که با دریا ســتیزد - باید در آنجا چه 
شــاگردانی داشته باشد و چه کسانی را تربیت کرده باشد که از این 
شخصیت جهانی بهره ها برده اند.جلسه درس آن روز به پایان رسید و 
به مدرسه مروی برگشتیم و درس ها را نوشتیم و یادداشت کردیم.
روز بعد که به محضر اســتاد عاّلمه شعرانی رسیدیم، پرسیدند: 
به درس آقای قزوینی شــرکت کردید؟ عرض کردم در کنار دریای 
دیگری نشسته ام.فرمودند: آن محضر را مغتنم بدار.هفته ای به سر 
نیامد که بعد از درس به من ) آیت اهلل رفیعی( اشــاره فرمود: شــما 
باشــید، آقایان هم درس رفتند و بنده برخاستم به نزدیکش آمدم و 
خم شــدم و زانویش را بوسیدم و گفتم آقاجان امری دارید؟ فرمود: 
خواستم از شما حال بپرسم و از درس ها و اساتید شما با خبر باشم...
هفتــه دوم آمد و یکی دو روزی بگذشــت و باز بعد از درس به من 
اشاره کرد که شما باشید، من نشستم و رفقا رفتند.فرمود: شما اظهار 
داشتید که شرح قیصری بر فصوص الحکم را محضر آقای فاضل 
تونی درس خوانده اید، گفتــم آری، فرمود: ِمصباُح ااُلنس را درس 
خوانده اید؟ گفتم: خیر.فرمود: حاضر هســتید که مصباح ااُلنس را با 
هم - مشروط به اینکه دو به دو من و شما باشیم، مباحثه کنیم؟ دو 
زانویش را بوسیدم و اشک شوق در چشمم حلقه زد و عرض کردم: 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت، تاج سرم

***
وقتی پیرمردی هم ســّن و سال استاد بزرگوار جناب آیت اهلل حاج 
میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی رفع اهلّل درجاته حکایت می کرد که 
ما در اوان خردســالی در قزوین همین آقا سّید ابوالحسن رفیعی را 
صدا می زدیم که بیا بازی، ایشــان تا میدان با ما همراهی می کرد، 
ولی با ما بازی نمی کرد، در گوشه ای می ایستاد، یا به نبش دیواری 
تکیه می داد.و )با این سخن ( دلنشین پیرمرد، به یاد حضرت یحیی 
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پیامبر افتادم که خدای سبحان در آیه سیزدهم سوره مریم قرآن 
ٍه ُو آُتیُناِه الُحکَم َصِبّیًا« .حکم،  فرموده است: »َیا َیحَیی ُخِذ الِکَتاَب ِبُقوَّ
امر حکیم محکم و متین و رصین اســت که بر اساس استوار حق 
و حقیقت قرار گرفته اســت و ریشــه دوانده و پایدار است : »یس َو 

الُقرآِن الَحِکیم«.2

استاد غالمحسین رضانژاد ]

در این اواخر که علی االصول استاد بی همتای حکمت اسالمی، به 
تدریس فقه و اصول اشــتغال داشت، در حوزه درس وی در مسجد 
جامع تهران، یکی از پربرکت ترین و بارآورترین حوزه های علمی در 
شمار می آمد.این بی بضاعت، چون ابتهاج ایشان را در تدریس فقه 
و پاسخ به پرسش های فقهی می دانستم با چند سؤال فقهی، یکی 
از مباحث حکمی را می آمیختم تا از پاسخ دادن بدان سؤال فلسفی 
طفره نروند، و هرگاه ایراد به نظرم می رسید و آن را بیان می کردم، 
با جمله چقدر فطن! مرا در پرســش و تعلّم تشویق و تفّقد می کرد.
از بــر عکس ظواهرش از بهجت علمی خاّصی برخوردار بود و قدر 
علوم الهی را خیلی خوب می دانست و از تعلیم آن به نااهل برحسب 
وصّیت بوعلی سینا و تکرار خواجه طوسی، خودداری می کرد 
و آن را به هر کسی تعلیم نمی داد.به خاطر دارم، آنگاه که در بیماری 
ســکته مغزی که او را تقریباً زمین گیر کرده بود، احوال ایشــان را 
پرسیدم، با دو کلمه فی الجمله بد نیستم پاسخ گفت و من قصیده ای 
که در تجلیل و بزرگداشت او سروده بودم، برایش قرائت کردم، وقتی 

بدین ابیات رسیدم:
بـخشیـد روح، قـالـب تـقوا را سـلـمان روزگـارا، پـرهیــزت 
کـامـروز نیست، غیر تو فتوا را بنشین یکی به مسند و فتوا ده 

به بنده فرمودند: چرا هست، دیگران هم هستند و سپس اضافه نمود: 
من شصت و پنج سال عمر خود را در فقه و اصول و حکمت و کالم 
و عرفان گذراندم، و امروز که به خود نگاه می کنم، می بینم که نه مرا 
فقیــه و اصولی می توان گفت و نه حکیم و عارف و یاللعجب از این 

همه فروتنی و خضوع .
این فروتنی موجب شد تا حکیم قزوینی در شب های جمعه خطاب 
به عاّمه مردم و بازاریان ســخن به موعظه گشاید و لطایف عرفانی 
و براهین عقلی را به زبانی ســاده بیان دارد و آیات قرآنی و احادیث 
معصومین را به مردم القاء نماید و رابطه قرآن و برهان و عرفان 

را در سلوک علمی خویش بنمایاند.

ضــرورت ســلوک بــرای رســیدن به مرتبــۀ انســانیت در  �
اندیشه آیت الله رفیعی

بدانکه قوه عملیه در نفس انســانیه کار فرمای بدن جسمانیست در 
رسیدن به اوج سعادت و کمال ناچار است که مراتب چهارگانه را که 
خواهیم شرح داد به سیر و حرکت معنویه عبور نموده تا از حضیض 

نقص حیوانیت به ذروه علیای انسانیت نائل و برخوردار شود: 

تجلیه ]

مرتبه اولی که او را تجلیه خوانند آنست که نفس قوی و اعضای بدن 
را به مراقبت کامله در تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع و نوامیس 
الهیه وارد نموده که اطاعت اوامر، و اجتناب از منهیات شرعیه را به 
نحــو اکمل نماید تا پاکی صوری و طهارت ظاهریه در بدن نمایان 
شود و در نفس هم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده 
حق متحقق گردد و برای حصول این مرتبه علم فقه برطبق طریقه 

حقه جعفریه کافی و به نحو اکمل عهده دار این امر است.

تخلیه ]

مرتبه ثانیه که آن را تخلیه نامند آنست که نفس به مضار و مفاسد 
اجتماعی و انفرادی اخالق رذیله و خویهای پلید آگاهی یابد و به تدبر 
در عواقب وخیم آنها در دنیا و عقبی برطبق دساتیر مقّرره در فن علم 
اخالق آن صفات ناپســند را از خود دور و محو نماید همچون کبر 
و حســد و حرص و شهوت و بدبینی به خلق و خودخواهی و باقی 
صفات رذیله که در کتب اخالق ثبت اســت و این کار در معالجات 
روحانی و طّب الهی همچون خوردن مسهالت و داروها است برای 

رفع اخالط فاسده در معالجه جسمانی و طب طبیعی.

تحلیه ]

مرتبــه ثالثه که آنرا تحلیه نامند آن بود که پس از حصول تخلیه و 
رفع موانع خود را به زیور اخالق نیک و خویهای پســندیده که در 
نظام اجتماع و فرد تأثیر بســزا و عمیق دارند آراسته کند و این خود 
پاکیزگــی باطن و طهارت معنویه اســت که تا این معنی حاصل و 
متحقق نشــود آدمی در باطن آلوده و نجس خواهد بود هرچند که  
ظاهر بدن محکوم به پاکی ظاهری است و این کار در طب روحی 
و معالجه نفس مانند خوردن غذا و اســتعمال دوای مقّوی است که 

برای تولید نیرو و قّوت در بدن در طب جسمانی به کار می برند.

فناء فی اهلل ]

و پس از حصول و تحقق مراتب سه گانه فوق از برکت صفا و پاکی 
روح در نهاد آدمی جاذبه محّبت به حضرت حق پیدا گردد که تولید 
آن از مجذوب شدن قهری اســت به عالم حقیقت و سرد شدن از 
عالم مجازی که عرصه ناپایدار ممکناتست و رفته رفته محّبت شّدت 
نماید و اشــتعال و افروختگی در روح عیان گردد و از خود بیخود و 
بی خبر شود و این مقام را که مرتبه چهارم از کمال قوه عملیه است 

فناء گویند و مقام فناء فی اهلل سه درجه دارد:
فناء در افعال یا محو

درجه أولی فناء در افعال است که در نظر عارف سالک جمله مؤثرات 
و همه مبادی اثر و اسباب و علل از مجرد و ماّدی و قوای طبیعیه و 
ارادیه بیهوده و بی اثر شود و مؤثری غیر از حق و نفوذ اراده و قدرت 
حــق در کائنات نبیند و عوامل ایــن عالم را محو و ناچیز در حیطه 
قدرت نامتناهی الهی شــهود نماید و در این حال یأس تمام از همه 
خلق و رجاء تام به حق پیدا شــود و حقیقت آیه کریمه  َو ما َرَمْیَت 
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َ َرمی  به عین شــهود بدون شائبه پندار و خیال  إِْذ َرَمْیَت َو لِکنَّ اهللَّ
عیان بیند و لسان حال او مترنم به مقال ذکر کریم ال حول و ال قوة 
اال باهلل گردد و در این مقام بزرگترین قدرتها و نیروهای مقتدرترین 
سالطین عالم امکان با قدرت و نیروی پشه ضعیف در نظر حقیقت 

بین او یکی شود، و این درجه را محو گویند.
فناء در صفات یا طمس

درجه ثانیه فناء در صفات حق است، بیان این مقام آنکه انواع مختلفه 
کائنات که هریک در حّد خود تعّینی و نامی دارند مانند ملک و فلک 
و انسان و حیوان و اشجار و معادن که در نظر اهل حجاب به صورت 
کثرت و تعدد و غیریت متصور و مشهود هستند در نظر عارف الهی 
یکی شــوند یعنی همه را از عرش اعــالی تجرد تا مرکز خاک به 
صورت نگارستانی مشــاهده نماید که در تمامت سقف و دیوار آن 
عکس علم و قدرت و حیات و رحمت و نقش و لطف و مهر و محبت 
الهی و عنایت  یزدانی به قلم تجلی نگاشته و پرتو جمال و جالل حق 
بر آن افتاده است.در این نظر بر و بحر و دریاها و خشکي ها، افالک و 
خاک، عالی و دانی به هم متصل و پیوسته و یکی خواهند بود و همه 
با یک نغمه و به یک صدای موزون خبر از عظمت عالم ربوبی دهند 
و در ایــن مقام به حقیقت توحید و کلمه طیبه الاله ااّل اهلل متحقق 
شــود یعنی همه صفات کمال را منحصر به حق داند و در غیر حق 

ظل و عکس صفات کمال را پندارد و این مقام را طمس خوانند.
فناء در ذات یا محق

درجــه ثالثه مقام فناء در ذات اســت که فناء در احدیت گویند و در 
این مقام همگی اســماء و صفات از صفات لطف همچون رحمن و 
رحیم و رازق و منعم، و صفات قهر مانند قهار و منتقم را مستهلک 
در غیب ذات احدّیت نماید و به جز مشاهده ذات أحدیت هیچگونه 
تعینی در روح او باقی و منظور نماند حتی اختالف مظاهر همچون 
جبرئیل و عزازیل و موســی و فرعون از چشم حقیقت بین صاحب 
این مقام مرتفع شــود مهر و خشم حّق، بسط و قبض، عطا و منع 
وی، بهشت و دوزخ برای او یکی گردد صّحت و مرض، فقر و غنی، 
عّزت و ذلت برابر شــود، در این مرحله است که شاعر عارف الهی 

نیک سروده که گفت: 
بیرون نمی برند تو را از دیار دوست 

گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مدار
و شاید یکی از مراتب استقامت که در صحیفه الهیه امر بدان فرموده 
و ممدوح در علم اخالق و محمود در فن عرفان اســت همین مقام 
شامخ فناء در ذات است و این مقام را محق خوانند که بکلّی اغیار از 
هر جهت محو و نابود گشته توحید صافی و خالص ظهور و تحقق 

یافته اســت در این مرتبه که آخرین منازل و ســفر الی اهلل جلّت 
عظمته بود به لســان حقیقت گوید یا هو یا من لیس اال هو و چون 
طالــب حق به این مقام رســید از هویت او و هویت همه ممکنات 
چیزی نمانده بلکه در تجلّی حقیقت حق متالشی و مضمحل شده اند 
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