
حکمت اسالمی 37
سال هشتم ـ خرداد، تیر، مرداد و شهریور 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 گامی.در.راستای..نکوداشت.فالسفه.ایران.اسالمی محمدباقر خراسانی.................
4 ......... همایش.»عرفان.اسالمی.از.نگاه.امام.خمینی؛.بنیادها.و.دستاوردها«

27 ............................... نشست.علمی.»بازخوانی.و.باز.تعریف.علوم.اجتماعی«
45 مالحظات.عرفانی.در.باب.دعا.))1 سیدمرتضی حسینی شاهرودی................................
55 اخبار.علمی.فرهنگی.مجمع.عالی.حکمت.اسالمی.....................................
62 خالصه.جلسات.گروه.های.علمی..............................................................

  ویژه نامه حکیم طهران

95 تبیین.اهداف.و.برنامه.های..مجمع..و.همایش.ملی.»حکیم.طهران«...............
105 ............................................................. حکیم.متأله.سیدحسین.بادکوبه.ای

فهرست عناوین



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

2

 سخن نخست

مجمع عالی حکمت اسالمی که از اواخر سال 1384 با حضور شخصیت های علمی و حکمی از حوزه و دانشگاه 
فعالیت مستمر و جدی خود را آغاز نموده، یکی از برنامه های مورد توجه را از ابتدای شکل گیری تاکنون معرفی 

و تبیین شخصیت علمی فالسفه ایرانی اسالمی، قرار داده است. 
از این رو از حدود ســه سال قبل طرح نکوداشت مقام علمی مرحوم آقا علی مدرس زنوزی )حکیم مؤسس( از 
ســوی معاونت پژوهش مجمع عالی حکمت اسالمی در دستور کار قرار گرفت و پس از تدوین طرح، کارهای 
مقدماتی آن همچون تشکیل کمیته های مختلف، شناسایی اساتید و مراکز همکار و دعوت جهت همکاری و ... 
شروع و از 12 اردیبهشت 92 دبیرخانه همایش ملی حکیم طهران با دیدار شورای سیاستگذاری و کمیته علمی 

همایش با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی رسما فعالیت خود را آغاز کرد. 
نکوداشت مقام علمی مرحوم آقا علی مدرس زنوزی که با عنوان »حکیم طهران« نامگذاری شد، با شکل گیری 
کمیته  های علمی،احیاء و تصحیح آثار و اجرایی عماًل در مسیر برگزاری قرار گرفت، کمیته علمی با حضور 15 
نفراز اساتید و فضالی حکمت اسالمی با طراحی و تدوین محورهای فراخوان مقاالت، شناسایی اساتید جهت 
تدوین مقاله، تعیین موضوع و کارشناسان پیش نشستهای علمی و ... برنامه های خود را با جدیت شروع نمود. 

کمیته احیاء و تصحیح آثار نیز با حضور جمعی از کارشناسان نسخه شناسی و تصحیح متون، فعالیت خود را آغاز 
که البته شناسایی نسخه های مربوط به مرحوم آقا علی مدرس هم نیاز به زمان داشت و هم یک کار تحقیقاتی 
و میدانی جدی، که امروز بحمدهلل دهها نسخه مربوط به 17 اثر ایشان از مراکز مختلف علمی و کتابخانه  های 

کشور جمع آوری شده و در اختیار مصححان مجرب و توانمند قرار گرفته است. 
در این همایش بنای مجمع عالی حکمت اســالمی بر آن بوده و هست تا نسبت به آثار مرحوم آقا علی مدرس 
یک کار جدی در خصوص شناســایی آثاری که منتشر نشــده و همچنین تصحیح آثاری که قباًل منتشر شده 
است، صورت گیرد. چرا که نسبت به برخی مصنفات مرحوم حکیم مؤسس اقداماتی صورت گرفته و آثاری نیز 
در اختیار عالقه مندان قرار گرفته اســت. برنامه جدید مجمع عالی حکمت اسالمی در احیا و تصحیح آثار، قطعا 
نافی اقدامات قبلی نمی باشد، اما شناسایی آثاری که منتشر نشده و همچنین تصحیح متونی که قباًل منتشر شده 
است به واقع از سوی جامعه علمی و نخبگان کشور از برگزار کنندگان همایش مورد توقع و انتظار است، از این 
رو بحث شناســایی و تصحیح آثار با دقت و جدیت خاصی پیگیری می شود که امیدواریم بتوانیم حداقِل انتظار 

مخاطبان خوبمان را تحقق بخشیم. 

محمدباقر خراسانی )مدیر اجرایی(

می سال ا ن  یرا ا ســفه  فال شــت  ا د نکو ی   ســتا را ر  د می  گا ؛  ن طهرا حکیم  ملی  یش  هما
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می سال ا ن  یرا ا ســفه  فال شــت  ا د نکو ی   ســتا را ر  د می  گا ؛  ن طهرا حکیم  ملی  یش  هما

از جمله اقداماتی که تاکنون صورت گرفته که این اقدام در نوع خود قابل توجه است برگزاری پیش نشست هایی 
مرتبط با محورهای فراخوان مقاالت همایش از ســوی مراکز علمی و فرهنگی کشور که تاکنون سیزده پیش 
نشست در مراکزی چون دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مؤسسه آموزشی پژوهشی 
امام خمینی، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، مرکز پژوهش های اسالمی صداوسیما، پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی،دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، مراکز علمی و فرهنگی مرند و ... برگزار 
شــده و بر اساس برنامه ریزی کمیته علمی حداقل چهار پیش نشست دیگر تا قبل از همایش اصلی، در مراکز 

مختلف برگزار خواهد شد. 
نکته حائز اهمیت و هدف از برگزاری این پیش نشست ها بدین جهت سیاستگزاری شده که شخصیت علمی و 
اخالقی مرحوم آقا علی مدرس در مراکز علمی با برگزاری برنامه های متنوع علمی تبیین و معرفی شود، چرا که 
شناخت جامعه علمی و بویژه طالب و دانشجویان جوان نسبت به شخصیت برجسته علمی حکیم مؤسس آقاعلی 
مدرس بســیار کم و محدود است، که به لطف خداوند برگزاری این پیش نشست ها قدری از این نقیصه را کم 
کرده است، ضمن اینکه فضاسازی مناسبی برای تبیین و معرفی شخصیت این حکیم و اندیشمند بزرگ ایران 

اسالمی و این همایش ملی صورت خواهد گرفت. 
گرچه قدری زمان اولیه برای برگزاری مراسم اصلی همایش به تأخیر افتاده است اما این تأخیر به دلیل وضعیت 
و سرانجام بحث احیاء و تصحیح آثار و برگزاری پیش نشستهای علمی در مراکز آموزشی پژوهشی کشور است 

که در راستای معرفی شخصیت حکیم طهران کمک خواهد نمود. 
مجمع عالی حکمت اسالمی از تمامی مراکز علمی، فرهنگی و اجرایی همکار و همچنین اساتید و نخبگانی که 
با سخنرانی و تدوین مقاله و از مصححین و نسخه شناسان و ارزیابان و ...  که بر افزایش غنای علمی همایش 
مســاعدت نمودند، نهایت تقدیر و تشکر را دارد و از تمام کســانی که به تمدن و پیشینه علمی این مرز و بوم 
عالقمند و خواستار شکوفایی و معرفی آن می باشند، دعوت به عمل می آوریم تا با تدوین مقاله، برگزاری برنامه، 
ارائه پیشنهاد و انتقادات سازنده و راهکارهای معرفی شخصیت های علمی و حکمی در عرصه داخلی و بین المللی 
بویژه شخصیت علمی آقاعلی مدرس؛ حکیم موسس، در هر چه بهتر برگزاری این همایش ملی مساعدت کنند.
 ان شاءاهلل
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 همایش علمی

همایش »عرفان اسالمی از نگاه امام خمینی؛ بنیادها و دستاوردها« پنج شنبه 94/3/7 از سوی شعبه مشهد 
مجمع عالی حکمت اسالمی و با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی خراسان در سالن همایش های 
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار گردید. در این نشست علمی کارشناسان محترم حجج اسالم 
والمسلمین آقایان سید یداهلل یزدان پناه، علی رضایی تهرانی و دکتر محمد فنایی اشکوری به ارائه مباحث 

خود پرداختند.

همایش

خمینی؛  امام  نگاه  از  اسالمی  عرفان 
دستاوردها و  بنیادها 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

5

مجری: اعوذ باهلل من الشــیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
خدمت ســروران محترم در همایش عرفان اســالمی از نظر امام 
خمینی؛ بنیاد ها و دســتاورد ها، به نیابت از همۀ ســروران خودم در 
مجمع عالی حکمت اســالمی و دوســتانی که دســت اندرکار این 
همایــش بودند خیر مقدم می گویم. ان شــاءاهلل که خدای تبارک و 
تعالی بهترین معارف قرآنی، روایی و  عرفانی خودش را نصیبمان کند 
و حداکثر اســتفاده را از این جلسات و همایش ببریم و مورد رضای 

حضرت بقیة اهلل االعظم باشد، صلواتی هدیه بفرمایید. 
برنامه هایی برای ســروران عزیز ما در این همایش مشخص شده 
اســت. برنامۀ اول را با موضوع عرفان اسالمی از نگاه حضرت امام 
در خدمت سرور عزیز و استاد ارجمند، حجت االسالم والمسلمین سید 

یداهلل یزدان پناه هستیم که بنیادها را بررسی می کند.

�  ابعاد عرفان حضرت امام
استاد یزدان پناه: اعوذباهلل من الشیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن 
الرحیم. الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین. 
برای بنده توفیقی اســت که در این جمع نورانی شــرکت کردم و 
توفیقی است که در باب حضرت امام که آغازگر حرکت دینی، 
ایمانی و توحیدی بودند، صحبت و نســبت بــه آن بزرگوار عرض 
ادبــی کنم. بنیادهــای عرفان امام را می توان از چند بعد بررســی 
کــرد. حضرت امام در باب ایجاد عرفان کارهای ویژه ای دارند. ابتدا 
کارهای حضرت امام را می شمارم و سپس، بنیاد ها را خدمت سروران 
محتــرم عرضه می دارم. ابعاد کار حضــرت امام را می توان در چند 
دسته ارائه کرد. یک بعد کار حضرت امام، عرفان نظری است و آثار 
فراوانی در این زمینه نگاشــته اند: شرح دعای سحر، تعلیقه بر فوائد 
رضویه، کتاب مصباح الهدایه، تعلیقات بر فصوص و مصباح االنس. 
بسیاری از آثار ایشان به این بخش اختصاص دارد. بعد دیگری که 
حضرت امام به آن پرداخته اند، عرفان عملی است که در آثار حضرت 
امام، مثل شــرح چهل حدیث، سرالصالة، آداب الصالة و دیگر آثار 
ایشان به چشم می آید که شاید بعداً بیشتر توضیح بدهم. بعد دیگر 
کار حضرت امام، اخالق عرفانی اســت که از یک جهت با عرفان 
عملی جدا می شود؛ ولی از جهت دیگر، خیلی قریب االفق هست. در 
کتاب هایی مثل چهل حدیث و بسیاری از مباحث اخالقی حضرت 
امام که در صحنه هایی مختلف این انقالب فراوان از ایشان شنیدیم. 
بعد دیگر عرفان حضرت امام، عرفان ادبی اســت که در دیوان شعر 
ایشان خودش را نشــان داده است. یکی از ابعاد دیگر کار حضرت 
امام، کتاب ها و آثاری اســت که دربارۀ اسرار عبادات نگاشته است؛ 
مثل ســر الصالة و آداب الصالة. بعد دیگــر کار حضرت امام، بعد 

سیاســی و اجتماعی با رویکرد عرفانی است که ان شاءاهلل برخی از 
سروران در این  زمینه توضیحاتی خواهند داد. 

عرضم این است که حضرت امام به ابعاد متعددی پرداخته و در همۀ 
این امور، بنیاد و ریشه ای دارد که باید به آن بنیاد و ریشه توجه کرد. 
ابتدا دربارۀ ادوار عرفان نظری مسئله ای را مطرح می کنم که از دل 
آن، برخی از مشــخصه ها و بنیان های کار حضرت امام، خودش را 
نشان می دهد باتوجه به تاریخ عرفان، سه دوره را می توان . در عرفان 

نظری مشخص کرد.

ادوار عرفان نظری �
یک دوره، پیش از ابن عربی است که در جای جای مباحث عرفای 
پیشین مطالبی وجود دارد که می توان به عنوان عرفان نظری از آنها 
یاد کرد، اندیشــه هایی که پیش از ابن عربی در بین عرفا بوده و در 
تفســیر آ ن ها در بحث های عرفان عملی آن ها آمده است که آن را 
دورۀ جوانه ها می نامیم. در عیــن اینکه برخی از عارفان حتی قرن 
سوم اندیشه هایی دارند که وقتی ما نگاه می کنیم همین اآلن قابل 
عرضه اســت؛ ولی این گونه نیست که با یک عرفان نظری منظم 
دارای ابعاد کامل و یک دستگاه سازوار هستی شناختی روبرو باشیم، 
چنیــن چیزی در آن دوره وجود ندارد. از این جهت ما به عنوان دوره 
جوانه ها یاد می کنیم؛ هرچند که برخی از این عارفان، مطالبی دارند 
که اگر جمع شــود، قابل عرضه است که یک دوره مباحث عرفان 

نظری را در خود دارد. 
 دورۀ دوم از ابن عربی شروع می شود تا قرن نهم یا می توانیم بگوییم 
تا صدرا. در این دوره واقعاً می توانیم بگوییم که عرفان نظری حیات 
مستقل پیدا کرده،  آثاری داریم که فقط دربارۀ عرفان نظری است. 
مثل آن دوره نیســت که در ضمن عرفان عملی مطالبی نیز دربارۀ 
عرفان نظری باشــد؛ بلکه حیات مســتقل دارد و دســتگاه سازوار 
هستی شناســی پیدا می کند و ظرفیت ســنگین فهم معارف دینی 
پدید آمده است. در دوره جوانه ها به آیات معارفی می پرداختند؛ ولی 
بیشترین توجه آن ها به آیات سلوکی بود و آن ها را بررسی می کردند 
و در اثناء هم به اینها پرداخته اند؛ ولی چندان گسترده نبود. این دوره 
به حدی گســترده است که اگر کسی همۀ آنچه را که در این دوره، 
یعنی از ابن عربی و شــاگردان ابن عربی شــروع شد تا قرن نهم  )تا 
جامی( را بررسی کند احساس می کند یک دوره کامل فهم شریعت 
و پر از مباحث تفسیری معارفی است و بلکه حجم انبوهی از آیات و 
روایات معارفی در این دوره بررسی شده تا آنجا که به نظر می رسد 
گویا همه آیات و روایات معارفی مورد مطالعه قرار گرفته است. این 
دوره، منبع عظیمی برای فهم بسیاری از اسرار دین شد که من اآلن 
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 همایش علمی

نمی خواهم وارد شــوم و همچنان ما ســر آن سفره نشستیم؛ مثاًل 
»أَْســَتْکَبْرَت أَْم ُکنَت ِمَن الَْعالِیَن«.1 این عالین چه کسانی هستند؟ 
تفسیرهای عمیقی که روی داد، سرمایۀ خیلی از مباحث دیگر است؛ 
مثل  مباحث توحیدی، والیت و بســیاری از اسرار، بحث مالئکه و 
خیلی از ابعادی که ما به عنوان معارف دینی می شناســیم، در آیات 
و روایات این دوره بررســی شده است؛ حتی جزئیات آیات و روایات 
بررسی شد که برای عالمان دینی این دوره از این جهت بسیار نافع 
است. بسیاری از محققان می بینند چیزهایی روی می دهد که تاکنون 
نتوانسته اند آنها را حل کنند. غالب اینها یا متشابهات بود یا حداکثر 
سکوت می کردند و این دوره قرار شده که همۀ اینها بسط داده شود، 
که داده شد. این ظرفیت در حوزه های علمی به سرعت پذیرفته شد. 
وقتی این اندیشه آمد بسیاری از آیات دربارۀ توحید، امامت و انسان 

کامل به صورت عمیق را دیدند که در آن هست. 
ویژگی دیگری نیز دارد که می  خواهم حتماً تذکر بدهم و دلیل هم 
دارد. دورۀ ســوم ما زیاد این اندیشــه هم هست و آن اینکه در این 
دوره نوعی تقارب بین عرفان و تشــیع روی داد؛ یعنی چیزی اینجا 
روی می دهد که تقریباً می توانیم بگوییم همۀ آموزه هایی که شیعه 
به عنوان اندیشۀ امامت قائل است با همۀ شعبش حل می شود. بعداً 
عرض خواهم کرد که حضرت امام همۀ آنچه را که توانسته در آیینه 
روایات در باب امامت حل کند، بســیاری از معضالت بخش امامت 
ما است که از همین سرمایه استفاده می کند. عرض خواهم کرد که 
این ســرمایه هم قابل عرضه بود؛ یعنی به این شکل بود که روش 
فهم متن دینی را که در خود داشــت، توضیح می داد که چگونه به 
این معارف می توان دست یافت. بحث هایی در باب تأویل عرفانی نه 
تأویــل به معنای خالف ظاهر، به عنوان روش فهم متون معارفی و 
سلوکی دین در این دوره انجام شده است. این نوع روش بحث های 
فنی اصولی دارد که بعدها حضرت امام و دیگران به آن پرداخته اند. 
عالمه طباطبایی هم به آن پرداخته است. بحث های اصولی عمیقی 
که آنها را حل کرده اســت؛ یعنی بحث های اصولی که ما با آن ها 
می توانیم بگوییم که این، روش مند است، که در اصول قابل عرضه 
است و باید در اصول مطرح شود. این دسته بحث ها حل شده است. 
بنابرایــن، هم به لحاظ روش و هم به لحاظ محتوا، ظهورگیری های 
آن ها اآلن قابل عرضه است. یک عالم دینی وقتی بررسی می کند 
می بیند ظهورگیری ها بسیار عالی است و اصاًل دست  نخورده است. 
دیگران که بســیاری از آیات را دارند دست می زنند اینها که اصاًل 
هیچی از آن را دســت نزدند. این هم باعث می شــود که این دوره 
خیلی برجســته باشد. گرایش شیعی آن که در آن بود و معارفی که 
آنجا پدید آمد هم موجب برجســتگی آن شد؛ مثاًل ما قائل هستیم: 
»لوال الحجة لســاخت األرض بأهلها«2 هر کســی که فص آدمی را 
خوب بخواند در آن این اندیشه را می یابد. فرق امام و نبی و رسول 
که بســیاری از عالمان ما همچنان در آن مشکل دارند؛ یعنی تعبیر 
آنها این اســت که این روایات با برخی روایات قابل جمع نیست یا 

جمعش سخت است. این امور و در این دوره حل شده است.

  اینها دست به دست هم می دهند که نوعی پذیرش در حوزه های 
علمیه، به ویژه در حوزه های علمیه شــیعه روی دهد. این دوره دوم 
اندیشه هایی که دربارۀ امامت، فهم متن دینی و حل و فصل مسائل 
فلسفی به لحاظ هستی شناسی شهودی دارد که حتی فیلسوفی که 
در ســنت جداگانه ای نفس کشیده است، ابتدائاً برای او اندیشه های 
عرفانی مفهوم و قابل فهم به نظر می رســد؛ اگرچه نمی تواند بدون 
دلیل ابتدائاً همراهی کند و باید اســتدالل ها را ببیند. در این دوره، 
یعنــی از ابن عربی تا صدرا آثاری پدید آمــد؛ مثل تمهید القواعد و 
مصباح االنس که قرار است نوعی تأنیس بین فلسفه و عرفان هم 
بکنــد. بنابراین در این دوره هــم از نظر عقلی و هم از نظر دینی و 
شــرعی امر مهمی اینجا روی می دهد. و هم از نظر شــیعی اینجا 
چیزی روی می دهد که باعث همراهی و همدلی عالمان دینی شیعه 

می شود. این دوره دوم عرفان نظری است. 
دورۀ ســوم عرفان نظری از صدرا شروع می شود. صدرا که فلسفه 
خودش را عرضه کرد، از یک منظر، عارف هم هســت. بسیاری از 
ســروران که دراین باره کار کردند، التفــات دارند که صدرا در عین 
فیلسوف بودن، عارف نیز است. خودش هم تذکر داده که من اینها 
را شهود کردم. اول اسفار  می گوید که بیش از آنچه که از راه برهان 
رسیده ام، شهود برایم روی داده است. و این مقدار را برهانی کردم. 
صدرا هم عارف و هم فیلســوف است و از طرفی به جّد عالم دینی 
اســت. ان شــاءاهلل اگر دراین باره آثاری به بازار عرضه شود، متوجه 
می شوند که صدرا بیش از همه در این زمینه کار کرده و عالم دینی 
اســت. ما کاری را در حوزه علمیه قم دربارۀ تحقق فلسفه اسالمی 
شــروع کردیم و االن به صدرا رســیدیم. در باب صدرا حدوداً 300 
جلسه شده است و در فهم، تبیین، روشمند فهمیدن، برهانی کردن 
متن دینی از همه جلو اســت. این اآلن، مدعی اســت و ان شاءاهلل 
اگر آن محصول به بازار عرضه شــود، خواهید دانست که بیش از 
همه جلو افتاده اســت. واقعاً هم معتقد است که هیچ چیز از معارف 
دیــن و ظهورات متون دینی از معارف دین و ظهور ات متون دینی 
را نباید دســت زد. بداء در بسیاری از اندیشه  ها گاهی دست خورده؛ 
حتی خواجه نصیر طوسی وقتی می خواهد جواب فخر رازی را بدهد 
می گوید که در بحث بداء تنها یک روایتی در این زمینه داریم و آن 
روایت هم که چندان قوی نیست لذا می گوید مسئله بداء در شریعت 
جدی نیســت. خواجه نصیر این شکلی پاسخ می دهد؛ ولی صدرا به 
جّد به بداء قائل اســت؛ حتی این تعبیر »بداء هلل« که در روایات ما 
هســت را همان طور معنی می کند. بسیاری از مباحثی که در شیعه 
به عنوان معارف سنگین و پیچیده و امور فرامرزی برای علم فلسفه 

بود در کار صدرا به امری فلسفی تبدیل شد. 
صدرا شخصیتی عارف، فیلسوف و درعین حال، عالم دینی است. این 
باعث شــد که بعد از صدرا وقتی فلسفه صدرا آهسته آهسته عرضه 
شــد با آن قوت هایی که داشــت، جای فلسفه های دیگر را گرفت؛ 
بلکه همۀ فلســفه های پیشین را در خودش هضم کرده؛ به نحوی 
که در دســتگاه وجودی و اصالت وجودی خــودش معنا پیدا کرده 
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است. بعد از صدرا ما با چیزی روبرو هستیم که از نظر تاریخی خیلی 
تعجب برانگیز است. بعد از صدرا آهسته آهسته، نسلی صدرایی داریم 
که ما به عنوان محققان عرفان نظری دورۀ سوم یاد می کنیم. البته 
این محققان بخش ویژه ای از این نســل صدرایی است. باری نسل 
صدرایی که پدید آمدند هم فیلسوف هستند و از سویی با متون دینی 
معارفی درگیر هســتند و از طرفی هم در فقاهت به مقامات عالی 
رسیدند. بســیاری از این بزرگان ما در فقاهت هم بی نظیر هستند. 
اینها محققانی هســتند که در این دوره پدید آمدند. با آمدن صدرا و 
تحلیل هایی که کرده که هم به لحاظ روش، فضای عرفانی را تثبیت 
کرده و هم به لحاظ محتوا فضای عرفانی را تثبیت کرده است؛ چون 
ایشان به آن دستگاه هستی شناختی عرفانی به لحاظ فلسفی دست 

یافت و تبیین فلسفی از آن کرد. 
در پایــان جلــد دوم اســفار آنچه را کــه به عنوان بنیاد اندیشــۀ 
هستی شــناختی عرفانی اســت به نام وحدت شخصیه به آن دست 
یافت. برخی متأسفانه وحدت شخصیه را بد معنی می کنند، وحدت 
شــخصیه قرار نیســت نه کثرت را از بین ببرد و نه به گونه ای معنا 
بکند که حلول شود. اینها نیست. تفسیر صدرا واضح است، گفته که 
خداوند سبحان، وجود مستقل و همۀ کثرات، وجود رابط هستند. فقط 
توضیح داده که وجود رابط بودن به وجود بالعرض تبدیل می شــود. 
وجود رابط را از مصداق بالذات وجود به عنوان وجود بالعرض می داند. 
حقیقتاً اواًل بالذات خدا وجود است. مصداق بالذات وجود موجود خدا 
است و بقیه شئون آن هستند. بعد از صدرا ما با چیزی روبرو هستیم 
که می توان این گونه گفت که آنچه بیشتر در عرفان می گذشت اآلن 
با ادبیات غنی فلسفی همراه شده است و صدرا تحکیم مبانی و تثبیت 
مبانی کرده است که آن مبانی خیلی به حل مباحث عرفانی کمک 
می کند. بعد کنار آن، زبانی همگانی به نام فلســفه را انتخاب کرده 
اســت. این باعث نتیجه ای شد که آنچه در عرفان نظری دورۀ دوم 
بود به دورۀ سوم منتقل شد؛ اما به زبان همگانی، زبان فلسفی زبان 
همگانی است. لذا دائره آن وسیع تر شد؛ یعنی عرفان نظری از فضای 
افراد ویژۀ دارای شهود به ساحت های غیر شهودی هم گسترده شد 
و نســلی پدید آمد. بعد از این ما با چه چیزی روبرو می شویم؟ بعد 
از صــدرا، محققان عرفان نظری را داریم که گاهی پهلو به پهلوی 
عارفان دورۀ دوم می زنند. مثاًل قیصری، که محقق عرفان در دوره 
دوم است. ماند او در قوت و تحقیق آقا محمدرضا قمشه ای است که 
در دوره سوم قرار دارد. اگر ما در دوره دوم افراد برجسته ای را داریم 
در این دوره دوم نیز چنین اســت حضرت امام جزء این افراد است؛ 
یعنی کسانی هستند که محقق عرفان هستند، واقعاً عرفان نظری را 
خوب خواندند، خوب درس می دهند و تحقیق می کنند. صاحب نظر 
هستند و تحلیل می کنند، به آن گونه ای که کاشانی یا قیصری این 
کار را می کنند. ما با این روبرو هستیم؛ لذا از آنها به عنوان محققان 
عرفان دورۀ نظری سوم یاد می کنیم. چنین افرادی که پدید آمدند، 
اندیشه ای اینجا شکل می گیرد که خیلی عمیق است، که ما از آن به 
اسم »عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارند« تعبیر می کنیم. 

یعنی عالمانی هستند که در دین، قرآن، روایات، فلسفه و عرفان قوی 
هستند و بین آنها جدایی نمی یابند. حضرت امام از این افراد هستند.

� بنیادهای عرفان نظری حضرت امام
بــا این مطلب که گفتیم، ســرمایه ها و بنیاد های کار حضرت امام 
مشخص می شــود، حضرت امام در عرفان نظری از عرفان نظری 
دوره دوم اســتفاده می کنــد؛ درس می دهد و درس گرفته اســت، 
تحلیل می کند، حاشــیه بر فصوص و مصبــاح االنس می زند. ولی 
همۀ ســرمایه های دوره سوم حاضر است؛ مثاًل حضرت امام وقتی 
می خواهــد مباحث عرفان نظری را تحلیل کند تبیین های دقیقش 
برگرفته از حکمت متعالیه است؛ مثاًل در مورد وجود رابط که همین 
امروز هم داشــتند سخنانی را از حضرت امام پخش می کردند بیان 
وجود رابط که امروز از حضرت امام پخش شد در واقع از تبیین های 
حکمت متعالیه برای تبیین وحدت شخصیه بهره برده است. ایشان 
در مصباح الهدایه برای تبیین دقیق وحدت شخصیت از معنای حرفی 
شروع می  کند بحث  معنای حرفی، و بحث ربط و اضافه اشراقیه. این 
اندیشه، اندیشه ای است که در دوره سوم عرفان نظری با تبیین های 
صدرا آمده شکل گرفته است و ایشان از این سرمایه استفاده کرده 
 است. این چنین اندیشه های حکمت متعالیه بنیاد برای کار امام
است. از طرفی، عرفان نظری هم برای خودش یک بنیاد است و از 
طرف دیگر، حضرت امام مجتهد به همۀ معنی در این زمینه است. 
بنابراین در کار امام هر سه ساحت با هم جمع می شود؛ کار عقلی،  کار 
عرفانی و کار دینی در کار ایشان حاضر می شود. بنیادهای حضرت 
امام از این سه ساحت است؛ ولی همان دیدگاهی که عارفان و صدرا 
دارند. هستی شناسی دینی در صدر می نشیند، بعد از او هستی شناسی 
عرفانی و بعد از او هستی شناســی عقلی فلسفی است. کسانی که 
صدرایی هســتند این را می فهمند و حضرت امام هم این منظر را 
داشت. همین منظر را هم اتفاقاً در همین تصاویری که نشان دادند 
همین جا هم حضرت امام اشاره کردند و در بیانی که یکی از سروران 
اینجا داشتند آنجا هم آمده اگر دقت فرموده باشید که توحیدی که 
در قرآن آمد هیچ جایی نیامده آنچه در والیت گفته شــده از زبان 
اهل بیت از کســی دیده نشده است. این تعابیری که گفته می شود 
آن نگاهی است که حضرت امام به عنوان هستی شناسی قدسی به 
دین دارد و خیلی به آن اهمیت می دهد. یعنی به جّد قائل هست و 
خود در این زمینه مجتهد نیز هست. برای من یکی از چیزهایی که 
شــگفت آور بود این است که کتاب مصباح الهدایه را در 29 سالگی 
نوشته و در این سن، مباحث عمیق امامت و والیت و روایات سنگین 
آن را شــرح می دهد. برخی در حوزه  ها درس می خوانند و گاهی تا 
50 ســالگی به آن نمی رسند ایشان در 29 سالگی از پس آن برآمد. 
هم بحث بدایی که آنجا مطرح کردند اندیشه ای ویژه ای دارد و هم 
در مورد فیض اقدس که بیاناتی دارد. بعد به بحث های متن دینی و 
مشیت مطلقه که در کار ایشان هست. در بحث امامت که ما تسبیح 
گفتیم ســپس مالئکه تسبیح گفتند این روایات  که هر بند آن قرار 
است یک مسئلۀ ســنگین را مطرح کند، گاهی انسان دو تا از این 
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 همایش علمی

مسائل را حل می کند سه تا را حل می کند، چهارمی را نمی تواند حل 
کنــد؛ اما حضرت امام همۀ این ها را حــل کرده و این خبر از قوت 

اجتهادی ایشان می دهد. 
این قوت اجتهادی ایشــان چه سرمایه ای دارد؟ سرمایه ایشان هم 
مشخص است روشی هست همان است که خود ایشان در مصباح 
الهدایه گفته روش فهم متن دینی. راهی دارد که ایشان کلید اصلی 
فهم معارف می داند. لفظ برای روح معنی وضع شــده، این مال این 
سنت است و این حرف درستی است، بعد خود همین اندیشه  توضیح 
و مبنای اصولی دارد. حضــرت امام در آداب الصالة مبنای اصولی 
خودش گفته، حتی گفته که به چه دلیل لفظ برای روح معنی وضع 
شده است. بحث های اصولی عالمانه ای را به عنوان شخصیت اصولی 
در کتاب آداب الصلوة  مطرح کرده است. این را از همین اندیشه های 
آقایان عرفا هم استفاده کرده و خودش هم می گوید که از عرفا است.
 این به لحاظ روش، اما به لحاظ محتوا هم بسیاری از اسرار والیت 
حل شد. چند نمونه را عرض می کنم. حضرت امام در همین کتاب 
ْنُفُسُكْم ِفي 

َ
ْرَواِح َو أ

َ
ْرَواُحُكْم ِفي اأْل

َ
تعلیقات بر فصوص و مصباح » َو أ

ُفوِس«3 را بسیار زیبا معنی می کند. این هم زیر سر اقتداری است  الُنّ
که در اندیشــۀ عرفانی است که چگونه ولی خدا به نور حق در دل 
کّرات سریان پیدا می کند و همه جسم او هم می شوند. بسیار عالی 
آن را حل کرد و بلکه همین بحث های امامت که بسیار هم سخت 
است، حل برخی از روایات واقعاً سخت است؛ ولی حضرت امام این 
را در کتاب مصبــاح الهدایه حل کرد البته به برکت آنچه از عرفان 

نظری دوره دوم استفاده کرد. 
از اول کتاب مصباح الهدایه شــروع می کند؛ به بحث از مقام ذات، 
فیض اقدس، اســماء، اعیان ثابته که جزو مباحث عرفان نظری در 
دوره دوم است و از دل این مباحث به مسائل مطرح شده در روایات 
می رســد. خیلی خوب هم آن را حل می کند خیلی خوب روایات را 
حــل می کند بدون اینکه روایتی را کنار بزند و از ظهور بیندازد. این 
به دلیل سه ســنتی است که در او جمع شد؛ عرفان، فلسفه و متن 
دینی با آن ریشــه ها در کار حضرت امام حاضر است. بنده توصیه 
می کنم سرورانی که می خواهند فقط معقول بخوانند باید یک دوره 
فقــه و اصول را خوب ببینند که حداقــل، روش ظهور گیری را یاد 
بگیرنــد. حضرت امام این راه را طــی کرده بود و خوب هم از پس 
آن برآمده بود. چرا عالمه طباطبایی در المیزان این قدر می درخشد؟ 
چرا ظهورگیری های ایشان عالی است؟ درس خوانده و عالم دینی 
اســت، این را باید در نظر بگیریم. این بنیادها است، این یک بعد از 
کار حضرت امام بود. حضرت امام تا پایان عمر بر این اندیشه اصرار 
داشت و بلکه می گفت که اگر کسی اینها را کنار بگذارد حوزه را به 
سمت قرون وسطی می برد و بالیی که بر سر کلیسای قرون وسطی 

آمد بر این حوزه ها می آید. 
حضرت امام در نامه ای به طالب در اسفند 67 نوشت که در صحیفه 
امام4 هست، به صراحت می گوید و حتی  ناراحت بودند و می گفتند 
چه بالهایی سرمان آمده و فلسفه را حرام می دانستند، آقا مصطفی 

اگر آبی می نوشــید کوزه را آب می کشیدند. بعد گفته تردیدی ندارم 
کــه اگر همین روند ادامه می یافت وضــع روحانیت و حوزه ها مثل 
کلیساهای قرون وسطی می شد؛ اما خداوند بر مسلمانان و روحانیت 
منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ کرد. در نامه ای که به 
گورباچف نوشته یا در نامه ای که در 25 دی 67، به خانم طباطبایی 
در اواخر عمر می نویسد، تأکید می کند که کتاب های عرفا را بخوان 
تا ذوق پیدا کنید و در فهم آیات قرآن. ایشــان در سر الصالة بیان 
کرده است. به جان دوست قسم همۀ بیانات این آقایان شرح آیات 
و روایات است، این تلقی ایشان است؛ حرف درستی هم هست. اگر 
کسی کار کند می فهمد، وقتی با مشکل مواجه شود می بیند که این 
آیه را باید با آن آیه جمع کند. بیشــتر افراد وقتی به مباحث عمیق 
همچون جبر و تفریقمی رسند یا جبری می شوند یا قدری. چه کسی 
می تواند درست جمع کند؟ کسانی که درس خوانده اند چقدر خوب 
جمع می کنند؛ ولی بعضــی از عالمان با این همه درس خواندن در 
حوزه های علمیه در فضای فقــه و اصولی، اینها را نمی توانند حل 
کنند. به همین دلیل،  گاهی تعبیرهایی دارند که خوب نیســت. باید 
درس آن را خواند. درس را چگونه بخوانیم؟ حضرت امام نشان داده 
که باید عرفان بخوانید تا ذوق در فهم آیات و روایات پیدا کنید. این 
را تا آخر حضرت امام داشت و دلیل آن چیست؟ نشان می دهد این 
سنت چقدر ایشــان را کمک می کند این یک بحث که به عرفان 

نظری مربوط است. 

� بنیادهای عرفان عملی حضرت امام
در عرفان عملی حضرت امــام همان گونه که در حوزه های علمیه 
شرح منازل السائرین خواجه عبداهلل خوانده می شد ایشان هم همین 
را خوانــد. اجازه بدهید این را هم توضیح بدهم و بگویم که بنیادها 
چیست؟ در مورد کتاب منازل به این توجه کنید که کتاب منازل که 
در قرن پنجم توســط خواجه عبداهلل انصاری نوشته می شود خود در 
دوره های گذشته ریشه دارد تا به خواجه عبداهلل رسید و در سده های 
نخستین هر عارفی خودش براساس این تجربۀ سلوکی داشت. یعنی 
این طوری نیست که یک نفر تجربه سلوکی جداگانه و بطور منحاز از 
ذيَن جاَهدوا فینا  دین دارد. همین دین را اجرا می کند. خدا گفته: »اَلّ
ُهْم ُسُبَلنا«5 هر کسی که بخواهد در راه دین و خدا درست قدم  َلَنْهِدَيَنّ
بــردارد ما او را هدایت می کنیم. خیلی از این عارفان این گونه بوده، 
نسبت به متون دینی و دستورات دینی تعبد محض ورزیده است و 
بعد، خدا به او تفضلی کرد. این تفضل یک مقام می شود. یک منزل 
را براساس آن توضیح می دهد . مثاًل می گوید من توکل را این گونه 
یافتم. ثبت این امور به عنوان تجربه سلوکی در آغاز بود تااینکه به 
دوره ای بعدی رسید که اینها تبویب و تنظیم شد. این دوره تقریباً از 
سال 350 هجری قمری از آن دوره شروع می شود که در این دوره 
منازل را می نگارند. کار تبویب قبل از 350 هجری اندکی هســت؛ 
ولی از این به بعد زیاد می شود. کتابهایی که نوشته شده مثاًل کتاب 
اللمع نگاشته سراج طوسی عالمه یک دور مراتب سلوک را می گوید 
یا قوت القلوب ابوطالب مکــی، 9 مقام را در دو فصل توضیح داده 
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و بســیار هم عالی است. قوت القلوب ابوطالب مکی همچنان قابل 
اســتفاده اســت و در فضای فهم آیات و روایات بسیاری از آیات و 

روایات سلوکی را حل کرده است. 
ما چرا این همه در احکام کار می کنیم که کار درســتی است برای 
فهم بیاناتی که اهل بیت دربارۀ احکام دارند، این همه مطالب هم در 
باب سلوک وجود دارد چرا به آنها نمی پردازیم؟ چطور اینها در روایات 
آمده؛ ولی یک شرح درست ندارد. جالب است که اکثر اینها در همین 
دوره شــرح می شوند؛ مثاًل همین قوت القلوب ابوطالب مکی، یک 
یک آیات را آورده و توضیح داده است، گاهی در جمع بین این آیات 
یا جمع روایات را با مشکل مواجه می شود و حل می کند. گاهی شش 

بیان از یک آیه در بحث های سلوکی دارد. 
اوج این دوره در کار خواجه عبداهلل منعکس است که با آمدن کتاب 
خواجه عبداهلل وقتی که صد منزل شــکل گرفت تقریباً نظم و نسق 
کامل، وزین، عاقالنه و اجتهادی در باب ســلوک انجام شــد. نوع 
تعابیری که به کار برده بر متون دینی ناظر است. این پایۀ درس های 
عرفان عملی در حوزه  ها شد. بعداً همین آمده در عرفان نظری دوره 
دوم، یعنی مکتب ابن عربی از ابن عربی به بعد شــرح شــده است، 
تلمسانی و کاشانی شرح کرده، صد منزلی براساس همین صد منزل 
خواجه عبداهلل توسط فرغانی شرح شد، یعنی در مکتب ابن عربی این 
کتاب شرح و تبیین عمیق تر شده است. کتاب مالعبدالرزاق کاشانی 
نیز کتاب درســی شد. حضرت امام این کتاب را نزد آقای شاه آبادی 
درس گرفت و بعدها شــروع به درس دادن کرد. اینجا هم اگر دقت 
کنید، افزون بر فضای سلوکی، شریعت و عقالنیت سلوکی نیز حاضر 
اســت. حضرت امام در همین زمینه نیــز وقتی درس گرفت درس 
مــی داد. کاری ویژه و منحصر به فرد که برای خودش بکر بود این 
بود که خود حضرت امام به قلم خودش نگاشته در کتاب نهضت امام 
خمینی دفتر اول که سید حمید روحانی چاپ کرده، نوشته که رضاخان 
جلــوی روضه خوانی ها و منبرها را گرفت. حضرت امام می گوید که 
من وقتی شــروع کردم ابتدائاً برای عده ای از خواص شرح منازل را 
گفتم، از من خواستند که این را عمومی کنم. من شرح نازل عمومی 
کــردم و زبان را هم تغییر دادم. تعبیر حضرت امام این طور اســت 
می گوید که این کار را کردیم و مردم هم خیلی استقبال کردند. علت 
اصلی توسعه این مجلس، جلوگیری شدید پلیس رضاشاه از مطلق 
تعزیه و موعظه بود، از این جهت مردم عالقه مند بودند. اینجانب نیز 
دروس خصوصی منازل السائرین را به نحو عموم و عوام فهم توسعه 
دادم؛ زبان را تغییر دادم و شــروع به گفتن کردم. یک دورۀ مباحث 
اخالقی از حضرت امام داریم و من می توانم اسم آن را اخالق عرفان 
بگذارم. اخالق عرفانی چگونه پدید آمد؟ از همین کاری که حضرت 
امام نسبت به منازل السائرین و شرح منازل به شکل عوام فهم انجام 
می داد که برخی از آن را گزینش می کرد و برای مردم می گفت که 

به چیزی به اسم اخالق عرفانی تبدیل شد. 
به بحث خودم برمی گردم، می خواســتم این را بگویم که پایه های 
عرفان عملی  حضرت امام، این کتاب هاســت؛ ولی این کتاب، هم 

به لحــاظ طریقتی و هم به لحاظ فهم متون دینی اجتهادی اســت. 
خود حضرت امام هم که اجتهاد دارد بعدها در کار و آثارش می بینید 
فهمی که از برخی روایات ســلوک و طریقتی دارد عجیب اســت. 
برای اینکه بتوانیم روایات طریقتــی را معنی کنیم باید فضای آن 
را خوب حل کنیم.  یکی از ســروران و دوستان در فقه خیلی قوی 
بود، بحثی پیش آمد این طــوری می گفت ـ  می خواهم برای نمونه 
بگویم که اگر درس مناسب  آن رشته را نخوانیم چطوری می شود  
ـ که نمازی که یک نفر می خواند اگر نمازی اســت که به زحمت 
می خواند این با زجهت خواندن باعث می شود این نماز او برتر است » 
أفضل األعمال أحمزها«6 بعد طوری توضیح می داد که نتیجه اش این 
می شود که منافق اگر با کسالت نماز می خواند و از آن لذت می برد. 
برتر از عالم ربانی اســت که نماز می خواند؛ چون »أفضل األعمال 
أحمزها« و این نماز همراه کســالت برای او سخت است. این نشان 
می دهد که جمع بندی بین روایات را بلد نیســت. در فضای سلوکی 
باید به این نکته دقت کنیــد. اما حضرت امام به دلیل اطالع قابل 
بر این علم، می توانست به شکل اجتهادی آیات و روایات را بررسی 
کند. نمونه اش در کتاب های آداب الصالة و ســر الصالة هست. ما 
ســطحی از نماز را داریم که در رســاله ها نگاشته می شود و احکام 
شرعی نماز است؛ ولی سطح دیگری داریم که در روایات بسیار تذکر 
داده شــده است؛ مثل حضور قلب در نماز و تقربی که خواسته شده 
اســت. حضرت امام همۀ این روایات را در آداب الصالة جمع کرده 
اســت. قدرت فهمی که حضرت امام به لحاظ طریقتی از بحث نماز 
دارد، خیلی عجیب اســت. ما باید بحث طریقتی را در جای خودش 
بخوانیم و حضرت امام هم این را داشت. این هم یکی از بنیادهای 
کار امام است. دورۀ صدرا یکی از کارهایی که کرد عالمان هم فقیه، 
و هم فیلســوف و هم عارف پرورش داد که این معجونی ســاخت 
مثل حضرت امام و مرحوم آقای شــاه آبادی که باعث اندیشه هایی 
شد. بعد اجتماعی امام هم ریشه در اینجا دارد، اگر کسی می خواهد 
ریشــه های انقالبی و روح انقالبی را درک کند و امتداد دهد باید بر 
عرفان نظری دورۀ ســوم ) نسل صدرایی ( تأمل بیشتری کند. نسل 
صدرایی، عقالنیت ویژه ای دارد و عقالنیت را با شریعت و معنویت 
در یک جــا جمع می کند و تعامل ویژه ای برقرار می کند که در بعد 
اجتماعی امام اثر گذاشته است. اثرهای امام، یک ریشه در عرفان، 

یک ریشه در عقالنیت و یک ریشه در شریعت دارد. 

کارکردهای عقل �
مجری: از اســتاد ارجمند سید یداهلل یزدان پناه تشکر می کنم. سه 
سؤال مطرح کردند. ســؤال اول این است که آیا عدم جدایی دین، 
فلسفه و عرفان با ناب ســازی آموزه های وحیانی که به عنوان یک 

ضرورت مطرح است، در تعارض نیست؟  
آقای یزدان پناه: برای ناب ســازی دین باید از خود دین کمک 
بگیریم، مگر این طوری نیست؟ اگر دین عقالنیت را برمی تابد ما باید 
برنتابیم؟ اگر دین راه عقل را باز می گذارد ما باید راه را باز نگذاریم؟ 
این سؤال جدی است ما می خواهیم دین را بفهمیم و به تعبیری اگر 
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دین گفت که راه عقل باز اســت؛ بلکه گفت که باید کار عقالنی را 
انجام بدهید و اولیاء دین نیز به همین شکل، مثاًل امیرالمؤمنین برای 
اینکه بگوید که این اندیشه دینی این طوری است می فرماید که عقل 
شهادت می دهد که هر موضوعی غیر از صفت است. حضرت در این 
بیان چه می کند؟ یعنی می گوید که عقل حجیت دارد و در عین اینکه 
حجیت دارد من از آن برای تبیین یک آموزه دینی استفاده می کنم.  
توصیۀ دین به عقــل را کنار بگذاریم یا باید بپذیریم و بعد بگوییم 
برای اینکه ناب شود کار عقلی نکنیم؟ دین که اجازه می دهد و بلکه 
دین پایه اش هست. ما برای فهم دینی باید عقل را کنار بگذاریم و 
بعد فهم دینی دشته باشیم یا اصاًل عقل ضروری بنیاد فهم است؟ 
شما می توانید عقل ضروری را کنار بگذارید و بعد بخواهید بفهمید؟ 
اگر اصل عدم تناقض را کنار گذاشتید اصاًل فهم روی نمی دهد. شما 
گمان می کنید این طوری نیســت. گاهی برخی اصل علیت را زیر 
سؤال می برند که اصلی ضروری است برای اینکه بخواهد متن دینی 
حل کند. این طوری نیست متن دینی این کار را نمی کند، پایۀ فهم، 

بحث علیت است باید آن را بدانید.
دومین مسئله درمورد عقل این است که یکی از چیزهایی که خیلی 
مهم است و به نظرم باید فلسفه خواند تا متن دینی را خوب و بدون 
هیچ تحمیلی فهمید این است که یک متن دینی، گزاره ای دارد که 
بایــد لوازم عقلی آن گزاره را قبول کرد یا نباید قبول کرد؟ مثاًل اگر 
دین گفت که خداوند ســبحان احد است و بعد احد را در متن دینی 
فهمیدیم معنایش این اســت که هیچ گونه ترکیب در او راه ندارد و 
واضح است شما این را فهمیدید، لوازمش را همه جا باید نگه دارید 
یا نباید نگه دارید؟ چه کســی می تواند نگه دارد؟ کسی که فضای 
عقلی را درک می کند. بنده خیلی ها را دیدم که نمی توانند لوازمش 
را نگه دارند. احد را می گوید؛ اما به سمیع، بصیر، حی، علیم و قدیر 
که می رسد، می گوید که این اسماء تکثر دارد و در خدا نوعی ترکیب 
هست. این به چه دلیل است؟ زیرا کار عقالنی درست نشده است. 

بنابراین، متن دینی، گزاره هایی دارد که گزاره های هستی شــناختی 
و ناظر به واقع اســت. احکام و لوازم واقع را نباید دست بزنید و باید 
بپذیرید. چه کسی در این زمینه قوی است؟ کسی که قدرت فلسفی 
دارد، می فهمد که الزمۀ این حرف چیست. یکی از دالیلی که باعث 
شده صدرا از دیگران بسیار جلو افتاده، این است که می فهمد لوازم 
این متن دینی چیست و طبق این تحلیل می کند. گاهی لوازم یک 
گزاره را خود متن دینی تصریــح می کند )مانند آنکه در باب مثال 
پیشین امام صادق می فرماید: »ســمیع باحدية ذاته  و بصیر 
باحدية ذاتــه« و گاهی نمی کند؛ ولی باید به لــوازم آن توجه کرد 
که افراد غیر ورزید، در کار متوجه آن نیســتند می خواهد بگوید که 
خوب من با همین ذهن عادی از شــما سؤال می کنم. کسی که در 
بحث های فقه و اصولی کاری نکرده، اگر بگوید که من مســتقیمًا 
می خواهم به روایات اســتصحاب رجوع کنم و بررسی کنم که چه 
می فهمم. می گوییم که هنوز وقتش نیست و باید کار اصولی بکنی 
و زحمت تحمل مباحث اصولی را بکشی و سپس لوازم آن را بررسی 

کنی و لوازم حقوقی قانونی این متن را بفهمی. چرا اجازه نمی دهی؟ 
با اینکه می گوییم هر کسی باید خودش بفهمد؛ اما باید درس خوانده 
باشد و توانایی های ویژه  می خواهد. البته بنده خیلی خالصه می گویم 
و هفــت نوع بحثی که ما در کار فهم متن دین، نیاز به عقل داریم 
را در مباحث خارج نهایه عرض کردم. اآلن دو تا از آن ها را اشــاره 
کردم که بدانید. و اصاًل خود دین توصیه به عقل می کند؛ بلکه اگر 
راه عقل را ببندید اثبات نبوت چه می شود؟ قبول نبوت چه می شود؟ 
احتجاجــات را باید چگونه حل کرد؟ خود اهل بیت هم احتجاجاتی 
 ،را داشــتند و ســنت اهل بیت این بوده است. سنت امام رضا
امیرالمؤمنین و امام صادق و بسیاری از ائمه دین همین 
بوده است. ابن ابی العوجاء می آمد با امام صادق بحث می کرد، 
باید این شیوه را یاد بگیریم و راهش همین کار عقالنی است. گمان 
نکنید که عقالنی یک عقل جدا است، این عقل در سنت اسالمی ما 
آهسته آهسته شکل گرفته رفته و آهسته آهسته خودش را با دین 
محک زده، تا به اینجا رســیده اســت. حضرت امام در کتاب آداب 
الصالة آورده، گمان نکن که این فلسفه یونانی است. اصاًل این طور 
نیست، مطالعه کنید که حضرت امام چه توضیحی می دهد. این یک 

نکته در باب عقل بود. 
در باب معنویت و عرفان آیــا دین راه دل را پذیرفته؟ در دین نگاه 
کنید که فراوان اســت: »َمن َاخَلَص لّله َاربعیَن صباحًا َجَرت َينابیَع 
الِحكمه َمن َقلبِه ِالی ِلســانه«،7 علم لدنی یا خیلی از چیزها که من 
اآلن نمی خواهم وارد جزئیات بشوم. اینکه اجازه داده، بلکه عالمان 
قدر دینی را مقربان معرفی کرده است. در متن دینی نگاه کنید که 
مقربان و مخلصان چه کسانی هستند؟ اگر فردی براساس دین خدا 
عمل کرد و به مقام مخلصین رسید، آنچه می فهمد ناب ترین فهم 
دینی اســت که باید فهم او را بیشتر اعتناء کرد. چرا کنار بگذاریم؟ 
گمان نکنید که ناب بودن به این اســت. به نظرم ناب بودن به این 
نیست. در واقع باید گفت سلمان ناب تر از من می فهمد. چرا؟ چون به 
برکت تبعیت از دین رسول اهلل و اهل بیت به قوتی رسیده که قابل 
اســتفاده است. سلمان آنچه را که می دانست اگر به زبان می گفت. 
من که پایین تر از ابوذر هستم این را تکفیر می کنم. واضح است؛ ولی 
ناب است. اهل بیت قبول دارند، چرا بگوییم نه. دین نگفته که عقل، 
معنویت و عرفان را اجازه نمی دهم؛ بلکه آن را پذیرفته و همین گونه 

احتجاح می کند، شما نمی توانید راه را ببندید.

وحدت عرفان و تشیع �
مجری: با اینکه عارف واقع را شهود می کند، چرا تقارب عرفان و 

تشیع در دوره دوم، به وحدت عرفان و تشیع نینجامید؟ 
استاد یزدان پناه: اتفاقاً من می خواهم بگویم که به وحدت آنها 
انجامید. اآلن فرصت ندارم توضیح بدهم، ابن عربی مطالبی دارد که 
اگر بعضی از ما بشنویم تعجب می کنیم، هم در مقام امیرالمؤمنین و 
هم در مورد اینکه در شهودش دیده که ترتیب خلفاء این گونه نیست. 
قصد ورود به این مطلب را ندارم؛ چون باب جداگانه ای است. اتفاقًا 
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از همان جا شروع می شود و بعد از مکتب ابن عربی گرایش عرفا به 
شیعه زیاد شده است. اگر تاریخ را مطالعه کنید شاگرد او مثاًل جناب 
قونوی وصیت نامــه ای دارد و در آن می گوید که اگر در کتاب های 
من مسائل مشکل و سختی یافتید دست نزنید و تأویل هم نکنید، 
بگذارید باشــد ان شــاءاهلل حضرت حجت خواهد آمد و معارف را از 
او می  شــنوید. ابن عربی در مورد حضرت حجت چیزهایی را گفته 
که هیچ جایی آن را پیدا نمی کنید. همین باعث شــد که عارفان به 
سمت شیعه کشانده شوند؛ گرچه من معتقد هستم که عارفان از اول 

ریشه ای دارند که به سمت اهل بیت مایلند. این یک زمینه است.
زمینۀ دیگر که همین اآلن هم برخی از سرورانی که در این زمینه 
خبر دارند می گویند که ما در کشورهای اهل سنت که می رویم راه 
ورود ما همین عرفا هستند خودشان هم می دانند. یکی از دوستان به 
مزار موالنا رفته بود و چون با متصدی مجموعه موالنا دوست بود 
می گفت به من اجازه داد که داخل بروم و انگشتر اختصاصی موالنا 
را به من نشان داد که نوشته بود: »علی ممسوس فی ذات اهلل«. این 

یک واقعیت است، باالی آن بقعه هم 
اسم چهارده معصوم را نوشته 

بود. ما کــه نمی فهمیم 

ولی این گونه هست. دوازده معصوم در خفا برای آن ها مطرح است 
و در فضای علنی به شکل دیگری بیان می کنند، این راه آنها است. 
اما بعد از ابن عربی، من ســؤالی می کنم و شما جواب بدهید. اینکه 
علمای ما شرح اصول کافی نوشتند از چه زمانی غنی و قوی شد؟ 
شــرح اصول کافی در بحث امامت و شرح روایات امامت را مطالعه 
کنید، بعد از ابن عربی اســت؛ یعنی از صدرا، صدرا ســر سفره این 
بزرگان نشســته و این را حل کرده است. قبلی ها را ببینید، نه اینکه 
آنها قوی نباشــند، آنها هم زحمت کشیدند؛ ولی بعضی  از روایات را 

نتوانستند حل کنند.

دستیابی به عرفان شیعه فقاهتی  �
مجری: با همۀ تالش هایی که عرفای شــیعه انجام داده اند آیا به 
نظر حضرتعالی به مقصد نهایی دست یافتیم یا اینکه باید قدم هایی 

برداشته شود تا به عرفان شیعه فقاهتی بینجامد؟ 
استاد یزدان پناه: همــۀ آن هایی که در این باره نوشته اند از دوره 
دوم و ســوم، هیچ گاه ادعا نکرده اند که مــا همۀ آنچه که در دین 
آمده را به دســت آوردیم. از محققانی که ما می شناسیم، هیچ کس 
این طوری نگفته است. مثاًل ابن عربی می گوید که آنچه گفتم، 
از خزینه های قــرآن گرفتم و بعد می گوید که در آخرت، 
قرآن همچنان بکر اســت. حرف همۀ این بزرگواران 
این است که هستی شناسی قدسی که از امام معصوم، 
حجت خدا، رسول اهلل و خداوند سبحان وجود دارد، 
پایه  و نقشــۀ کار ما است. ما تالشمان این است که 
بــه اندازه خودمان به عمق آن برســیم. در این زمینه 
حرکت هایی کردیم؛ ولــی هیچ گاه ادعا نمی کنند به 
عمق نهایی آن که از آن معصوم اســت، رسیدیم. اگر 
کسی ادعا کند که همۀ آن را فهمیده، این یعنی فاصله 
گرفتن. هیچ فقیهی به خودش اجازه نمی دهد که ادعا 
کند من همۀ احکامی را که نزد حضرت حجت اســت، 
می دانم. می گوید که من تالشــم را کردم و می دانم که 
مرضی امام زمان است؛ ولی اینکه بگویم به آن رسیدم، 
معلوم نیســت. همه جا همین طور است چون 
بی نظیر  آن ســاحت  واقعش 
است حجت خدا وصل به 
الهی  بی کران  دریای 
همان گونه که  است. 
خودش  بــه  فقیه 

می دهد  اجــازه 
بگوید که 
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الحمدهلل به بســیاری از احکام فقهی رســیدم یا در این مسیر هم 
مرضی حجج الهی است، اینها هم به همین شکل ادعا دارند و بیشتر 
از این ادعا ندارند. اگر کسی این را می خواهد بگوید، اشکالی ندارد؛ 

ولی اگر از این نتیجه دیگر بگیرد، حرف درستی نیست. 

� سلوک عرفانی حضرت امام
مجری: آیا امام عرفان عملی هم می دانستند؟ مقام معظم رهبری 
در جمع اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت از امام نقل کردند 
که افســوس داشــت که از میرزا جواد ملکی استفاده نکرد، این را 

توضیح دهید؟ 
استاد یزدان پناه: من در شــرح کتاب مصبــاح الهدایه در حاشیه 
مباحث مقدمه این را آوردم. افسوســی که حضرت امام داشــت در  
دوره ای اســت که ادبیات می خواند. چون میرزا جواد ملکی متوفای 
1304 وفات مرحوم میرزاجواد ملکی موقعی اســت که امام چهار 
سال است که به قم آمده و در این ایام مشغول ادبیات و دیگر علوم 
ســطح مشغول بود و افسوس امام این است که چرا این چهار سال 
را درک نکردم. بعدها یعنی سال 1307 جناب آقای شاه آبادی آمدند 
و از ایشــان استفاده کردند. افسوس ایشــان از این است به لحاظ 
عملی که نتوانسته دستور ویژه بگیرد؛ ولی خود حضرت امام دارای 
سلوک است. خیلی خالصه عرض می کنم، سبک سلوکی حضرت 
امام برآمده از معرفت عرفان نظری ایشان است. شیوه ای است که 
ما از اینها به راه های میانبر تعبیر می کنیم. کســی که حتی عرفان 

نظری نخوانده، کار عملی می کند که شــیوه ای دارد. 
راه های میانبر چیست؟ حضرت امام از استادش، 

آقای شاه آبادی نقل می کند کسی که عرفان 
نظری می خواند مثل کســی اســت که در 
درون دریا داخل شیشه ای قرار گرفته، فقط 
باید تلنگری بزند و شیشه بشکند تا وصل 
شــود؛ یعنی فاصله او تا حقیقت به لحاظ 
عملی و ســلوکی، اندک است و راه های 

میانبر دارد. کسی که عرفان نظری خوانده 
باشد فقط با اندیشه موجود در » َفَأْیَنَما ُتَولُّواْ َفَثَمّ 
َوْجُه اهلّل«8 می تواند ســلوک کند. امام بیانش 

این است گرچه این علوم حصولی 
نظری  عرفان  علم  حتی 

ولی  اســت  حجاب 
باید برای رسیدن 

به حقیقت وارد 
حجاب  این 

شــد و با 

مجاهده قلبی فرق حجاب کرد و به حقیقت رسید. من اآلن فرصت 
ندارم که بگویــم، حضرت امام تکنیک های ســلوکی ویژه دارند. 
حضرت امام، اینها را داشتند و در آثارش و عمل ایشان هم منعکس 
شده اســت. ما در بیانات حضرت امام بعد از انقالب هم دیدیم که 
برای خودش توضیحی دارد؛ بلی ســبک سلوکی دیگران را  ایشان 
نداشت؛ اما این ســبک ویژه خود را اتفاقاً داشت و صاحب باطن و 

سلوک عملی نیز بود. 
مجری: از حضرت اســتاد تشــکر می کنیم و حقیر سؤاالت را به 
علت ضیق وقت به حضرت اســتاد می دهم. ان شــاءاهلل که خدای 
تبارک و تعالی ما را از فیوضات شــما بهره مند بسازد و شما را برای 
اســالم و تشــییع حفظ کند.  برای ســالمتی همۀ کسانی که در 
عرصۀ دین، عرفان و اخالق زحمت می کشند؛ به ویژه استاد معظم، 
صلواتی را هدیه بفرمایید. برنامۀ بعد ما ســخنرانی حضرت اســتاد 
حضرت حجت االســالم والمسلمین حاج شیخ علی  رضایی تهرانی 
دربارۀ عرفان اســالمی از نگاه امام خمینی است. برای شادی 
ارواح طیبه شــهدا، امام شهدا و استقبال از بیانات ارزشمند حضرت 
حجت االسالم والمسلمین شیخ علی رضایی تهرانی صلواتی مرحمت 

بفرمایید. 
حجت االسالم والمســلمین  رضایی تهرانی: سالم علیكم 
ورحمة الله و برکاته. اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن 
الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصالة و الســالم علی سیدنا و نبینا 
حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله 
الطیبین الطاهرين المعصومین المكرمین و اللعن 
الدائم علی اعدائهم اجمعین من اآلن الی قیام 

يوم الدين. 
 : قــال االمام علــی بــن ابی طالب
»الَمْعِرَفُة َدَهٌش َوالخلوُّ ِمْنَها َغَطٌش«.9 
سالگرد ارتحال بزرگمرد تاریخ معاصر، 

فقیه عارف و بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران؛ مرحوم امام 

تســلیت  را  خمینــی 
عــرض می کنــم. 

مسئولیت  چون 
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گروه عرفان مجمع عالی حکمت فعاًل بر دوش حقیر اســت و این 
نشســت هم با همت این گروِه مجمع و دفتر برگزار شــده است از 
عزیزانی که قدم رنجه کردند که در ســایه زیارت علی بن موســی 
الرضا افاداتی هم در این مجلس منور داشته باشند تشکر می 
کنم. عنوانی که برای حقیر مشــخص شده، عرفان اسالمی از نگاه 

امام خمینی بحث دستاوردهای فردی است. 
 عنوان همایش، عرفان نظری از نگاه امام خمینی است و نه عرفان 
امــام خمینی، که این دو تعبیر تفــاوت دارند؛ اگرچه مباحث به هم 
نزدیک اســت. به نظر آمد که اگر در بحث عرفان اســالمی، بحث 
بنیادها، دستاوردهای فردی و دستاوردهای اجتماعی تبیین شود، شاید 

بتوانیم منظومه ای از نگاه آن بزرگمرد را در این مقوله داشته باشیم.
 در سه بخش مباحث خودم را خدمت عزیزان عرض می کنم. بخش 
اول، مقدمات بحث است بخش دوم، لیستی از دستاوردهای فردی 
عرفان اسالمی از نگاه مرحوم امام است و بخش سوم )درصورتی که 

وقت اجازه دهد( تبیین یکی از این دستاوردها است. 
مقداری از بخش اول ) مقدمات بحث ( شاید در کلمات رفیق شفیق 
و استاد بزرگوار؛ حضرت آقای یزدان پناه بود ولی من از زاویه دیگری 

مطرح می کنم. 

پنج اطالق واژه عرفان �
در عنوان همایش، واژۀ عرفان به کار رفته است، منظور ما از عرفان 
چیســت؟ من برای واژه عرفان پنج اطالق در نظر می گیرم: عرفان 
گاه از سنخ عمل است؛ و گاه از مقوله علم و دانش؛ حال یا از مقوله 
علم حضوری ویــا از مقوله علم حصولی. عرفانی که از مقولۀ علم 
حضوری است، گاهی دانشی است حضوری قبل الکمال و در حین 
ســلوک و گاه دانشی اســت حضوری بعد الکمال؛ چون خود اهل 
معرفت بین این دو دانش و بین این دو علم، تفاوت قائل هســتند. 
عرفانی که از ســنخ علم حصولی اســت را نیز به دو بخش تقسیم 
می کنیــم: علم عرفان نظری و علم عرفان عملی. پس پنج اطالق 
برای واژۀ عرفان در نظر می گیریم و همۀ این اقسام پنجگانه مورد 
بحث ما است. یعنی اگر بحث در این است که ما دستاوردهای فردی 
عرفان اسالمی را بررسی کنیم هم آنچه که عرفان نامیده می شود 
و از ســنخ عمل است و در متن زندگی ســالکان و عارفان حضور 
دارد و هم آنچه که از ســنخ علم و دانش است؛ علم حضوری، علم 
حصولی، عرفان نظری،  عرفان عملی و علوم حضوری قبل الکمال 
و بعد الکمال، همه بررسی می شود. گرچه با بررسی که بنده در آثار 
اخالقی و عرفانی حضرت امام کردم تأکید ایشــان در دستاوردهای 
فردی بر ســه بخش اول، یعنی بر عرفان بــه معنی علم، عمل و 
آنچه در متن زندگی سالک مطرح است و بر عرفان به معنای علم 

حضوری )حین سلوک و بعد الکمال( است. این مقدمۀ اول بود. 

کارشناسانه بودن دیدگاه امام خمینی درباره عرفان �
مقدمۀ دوم، پاســخ یک ســؤال اســت. آیا نظر امام در این مسئله 

نظری کارشناسانه و تخصصی است؟ یکی از بالهایی که در جامعۀ 
جهانی امروز، در جامعۀ اســالمی، در جامعۀ شــیعی ما و حتی در 
حوزه های علمی ما به ویژه حوزۀ خراسان مطرح است، اظهارنظرهای 
غیر کارشناســانه اســت. این جملۀ علی بن ابی طالب باید در 
میدان های شهرها نصب شود که فرمود: »لو سكت الجاهل ما اختلف 
الناس«10 اگر آدم غیر متخصص ســاکت شود و حرف نزند، عالم به 

سالمت گرایش پیدا می کند.
 مرحــوم امام دربارۀ عرفــان مطلب دارد، آیا نظر کارشناســانه و 
تخصصی دارند؟ نظر شخصی من این است در چهار قسم از اقسام 
پنج گانۀ فوق، بدون شک مرحوم امام متخصص هستند. ایشان علم 
عرفان عملی را به خوبی می داند و فرمود یک دور منازل السائرین را 
نزد مرحوم شاه آبادی درس می گرفته و تقریرات نوشته و این تقریرات 
در حملۀ ســاواک گمشده است. و ایشان به عزیزان خودش فرموده 
بود که تقریرات درس های منازل السائرین آقای شاه آبادی که پیش 
من از احمد عزیزتر بود، از دســت رفت. ایشان بارها آن را تدریس 
کرد. سنت اجازۀ تدریســی در علوم عقلی و شهودی در حوزه  های 
علمیه را تا آنجایی که من خبر دارم اولین بار مرحوم امام پایه ریزی 
کرد. در علم عرفان نظری خاتم العرفاســت یعنی بنده بعد از ایشان 
تا اآلن کسی را در شــأن ایشان ندیدم. شاید در پیشینیان هم اگر 
بخواهیم کسی را با ایشان مقایسه کنیم امثال آقا محمدرضا قمشه 
ای با ایشــان تقارب و تقارن دارند. مرحوم امام، بســیار قوی و قَدر 
است. عرفان را عرفان خوانده و عرفان فهمیده است. به نام عرفان و 
به کام فلسفه عرفان را نخوانده است. درست عرفان دانسته و عرفان 
خوانده است. در عرفان نظری مستنبطی مستشکل و نقاد است که 
می رسیم. ایشان یقیناً اهل سیر و سلوک عملی بوده و به مکاشفات 
و مشاهدات فراوانی در حین سلوک عملی رسیده است؛ یعنی علم 
حضوری ســلوکی داشته اســت. فقط در یک بخش بین اهل فن 
اختالف اســت که آیا مرحوم امام به فنای فی اهلل و بقای باهلل و به 
تکمیل اسفار اربعه نائل شــده بود؟ دو دیدگاه وجود دارد که هر دو 

ادله ای دارند. پس نگاه مرحوم امام، کارشناسانه است.

باقی بودن امام خمینی بر عرفان تا آخر عمر �
مقدمۀ ســومی در تکمیــل مقدمۀ دوم داریم که ایــن را چون در 
این شهراین همایش برگزار شــده عرض می کنم و حضرت آقای 
یزدان پناه هم به آن اشــاره کردند، آیا مرحوم امام در اواخر عمر که 
به کهولت و پختگی تام رســید بر عرفــان باقی ماند یا توبه کرد؟ 
نظیر مطلبی که دربارۀ مرحوم فیض گفته می شود که وی در رسالۀ 
االنصاف از عرفان و فلسفه توبه کرد،  غافل از آنکه چندین تالیف بعد 
از رسالۀ االنصاف درعرفان و فلسفه دارد، آخر این چه توبه ای بود که 
شکست؟ پس سؤال این است که آیا مرحوم امام تا پایان عمر به این 
سنت عرفانی پایبند ماند؟ آری ایشان به سنت عرفانی پایبند ماندند، 
گرچه ایشان در و نمره دادن به وحی و عرفان نگاه مشخصی دارند.  
وحی در اوج است و یقیناً به تعبیر اهل معرفت، وحی محصول کشف 
اتّم محمدی اســت و این کشف با هیچ کشفی قابل قیاس نیست. 
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 همایش علمی

البته آن چه امروزه از وحی در دســت ماست فهم از وحی است که 
فهم صحیح از وحی دهها مشــکل دارد و کار هر کس نیست. چند 

عبارت از ایشان می خوانم که این مطلب تثبیت شود:
1- در نامه ای که  به حاج احمد آقا نوشته اند فرموده اند: پس علوم 
رسمی هر چند فلسفه و علم توحید خود حجاب اند و هر چه بیشتر 
شوند حجاب غلیظ تر و افزون تر می گردد و چنانچه می دانیم، لسان 
انبیاء و اولیای خلّص،  لسان فلسفه و برهان رایج نیست؛ بلکه آنان 
با جان و دل مــردم کار دارند و نتایج برهان را به قلب بندگان خدا 
می رســانند. در ادامه می فرمایند: آنچه گفتم به این معنا نیست که 
به فلســفه و علوم برهانی و عقلی نپردازد و از علوم استداللی روی 
گرداند. این خیانت به عقل و استدالل و فلسفه است؛ بلکه به آن معنا 
است که فلسفه و استدالل راهی است برای وصول به مقصد اصلی 

و نباید تو را از مقصِد مقصود و محبوب، محجوب کند.
2- در پیامی، یکی دو ســال قبل از فوت در شانزده مرداد سال 65 
نوشته اند: هر طایفه ای از علمای اسالم شناس و دانشمندان معظم 
به بعدی از ابعاد الهی این کتاب مقدس پرداخته و آرزویی از عاشقان 
قرآن را برآورده اند و در ابعاد سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، 
فرهنگی، جنگ و صلح قرآن وقت صرف نمودند تا بی خبران نگویند 
که عرفان و فلسفه، بافته ها و تخیالتی بیش نیست و ریاضت و سیر 
و سلوک کار درویشان قلندر است یا اسالم به سیاست و حکومت و 

اداره کشور چکار دارد؟!
 اینها آخرین دست نوشته های ایشان است که نشان می دهد ایشان 
به ســنت عرفانی پایبند هست. انسان باید از سر انصاف بگوید که 
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. طبیعی اســت محصول وحی 

که خود میزان کشف صحیح است در یک افق دیگری قرار دارد.

اهمیت دیدگاه امام خمینی درباره عرفان �
مقدمــۀ چهارم اهمیت این بحث اســت که در این همایش مطرح 
می شود. بدون شک مرحوم امام تأثیرگذارترین فرد در سدۀ اخیر است 
و لذا بازخوانی اندیشــه های این مرد بزرگ، هم مورد توجه دوستان 
و هم مورد توجه دشمنان است؛ دوســتان به منظور الگوبرداری و 
دشــمنان به منظور جلوگیری از تکرار. من اعتقاد شــخصی خودم 
را عرض می کنم که اگر مرحوم شــهید صدر در عراق اعدام شــد 
یا مرحوم موســی صدر در لیبی مفقود شــد فقط یک عامل داشت 
و آن عامل، این بود که استکبار نمی خواست خمینی دوم یا سومی 
تولید شود.  لذا بازخوانی اندیشه های این مرد بزرگ، هم مورد توجه 
دوســتان و هم مورد توجه دشمنان است. از سوی دیگر، در تبیین 
ریشه های انقالبی که معجزۀ قرن نام گرفته، یکی از مهم ترین ابعاد 
شخصیتی بنیان گذار این انقالب است. به نظر ما در این ابعاد در کنار 
فقه که انصافاً تأثیر شگرفی در مرحوم امام داشته، عرفان اسالمی 
بسیار شــایان دقت است؛ یعنی به اعتقاد ما اگر سهم عرفان گرایی 
علمــی و عملی مرحوم امام در اعتقاد بــه انقالب، ایجاد انقالب و 
مدیریت انقالب از فقه بیشتر نباشد، کمتر نیست. طبیعی است که ما 

باید این بازخوانی را نسبت به مرحوم امام داشته باشیم. 
یک نمونه که اســتاد ما حضرت آیت اهلل جوادی هم تصریح کردند، 
عرض می کنم، عرفان شجاعت می آورد. مثاًل ابن سینا در نمط نهم 
ِة  مَعِزٍل َعْن َتقَیّ اشارات چه گفت؟ گفت: »َاْلعارُِف ُشجاٌع  َکیَف ال َو ُهَو ِبِ
الَموت«؛ انسان عارف شجاع است. چرا؟ چون ترسی از مرگ ندارد. 
ِبی َطاِلٍب آَنُس ِباْلَمْوِت 

َ
ِه اَلْبُن أ اگر انسانی به اینجا رســید که »َو الَلّ

ه«11 و اگر انســان به جایی رســید که شوق به  ِمّ
ُ
ْفِل ِبَثْدی أ ِمَن الِطّ

ُوْا اْلَمْوَت ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن«،12 چرا بترسد. ببینید  مرگ داشت »َفَتَمَنّ
مرحوم امام وقتی که بسیاری می ترسیدندو کنار کشیدند، سال 42 
که رژیم طاغوت گفت اعدام می کنیم، روی منبر به صراحت فرمودند 
واهلل تاکنون نترسیدم. بعد هم دلداری دادند فرمودند که چرا علماء و 
فقها بترسند؟! این تأثیر عرفان گرایی در وجود ایشان است، »َاْلعارُِف 
ِة الَموت«.  پس اهمیت این بحث  مَعِزٍل َعْن َتقَیّ ُشجاٌع  َکیَف ال َو ُهَو ِبِ

قابل توجه و دقت است. 

تاثیردستاوردهای فردی و اجتماعی در یکدیگر �
مقدمۀ پنجم، دســتاوردهای فردی عرفان بی شک در دستاورد های 
اجتماعی تأثیر دارد. فرد و جامعه در هم تأثیر دارند و لذا بحث حقیر 
با بحث بعدی )بحث آقای دکتر فنایی( مکمل یکدیگر خواهند بود. 
از ویژگی های عرفانی مرحوم امام این اســت که این دستاورد های 
فردی نباید کاهندۀ آثار اجتماعی باشــد. یک نمونه عرض کنم که 
امام در نامه ای عرفانی به احمد می نویســند: آنچه گفتم بدان معنی 
نیست که خود را از خدمت به جامعه کنار بکشی و گوشه گیر و کّل 
بر خلق اهلل باشــی که این از صفات جاهالن متّنسک یا درویشان 
دکان دار اســت. ســیره انبیای عظام و ائمۀ اطهار  که سرآمد 
عارفان باهلل و رســتگان از همه قید و بند و وابســتگان به ساحت 
الهی در قیام به همۀ قوا بر ضد حکومت های طاغوتی و فرعون های 
زمــان بوده و در اجرای عدالت در جهان رنج ها برده و کوشــش ها 
کرده اند، به ما درس می دهد و اگر چشــم بینا و گوش شنوا داشته 
باشیم راه گشای ما خواهد بود، » َمن اَصَبَح وَ لَم َیهَتمَّ بِاُموِر الُمسلِمیَن 
َفلَیَس بُِمسلِم«.13 ببینید! این مطلبی که حضرت آقای یزدان پناه هم 
فرمود، مستند سازی آموزه های عرفانی در روش عرفانی مرحوم امام 

به کتاب و سنت، موضوع یک کتاب است نه پایان نامه.

دو چهره ایجابی و سلبی بحث �
مقدمۀ ششم در بحث دستاوردها این است: در تفحصی که من کردم 
مرحوم امام، هم به صورت ایجابی  و هم به صورت ســلبی بحث 
را دیده اند. یعنی اگر کســی به عرفان متصف باشد به همان معانی 
پنجگانه ای که عرض کردم چه دســتاوردهایی دارد؟ و اگر متصف 
نباشد چه ضررهایی برایش دارد؟ یک نمونۀ آن را در سخنرانی قبل 
از من شــنیدید، می فرمایند که اگر حوزه ها از این مفاهیم دور شود 
به قرون وســطی برمی گردد. تصوری که ما از قرون وسطی داریم، 
لرزه بر اندام انسان می اندازد و ایشان این واژه را با دقت گفتند. یکی 
از مراجع عظام تقلید حفظه  اهلل که ذوق تفکیکی دارند خدمت مقام 
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معظم رهبری گفته بودند که تا شما هستید این فلسفه عرفان را از 
حوزه ها جمع کنید. مقام معظم رهبری به ایشان فرموده بودند که اگر 
بنده معتقد باشم، بودن این مباحث و تدریس و تدّرس این مباحث 
در حوزه های علمیه واجب اســت آن وقت مسئله چه صورتی پیدا 
می کند؟ خود ایشان می فرماید که این مرجع تقلید ساکت شد. فقیه 
و فهیم است و می فهمد که بحث تعارف بردار نیست. آنکه در رأس 
قله نشســته نظرش این است که وجود این مباحث مبقی و محیی 

انقالب و نظام است.

�  آثار عرفانی امام خمینی
 هفتمین مقدمه این اســت که مرحوم امام، آثار فراوانی در عرفان 
و اخــالق دارند که عمدۀ این آثار از ســال 1347 هجری قمری تا 
1359 حدود 12 سال بسیار پر کار و شیرین )1347 قمری، مطابق 
با 1308 هجری شمسی ( است. طبق احصائی که شده حدود 14 اثر 
از اخــالق و عرفان از مرحوم امام داریم و این از مظلومیت حضرت 
امام اســت که تا اآلن که من خدمت شما هستم و طبق اطالعاتی 
که من دارم ما از ایشان یک مجموعه آثار نداریم؛ یعنی مرحوم امام 
مجموعه آثار ندارند که من بتوانم به مجموعه آثار اسناد بدهم و این 

باعث بسی تأسف است.
من آثار ایشــان را براساس تاریخ عرض می  کنم؛ چون مورد استناد 

بنده است:
Ó شرح.دعای.سحر،.1347.قمری.)1308.شمسی(؛.
Ó .1310(.مصباح الهداية الــی الخالفة و الوالية،.1394.قمری 

شمسی(؛
Ó .1316(.تعلیقه.علی.الفصوص.و.المصبــاح،.13۵۵قمری.

شمسی(؛
Ó سرالصالة،.13۵8.قمری.)1319.شمسی(؛.
Ó شرح.اربعین.حدیث،.13۵8.قمری.)1319.شمسی(؛.
Ó .13۵9.،آداب.الصالة.ظاهراً.بعد.از.سرالصالة.نوشته.شده.

قمری).1320.شمسی(؛
 و بعد می رسیم به بحث حدیث شرح الجالوت، وصیت به احمد آقا، 
نامه به خانم دکتر طباطبایی، تفســیر ســوره حمد، جهاد با نفس و 
دیوان اشعار ایشان که مجموعۀ آثار اخالقی و عرفانی ایشان است. 

بعضی از آثار ایشان چنانچه قباًل عرض کردم از دست رفته است. 

نگاه نقادانه امام خمینی به عرفان �
آخریــن مقدمه را عرض می کنم و به اصــل بحث می پردازم. امام 
از معدود عارفانی اســت که به دنبال پاالیش عرفانی هم هســت؛ 
یعنی به عرفان نقد هم دارند، چه در ساحت عرفان نظری و چه در 
ساحت های دیگر.  شیفتۀ عرفان به گونه ای که دستش باال باشد و 
هیچ نقد اصالحی نداشــته باشد، این طور نیست. عبارت ایشان این 
اســت که اسالم غریب است، غریب آن است که او را نمی شناسند 
همیشه یک ورق را گرفته اند و ورق دیگر را حذف کرده اند یا مخالفت 

با آن کرده اند. ما مدت زیادی گرفتار عرفا بودیم اسالم گرفتار عرفا 
بود و خدمات آنها خوب بود؛ اما گرفتاری برای این بود که همه چیز 
را به آن طرف برمی گردانند، هر آیه ای دستشــان می آمد آن طرف 
می رفت؛ مثل تفســیر مال عبدالرزاق، او مرد دانشمند و با فضیلتی 
است اما همه قرآن را به این طرف برمی گرداند. امام در جایی دیگر 
می گویند: که گاهی علم توحید و گاهی علم عرفان، انســان را به 
جهنم می فرستد. با علم درست نمی شود تزکیه می خواهد. ایشان در 

دیوانش هم سروده اند:
از صـوفی ها صفا ندیدم هرگز       زین طایفه من وفا ندیدم هرگز14

نگاه، نقادانه اســت گر چه ، دلباخته عرفان هســتند. و در تعلیقات 
ایشــان بر فصوص و مصباح هم مشخص است یک مجتهد است 
که در این مباحث اظهارنظر می کند. مقدمات من تمام شد و بیش 
از آنچه که در نظر داشــتم، وقت گرفت. من عناوین فراوانی را در 
بحث دستاوردهای فردی عرفان اسالمی از نگاه مرحوم امام نوشتم 
و حدود 30 تا از آنها را اینجا آوردم. فهرست وار عرض می کنم و اگر 

وقت شد یک یا چند بند را توضیح می دهم. 

�  دستاورد های فردی عرفان از نگاه امام خمینی
1. وســعت یافتن قلب در حدی که محل ظهور سلطنت تامۀ الهیه 
شود و از همۀ عوالم سعه اش بیشتر شود. این دستاورد عرفان است و 
این با فقه به دست نمی آید. با عرفان و آن هم عمل عرفان به دست 
می آید که ایشان برای رسیدن به عمل عرفانی معتقدند ولو به عنوان 
حجاب باید علمش را هم بداند. نظریه ای در این زمینه دارند حضرت 
آقای یزدان پناه هم فرمودند. قلب انسان محل ظهور سلطنت الهیه و 

وسعت آن از همه عوالم بیشتر شود.
َک ِجـرٌم  َصِغیٌر  اَتَــزَعـُم اَنَـّ

َوِفیـَک انـَطَوي الَعالَُم ااَلکَبر15 
دل من چنان شــرح صدری پیدا کنــد که از همۀ عوالم، مثل عالم 
جبروت بزرگ تر شود. عالم جبروتی که عالم مثال نسبت به آن، به 
تعبیر روایات »کحلقة فی فاله«، عالم دنیا هم نسبت به عالم مثال، 

بمانند یک انگشتر در بیابان است.16 
2. ظهــور غنا در قلب در حدی که همۀ ممالک ظاهر و باطن را به 
پشیزی نفروشی. قلب غنی می شود  و استغناء ذاتی پیدا می کند وقتی 
دل انسان، محل ظهور سلطنت الهی شد قلب غنا پیدا می کند. خدا 
مرحوم امام را رحمت کند، بعد از 15 سال که به ایران برمی گشتند 
من در مراســم استقبال از ایشان بودم 5 میلیون نفر استقبال کننده 
بودند که رکورد زد. از آن طرف، هر لحظه احتمال داشت هواپیما را 
نابود کنند. خبرنگار از ایشان می پرسد چه احساسی دارید؟ می گوید 
که هیچ احساســی ندارم. این »هیچی« یک کتاب است دقیقاً یک 

کتاب است؛  العارف هٌش بٌش بّساٌم َو ُهَو ُشجاع.17 
3. قوت اراده در حدی که به ملک ملکوت تعلق نگیرد و هر دو عالم 

دنیا و آخرت را الیق خود ندانید. 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

16

 همایش علمی

دو عالم را به یک بار از دل تنگ
بـــرون کـردیم تا جای تو باشد18

 اینها آثار فردی عرفان اســت و دستاورد عرفان این است که قوت 
اراده می بخشــد. اآلن بسیاری از مشکالت ما به خاطر ضعف اراده 
اســت. بسیاری از افسردگی ها ناشی از ضعف اراده است. فرمود که 
عرفان، قوت اراده می آورد، اراده ای که نه به مال، منال، جاه و مقام، 

بلکه به ملک و ملکوت نیز تعلق نمی گیرد.19 
4. رسیدن به مقام استدالل و عزت نفس. عزیز بشوی؛ یعنی اینکه 
ُة َوِلَرسوِلِه َوِللُمؤِمنیَن«20 را درک کند از درون  ِه الِعزَّ معنای واقعی »َوِللَّ
عزت داشته باشد؛ گرچه در بند باشد. موسی بن جعفر هر زندانی 
که می رفت، جز زندان آخر سندی بن شاهک، زندانبان و اطرافیان را 
متحول می کرد و مرید حضرت می شــدند، دلیل تغییر زندان ها نیز 
همین بود. این عزت نفس و اســتقالل نفس است و هارون الرشید 
فردی را فرستاد که برو به آقا بگو شما اینجا دستتان بسته است، هر 
غذایی بفرمایید از مطبخ خانۀ کاخ خواهیم آورد. حضرت اول اعتنایی 
به فرســتاده هارون نکردند و در حال نماز بودند، فرستاده هارون در 
تشهد شــروع به صحبت کرد که پسر عموی تو مرا فرستاده است 
ـ  هارون گفته بود که خلیفه یا ســلطان نگو ؛ بلکه پســر عمو بگو ـ 
 هر غذایی که بخواهید آماده اســت. حضرت موسی بن جعفر
یک جمله فرمودنــد؛ ولی یک کتاب بود: »ال حاضر مالي فینفعني 
ولم اخلق ســووال«؛21 مالم اینجا نیست و من اهل سؤال نیستم،  از 

گرسنگی بمیرم هم سؤال نمی کنم. این اتصال به پروردگار است.22
5. وارستگی و گسستگی از همۀ تعلقات و زیستن در همین دنیا در 

بهشت.
من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود

وعــدۀ فــردای زاهـد را چرا باور کنم23
خدا مرحوم ملکی تبریزی  را رحمت کند. ایشــان در مراقبات 
دارند که خدای متعال در همیــن دنیا لذت  هایی را به اهل معرفت 
می چشاند که در آن دنیا در بهشت بعد از سال ها و هزاران سال مردم 
ِبیَن َفَرْوٌح  ا ِإْن کاَن ِمَن اْلُمَقَرّ َمّ

َ
عادی آن لذت ها را نمی چشــند. ، »َفأ

ُة َنِعیٍم«.24 این حکمــت را در امالی مرحوم صدوق  َو َرْيحــاٌن َو َجَنّ
ببینید که پیغمبر گرامی اســالم فرمود: » أَنــا َمِديَنُة الحكمه و هی 
الجنه َو َعِليٌّ َباُبَها«،25 من شهر حکمت هستم حکمت بهشت است 
و علی در بهشت است. پیغمبری که اینجا زندگی می کند در بهشت 
زندگی می کند و امیرالمؤمنین در همین جا در بهشــت است، 
نه فردا قســیم النار الجنه است اآلن با علی بودن و علوی بودن در 
بهشت زیستن است. مرحوم امام می فرماید از آثار عرفان وارستگی 
و گسستگی از همه تعلقات و زیستن در همین دنیا در بهشت است. 

)نقطه عطف صفحه 14(
6. صورت قلب، صورت ذکر حق تعالی شود؛ به گونه ای که کلمۀ ال 
اله اال اهلل صورت اخیره و کمال نهایی نفس شــود. قلب انسان که 
همان حقیقت ملکوتی انسان است صورت ذکر حق تعالی می شود. 

اربعین جلد 1 صفحه 279. 
خوش آنکه دلش ز ذکر پر نور شود

واز پرتو ذکر نفس مقـــــهور شود
اندیشــــــه کثرت از میان برخیزد

ذاکر همه ذکر و ذکر مــذکور شود
یاد حق تعالی وجود ذاکر می شود.

من چندین بار توفیق داشــتم به شــرف مالقات خمینی کبیر، آن 
بزرگ مرد در تهران، قم و جماران و مدرسه علوی رسیدم. احساس 
من این بود که این ســید اوالد پیغمبر، پسر فاطمه زهرا از در 
که وارد می شــد، کوهی از نور می آمد. 60 سال نماز شب تأثیر دارد، 
صورتش می درخشید و تأللؤ داشت. فرمود که صورت قلب، صورت 
ذکر حق تعالی شود به گونه ای که ال اله اال اهلل کلمه توحید صورت 
اخیره و کمال نهایی نفس شــود. چرا می گوید ال اله اال اهلل؟ چون 
اگر به اهلل اکبر رســید، که مقام امت مرحومه است، باالتر از تهلیل 
است و تکبیر مقام اوست. از نفس عینا یا حکما چیزی باقی نمی ماند. 
7. این دســتاورد دربارۀ یکــی از معانی دیگری اســت که دربارۀ 
عرفان گفتم. فرمودند: »آثار فلســفی به گونه ای دورنمای انسان را 
با ماوراء الطبیعه آشنا می ســازد؛ ولی مکتوبات عرفانی دلها را برای 
وصول به محبوب مطلق آماده می سازد.« اگر می خواهی دلت برای 
رسیدن به خدای متعال آماده شود، سراغ مکتوبات عرفانی برو و آثار 
اهل دل را بخوان. جناب عطــار در اول تذکره االولیاء به صراحت 
می گوید حالی داشتم که نمی توانستم با غیر کلمات این بزرگواران 
کنــار بیایم و لذت ببرم، ذکر و فکرم غور در آثار اهل دل بود.همان 
گونه که اگر انســان با دواوین شعرا مأنوس باشد کم کم اول شعر 
سست می گوید، بعد شــعر عالی می گوید. خواندن کتاب های اهل 
معرفت و اهل دل هم  مؤثر اســت. اگر رسالۀ لقاء اهلل مرحوم ملکی 
تبریزی را پنجاه بار بخوانید باز هم اثر دارد، به آن تازیانۀ آتشــین 
سلوک می گویند. انســان کامل خوفی مثل مرحوم ملکی تبریزی 
این طور قلم زده که درس عرفان است، نه علم عرفان.پس مکتوبات 

عرفانی دل ها را برای وصول به محبوب مطلق آماده می سازد.26  
8.فرموده اند: »عرفان علمی برای عرفان عملی و وصول عملی به 
حق، بصیرت زاست به شرطی که انگیزۀ تعلیم و تعلم آن الهی باشد 
و نه دنیایی.« اگر در وصول به پروردگار به دنبال بصیرت هستیم با 

عرفان می توانیم بصیرت بیشتری داشته باشیم.27 
9.فرموده اند:» رسیدن به قوه دّراکه و مدرکه ای برتر از عقل که به 
آن قلب گفته می شود و آیه شــریفه » لَِمن َکاَن لَُه َقلٌْب«28 به آن 
اشارت دارد.« عذر می خواهم این مطلب را می گویم؛  بسیاری از ما 
عاقل و متعقل نیستیم. از دیدگاه فلسفه صدرایی، ما بیش از اینکه 
متعقل باشیم، متوهم هستیم یعنی فرد منتشردر خیال را گرفتیم و 
اســمش را کلی گذاشتیم. ممیزه عقل، ادراک کلی است. اما ادراک 
کلی من فرد منتشــر در خیال است، من کلی ادراک نمی کنم، کم 
هستند کسانی که کلی بما هو کلی را ادراک کنند. اما سلوک می آید 
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و قوه ای دّراکه باالتر از عقل به شــما می بخشد به نام قلب، » لَِمن 
ْمَع َوُهَو َشِهیٌد«.29  قلب، قوه دراکه ای باالتر  َکاَن لَُه َقلٌْب أَْو أَلَْقی الَسّ

از قلب است و این ثمره دستاورد فردی سلوک است.30 
10.فرموده اند:» رســیدن به یقینی رهایی بخش، بدون وســاطت 
برهان.« خیلی از ما، ذهن برهانی قوی نداریم. مرحوم  عالمه طباطبایی 
دربارۀ کسانی که به فلسفه و عرفان نقدهایی داشتند به دلیل اینکه 
مطلب سنگین بود و متوجه نمی شدند، می فرمود که اینها قابل ترحم 
هســتند و هر ذهنی این مطالب را نمی فهمد. به تعبیر مرحوم آقای 
حداد، فهمیدن حرف عرفا مخ می خواهد، مگر وحدت شخصی قابل 
فهم است؟ شاهد روایی اش هم ابوذر است؛ امام معصوم فرمود » لو 
علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقال رحم اهلل قاتل سلمان«؛31 اگر ابوذر 
بداند که در قلب سلمان چه می گذرد، می گوید که خدایا قاتل سلمان 

را رحمت کن. 
 نکته ها چون تیغ پوالد است تیز

گــر نـداری تو سپر، واپس گریز
11. رســیدن به مقام توحید افعالی و صفاتــی و بلکه ذاتی، با علم 

شهودی و حق الیقینی.32 
12. همانند شــدن و محرم شدن با اهل بیت عصمت و طهارت در 
طی اسفار اربعه و اتصاف دستاوردهای این سفرها. تالش  همۀ ما بر 
این است که هر چقدر امکان دارد خودمان را همانند آن بزرگان کنیم 
جز این نیست  که وقتی قرار است انسان همانند خدا شود، » ِصْبَغَة 
ْحَسُن ِمَن الّلِه ِصْبَغًة«،33 چقدر عالی است علی وار، حسن وار 

َ
الّلِه َوَمْن أ

و حســین وار زیست کند. برای رسیدن به آنها و برای همانند شدن 
و محرم شــدن با اهل بیت عصمت و طهارت راهش سلوک است. 
 شما جریان جابربن یزید جعفی را شنیدید که به حضرت صادق
گفت: پدر شما امام باقر، هفتاد هزار حدیث به من آموخت و به من 
فرموده یکی از این احادیث را به کسی گفتی لعنت خدا و پیغمبران 
فرشتگان بر تو باد. هفتاد هزار حدیث. اینها احادیث حیض و نفاس 

بود؟! احادیث صوم و صاله بود؟! اینها که در دسترس همه هست. 
تقاضای جابر از امام صادق این است که گاهی سینۀ من تنگ 
می شود و نفســم باال نمی آید. امام صادق هم دستوری را که 
امیرالمؤمنیــن عمل می کرد به او فرمــود: » یا جابر! فإذا کان 
ذلک، فاخرج إلی الجّبان، فاحفر حفیرۀ، و دّل رأســک فیها، ثّم قل: 
حدثنی محّمد بن علی بکذا و کذا«؛34 این حالت که برای تو پیش آمد 
برو صحرا یک گودال بکن و ســر خود را در این گودال بکن و بگو 
حدثنی محمد ابن علی الباقر بکذا؛ روایات را به دل زمین بگو. این 
همانند شدن است. پس فقط علی بن ابیطالب سر در چاه نکرد، 
جابربن یزید جعفی که به او ســرّ الباقرین می گویند و از اصحاب سّر 
است نیز با امیرالمؤمنین، همانند شده است. سینه تنگی می کند 

سر به دل چاه فرو می برد و این اسرار را می گوید.35 
13. تکمیل اســفار اربعه و رسیدن به سیر تفصیلی در اشیاء و نبوت 
انبائی. البته مرحوم امام، تقریر خاصی برای اسفار اربعه یک دارند که 

این تقریر با این کیفیت شاید با تقریر سایرعرفا تفاوت دارد.36
14. آینۀ تمام نمای حضرت حق شدن. 

15. آگاهی از حقایق اشــیاء و استعداد افراد به کیفیت ارتقای آنها. 
نگاهی که ما در تربیت داریم نگاه ظاهری اســت. من این جوان و 
نوجوان را می بینم، ما روحانیون مربی انفس هســتیم؛ اما همان قدر 
می فهمــم که این بقال از آن می فهمــد؛ چون من هم ظاهر آن را 
می بینم. اگر دو کلمه روان شناســی خوانده باشم، ذره ای به ذهن او 
نفوذ می کنم. نفس و جان او را نمی فهمم و راه ارتقای او را نمی بینم. 
ســلوک، آگاهی از حقیقت اشیاء و استعداد افراد و کیفیت ارتقاء آنها 
را به انســان می دهد.فردی مقدار زیادی سهم را نزد مرحوم امام در 
نجف می برد که در فرودگاه بغداد دید، بازرســی می کنند و پول ها 
را می گیرند. مال مردم، ســهم امام و سهم سادات بود، در دلش به 
موسی بن جعفر متوسل می شود؛ چون بغداد به کاظمین نزدیک 
اســت. به او که می رسد برای بازپرس کاری پیش می آید و وی رد 
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 همایش علمی

می شود. خدمت حضرت امام که می رسد، ایشان می فرماید که برای 
شما مشــکلی در فرودگاه پیش آمد، به موسی بن جعفر  توسل 
کردید و مشــکل رفع شــد. امام از نجف فرودگاه را می بیند. چنین 
فردی است که می تواند دســت بگیرد و پیش ببرد یا من که فقط 

ظاهر فرد را می بینم؟ 
16. اخبار از حضرت حق و ذات و صفات و افعال او به قدر استعداد 

مستعدین.37
17. رسیدن به قرب فرائض و نوافل. 

18. خروج با اختیار و شــائقانه و عاشــقانه از نشئه طبیعت، با موت 
ارادی یا غیر ارادی. 

19. خرق حجب ظلمانی نورانی برای رســیدن به کمال انقطاع و 
معدن عظمت. )نامه  امام به خانم طباطبایی(.

20. گذر کردن از مراتب کفر )فیلســوفان دقت کنند( که خود بینی، 
جهان بینــی و نظر به جز او از مراتب آن اســت. )نامه  امام به خانم 
طباطبایی(. به تعبیر حضرت استاد جوادی آملی، عارف، جهان بینی 
ندارد جهان شناسی دارد. او جهان بینی ندارد جهان را می شناسد آن 

ِرِني  االْشَیآَء َکَما ِهيَ«.38
َ
هم آن طور که فرمود: » الَلُهَمّ أ

21. مظهر اسم جامع و آینه تجلی اسم اعظم شدن.39 
در نظر داشتم بحث خروج از حجاب ها و رسیدن به مقام فنا را با دو 
گروه از روایات از نظر شرعی اثبات کنم.  روایاتی که می گوید خلق 
هیچ حجابی در پیشگاه حضرت حق جز تعین خلقی ندارد به ضمیمه 
روایاتی که می فرماید برای عده ای از مردم حجاب برداشته می شود. 
یعنی تعین خلقی برداشته می شود و این یعنی فنا. این را می خواستم 

تبیین کنم که وقت من اجازه ندارد.  

ارتبــاط دســتاوردهای فــردی عرفــان با دســتاوردهای  �
فردی اخالق

مجری: از حضرت اســتاد، مدیر گروه عرفان مجمع عالی حکمت 
اسالمی واحد مشهد دو سؤال مطرح کردند. سؤال اول این است که 
آیا به نظر شــما دستاورد های فردی عرفان نمی تواند بدون پذیرش 

مبانی عرفانی، دستاورد های اخالق به حساب آید؟
استاد  رضایی تهرانی: سؤال این است که آیا دستاوردهای فردی 
عرفان نمی تواند به عنوان دستاورد های فردی اخالق در نظر گرفته 
شــود که ما از عرفان چون خیلی هم در آن حرف و حدیث اســت، 

بی نیاز شویم و به همان اخالق بسنده کنیم؟
پاسخ: اول اینکه، یک نظریۀ اخالق عرفانی مطرح است که حضرت 
آقــای یزدان پناه دربارۀ این نظریه کار می کنند و اخالق ما وقتی به 
جهان اسالم وارد کرد، سبک و سیاق اخالق همان اخالق ارسطویی 
بود که انصافا در زمان خودش، با توجه به زمانۀ ارسطو، این نظریه 
بدیع است؛ یعنی از مغزی مثل ارسطو باید تراوش کند. بسیار نظریۀ 
ارزشمندی است. فلسفه وقتی وارد جهان اسالم شد، اسالمیزه شد و 
اخالق ما هم وقتی وارد جهان اسالم شد، اسالمیزه شد. اگر اخالق 

در کنار اسالمیزه شدن، عرفانیزه شود و بتوانیم از دل اخالق، اخالقی 
بیرون بکشــیم که امتیازهای مثبت عرفان را داشته باشد، مشکلی 
نیست؛ اما فاصلۀ بین عرفان و اخالق کاسته می شود و مرز چندان 
مشخصی باقی نمی ماند؛ ولی اگر نتوانستیم این کار را انجام بدهیم، 
به نظر می رسد که چنین نیست. یعنی بسیاری از اساتید معتقدند که 
اگر انسانی عمری را در دفع رذیله ای بکوشد، رذیلت کنترل می شود؛ 
اما از جان او رخت نمی بندد. خدا رحمت کند سیدنا االستاد مرحوم 
عالمه تهرانی را می فرمودند: دیواری را فرض کنید که سوراخ هایی 
دارد، در یکی رتیل، در یکی عقرب، در یکی مار و در یکی خرچنگ 
اســت. اسپره ای به شــما دادند و می گویند که این را به این دیوار 
بپاشید، اینها 8 ساعت خواب هســتند و بعد، بلند می شود و دوباره 
باید اسپره بپاشی. نگاه اخالق این است؛ کنترل قوا. عرفان می گوید 
اینکه زندگی نشــد، این دیوار را تخریب کن، دیواری بتنی و بدون 
سوراخ بســاز و عمری پای این دیوار زندگی کن. عرفان می گوید: 
»وجودک ذنب يقاس به ذنب«.40 نفس تا هســت اّماره اســت، نه 
وِء«؛41  اَرٌة ِبالُسّ َمّ

َ
ْفَس أَل اینکه نفس اّماره، نوعی نفس اســت، »ِإَنّ الَنّ

نفس، اماره به سوء است. لذا اگر اخالق را با همان تقریر ارسطویی 
دنبال کنیم، دستاورد های عرفان را نخواهد داشت؛ ولی اگر توانستیم 
اخالق عرفانی را تبیین کنیم که حضرت آقای یزدان پناه در مجمع 
نظریه اخالق عرفانی خودشــان را تبیین کردند شاید بتوان به آن 

دستازردها رسید.

تفاوت دستاوردهای فردی حضرت امام با سایر عرفا �
مجری: آیا بین حضرت امام با سایر عارفان در تبیین دستاوردهای 

فردی تفاوتی وجود دارد و اگر هست تفاوت چیست؟
استاد  رضایی تهرانی: ما معتقدیم که علم عرفان مثل سایر علوم، 
روند رشــدی داشته اســت و اگر بخواهیم این روند رشد را در نظر 
بگیریم به نظر می رســد که مرحله ای از این روند رشــد به دست 
مرحوم امام انجام شــده اســت. ما در عرفان مرحوم امام، نکاتی را 
می بینیم که اگرچه در گذشــته بوده؛ اما امام آن را احیا کرد؛  مثل 
نظریه والیت فقیه که در گذشته هم بود؛ اما مرحوم امام این نظریه 
را محیی شــد، در عرفان اســالمی هم مطالبی در گذشته بود؛ اما 
محیی مجدد آن مرحوم امام اســت مثل نشــاندن عرفان در کنار 
حماســه، گذر کردن از کارهایی سلبی در مواردی که الزم نیست و 
عزلت به معنای غلط. مرحوم امام، عرفانی را تقریر می کنند که بتواند 
در ســطح جامعۀ بین المللی مزایای خودش را داشته باشد و عرفان 
بماند و این را ما شــاید در این سطح در سایر عرفا نداشته باشیم. ما 
در عراق مرحوم سید ســعید حبوبی را داریم یکی از چهار کامل از 
شاگردان مالحسینقلی همدانی که این بزرگ مرد در جنگ عراق و 
انگلیس سرلشکر اســت، شخصیت ملی عراق است و شاعرمفلقی 
هم هست؛ اما در عین حال، به نظرم در قرائت مرحوم امام از عرفان، 
نقاط منفی که در دســتاوردهای فــردی و ضمیمه کردن آن ها به 
دســتاوردهای اجتماعی داشته، حداقل است و بلکه به طور   کامل از 
بین می رود. به نظرم تفاوتی دیده می شود که  شاید در بخش ساحت 
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اجتماعی، حضرت دکتر فنائی بیشتر به آن بپردازند. 

دستاوردهای اجتماعی عرفان �
مجری: از حضرت استاد تشکر می کنم و به استقبال سخنان استاد 
ارجمند، دکتر محمد فنایی اشــکوری با موضوع عرفان اسالمی از 

نگاه امام دستاوردهای اجتماعی حیات و تأثیر می رویم. 

� عرفان و سیاست در اندیشه و عمل امام خمینی
آقای فنایی اشکوری:بســم الله الرحمن الرحیم. الحول وال قوة 
اال بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا 
ونبینا محّمد وآل الطاهرين. الســالم علیک يا علی بن موسی الرضا 

 .المرتضی
به روان پاک حضرت امام آن یگانه قرون و اعصار درود می فرستم 
و به حضور شما سروران عزیز سالم عرض می کنم.عزیزان از اساتید 

بزرگوار استفاده کافی را بردند و جا نداشت در جمعی که این اساتید 
افاضه می فرمایند، این حقیر وقــت عزیزان را بگیرم؛ اما چون این 

تکلیف را به عهدۀ بنده گذاشتند الزم می دانم امتثال کنم.

طرح مسئله �
دو باب در این مســئله هســت: ابتداء دفع شبهاتی است که دربارۀ 
عرفان و فعالیت هــای اجتماعی یا عرفان و سیاســت وجود دارد. 
دوم، مباحث ایجابی که دربارۀ نگاه عرفانی به جامعه و فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی است. ویژگی برجستۀ حضرت امام در میان 
سایر علمای دین )اعم از فقها، حکما و عرفا( توجه جدی ایشان به بعد 
اجتماعی دین است و این بعد، محصول جامعیت شخصیت ایشان 
است، جامعیتی که اساتید بزرگوار هم اشاره کردند.در خود عرفان هم 
امام به ابعاد مختلف عرفان توجه و عنایت داشــتند و حضرت استاد 
یزدانپنــاه فرمودند که امام در عرفــان نظری، عملی، ادبی، اخالق 
عرفانی و تفســیر عرفانی صاحب آثاری هستند. در مجموعۀ علوم 
اســالمی نیز خودشــان را محدود به یک حوزه یا مشرب و روش 
نکردند؛ فیلسوف، عارف، فقیه و مفسر بودند و همۀ اینها را اجزای 
یک مجموعۀ واحد می دانستند، نه اموری پراکنده، جدا و منعزل 
از یکدیگر. این جامعیت در شــخصیت ایشــان به صورت 
وحدانی شــکل گرفته بود، نه اینکه فقط مجموعه ای از 

علوم را خوانده و آنها را در کنار هم داشته باشند. 
 بحثی در فضای مجازی مطرح شده بود که آیا انقالب 
اسالمی محصول فقه امام بود یا محصول عرفان امام؟ 
عده ای می گفتند که محصول فقه امام اســت و عده ای 
می گفتند که محصول عرفان امام است.به نظر بنده شکل 
طرح این بحث، اساساً غلط و انحرافی است؛ عرفان امام از 
فقه امام جدا نیست. انقالب اسالمی محصول اندیشه یدینی 
امام است. اندیشــۀ دینی امام، عناصر و اجزای مختلفی دارد؛ 
فقه، کالم، عرفان و حکمت دارد. اندیشــۀ دینی بدون هر یک 
از اینها ناقص است. هم متون دینی ما همۀ این عناصر را در کنار 
هم دارند و هم پیشوایان دینی ما مجموعۀ اینها را به صورت حقیقتی 
واحد در وجود خودشان دارند. جدا کردن، متفاوت دیدن و ناسازگار 
دیدن اینها، اشکال بزرگی در دین شناسی افراد است. مگر می توان 
دین را در عرفان، فقه یا کالم خالصه کرد؟ همۀ این ها راه های فهم 
ابعاد، اجزاء و الیه های مختلف دین است و باید در کنار هم باشند. 
نبودن یکی یا بعضی از اینها، دین شناســی و دین داری را ناقص و 
تک بعدی می کند. تأکیدی که حضرت امام بر همراهی و سازگاری 
دین و سیاست داشتند برخواسته از این نگرش جامع امام بود. بیانات 
امام در واقع دفع این شــبهۀ تاریخی بود که بسیاری از متدّینان و 
غیر متدّینان، دین را از مسائل اجتماعی و سیاسی جدا می بینند. 
هم متشرعینی داریم که این طور نگاه می کنند و هم افراد 
غیر متشرع که حوزۀ دین را از حوزۀ فعالیت اجتماعی جدا 
می  دانند. اینها در ســکوالریزم اشتراک دارند. متدینان با 
ادبیات و اســتدالل هایی و غیر متدینان با استدالل های 
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 همایش علمی

دیگری از این جدایی ســخن می گویند. روشنفکران دینی که، هم 
می خواهند دین داشته باشند و هم دلبسته سکوالریزم هستند با بیان 
دیگری می کوشند که جدایی و ناسازگاری دین و مسائل اجتماعی و 
سیاسی را بیان کنند. متدینان می گویند که برای صیانت دین، نباید 
وارد سیاســت شد.غیر متدینان برای صیانت دنیا و جامعه می گویند 
که نبایددین را وارد این عرصه ها کرد و هر دو در این فکر همسخن 
هســتند که دین از مسائل اجتماعی جدا است. این مسئله، تاریخی 
در فرهنگ مــا و تاریخی در فرهنگ غــرب دارد که آن هم وارد 
فرهنگ ما شــده و جزئی از تفکر رایج و جــاری در بین جمعی از 
مردم شده است. در غرب، این مسئله همزمان با پیدایش رنسانس 
شــکل گرفته و جدایی دین از سیاســت و دین از دولت42به عنوان 
نقطۀ آغاز عصر جدید نام برده می شود. به اعتقاد آن ها همۀ برکات 
و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک و اجتماعی بشر، ناشی از همین 
تفکیک حوزه های دین و دنیا یا دین و دولت است. در قرون اخیر در 
غرب، دین شناسی به این سمت رفته که دین را به تجربه دینی فرو 
بکاهند. کســانی مثل شالیر ماخر و ویلیام جیمز گفتند که حقیقت 
دین، چیزی جز تجربه دینی و احســاس دینی نیست. تجربه دینی 
یا احســاس دینی امری کاماًل فردی، خصوصی، شخصی، درونی و 
باطنی است و کاری به بیرون، جامعه و دنیا ندارد. اگر حقیقت و گوهر 
دین، احســاس دینی و تجربه دینی است که امر درونی، شخصی 
و خصوصی اســت؛ بنابراین، واضح است که دین کاری به فعالیت 
اجتماعی و تشکیل حکومت یا سیاست نمی تواند داشته باشد. تجربه 
دینی، امری درونی است و دین، تجربه دینی است؛ پس دین امری 
درونی، باطنی و شخصی است. معمواًل در این ادبیات بر بعد روحی 
و آخرت گرایی دین تأکید می شود که دین به آرامش روحی و آخرت 
ما کار دارد و دنیا را علم، تجربه و تعقل بشری سامان می دهد. دین 
برای آبادانــی روح و آخرت آمده نه برای آبادانی تن و دنیا و دنیا را 
بشر، با فکر، تجربه و علمش آباد می کند. عالوه بر این،از نگاه اینان 
دنیا گریزی که در ادبیات دینی هســت و ما را از اقبال به دنیا بر حذر 
می دارد، مؤید این اســت که اینها دو حوزۀ متمایز هستند و کاری 

با هم ندارد. 
در عرفــان، قضیه خیلی جدی تر می شــود؛ به ویژه اینکه در عرفان 
آموزه هایی هست که با این نگاه، ضد اجتماعی هستند. بعضی  گفته اند 
که عرفان asocial یعنی غیر اجتماعی است و کاری با جامعه ندارد. 
بعضی فراتر رفتند و گفته اند عرفان antisocialیعنی ضد اجتماعی 
اســت. تأکید عرفان بر عزلت، انزوا و درون گرایی و زهد و انقطاع از 
دنیا است. عرفان بر ریاضت وترک تعلقات تأکید دارد. اینها چگونه با 
فعالیت اجتماعی، سیاسی، تشکیل حکومت و مدیریت جامعه سازگار 
اســت؟ عارفی که وارد عرصۀ اجتماعی شود از سلوک باطنی، انزوا 
و عزلتش باز می ماند و اصاًل آن فضا اجازه نمی دهد کســی به این 
ســمت بیاید. مکتب های عرفانی هم در طــول تاریخ، این را تأیید 
می کنند. ســلوک عرفا را در مکتب های مختلف، مثل آیین هندو و 
بودیسم و مسیحیت و در بین صوفیۀ خودمان بر اساس دنیا گریزی 

است. در یوگا، اولین قدم بریدن از دنیا است. تائوئیزم، گرایشی فردی 
و ضد نهادهای اجتماعی است که حکومت  را برنمی تابد. جای عرفا 
در مسیحیت کجاست؟ در دیرها و صومعه ها، در کتاب های مسحیی 
در بــاب انزوا، انعزال، عزلت و انقطاع از دنیا، مطالب زیادی اســت 
که برخی از آنها مســتند به تورات و انجیل است. مطالب زیادی در 
انجیل است که همین مضمون از آن فهمیده می شود. نقل است که 
حضرت عیسی  از جایی عبور می کردندکه کسی  خواست به او 
بپیوندد؛اما آن شخص گفت که پدرم از دنیا رفته، اجازه بدهید پدرم 
را دفن کنم و بعد بیایم. حضرت عیسی گفت که دفن مردگان را به 
مردگان واگذارید؛ بگذارید مرده ها را مرده ها دفن کنند، تو وقتت را 
برای این کار تلف نکن.43 در انجیل لوقا از قول حضرت عیسی این 
مطلب آمده است که کسی می تواند همراه ما بیاید که از پدر، مادر، 
برادر، خواهر ها و زندگی خودش متنفر باشــد. کلمۀ تنفر در ترجمۀ 

انگلیسی آمده است.44
در کتابی که اخیراًمنتشر شده با عنوان جامعه شناسی عرفان45، پس 
از ذکر مطالبی که اشاره کردیم، می گوید که در اسالم نیز این طوری 
اســت و بعد به اعتکاف استشــهاد می کند و می گوید که اعتکاف 
اســالمی همان انزوا و عزلت گزینی اســت. در اعتکاف شما کاماًل 
از دنیا انقطاع و خودتــان را در مکانی مبحوس می کنید و به ذکر، 
عبادت، تسبیح و مناجات مشغول می شوید. مطالب فراوانی دراین باره 
هست که این تفکر را تقویت کرده و این تفکر رایج است که دین با 
دنیا، دولت، سیاست و فعالیت های اجتماعی و از آن شدیدتر، عرفان 

با این امور سازگار نیست. 
از سوی دیگر، شخصیتی مثل حضرت امام را داریم که دین شناس، 
دین دار و عارف اســت و با این همه فعال اجتماعی و سیاستمداری 
برجســته اســت. بحث های تئوریکی دراین باره مطرح می شود که 
چگونه این شخصیت توانسته است همۀ این ها را در وجود خودش 
جمع کند. برای ما که در فضای فکری امام که همان تشیع انقالبی 
است بزرگ شده ایم و خو گرفته ایم، این امر بدیهی است و معضل یا 
پارادوکسی دراینجا نمی بینیم؛ ولی برای خیلی هااین یک پارادوکس 
و معما اســت. همان طور که عرض کردم نه فقط برای افراد مادی،  
بلکه برای بسیاری از متشرعان، این مسئله قابل حل نیست. آنها در 
جمع بین عرفان و دین مشــکل دارند.آنها دراینجا سه مشکل می 
بیننــد: جمع دین و عرفان،  جمع دین و سیاســت و جمع عرفان و 
سیاست. امام هر سه کاری که از نظر آنها محال است را انجام داده 
و ما مدعی و مدافع این دیدگاه جامع نگر هستیم. فرصت نیست که 
همۀ اینها به تفصیل گفته شود و فقط می خواهم طرح بحث کنم که 
از چه زوایایی باید به این بحث نگاه کنیم و طرح این بحثچه لزومی 

دارد.در باب هریک از سه مسئله به اختصار سخن می گویم.

رابطه عرفان و دین �
 اشــاره ای به بحث عرفان و دین می کنم و فرصت نیست که وارد 
تفصیل مطلب شــوم. من اساســا با این تعبیر»عرفان و دین« به 
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صورت ترکیب عطفی موافق نیستم؛ زیرا القاء کنندۀ چنین توهمی 
اســت که عرفان در عرض دین است و عرفان و دین جدای از هم 
هستند، در حالیکه چنین نیســت. اینکه بگوییم که از نظر عرفانی 
قضیه چنین است و از نظر دینی چنان است، غلط است. این تصور 
درســت نیســت. مگر عرفان و دین دو چیز متمایز و بیگانه اند که 
می گوییم از نگاه عرفانی چنین و از نگاه دینی چنان است؟ اگر این 
سخن را بگوییم، پذیرفتیم که دین، چیزی غیر از عرفان و عرفان، 
چیزی غیر از دین اســت. عرفان در نگاه اسالمی، غیر از باطن دین 
نیست. عرفان، دین داری و دین شناسی برتر است. عرفان در مقابل 
دین قرار نمی گیرد. دین، ســاحت ها و ابعاد گوناگون دارد. ما معارف 
دین را به عقائد، احکام و اخالق، تقســیم می کنیم که به ترتیب در 
علــم کالم، فقه و اخالق، مورد توجه هســتند و این ها اجزاء دین 
هستند و این اجزا در عرض هم هستند. یک نگاه دیگری می توان 
کرد و یک تقســیم دیگری در دین می تــوان انجام داد و آن اینکه 
آموزه ها و حقایق دین، دو ســطح ظاهر و باطن دارند. ظاهر دین را 
می توانیم اصطالحاً شریعت بنامیم، شریعت در یک کاربرد به معنای 
دین و مساوی با دین است؛ ولی در اصطالح خاصی، در مقابل باطن 
دین اســت؛ کما اینکه در اصطالح اخص، فقه را شریعت می گویند 
و معمواًل در ادبیات خارجی، فقه را شریعت می گویند. اآلن منظور 
ما، اصطالح دوم است که شریعت به معنای ظاهر دین است و این 
ظاهر دین، باطن دارد. عرفان طبق این تحلیل، باطن دین اســت. 
باطن دین را نمی توان انکار کرد؛ یعنی اگر کســی آشنایی اندکی با 
معارف اسالمی داشته باشد، نمی تواند انکار کند که حقایق و معارف 
دینی، الیه ها و بطونی دارند. قرآن، ظاهر و باطن و بلکه بطون دارد. 
دین داری نیز در یک سطح نیست؛ چنان نیست که دین داری یک 
متدین معمولی با دین داری رسول اهلل در یک سطح باشد. آنها تفاوت 
دارند. این تفاوت هم فقط تفاوت کّمی نیســت، این طور نیست که 
بگوییم یک متدین معمولی روزی مثاًل 17 رکعت نماز می خواند و 
رسول اهلل روزی 500 رکعت نماز می خواند؛ یک متدین معمولی هم 

ممکن است این کار را انجام بدهد. آیا اگر این کار را بکند دین داری 
او در سطح دین داری حضرت رسول می شود؟ابداً، نه دین داری ما و 
نه دین شناسی ما در یک مرتبه نیست؛آنها مراتب دارند. عرفان، بعد 
باطنی دین است که نیل به آن، سنخیتی بین باطن انسان و باطن 
دین را الزم دارد. ســیر و سلوک و تهذیب نفس برای این است که 
ما آن سنخیت و شایستگی را پیدا کنیم که بتوانیم به باطن دین در 
حد وسع وجودی خودمان راه پیدا کنیم؛ چه در معرفت و چه در عمل 
خودمان و اینها از هم جدا نیست. عرفان عملی ونظری،به عنوان دو 
علم از هم جدا هســتند؛ ولی در شخصیت عارف، معرفت و عمل از 
هم جدا نیستند. در شخصیت عارف، سلوک، شهود، تهذیب نفس و 
رسیدن به بصیرت مالزم یکدیگر هستند و جدا از هم نیستند. بدون 
ُروَن«.46  ُه ِإاَلّ اْلُمَطَهّ طهارت نمی توان به آن معارف رســید، »ال َيَمُسّ
بنابراین، اینها از هم جدا نیســتند؛آنها یک واقعیت هســتند، یا دو 

واقعیت به هم مرتبط و متصل هستند. 
بنا بر این در بحث ارتباط دین و عرفان باید توجه داشــته باشیم که 
دیــن و عرفان را در دو جهت مقابــل یکدیگر قرار ندهیم. عرفان، 
بعد باطنی دین اســت که می توان با روش های باطنی به آن دست 
یافت، نه صرفاً با علوم ظاهری؛ هر چند علوم ظاهری کمک می کند 
و شرط الزم است. سیر و سلوک، مبتنی بر باورها و عمل، براساس 
دین است. این مستلزم آن است که ما علوم ظاهری را داشته باشیم؛ 
امــا اگر در اوج علوم ظاهری دین هم که باشــید، به تنهایی کافی 
نیست که شما را به باطن دین برساند. باطن دین راهش هم باطنی 
اســت، که البته آن باطن  در کنار این ظاهر است. از اینجاست که 
امام خمینی هم فقیه هســت و هم عارف و هم متکلم و بین اینها 
جمع کرده است. اینها ابعاد و مراتب یک حقیقت هستند نه اموری 

بیگانه و ناسازگار با هم.

نسبت دین و سیاست �
اما جمع بین دین و  فعالیت اجتماعی و سیاسی چگونه ممکن است؟ 
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 همایش علمی

انسان موجودی اجتماعی است.ارسطو در کتاب سیاستش می گوید 
که تعریف انســان این است. انســان موجودی سیاسی است47؛این 
همان بحث مدنی بالطبع بودن انسان است  که در کتاب های فلسفۀ 
سیاســی مطرح است. برخی از فیلســوفان امروزی  هم به این امر 
تصریح دارند که شکوفایی کامل انسان، فقط در جامعه و در ارتباط 
با دیگران ممکن است. برخی مثل جان دوئی )فیلسوف پراگماتیست 
آمریکایی(حتی تا آنجا پیش رفتند، که می گویند اگر انسان در جامعه 
نباشد،اصال نمی تواند انسان باشد و انسان بالفعل نمی شود. نمی دانم 
که این چقدر درســت است،آیا باید تا اینجا هم پیشرفت یا نه؟ولی 
در اینکه رشد و شــکوفایی و فعلیت یافتن بسیاری از استعدادهای 
انسان،وابسته به حیات اجتماعی و ارتباط با دیگران است، تردیدی 
نیســت. دین که برای سعادت و کمال انســان و رستگاری انسان 
است، چطور می تواند از این بعد جدایی ناپذیر وجود انسان غافل باشد 
و کاری به آن نداشــته باشــد! آموزه های دین بهترین پاسخ برای 
این گونه شبهات و توهم ها است. قرآن کریم، برقراری قسط و عدل 
را به عنوان یکی از مهمترین اهداف رســالت انبیاءمطرح می کند. 
اقامۀ قســط چگونه با انزوا، عزلت و دیرنشینی دائمی می سازد؟! در 
این گونه موارد، صرف توجه و تصور اینها کافی است برای دفع این 
شبهه که دینی همچون اسالم، کاری به جامعه ندارد و فقط رابطۀ 
فرد با خدا را مد نظر دارد و امری شــخصی، درونی و قلبی محض 
است. روشنفکران سکوالر خیلی بر این تأکید دارند که دین، امری 
خصوصی اســت48؛همچون سلیقۀ شخصی که یکی این نوع رنگ 
را دوســت دارد ودیگری به آن موسیقی عالقه دارد. دین رااز سنخ 
احساسات و گرایشات فردی و خصوصی می دانند که نباید آن را در 
عرصۀ اجتماع آورد. حتی اگر چنین دینی وجود داشته باشد، اسالم از 
این سنخ نیست. بسیاری از آموزه های اسالمی ناظر به بعد اجتماعی 
انسان و تصحیح روابط فردی بین انسان ها، روابط اجتماعی و حتی 
جامعۀ جهانی اســت. بحث اقامۀ قســط، مبارزۀ با ستم و قیام هلل 
از آموزه های مؤکد اســالمی اســت. حضرت امام در دعوت مردم 
به انقالب این آیۀ شــریفه را بســیار یادآوری می کردند: »ُقْل انَّما 
اِعُظُکم بِواِحــَدٍۀ أْن تَُقوُموا هلِلّ َمثنی  َو ُفرادی «،49 این قیام هلل همۀ 
عرصه های زندگی، امور معنوی، فــردی، اجتماعی و حتی جهانی 
و بشــری را به طور کلی دربرمی گیرد. فقه ما دو بخش آشکار دارد: 
عبادات و معامالت. عبادات همخالی ازبعد اجتماعی نیســتند؛ ولی 
در معامالت که این قضیه واضح اســت. حتی با نگاه فقهی محض 
هم چنین توهمی به ذهن نمی آید که دین فقط امری فردی و فقط 
رابطۀ با خداست. بله دین رابطۀ باخداست؛ ولی الزمه اش این است 
که با خلق خدا و با جهانی که خدا آفریده، تعاملمان درســت باشد. 
گاهی وقت ها کلمه  ای حق اســت، اما استنباط و استنتاج نادرستی 

از آن می شود.
سیرۀ پیشوایان دینی راه دیگری برای یافتن این پاسخ است. انبیاء 
ضمن  پرســتش، عبادت، معنویت و خــوف از عذاب، تعلیم دادن، 
منذر و مبشــر بودن، رســالت اجتماعی داشــتند. حضرت موسی 

مأموریت پیدا می کند که ســراغ فرعون برود. قبل از هرچیز بسوی 
  کاخ فرعون می رود و با او گالویز می شــود. حضرت رســول
حکومت تشکیل می دهد. در تشیع این قضیه خیلی آشکارتر است. 
زندگی امیرالمؤمنیــن فقط عبادت نبود؛ بلکه در کنار عبادت، 
جهاد، مبارزه، سیاســت، حکومت، خالفت، مدیریت جامعه و توجه 
به نیازمندان هم بود. همۀ اینها با هم بود.حماسۀ عاشورای حسینی 
بــرای چه بود؟ ابعاد اجتماعی آن در کنار ابعاد معنوی آن قابل انکار 
نیست و اساسا اینها به هم آمیخته اند و جدایی وجود ندارد. این سیرۀ 
پیشــوایان دینی را چگونه می توان با آن تفکر جامعه گریز توجیه و 

تفسیر کرد و پذیرفت.

نسبت عرفان و سیاست �
دربارۀ عرفان چنانکه گفتم شبهه به صورت قوی تری مطرح است. 
بحث مراقبه، عزلت، خلوت، ترک دنیا، ریاضت ها، قضیۀ اعتکاف و 
مانند آن را به عنوان شواهدی بر دنیاگریزی و جامعه گریزی عرفان 
وعارفان طرج کرده اند. این نیز مغالطه اســت. بطالن این تفکر را 
می توان حتی از همین آموزه ها نتیجه گرفت. البته ما مدافع عرفان 
هندی، بودایی و مسیحی نیســتیم؛ حتی مدافع صوفیان خودمان 
هم نیستیم. ما مدافع اسالم و عرفان اسالمی هستیم. با این معیار 
می توانیم دیگران و حتی ســنت عرفانی خودمان را بسنجیم و هر 
مقدار که با این موازین دینی ما ســازگار بود،بپذیریم و اال رد کنیم. 
نگاه ما به تاریخ عرفان، نگاه تعبدی نیست؛ بلکه نگاه انتقادی است. 
نگاه انتقادی به معنای رد و انکار نیست. منظور این است که بررسی 
بی طرفانه علمی کنیم تاببینیم چه اندازه قابل دفاع و مطابق تعالیم 
دینی است و در کجا با آن فاصله دارد. بنابراین، مشی فالن صوفی یا 
فالن فرقه تصوف یا فالن عارف یا حتی همۀ عرفا برای ما حجیتی 
ندارد. نه حق داریم مشی آنها را نسنجیده رد کنیم و نه مجازیم آنها 
را نیازموده بپذیریم؛ بلکه در رد و قبولمان باید آنها را با موازین عقلی 

و شرعی بسنجیم.
جناب اســتاد رضایی تهرانی فرمودند که امام دلباختۀ عرفان بود؛ 
ولی در عین حال، نگاه انتقادی هم داشــت. بنده به عبارت دیگر می 
افزایم که امام دلباخته عرفان بــود؛ اما لزوماً دلباخته عارفان نبود، 
دلباخته هر عارفی نبود. عارف و هر انســان غیر معصومی برای ما 
غیرمعصوم اســت و الگوی کامل ما معصومین هستند. غیر معصوم 
هرچند که فقیه، عارف و حکیم باشد، ممکن است ابعادی از دین را 
در وجودش بالفعل کرده باشــد و ممکن است ابعادی از دین، ظهور 
الزم را در وجودش نداشته باشد. بنابراین، لزوما هر عالمی نمی تواند 
الگوی جامعی باشــد. ممکن است کسی از یک بعد الگو باشد،نه از 
همۀ ابعاد. کســی در بعد عبادی می تواند الگوی ما باشد،دیگری از 
نظر تفکر عقالنی می تواند الگو قرار بگیرد وسومی از بعد مبارزاتی 
می تواند الگو باشد. هر چیزی در هر شخصیتی برجسته باشد ما در 
آن جهت می  توانیم از او درس بگیریم؛ ولی این طور نیست که لزومًا 
شخصیت های محبوب ما همۀ کماالت را در خودشان داشته باشند 
 و آن ها معیار و میزان باشند. در روایات هم آمده است که: علی
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میزان است؛ همینطور سایر معصومین. ولی نمی توان گفت که 
فالن عارف، فیلسوف، فقیه و مفسر، میزان است.

 حق این است که امام خمینی در مقایسه با دیگر بزرگان دینی ما، 
جامعیت بی نظیری داشتند؛ فقه او را از تفکر فلسفی باز نداشت؛ تفکر 
فلسفی او را از سلوک عرفانی و اندیشۀ عرفانی باز نداشت؛ سلوک 
عرفانــی او را از فقه دور نکرد و همۀ اینها او را از مســئولیت های 
اجتماعی و سیاسی باز نداشته است. ویژگی برجستۀ امام که شاخص 
است، بعد سیاســی و اجتماعی ایشان است. ما عارفان صاحب نظر 
در عرفان نظری، فیلســوف و فقیه زیاد داشــتیم و اینها را امام در 
وجود خودش دارد؛ ولی چه کســی را سراغ دارید همچون امام که 
مرد میدان عمل باشــد، هم اندیشۀ اجتماعی اسالمی دارد و برضد 
جدا انگاشــتن حوزه دین و سیاستفریاد می زده و هم این شجاعت 
را دارد که وارد میدان شــود و مبارزه بکند و نه فقط، نظام سلطنتی 
ریشه دار 2500 را )که هیچ کس تصور زوال آن را نمی کرد( براندازد؛ 
بلکه برای نخستین بار در تاریخ اسالم یک حکومت دینی شیعی را 
تأسیس کند. او عارفی است که اهل عبادت است و در سخت ترین 
لحظات بیماری از نماز و عبادتش غافل نمی شود؛ کسی است که در 
کشوری که با انواع بحران ها مواجه است در ماه رمضان مالقات های 
خودش را تعطیل می کند یا به حداقل می رساند که به عبادت، خلوت 
و مناجــات بپردازد و در عین حال، دنیا را زیر نظر دارد؛جنگ را تحت 
فرماندهی دارد و مدیریت جامعــه را تحت تدبیر خودش دارد. این 
الگویی است که ما از رسول اهلل و امیرالمؤمنین داریم و امام شاگرد 
آن مکتب اســت. این وجه شــخصیت امام، وجه بارز اوست و باید 
بزرگان و اندیشــمندان ما آن را مطالعه کنند ومبانی و اصول آن را 
استخراج کنند. اندیشۀ اجتماعی امام خمینی،برگرفته از تعالیم دینی 
است. در این نگاه، عبادت، خلوت، عزلت و اعتکاف نه تنها ناسازگار 
با فعالیت اجتماعی نیســت؛ بلکه الزمۀ ورود به میدان سیاســت و 
مدیریت و حاکم بودن، این اســت که شــخص آن سلوک، خلوت 
و انزوا را داشــته باشد تا خودش را تربیت کند. ما اعتکاف داریم؛اما 
ســه روز است، اســالم نگفته که همۀ عمر رابه اعتکاف و خلوت 
بپردازیم. بله، ســاعاتی در روز، ساعاتی در شب، نمازهای یومیه و 
نوافل و به ویژه نماز شــب،نوعی خلوت با خداست؛ ولی ما خلوت، 
عزلــت و انقطاع را به معنایی که در عرفان ها و مکتب های عرفانی 
دیگر هست، نداریم.ما ترک دنیا وترک زندگی خانوادگی و اجتماعی 
و رفتن به گوشــه ای را در آموزه های دینی نداریم. اگر هم در بین 
بعضی از صوفیان ما چنین چیزی بوده، متأثر از فرهنگ های دیگری 
مثل رهبانیت مســیحیی، بودیسم و هندوییسم بوده است. اصل در 
اسالم بر جامعیت و عدم جدایی این ابعاد است. البته هر اصل کلی 
موارد استثنا و وضعیت های خاص دارد. از همۀ افراد نمی توان این 
جامعیت را توقع داشت. تکلیف افراد هم بر اساس توانایی های آنها 

تعیین می شود. 
یکی از اصولی که در تفکر جدید سیاســی لیبرالیسم به آن رسیدند 
و درست هم هســت این اســت که اگر قدرت جامعه را به دست 

یــک فرد بدهید و هیچ عامل محدود کننده ای هم باالی ســرش 
نباشــد، به طور طبیعی فســادآور خواهد بود و همۀ دیکتاتوری های 
تاریخ سالطین و امپراطورها از همین قدرت مطلقه ناشی شده است. 
سلطان همۀ توانایی هایی را دارد و هیچ محدودیتی ندارد. همه تحت 
فرمان او هستند و او تحت فرمان کسی نیست. بنابراین، گفتند که 
باید اختیاراتحاکم و زمان حکومتش محدود باشد و نظارت کننده بر 
او وجود داشته باشــد که از قدرت سوء استفاده نکند. این حرف در 
جای خودش تمام است. اما گاهی این استدالل را برضد والیت فقه 
و حکومت اسالمی هم به کار می گیرند. آن سخن، درست است که 
قدرت فساد می آورد؛ وقتی تربیت و تهذیب نباشد. اما تئوری عرفانی 
دقیقاً به این قضیه توجه داردکه اواًل حاکمیت از آن خداوند اســت؛ 
مالک، حاکم و ولّی حقیقی اصیل خداســت و و نه هیچ کس دیگر. 
در مرتبه بعد، انسان کامل که مظهر تام خداوند است، خلیفۀ خداست 
و حکومت را به خالفت از خدا بر عهده می گیرد و در زمانی هم که 
معصوم حضور ندارد، نزدیک ترین انســان به او حکومت را برعهده 
دارد. اینجا بحث دربارۀ همین اســت که این فرد باید تهذیب نفس 
کرده و به طهارت رســیده باشد، سلوک کرده باشد و انقطاع از دنیا 
پیدا کرده باشــد تا بحث اینکه قدرت، زمینۀ فساد می شود، درباره 
اش مطرح نشــود.در بحث فقهی والیت فقیه هم عدالت را شرط 
کردند. در تفکر امــام در اینجا دیدگاه فقهی و عرفانی با هم پیوند 
دارند و از هم جدا نیســتند. فقیهی که امام می گوید فقط به معنایی 
که فقه مصطلح را بداند، نیســت؛ بلکه فقیه، اسالم شناس، برترین 
دین شــناس جامعه و برترین دین دار است؛ یعنی هم عالم به دین 
باشد و هم عامل به دین باشد که این نزدیک ترین انسان به الگوی 
کامل عصمت اســت که خالفت، حاکمیت و والیت از آن اوست و 
امام، نمونه ای از چنین عارف و حاکم و مدیر معنوی و دنیوی زمان 
ما بوده اســت. از این نگاه، امور دنیوی و معنوی از هم جدا نیستند.
البته ولی فقیه هم موظف است در چارچوب شریعت و قانون عمل 
کند و بر کار او نظارت هست و چنین نیست که ضابطه و محدودیتی 
درکارش نباشد. شورا و رأی مردم هم در ادارۀ جامعه نهایت اهمیت 

را دارد.
ما برای امام معصوم که خلیفۀ پیامبر است داشتن همۀ این عناصر 
را شرط می دانیم. امام معصوم هم مرجعیت دینی دارد و دین شناس 
اســت، هم مرجعیت معنوی دارد و هادی و مرشــد معنوی است و 
اگر زمینه اش مهیا باشد مدیریت اجتماعی و سیاسی هم دارد. اینها 
اگر از هم جدا باشــند جامعه دچار مشکل می شود؛ یعنی اگر مدیر و 
حاکم سیاسی، از علم دین و معنویت بی بهره باشد؛ یا کسی مرجع 
دینی باشــد اما قدرت نداشته باشد؛ یا عارف باشد که مرجع معنوی 
است اما قدرت نداشته باشد و حاکمیت در دست ناصالح باشد، جامعه 
دچار خسران است. این وضعیت را در تاریخ اسالم و در دنیای اهل 
تسنن داشتیم که اینها از هم جدا بودند.نتیجۀ این جدایی، فاجعه ای 
اســت که در تاریخ اسالم پیش آمده و تا االن هم وجود دارد.حاکم 
در کشــوری مثل عربستان، آل سعود است و مرجع دینی )مفتی( در 
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اســتخدام این حاکم اســت که پول می گیرد و فتوا می دهد. مرشد 
معنوی هم که ندارند؛ در تفکر وهابی، عرفان و تصوف جایی ندارد. 
در تفکر شــیعی یک مرکز واحد است که مرجعیت علمی، معنوی، 
سیاســی و اجتماعی دارد وفقط با این جامعیت است که جامعه به 
سمت درستی حرکت می کند.این امر با تفکیک قوا و استقالل آنها 
منافات ندارد، چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده 
است. جامعۀ موعود اسالمی، جامعه ای است که حاکم، مرجع علمی، 
دینی و معنوی اش شخص واحدی است و آن امام است. در فقدان 
یا غیبت امام، شــبیه ترین و نزدیک ترین انسان به اومی تواند چنین 

شأنی و نقشی را ایفا کند.

جامعه عرفانی �
این نکته را می  خواهم عرض کنم که واقعاً نمی توان انتظار داشــت 
که ما در دنیای موجود، جامعۀ عرفانی داشــته باشــیم و عرفان در 
جامعه نقش پررنگی داشته باشد. بحث دربارۀ عرفان و حتی عالقه 
و گرایش به عرفان فراوان است؛ اما خود حقیقت عرفان کیمیا است. 
ما حتی در اولیات مســائل اخالقی در جامعۀ خودمان بحران داریم 
و گرفتار بحران های اخالقی و فرهنگی شــدید هستیم؛ گرچه نور 
حضرت امام، آثار و برکات فراوانی داشته و در رأس آنها وقوع انقالب 
اسالمی است.چه کسی می تواند این انقالب را بدون عنصر معنوی 
آن تصور کند؛ حتی غربی ها و فردی مثل میشل فوکو انقالب ایران 
را انقالبی با نام خدا می داند و کتابی به این نام دارد. در دفاع هشت 
ســالۀ ما عنصر معنوی با قوت حضور داشت و بدون آن، این دفاع 
به نتیجه  ای نمی رســید. عالقه و گرایش پیدا کردن جمع کثیری 
از مــردم، جوانان و تحصیل کرده ها بــه عرفان، رواج تعلیم و تعلم 
عرفان و انتشــارات عرفانی از این برکات است؛ ولی بین جامعۀ ما 
و جامعۀ مطلوبی که بتوان بین آن با عرفان، نســبتی را برقرار کرد، 
فاصله بسیار است و شاید در طول تاریخ هم جامعه ای نداشتیم که 
بتوانیم جامعۀ عرفانی بنامیم. حتی در جامعه ای که تحت مدیریت 
حضرت رسول بود اکثریت مردم اهل عرفان نبودند و در جامعه ای 
که امیرالمؤمنین حاکم بود، عرفان غلبه نداشت. دل امیرالمؤمنین از 

کارگزارانش خون بود، چه رسد به دیگران و دشمنان. عرفان، خیلی 
فراتر از آن است که بدون تهذیب نفس، سلوک، عزلت و ریاضت به 
دست بیاید. شعار عرفان و شعر عرفانی را خیلی می توان رواج داد؛اما 
نمی توان به آسانی به حقیقت عرفان رسید. بر اساس بشارت هایی که 
داده شــده و مطالبی که در باب عصر ظهور گفته شده، شاید بتوان 
گفت که عصر ظهور، عصری عرفانی باشد. البته نه به این معنا که 
همۀ مردم عارف هســتند؛ بلکه حاکم عارف است؛ یعنی آن انسان 
کامل است و کارگزاران و مدیران او هم به درجات باالیی از معنویت 
رسیده اند و همینطور جمع بسیاری از مردم. این تفاوت حکومت امام 
زمان با حکومت مثاًل امیرالمؤمنین است که یاران مورد نظر خودش 
را به حد کافی نداشــت.در جامعۀ مهــدوی جمع زیادی از مردم به 
معنویت روی می آورند و مناسبات و قوانین آن متأثر از معنویت دینی 
است. گفتمان عرفان، گفتمان غالب خواهد بود و بر این اساس شاید 
بتوان آن جامعه را عرفانی نامید؛ ولی با صرف نظر از آن جامعه بعید 

می دانم که بتوانبه جامعه ای در تاریخ لقب عرفانی را داد.

پاسخ به چند پرسش �
مجری: تحلیل یک عارف از مسائل اجتماعی و تصمیم ها و دیدگاه 
های سیاســی او آیا با دیگران تفاوت دارد؟ حضرت امام مثاًل 
دربارۀ ســوم خرداد در یک جمله می گوید: »خرمشــهر را خدا آزاد 
کرد«. تحلیل های عرفانی که امام نسبت به وقایع اجتماعی داشتند، 
آیا غیر از تأثیری است که امام از عرفان نظری و عملی داشت؟ یا نوع 
نگاهی که امام به جامعه و خلق دارد متفاوت است.همه را تجلیات 
حضرت حق و آینــۀ صفات کمال و جمال خدا می بیند، در حالیکه 
دیگران نگاهی دیگر دارند. همین انقالب ما کدام ریشه  هایش به فقه 
مربوط است؟حداقل هزار سال فقهای ما بودند. در ایران ما شاهد دو 
انقالب هستیم: یک انقالبی که در عصر صفویه اتفاق افتاد و تشیع 
به بار نشست و دیگر انقالب اســالمی. نگاه عرفانی چقدر در این 

انقالب ها و تحلیل های سیاسی و اجتماعی دخالت داشت؟ 
دکتر فنایی اشکوری: آنچه در انقالب اسالمی دخالت داشت، 
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اندیشۀ دینی امام بود. اندیشۀ دینی امام مجموعه ای از اعتقادات،فقه 
و معارف معنوی و باطنی اســت. البته تئوری والیت فقیه را ایشان 
ابتدا در فقه مطرح می کند؛ ولی بی شک نگاه عرفانی در آن حضور 
دارد.تأکید بنده بر این است که امام به اسالم، نگاهی جامع داشت، 
انقالب، محصول آن نگاه جامع اســت و نباید فقه را از عرفان جدا 
کنیــم و یکی از اینها را عامل اصلی بدانیم یا بقیه را نادیده بگیریم. 
مجموع دین شناسی امام که از مجموعه  تعالیم دین تغذیه می شد، 

چنین محصولی داد و الگویش هم امامان معصوم هستند.
 تحلیلی که امام مثاًل از وقایع می کند مانند اینک اینکه خرمشهر را 
خدا آزاد کرد، در عرض تحلیل های سیاسی و نظامی نیست و آنها را 
نفی نمی کند. از دیدگاه عرفانی همۀ عالم، تحت تدبیر خداوند است 
و الزمۀ توحید افعالی این است که هر فعلی مسند به خداست و بدون 
عنایت خدا و توجه خداوند هیچ کاری انجام نمی گیرد؛ و البته عنایات 
خاص الهی در موارد خاص هم حضور دارد. اما معنایش این نیست 
که تدبیر و برنامه ریزی ها و نقش گروه ها و افراد را نادیده بگیریم یا 
کم اهمیت جلوه بدهیم؛ یعنی آن نگاه، طولی اســت، نه در عرض 

این عوامل.
مجری: کسی که به قوا و تدبیر خودش اعتماد می کند، دچار استکبار 
می شود. یکی در اوج زحمت تدبیر را از او نمی داند و می گوید: » الهی 
اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری و باختیارک عن اختیاری.«05 کسی در 
چنین اوج وقتی بصورت عرضی نگاه می کند قطعاً دچار اوج می شود. 

اگر با نگاه عرفانی نگاه  کند می گوید: نه.
مـن که بـاشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم51
همۀ این زحمت ها را جلوه ای از اســماء و صفات الهی می بینید و با 

نگاه سطحی متفاوت است.
دکتر فنایی اشکوری: بله؛ تدبیر، تدبیر الهی است ولی معنای تدبیر 
الهی این نیســت که ما خودمان هیچ تدبیری نداشته باشیم. همان 
بحث توکل را که »با توکل زانوی اشتر ببند«52 همه جا مطرح است؛ 

یعنی مــا نهایت تالش و فکرمان را بــه کار می گیریم ولی خوب 
می دانیم که:

ُة ِمن َمَدِده53 ُة األُموِر ِطّرًا بیده َوالُكلُّ ُمسَتِمدَّ َاِزمَّ
همه از ناحیه او است و توکل و توحید معنایش همین است. 

مجری: قدمایی از علمای شیعه همچون شیخ مفید و صدوق که به 
باطن دین به این معنی اعتقاد نداشتند آیا آنان دین شناس نبودند؟ و 
آیا بین فقه و کالم و عرفان که می خواهند الیه های ظاهر و باطن 
دین را تبیین کنند تعارضی پیش نمی آید؟گاهی این تعارض هست؛ 
مثــال فقیهی وحدت وجود را کفر می داند؛ تقدم با کدام یک از این 

الیه ها خواهد بود؟ 
دکتر فنایی اشکوری: من نمی دانم که آیا مرحوم مفید و مرحوم 
صدوق به باطن دین اعتقاد نداشتند. قبول این سخن دشوار است؛ 
یعنی به نظر شما مرحوم صدوق و مرحوم مفید فکر می کردند فهمی 
کــه امیرالمؤمنین از قرآن دارد با فهمی که امثال بنده از قرآن دارم 
یکی است؟!بسیار بعید است. اینکه دین باطن دارد و فهم دین مراتب 
دارد، قابل انکار نیســت. این از مسلمات دینی است؛ گرچه ممکن 
است عالمی با عرفان مصطلح تاریخی آشنا نباشد و یا با آن مخالف 
باشــد. بسیاری از بزرگان ما این را قبول دارند که دین باطن دارد و 
معارف دینی ذومراتب اســت. البته این هم درســت است که همۀ 
دین شناســان در یک رتبه و در یک سطح نیستند؛ چه دین شناسان 
معاصر و چه قدما. دین شناسی هم مراتب دارد و همۀ دین شناسان 
در یک مرتبه نیســتند. در نتیجه آثارشان یکسان نخواهد بود. نکتۀ 
دیگری که باید بیفزایم این است که فقط دین شناسی و بعد علمی 
امام، عامل این انقالب نیست. شخصیت امام هم رکن دیگر قضیه 
است؛ یعنی تربیت، تهذیب و قوت نفس و شجاعتی که امام داشت 
کم نظیر یــا بی نظیر بود. حتی بعضــی از خصلت های ذاتی یک 
شخصیت تأثیر دارند؛ یعنی پاره ای از ویژگی های شخصی امام جزء 
ویژگی های ذاتی این شخص هستند؛ شجاعت و بینش و بصیرت 
امام چشمگیر بود. این طور نیست که شخص فقط با خواندن کتاب 
به آن شجاعت،بینش و بصیرت برسد؛ بلکه مزاج و بنیۀ شخص هم 
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واقعاً خیلی تأثیر دارد و این طور نیست که همۀ آدم ها یا کسانی که 
سیر و ســلوک می کنند این قدرت را داشته باشند که یک انقالب 
اســالمی به راه بیندازند. آن موهبتی است  که خداوند به اوحدی از 
انسان ها عنایت می کند و خیلی از انسان ها  ممکن است که خیلی از 

مواهب را داشته باشند؛ ولی از مجموع اینها برخوردار نباشند. 
مجری:در باب تعارضی که مطرح شد نظر شما چیست؟

دکتر فنایی اشــکوری: بین فقیه و عارف ممکن است اختالف 
پیش بیاید؛ ولی بین فقه و عرفان اختالفی نیست. بین فقه و عرفان 
و کالم اختالف پیش نمی آید. فقه یعنی احکام دین،و عرفان یعنی 
باطن دین،و کالم یعنی عقائد دین؛ معنی ندارد که بین احکام دین 
و عقاید دین و معارف باطنی دین تعارض پیش می آید. همۀ اجزای 
دین از خداوند است و تعارض معنی ندارد.دانش دینی فقیهی ممکن 
است کم باشد، یا دانش فقهی عارفی یا فیلسوفی ممکن است کم 
باشــد و در نتیجه بین آنها اختــالف رخ دهد؛ چنانکه فراوان پیش 
می آیــد که بین دو فقیه یا دو متکلم یا دو عارف هم اختالف پیش 
می آید. بین اندیشمندان و عالمان همیشه اختالف نظر رخ می دهد 
و با توجه به محدودیت دانش بشــری این امری طبیعی است. این 
نمی تواند دلیل باشــد بر اینکه علوم و معارف مثال فقه و عرفان و 
کالم ناسازگارند. آن ها در یک مجموعه هستند؛ ولی ما انسان های 
محددی هســتیم و هر کدام ممکن اســت از زاویه ای نگاه کنیم و 
این نقص در بینش ما وجود دارد. این را هم عرض کنم که وحدت 
وجود، مسئلۀ فقهی نیست که فقیه از آن جهت که فقیهاست بخواهد 
دربارۀ صحتو سقم آن نظر بدهد؛ وحدت وجود بحث هستی شناسی 
اســت. فقه از کتاب الطهارة شروع می شــود تا کتاب الدیات و در 
فقه بابی به نام هستی شناســی نداریم؛ یعنی در هیچ یک از ابواب 
فقه، هستی شناسی نداریم که بحث شود هستی واحد است یا کثیر 
است؛ وحدت و کثرت هستی، بحث فلسفی است. فقه، علم به افعال 
مکلفان و احکام شرعیه فرعیه است. اینکه هستی واحد است یا کثیر 
و این کثرت به نحو تشکیکی است،و این تشکیک در مراتب وجود 

دارد یا در مظاهر وجود است،و یا اینکه وجود اصالت دارد یا ماهیت 
در هیچ یک از کتاب ها و ابواب فقهی بحث نشــده است و جای آن 
هم کتاب فقهی نیست.عالم هر علمی فقط حق اظهار نظر در حوزۀ 
تخصصــی خودش را دارد و در حــوزه ای که تخصص ندارد نمی 
تواند اظهار نظر کند. اثبات و نفی فرع بر تصور درست موضوع است 
و تصور درســت موضوعات پیچیده فلسفی نیاز به آموزش فلسفی 
دارد. در مانحــن فیه، آنچه به عهدۀ فقه اســت، بیان احکام فقهی 
کافر اســت. اما اینکه چه اعتقادی کفر اســت بحثی کالمی است. 
حل مســائل کالمی که به هستی شناسی عقلی مربوطند به عهده 
فلسفه است و متکلم در اینجا از فلسفه استفاده می کند. اگر متکلم 
بخواهد اظهار نظر عالمانه در این زمینه بکند باید وارد بحث فلسفی 
شود. همچنین، فقیهی ممکن است متکلم و فیلسوف هم باشد، که 
در این صورت می تواند در مسائل فلسفی با روش فلسفی اظهار نظر 
کند، چنانکه امام خمینی چنین بودند؛ اما همۀ فقها فیلسوف یا عارف 
نیستند، چنانکه همۀ فالسفه و عرفا نیز فقیه نیستند. کسی که فقه 
می خواند، ظاهر احکام دیــن را می داند وتنها از راه آموختن فقه به 
باطن نمی رســد؛ باطن راه دیگری دارد؛ اما اینها اجزای یک پیکر 
هستند. عرفان در کنار سایر امور محصول مجاهده و سلوک است و 
کسی که مجاهده و سلوک نکند به آن نمی رسد. باید توجه داشت 
که عرفان نه مخالف فقه است و نه بی نیاز از آن؛ بلکه مبتنی بر آن 
است. بدون فقه نمی توان عرفان معتبری داشت. یکی از مصادیق 
عرفان کاذب همان عرفانی اســت که با فقه ناسازگار و یا به آن بی 
اعتنا باشد. سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سالم علی المرسلین 

والحمد لله رب العالمین.
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که علی بن موسی الرضا  است باالترین مراتب معرفتی را برای 

شما مقرر کند.
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اجتماعی  علوم  تعریف  باز  و  بازخوانی 
از منظر حکمت صدرایی  

استاد امینی نژاد: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین 
و الصلوة و السالم علی حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد 

و علی آله الطیبین الطاهرين المعصومین المكرمین. 

 در آغاز، فرا رســیدن ماه عزیز و شــریف شعبان و اعیاد این ماه را 
خدمت همۀ سروران عزیز، تبریک و تهنیت عرض می کنم. به همۀ 
برادران بزرگــوار، دانش پژوهان و طالب علوم دینی که در این روز 
در خدمتشان هستیم خیر مقدم می گویم. این جلسه چنانچه در سال 
گذشته هم برگزار شد به مناسبت بزرگداشت فیلسوف عظیم الشان 
اســالمی و حکیم الهی؛ صدرالمتألهین شیرازی برگزار می شود. از 
اساتیدی که دعوت ما را قبول کردند تشکر می کنیم. از مجمع عالی 
حکمت اسالمی نیز به لحاظ فراهم آوردن بستر های کار و همچنین 
از دوســتانی که در مدرسه علوم اســالمی امام صادق برای 

برگزاری این جلسه تالش کردند، تشکر می کنم.

سه محور اساسی مورد تاکید مقام معظم رهبری �
 بیشتر این جلسات و نشست های مشابه آن، در مسیر انجام فرمایش 
مقام معظم رهبری است که دربارۀ امتداد های حکمت اسالمی تأکید 
جدی داشتند. رهبر معظم انقالب در طول سنوات اخیر بر سه محور 

تأکید داشــتند. اولین محور که به نظرم نقش کلیدی و حساسی در 
جهت دهی همۀ نیروها در جامعه اسالمی داشته و دارد، تأکید ایشان 
بر مسئلۀ بازسازی و احیای تمدن بزرگ اسالمی است. من به حسب 
آنچه یادم هست ـ گرچه اصل این کار به نحو عملی از دهه های  قبل 
از انقالب اسالمی و با شکل گیری انقالب اسالمی و مجاهدت های 
حضــرت امام راحل و پیروان صدیق ایشــان صــورت گرفته و ما 
عماًل وارد این فضا شــده ایم  ـ اما حضرت امام راحل از این عنوان 
استفاده نکرده اند. رهبر معظم انقالب واقعاً هوشمندانه، نگاه بسیار 
کالن و دوری را پیش روی همۀ کســانی که در این جامعه فعالیت 
می کنند، گذاشتند که بحث اصلی، بحث تمدن بزرگ اسالمی است. 
ما نباید در ســطوح پایین تری توقف داشته باشیم. اندیشۀ اصلی ما 
در شــکل دهی به انقالب اسالمی، اندیشه ای بس عظیم و بلند در 
راستای شکل گیری تمدن عظیم و بزرگ اسالمی است. این نکته 
خیلی می تواند در جهت دهی و تجمیع نیروها و امثال آن نقش داشته 

باشد. به تدریج، فرمایشات ایشان متمرکز در محور دوم شد. 
محور اساسی دوم که در راستای همان شکل دهی به تمدن عظیم و 
بزرگ اسالمی است، تأکید بر علوم انسانی و تحول در علوم انسانی 
و شــکل گیری علوم انسانی اسالمی است. یعنی دقیقاً به این نکته 
التفات فرمودند که بازســازی و احیای تمدن عظیم اسالمی میسور 

نشســت علمی »بازخوانی و بازتعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی« پنج شــنبه 94/2/31 در آستانه روز 
بزرگداشت صدرالمتألهین در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید. در این نشست علمی کارشناسان 

محترم حجج اسالم والمسلمین دکتر پارسانیا و دکتر خسروپناه به ارائه مباحث خود پرداختند.
دبیر علمی این نشست را حجت االسالم والمسلمین امینی نژاد برعهده داشتند. این نشست علمی از سوی مجمع عالی حکمت 

اسالمی با همکاری مدرسه علوم اسالمی امام صادق برگزار گردید.
* متن سخنرانی حجت االسالم والمسلمین دکتر پارسانیا در این نشست، توسط حجت االسالم دکتر علی لطیفی تنظیم و تدوین شده است.
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 همایش علمی

نیست؛ مگر اینکه ما بر نقطۀ دانش تأکید کنیم و آن هم به طور ویژه 
بر علوم انســانی. همۀ عزیزان به این نکته توجه دارند که در همۀ 
مراکز آموزشــی در کشور اسالمی و در همه جا، علوم انسانی غربی 
حاکم است و این  باور را به ما قبوالندند که دانش هایی را که در آنجا 
شکل گرفته دانش های نفس االمری و مطابق با واقع بدون دخالت 
هیچ گونه پیش فرض هایی است. علم، علم است و کسی نمی تواند 
مباحــث آن را دچار تغییر و تحول کند. هنوز بااینکه بیش از ســه 
دهه از انقالب اسالمی می گذرد در همۀ مراکز آموزشی ما، به علوم 
انســانی غربی عمل می شــود و این یعنی چه؟ یعنی در همۀ امور 
زندگی ما،  گرچه در ســطوحی بحث اسالمیت مطرح است ؛ ولی در 
عمل و سازماندهی، بر اساس مباحثی است که بر اساس علوم انسانی 
غربی پی ریزی می شود. به همین جهت ما به انواع مشکالتی دچار 
هستیم که از جهتی باید گفت مشکالت ما اجرای این علوم غربی 
در بستر فرهنگ دینی است. بیش از مشکالتی است که خود جوامع 
غربی در اجرای علوم انســانی دچار آن هستند. علت مسأله هم آن 
اســت که انواع تعارض ها، تضاد ها و مشــکالت در جامعه ما شده 
است. لذا مقام معظم رهبری بر این نکته به عنوان محور دوم تأکید 
کرده اند؛ یعنی تحول در علوم انســانی و شکل گیری علوم انسانی 
اســالمی، نقطه های گذر و محورهای حساسی اند که جامعۀ ما باید 

برای رسیدن به تمدن عظیم اسالمی آن ها را طی کند.
محور ســوم این است که ایشــان باز با نگاهی بسیار هوشمندانه و 
عالمانه در راستای همان دو محورسابق، بر حکمت اسالمی و به ویژه 
حکمت صدرایی به عنوان نقطه آغازین و اساســی تحول در علوم 
انسانی اسالمی تأکید کرده اســت. یعنی برای شکل گیری تمدن 
عظیم اســالمی بر اساس علوم انسانی متحول شده و اسالمی، باید 
بر حکمت اســالمی و به ویژه حکمت صدرایی پافشــاری و تأکید 
کنیم. پس محور ســومی را که مقام معظم رهبــری بر آن تأکید 
کرده، حکمت اســالمی و در نقطۀ اوجش، حکمت صدرایی است. 
ما تأکیدات فراوانی از حضرت ایشان در ارتباط با امتداد های فلسفه 
اسالمی و حکمت صدرایی در همۀ شئون انسانی، برای شکل دادن 

به علوم انسانی اسالمی داریم. 
وقتی این سه نقطه در کنار هم قرار می گیرند، در یک راستا قرار دارند. 
نقطه اول، هدف ما از انقالب اسالمی، تشکیل تمدن عظیم اسالمی 
اســت و نقطه دوم، نقطه محوری تشــکیل تمدن عظیم اسالمی، 
پافشاری بر علوم انسانی اسالمی است و نقطه سوم این است که اگر 
علوم انسانی اسالمی بخواهد شکل بگیرد باید بر حکمت اسالمی 
به ویژه حکمت صدرایی تأکید شود. جلسه امروز ما و جلسات دیگری 
که دوســتان و عزیزان در پی ســازمان دادنش هستند در راستای 
پیگیری همین امتدادهای حکمت اسالمی و حکمت صدرایی است.

امتداد حکمت اسالمی در علوم انسانی �
 برای اینکه جلسه آمادگی بیشتری پیدا کند تا از اساتید معظم استفاده 
شــود، اشاره ای بســیار گذرا به برخی از مباحث حکمت اسالمی و 
حکمت صدرایی می کنم که به خوبی می تواند امتدادهای گسترده ای 
در شئون متعدد انسانی و حیات بشری پیدا کند و آرام آرام با شکل 
دادن به فلسفه های مضاف به علوم انسانی، بستر برای شکل گیری 

خود علوم انسانی اسالمی را فراهم کند. 
از جمله بحث های با اهمیتی که در حکمت و فلسفه و به ویژه به نحو 
گســترده اش در فلسفه صدرا مطرح است، بحث وجود ذهنی است. 
ما اغلب توجه به امتدادهایی که این مباحث می تواند در قسمت های 
مختلف داشــته باشــد، نداریم. بحث وجود ذهنی، بســتر اصلی 
شکل گیری خالقیت ها، اعتبار ها و خاستگاه اصلی معانی متعدد در 
راستای فاعلیت و کنش انسانی و اجتماعی است. اگر بر بحث وجود 
ذهنی دقت شــود در مســأله امتداد حکمت اسالمی در بستر علوم 
انسانی، می تواند نقش بســیار برجسته ای داشته باشد. بحث  دیگر، 
وحدت و کثرت است. انواع متعدد وحدت، کثرت و ترکیب ها، کیفیت 
انتشاء کثرت از وحدت، چگونگی تالئم کثرات در دل یک وحدت، 
 وحدت و کثرت تشکیکی؛ از جمله مباحث حکمی بسیار نابی است 
که می تواند در علوم متعدد انسانی و علوم اجتماعی کاربرد بسیاری 

داشته باشد و الهام بخش اندیشه های بسیار مستحکم و ناب باشد. 
بحث  دیگر، علیــت و قوانین پیرامون علیت؛ مثــل قاعده الواحد، 
ســنخیت و ضرورت است. این بحث به نحو بسیار شگرفی در همۀ 
علوم حاضر اســت. بحث علل اعــدادی، علل حقیقی، علل فاعلی 
و اقســام آن از این سنخ هستند. کتاب بســیار خوب، جهان های 
اجتماعی1 جناب آقای پارســانیا، به تعبیر برخی از اساتید معظم ما 
می تواند بداية الحكمة علوم اجتماعی در فضای حوزوی تلقی شود. 
ایشــان در همان بحث، درباره ي کنش انســانی  از مباحث علیت، 
فاعلیت و اقســام فاعل و نوع فاعلیت انسانی برای ورود به مباحث 
علوم اجتماعی اســتفاده کرده اســت. بحث علت غایی تأثیر بسیار 
مهمی در علوم انسانی و پی ریزی علوم انسانی و تحوالت عمیق و 
گســترده در علوم انسانی دارد و جلسه ای مستقل نیاز دارد که تأثیر 

علت غایی در این مقوله ها نشان داده شود. 
  بحث های دیگری که در مســیر امتداد های فلسفه اسالمی مؤثر 
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اســت، بحث قوه و فعل، حرکت، تحول دفعــی و تدریجی، روابط 
مختلف موجود در یک حرکت، گونه های مختلف تحول و حرکت، 
تحول و حرکت های جوهری و عرضی، ثابت و سیال، نظام تشکیکی، 
تقسیم موجود به مجرد و مادی و مباحث مهم معرفت شناسی؛ فی 
حد نفسه و به لحاظ تکوینی، قابلیت امتداد یافتن برای همۀ شئون 

بشری را دارند.

دو نکته قابل توجه در مکاتب فلسفی جوامع غربی �
به نظرم باید دو نکته را دربــارۀ جوامع غربی مالحظه کنیم: یکی، 
اصول اشــتراک و وحدت آفرین حداقلی اســت و نکتۀ دوم اینکه 
مبنایی ترین مباحث در جامعۀ غربی، معرفت شناسی است. بحث هایی 
که آنها در معرفت شناسی دارند بحث های خودخواهانه انسانی است؛ 
یعنــی فقط خودم را قبول می کنم. یعنــی بنیادی ترین بحث ها در 
جامعه غربی به گونه ای اســت که جامعه غربی اســتحکام ندارد و 
رو به متالشــی شــدن خواهد رفت.  بحث های معرفت شناسانه و 
بحث های فراوان دیگری که آنها دارند، بر محورهای وحدت آفرین 
مســتحکمی بنا نشده و شما در مقایســه می بینید فضاهایی که ما 
به خصوص در مبانی معرفت شــناختی داریم به چه شکل است. و تا 
چه حد می تواند بنیان های مســتحکمی برای شکل گیری جامعه و 
تمدن باشــد. از مبنایی ترین بحث ها در معرفت شناسی اسالمی آن 
اســت که ما خودمان و دیگران را معتبر می دانیم این مبنا پیوندی 
عمیق بین ما با همه جهان و با دیگران ایجاد می کند. این خودش 
یک نکته وحدت آفرین جدی و تمدن ساز در مباحث معرفت شناسی 
اسالمی و درست است. در بحث های فلسفی و کالمی چقدر اصول 
و مباحثی وجود دارد که می تواند موجب استحکام جامعه و اجتماع و 

شکل گیری جهت گیری های صحیح اجتماعی شود.
 آنچه را که در برنامۀ امروز قرار اســت به عنوان روز بزرگداشــت 
صدرالمتألهین برگزار شود در راستای فرمایشات و اهداف مقام معظم 
رهبری و امتداد دادن به حکمت اسالمی در علوم اجتماعی و علوم 
انســانی اسالمی است. امروز در خدمت دو استاد بزرگوار، پارسانیا و 
خسروپناه هستیم. از جناب استاد پارسانیا تقاضا می کنم که برای ارائه 

بحث در خدمتشان باشیم. 

تعامل دوسویه فرهنگ و جهان هستی �
اســتاد حمید پارسانیا: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله 
الرحمن الرحیم وبه نستعین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی 
سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين سیما بقیة الله فی 

االرضین.
  خدمت بزرگواران ســالم عرض می کنم و تشکر می کنم از جناب 

استاد فیاضی و آقایانی که این نشست را برگزار کردند. 
موضوعی را که در این فرصت مطرح خواهیم کرد، بحثی است که 
بخشی از آن را در سال گذشته از زاویۀ دیگری در دانشگاه صنعتی 
شریف با عنوان »تکنولوژی در آینده انقالب اسالمی« مطرح کردم. 

ایــن بحث به تحلیلی در باب مواجهۀ عالَم با فرهنگ و تمّدن و یا 
انفتاح عالَم نسبتبه فرهنگ و تمدن از منظر صدرالمتألهین و حکمت 
متعالیه می پردازد. در این بحث، نوعی گفتگو و تعامل زنده و فعال و 
دوسویه بین تمدن  و فرهنگ با عالَم رخ می دهد و می توان این گونه 
گفت که این مبحث،سطح و افقی از هرمنوتیک است که بر مبنای 
حکمت متعالیه قابل طرح است. شاید بتوانیم در ضمن تقسیم بندی 
رویکردهای هرمنوتیکی که وجود دارد، این نکته را این گونه توضیح 
دهیــم که در هرمنوتیک و تفســیر، گاهی آن چه مورد تفســیر و 
فعالیت هرمنوتیکی واقع می شــود، متن است. نخستین رویکرد در 
هرمنوتیک این بود. در جهان اسالم نیز مباحث تفسیر قرآن و مانند 
آن، بحث فعال و دانش بی نظیری است که می توان گفت متناسب 
با این رویکرد اســت، چندان که برخی هم عقالنیت جهان اسالم 
را -که به گمان آنها عقالنیت عربی اســت- عقالنیت بیانی ذکر 
کرده اند، یعنی عقالنیتی که می خواهد ببیند متن چه می گوید. آنها 
طبعاً دارند متناســب با همین افق و فضا سخن می گویند. رویکرد 
دیگر در هرمنوتیک که از دیلتای به بعد شروع می شود، رویکردی 
اســت که در آن، متن نیازمند تفسیر به همۀ زندگی انسان، کنش 
دیگران و رفتار و فعالیت و آنچه که از ســنخ حیات اســت، توسعه 
داده می شود. در اینجا کل حیات انسان و کنش های او از سنخ متن 
است و نیازمند تفسیر. این موج دوم هرمنوتیک است. رویکرد سوم 
را اصطالحاً هرمنوتیک فلسفی می گویند که از هایدگر به بعد است. 
در این رویکرد، هرمنوتیک اختصاص به متنحیات و کنش انسانی 
ندارد، بلکه همۀ علوم و همۀ حوزه های مطالعاتی، از سنخ تفسیری 
می شــوند که انســان از آنها دارد. در این رویکرد، فقط فهم کنش 
انسان ها نیست که مسئله و موضوع تفسیر و هرمنوتیک است، قواعد 
هرمنوتیکی سعی می کند که جهان را هم موضوع تفسیر قرار داده 
و فهم جهان را هم با رویکرد مفسر محور پیش ببرد. در آخر بحث 
امروز اگر فرصتی شد بررسی می کنیم که چگونه می توانیم به این 

سه رویکرد، رویکرد دیگری را اضافه کنیم. 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

30

 همایش علمی

امکان یا عدم امکان سریان علم در عالم مادی �
آنجایی که صدرالمتألهین، مباحثــی را در ارتباط با بحث فرهنگ 
مطرح کرده، مســئلۀ علم و معرفت و وجود یا عدم آن در موجودات 
جســمانی و عالم طبیعت اســت. در حکمت مشاء و حکمت رایج، 
براهینی اقامه می کنند که در عالــم طبیعت، ماده و مادیات )یعنی 
صور منطبعه در ماده( نمی توانند علم داشــته باشند. این یک طرف 

بحث است. 
از طرف دیگر، در بخشــی از ذخیره معرفتِی اسالمی این بحث به 
صورت دیگری در آیات قرآن مطرح می شــود. آیات متنوعی است 
که ظهور در این دارد که این عالَم زنده اســت. حدود پنج دسته از 
آیات اســتقراء شده است که داللت می کند بر زنده بودن این عالم؛ 
مثل آیات تسبیح و شــهادت. حضرت آیت اهلل جوادی این آیات را 
به صورت مکرر در جاهــای مختلف بیان کرده اند که این ها داللت 
بر این می کند که این عالم زنده اســت. از سوی دیگر، اهل معرفت 
و شــهود هم چنین صحبت هایی را بیان کرده اند که این عالم زنده 
است. پس از یک طرف، آن براهین این گونه بیان می کنند که این 
عالم طبیعی و مادی نمی تواند علم داشته باشد، و از سوی دیگر، با 
این آیات و شهود اهل معرفت مواجهیم. حاال یک راه این است که 
بگوییم این آیات اگر در حد ظواهر باشند، برای جمع بین این آیات 
و آن براهین، از ظهور این آیات مثاًل دســت برداشته می شود. آنها 
هم که اهل شــهوداند، شهودشان برای ما حجیتی ندارد و حداکثر 
برای خودشان مفید است. اما اگر آیات، نص باشند، به این سادگی 

نمی توان از کنارشان عبور کرد.
عالوه بر این، صدرالمتألهین هم براساس مبانی خودش در باب علم 
و وجود، سریان علم را به همه عالم و حتی در موجودات مادی اثبات 
می کند و در برخی از فصول و برخی مباحث به این مسئله پرداخته 
است. وقتی مســئله این گونه باشد، صورت مسئله عوض می شود. 
یعنی اگر بر این مسئله برهان اقامه شد که علم حتی در موجودات 
مادی هم سریان دارد، یا آیات دال بر علم داشتن موجودات، به نحو 
نص )و نه صرفاً ظهور( بر این مســئله داللت کردند، در این صورت 
آن براهینی که بر عدم امکان علم در موجودات مادی اقامه شده بود، 
در برابر این براهین یا نصوص قرار خواهند گرفت و دیگر به سادگی 
نمی توان از کنارش عبور کرد. وضعیت در اینجا مثل قضایای جدلی 
الطرفین می شــود. حال چگونه صدرالمتألهین این دو را با هم جمع 

و حل می کند؟ 
وقتی ما با قضایای جدلی الطرفین مواجه می شــویم ممکن است 
شــتاب زده راه کانت را برویم و بگوییم این وضعیت دلیل این است 
که استدالل اصاًل حکایت از واقع ندارد، این خیلی تعمیم ناشایستی 
اســت. قضایای جدلی الطرفین به دلیل اســتحاله اجتماع و ارتفاع 
نقیضیــن، داللت بر این می کند که در آن مداری که این دو قضیه 
به تناقض کشیده شده اند، هر دو درست یا هر دو غلط نیستند، یکی 
حتماً درست و یکی حتماً غلط است، نمی دانیم کدام یک درست و 
کدام یک غلط اســت و ما این مسئله را در مقام اثبات نفهمیده ایم. 

یعنی جهل مرکب ما را به جهل بسیط تبدیل می کند تا علمش را به 
اهلش واگذار کنیم؛ مثل نص در برابر نص که گاهی فکر می کنیم 
مقابل هم هستند و باید علمش را به اهل خودش واگذار کنیم. قرار 
گرفتــن عقل در مقابل عقل و عقل در مقابل نص، این را نشــان 
می دهــد که اینجا حادثه ای رخ داده و ما عجز داشــته ایم از اینکه 
حلش کنیم. اینکه جناب صدرالمتألهین چگونه این مســئله را حل 
کرده،چیزی است که ما می خواهیم به آن بپردازیم و در ضمن آن، 

نکات مدنظر خود را نیز استفاده کنیم.

موانع زنده دیدن عالم از دیدگاه صدرالمتألهین �
در برخی از مواردی که مالصدرا به این بحث پرداخته یعنی در جلد 6 
و 7 اسفار، بنا را بر براهینی می گذارد که سریان علم در عالم طبیعت 
را اثبات کرده و می گویند این جهان، جهان زنده است. اگر این گونه 
هست، ســؤال این اســت که پس چرا ما این ها را مرده و بی جان 
می بینیم. در این بخش ها ایشان به دنبال این نیست که برهانش را 
چه می کنیم، مسیر مالیم تری را طی می کند. در دو موضع دراین باره 
صحبت می کند. در یک جا1 اینطور می فرماید که آنچه در کالم الهی 
دربارۀ تســبیح موجودات آمده است و همچنین مکاشفات اصحاب 
شهود که از حیات همه ذرات اجسام و جمادات خبر می دهند، به دو 
دلیل است. دلیل اولی که ایشان مطرح می کند این است که وجود 
و کماالت آن که صفات هفت گانه هستند، متالزم با یکدیگرند و از 
همراهان خود به حســب هویت، ذات و حیثیت خود جدا نمی شوند. 
پس بر هر چه اسم وجود اطالق می شود، ناگزیر دیگر اسماء سبعه 
مثــل کالم و اراده و قدرت و این ها نیز واقع می گردد؛ یعنی هر چه 
وجود بر آن اطالق می شــود، صفات دیگر وجودی یعنی حی،علیم، 
مرید، قدیر، ســمیع، بصیر و متکلم هم بر آن صادق است. در ادامه 
ایشان این طور بیان می کند که لکن، »عرف عام«، اسم وجود را بر 
برخی از اجســام اطالق می گرداند و اسم قدرت و علم و غیر آنها را 
بر آن اجسام اطالق نمی کند. و دلیل اینکه عرف عام این گونه عمل 

می کند این است که در حجاب در اطالع از این مطلب است. 
پس در اینجا ایشــان در واقع دو دلیل ذکر می کنند برای اینکه چرا 
ما این عالم را زنده نمی بینیم. این دو دلیل هم منفصلۀ مانعة الخلو 
هستند و مانعة الجمع نیستند؛ یعنی با هم جمع می شوند و بلکه اگر 
دنبال بکنیم، می بینیم در طول هم هستند. یکی از آنها این است که 
عرف عمومی مردم در اینجا وجود را بر اجسام اطالق می کند، لکن 
علم را طالق نمی کند، یعنی بحــث در حوزۀ لغات و وضع الفاظ و 
اعتباراتی است که در محاوره عمومی رایج است؛ عرف هم در قلمرو 
فرهنــگ قرار می گیرد. دلیل دوم کــه در واقع دلیل برای این نحو 
اطالق عرفی هم هست، این است که مردم علم را بر اجسام اطالق 
نمی کنند زیرا در حجاب از اطالع هستند: »الحتجابهم عن اإلطالع 
علیهــا«، وقتی که مردم در این جهان در حجاب بودند و علم را در 
اجسام ندیدند؛ لذا اسم موجود را اطالق می کنند ولی اسم علیم را بر 

این عالَم اطالق نمی کنند. 
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در بخش دیگر2-که فصل هفتم از موقف چهارم از سفر سوم است-
بازهم به همین مسئله می پردازد که این اوصاف وجودی مثل اراده 
یا میل در تمام اشــیا ســاری و جاری است، لکن گاهی به این نام 
نامیده نمی شود. به چه دلیل؟ در اینجا صدرالمتألهین از چند عامل 
یاد می  کند، قباًل عرف و احتجاب را بیان کرد و اینجا چهار مسئله را 
می فرماید که اینها هم می توانند در طول هم باشند.  یکی »عادت« 
اســت که با عرف -که در متن قبلی هم بود- هم افق است. یکی 
»اصطالح«است که ناظر به عرف خاص جامعه علمی است، یعنی 
اصطالحات علمی. با اینکه علم در اجسام هم هست، لکن آنجا به 
کار نمی بریــم لفظ علم را، یا لفظ های قدرت، عشــق و این موارد 
را.عامل سوم را اینطور می فرماید که یا به دلیل این است که معنای 
اراده، عشق و میل، در آن مواردی که بر حسب عادت و اصطالح   بر 
آنها اطالق نمی شود، پنهان هستند. خود آن معنا پنهان می شود. این 
عامل همان »احتجاب« اســت که در متن قبلی هم بود و در واقع 
علتی در طول دو علت قبلی است. یعنی چرا عرف این گونه اطالق 
کــرده و چرا جامعۀ علمی، این اصطالحات را می گذارد؟ چون عالم 
در احتجاب است. عامل چهارم هم این است که به این سبب است 
که آثاری که از اراده، عشــق، عالقه، محبت و میل انتظار می رود، 
در آن اشیاء  ظاهر نمی شود. دقت داشته باشید که این عامل چهارم 
با عامل ســوم متفاوت است. یک بار سخن این است که انسان در 
احتجاب اســت، و یک بار سخن از خود اشــیاء است که آثارشان را 
ظاهر نمی کنند، یعنی اینجا در این عامل چهارم،  دارد فاعلیتی را برای 
جهان قائل می شــود که بر اساس آن، جهان خود را پنهان می کند. 
این غیر از در حجاب بودن انســان است که عامل سوم بود. این دو 
عامل جدای از همدیگر، و در طول همدیگر هم می توانند باشــند. 
پس چهار عامل در اینجا ذکر شــد: 1.  عرف؛ 2. اصطالح علمی؛ 
3. احتجاب انسان؛ 4. عملکرد خود عالَم. » َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَری آَمُنواْ 
اء َواأَلْرِض«3 اگر اهل جوامع  ــمَ َواتََّقواْ لََفَتْحَنا َعلَْیِهم بََرَکاٍت ّمَن السَّ
ایمان بیاورند و تقوی داشته باشند ما بر آنها برکات آسمان ها و زمین 
را می گشــاییم، یعنی اگر غیر این باشد، زمین و آسمان هم برکات 

خود را می گیرد و او هم در حجاب خواهد رفت.
خالصه اینکه در اینجا صدرالمتألهین این چهار عامل را بیان می کند 
که دو عامل از آنها در حوزه فرهنگ اســت، یکی در فرهنگ عام و 

دیگری در فرهنگ خاص. 

لــزوم تغییــر فرهنگ عمومی و نظام علمــی برای تغییر  �
عاَلم

فرهنگ یک پدیده انســانی است که در حوزه اعتبارات است که ما 
آن را ایجاد می کنیم و تحقق می دهیم. این ما هســتیم که زبان و 
اصطالحات را وضعمی کنیم و بر اســاس آنها یک تفسیر را از عالم 
بیــان می کنیم. این تفســیر در ظرف فهم و درک ماســت که رخ 
می دهد و هنگامی که یک امر مشــترک و مقبول بین همه شــده 
و جمعی می شــود، یک فرهنگ عمومی را شکل می دهد. اما این 

برســاخته ای که ما در عرف عام به اســم فرهنگ عمومی و یا در 
جامعه علمی به صــورت فرهنگ خاص یا هماناصطالحات علمی 
درست کردیم، دو عامل از عواملی است که سبب می شود این عالم، 

زنده و علیم دیده نشود، بلکه مرده دیده شود.
یکی از نظریه پردازان حلقه فرانکفورت می گوید این عقالنیت ابزاری 
که جهان غرب در آن مستقر است و علم را به عنوان دانش آزمون 
پذیر برای پیش بینی و کنترل و تســلط بر عالم تعریف کرده،  این 
عقالنیت مبتنی بر نوعی هستی شناسی است که جهان را یک ماده 
خام می بیند که منتظر است تا اندیشمند بیاید و در او تصرف بکند. 
این رویکرد به عالَم است که این معنای اثبات گرایانه از علم  معرفت 
را به وجود آورده است. بشر در جهان امروز، در هستی شناسی چنین 
نگاهی به عالَم دارد که به دنبالــش، آن نوع تعریف از علم را ارائه 
می دهد. وقتی در هستی شناســی، جهان را مرده و جســم بی جان 
می بیند و انســان را فاعل مختار می بیند که در آن تصرف و عمل 
می کند، علم را نیز برای پیش بینی و کنترل و تسلط هرچه بیشتر بر 

این عالم می داند.
بیان صدرالمتألهین این است که این فرهنگی که عادت و عرفاست، 
باعث می شود که اســم حی و علیم و مانند آن را بر جهان اطالق 
نکنیم و این جهان را مرده ببینیم. بعد هم اصطالحات علمی خاص 
می آیــد و بر این عرف و عادت تأکید می کند؛ یعنی فرهنگ خاص 
علمی، آن فهم عرفی عادی را سفت تر و محکم تر می کند. در دبستان 
و دبیرستان و به عنوان معرفت علمی این را محکم تر القاء می کند 
که شک نکن که جهان این گونه است. نگاه به این جهان، این گونه 
بازسازی، بازخوانی و بازتولید می شود. »کل مولد یولد علي الفطره«؛4 
انســانی که متولد شــده به لحاظ وجود خودش، فطرتی دارد اما در 
فرهنگ که می آید، آموزش می گیرد و فرهنگ به او القاء می کند که 
این جهان احساس و ادراک ندارد. باالتر که می آید، فرهنگ علمی 
و اصطالحات علمی، این رویکرد بــه جهان و اینفهم را محکم تر 
می کند و این معنا را القاء  می کند. این  القائات در واقع حجاب هستند، 
برای اینکه این فرهنگ عمومی و این فرهنگ خاص علمی است 
که باعث شــده ما جهان را بی جان ببینیم. البته فقط این نیست که 
این فرهنگ عام و خاص او را به حجاب ببرند و انسان نقشی نداشته 
باشد، بلکه مسئولیت و عاملیت خود انسان هم در این احتجاب،  یعنی 
در تکوین این عرف و نظام های علمی دخیل است. اصاًل این نحوه 
نگاه به عالم بدان خاطر فرهنگ شد و اصطالحات علمی خودش را 
به وجود آورد که انساناز توجه به حقیقت اعراض کرد و روی برگرداند 
و در حجاب رفت؛ یعنی مســئولیت این عامل و فرد در تکوین این 
عرف و نظام های علمی هم قابل توجه است. وقتی رویکرد انسان از 
حق دور شد و در حجاب از حق قرار گرفت، چنین تفسیری از عالم 

می کند و این تفسیر را تثبیت و توزیع می کند. 
 گروهی از اندیشمندان اروپایی با عالمه محمد تقی جعفری دربارۀ 
فرهنگ غرب و جهان غرب صحبت می کردند. ســؤال کرده بودند 
که راهکار مشکالت این فرهنگ چیست؟ ایشان  فرموده بودند که 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

32

 همایش علمی

این قدر اندیشه های»آگوســت کنت« را آموزش ندهید و این را از 
نظام درسی تان بیرون بکشید. وقتی شما القاء می کنید علم آن است 
که از راه حس و تجربه به دست می آید و زنده دانستن جهان مربوط 
به دوران کودکی بشر است، معرفت عقلی مربوط به دوران نوجوانی 
است و معرفت تجربی و ساینس مربوط به دوره کمال بشر، و از این 
مسیر، عقالنیت ابزاری -که الزمۀ هستی شناختی چنین دیدگاهی 
هست- را القاء می کنید، این جهان را محکم و این تفسیر از عالَم را 
برجسته می کنید. وقتی این را القاء می کنید که انسان همه کاره این 
عالم است، کم کم که جلوتر می آیید، این رویکرد پوزیتیویستی هم 
فرو می ریزد و کار به آنجا می رســد که اساساً حقیقت را هم انسان 
می ســازد. این تعبیر را برخی بیان کرده اند که در این عالم و جهان 
مدرن، هیچ جایی برای حقیقت نیست. یعنی نه هنرش، نه ادبیاتش، 
نه علمش، نه فلسفه اش، نه فیلسوفش که کانت و نوکانتی ها باشند، 
نه دبستانش. همه به شما القاء می کنند که انسان فّعال ما یشاء است 
و معرفت هم برســاخته انسانی است و نسبی است و اصاًل معرفت 
هم بخشــی از تصرف انسان است. اگر کسی بخواهد بگوید که ما 
حقیقتی داریم،چنین شخصی فقط باید در خلوت خودش یک جایی 
داشته باشد که بتواند چنین حرفی بزند، و اال این ساز ه های فرهنگی 
و تاریخی و ســاختارها و نهادهای موجود همگی در جهت تخریب 
این مسئله می آید؛ یعنی همه چیز دارد این عالم عاری از حقیقت را 
تحکیم می کند. این ویژگی این فرهنگ است. البته این فرهنگ با 
این معانی و مفاهیم، توسط همین انسان و عامل انسانی ایجاد شده 
است.حاال اسم این عامل را که این معانی را می سازد و این رفتارها را 
بر اساس آن بیان می کند، من ناب انسانی می خواهید بگذارید، دازاین 
می خواهید بگذارید، هر چه می خواهید بگویید، باالخره همین است 
که در حجاب و غفلتی اســت که افقی را نزد خودش بر اساس این 
غفلــت تصویر می کند و در ذیل این حجاب که ظاللت و گمراهی 
اســت، عالم را این گونه تصویر می کند. این همان عامل سوم است 
که از آن به احتجاب یاد کردیم که بر اســاس عمل انســان شکل 
َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه«؛5  دارد بر حسب  می گرفت. می توان گفت آیۀ »َمِن اَتّ
نَساُن  َيْحَسُب اإْلِ

َ
مبدأ فاعلی به این عمل انسان اشاره می کند، و آیۀ »أ

ن ُيْتَرَك ُسًدی«6 به لحاظ مبدأ غایی.
َ
أ

زنده بودن عاَلم و تعامل آن با انسان به اقتضای عمل وی �
اما آیا کار در همین جا تمام می شود؟ یعنی فقط انسان است که این 
نظام معنایی را می سازد و باعث پدید آمدن چنین وضعیتی می شود؟ 
یا این که خود این عالَم نیزیک حقیقت و واقعیتیاســت که دارد در 
تعامل با انســان و متناسب با عمل او، عمل می کند و این شخِص 
ُد هؤالِء و هؤالِء«.7 عالَم زنده  در غفلت رفته را امداد می کند: »ُکاًل ُنِمّ
است، این تو هستی که از آن اعراض کرده ای، تنبه و تنبیه داد ولی 
باز هم نخواســتی و رفتی. اکنون عالم هــم همان طور با تو عمل 
می کند و در این شرایط، سنت استدراج و مکر الهی است که در این 
عالم رفتار می کند. این همان عامل چهارمی است که صدرالمتألهین 
از آن یاد می کند. در اینجا خود عالَم هم مخفی شــده است و فقط 

احتجاب و در حجاب بودن انسان نیست. حاال عالَم، عملکرد انسانی 
که از او اعراض کرده و در حجاب اهواء خود فرو رفته است را تأیید 
می کند. این سنت اســتدراج الهی و سنت مکر الهی است که واقع 

می شود.
پــس در این عبارت، می بینیم که صدرالمتألهین این چهار عامل را 
برای آن فرهنگی که فرهنگ غفلت است و فرهنگی است که جهان 
را مرده می بیند، برشمرده است. اینها عواملی است که باعث می شود 

ما عالَم را زنده، حی و محضر علم و اراده الهی نبینیم. 
این عوامــل وقتی تغییر پیدا کند، این عالم تغییر پیدا می کند. البته 
عوامل در طول هم هستند یا در تعامل با هم هستند؛ یعنی انسان و 
عمل جهان بدون شک نوعی تعامل با هم دارند. انسان مسئولیت و 
اختیاری دارد و این عالم هم محل ابتالی اوست و او به این دنیا آمده 
تا آنچه در الیه های درونی و پنهان خودش هســت را آشکار کند. 
عالَم هم بر اســاس عمل و تعامل  تو در مقابل تو عمل می کند. اگر 
این علل چهارگانه باعث می شوند که عالم مرده دیده شود، باید این 
علل عوض شوند تا عالم هم زنده دیده شود؛ یعنی باید زبان علمی 
عوض شود. نظام معرفتی و علمی این جهان، این جهان را محکم 
می کند. یکی از عللی که باعث می شود این نظام علمی عوض نشود، 
این سیستم آموزشی و این علوم و مفاهیمی است که القاء  می  کنند 
که جهان این گونه است. این علوم در دامن آن فرهنگ شکل گرفته 
و تا این زبان و فرهنگ دگرگون نشــود، این عالم عوض نمی شود 
و ایــن فرهنگ و این علوم، محصول آن حجاب و علت آن حجاب 
هستند؛ یعنی انسانی که بر اساس فطرت آفریده شده با این فرهنگ 

زخمی می شود و آسیب می بیند.
البتــه رب الناس و خداونــد را با جان آدمیــان ارتباط بی تکلف و 
َفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل 

َ
بی قیاس است و هیچ کس نمی تواند بگوید که »أ

اْلُمْبِطُلوَن«.8 این جمله، فراز پایانی دو آیه معروف سوره اعراف است 
ْشَهَدُهْم َعلی 

َ
َتُهم َو أ يَّ َك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ َخَذ َربُّ

َ
که »َو ِإْذ أ

ا َعْن  ا ُکَنّ ْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقیاَمِة ِإَنّ
َ
ُكْم قاُلوا َبلی َشِهْدنا أ َلْسُت ِبَرِبّ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
أ

ًة ِمْن َبْعِدِهْم  يَّ ا ُذرِّ ْشَرَک آباُؤنا ِمْن َقْبُل َو ُکنَّ
َ
ما أ ْو َتُقوُلوا ِإنَّ

َ
هذا غاِفلیَن* أ

 َفُتْهِلُكنا ِبما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن«،9 ما شما را به خودتان نشان دادیم تا 
َ
أ

ما را ببینید. این معانی و این مفاهیم، از مواجهه مســتقیم شما با ما 
برمی خیزد، تا نگویید که ما گرفتار حجاب و غفلت بودیم. غفلت کار 
شماست. ما در متن وجود شــما با شما سخن می گوییم و شما در 
نَساُهْم 

َ
َه َفأ ِذيَن َنُسوا اللَّ متن وجود خود، ما را می یابید: »َواَل َتُكوُنوا َکالَّ

ْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن«؛10 بله، راست می گویید که غفلت است؛ 
ُ
نُفَسُهْم أ

َ
أ

اما غفلت محصول کار شماســت. این را هم نمی توانید بگویید که: 
»أَْو تَُقولُوا إِنَّما أَْشَرَک آباُؤنا ِمْن َقْبُل«11: فرهنگ، عرف، عادت، زبان 
علمی، تخصص، نظام آموزشی، جامعه پذیری و فرهنگ پذیری بود. 
نمی توانید بگویید خدایا ما که این  ها را می  فهمیم؛ اما تحت تاثیر این 
ْو َتُقوُلوا 

َ
محیط بود و اگر در محیط دیگری بودیم این گونه نمی شد. »أ

َفُتْهِلُكنا ِبما َفَعَل 
َ
ًة ِمْن َبْعِدِهْم أ يَّ ا ُذرِّ ْشــَرَک آباُؤنا ِمْن َقْبُل َو ُکنَّ

َ
ما أ ِإنَّ

اْلُمْبِطُلوَن«، خدایا ما را به خاطر اینکه گرفتار این فرهنگ و این نظام 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=173
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دانایی و آگاهی شده ایم، هالک می کنی؟ اما پاسخ خداوند این است 
که ما چیزی برای شما گذاشته ایم که جلوی همۀ این ها را می گیرد: 
َوَلْو َکاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن«؛12 شــما عقل داشتید؛ اما صرف اینکه 

َ
»أ

اینها رفتند، شما هم رفتید و مشارکت کردید؟ می توانستید نروید، اما 
با این حجاب همراهی کردید و این ذخیره انباشته فرهنگی حاصل 
این حجاب را بســط دادید و مشــارکت کردید. این نظام دانایی و 
معرفت را با این اصطالحات که این گونه عالم را تفســیر می کند، 
محکم کردید و دو قدم جلو بردید. در دهانش نزدید و مسیر را عوض 
نکردید. راهی را که دیگران بسته بودند، شما هم بر این سد افزودید 
و شــریک جرم شدید. این فرهنگ، محصول کار پدران شما بود و 
االن محصول کار خود شماســت که شما هم یک قدم آن را پیش 
بردید. این فرهنگی اســت که حجاب ایجاد می کند. همان طور که 
تمدن جاهالنه باعث می شــود که عالَم خودش را پنهان و ســنت 
مکر و استدراج الهی عمل   کند، وقتی فرهنگ و تمدن درست عمل 
کند هم فقط تفسیر شــما از عالم نیست که عوض می شود، بلکه 
تعامل عالم با شما نیز عوض می شود. این فضای جدیدی از تعامل 
و هرمنوتیک اســت که عرض کردم. ما در اینجا داریم یک تصویر 
چهارمی از هرمنوتیک ارائه می دهیم؛ یعنی بحث فقط رابطۀ شما با 
معانی ای که ساختید و فهم این معانی نیست؛ بلکه بحث از این نظام 
معنایی و تعامل این نظام معنایی با عالَم و تعامل عالَم با آدم و این 
فرهنگ است. کنش گران درون فرهنگ فقط انسان ها نیستند،بلکه 
خود حقیقت و نحوۀ تعامل حقیقت با شما هم هست و با دگرگونی 

فرهنگ، عالَم هم عوض می شود.
آمدن فرهنگ اسالمی از اشراط الساعة است. تا والیت الهی ظهور 
نکند و فرهنگ اســالمی محقق نشود، قیامت قیام نخواهد کرد و 
بســاط این عالَمی که در حجاب تعامل ما با او،متناسب با احتجاب 
ما با ما تعامل می کند، برچیده نخواهد شــد. انفتاح حقیقت عالم و 
قبض و انســداد آن، نتیجه این تعامل و نحوه مواجهه انسان با این 
عالماســت. این ها بخشی از ظرفیت هایی هست که در این تحلیل 
صدرالمتألهین نســبت به عالَم، حقیقت عالــم و حی و مرید بودن 
آن و تعامل آن با انسان قابل استفاده است. حقیقت عالم این است 
که حیات و علم و اوصاف هفتگانه وجودی در آن هست، لکن این 
حقیقت، در اثر تنزل و هبوط انســان در خفا می رود و مرتب هم بر 
خفای آن افزوده می شود و با تغییر فرهنگ، آن موقع تغییراتی هم 

در عالم رخ می دهد. 
این بخشــی از ظرفیــت حکمت صدرایی بود نســبت به مباحثی 
همچون فرهنگ عام، فرهنگ خاص، نقش انسان در جهان،تحلیل 
فرهنگ و ارتباطش با انســان و محدود نکردن تأثیرات فرهنگ به 
تأثیر برانســان و سازه های او، و تعاملی که حقیقت عالَم با انسان و 
فرهنــگ دارد. به نظرم می توان کار صدرالمتألهین را در این زمینه 
دنبال کرد و این دقت های ایشان نتیجه تنبیهات و اشاراتی است که 
در آیــات و روایات وجود دارد. اگر این بحث را دنبال کنید، خواهید 
دانست که زمینه اینها در آیات هست که چگونه عالم با آدم تعامل 

و رفتار می کند. صدرالمتألهین هم این ها را در نظام معرفتی خودش 
به گونــه ای برهانی دنبال کرده، اما متأســفانه در حال حاضر، این 
مباحث در حوزه علوم اجتماعی به طــور فعال حضور ندارد.در واقع 
در این بحث، حکمت متعالیه افقی گشــود بــرای اینکه بتوان وارد 
برخی بحث ها شــد. این بحث ها را به این صورت براساس مبانی 
حکمت مشــاء نمی توان داشت. مباحث عرفانی ما هم افق هایی را 
می گشــایند. مقداری از این مباحثی را که بنده امروز عرض کردم، 
در آثار گنون هســت. او با حکمت متعالیه و حکمت مشاء آشنایی 
نداشــته، اما ظرفیت های عرفانی اسالمی را فعال کرده است و در 
کتاب »سیطره کمیت و عالئم آخرالزمان« از این زاویه بحث کرده 
اســت. در نیمه اول قرن بیســتم، کتاب»بحران دنیای متجدد« را 
نوشته و از علم و فرهنگ خاص مدرن به عنوان یک علم شیطانی 
یاد می کند که داردجهان شــیطانی را محکم می کند، و تا این نظام 
علم و دانایی عوض نشود، این جهان دگرگون نخواهد شد. مفهومی 
را که او تحلیل می کند، کل مدرنیته است؛ حال آن که بحث مدرنیته 
حدود شش دهه بعد در حوزه علوم اجتماعی به عنوان موضوعی برای 
تحلیل های جامعه شــناختی مطرح  شد، اما او در اینجا این بحث را 
به طور کلی مطرح می کند. البته هوسرل نیز بحران علم اروپایی را در 
دهه سی مطرح می  کند و او هم ظرفیت هایی دارد برای عدول از آن 
چهارچوب ها و آن مبادی محکم شده علم پوزیتیویستی و علم مدرن 
و در این جهت تالش می کند. این تحلیل در سیاســت گذاری های 
فرهنگی و علمی ما هم خیلی مهم اســت، اگر بخواهیم در جهت 
بیانی که مرحوم عالمه جعفری داشتند پیش برویم. اگر ما می خواهیم 
عالَم و آدم عوض شــود، نمی توانیم مرجعیت علم مدرن را داشــته 
باشیم و بعد فکر کنیم همه چیز درست می شود. اگر آن مرجعیت را 

داشته باشیم، این  مشکالت از پیامدهای طبیعی آناست. 
اگر دوستان صحبتی را ناظر به بحث های بنده دارند،درخدمت هستم.

پرسش و پاسخ �
یکــی از حضار: این مباحثی که فرمودید بیشــتر در حوزه نظر و 
اندیشــه بروز دارد. اما اشکال دیدگاه ما ، همراه نبودن عمل با نظر 
اســت. به لحاظ نظری می شناســیم و موانع را تعریــف کرده ایم و 
کتاب ها و مقاالت نوشته شده است؛ اما در حوزه عمل، درست عمل 
نمی کنیم. مبانی نظری خودمان را قبول داریم، لکن عمل نمی کنیم. 

این ناشی از چیست؟
استاد پارسانیا: ایــن مشکل را درست می فرمایید. فارابی از مدلی 
در فرهنگ یاد می کند که مدینه فاســقه یا فرهنگ فاسقه نام دارد. 
در فرهنگ فاسقه بحث  های نظری -در یک سطحی- هست؛ اما 
عمیق نیســت.  چه بسا این فرهنگ فاسقه موجب دوری بیشتری 
از حق هم بشود. اینکه انســان، معرفتی را داشته باشد در فرهنگ 
خــودش، لکن بــا آن معرفت مخالفت کند و عمــاًل طور دیگری 
برنامه ریزی و زندگی  کند، حجابش بیشــتر می شود؛ یعنی خداوند 
به واســطۀ مراحلی از معرفت، اتمام حجت می کند، لکنبه رغم این 
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 همایش علمی

اتمام حجت، انسان اعراض می کند. البته این وضعیت زیاد هم دوام 
نمی آورد؛ یعنی بقایای معرفت نظری هــم که وجود دارد، کم کم 
نَساُن ِلَیْفُجَر   حذف می شــود، زیرا این حالت انسان که: »َبْل ُيرِ يُد اإْلِ
َماَمُه«،13باعث می شود شــروع به حذف آن معرفت  کند. فرهنگ 

َ
أ

سطوح مختلفی دارد، وقتی به آنچه می دانیم عمل نکردیم، خداوند 
آن رزق و روزی را که به ما داده است نیز از ما می گیرد. 

استاد امینی نژاد: من از فرمایشات استاد این طور برداشت کردم که 
فرهنگ در نگاه صدرالمتألهین از دو چیز نشأت می گیرد: یکی عرف 
و عادت و دیگری اصطالح؛ یعنی در همین فضا است که فرهنگ 
شــکل می گیرد و این دو هم براساس عاملی دیگر، یعنی احتجاب، 
حجاب و جهلی هست که انسان دارد. آیا شکل گیری فرهنگ باطل 

در همین فضاست؟
استاد پارسانیا: عامل چهارمی را هم بیان می کند و آن خود عملی 
اســت که عالَم با انساِن در حجاب رفته دارد که این سنت استدراج 
است. اگر ما فرهنگ را صرفاً در حاشیه انسان و معانی برساخته آن 
بگیریم، رویکرد ســوبژکتیو به فرهنگ خواهیم داشت. اگر رویکرد 
این گونه باشد، آن بحث های هرمنوتیک مفسر محور با حواشی اش 
به دنبالش خواهد آمد. حال آنکه صدرالمتالهین مســئله را به اینجا 
َما  َنّ

َ
ختم نکرده است. می  گوید تو که در حجاب هستی و بر اساس »أ

ْنَیا َلِعٌب َوَلْهــٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْیَنُكم«،14 مرتب داری برای  اْلَحَیاُة الُدّ
خودت این عالم را می ســازی و این گونه تفسیر می کنی، بدان که 
کار به اینجا تمام نشده، بلکه این عالم زنده است و تا مدتی هم تو 
را کمک می کند که بیشتر بازی کنی. این عالم زنده است، هرچند 

خود را مرده می نمایاند:
باش تا خورشید حشر آید عیان

تـا ببینی جنبـش جسم جهان15
و این نکته مهمی است که هم واقع گرایی و حقیقت گرایی مسئله را 
نشان می دهد و هم نشان می دهد که باید تفسیر دیگری از وضعیت 
و موقعیت این انســان در عالَم بر اســاس این تصویــر ارائه کرد، 
به گونه ای که مثاًل حتی برخورداری های چنین انسان غفلت زده ای، 

در ضمن سنت مکر و استدراج تفسیر می شود.
از ســوی دیگر، این هم صادق اســت که اگر فرهنگ اسالمی و 
حقحاکم شود و انسان رویکردش را تغییر دهد، زبانش، زبان فطرت 
می شود و عالم، متناسب آن عمل می کند. لذا، این جهان اجتماعی 
ما فقط ناشــی از فرهنگی که برساخته خودمان باشد، نیست، بلکه 
عالم هم متناســب با این فرهنگ می آید و اگر این فرهنگ عوض 
شود، فقط جهان فرهنگ نیست که عوض می شود، بلکه جهان واقع 
نیز عوض می شود. ما در حال حاضر، چه بخواهیم و چه نخواهیم در 
این عالم افتاده ایم و در این عالم، تکنولوژی موجود در آن فقط یک 
عنصر فرهنگی ناشــی از مواجهه مفسر محور انسان با عالم نیست 
که بگوییم هیچ ربطی به واقع ندارد؛ بلکه وقتی انسان این گونه به 
جهان روی آورده، جهان هــم ظرفیت های این تکنولوژی را بر او 

گشوده است. عالَم واقعاً با این تکنولوژی و با این نظریه های ما کار 
می کند؛ اما عالم محدود به این نیست و چه بسا اگر فرهنگ عوض 
شود، این تکنولوژی هم عوض شده و این نحوه تعامل عالم با آدم 

هم تغییر کند.
اســتاد امینی نژاد: حضرتعالــی در کتاب جهان هــای اجتماعی 
بحث های خوبی را مطرح کردیــد؛ از جمله مباحثی درباره جایگاه 
شــکل گیری فرهنــگ یا جامعــه و همچنین، بحــث چگونگی 
عمومی سازی فرهنگ.در صورت امکان به اختصار توضیحی درباره 
ظرف شکل گیری فرهنگ از منظر هستی شناسی صدرایی بفرمایید.
استاد پارســانیا: ما امروز اصاًل به آن بحث ها نپرداختیم. اجمااًل 
عرض می کنم که این مســئله که فرهنگ -که یک معرفت بین 
االذهانی هســت- چه نوع وجودی دارد، در حکمت صدرایی از این 
زاویه قابل بررســی اســت که اینها معانی ای هستند که یک نحوه 
تجردی دارند. شــهید مطهری در ذیل برخی مطالبی که از ظواهر 
قرآن استفاده می شود و عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان آورده اند، 
اشاره ها و استفاده هایی اجمالی بر اســاس این مبانی داشته اند،  اما 
به نظر می رســد که ظرفیت های حکمت متعالیه برای تبیین وجود 
شــناختی فرهنگ بســیار زیاد اســت و این هم بخش دیگری از 
ظرفیت هایی هست که حکمت اسالمی به طور عام و فلسفه صدرایی 
به طور خاص برای تبیین این مسئله و خیلی از مباحث مشابه دیگر 

در حوزه مطالعات فرهنگی دارد.

استاد امینی نژاد: خیلی تشکر می کنیم از جناب استاد پارسانیا و 
اساتید معظمی که در محضرشان هستیم و آرزوی سالمتی ایشان 
را دارم. همان طور کــه در ابتدای بحث هم عرض کردم مقام معظم 
رهبری در سنوات اخیر بر مسئلۀ امتدادهای فلسفه، حکمت اسالمی 
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و به ویژه حکمت صدرایی تأکیدات فــراوان دارند. تالش هایی که 
عالمه طباطبایی)رضوان اهلل تعالی علیه( و جناب استاد آیت اهلل شهید 
مطهری در این راستا کرده اند بسیار ذی قیمت اند. این تالش ها در 
برهۀ ما باید شــدت بیشتری بگیرد، زحماتی را تعدادی از اساتید در 
این راستا کشیدند ولی باید کوشش بیشتری در این راستا انجام شود 
تا به جایگاه خوبی در مســئله امتدادهای فلسفه و حکمت اسالمی 

برسیم.
در خدمت جناب اســتاد خسروپناه هســتیم. موضوع بحث ایشان 

ظرفیت حکمت صدرایی در تمدن سازی اسالمی است. 

ظرفیت حکمت صدرایی برای ایجاد علوم اجتماعی �
دکتر خسروپناه: السالم علیكم و رحمة الله. اعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم. بســم الله الرحمن الرحیم. الحمدللــه رب العالین و صلی 
الله علی سیدنا و نبینا و موالنا ابی القاسم مصطفی  و آله الطیبین 
الطاهرين المعصومین ال سّیما حجة بن الحســن العسكری ارواحنا 

لتراب مقدمه الفداء. 
ابتدا حلول ماه مبارک شــعبان و اعیاد شعبانیه به ویژه نیمه شعبان 
را به عزیزان و ســروران گرامی تبریک عــرض می کنم و خدا را 
شاکر هستم که توفیق شــد در این جمع حضور پیدا کنم و تشکر 
می کنم از دوســتان که این حقیر و این کمترین را قابل دانستند که 
مباحثه علمی در محضر عزیزان داشــته باشیم. از استاد فیاضی هم 
عذرخواهی می کنم که در محضرشان جسارت می شود و مطالبی که 
گفته می شود از این باب است که با مالحظات ایشان تصحیح شود. 
از فرمایشــات استاد پارسانیا هم بهره بردیم و خدا شفای کامل به 

ایشان عنایت کند.
 عنــوان بحثی که اینجا اعالم شــده بازخوانــی و بازتعریف علوم 
اجتماعی از منظر حکمت صدرایی است. البته با بنده صحبتی شد و 
قرار شــد که تأثیر حکمت صدرایی بر تمدن سازی بررسی شود؛ اما 
در پیامک ها این عنوان بود و من سعی کردم بحثی را آماده کنم که 
با همین عنوان مطابقت داشــته باشد. اگر فرصتی هم شد اشاره ای 
کوتاه به تمدن خواهیم داشت؛ هر چند این بحث هم زیر مجموعه ای 
از بحث تمدن سازی اسالمی است. مقصود از این پرسش چیست؟ 
این پرســش، انتظاری از حکمت صدرایی دارد و آن این است که 
همان طوری که علــوم اجتماعی مبتنی بر فلســفه های تحلیلی و 
اگزیستانسیالیســم و مبتنی بر مکاتب لیبرالیســتی، سوسیالیستی، 
مارکسیســتی و فمینیســتی تحقق پیدا کرده آیا می توانیم از علوم 
اجتماعی حکمت صدرایی هم ســخن بگوییم؟ قطعاً اآلن چیزی 
به عنوان علوم اجتماعی صدرایی وجود ندارد؛ یعنی جامعه شناســی 
که به صورت Discipline  مبتنی بر حکمت صدرایی باشــد هنوز 
تحقق پیدا نکرده اســت. جناب مالصدرا )رضوان اهلل تعالی علیه( 
درصدد چنین کاری نبود؛ چون آن زمان، بحثی و دانشی به نام علوم 
اجتماعی وجود نداشته است. مباحث فلسفه سیاسی بود اما اصطالح 
علوم اجتماعی که امروزه مطرح هست با معنای خاص مدرنش که 

از دیلتای به بعد طرح شــده، نبوده است. طبیعتاً نمی توان گفت که 
مالصدرا کوتاهــی کرد و چرا علوم اجتماعی مبتنی بر حکمتش را 
تولید نکرد. آیا این ظرفیت در حکمت صدرایی هســت که به تولید 
علوم اجتماعی برسیم؟ من از این عنوان این را می فهمم که نقشی 
که حکمت صدرایی می تواند بر جامعه تاثیر بگذارد و جامعه ، فرهنگ 
Disci-  و تمدنی بســازد و وقتی ساخته شد از این جامعه خاص به

pline و یک علوم اجتماعی مبتنی بر حکمت صدرایی برسیم.

 اما حکمت صدرایی یعنی چه؟ یعنی حکمتی که جامعه خاص ساخته 
است و ما از آن جامعه به علوم انسانی خاص برسیم. این معنای دوم 
شبیه مطلبی هست که مرحوم آیت اهلل شهید صدر )رضوان اهلل تعالی 
علیه( در اقتصادنا بیان می کند. وقتی این ســؤال را مطرح می کند 
که آیا اقتصاد اسالمی داریم یا نه؟ ایشان می فرماید مکتب اقتصاد 
اسالمی داریم؛ اما علم اقتصاد اسالمی نداریم؛ مگر اینکه این مکتب 
اقتصاد اسالمی جامعه ای را تولید و جامعه اسالمی را تحقق ببخشد 
کــه نوع ارتباطات، عرضه و تقاضا، معامــالت، معادالت، مبادالت 
بانکــی  و مبــادالت در تولید، مصرف و توزیع متفاوت شــود. علم 
می  خواهد روابط را کشــف کند، وقتی نوع روابط بخواهد تغییر پیدا 
کند ما به کشف روابط جدیدی می رسیم دیگر ما نمی توانیم بگوییم 
که ـ این مثال از بنده هست ـ هر چقدر عرضه افزایش پیدا کرد تقاضا 
کاهش پیدا می کند یا هر چقدر تقاضا افزایش پیدا کرد عرضه کاهش 
پیدا می کند، دیگر معلوم نیست این فرمول در جامعه جواب بدهد. یا 
مثاًل نظریۀ مصرف که هر چقدر درآمد افزایش پیدا کند، مصرف هم 
افزایش پیدا می کند؛ یعنی در یک جامعه اسالمی این طوری نیست 
و می توانــد درآمد افزایش پیدا بکند و مصــرف افزایش پیدا نکند، 
منظور مصرف هایی است که بازدهی و سود و منفعت دنیوی داشته 
باشــد؛ اما ممکن است بیمارستان بسازد و کارهای خیر انجام  دهد. 
بنابراین، این یک برداشت است که حکمت چه تغییری در فرهنگ 
و جامعــه می تواند ایجاد کند. وقتــی فرهنگ و جامعه تغییر کرد و 
سپس تمدن تغییر کرد ما یک علوم اجتماعی خاص تولید کنیم.  به 
نظرم بحث را بر تغییر اول متمرکز کنیم چون تغییر دوم، اشکال هم 
ندارد درســت است؛ ولی پدیدۀ طوالنی است. اینکه جامعه حکمت 
صدرایی را بفهمد و در سطح خودش بدان عمل کند و با این تلقی 
حکیمانه زیســت کند، فرآیندی طوالنی است و محال هم نیست، 

امکان پذیر است.

ساحت های علوم اجتماعی مدرن �
اما آنچــه اآلن کاربــرد دارد به ویژه در فضای دانشــگاهی، علوم 
اجتماعی است که بر اساس فلســفه های غربی به ویژه فلسفه های 
معاصر است. آیا ما اآلن می توانیم با حکمت متعالی، علوم اجتماعی 
دیگــری تولید کنیم و شــناخت ما از طبیعت انســانی تغییر کند؟ 
برای اینکه جواب معلوم شــود تلقــی ام را از علوم اجتماعی مدرن 
توضیح می دهم. علوم اجتماعی مدرن که در قرن نوزدهم و بیستم 
شــکل گرفته، مجموعه ای از دانش هاست که شامل روان شناسی، 
جامعه شناسی، علوم تربیتی، اقتصاد و مدیریت می شود و غیر از علوم 
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 همایش علمی

انسانی نیست. علوم انسانی در آلمان، معنای عامی دارد که همۀ اینها 
جزئش هست. در آمریکا علوم انسانی و اجتماعی را از هم تفکیک 
کرده اند؛ علوم فلسفی، ادبیات، زبان و ... علوم انسانی هستند و علوم 
اجتماعی یعنی همین رفتار و روان شناســی هم جزء  علوم اجتماعی 
است. در طبقه بندی رشته ها در علوم اجتماعی ما اآلن همین تقسیم 
هســت ولو در کنکور سراســری می گویند که علوم انسانی است؛ 
یعنی همه را شامل می شود. در علوم اجتماعی که من می گویم به 
فلســفه و زبان شناسی و علوم زبانی و ادبیات کاری نداریم و منظور 
علومی اســت که با رفتار و جامعه سروکار دارد. علوم اجتماعی سه 
کار مهــم انجام می دهد و این را بــا نگاهی درجه دو، یعنی با نگاه 
فلسفی علوم اجتماعی یافتیم؛ یعنی تحقیق کرده ایم روان شناسی، 
جامعه شناســی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاســی و نظریه هایی که 
مطرح می شــود مربوط به یکی از این ســه حوزه هست: یا مربوط 
به حوزه توصیف انســان مطلوب است؛ یا مربوط به توصیف انسان 
محقق هســت؛ یا مربوط به تغییر با نقد و تغییر، اگر مکتب انتقادی 
فرانکفورت را بپذیریم آنهایی که مکتب تفسیری و تبیینی هستند با 
این ساحت سوم کار ندارند و به ساحت اول و دوم کار دارند. تبیینی 
به ســاحت دوم کار دارد؛ یعنی توصیف انســان محقق، ولی نقد و 
توصیف انسان محقق به انسان مطلوب آن هم بیشتر نقد به مکتب 
انتقادی قائل هست؛ چون مکتب انتقادی هیچ وقت تصویر مطلوب 
ندارد اما دغدغه نقد دارد. مکتب فرانکفورک از مارکوزه تا هابرماس 
دنبال تصویر مطلوب نیستند. گرایش های لیبرالیستی هم پیدا کرده 
و جامعه لیبرال دموکراســی را تا حدودی مطلوب می داند با تفسیر 
نئویونالیستی که از این کردیم؛ اما بقیه عمدتاً توصیف انسان محقق 
و انســان مطلوب را مطرح می کنند و به تغییر و نقد کار ندارند. اگر 
ما مجموع علوم اجتماعی مدرن را نگاه کنیم این ســه کار را انجام 
می دهیم:  1. توصیف انسان مطلوب؛  2. توصیف انسان محقق؛ 3. 

نقد و تعریف انسان محقق و انسان مطلوب.
این انســانی هم که مطرح می کنم یک عنوان گسترده است چون 
می خواهیم همۀ رفتارهای اجتماعی و رفتاری را شامل شود. ممکن 
است مراد از انســان، رفتار، نهاد اجتماعی یا ســازمان باشد؛ مثاًل 
در مدیریت با ســازمان کار داریم. مدیریت اواًل ســازمان را تعریف 
می کند، ثانیاً می  گوید که چگونه سازمان را بشناسیم، ثالثاً چگونه این 
ســازمان را به سازمان مطلوب تغییر بدهیم. سه فعالیت بخش اول 
که خیلی واضح و مبتنی بر مبانی فلســفی است. یعنی مثاًل فرض 
کنید هایک که نظریه پرداز اقتصاد نئوکالسیک نئولیبرالیست هست؛ 
یعنی بازگشتی به لیبرالیست کالسیک پیدا کرده است. ایشان وقتی 
بخواهد نظریۀ عدالت را توضیح بدهد عدالت را در قالب اصالت فرد، 
آزادی فــردی و مالکیت خصوصی معنا می کند؛ یعنی عدالت برای 
آزادی است و دغدغه ای نسبت به عدالت ندارد. رالز هم یک لیبرال 
هســت؛ ولی کسی هســت که طرفدار دموکراسی لیبرال هست و 
لیبرالیست را قبول ندارد؛ اگرچه در دوره نئولیبرالیست نظریه پردازی 
کرده؛ ولی عدالت را به مصابیح انصاف قائل هست. عدالت را در نگاه 

مطلوب خودش و براساس مکاتب اجتماعی  و فلسفی شان توصیف 
می کند.

نقش حکمت صدرایی در توصیف انسان مطلوب �
 آیا ما در توصیف انسان مطلوب یا سازمان مطلوب یا جامعه مطلوب، 
تولید و توزیع و مصرف مطلوب که ســه فعالیت اقتصادی هست، 
می توانیم از حکمت صدرایی استفاده کنیم؟ حکمت صدرایی آنچه 
به آن پرداخته و دغدغه اش بوده الهیات اســت؛ لذا در تعلیقه ای که 
بر الهیات شفا دارد تصریح می کند: »کتابنا الکبیر المسمی باالسفار« 
همه آن در الهیات است. لذا دربارۀ هستی شناسی، معرفت شناسی و 
انسان شناسی یا علم النفس فلسفی هم بحث می کند. اما با دغدغه 
الهیات اســت؛ لذا بحث علم النفس را از طبیعیات به حوزه الهیات 
و مباحث خداشناسی می کشــاند. الهیات بالمعنی االعم و بالمعنی 
االخص را هم که مستحضر هستید. عمده فعالیت مالصدرا در این 
چهار حوزه اســت. به نظرم اگر بحث های دیگری هم دارد مثاًل در 
حوزه فلسفه سیاست، گاهی به تبع فالسفه دیگر سخن گفته است. 
تولید ایشان در چهار حوزه هســت. اگر بخواهیم برای بخش اول 
فعالیت علوم اجتماعی که توصیف انسان مطلوب است جایگاه علمی 
پیدا کنیم، فلســفه االجتماع می شود. آیا مالصدرا، فلسفه االجتماع 
داشته اســت؟ به عقیده  من، عنوان Discipline نداشته است؛ اما 
آیا می توان از حکمت صدرایی به فلسفه االجتماع رسید؟ بله، قطعًاٌ 
می توان رسید و می توان تولید کرد و به نظر من تولید هم شده است. 
این تولید هم به نظر بنده توسط عالمه طباطبایی شروع شد؛ اگرچه 
در مباحث تفسیری شروع کرد. در تفسیر ذیل آیه 200 آل عمران در 

تفسیر رابط  بحث فلسفه االجتماع را طرح کرده است.
 شاگردان ایشان و اساتید بزرگوار این را بسط دادند. شهید مطهری 
در کتاب جامعه و تاریخ درقرآن، استاد مصباح در کتاب جامعه و تاریخ 
از دیدگاه قرآن، استاد جوادی آملی در بحث های تفسیری خودش و 
مباحث جامعه در قرآن، این مباحث را بسط دادند و دقیقاً هم مبتنی 
بر حکمت صدرایی است؛ یعنی براساس اصالت وجود است و حتی 
اگر اختالفی بین شــهید مطهری و استاد مصباح در بحث اصالت 
فرد و جامعه هســت، مبتنی بر اصالت وجود است. استاد مطهری 
اعتقادش این است که جامعه به عنوان یک حقیقت در خارج مابازاء 
دارد. استاد مصباح می فرماید: معقول ثانی فلسفی است و منشأ انتزاع 
خارجــی دارد و مابازاء خارجی ندارد. هر دو براســاس اصالت وجود 
صحبت می کنند و در این چهارچوب فکری فلسفه االجتماع را شکل 
دادند و تلقی ای که ما می توانیم نســبت به فرهنگ و تمدن داشته 
باشیم. به نظرم می توان کاماًل با استفاده از حکمت صدرایی به یک 
تمدن حکمی و تعریف خاص از تمدن حکمی دست یافت. بخشی 
از بحث هایی که جناب آقای پارســانیا مطرح کرد در همین حوزه 
می گنجد. با حکمت صدرایی، اصالت وجود، تشکیک وجود، بحث 
ربط و مستقل و عین و ربط دانستن کل عالم و مستقل دانستن فقط 
حق تعالی، نگاه ما به تمدن عوض می شــود و تمدن، تمدن ربطی 

خواهد بود، فرهنگ، فرهنگ ربطی خواهد بود. 
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عده ای باید مبانی فلســفه االجتماع و توصیف انســان مطلوب و 
سازمان مطلوب را تولید کنند. مثالً یکی از ارکان سازمان، رهبری 
اســت. حکمت متعالیه می تواند به ما کمک کند که تعریف خاصی 
از رهبری داشته باشیم؛ چون تعریفی که حکمت صدرایی از انسان، 
والیت و انسان کامل دارد می تواند نسبت به رهبری در سازمان به 
ما کمک کند. البته این را توجه داشته باشد در توصیف انسان مطلوب 
در علوم اجتماعی دنبال انسان کامل نیستند. دغدغه انسان مطلوب، 
انسان کامل نیست؛ حتی دغدغه اش انسان ایدئال نیست. دغدغه اش 
انسان سالم، جامعه هنجار، سازمان هنجار است، انسان مطلوبی که 
بتواند به اهداف سازمانی برسد. اصاًل دغدغه علوم اجتماعی، انسان 
کامل نیست. دغدغۀ انســان کامل در فلسفه و عرفان است؛ ولی 
سؤال این است که این انسان کاملی که جناب صدرا معرفی می کند 
آیا می تواند به ما و به این انســان سالم کمک کند؟ قطعاً می تواند 
کمک کند، نوع تلقی ما را از رفتار و از نهاد اجتماعی عوض می کند. 
تعریف ما را از خوب و از قدرت عوض می کند. همۀ شما در مکتب 
حضرت امــام تلمذ کرده اید و دیده اید که نوع نــگاه و ادبیات امام 
وقتی در مورد قدرت، سیاست و حکومت سخن می گوید برگرفته از 
حکمت صدرایی و عرفان ابن عربی اســت. با این نگاه، نگاه امام به 
اســتکبار و عدالت نگاه دیگری است. در بحث انسان مطلوب و بعد 
در انسان محقق هم عرض خواهم کرد. این یک بخش که حکمت 

صدرایی می تواند در توصیف انسان مطلوب نقش داشته باشد.
 مازلو نیازهای انسان را براساس اگزیستالیست الهی طبقه بندی کرده 
است؛ نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، عشق و محبت و خودشکوفایی 
را ذکر می کند. اگر کسی اگزیستالیسم الحادی را بپذیرد طبقه بندی 
نیــازی که مازلــو می گوید تحلیل پیدا می کند. در انسان شناســی 
صدرایی »النفس فی وحدتهــا کل القوی«،16 مراتبی که مالصدرا 
برای نفس با اســتفاده از قرآن می گوید. به تعبیر استاد حسن زاده، 
قــرآن، برهان و عرفان از هم جدایی ندارند. هر دســتاوردی که از 
شهود یا قرآن می گیرد به عنوان یک فیلسوف مدلل کند، نه عقالیی. 
اگر این طبقه بندی نفس انسان را بپذیریم؛ نفس اماره، لوامه، عاقله، 
ملحمه، مطمئنه ، راضیه و مرضیــه. طبقه بندی نیازهای ما همان 
هفت  طبقه نیازی می شــود که مازلو گفته اســت. وقتی نگاه ما به 
انســان عوض شود طبقه بندی نیازها هم تغییر پیدا می کند و وقتی 
طبقه بندی نیازها در روان شناسی تغییر کرد، طبقه بندی انگیزش در 

مدیریت هم تغییر خواهد کرد. 
آقای مک کله لند یکی از تئوری پردازان دانش مدیریت است. ایشان 
وقتی انگیزش را در ســازمان معرفی می کند می گوید که سه نوع 
انگیزش در ســازمان وجود دارد: انگیزه خودشــکوفایی که تالش 
می کند خودش را در ســازمان به دیگران معرفی کند و به تعبیری 
خود شــکوفایی داشته باشد. دوم، انگیزه قدرت طلبی که می خواهد 
در ســازمان پست و مسئولیت بگیرد و قدرت بیشتر پیدا کند. سوم، 
انگیزه پیوند جویی با افراد ســازمان است. به نظر شما اگر نگاه ما به 
انســان تغییر پیدا کند آیا این انگیزش سه گانه تغییر پیدا نمی کند؟ 

قطعاً تغییر پیدا می کند. به ســازمان بســیج به ویژه در دوران دفاع 
مقدس توجه داشته باشید آیا به دنبال این بودند که به قدرت برسند 
یا اعتبار اجتماعی پیدا کنند. اینکه شــب بلند می شد و کفش ها را 
واکس می زد و صبح نمی فهمیدی که چه کســی واکس زده است، 
آیا او به دنبال پیوند جویی اســت که شهرت و اعتباری پیدا کند یا 
فرمانده دسته، فرمانده گروهان شود؟  اصاًل دنبال اینها نبودند؛ ولی 
یک سازمان فعال نتیجه بخش و رو به رشد است. در بحث مراحل 
انسان مک کله لند نمی تواند بیش از این بفهمد و علتش هم همان 
نکته ای اســت که جناب آقای پارســانیا در آخر بحثش اشاره کرد. 
چون مبانی همۀ این علوم اجتماعی، اومانیزم و سکوالریزم و ریشۀ 
همۀ اینها سوبجکتویست است. وقتی کسی فاعل شناسا و سوژه را 
اصیل دانست و همه چیز ابژه شد حتی معاذ اهلل خدا و دین، به تعبیر 
آیت اهلل جوادی آملی انسانی که قرار بود جانشین خدا شود جایگزین 
خدا می شود. بعد از جایگزینی، خدا مخلوق او و او، خالق خدا می شود. 
فرباخ در بحث از خودبیگانگی به همین جا رسید؛ چون قرن نوزدهم، 
قرن الحاد است. اول جانشینی و جایگزینی را کنار زدند و انسان آمد 

جایگزینی هم کنار رفت و انسان خالق شد. 
ایــن مثال را بارها گفته ام که تصور خدا و انســان را در کلیســای 
واتیکان، نقاش معروف ایتالیایی به نام میکالنژ، هفت ســال سقف 
کلیسای معروفی که وقتی پاپ از دنیا می رود یا استعفا می دهد صد و 
بیست نفر کاردینال از سراسر جهان جمع می شوند و پاپ را انتخاب 
می کنند، اگر انتخاب شــد دود ســفید می آید اگر انتخاب نشد دود 
ســیاه می آید. آنجا جمع می شوند و تا انتخاب نکنند نباید از کلیسا 
بیرون بیاید. او هفت سال، سقف کیسا را نقاشی کرد و سفر تورات 
را هم نقاشــی کرده است. انســان را به صورت یک مرد جوان 35 
ســاله برهنه و خداوند هم ـ معاذ اهلل ـ ، پیرمرد 70 ساله نیمه برهنه 
است. بعد خدا در این تصویر میکالنژ، دستش را با حرص و ولع دراز 
کرده که دست انســان را بگیرد، انسان هم لم داده و دستش را به 
سمت خدا کشیده و یک انگشت پایین و دست خدا را هم نمی گیرد، 
این یعنی دقیقاً سوبجیکتیویست. ایشان پیکرتراش هم بود و انصافًا 
مجســمه داوود را هم زیبا پیکر تراشیده است و فقط »َو َنَفْخُت ِفیِه 
ِمْن ُروِحي«17 کم دارد. وی آناتومی هم خوانده بود و استخوان های 
ســینه را هم خیلی طبیعی تراشیده است. او کاتولیک بود. در همان 
دوران رنسانس، یعنی قرن شانزدهم که سوبجکتیویسته دیگر نباید 
انتظار داشته باشید که طبقه بندی نیازها را مثاًل یک طبقه از نیاز را 

نفس مطمئنه یا نفس راضیه و مرضیه بیان کند.
من اینجــا عرض می کنم که حکمت صدرا بایــد در فضای علوم 
اجتماعی بیاید و خودش را نشــان بدهــد. مرتب بحث نکنیم که 
چرا مالصدرا این کار را نکرد، مالصدرا زحمت خودش را کشــید، 
از اینجا به بعد ما چه کردیم چهارصد ســال تعلیقه نوشتن بر صدرا 
کم است که دوباره می خواهیم شرح و تعلیقه بنویسیم. بررسی کنیم 
که در توصیف انسان مطلوب این حکمت چه نقشی دارد. کار میان 
رشته ای اســت؛ یعنی حتما باید یک حکیم صدرایی با روانشناس، 
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 همایش علمی

جامعه شناس و اقتصاددان بحث کنند. این بخش اول علوم اجتماعی 
بود که توضیح دادم.

نقش حکمت صدرایی در  توصیف انسان محقق �
دو بخش دیگر را هم سریع عرض کنم. در توصیف انسان محقق، 
عالم علوم اجتماعی چه می کند. او جامعه تحقق یافته را می خواهد 
معرفی کند. مثاًل این مجموعه یک ســازمان است و یک ساختار 
مدیریتی دارد و می خواهد ایــن را توصیف کند. اهدافش چه بود؟ 
اآلن اهدافش چیســت؟ چقدر به هدف رســیده  است؟ و چقدر به 
هدف نرسیده است؟ وضع موجود را آسیب شناسی و توصیف می کند.
مثاًل پدیده ای در جامعه به نام دیر ازدواج کردن جوانان هست. چرا 
ســن ازدواج باال می رود؟ می خواهیم بدانیم که این واقعیت خارجی 
چرا پدیده آمده اســت؟ علل و عوامل پدیده ای هنجار یا ناهنجار را 

بررسی می کنیم.
ما پدیدۀ هنجاری داریم که اعتکاف در دانشگاه رو به توسعه است. 
امسال 500 هزار دانشــجوی معتکف در دانشگاه ها داشتیم. پدیدۀ 
اعتکاف، عملی خاص و ویژه اســت و برای انسان های خاص بوده 
اســت. این فقط در دانشگاه ها اســت و عدۀ زیادی دانشجو نیز در 
مساجد دیگر معتکف بودند. می خواهیم عوامل و علل این پدیده را 
بدانیم و تقویتش کنیم که سیر تنزیلی پیدا  نکند. چون توجه داشته 
باشــید علوم اجتماعی شناخت جامعه برای تغییر است. اما اول باید 
بشناسید، هنجار  اعتکاف نسبت به انسان مطلوبی که داریم هنجار 
است؛ اما نسبت به انسان نئوکالسیک، ناهنجار می شود؛ لذا برخی از 
اصالح طلب ها تا این خبرها را می شنوند ناراحت می شوند؛ چون این 
را مطلوب نمی دانند. چون انسان مطلوبش، انسانی است که هایک 
معرفی یا فرندمن معرفی کرده است، حداقلش خیلی نزدیک به ما 
باشد رازل معرفی کرده که آن هم نسبت به بقیه میگویم که نزدیک 
است. ما باید هنجار یا ناهنجار را بشناسیم؛ مثل خودکشی، طالق و .. 
مثاًل بررسی کنیم که آمار طالق در بین مذهبی ها باالست یا پایین؟ 
اگر طالق نداشتند بررسی کنیم که آینده هم این وضع همین طور 
ادامه پیدا کند و بهتر از این شود؛ یعنی نه فقط طالق نداشته باشند، 
اختالفی هم نداشته باشــند. اما اگر آمار نشان  دهد که از هر ده  تا، 
سه طالق هست، این وضع مطلوب ما نیست و باید تغییرش بدهیم.
 اکنون آیا شناخت انســان محقق حکمت صدرایی می تواند به ما 
کمک کند؟ بحثی که ابتدا داشــتم این بود که حکمت صدرایی در 
تغییر  جامعه نقش داشــته باشد. سؤال من تغییر نیست. آیا حکمت 
صدرایی در شــناخت این جامعه تحقق یافته نقشــی دارد؟ جامعه 
تحقق یافته را چگونه می شناســید؟ یا روش تبیینی هست یا روش 
تفسیری هســت؛ یعنی تحقیق پیمایشی انجام بدهید، پرسش نامه 
بدهید و جواب بگیرید، حکمت صدرایی می تواند اینجا به ما کمک 
کند؟ کســانی که گرایش پوزیتویســتی دارند می گویند که نه چه 
ربطــی دارد؛ ولی اینجا هم ربط دارد و ربطش این گونه اســت که 
این پرســش نامه ای که توزیع می کنید ـ    یا تبیینی یا تفسیری ، فعاًل 

با این دو بخش کاری ندارم ـ آیا خالی الذهن بودید؟ نه، براســاس 
شناختی که از انسان مطلوب دارید پرسش طرح می کنید. این بحث 
در مباحث هرمنوتیکی هم بحث شده و گفته شده همان طور که یک 
متن نوشتاری، مدلول مطابقی و مدلول های التزامی دارد. کسی که 
علم به زبان داشته باشد مدلول التزامی بالمعنی االخص را می فهمد. 
اما مدالیل التزامی غیر بّین یا بّین بالمعنی االعم وقتی کشف می شود 
که از متن سؤال کنید متن را استنطاق کنید. عین همین حرف را هم 
نسبت به واقعیت های خارجی عرض می کنم. واقعیت خارجی مثل 
پدیدۀ انقالب اسالمی در سال 57 تحقق پیدا کرده و ما می خواهیم 
آن را بشناســیم. خودش داللت هایی دارد و چیزی را به ما نشان 
می دهد؛ اما پرسش و پاسخ های پنهان را وقتی می فهمیم که سؤال 
از آن بپرسیم. این سؤال ها  از ذهن خالی زاییده نمی شوند. شناخت 
شــما از انسان مطلوب، برای شما سؤال تولید می کند. با آن انسان 
مطلوب، چیزهایی را می بینند که اگر انســان مطلوبت عوض شود 
چیزهای دیگری را می بینند. پس حکمت صدرایی به طورمستقیم بر 
شناخت انسان مطلوب تأثیر می گذارد و با واسطه می تواند بر شناخت 

انسان محقق نیز تأثیر بگذارد.

تغییر انسان محقق �
 ســاحت سوم، تغییر اســت. انسان محقق را شــناختیم و اکنون 
می خواهیــم تغییرش دهیم. تغییر گزاره، باید و نباید اســت. ما دو 
نوع بایــد و نباید داریم: یکی باید و نبایدهــای حقوقی و دیگری، 
باید و نبایدهای تکنیکی اســت. در علوم اجتماعی مثاًل می گویند 
این یک تکنیک برای تغییر وضع ســازمان و برای هر تکنیکی نیز 
پیشنهادهای اجرایی هم می دهند. برخی از روان شناسان به فردی 
که افســردگی دارد پیشنهاد می دهند که موسیقی گوش بدهد. این 
پیشنهاد را براســاس یک تکنیک می گویند. تکنیک ها، بار  ارزشی 
دارد. صنعت و همه صنایع این طوری هســتند، در علوم انسانی هم 
ما از ســنخ تکنولوژی و صنعت داریم بار ارزشی دارد. چون حکمت 
مالصدرا، توصیفی هســت و توصیه ای نیست، این جنبۀ ارزشی را 
ندارد. به تعبیری فلســفه هست، فقه نیست. اما اینجا هم با واسطه 
می تواند بر فقه ما تأثیر بگذارد. اگر تأثیر با واسطه اش را بپذیریم، فقه 
اجتماع، فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه کذا و کذا باید به کار ما بیاید. 
اگر تأثیر با واسطه را پذیرفتیم، می توانیم تأثیر حکمت متعالی را در 
بخش تغییر بپذیریم؛ اما تأثیرش در بخش تکنیک ها خیلی پیچیده  
است و  االن نمی توانم نظر بدهم . حدود شش سال است که دربارۀ 
آن فکر می کنم و هنوز به جمع بندی نرســیدم. تأثیری که حکمت 
متعالیه و  حکمت اســالمی؛ البته حکمت متعالیه بالنده تر و تکامل 
یافته است؛ به ویژه حکمت نوصدرایی عالمه طباطبایی به بعد، این 
در بخش تکنیک ها در حوزه علوم انسانی باید تأثیربگذارد چون بار 
ارزشی در تکنیک ها هست. اما اینکه چگونه باشد کار جدی می طلبد 
که اآلن نمی توانم اظهارنظر کنم.  این بحث در واقع نگاهی به علوم 

اجتماعی به تعبیری صدرایی است.
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ضرورت روش شناسی علوم اجتماعی صدرایی �
 اما از این مهم تر، روش شناســی اســت؛ چون قوام هر دانشی به 
روش شناسی است. دو نوع روش شناسی داریم: روش شناسی معرفتی 
و روش شناسی تکنیکی. منظورم روش شناسی پیمایشی یا دلفی نیست 
که از آن معرفت دلفی گرفته شــده، چون بیشتر برای آینده پژوهی 
است. اینها تکنیک است و مقصود من، روش شناسی معرفتی است؛ 
یعنی چگونگی کاربست مبانی منطقی و معرفت شناسی که یک کار 
اولیه ما انجام می دادیم تحت عنوان روش شناسی حکمی ـ اجتهادی. 
در آخرین نگاشته خود که با عنوان روش شناسی علوم اجتماعی در 
نمایشگاه چاپ شد، روش های دیگران را توضیح و نقد و بعد، روش 
حکمی ـ اجتهادی را تعریــف کردیم. این وقت دیگری را نیاز دارد، 

کلیدی ترین بحث اینجا هست. 
بحث های فلسفی را دوستان علوم اجتماعی ما، نه دغدغه شان است 
و نه درست است که آنها را ملزم کنیم که اگر بخواهند تحول درونی 
اجتماعی پیدا کنند خودشان فیلسوف صدرایی شوند، اصال عمرش 
اجازه نمی دهد. خب او که دیگر عمرش تمام می شــود. من موافق 
نیستم که بگوییم شخص باید فیلسوف، مجتهد و روان شناس شود تا 
روان شناسی اسالمی تولید کند. ما باید حکمت صدرایی را رقیق شده 
و مبانی و روش شناسی را در اختیارشان قرار بدهیم و آنها مثل نقش 
مازلو، نقش ها را بازی کنند؛ یعنی مبانی و روش داده شود تا آنها این 
مقدار را بفهمند و بعد در سه بخش علوم اجتماعی که عرض کردم 
فعالیتشــان را انجام دهند و بعد بگوییم که این  نظریه در توصیف 
انسان مطلوب با توصیف انسان محقق یا تغییر یک نظریه ای هست 

مبتنی بر حکمت و روش شناسی صدرایی. 
اســتاد امینی نژاد: از جناب استاد خسروپناه تشکر می کنم، بحث 
خیلی خوبی ارائه شــد ان شاءاهلل که همه عزیزان استفاده کردند. دو 
نوع دخالت حکمت اســالمی و حکمت صدرایی را در این مباحثات 
پی گیری فرمودند: یکی در شــکل دادن تمدن و بعد، شکل گیری 
علوم اجتماعی و علوم انسانی، که فرمودند وارد این بحث نمی شوند 
یکی هم اینکه حکمت اســالمی و صدرایی بخواهد در تولید علوم 
اجتماعی نقش بازی کند. بعد فرمودند که سه اصل اساسی در فضای 
تولید علوم اجتماعی وجود دارد: تبیین از انســان موجود یا محقق؛ 
تبیین انســان مطلوب؛  چگونگی تغییر از انســان موجود به انسان 
مطلوب. فرموند که در هر سه فضا چنانچه دیگر اندیشه ها به راحتی 
دخالت و مباحثشان را پی ریزی کردند، حکمت اسالمی و صدرایی 
در اوجش قطعاً می تواند این کار را انجام بدهد. برخی از نمونه ها را 
هم مطرح فرمودند؛ مثاًل نوع نگاه حکمت اســالمی و صدرایی به 
مقوله انسان که طبیعتاً وقتی ما مراتب متعدد انسان را از منظر یک 
حکمت بررسی کنیم، طبقه نیازمندی ها هم تغییر پیدا خواهد کرد. 
وقتی طبقه نیازمندی ها تغییر پیدا کند طبیعتاً همه علومی که درواقع    
برآوردن این نیازها هست دستخوش تغییر و تحول می شود. دربارۀ 
بحث های روش شناختی هم مباحثی را مطرح کردند که امکان تغییر 
و پیگیری به نحو جزئی تر هست. در این فرصتی که باقیمانده عزیزان 

پرسش هایی را که دارند مطرح بفرمایند.
یکی از حضار: اگر مباحثی مثل هفت طبقه بودن نفس را در نظر 
بگیریــم این طبقات محقق به کــدام عالم اند و با کدام عالم رابطه 
دارند؟ در بحث های ارزشی با توجه به ارزش حکمت عملی و حکمت 
نظری این دو می توانند کامل از هم بهره مند شــوند. حکمت عملی 
نظارت بر حکمت نظری و ریشــه در آن داشته باشد یا مثل بحث 
اعتباریات عالمه طباطبایی، از فلسفه بیش از این توقعی نیست. بحث 
تکنیک هم این روش های دینی بتواند تأثیرگذار باشــد. در تکنیک 
حتما تأثیرگذار هست. مثاًل آنچه که االن واضح هست این است که 
احزاب دینی جمع می شوند و می گویند که فن آوری های ما نباید به 

طبیعت آسیب بزند. بنابراین می توانیم از هر سه استفاده کنیم.
استاد خســروپناه: در اینکه تأثیر می گذارد تردید ندارم. بحثم در 
چگونگی تأثیر است. دغدغه ام در علم دینی دربارۀ مبانی نیست، به 
نظرم واضح اســت و تاکنون خیلی صحبت شده است. دغدغه ام در 
اصلش هم نیست که هل بسیطه ناقصه هم واضح است. دغدغه در 
چگونگی یعنی با چه متدلوژی می توانیم از حکمت صدرایی کمک 

بگیریم و تکنیک بسازیم، این به نظرم کار پیچیده ای است. 
در توصیف هم نکته ای را خدمتتان عرض کنم. در توصیف انســان 
محقق در علوم  اجتماعی، ابتدا نکته ای کلی را عرض می کنم. اگر 
بخواهیم تأثیر علوم فلسفه و حکمت صدرایی را بر علوم اجتماعی 
کار کنیــم باید علــوم اجتماعی مدرن را خوب بشناســیم که چه 
می خواهد بکند. بعضی  می گویند که علم را می خواهیم دینی کنیم 
و مقصودشــان از علم، علم برهانی شفاء است، اینکه ربطی ندارد. 
باید بفهمیم که علم به معنای علوم اجتماعی مدرن چیست؟ وقتی 
می گوید که توصیف می کنم انسان محقق را مثاًل جامعه محقق را، 
چون فلســفه هم انسان محقق را توصیف می کند. فلسفه اسالمی 
می گوید که انسان محقق انسانی هست که روح دارد و نمی گوید که 
باید روح داشته باشد. می گوید روح دارد، جسم هم دارد؛ رابطه جسم 
و روح این گونه اســت. »أن في وحدتا کل القوی جسم الحدوث« 
یا دو تا کنار هم هســتند یا قوه و فعل انــد. دارند توصیف می کند 
انســان محقق هست؛ اما انســان محقق فیلسوف، »انسان بما هو 
انسان« است. انسانی که در علوم اجتماعی توصیف می شود انسان 
بما هو انسانی است که در این جامعه تحقق دارد؛ یعنی کاماًل قضیه 
شخصیه است؛ مثل »قتل من فی العسکر« می ماند. البته بعد این را 
تعمیــم می دهند و می گویند که ما می خواهیم از آن، قضیه خارجیه 
بسازیم، فیلسوف با قضیۀ حقیقیه سروکار دارد. عالم علوم اجتماعی 
با قضیه خارجیه ســروکار دارد و با فرمول هایی ســعی می کند که 
تعمیــم بدهد و به قضیه خارجیه تبدیل کنــد. اما این را می خواهد 
بشناســد، این سازمان را می خواهد بشناسد. اکنون سؤال این است 
این ســازمان که می خواهد بشناسد مثاًل دانشی هست به نام علوم 
ارتباطی، بحثی داشتم دوشنبه همین هفته در دانشکده صدا و سیما 
نقش حکمت صدرایی بــر علم ارتباطات یا دانش ارتباطات، دانش 
ارتباطــات می خواهد چه کند. همۀ کارش این اســت، دانش بین 
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رشته ای هم هست. اواًل علم بالغت بود بعد در حوزه علوم اجتماعی 
آمد، میان رشته ای هســت و علم زبان مثل همین الفاظ اصول ما 
خیلی کارایی دارد. من آنجا هم عرض کردم نگویید حکمت صدرا؛ 
بلکه دانش های صدرا، مالصدرا در بحث های زبان شناســی خیلی 
ســخن دارد و در دانش ارتباطات می تواند اثر بگذارد. در ارتباطات 
می خواهد رابطه فرستنده، پیام و گیرنده را برای هدف معین تبیین 
کند. اگر در بحث انسان شناســی پذیرفتید که انسان، ساحت های 
مختلفی دارد. یک ســاحت انسان می تواند به ساحت دیگر انسان 
پیام برساند؛ مثاًل نفس اماره بر لوامه آن، ارتباطاتی که بحث می کنیم 
ارتباطات انسانی است. بعد از ارتباطات انسانی، انسان با انسان، انسان 
با حیوان، انسان با طبیعت، اما به ارتباط انسان با خودش و انسان با 
خدا کار ندارند، چون آن  را قبول کردند. خداشناسی و انسان شناسی 
شما، گستره ای را برای دانش ارتباطات تعریف می کند؛ بخش عمده 

اینها در حوزه مطلوب می رود. 
اما االن که می خواهیم جامعه محقق را بشناســیم ببینیم انسان ها 
چگونه با هم ارتباط دارند. براســاس آن مبنا و ارتباط مطلوب، قطعًا 
ارتباطاتی بین انســان ها می بینیم، رابطه ساحتی از انسان با ساحت 
دیگری از همان انسان، این را می بینی هست یا ساحتی از انسان بر 
ســاحتی دیگر از انسان دیگر. االن دانش ارتباط بر رسانه که دانش 
ارتباطات هست چه می کند. سینمای هالیوود چه می کند. سینمای 
هالیوود می خواهد از ساحتی از انسان که نفس اماره اوست بر ساحتی 
از انسان که نفس مطمئنه اوست اثر بگذارد و از نفس مطمئنه تنزل 
پیدا کند به نفس اماره برســد و می خواهد همه را به ساحت نفس 
اماره منتقل کند. لذا می بینید فیلم های هالیوودی یا شهوت هست 
یا غضب هســت یا هر دو اینها، صدا و سیما ما معمواًل صحنه های 
شهوانی اش را سانسور می کند اما غضبی اش را نشان می دهد و فکر 
می کند که آن فقط بد است. خطر غضب وقتی حاکم بر عقل شود، 
کمتر از خطر شهوت نیست. پس دقت کنید که چطور هم توصیف 
را اشاره کردم، هم تغییر را. اما توجه کنید انسان محققی که مقصود 
علوم اجتماعی است »انسان بما هو انسان« نیست؛ لذا »انسان بما 
هو انســان« وقتی از انسان کامل حرف می زند، یک نفر است؛ ولی 
در علوم اجتماعی وقتی از انسان مطلوب حرف می زنی کل جامعه 
می تواند باشد. لذا علوم اجتماعی دنبال مدینه فاضله فارابی نیست. 
مدینه فاضله فارابی در حوزه فلســفه معنا پیدا می کند، نه در حوزه 
علوم اجتماعی؛ لذا من عرض کردم ما در علوم اجتماعی دنبال انسان 
کامل نیســتیم. دنبال انسان ایده آل هم نیستیم. دنبال انسان سالم 
هستیم. انسان سالم مبتنی بر حکمت صدرایی همانطور که انسان 
کامــل مبتنی بر حکمت صدرایی را بحث می کنیم انســان ایده آل 
مبتنی بر حکمت صدرایی را بحث می کنیم خب انســان ســالم را 

مبتنی بر حکمت صدرایی بحث کنیم. 

نقش حکمت عملی در تولید علوم اجتماعی �
یکی از حضار: اول تشــکر می کنم از فرمایشــات ارزشمندتان؛ 
خواستم بپرسم در بخش آخر صحبتتان، فرمودید در مورد چگونگی 

نقل و انتقال از انســان موجود به انسان مطلوب که تصویر می شود 
اشاره داشتید به فقه سیاسی می خواستم برمایید نقش حکمت عملی 
چیســت؟ به نظرم بعد از فارابی یا بعد از ابن ســینا دیگر به حکمت 
عملی پرداخته نشــده است و سؤال مهمی است که حکمت عملی 
می خواهد چه نقشی در علوم اجتماعی ایفا کند؟ سؤال دیگر اینکه 
در مورد هستی شناسی واقعیت های اجتماعی کجا می خواهیم بحث 
کنیم ؟ هستی شناســی واقعیت های مثل پــول، اعتبارات عرفی و 
سازمان را کجا می خواهیم بحث کنیم؟ در حکمت عملی یا حکمت 
نظــری می خواهیم بحث کنیم؟ حرف های صدرا از کجا می توانیم 

برای بسط دادن این موقعیت های اجتماعی کد بگیریم؟
استاد خسروپناه: هر دو سؤال شما که مطرح شد مربوط به فلسفه 
االجتماع است؛ یعنی این ما را بی نیاز از فقه اجتماع نمی کند. ظاهراً 
برداشت بخشــی از بزرگان ما این هست که اساتید ما فرمودند که 
علت اینکه حکمت عملی در ابن سینا کم رنگ شد این بود که آقایان 
دیدند فقه هســت و دیگر نیازی به حکمت عملی نیست؛ ولی با 
اینکه فقه االجتماعیه، یعنی فقه سیاسی ، فقه اقتصاد، فقه االداره، 
فقه التربیه این ها الزم است، قطعاً هم الزم هست، فقه وقتی حرکت 
و جهش جدی پیدا کند که حاال در این زمینه هم با برخی از بزرگان 
رایزنی می کنیم که حرکت هایی شود. الحمدهلل حرکت های خوبی هم 
به لطف الهی شده ولی خیلی کم است؛ ما بی نیاز از حکمت االجتماع 
نیستیم در واقع آن بخش فلسفه االجتماع، این بخش حکمت عملی 
که خیلی مهم اســت کاری هست که در بخش فلسفه اجتماع باید 
انجام دهیم. در فلســفه االجتماع برای اینکه این به ثمر برسد باید 
در حکمت نظری هم بالندگی ایجاد کرد. مثاًل  تقسیمی که آیت اهلل 
جوادی آملی مطرح کردند که یک تقســیم دیگری اضافه شود بر 
فلسفه »کالوجود اما حقیقی او االعتباری« بحث اعتباریات که اشاره 
کردند . اعتباریات را مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانی در اصول 
مطرح کرد. انصافاً هم وزین به آن پرداخت. مرحوم عالمه طباطبایی 
از اصول به حوزه معرفت شناسی آورد. استاد جوادی آملی تأکیدش 
این اســت که باید در حوزه هستی شناسی بیاید؛ یعنی بگوییم که 
»الوجود اما حقیقتی او اعتباری« و دربارۀ هستی شناسی اعتباریات 

بحث کالن کنیم و بعد، مصادیقش وارد فلسفه االجتماع شود.
 لذا اگر بتوانیم تعریفی از فلسفه ارائه دهیم که شامل همۀ فلسفه های 
مضاف به امور شود. فلسفه جامعه، فلسفه تربیت، فلسفه تکنیک و 
تکنولوژی رسانه، همۀ اینها در تعریف ما می آیند. من تعریف فلسفه 
به »عوارض موجود بما هو موجود.« را من قبول ندارم. این تعریف 
تاریخ مصرفش تمام شــده و مبتنی بــر طبقه بندی علوم آن زمان 
هست. نمی گوییم فلســفه از »عوارض وجود بما هو وجود« نباید 
بحث بکند قطعاً این یکی از ســاحت های بحثش است؛ اما یکی از 
آنها اســت و  به نظرم باید تعریف دیگری از فلسفه ارائه داد. حال 
پیشنهاد هم شده در فلسفه اسالمی، اگر نمی خواهید این تعریف را 
عوض کنید، باید کاری کنید که همۀ فلسفه های امور، نه فلسفه های 
علوم نیز داخل فلسفه بیاید؛ چون فلسفه علوم یک نگاه درجه دو به 
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علم تحقق یافته هســت.  فلسفه مبانی را درست می کند که ما به 
علومی برسیم که بعد از علوم به فلسفه ای با رویکرد اسالمی دست 
یابیم. قطعاً این نکته هایی که فرمودید هستی شناسی رسانه را باید 
فیلسوف توضیح بدهد. همین چیزی که تحت عنوان فضای سایبری 
هســت، هستی شناســی فضای مجازی، آیا این فضای مجازی به 
لحاظ هستی شناســی یک واقعیت اســت یا یک حقیقت هست؟ 
این مجاز در برابر حقیقت هســت یا مجاز در برابر واقعیت هست؟ 
هستی شناسی باید بکنیم نمی تواند این مجاز ساحتی از ساحت های 
هستی باشد. همین وجود حقیقی اعتباری که حضرت استاد فرمود، 
فیلسوف در این وجود اعتباری هستی شناسی سایبری را هم توضیح 
بدهد. این هستی شناســی خیلی کمک می کند که در علم رسانه یا 
علم ارتباطات استفاده کنیم؛ چون آنها هم خودشان هستی شناسی 
دارند؛ هستی  شناسی جامعه، تاریخ و تمدن است که می شود فلسفه 
تمدن ، فلســفه فرهنگ. این کارها که انجام شد مبنا می شود برای 

فقه فرهنگ یا فقه سیاست.
 ما زمانی می توانیم به تمدنی علمی برســیم، تمدن ســاحت های 
مختلفی دارد مثل دولت عثمانی هم تمدنی داشت؛ اما تمدن علمی 
و فلسفی نداشــت؛ بلکه تمدن کشورگشایی داشت، شما کتابخانه 
ســلیمانیه استانبول بروید بپرســید از کتابدار که چند کتاب عربی 
دارید، می گوید 70 درصد کتاب ها عربی هست، چند درصد فارسی؟ 
می گوید 20 درصد. چقدر ترکی استانبولی؟ 10 درصد. بعد وقتی نگاه 
می کنید می بینید همه این کتابها عمده آنها، من خیلی استفسار کردم 
ساعت ها در کتابخانه مخزن کتابخانه سلیمانیه رفتم. عمدتاً کتاب ها 
مربوط به همین تمدن اســالمی ایران هست. چون ایران حکمت 
داشــت، ایران علم داشت. یعنی توپخانه ای هم که سلطان محمط 
فاتح )به قول ترک ها( سلطان محمد فاتح که استانبول را فتح کرد 
توپخانه اش قوی بــود. توپخانه اش هم مال خودش نبود. یعنی آن 
سازنده توپخانه هم در واقع از عثمانی ها نبود ولی کشورگشایی کرد، 
مدیریت قوی ای داشت چون مدیریت یکی از ارکان تمدن است؛ اما 
ایران حکمت داشت ایران علم داشت و خیلی فرق می کند. عرضم 
این اســت که اگر می خواهید به تمدنی علمی و حکمی برسید باید 
فلســفه، فلسفه مضاف به امور، فقها و فقه االجتماع را باید در یک 
پازل ببینید. این پازل را باید شــورای عالی حوزه ببیند و دربارۀ این 
فکر کند که  برای رســیدن به این تمدن اسالمی، نقش حوزه در 
فلسفه چیست؟ نقش حوزه در فلسفه االجتماع چیست؟ نقش حوزه 

در فقه االجتماع چیست؟
 همین االن، بخش حکمت عملی را مالحظه بفرمایید، عمدتاً فلسفه 
االجتماع اند. االن این باید داخل فلســفه بیایــد و رابطه اش با فقه 
االجتماع هم مشخص شود. مثاًل آیا ما برای جامعه اصالت و ما بازاء 
خارجی قائل هســتیم؟ اگر قائل شویم نقشش در اجتماع چیست؟ 
اگر قائل نشویم نقشــش در اجتماع چیست؟ بنده معتقد به اصالت 
جامعه، فرد و تاریخ  هستم و معتقدم که تاریخ هم ما بازاء خارجی دارد 
و براســاس اصالت وجود و تشکیک وجود به این مطلب رسیده ام. 

اگر برای تاریخ اصالت خارجی قائل شــویم آن وقت شما که اینجا 
نشسته اید فقط یک فرد نیستید و یک فرد در جامعه نیستید، یک فرد 
در تاریخ هستید و یک فردی هم هستید که در تاریخ آینده تأثیرگذار 

هستید. این نگاه هست که تمدن می سازد. 

ارائه مباحث براساس مبنا �
یکی از حضار:  فرمایشی که مقدمه بحث بود که تفکیک فرمودید 
بین این دو که اول از مکتب برویم یا علم به نظر می رسد این دو باید 
با هم هم افزایی کنند؛ یعنی همان کاری که غرب می کند. باالخره 
می خواهیــد در جامعه اثرش را ببینید نه آنکه در کتاب خاک بخورد 
بعد هر دو به هم کمک می کند و باعث می شــود آن بحث علم هم 
عمیق تر و وسیع تربشود. یکی هم عنوان فلسفه االجتماع، مثاًل اگر 
بگوییم فلسفه الجماعه بهتر نیست شما که نمی خواهید یک وصله 
به آن اضافه کنید شما می خواهید بگویید ماهیتش مشکل دار است و 

ما امام و مأموم داریم رابطه والیی داریم.
دکتر خسروپناه: من تفاوتی نمی بینم ولی این نگاهی که فرمودید 
نگاه درستی هست. والیت، پیوند ناگسستنی بین ولی و مولی علیهم 
اســت این تبیین را من از حضرت آقا گرفتم که با ادبیات هم خیلی 
دقیق اســت. بهترین تبیین از والیت را در فرمایشــات حضرت آقا 
دیدم. طناب محکمی می شــود که می توان اشیاء سنگین را با آن 
جابجــا کرد. عرب از این، تعبیر به والیــت می کند. اینکه آقا بارها 
فرموده مردم ســاالری دینی جمهوری اسالمی یک حقیقت است 
این طور نیســت که ما جمهوری را از غرب گرفته  و اســالمی را به 
آن بچســبانیم. این یک حقیقت است. وقتی کسی مبنا داشته باشد 
بعــد بحث های جدیدی را هم که ارائه می کند با مبنا حرف می زند. 
برخی  که مبنا ندارند وقتی با مباحث جدید مواجه می شون، یک روز 
سوسیالیسم می شوند یک روز لیبرالیسم می شود. وقتی  مبنا باشد، با 
مبنا حرف زد و حرف های جدیدش هم مبتنی بر آن مبانی است؛ لذا 
مردم ساالری و جمهوری اسالمی، یک حقیقت است و جامعه دینی 
یک حقیقت در هم تنیده اســت. به تعبیر امروزی ها یک سیســتم 
اســت، نه اینکه امام یا ولی و مولی علیه اســت. بعد آنوقت خیلی 
شبهات اینجا پیش می آید اینکه شد حاکمیت مطلقه هابز در لویاتان. 
اینکه شد استبدادی اما اینکه این را این شکلی فهمیدی دیگر شبهه  
هابز خودبه خود منتفی است. این نگاهی است که ما به جامعه داریم، 

این نگاه را از فرمایشات اهل بیت می توان استفاده کرد.

دو راه تولید علم براساس حکمت صدرایی �
یکی از حضار: با توجه به نکته ای که اول بحث حضرتعالی فرمودی 
که ما دو راه برای تولید علم داریم: راه اول این اســت که علم را از 
حکمت صدرا بگیریم و با این علم، تمدن سازی کنیم و راه دوم این 
است که تمدن سازی کنیم و بعد، این را توصیف کنیم کما اینکه 
شهید صدر هم این را می گوید. من می گویم با توجه به اینکه با توجه 
به مقدماتی که شما اشکالش را بگیرید ممکن است بگویید که راه 

اول محال است و اگر محال نباشد چه بسا کند باشد.
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 همایش علمی

 علم را از بستر صدرا در بیاوریم و بعد، با توجه به این مقدمات سراغ 
تمدن سازی برویم ، البته آن هم فضای خاص علمی خودش را دارد 
نمی خواهم بگویم علم به طور کلی کنار گذاشــته می شود. مقدمات 
این طور اســت، همان طور که فرمودید علم جامعه با رفتار انســان 
ارتباط دارد. ما می خواهیم جامعه و رفتار انســان را در مسیر کمال 
خودش قرار بدهیم، همان طور که بیان شده و شهید صدر تأکید دارد 
و می فرماید دین اسالم دین کمال انسان و سیستم زندگی هست و 
دین، علم نیست . دین، رفتارهای انسانی را مورد عنایت قرار می دهد 
و آنها را متحول می کند و ما همیشه با نوعی حرکت درگیر هستیم. 
با عبارت حضرتعالی ما ســازمان داریم و بــه عبارت دیگر، نظام و 
ساختار داریم، نظام و ساختاری موجود است و باید با عنایت ویژه ای 
علم اجتماعی که تولید می شود باید این ساختار و نظام را از ساختار 
و نظــام موجود به مطلوب متحول کنیم. ظاهر مقدمات را که کنار 
هم می گذاریم به این نتیجه می رسیم که این تحول ممکن نیست 
مگر اینکه از بستر عمل به این عرصه نگاه کنیم و از بستر علم اگر 
برویم همان ساختارهایی که دیگران برای ما طراحی کردند و اآلن 
در ســاختارهای مختلف علمی، تعلیم و تربیت و مدیریت دیگران 
زندگی می کنیم، اجازه خروج نمی دهند. لذا با این تبیین، استحاله ای 

به نظر می رسد.
استاد خسروپناه: بــه نظرم ذیل کالم شما صدر کالم شما را نقد 
کرد؛ زیرا شما می فرمایید جامعه را تغییر دهیم. جامعه را با چه باید 
تغییر دهیــم؟ با تئوری ها، تئوری ها از علوم انــد، اگر بخواهید این 
جامعه را تغییر بدهید آنچه حاکم هست همین علوم اند. جوان های 
ما روان شناســی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و همین تئوری ها 
را می خوانند و مدیر، استاد دانشگاه یا پژوهشگر می شوند. با همین 
تئوری ها می آیند چه چیزی را تغییر بدهند. البته بین واقعیت و علم به 
قول هرمنوتیک، دوره هرمنوتیکی هست؛ لذا اگر مبلغان دین آنقدر با  
ابزار و رسانه مختلف با مردم ارتباط برقرار کنند که مردم و جامعه را 
تغییر بدهند. بعد، عده عالم این جامعه تغییر یافته را بشناسند، معرفی 
و توصیف کنند. مثاًل انقالبــی از متدینین پدید آمد، فوکو آمد این 

انقالب را توصیف کرد و نظریه انقالب را داد.
 این کاماًل واقعیت دارد من منکر این هم نیستم شیوه ای که شهید 
صدر اشاره کرد. اما االن در فضای علمی کشور ما، روان شناسان و 
جامعه شناسان در مراکز علمی، علم را فقط پوزیتیویستی می دانند. 
پوزیتیویســتی که گرفتار الحادی نقاب دار است، ظاهراً می گوید که 
بی طرفم؛ اما این طور نیست. خودش را پشت نقاب علم مخفی کرده 

است؛ به ویژه در توصیف واقعیت ها. 
 استادان دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه های دیگر دعوت 
می کنندو  می خواهند بحث های ما را نقد کنند، ما هم می رویم. همه 
نگاهشان این است که توصیف واقعیت موجود کشور همین هست؛ 
لذا به نظر بنده باید اول ســد بشکند. این حرفی که شما گفتید من 
عرض کردم شهید صدر مطرح کرده حرف درستی است. کار مبلغان 

دین، همین است که بخواهند جامعه را تغییر بدهند اما اآلن ما باید 
سد علم سکوالر را بشکنیم؛ یعنی جامعه علمی بپذیرد که پارادایم 
دیگری به نام علوم اجتماعی اســالمی وجــود دارد. نمی گوییم آن 
پارادایم ها کنار بروند و فقط این باشــد. اصاًل معتقد به این نیستم 
جواب هم نمی گیریم؛ چون هر چه بین کالم و فلسفه رقابت باشد 
هر دو رشد می کنند. فیلسوفانی که می خواهند متکلم نباشد، عارفی 
که می خواهد فیلسوف نباشد، هیچ کدام رشد نمی کند؛ باید همه با 
هم باشــند. من در اوج تولید علوم اسالمی معتقدم که نباید علوم 
سکوالر را از میدان بیرون کرد؛ چون در رقابت علمی، علوم اجتماعی 
اسالم رشد می کند. تا 5 یا 6 سال پیش ُهو می کردند اآلن می گویند 
بیایید حرف هایتان را بشنویم نقد کنیم. این را توجه داشته باشید که 
علم یک هویت جمعی اســت؛ یعنی کسی نمی تواند بگوید که من 
یک نظریه در فلســفه االجتماع دارم؛ حتی اگر در گفتگوی حمایت 
از کرســی ها، هیئت نظریه داوران هم تأییدش کنند و ثبت شود و 
سندش را به شما بدهند، هنوز این علم نیست. اینکه می فرمایید ما 
اول باید تمدن بســازیم، علم و تمدن، هویت جمعی اســت و نگاه 
فردگرایی به علم را باید کنار بگذاریم. این علم باید در هویت جمعی 
شکل پیدا کند و جلو برود. بنابراین این پارادایم که افراد مختلفی در 

تولیدش نقش دارند.

اهمیت شکل گیری هویت جمعی �
 ایــن را هم خدمتتــان بگویم بعضی دوســتان می گویند که علم 
اسالمی آقای اسماعیل فاروقی را بپذیریم یا علم دینی دیگری؟ ما 
در بحث های دینی خودمان همدیگر را نقل می کنیم؛ ولی نکتۀ مهم 
این اســت که باید بگوییم همه ما یک حرف می زنیم: علوم دینی، 
مثل سکوالرها. مگر علوم ســکوالر یک گرایش است؟ ولی یک 
طور حرف می زنند گویا همۀ آنها یک حرف را می زنند. کسانی که 
معتقد به علم حکمی  و دینی هستند باید کاری کنند که این هویت 
جمعی شکل بگیرد؛ اگرچه در درون خودمان با هم مباحثه می کنیم؛ 
مثــاًل اگر من علم دینی الف را قبول ندارم، با هم گفتگو می کنیم؛ 
ولی همدیگر را نباید حذف کنیم. باید این هویت شــکل پیدا کند و 

دانشگاه های ما این پارادایم جدید را بپذیرند.
 جالب این اســت که پذیرش این پارادایم در کشــورهای غربی و 
کشورهای جنوب شرق آسیا، راحت تر است. در جامعه ما محکم مثل 
سد ایســتاده اند؛ ولی واقعا در این شش هفت سال تغییر پیدا کرده 
اســت. در دانشگاه تهران بحثی تحول علوم انسانی را داشتیم و نه 
علوم اسالمی، بلکه تحول علوم انسانی نه اسالمی سازی، ُهو کردند. 
اما اآلن در نئوکالسیک ترین دانشگاه ما که مدیریت دانشگاه شریف 
هست، می گویند بیایید حرف هایتان را بشنویم. من بخش عمده اش 
را مدیون مقام معظم رهبری می دانم که عالی فرهنگ سازی کرد. 
توجه فرمودید؟ فرهنگ سازی شد. لذا پذیرفتند که حرف ها را بشنوند 
و بعــد بپذیرند . کی پذیرفته می شــود؟ وقتی ایــن پارادایم ـ البته 
مقصودم پارادایم کهنی  نیست، به معنای همان چهارچوب فکری 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

43

و روشی است ـ  پذیرفته می شود که کاربردش را در علوم اجتماعی 
نشان بدهیم. کاربست آن فلسفه در فلسفه االجتماع الزم هست بعد 
در حوزه علم وارد شــود. لذا باید دانشجویان مستعد علوم اجتماعی، 
به ویژه دانشجویانی که طلبه هستند را شناسایی کنیم که براساس 
این مبانی، نظریه تولید کنند که شواهد تجربی پیدا کند. باید بگویند 
که این نظریه براساس این مبانی چطور جلوی خودکشی را می گیرد، 
یعنی نگویند تئوری خودکشــی دورکیم. باید به این سمت برویم. 
ببینید تئوری در رسانه چه تأثیری بر مخاطب می گذارد دقیقاً همان 
کاری که انبیاء کردند. انبیا برای چه کاری آمده اند؟ انبیاء آمده اند تا 
انســان را تغییر دهند. علوم اجتماعی هم آمده اند تا انسان را تغییر 
دهنــد. علوم اجتماعی آمدند جلوی دین را بگیرند و االن این کار را 
می کننــد. ما اآلن باید با کمک دین و ادبیات علوم اجتماعی، علوم 
اجتماعی بسازیم که انسان را تغییر بدهد. لذا من مخالف این نیستم 

که جامعه را از طرف دیگر تغییر بدهیم.
 نظریــه انقالب را چه کســانی دادند؟ فوکو، نیکــی کلی و خانم 
اســپاکچول داده اســت. یک انقالبی در ایران اتفاق افتاده ســه 
نظریه پرداز غربی با ســه مبنای متفاوت، انقالب ما را به ما معرفی 
می کنند. اسپاکچول، ساختارگرا؛ خانم نیکی کلی هم گرایش مدرنیته 
و آقای فوکو هم پســت مدرن هست. ما بخواهیم انقالب را درس 
بدهیم می گوییم فوکو این را گفته اسپاکچول این را گفته خانم کلی 
این را گفته است. یعنی امام این همه زحمت کشید و االن بهترین 
نمونه انقالب اســت؛ اما در مورد بسیج و ســپاه آنها نظریه پردازی 

می کنند. ما نظریه ای بر اساس حکمت اسالمی نداریم.
یکی از حضار: من عرضم این اســت و این را می فهمم که بستر 

عمل است که نظریه را به ما می دهد و این فضا را روشن می کند.
استاد خسروپناه: نه، من می خواهم بگویم که حتی اگر این جامعه 
هم تغییر نکرده باشد، شما به عنوان کسی که مبانی حکمت اسالمی 
را قبول دارید توصیفــی از این جامعه می کنید که با توصیف کس 

دیگر می تواند متفاوت باشد. 
یکی از حضار: تفســیرش کــی بوجود می آید؟ بعــد از تولید آن 
بســتر عملی. من عرض کردم ناظر به بستر تولید علوم اجتماعی 
عرض می کنم. این بستر خود عرصه عمل است. همین مثال های 
حضرتعالی من فکر می کنم همین را می فهمم؛ یعنی یک بستری 
هست، عرصه قدرت را حضرت امام می آید ساختارش را می شکند و 
می گوید من تیمسارها و سرهنگ ها نه با بسیجی ها می جنگم و این 
بستر حاال نظریه قدرت را در اندیشه صدرا و مطابق با اندیشه صدرا.
استاد خسروپناه: عرض کردم من این را منکر نیستم. می خواهم 
بگویم االن پدیده ای شکل گرفته. شما نمی خواهید براساس حکمت 
اسالمی توصیف و نظریه بدهید؟ آنها می دهند. ولو قطعاً تأثیر این دو 

در جامعه و علوم اجتماعی یک رابطه تأثیر و تأثری است.
یکــی از حضار: االن پیرو فرمایش خود شــما وزنی که ما روی 
دانشــگاه می گذاریم برای اصالح دانش هــا از یک جهت کم وزن 

می گذاریــم و از جهت دیگر، خیلی پر رنگ اش می کنیم و کســی 
که خیلی شاید سواد علمی نداشــته، مسئله اعتکاف را در دانشگاه 
مطرح کرده اســت. سؤال این است که ما به عنوان یک رجل دینی 
در راستای تمدن ســازی، هم حوزه نظر برایمان مهم هست و هم 
افکت هایی که فرمودید، چگونه این دو را جمع کنیم و پیشنهادتان 

چیست؟
استاد خسروپناه: هر کس کار خودش را انجام بدهد. مبلغان دین 
تالش کننــد که جامعه تغییر کند، توصیه و ارشــاد کنند و همین 
به لحاظ فرهنگی اثر بگذارد. کســانی که علمــای علوم اجتماعی 
هستند با رویکرد حکمت اسالمی نظریه پردازی کنند هم هنجارها 

و هم ناهنجارها.
یکی از حضار: فکر نمی کنید به جای حل مشــکالت جامعه، حل 

مشکالت دانشمندان شده است؟
استاد خســروپناه:  نه، زیرا اینکه من عرض کردم آنجا هم علم 
هویت جمعی اســت. علم هم برای این است که مشکل جامعه را 
بشناسد و بتواند تغییرش دهد. علوم اجتماعی دنبال تغییر جامعه اند 
و خیلی وقت ها، توصیفش توصیه اســت. مثاًل شــما نظریه انسان 
اقتصادی را ببینید؛ انسان اقتصادی، انسانی هست که به دنبال سود 
بیشتر اســت. افرادی مثل بنتام، فریدمن وقتی انسان اقتصادی را 
توصیف می کند، قبل از آدام اسمیل، می خواهد بگوید که این طوری 
باید باشــید. این قدر می گوید تا بشــوید. آنقدر گزاره ها را توصیفی، 
می گوییم اخباری در مقام انشــاء آنقدر اخباری می گویند تا بشوید 
و لذا می شــود اصالح کرد. اآلن بعضــی از آقایان که دنبال تمدن 
غرب هســتند، فکر می کنید آدم هایی هســتند که دین ندارند. این 
نماز می خواند روزه هم می گیرد ممکن است معتکف هم بشود نماز 
شبش را هم بخواند؛ ولی می گوید آقای خسروپناه ، دنیای امروزی 
یک غول است، مگر نمی توانید جلوی این کدخدا را بگیرید. این آدم 
بی دین نیســت. این آدم این طور نیست که بگوییم دست از انقالب 
برداشته با آمریکا و اسرائیل رابطه برقرار کنیم نه این نیست. این بنده 
خدا می گوید آقا این قدر این تئوری ها گفته شده که ما نمی توانیم 
تغییر بدهیم. پس امام چطور توانســت تغییر دهد؟ اگر امام حکمت 
صدرایی، عرفان ابن عربی و فقه جواهری را نداشــت و آن جرأت و 
جســارت را هم نداشت می توانست انقالب کند؟ نمی توانست. آنجا 
هم می خواهم بگویم که دانشــی هست که می تواند باعث تغییر و 

تحول جامعه شود.
یکی از حضار: عنصر تدریج چون آقای داوری و اینها این اشکال را 
می کنند منتهی تا وقتی که جامعه به وضع مطلوب نرسد علمی که 
ایجاد شود متناسب با آن جامعه مطلوب هم نیست می فرمایید شهید 

صدر هم این طور فرموده است.
استاد خســروپناه: نه، شهید صدر این را نمی فرماید. عذرخواهی 
می کنم این تعبیر را می کنم. شهید صدر نگاهش به علم، نگاه فلسفه 
علم پوزیتویستی است. ایشان پوزیتویست نیست، نگاهش به علم 
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 همایش علمی

مدرن نگاه پوزیتویســتی است. نگاه می کند که علم فقط این گونه 
شکل می گیرد؛ در صورتی که ما این نگاه را قبول نداریم. ما معتقدیم 
با همین علم و روش شناســی علمی میتوانید این جامعه سکوالر را 
دینی توصیفی کنید؛ لذا ما معتقد نیســتیم که فقط فلسفه اقتصاد، 

اسالمی است، ما معتقدیم که علم اقتصاد هم اسالمی است.
یکی از حضار: اگر تدریج را در نظر بگیریم؛ یعنی همین االن در 
توصیف جامعه موجودمان، وضعیتی دارم که می تواند فقیه بیاید یا 
نیاید. نظریه پردازان علوم اجتماعی، چنین سخنی می گویند، شورای 
نگهبان باشــد یا نباشد. این درست است که این علم مطلوب علوم 
اجتماعی ما نیســت؛ ولی یک درجه دینی تر از وقتی است که این 
عناصر داخل آن نباشد و این کمک می کند که جامعه به آن سمت 

برود.
استاد خسروپناه: بله درست است.

جایگاه فعلی ما در تولید علوم اجتماعی �
یکی از حضار: همانطور که جناب استاد فرمودند ما این حرف ها را 

که می گفتیم، ُهو می کردند و االن مقداری اوضاع تغییر کرده.
 وقتی بحــث علوم دینــی را خدمت برخی از اســاتید حوزوی و 
دانشــگاهی می گفتیم استاد نسبتاً مســنی به من گفت اینکه شما 
می گویید معنایش این است که اگر ما نان می خواهیم برویم قصابی، 
یعنی شــما علم می خواهید سراغ دین برویم. من خدمتشان عرض 
کردم مغازه ها فرق می کند. گاهی مغازه یک فروشگاه بزرگ است 
که همه چیز دارند مثل ســوپرمارکت. این فضا همین هست. یعنی 
در فضای دین شــما می توانید این پرسش ها را داشته باشید. اینها 

می تواند تأثیرات خوبی داشته باشد. 
 موقعیت فعلی ما در تولید علوم اجتماعی چیســت؛ یعنی به لحاظ 
ده هایی که گذشــته اآلن در کجا هستیم و چه سرمایه هایی جمع 

شده است؟ 
استاد خسروپناه: بــه برنامه ریزی نظام که نظام چه سندی و چه 
برنامه ای دارد تا کوتاه مدت و بلند مدت منشأ تحول بشود من خیلی 
خوشبین نیستم. کل سیستم نظام، کارهای اولیه ای انجام می دهند. 
شورا تشکیل می دهند، در شورا گفتگوها و مصوباتی می شود. وزارت 
علوم هم در دولت های مختلف عمل می کند. خوشبین نیستم؛ یعنی 
فرآیند خیلی کند اســت. این به لحاظ مدیریتی است. اما به لحاظ 
جامعه شــناختی، فضای مطلوبی است. افراد خودجوش متدینی که 
عمدتاً کســانی هستند که در جریان عقالنیت اسالمی قرار دارند و 
در تأثیر می پذیرند و بــا مدیریت رهبری. چون حضرت آقا دو گونه 
توجیــه برای این بحث دارد: یک توجیه به مســئوالن دارد که کار 
مدیریتی بکنند و یک توجیه برای فرهنگ سازی دارد که توجیه دوم 
آقا تأثیرگذاشته است. اثر جدی گذاشته و من خودم تعجب می کنم 
وقتی دانشــگاه ها دعوت می کنند که این بحث  ما مطرح می شود. 
عده ای از دانشــجویان تز دکتری شان را در این حوزه کار می کنند؛ 
نه فقط علوم اجتماعی، بلکه در حوزه علوم پزشــکی و پرســتاری. 

چند وقت پیش، خانمی کتابی برای من فرستاد با عنوان پرستاری 
حکیمانه و براســاس علوم حکمی اجتهادی تحقیق کرده اســت و 
هیئت علمی دانشــگاه پرستاری تهران اســت. هر دانشجویی با او 
تز می گیرد براساس همین الگواست. دانشجویان مختلفی تحقیق 
می کنند؛ ولی این مدیریت نشده اســت. از این رو به نظرم حرکت 
خوبی انجام می شود و امیدوارکننده هست. کس دیگری هست که 
تز دکتری  اش، نقش حکمت صدرایی در آموزش علوم پزشــکی در 
دانشگاه هاست و ما هم کمکش می کنیم. من می   گویم که نه تنها 
در حوزه علوم اجتماعــی حرکتی صورت می گیرد؛ ولی راهش این 
است که اول در دانشگاه ها استادان را به سمت نقد نظریه های غربی 
بکشانید. حضرت ابراهیم اول بت ها را شکست و بعد توانست توحید 
را تثبیت کند. راه بت شــکنی این علوم، نقد این علوم هســت، نقد 
نظریه هــا با همان روش علمی و فنیوقتــی.  این نقدها و نظریه ها 
شکســت باید فکر کنیم و چیزی جایگزین کنیم. حاال چطور؟ این 
ظرفیت به صورت تعینی نه تعیینی با نگاه جامعه شناختی در جامعه 

درحال شکل گیری است.
اســتاد امینی نژاد:  خیلی متشکر هســتیم از جناب آقای دکتر 
خسروپناه و همه عزیزانی که تشریف آوردند و این فرصت را برای 
این برنامه اختصاص دادند امیدوار هســتیم اهداف و منویات مقام 
معظــم رهبری در مجموعه این مباحث روزافزون تقویت شــود و 

فکرها و استعدادها به این جهت و این سمت و سو راه پیدا کند.
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مالحظات عرفانی در باب دعا )1(
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمداهلّل 
رّب العالمین وصلی اهلل علی نبینا محمد وآله الطاهرین. اللهم انزل 

علینا برکاتک وافتح لنا ابواب رحمتک ومغفرتک بعونک.
از حضورتان در این مجلس و در چنین شبی که می توانید به کارهایی 
بهتر و به ادعیه و اوراد و تفکرات عمیق بپردازید سپاس گزار هستم. 
ســالم و صلوات خدای متعال و سالم و صلوات مالئک و انس و 
جّن و موجودات عالم هستی را به ساحت قدس امیر مؤمنان تقدیم 
می کنیم و بحث خود را شــروع می کنیــم. موضوع ما بیان برخی 

مطالب در مورد دعا است. 

طرح بحث �
 موضوع بحث این اســت که اگر دعــا و تقاضای از خداوند متعال 
نباشــد التفاتات و توجهات ویــژه خداوند به خلق منعطف نخواهد 
شــد. از طرفی اکثریت قریب به اتفاق بــه خدا توجه کافی ندارند؛ 
ولی الطاف و توّجه الهی روزی شان می شود؛ مثاًل موفق به استغفار 
می شــوند و طلب مغفرت می کنند یا طلــب مغفرت نکرده، متنبه 
می شوند و مغفرت نصیب آنها می شود. همچنین مقدمات سلوک به 
سوی خداوند و رجوع الی اهلل برایشان فراهم می شود که گاهی در 
میان اهل دعا چنین استعدادی وجود ندارد. بنابراین یکی از مباحث 
این است که چگونه برخی با دعا بر الطاف ازلی خداوند متعال دست 
پیدا نمی کنند و از طرف دیگر بسیاری که اهل دعا نیستند به الطاف 

الهی دست پیدا می کنند. 
نکتۀ دیگر در طرح مبحث این است که خدای متعال هم به کسانی 
که دعــا و از او تقاضا می کنند، عنایت و لطــف می فرماید و هم 
به کســانی که نه او را می خوانند و نه می شناســند؛ گاهی »یؤتیه 
من سئله« گاهی »یؤتیه من ال یســئله و ال یعرفه«. در این گونه 
مباحث، یکی از پاسخ ها این است که الطاف الهی ذومراتب است، 
برخی از آنها با دعا به دســت می آیند و برخی از آنها بدون دعا هم 

بدست می آیند. آنچه از طریق دعا به  دست می آید مراتب لطیف تر 
و عمیق تری از لطف خداوند متعال است و بالعکس در مواردی که 
دعا نیست، الطاف و برکات او نیز نیست. در بسیاری از موارد، بدون 
دعا، بندگان خدا به کماالتی نائل می شــوند که از طریق دعا نائل 
نمی شــوند؛ البته عکس آن هم ممکن اســت. اما اینکه واقع شده 
اســت یا نه، باید بررسی شود. بنابراین، با توجه به این، راه حل این 

مسئله چیست.
 مســئلۀ دیگری هم است که اگر توفیق باشد و لطف الهی نصیب 
ما و شما گردد در موعد خودش طرح مسئله می کنم و به پاسخ آن 
خواهم پرداخت و تبیین خواهم کرد. اّما در اینجا برای پاسخ به این 
مسئله باید اقسام و مراتب دعا را مطرح کنیم؛ اگرچه اقسام غیر از 
مراتب باشد و مراتب غیر از اقسام باشد، آن گونه که در علوم دیگر 
و در حوزه های دیگر علمی میان مراتب و اقســام تفاوت هســت، 
ممکن اســت که این گونه نباشد. چه بســا گاهی منظور از اقسام، 
همان مراتب باشد و هر یک از آن مراتب هم، قسمی از اقسام دعا 
باشــند؛ ولی درعین حال، با اندک تفاوتی در آنچه که دربارۀ اقسام 
می گوییم در مورد مراتب چیز دیگری خواهیم گفت.  مراتب ممکن 
است مربوط به قسمی از این اقسام باشد، یا ممکن است مربوط به 
بخشی از اقسام باشد و برخی دیگر از اقسام، مراتب نداشته باشند؛ 
مثاًل یکی از دعاها و اقســامی که داریــم، دعای لفظی و گفتاری 
است، این ممکن اســت که مرتبه نداشته باشد و اگر مرتبه داشته 
باشد فقط ممکن است که دعای منقول، جزء مراتب آن باشد، آن 

را نمی توان مرتبه نامید.

اقسام دعا �
 اولین نکته قبل از بیان اقسام دعاها و پاسخ به این مسئله، دربارۀ 
حقیقت دعا اســت. حقیقت دعا عبارت است از احساس نیاز انسان 
به قدرتی فراتر از خویش. ممکن است این قدرت فراتر از خویش، 

سلســله مباحث »مالحظاتی عرفانی در باب دعا« در شب های ارزشمند قدر در 
ماه مبارک رمضان توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمرتضی حسینی 

شاهرودی در مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد ارائه گردید.
نظر به استقبال گسترده از این مباحث، نشریه حکمت اسالمی در نظر دارد متن 
این سخنان را در اختیار عالقه مندان قرار دهد که قسمت اول آن در این شماره 

منتشر می شود.
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قدرتی فیزیکی و یا متافیزیکی باشــد. احساس نیاز و توجه به این 
قدرت و این رفع نیاز ها. نیازهای انســان، ذومراتب است؛ نیازهای 
بدنی، نفســانی، قلبی، ظاهری، باطنی، معنوی، نیازهای مربوط به 
حضورش در عالم طبیعــت و نیازهایی که مربوط به عالم برزخ و 
مثال و قیامت اســت، قیامت هم خودش مراتبی دارد. انســان در 
هــر یک از این منازل نیازهایی دارد که این احســاس و توجه به 
رفع این نیازها به استمداد از قدرتی فراتر از خود ترجیحاً نامتناهی 
و متافیزیکی اســت؛ ولی ممکن برای رفع برخی از نیازها توجه به 
این قدرت ملکوتی، فراطبیعی و متافیزیکی ضرورت نداشته باشد. 
بنابراین، خواسته های انسان بی شــمار،  دعاهای انسان بی شمار و 
طبعاً راه های رفع این نیازها هم باید بی شمار باشد. همین اندازه در 

مدعا کفایت می کند به خاطر اینکه فرصت بیشتر نیست.

دعای لفظی ]

با اولین مرتبه از دعا همه آشــنا هستید در اوقاتی فرصت می کنید 
به ویژه در ماه مبارک رمضان که وقت دعا است و حقیقت عبادت، 
دعا است، انسان ها بخواهند یا نخواهند مشمول دعا هستند. دعای 
دیگری هم وجود دارد که همه با توجه به آن متذّکر می شــویم و 
عبارت از دعای لفظی و قالی اســت و مربوط به طبیعت مان است؛ 
گاهی با زبان  و گاهی با گردن کج از خدای متعال درخواســت که 
نوعی زبان است و گاهی دستان خود را به سوی خداوند متعال دراز 

می کنیم، این هم نوعی زبان اســت؛ یعنی کالمی است که داللت 
بــر امری می  کند همان طورکه با زبان گفتاری با گزاره ای از خدای 
متعــال چیزی را می خواهیم، آن هم مدلــول و داللتی دارد و دعا 
است. چنانکه اگر کسی آهی می کشد، متأثر و متأسف می شود این 
از همین اقسام دعای ظاهری است دعای در مرتبه طبیعت خواه در 
مرتبه طبیعت، دعایی بر زبانمان و خواه بر چشــمانمان جاری  شود 
و خواه در مواردی که خدمت شــما عرض کردم. این دعای نفسی 
ظاهری، دعای کالمی یا تعبیرهای مشــابهی که عرض کردم از 
دعاهای متداول اســت که همۀ خلق، کم یا بیش و برخی بســیار 
و برخی کمتر، اما متوجه است که منبعی برای رفع نیازش هست. 
ممکن اســت که دعای لفظی متافیزیکی در همه جا وجود نداشته 
باشد؛ اما دعا آن احســاس نیازمندی و میل به رفع نیاز و آن میل 
را آشکار کردن مختص به توجه در متافیزیک و ماورای طبیعت یا 
مبدأ الیزال الهی نیست؛ بلکه غیر از آن را هم شامل می شود. این 
دعا تقریباً می توان گفت که یکی از ادعیه ای اســت که انســان ها 
متوجه آن هستند. در این ایام، به ویژه در ماه مبارک رمضان، ادعیه 
و اورادی وارد شــده اســت، در ماه رجب هم کــم و بیش از این 
گونه دعاها وارد شده اســت؛ ولی ادعیه ماه مبارک رمضان ادعیه 
بی نظیری است، من جمیع جهات و الحیثیات آثار و خیرات و برکات 
آن هم بی نظیر اســت. در ماه مبارک رمضان، نه فقط انسان، بلکه 
گویی همۀ عالم هستی دست به دست هم داده اند تا الطاف الهی را 
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عیان و نازل کنند و به انسان ها و سایر موجودات برسانند. 
 از لوازم یا امور مقارنی که با این دعا اتفاق می افتد این اســت که 
ممکن است این دعا علمی نباشد؛ یعنی همراه با آگاهی به جوانب 
و خواسته ها نباشــد، چیزی را از خدای متعال می خواهیم که دقیقًا 
نمی شناسیم. آنچه را که خواسته ایم یا مصلحت و خیر دائم و باقی 
ماست و یا خیر و مصلحت دائم و باقی نیست و موقتی است، خیر و 
مصلحت اینجا و اکنون است یا ممکن است خیر و مصلحت اینجا 
و اکنون هم نباشــد. البته این مرتبــه از دعا و مرتبۀ بعدی دعا که 
توضیح خواهم داد، مرتبۀ دعای لفظی است یا اولین مرتبه از مراتب 
باطن انسان است. آن هم تقریباً همین گونه است یعنی ما چیزی را 
با اصرار و توجه از خــدای متعال می خواهیم؛ درحالی که نمی دانیم 
چه می خواهیم. گاهی یا نمی دانیم از خدای متعال چه می خواهیم و 
یا به لــوازم آن توجه نداریم و تحّمل لوازم آن را نداریم، چرا که در 
برخی از ادعیه بســیار به اشاره آمده است که خدایا آنچه که خیر و 
صالح است در دست تو است بر من نازل بفرما. آنچه که در خیر و 
مصلحت است در دست اوست؛ یعنی اینکه انسان را به غایت الغایات 
برســاند که یقیناً خیر و مصلحت است و همچنین خیر و مصلحتی 
که رسیدن به غایت الغایات دارد با خیر و مصلحتی که برای رسیدن 
به منازل متوســط دارد کاماًل متفاوت اســت. خدای متعال هم به 
خاطر حب کمال که  همۀ کماالت خودش در غایت الغایات آشکار 
می شــود طبعاً آن را بیشتر می طلبد. کسی که چنین تقاضایی دارد، 

تقاضای توحید و وصول به درجات توحید را دارد، نمی داند که چنین 
تقاضایی در برخی از دعاها مانند دعای صباح امیرالمؤمنین، یا 
در برخــی از اذکار مانند ال إله إال اهلّل و همچنین در برخی موارد یا 
برخی ادعیه گرفتاری ها و مشکالتی را دارد که تحملش را ندارد. بر 
فرض که دعای یک عالم باشد و حقیقتاً کماالت و قرب الی اهلل را 
طلــب کند؛ ولی نمی داند که قرب الی اهلل لوازمی دارد که تحملش 
ممکن نیست یا در ما نیســت یا در  داعی مورد بحث نیست. پس 
گاهی این طور است که دعا می کند، حقیقتاً هم می خواهد؛ ولی لوازم 
آن را نمی شناســد. در برخی از موارد هم الفاظ و روایاتی را به زبان 
می آورد؛ ولی نمی داند که چیســت. بسیاری از ما فارسی زبان ها با 
اینکه عربی هم می دانیم؛ ولی معانــی مختلف واژه را نمی دانیم و 
داللت های مختلف یا احتماالت مختلف یک داللت را نمی شناسیم؛ 
بنابراین، ممکن است چیزی از خداوند متعال طلب  کنیم که در واقع 
آن را نمی طلبیم و اگر به اجابت برســد همان طور که برای اجابت و 
دریافت آن، روزها و ماه ها و ســال ها دعا و تضرع کردیم، برای رفع 

آن نیز باید همین کار را بکنیم.
بنابراین، در دعای ظاهر یا در دعای زبانی لفظی و همچنین اندکی 
هم در دعای نفسانی، اولین مرتبه از مراتب این گونه است که داعی 
خودش را در طلب کردن خسته می کند و چیزی را طلب می کند که 
در واقع نمی خواهد و نمی داند چیزی را طلب می کند که نمی خواهد. 
دلیلش این است که این دعا را در الگوهای متعالی یافته است؛ مثاًل 
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دیده اســت که امیرالمؤمنین یا پیامبر تقاضا کرده است؛ 
بنابراین گمان کرده اند که وقتی آنها تقاضا کرده اند ما هم می توانیم 
تقاضا کنیم، کمالی که آنها طلب کرده اند، مطلوب فیه اســت و ما 
نیــز باید آن را تقاضا کنیم. البته گاهی کســانی که به این نکات 
توجه دارند از باب تشــّبه تقاضا می کنند از باب تشبه امکان اجابت 
وجــود دارد؛ یعنی چیزی را از خدای متعــال تقاضا می کند؛ چون 
امیرالمؤمنین  خواسته است؛ اگرچه در ظاهر و سخن، به معانی 

مّد نظر امیرالمؤمنین توجه نداشته باشد. 
خالصه ســخن این است که در این مرتبه از دعا، لوازمی بر دعای 
داعی مترتب اســت که یا نمی شناسد یا اگر بشناسد گمان نمی  کند 
که در طاقت او نیســت و نمی تواند آن را بپذیرد. همراهی، تشــبه 
و ســنخیت با اولیای خدا در حد توان انسان های معمول، بلکه در 
حّد توان خواص از انســان ها و بلکه اخّص از خواص انسان ها هم 
نیست. در عین حال که امکان پذیر نیست، پیوسته حشر با انبیاء، اولیاء 
و خاندان مطهر پیامبر را تقاضا می کنیم و این تقاضا هم تقاضای 
حقیقی اســت؛ یعنی حقیقتاً می خواهیم و اصرار می کنیم. چقدر نذر 
و تضرع می کنیم که خدایا ما می خواهیم همراه امیرالمؤمنین باشیم 
و اصاًل هم نمی دانیم کــه همراهی با امیرالمؤمنین در حدّ  توان ما 
نیست، ما اگر با فاصلۀ بی نهایت در مسیر امیرالمؤمنین موفق 
به حرکت شویم کار کوچکی نیست، کار بسیار بزرگی است. بنابراین 
در مرتبۀ دعای زبانی، ضمن ضروری بودن دعای زبانی باید توجه 
بــه فهم و درک و مانند آنها را هم داشــت. مثاًل وصول به توحید، 
مشکالت دنیوی و بلکه برزخی نیز دارد که از عهدۀ آدم های معمولی 
برنمی آید. برخی از انبیاء بر حسب نقل تا آخر هم نتوانستند تحّمل 
کنند و از حرفشان پشیمان شدند و گفتند که گرفتار شدیم و از خدای 
متعال خواستند که گرفتاری را حل کند؛ در حالی که این گرفتاری بر 
آنها معلوم اســت و مقصدش  معلوم است و غایتی عقالیی، بلکه 
فراتر از عقل دارد؛ ولی گاهی انبیاء هم تحمل درک مراتب و مقامات 
توحید را ندارند یا اگر توانایی دارند با هزار گرفتاری مواجه می شوند. 
طبعاً انســان های معمول وقتی دعا می کنند باید دعاهایشان کاماًل 
سنجیده باشــد، »رّبنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی اآلخرة حسنة وقنا 
عذاب الّنار«، خدایا ظاهر، اعتقادات و اخالق ما را درست کن، خدایا 

توفیق اصالح عمل و توانایی انجام عمل صالح را به ما بده. 
دعاهای انسان معمول و بلکه خواّص نیز باید همین باشد. باید تقاضا 
به گونه ای باشــد که اگر به اجابت رســید، گرفتاری برای او ایجاد 
نشود و اگر عمل صالح انجام داد لوازم غیر قابل تحّمل همراه نداشته 
باشد؛ در حالی که لوازم برخی از تقاضاهایی که در ادعیه به ویژه ادعیۀ 
مأثوره که از رو می خوانیم، قابل تحمل نیســت مگر این طور باشد 
کــه بگوییم خدای متعال می داند که ما چه می  خواهیم و این حرف 
را جــدی نمی گوییم و اگر گفتیم که ما می خواهیم همراه و هم پایۀ 
امیرالمؤمنین باشیم، می خواهیم با او سنخیت و شباهت داشته باشیم. 
خــدای  که حاال ما نماز بخوانیم، ما هــم روزه بگیریم، ما هم اگر 
اضافه بر مال خود داشتیم دست فقیر را بگیریم نه اینکه می خواهیم 

»يطعمون الطعام علی حبه مســكینًا و يتیمًا و اســیرًا« باشیم که 
مربوط به اخالق دیگری است و در هیچ یک از اخالق های متعارف، 
گنجایش تبیین و توضیح ندارد. بنابراین باید توجه داشته باشیم که 
در ایــن ادعیه یا باید بگوییم که خدای متعــال می داند که ما چه 
می خواهیم، در برخی موارد اتفاقی نمی افتد. اگر ادعیه لفظی، ظاهری 
و گفتاری ها و اذکار توحیدی، به طور پیوسته و دائم یا مدتی طوالنی 
خوانده شود؛ مثاًل اگر کســی دعای صباح امیرالمؤمنین را هر روز 
بخواند نه هفته ای یک بار یا دو هفته و ســه هفته یک بار یا مثاًل 
ذکر »ال اله اال الّله« یا ذکر »سبحانک يا ال إال اله إال انت يا کل شئ 
هالک اال وّجه«، که ذکرهایی در اعلی درجه توحید است، دفعه اول 
خــدای متعال می فرماید که خواســته دو کلمه با او صحبت کند و 
دفعــۀ دوم هم می گوید که خودش هم نمی داند که چه می گوید و 
به همین ترتیب، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم و آخر می گوید 
انگار کوتاه نمی آید، ما این را به او می دهیم ببینیم چه کار می کند. 
گرفتاری مانند ســنگ و چوب و آذرخش از آسمان بر او می بارد و 
می گویــد که خدایا ما این همه دعا کردیم این چه بود به ما دادی؟! 
همین ها را خواســته بود؛ اما خودش نمی دانست. بنابراین به همین 
دلیل است که به زبان عرفی برخی از این ادعیه مستجاب نیستند؛ 
البته دعای غیرمســتجاب معنا ندارد و امکان پذیر نیســت، به زبان 
عرفی چیزی که ما می  خواهیم گاهی به اجابت نمی رســد، ظاهراً 
ما چیزی خواستیم؛ اما خدای متعال، چیز دیگری را تحویل ما داده 
اســت. موارد دیگر هم فراون داریم که مثاًل اگر کسی به محبوب 
خود نفرین می کند یا محبوبی به حبیب خود نفرین می کند؛ به تعبیر 
دیگر، زن و شــوهر همدیگر را نفرین می کنند، نفرین های آنها در 
مورد همدیگر به اجابت نمی رسد؛ چون خدا می داند که اینها راست 
نمی گویند. درست اســت که در برخی روایات داریم که دعای مرد 
در مورد همسرش به اجابت نمی رسد، چون خدای متعال می فرماید 
بــه جای اینکه او را نفرین کنــی ، طالق می دادی و همین مردی 
که از همسرش عصبانی اســت و او را نفرین می کند، چنان با هم 
آشتی می کنند و صمیمی می شوند که بهترین اشعار عاشقانه عالم 
را برای هم می خوانند. عکس آن هم همین طور اســت. این دعاها، 
دعاهای لفظی است، در دعاهای لفظی باید هم به خواندن و هم به 
معانی و لوازمش توجه داشته باشیم و درنهایت هم به خدای متعال 
واگذار کنید. از امیرمؤمنین نقل شده است کسی که پیوسته دعا 
می کنــد که خدایا ما را از فتنه دور کن، نمی داند که چه می خواهد، 
این را می خواهد که از همسر، فرزند، مال، جاه و مقامش دور شود، 
اگر بالفاصله از خدای متعال به اجابت رسید همسر و آن یکی فرزند 
را می گیرد. می گوید که خدایا من از تو چه می خواستم، چه شد؟! تا 
آنجایی که در حوزه فهم و درک ما است به لوازم این دعا باید توجه 
داشته باشیم، دعایی را که مربوط به ما نیست از همان اول بگوییم 
که خدایا تشبهاً الولیائک، در الفاظ خود به آنها شباهت داشته باشیم، 

نه در مقام و نه در خواسته ها. 
 دعای سحر منقول از امام محمد باقر از این ادعیه است. وقتی 
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 دعا می کنیم باید می گوییم که خدایا بهترین خلقت، امام باقر
این دعا را در ســحرهای ماه مبارک خوانده، حتماً خوب بوده است 
که خوانده است و به او چیزی عطا کرده ای که مناسب حال و ظاهر 
و اول و آخر و باطن او بوده است، به ما هم چیزی عطا کن که اگر 
نوشتنی و حسابی هست، آنجا بنویسی که این هم خوانده است؛ اما 
قطعاً اگر لوازمش را به ما و همسر و قوممان  یکجا بدهد همه زیر 
سنگینی بار آن چنان خم می شویم که هرگز بلند نمی شویم. این در 

مورد دعای لفظی که متداول است.

دعای نفسی ]

 مرتبۀ بعد، دعا نفســی اســت. برخی از مراتب نفسی و روحی را 
عرض می کنم و برخی از مراتب هم می گذریم؛ چون یا قابل گفتن 
نیســت و یا من نمی توانم بگویم. انسان مراتب مختلف دارد. اگر 
بگوییم که سه مرتبۀ طبیعت، مثال و عقل یا طبیعت، نفس و عقل 
را دارد، باید سه مرتبه دعا وجود داشته باشد. اگر دارای هفت مرتبه 
باشد مثاًل طبیعت، نفس، قلب، روح، سّر، خفی و اخفی، باید هفت 
مرتبه دعا وجود داشته باشد. اگر کسی گفت که انسان دارای مراتب 
هفتاد گانه، هفتصد گانه و هفت هزار گانه اســت، چنان که برخی از 
بزرگان و شیعیان گفته اند، باید هفتاد هزار مرتبه دعا داشته باشیم و 
اگر کسی گفت که مراتب وجود انسان، نامتناهی یا الیحصی است، 

دعا هم همین خواهد بود. 
بنابراین اگر دو مرتبه یا ســه مرتبه را بیــان می کنیم، به این معنا 
نیســت که تمام شــد، این اصول و کلیاتی است که در قالب های 
زبانی می گنجد. حقایقی در عالم هســتی وجود دارد که ارتباطی به 
عالم طبیعت ندارد؛ یعنی محیط بر جهان طبیعت اســت. آنچه که 
محیط بر جهان طبیعت باشــد با زبان بشــری و زبان گزاره ای که 
برای موقعیت های طبیعت وضع شده است، قابل بیان نیست. چیزی 
می گویم، چیز دیگری متوجه می شوید، نه گفتن ما گفتن است  و نه 
شنیدن ما. ممکن است که گفتن ما تقلیدی از انبیاء و اولیاء و دقیق 
باشد؛ اما فهمیدن آن دقیق نخواهد بود؛ همچنان که در عالم طبیعت، 
زبانی برای مفاهمه و رفع نیازهایمان احتیاج داریم، برای عالم نفس، 
قلب و یا عوالم دیگر نیز زبان دیگری احتیاج داریم. بنابراین آنچه را 
که در عوامل دیگر وجود دارد، نمی توان در قالب های زبان محدود 
دنیوی و طبیعی بیان کرد، مگر آنکه ببیند شــبیه ترین چیز در عالم 
طبیعت به آن چیست و اسمش را مانند آن بگذارند؛ مثل آب، عسل، 
شراب و مانند آنها. مگر می شــود که شراب باشد و مستی نداشته 
باشد، کسی که شراب می خورد برای مستی آن می خورد؛ وگرنه اگر 
شــرابی این طور نباشد، شربت آلبالو است. آنچه را که در عالم دیگر 
وجود دارد که در مشــاهده انبیاء قرار گرفته است و یا در وحی انبیاء 
حضورا به آنها داده شــده اســت، باید در زبان طبیعت و قالب زبان 
تمثیل و مثال در حّدی که شــباهتی وجود داشته باشد، بیان شود. 
اگر گفتیم که شــراب عسل است، نه اینکه از عسل باشد. این نهر 
هم روان باشد حدس بزنید که دمای آنجا باید چقدر باشد که روان 

باشــد و مقصد باید نامتناهی باشــد، دور زدن هم نخواهد بود. اگر 
این گونه نگویند چه باید بگویند؟! نه فقط برای نعمت های اخروی، 
بلکه در همۀ حوزه ها، عذاب جهنم و حقایق دیگری مانند ویژگی ها 
و جزئیات معاد نیز همین گونه است و راهی برای گفتنش نیست؛ به 
تعبیر دیگر، همچنان که مشاهدات و مکاشفات عرفانی بیان ناپذیر 
است، وحی نیز بیان ناپذیر است اینکه بهترین تعبیر و تبیان را ارائه 
کرده است؛ یعنی بهترین بیان ممکن است، نه بیانی که همۀ حقیقت 

در آن متجلی و ارائه شده باشد. این اولین مرتبه بود.
دومین مرتبه، دعای نفسی است. ظاهرمان تقریباً 90 درصد به هم 
شباهت دارد، یک سیاه است، یکی کوتاه تر و یکی سفید است. تفاوت  
در ظاهرمان به اندازه ای اســت که می توان آنها را نادیده گرفت. به 
همین دلیل، دوستی امکان پذیر است؛ چون سنخیت در ظاهر وجود 
دارد و در نتیجه تولید محبت می کند. اما باطن ها این گونه نیســت، 
باطن ها ممکن است چنان با هم متفاوت و متعارض باشند که امکان 
همنشینی و برقراری ارتباط با یکدیگر نباشد؛ به ویژه اینکه نفس هر 
کسی تشــّخصی دارد که هیچ وجه اشتراکی با سایر نفوس ندارد،؛ 
اگرچه در غالب گفتار،  نفس زید و عمرو،  اکرم و اشــرف مندرج در 
یک ماهیت تاّمه هستند و جنس و فصل آنها یکی است، این در حد 
بیانات عرفی است، نه در حد بیانات حقیقی و واقع نما. در حد بیانات 
واقعی، نفس هر کسی گونه وجود اوست، از حیث تدبیر بدن است و 
این در حد بیانات عرف، من جمیع الجهات مختص خود اوست و با 
هیچ کس اشتراک ندارد. به گونه ای که می توان گفت که نفس هر 
کسی ظهور اسم لیس کمثله شئ است؛ همان طور که خدای متعال، 
صفات و افعال او، لیس کمثله شئ صفات او هم لیس کمثله شئ، 
اســت و تک تک موجودات عالم را که می آفریند، لیس کمثله شئ 
اســت؛ منتها وجود از حیث خلقیت یا از حیثیت های دیگر می تواند 
احتماالت متعدد دیگری را داشته باشد. بنابراین، این گونه نیست که 
سرانگشت ما با همدیگر تفاوت دارد اما بقیه مشابه هستیم، موجودی 
که اسمش اکرم است، به تمامه با دیگران متفاوت است و در نتیجه 
در حوزه دعای نفســی یا دعای باطنی کار پیچیده ای خواهد شد و 
کسی می تواند در این زمینه سخن بگوید که بر نفس خویش احاطه 
داشته باشد؛ نه فقط به علم حضوری اجمالی، بلکه به علم حضوری 
تفصیلی، شهود، کشف و معاملۀ تفصیلی، نفس خویش را مشاهده 
کند. اگر کسی چنین چیزی را داشت می تواند دربارۀ دعای نفسانی 
خودش سخن بگوید و اگر بخواهد دربارۀ دیگران سخن بگوید، باید 
احاطۀ تکوینی بر نفوس دیگران داشته باشد تا بتواند دعای نفسانی 
را داشته باشد. طبعاً کار پیچیده تر می شود گویی آنچه را که می توان 
درباره اش صحبت کرد دعای ذاتی ظاهری اســت و دعای نفسانی 
پیچیدگی دارد. در عین حال، دعای نفســانی عبارت است از دعایی 
که اگر زبان در آن اســت که در اغلب موارد است، اینکه گفته شده 
در دعای نفســانی قلبی و روحی و مراتب باالتر، گزاره و قول وجود 
ندارد، سخن دقیقی نیست. سخن دقیق این است که قول می تواند 
در همۀ مراتب دعاها وجود داشــته باشد و کسی دعای ناب متأثر از 
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سخنرانی 

تجلی ذاتی خدای متعال داشــته باشد و در عین حال همراه با گفتار 
باشد که شواهد آن را خدمت شما عرض خواهم کرد. اواًل این دعا، 
دعایی است که می تواند با سخن باشد و می تواند بدون سخن باشد 
و عبارت اســت از دعایی که نشان دهندۀ پرسش های درونی است 
که عمدتاً کشش های غریزی مشترک با سایر انسان ها و حیوانات 
است. اینکه می گوید مشترک با سایر حیوانات است؛ یعنی ما در حوزۀ 
غرائز طلب می کنیم آنچه را که حیوانات طلب می کنند؛ البته مقداری 
بیشتر و شسته رفته تر و تمیزتر. حیوانات در مرتبۀ نفسشان چیزهای 
طلب می کنند، خوردنی و آشامیدنی طلب می کنند. غذای امروز خود 
را می خورند و برای فردای شان هم مخفی می کنند، کالغ ها اگر دو 
گردو پیدا کنند یکی را می خورند و دیگری را مخفی می کنند، جای 
آن را هم گم می کنند، موش ها و مورچه ها هم چنین اســت، بیش 
از نیاز سالشــان مخفی می کنند. کم  پیدا می شود که فقط به فکر 
امروزشــان باشند و به فکر فردا نباشــند که البته معلوم هم نیست 
خوب باشــد فکر فردا نبودن. ما در عرائز به حیوانات شباهت داریم؛ 
ولی تفاوت غرائز انسان با حیوان این است که غرائز انسان شریف تر 
اســت و به آنچه حیوانات طلب می کنند قناعت نمی کند و وجه و 
ظاهر بهتر و کمّیت و کیفیت بیشــتری را طلب می کند و همچنین 
مقوالت دیگری که ممکن است در خواسته هایشان ظهور، تحّقق و 
تجلّی داشته باشد. کسی که در حوزۀ غرائز خود طلب هایی می کند، 
به زبان بیاورد یا به زبان نیاورد، این طور پیوسته دعا می  کند، کسی 
مثاًل گرسنه است بگوید که خدایا گرسنه ام، »رّب بما انزلت خیرًا«، به 
زبان دعا کرده است. اگر آدم گرسنه چیزی نگوید یعنی چه؟ این آدم 
گرســنه انگار با همۀ وجودش می گوید که خدایا نان را برسان، آدم 
تشــنه تقاضای مناسب با خودش را دارد، این ها را دعاهای نفسانی 
می گویند؛ به زبان بیاید یا به زبان نیاید. اگر گفتیم که نفس عبارت 
است از ارتباط با بدن یا حیثیت تدبیری، بنابراین مربوط به تقاضاهای 
بدنی مربوط به این دنیا است و اگر تقاضاهایی مربوط به عالم دیگر 
داشته باشد از حوزۀ نففس خارج خواهد بود؛ چنان که اگر وجود انسان 
در عالم دیگر، دوام و بقاء دارد، دیگر نفس نیست و امر دیگری است، 
چون حیثیت تدبیری ندارد. مگر آنچه دربارۀ عقل گفته می شود که 
گاهی به جزئیات و گاهی بــه ادراک کلیات و گاهی به امور دیگر 
گفته می شود، گاهی هم گفته می شود که عقل عبارت است از قوه 
ادراکیه حقیقی انسان که همۀ هویت انسان را تشکیل می دهد. اگر 
عقل را این طوری گفتیم؛ کار عرفا هم با عقل اســت، کار انبیاء هم 
با عقل است، کار فرشتگان و عقول و مالئک هم با عقل است، کار 
خدای متعال هم با عقل اســت؛ منتها با درجات مختلف. نفس هم 
همین گونه اســت اگر حیثیت تدبیری در نظر بگیریم که اینجا هم 
مّد نظر اســت کسی که دعای نفسانی دارد؛ یعنی برای دنیای خود 
تقاضاهایی می کند و نهایتاً برای غرائز و خواسته ها و نتایجی که در 

دنیا آن را می طلبد. 
 اگر نفس حیثیت ارتباط با بدن باشــد تقاضاهایی را که به نوعی 
با این جهــان ارتباط دارند؛ البته احتمال اینکه برخی از تقاضاهای 

غزیزی ما در عوالم دیگر هم مربوط به همین دعا باشد. در بخش 
دیگری خواهم گفت که دعا یا دعای تّجار اســت یا مشــابه آن. 
دعای تّجار، هم شامل دعاهای دنیوی و هم شامل دعاهای اخروی 
می شــود. بنابراین، آنچه در عوالم دیگر وجود دارد عبارت است از 
مرتبۀ متعالی همین نفس، نه مربوط به روح و مرتبه های دیگر. اگر 
این طور باشــد وقتی می گوییم که »ومن فیها سندس و استبرق«، 
تقاضا می کنیم که در آنجا هم لباس داشــته باشیم، لباس شیک و 
تمیز داشته باشــیم. طبعاً اگر انتظار ما این است که این چیزهایی 
را که اینجا داریم بهتر و مارک دارش را آنجا داشــته باشیم، مربوط 
به همین غرائز و جزء دعای نفســانی می شود. اما اینکه ما چیزی 
می گوییم و چیزی می شنویم و ممکن است اتفاق دیگری بیفتد، اگر 
این گونه باشد که به گمان من این گونه است که آنچه را که ما در 
عوالم دیگر دریافت می کنیم، نمی خواهم بگویم که مشترک لفظی 
باشد به صراحت، ولی معنوی هم نیست، آن نظریه تمثیل می گوید 
جاهایی در زبان گفته شده است. این دعای نفسانی که عبارت است 

از دریافت مشتهیات غرائز نفسانی از حیث تدبیر بدن.
اگر آنچه که در عوالم دیگر اســت همین غرائز ماست؛ مثل اینکه 
انسان نیاز به همســر دارد گر در عالم دیگر هم این طور باشد که 
انسان نیاز به همسر دارد، این ادعیه شامل آنها هم خواهد شد؛ اما 
اگر این گونه نباشد عوالم دیگر ارتباط با غرائز نفسانی ندارد؛ بلکه با 
از دنیا رفتن، هم بدن و هم غرائز مربوط به بدن می رود به گونه ای 
که  نفس بدون تدبیر باقی می ماند، نفســی که غریزه شــهوت و 
غضب ندارد، بر همین اساس، لوازمش را هم نخواهد داشت؛ یعنی 
فضائل و رذائل اخالقی هم نخواهد داشــت. اگر این گونه باشد کار 
خیلــی بر وفق مراد خواهد بود که مــا در اینجا برخی از صفات را 
داریم که اصاًل مقبول نیست و سبب توقف انسان در عالم طبیعت 
است؛ مانند رذائل اخالقی. اگر این رذائل مربوط به نفس از حیثیت 
تدبیر بدن باشــد و حیثیت را از آن کم کنند این صفات در این دنیا 
می مانند؛ یعنی در عالم دیگر نه کسی ترسو است، نه کسی پرخور 
است نه کسی شهوتران است،  نه کسی مکار است. این مرتبۀ دعای 

نفسانی بود.
 نکتۀ دیگر اینکه دعای نفســانی، بدون نفس تحقق پیدا نمی کند. 
دعای نفســانی از دعای لفظی به اجابت نزدیک تر است. بنابراین 
آنچه که عــرض کردیم برخی دنیا بر وفق مراد آنها اســت، هم 
دنیــا دارند، هم امکانــات دارند و هم عّزت دارند، ممکن اســت 
همین گونه باشند. علتش این است که دعاهای نفسانی از دعاهای 
لفظی به اجابت نزدیک تر اســت. این نکته را باید متذکر شــویم، 
اکنون که دعاهای نفســی به اجابت نزدیک تر است تالش کنیم 
که خواسته های نفسانی، خواسته های متعالی باشد و فقط منحصر 
به غضب، شــهوت و شیطنت نباشــند. البته نفس بیش از اینها را 
نمی طلبد و مربوط به همین حوزه ها اســت؛ منتها می تواند مکارم 
اخالق باشــد. سعی کنیم که با تربیت و تزکیه نفس، طلب هایی را 
داشته باشیم که حیوانات آن طلب ها را ندارند، این طلب ها حتی اگر 
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خواب هم باشیم، آشکار هستند؛ یعنی پیوسته و بدون اینکه توجه 
داشــته باشــیم و به زبان بیاوریم مثل اینکه مینویسد و در مقابل 
خدای متعال نگه می دارد مثل عالئم نفســانی آشکار می کند و به 
خدای متعال می گوید که من این را می طلبم. قطعاً اگر طلب حقیقی 
باشــد دسترسی به این خیلی نزدیک است. در نتیجه دعای لفظی 
و ظاهری را باید داشــته باشیم، دعای نفسانی را باید بیشتر داشته 

باشیم و دعای نفسانی اتم و به اجابت نزدیک تر است.

دعای قلبی ]

 دعای قلبی تفاوت زیادی با دعای نفســانی ندارد. در دعای نفسی 
علم همراه خواســته ها نیست، نفس انســان چیزهایی را می طلبد 
بدون اینکه در طلب خود داشته باشد یا اینکه در اظهارش به همۀ 
حیثیت ها، لوازم و جزئیاتش علم داشته باشد. تفاوت دعای مربوط 
به مراتب قلب آن اســت که مقرون به علم است. به همین دلیل 
در آغاز عــرض کردم که در دعای لفظی احتمــال دارد چیزی را 
بخواهیــم که واقعاً نمی خواهیم، بعد خدای متعال می گوید که این 
را که می خواهی این اســت و شما می گویید که نه چیز دیگری را 
می خواســتیم. در دعای نفسی هم احتمال آن وجود دارد و با توجه 
به اینکه عالمانه نیست چیزهایی را می طلبیم مثاًل نفس با توجه به 
قوه شیطانیه که دارد در شیطنت فکر عظیم داشته باشد و می خواهد 
در فکر محیط بر سالطین باشد، در غضب می خواهد سلطان عالم 
باشد، در شهوت می خواهد همۀ مشتهیات عالم طبیعت در اختیارش 
قرار گیرد. اما به تفصیل نمی داند، اگر هم به تفصیل بداند، عوارض 
و لــوازم ان را نمی داند. بنابراین، جزء مواردی اســت که اگر لطف 
خدای متعال تحقق پیدا کند تنزل پیدا کند ممکن اســت که این 
دعاها را نفس ما پیوســته از خدا بخواهــد و خدای متعال آن گونه 
که گفتیم دسترســی یافتن به آن، به اجابت نرساند، این احتمالش 
است. یعنی دعایی که بر حســب ظاهر مستجاب نباشد در دعای 
نفســی و زبانی وجود دارد؛ امــا در دعای قبلی وجود ندارد. علتش 
این اســت که در دعای قبلی، قلب همراه با علم است و هوّیت و 
حقیقتش عبارت اســت از علم و معرفت. بر همین اساس است که 
در مرتبــۀ قلب، بندگان خدا راضی به قضای خدا و مطمئن به قدر 
خدای متعال می شوند. در مرتبۀ نفس با توجه به نکاتی که خدمت 
شــما عرض کردم، با بودن شیاطین جای این سخن ها نیست که 
تقاضا می کند که مغز هویت و مغز وجودشــان را طلب کرده باشد، 
چنین چیزی آنجا امکان پذیر نیســت. به همین دلیل، این مربوط 
به مرتبه دعای قلب اســت که علم تفصیلــی دارند و به لوازم آن 
نیــز علم دارند، دعایی را انجــام می دهد که حقیقتاً آن را می طلبد 
و حقیقتاً به اجابت می رســد. اشکال مرتبه قلبی این است که قلب 
بســیاری از انسان ها، در دنیا متولد نمی شود و قلب کسانی هم که 
متولد می شــود به کمال شایستۀ قلب بودن که مظهر اسم شریف 
مقلب القلوب باشــد، نمی رســند. همچنان که گفته شده است که 
عقل انسان ها در چهل سالگی می خواهد متولد شود و واضح است 

که این عقل باوجود اینکه این انســان با سابقه چهل ساله که در 
دامن عزائز بوده، به هیچ جا نمی رســد، قلب هم همین گونه است 
دیر متولد می شــود، مثل بدن نیست که بعد از نه ماه متولد شود و 
تحقق قلب دیرتر است. دعاهای قلبی،  عالمانه است، علم تفصیلی 
هم در آن وجود دارد و اجابت آن هم قطعی اســت؛ ولی جمع قابل 
توجهــی از خلق خدای متعال چنین دعاهایی ندارند؛ زیرا قلب آنها 
متولد نشــده است. ان شــاءاهلل در عالم دیگر وقتی که نفس را با 
قطع نظر از حیث تدبیری اش، یعنی وجود انســان، تحویل مالئکه 
خدای متعال می دهند تا قلب متولد شود، منتهی آن چیزی که آنجا 
متولد می شود اینجا باید می شد و برای به اجابت رسیدن دعا الزم 
داشتیم. بنابراین، اگر کسی این گونه دعاهای عالمانه می خواهد که 
قریب اجابت است و اجابتش قطعی است باید به فکر قلب خویش 
باشد. در تعالیم دینی، همچنین در مباحث اخالقی، به ویژه اخالقی 
که اشاره هایی از نقل و گفته های دینی آورده مثل جامع السعادات، 
کمک می کند و بســیاری از آیات و روایات در این زمینه است که 
راه  را نشــان می دهد که چه کنیم که قلب به علم تفصیلی برسد. 
اگر قلب به این مرتبه برسد؛ حتی اگر دعا هم نکند خودش پیوسته 
دعا می کند و پیوســته هم به اجابت می رسد و هم دعاهایی که به 
اجابت نرســد همه مطلوب ما است و هیچ کدام خالف خواسته ما 

نیست و نخواهد بود.

دعای روحی ]

از مراتب هفتگانه، آخرین مرتبه ای که می گویم دعای روحی است. 
مرتبۀ روح، میانۀ ســه مرتبۀ طبیعت، نفس و قلب و سه مرتبۀ بعد 
که ســّر، خفی و اخفی است. این مرتبه از جهتی به جهان طبیعت 
شــباهت دارد و از جهت دیگر، به مرتبۀ بعد از آن شباهت دارد و از 
جهت دیگر، نه به این شباهت دارد و نه به آن شباهت دارد. مرتبۀ 
روح، مرتبۀ نفی انانیت اســت، فنا نیست، انکسار تعینیات و حدود 
است ؛ به گونه ای که به هر کجای عالم هستی نگاه کند خود را در 
آن می یابد و بــا نگاه دیگری به هر کجای عالم، خدا را می بیند و 
اگر به خودش نگاه کند همۀ عالم هستی یا خدای متعال را مشاهده 
می کند. در این مرتبه، طاّمات و شــطحیات عرفانی صوفی اتفاق 
می افتد و اگر کسی حقیقتاً در مرتبۀ روح قرار بگیرد و این حرف ها 
را بگویــد با توجه به اینکه در موقعیتی اســت که همین  ها از او بر 
می آید، امری طبیعی است؛ منتها توقف او و دوام و ثبات او در این 

مرتبه طبیعی نیست.
 اگر کســی در این مرتبه وارد می شود باید با پایی که در این عالم 
روح وارد شــده است با همان پا باید خارج شود. اگر این گونه شد یا 
پیامبر است یا از مریدان، محبان و صحابی خاص پیامبرانی است که 
هیچ گونه توقفی دراین باره ندارند. اگر آن توقف و مکث را نداشــت 
حرفش مانند سخنان انبیاء و اولیاء خواهد بود و به جای اینکه بگوید: 
لیس فی جبتی ســوی اهلل، می گوید: ال الــه اال اهلل، ال اله اال انت، 
ال اله اال هو. اینکه در میان عرف و اکثر مردم، چنین شــتهیاتی رخ 
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سخنرانی 

نمی دهد به این دلیل نیســت که با همان پایی که در همان عالم 
وارد شــدند، عبور کردند. اینها خواب آن را هم ندیده  و گمان آن را 
هم نمی کنند که چنین عالمی وجود داشــته باشد. نه اینکه به دلیل 
فرط کمال خود پیوسته می گویند: »ال اله اال الله«؛ بلکه اینها »ال اله 
اال الله« و »ال اله اال انت« را تشــخیص نمی دهند، کل شئ هالک 
را تشــخیص نمی دهند، اصاًل این مراتب را نمی فهمند و در همان 
ال إله اال اهلل متوقف می شــوند. دلیلش این اســت که روح،  جسم، 
ظاهر و باطن آنها از چنین مرتبه ای بی خبر است و بسیاری در هیچ 
مرتبه ای از مراتب عالم به این مرتبه نمی رسند یا اگر هم برسند به 
نحو اجمالی آن را طی می کنند و متوجه نمی شــوند، طفره نیست؛ 
ولی عبور تفصیلی هم نیست. هر کسی عوالم هستی را به صورت 
تفصیلی طی نکند قطعاً و یقیناً نواقصی دارد و اگر در بهشــت هم 
باشد و بگویند که می خواهیم به لقاء خداوند برویم، می گوید که مگر 
در لقاء خداوند متعال بیشتر از این وجود دارد، اینجا الحمداهلل »جنات 
تجری من تحتها االنهار« و کلها دائم است و مقطوع و ممنوع نیست، 
همه چیز فراوان اســت، پیش خدا چیزی غیر از اینها نیست. خدا را 
به خاطر نعمتش و ظهورات رحمتش می طلبم. بنابراین، کسی که 
مرتبه ای از مراتب را، حوزه ای از حوزه های نفسانی را به اجمال طی 
کند و به تفصیل نباشــد، قطعاً و یقیناً در بهشت هم اهل خوردن و 

لذایذ خواهد بود.
  در این مرتبه، چون تعینات داعی رفته اســت و هر چه به خودش 
نگاه می کند خودش را پیدا نمی کند، دعاهایش ویژه اســت. انسان 
داعــی تقاضاهایی دارد که هرگز به اجابت نمی رســد، نه فقط به 
اجابت نمی رسد ممکن االجابه نیست و نه فقط سريع الجابة نیست 
اصاًل امکان پذیر نیســت. در چنین مرتبه ای مثاًل می گوید: »اللهّم 
اشــف کّل مريض«، همه می دانند که این امکان پذیر نیســت و در 
جهان طبیعت شفا یافتن کل مریض، خالف حکمت خدای متعال 
اســت؛ نه فقط جهان طبیعت چنین اقتضایــی را ندارد چون عالم 
مضادات و حرکات اســت بلکه خالف حکمت خدای متعال است. 
اگر کســی بگوید: اللهم اشــف کل مریض و پزشکی بشنود، چه 
خواهد گفت؟ می گوید که این چه دعایی است؟! اگر همۀ مریض ها 
شــفا پیدا کنند، همۀ فقرا غنی شوند، همۀ اهل قبور مسرور شوند، 
بقیه باید چکار کنند، چه کســی را باید تذکر دهیم و موعظه کنیم 
تا زندگی خود را تأمین کنیم. وقتی که خدای متعال امور را اصالح 
کرده باشــد، خلق خدا باید چکار کنند، نه فقط اصالح امور به نحو 
مطلق و بدون کمتریــن نقصانی در جهان طبیعت، حتی در عصر 
ظهور امکان پذیر نیســت. نه فقط به فعلیت نمی رسد؛ بلکه امکان 
ندارد و نه فقط امکان ندارد؛ بلکه با مصلحت خداوند نیز منافات دارد 
و حتی اگر ممکن باشــد، جزء ممکنات واقعه نیست. ممکن است 
کســی بگوید که ممکن است که همه مانند فرشتگان باشند، قیل 
سالم سالما، پیوسته با هم خوش و بش کنند و دعوا نکنند؛ به دعوا 
و مجروحیت کشیده شود پلیسی و نگهبانی باشد. فرض کنیم چنین 
اتفاقی امکان پذیر باشد، مصلحت و حکمت خدای متعال مقتضی 

آن نیســت؛ چون الزمه اش این است که عمران جهان طبیعت که 
از اهداف بزرگ و عالی آفرینش انسان است، تعطیل شود. بنابراین، 
در این حوزه، مانند همین دعایــی که می خوانیم بین نماز ظهر و 
عصر، »اللهم ادخل علی اهل القبور السرور«، به نظر می آید وقتی 
امام معصوم چنین دعایی می کند، اجابت آن بالضروره اســت 
نه باالمکان، اّما در عین حال ایــن دعاها اقتضای اجابت در جهان 
طبیعت را ندارد، از این متوجه می شویم که امام و هر کسی که 
در این مرتبه دعایی می کند، یعنی مرتبه ای که خودش را نمی بیند، 
عرف و محله و قبیله خودش را نمی بیند، دعا می کند درواقع قصد 
عبــادت دارد؛ یعنی خدا به او فرمــوده با من حرف بزن و او با خدا 
حــرف می زند، نه اینکه به قصد اجابت دعا می کند. نکات دیگری 
نیز دراین باره گفته شــده اســت که »ال« السرور در »اللهم ادخل 
علی اهل القبور السرور«، »ال« استغراق نیست، مختصری بندگان 
اهل قبور حساب شده اند. به تعبیر دیگر، این گونه دعاها مانند قضیه 
مصوره نیست، موجبه کلی نیست که یک مورد خالف نداشته باشد، 
یا جزء قضایای مهمله اســت و یا جزء قضایای جزئی است. اینکه 
فرمود: اصلح کل فاســد من امور المســلمین، جزء قضایای جزئی 
است؛ یعنی در یک حّدی از فاسدها را، نه کل نقص و فساد و تباهی 
که ممکن است در عالم طبیعت برای انسان ها وجود داشته باشد. 

دعای استعدادی ]

ســه مرتبۀ دیگر بعد از این وجود دارد که دعای سر، خفی و اخفاء 
اســت که از آن می گذریم، هم چیزی بــرای گفتن نداریم و هم 
چیزی هم نیســت که گفته بشود مگر کسی که خودش اهل سّر، 
خفی یا اهل اخفی باشــد. به جای این، دو دعای دیگر خدمت شما 
عرض می کنم. یکی از مراتب و اقســام دعا، دعای استعداد است. 
آنجایی اســت که گفته می شــود که دعا را ما می کنیم و باران آن 
در امریــکا یا اروپا می  آید. خداوند این قدر به آنها آب و نان داده که 
بــرای بهم نریختن قیمت ها به دریا می ریزند، در فصل جمع آوری 
میوه هــا، مثاًل حدود 20 درصد آن اضافه اســت که آن را در کنار 
دریا له می کنند. ما دعا می کنیم؛ اما برای آنها به اجابت می رســد؛ 
ولی این گونه نیست؛ زیرا دعای دیگری به نام استعداد وجود دارد؛ 
یعنی آن چیزی که باطن و هویت انســان، شرایط درونی و بیرونی 
انســان طلب می کند که اگر از خدای متعال هم نخواسته باشد و 
به زبان هم نخواسته باشد، استعداد از خدای متعال تقاضا می کند. 
بسیاری از خواسته های مان را بدون اینکه بخواهیم خدای متعال به 
اجابت رسانده اســت؛ مثاًل »وکّم من قبیح سترته« ، اول اینکه به 
عقلمان هم نمی رســید که بدی ها و زشتی هایی داریم، دوم اینکه 
از خدای متعال بخواهیم که بپوشاند که رسوا نشویم و سوم اینکه 
مقدمات و ملزومات آن را فراهم کنیم که دعا به اجابت برسد. پس 
بدون اینکه ذهن ما خبردار باشد خدای متعال این دعا را به اجابت 
رســانده و زشتی های ما را پوشانده اســت؛ چون استعداد ما طلب 
می کند. وقتی این طوری شد، بخش دیگری هم است که طبیعت 
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چنین دعایی هم دارد؛ اما  در مرحله اســتعداد، ما اســتعداد داریم، 
غیر مؤمن، کافر و بت پرست هم استعداد دارد. این دعا،  زبان حال و 
زبان استعداد است. این دو فرع بر این نیست که خداوند را بشناسد 
یا نشناسند. »یا من یؤتیه من سئله یا من یؤتیه من لم یسئله«، هیچ 
وقت در مرتبه نفس به زبان نخواســته است؛ اما در مرتبۀ استعداد، 
هویت و حقیقتش چنین چیزهایی دارد. بنابراین، » َکْم ِمْن َمْكُروٍه 
ْهاًل َلُه َنَشْرَته «، حرف ها، ثناها و 

َ
َدَفْعَتُه َو َکْم ِمْن َثَناٍء َجِمیٍل َلْسُت أ

ستایش هایی درباره ما می گویند که روح ما هم بی خبر است؛ ولی ما 
شایستگی اش را نداریم، شایستگی بر حسب ظاهر، زبان، در گفتار، 
در مرتبۀ نفس و در ناحیۀ قلب و روح، ولی در عین حال استعداد های 
مــا آن را طلب می کند. همچنین در دعای افتتاح که این شــب ها 
می خوانیــم: »فكم يا الهی من تربته قد خرجتها«، از تو نخواســته 

بودیم، خدای متعال آن را به اجابت رسانده است.

دعای تکوینی ]

 آخرین دعایی که در این قســمت عرض می کنیم، دعای تکوینی 
اســت. نه فقط ما دعا می کنیم گاهی دعا موقعیت جغرافیایی هم 
دارد، ایــن طبیعت هم دعا می کند. گاهی مــا دعا می کنیم خدایا 
این ابرها را بباران و گاهــی این ابرها دعا می کنند که خدایا ما را 
بباران، از بس پر شــدیم خودمان را نمی توانیم نگه داریم. آن دعا 
چون دعای تکوینی اســت، طبعاً برای اجابتش شرطی نیست جز 
اینکه موانع و مخالت نباشــد که موانع و مخالت را هم انســان 
ایجاد می کند. طبیعت با قطع نظر از ورود و تصرفات انســان، هم 
دعا دارد و هم تقاضا می کند، »یسئلها من فی السماوات و االرض 
اولها بتمامه«، همۀ آســمان و زمین پیوسته خدا را می خوانند و از 
او ســؤال می کند همان طور که می گوید: »اللهم انّی اســئلک من 
جمالک بأجمله« تا آخر هم پیوســته ها سؤال می کنیم از اول دعا 

تا آخر را نگاه کنید آخر می گوییم که ما فقط ســؤال کردیم، سؤال 
کردیم سؤال کردیم، در آخر می گوییم: فاجبنی یا اهلل. از این ادعیه 
ذکری که می تواند مربوط به مرتبه اســتعداد باشد ولی با توجه به 
اینکه این طبیعت چنین توانایی به اعتبار وجود خود دارد، می تواند 
مربوط به تکوین باشــد. تکوین ما هم همین طور است، تک تک 
سلول های بدن ما اگر مخل نداشته باشد، تقاضاهایی دارد که این 
تقاضاها بدون اینکه به زبان ما بیاید و از چشــم ها بگذرد به اجابت  
می رســد. بنابراین، وقتی خدای متعال می فرماید که »یسئله من 
فی السماوات و االرض«؛ همه از خدای متعال طلب می کنند، بعد 
خودش می فرماید: »کل یوم هو فی شــأن«؛ من اجابت می کنم. 
آســمان می  خواند و او اجابت می کند زمیــن می خواند و او اجابت 
می کند. معنی ســخن این است که اگر کسی می بیند که دعاهای 
حالش یا دعای نفســانی او به اجابت نمی رســد به جایی برود که 
طبیعت دعا می کند. هجرت برای این است، هجرت فقط از دار کفر 
به دار ایمان نیســت، هجرت رفتن از جایی که طبیعتش استعداد و 
قابلیت الزم را ندارد به جایی که استعداد و قابلیت را داشته باشد نیز 
هســت. وقتی به جای دیگر رفتیم الزم نیست دعا کنیم که خدایا 
ابرها را بباران، ابرها پیوسته خودشان تقاضا می کنند، پیوسته هم به 
اجابت می رسد و پیوسته هم می بارند، آن قدر می بارند که می گوید 
خدایا مگر برای آســمان اتفاقی افتاده اســت. ولی در کویر آب ها 
پایین رفته اند. همۀ طبیعت این گونه نیســت، هنوز که هنوز است 
آب از همه جای آن بیرون می آید. چرا باید مهاجرت آنجا نباشــد 
چرا باید خواســتن آنجا نباشد، چرا باید رفتن نباشد؛ البته باید همۀ 
جهات آن مالحظه شود. »و آتاکم من کل ما شئتموه«؛ و هر چی 
شما خواستید به شــما دادیم، ما خیلی چیزها خواستیم؛ پول، دنیا 
و شــهوت خواســتیم؛ اما اینها را به ما ندادی. نه فقط »آتاکم من 
کل ما ســئلتموه« و بلکه با توجه به اینکه این سؤال ها سؤال های 
زبانی نیســت که محدود باشد ســؤال مربوط به مرتبه دیگری از 
وجودتان اســت آن ســؤال ها نامتناهی یا غیر قابل شمارش است 
بنابراین می فرماید اینکه هر چه خواســتید به شما دادیم شاهدش 
این اســت که »ان تعدوا نعمت اهلل ال تحصوها« این نعمتی را که 
به شما دادیم بشمارید، از خدا تقاضا نکرده بودیم که دو چشم و دو 
گوش می خواهیم، نگفته بودیم که هر کدام از سلول های مغزی ها 
کار خودش را انجام  دهد. همۀ آنچه که در عالم انجام می شــود با 

دعا انجام می شود؛ منتها گاهی دعا به استعداد است.  

جمع بندی اقسام دعا �
  نکته دیگری را خدمت شــما عرض می کنم به گمان بسیاری یا 
برخی از کسانی که در این زمینه ها نکاتی را مطرح فرموده اند، گفته 
می شــود که این دعاهایی را که گفتید مثاًل دعای زبانی و نفسی، 
دعای ابتدایی اســت آنها را رها کنید. دعاهای دیگر است که مثاًل 
دعا از مرتبه قلب به قلب اســت که گاهی تجلیات افعال خداوند و 

گاهی تجلیات ذاتی خداوند متعال است.
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سخنرانی 

 نکته دوم اینکه آن دو مرتبه دعایی که اول گفتیم زبانی و نفســی 
اســت همان دعای کســانی اســت که دنیا و آخرت می خواهند، 
همیشــه یا خوردنی ها را می خواهند و یا ترس و وحشــت دارند. 
به نظر بنده همۀ اقســام دعایی که گفته شــد مراتبی که خدمت 
شــما عرض می کنم را می توانند داشته باشند؛ یعنی دعای لفظی 
ما می تواند دعای تاجرانه یا خائفانه یا عاشــقانه باشد. عرض کردم 
که می شود دعا قلبی باشــد و لفظ داشته باشد، نه اینکه بخواهیم 
ببینیم امیرالمؤمنین با قلب خود دعای قلبی دارد یا با قلب خود 
ســکوت می کند، وقتی هم که حرف می زند گاهی دعای او قلبی، 
گاهی روحی اســت، گاهی مربوط به سّر اوست، گاهی مربوط به 

مرتبه خفاء و اختفاء او است.
 بنابراین، دعای تاجران می تواند بر زبان باشد، دعای عاشقانه هم 
می تواند بر زبان باشــد؛ چنان که دعــای خائفانه می تواند در نفس 
باشــد، دعای عابدانه هم می تواند در نفس باشد یا دعای آزادگان 
هم می تواند باشد. براین اساس، مراتب دعا که عرض کردیم اینها 

مراتب مختلف دارند.

 مراتب تشکیکی دعا �
 دعا مراتب تشــکیکی دارد؛ هم دعای لفظی و هم دعای دیگری 
که گفتیم؛ زیرا دعا با معرفت انســان مرتبط است و معرفت مراتب 
مختلف دارد. چنان که نفس انســان دارای مراتب مختلف است هم 
نفس یک فرد دارای مراتب مختلف است هم نفس کلی، یعنی نفس 
همۀ انسان ها مراتب مختلف دارد یک مرتبه ظاهر است برای بقیه 
ممکن است ظاهر نباشد. وقتی دعا ارتباط با معرفت داشت و معرفت 
وجود انسان دارای مراتب مختلف بود طبعاً دعا باید مراتب مختلف 
داشته باشد. این معرفت است که نوع دعای زبانی را معین می کند، 
نوع دعای نفســانی ما را معین می کند؛ اگرچه در برخی از موارد از 
دعای نفســانی گفتیم که علم وجود دارد؛ ولی علم تفصیلی وجود 
ندارد و غیر از دعای قلبی است که علم تفصیلی وجود دارد. اگرچه 
علم اجمالی وجود دارد؛ اما علم اجمالی هم براساس معرفتی که دارد 

شکل پیدا می کند. 
براین اســاس، با توجه به درجات مختلف معرفت انسان از خودش، 
از خــدای خودش و از قوانین و روابطی که بر عالم هســتی حاکم 
اســت، نوع دعایش تفاوت دارد، گاهی دعای تاجرانه دارد. این دعا 
عبارت اســت از دعای کسانی که برای خودشان هویتی مستقل یا 
هویتی برای خــود در مقابل خدای متعال می بینند و نمی دانند که 
»کل شــئ هالک«، »کل من علیها فان« نه »کل من علیه یفنی 
و ســیفنی«،  آینده و نه همین اآلن این فنا برای همگان رخ داده 
اســت. تفاوت انسان ها در این اســت که برخی می دانند و برخی 

نمی دانند، »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون«، برخی 
می یابند و برخی نمی یابند، برخی مشاهده می کنند و برخی مشاهده 
نمی کنند؛ وگرنه در اینکه »کل شئ هالک« از ازل الی ابد، تردیدی 
نیست. منتها آنان که می دانند با آنان که نمی دانند تفاوت دارند. آن 
گونه که مشاهده می کنید جمعی بودند که این هالکت ذاتی هویت 
و انانیت خویش را در نمی یابند؛ بلکه برای خودشــان چیزی قائل 
هستند و می گویند که ما یکی هستیم، خدا هم یکی است، غم ما 
ویژه ماســت و خوشی ها هم ویژه ماست، خدای متعال در غم های 
ما شریک نیســت. به تعبیر دیگر، کسانی که به خواسته های خود 
در مقابل خدا اصالت می دهند و به فعلیت رساندن و برطرف کردن 
حوائج خودشان را می خواهند اینها اهل دعای تاجرانه هستند. اگر 
دعایشــان به اجابت برســد به دنبال کار خود می روند مثل اینکه 
خداوند فقط برای رفع نیازهای آنها است؛ اما گر نیازهایشان برطرف 
نشود، شکایت می کنند و گاهی نیز می گویند که خدایا نماز خواندیم، 
روزه هــم گرفته بودیم، ده بار هــم عتبات زیارت رفتیم، مکه هم 
رفتیم و در این هوای گرم رفتیم زحمت کشــیدیم، صدقه هم که 
دادیــم،  چه طلب کاری از مــا داری که هر چه که گفتی ما گوش 
کردیم؛ اما ما یک کلمه به تو گفتیم گوش نکردی. این مربوط به 
دعای تّجار است تاجر اگر در تجارتش منفعت آشکاری نبرد قطعاً و 

یقیناً احساس ضرر خواهد داشت. 
مشــابه همین دعا، دعای خائفانه اســت. آن هــم برای خودش 
و خواســته های خودش، اصالت و هویتی قائل اســت که اصل را 
به خواســته های خودش می دهد. او تقاضایش این است که دچار 
گرفتاری و مشــکالت دنیا یا آخرت نشــود و بعد از برطرف شدن 
حوائجش به دنبال کار خودش مــی رود و گویا خداوند فقط برای 

رفع حوائج انها است.
دعای دیگر عبارت است از دعای عاشقانه که خود مراتب متعّددی 
دارد. این دعا عبارت اســت از دعــا در مرتبه تجلی فعلی یا افعالی 
خداونــد متعال، همچنین دعا در مرتبه تجلی صفات خدای متعال 

و آخرین آن هم عبارت است از دعا در مرتبه تجلی ذاتی خداوند.
والسالم علیكم و رحمة الله و برکااته
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فـرهنگی علـمـی   اخبــار 
اسالمی حکمت  عالی  مجمع 

برگزاری جلسات �

جلسات هیئت مدیره ]

هیئت مدیره مجمع عالي حکمت اســالمي در ماههای خرداد تا شهریور ماه 1394،  با برگزاری 6 جلسه، اهم موارد ذیل را در دستور 
کار خود قرار داد:

Ó بررسی.و.ارزیابی.هفتمین.گردهمایی.اساتید.علوم.عقلی؛
Ó 94.تعیین.اساتید.دروس.بدایه.و.نهایه.تحت.پوشش.مجمع.برای.سال.تحصیلی.9۵.ـ
Ó 94؛. تصویب.موضوعات.آموزشی.بلند.مدت.سال.تحصیلی.9۵ـ.
Ó .94.یا.شعب.مجمع. تعیین.سیاست.های.تعامل.برنامه..های.آموزشی.و.پژوهشی.در.سال.تحصیلی.9۵ـ.
Ó تعیین.موضوعات.برخی.پیش.نشست..های.همایش.ملی.حکیم.طهران؛
Ó تصویب.موضوعات.آموزشی.کوتاه.مدت.سال.تحصیلی.9۵.ـ.94؛
Ó بررسی.عضویت.اعضای.جدید؛
Ó .پیگیری.راه.اندازی.شعبه.اصفهان؛
Ó بررسی.و.تصویب.اولین.گروه.از.اساتید.و.فضالی.شعبه.اصفهان؛
Ó بررسی.وضعیت.برنامه..های.شعبه.مشهد.و.روند.فعال.سازی.شعبه.اصفهان؛
Ó تنظیم.برنامه.های.اولیه.افتتاح.شعبه.اصفهان؛
Ó بررسی.وضعیت.فعال.شدن.گروه.علمی.فلسفه.حقوق؛
Ó بررسی.چگونگی.تحصیل.اعتبارات.و.حسابرسی.شعب؛
Ó بررسی.امور.مربوط.به.انتشارات؛
Ó تعیین.اعضای.شورای.اجرایی.موقت.شعبه.اصفهان؛
Ó بررسی.درخواست.همکاری..های.علمی؛
Ó بررسی.امور.مالی.ـ.ادری؛
Ó تائید.و.تصویب.اعضای.جدید.شعبه.اصفهان؛
Ó .تدوین.پیشنهادهای.مجمع.عالی.حکمت.اسالمی.در.خصوص.برنامه.ششم.توسعه.با.توجه.به.ابالغ.سیاست..های.برنامه..های

ششم.از.سوی.مقام.معظم.رهبری.در.دو.بخش.امور.فرهنگی،.امور.علم،.فناوری.و.نو.آوری؛
Ó .ارائه.گزارش.مدیران...معاونان.از.جلسات.برگزار.شده.در.اصفهان.و.مشهد؛
Ó بررسی.درخواست..های.آموزشی.و.پژوهشی؛
Ó بررسی.وضعیت.ساختمان.و.زمین.مورد.نیاز.مجمع؛
Ó ...........و
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 اخبــار

جلسات گروه های علمی ]
گروه علمی کالم�

گروه علمی کالم در ماههای خرداد تا شهریور ماه 1394، سه جلسه 
برگزار نمود و ضمن بررســی موضوعات مورد نیاز گروه در ســال 

تحصیلی جاری، موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
Ó .عصمت.در.قرن.اول.و.دوم.با.نقد.و.بررسی.بعضی.از.آراء«

مطرح.شده.«.توسط.دکتر.ابوالفضل.روحی؛
Ó اسالم.رحمانی«.توسط.حجت.االسالم.والمسلمین.اسحاقیان؛«
Ó .تحلیــل.کالمــی.عرفــان.حلقــه.)کیهانــی(«.توســط«

حجت.االسالم.والمسلمین.محمد.رضا.قاسمی؛
گروه علمی معرفت شناسی�

گروه علمی معرفت شناسی در ماههای خرداد تا شهریور ماه 1394،  سه 
جلسه برگزار نمود که در آن موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

Ó .توســط برهــان«. اوســط. حــد. بــا. یقینــی. »نســبت.
حجت.االسالم.والمسلمین.سلیمانی.امیری؛

Ó فهم.ارتکازی«.توسط.حجت.االسالم.والمسلمین.مبینی؛«
Ó .توســط عملــی«. عقــل. معرفتــی. بعــد. »بررســی.

حجت.االسالم.والمسلمین.جمال.سروش؛
گروه علمی عرفان �

گروه علمی عرفان نیز در ماههای خرداد تا شــهریور ماه 1394 سه 
جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó .چگونگــی.حدوث.و.قدم.نفــس.از.دیدگاه.ابن.عربی.و«
مالصدرا«.توسط.حجت.االسالم.والمسلمین.محمد.میری؛

Ó عرفان.نفس.و.رب«.توسط.حجت.االسالم.والمسلمین.عشاقی؛«
Ó .وحدت.وجود.در.قرآن..و.احادیث«.توسط.حجت.االسالم«

والمسلمین.عشاقی؛
گروه علمی فلسفه �

گروه علمی فلســفه نیز در ماههای خرداد تا شهریور ماه 1394یک 
جلسه برگزار و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó .توســط فنــون«. و. علــوم. در. آن. اطالقــات. و. »عقــل.
حجت.االسالم.والمسلمین.میرزا.احمد.اسدی؛

گروه علمی فلسفه اخالق �
گروه علمی فلســفه اخالق نیز در ماههای خرداد تا شــهریور ماه 
1394دو جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó .همســنجی.اخالق.و.فقه«.توسط.آقای.دکتر.سید.محمد«
حسینی.سورکی؛

Ó .»خــود.گرایی.و.خدا.گرایی.در.نظریه.ضرورت.بالقیاس«
توسط.حجت.االسالم.والمسلمین.حسین.احمدی؛

گروه علمی فلسفه دین �
گروه علمی فلسفه دین نیز در ماههای خرداد تا شهریور ماه 1394،  

دو جلسه برگزار و موضوع ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
Ó .نقد.کتاب.خدا.و.دین.در.جهان.پسا.مدرن«.توسط.حجت«

االسالم.والمسلمین.مصطفی.پور؛
Ó .نقد.و.بررســی.ایمان.گروی.آنســلمی«.توســط.حجت«

االسالم.والمسلمین.قیومی؛
گروه علمی فلسفه علوم انسانی �

گروه علمی فلسفه علوم انسانی نیز در ماههای خرداد تا شهریور ماه 
1394،  یک جلســه برگزار و بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در 

سال 94 و 95 مورد بررسی قرار گرفت.
گروه علمی فلسفه سیاسی �

گروه علمی فلســفه سیاســی نیز در ماههای خرداد تا شهریور ماه 
1394،  دو جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

Ó »)طرح.راهبردی.حکمت.مدنی.)جلسه.دوم«
Ó .درآمدی.بر.فلســفه.حقوق.)با.بررســی.و.معرفی.کتاب.«

درآمــدی.بر.فلســفه.حقوق(«.توســط.حجت.االســالم.
والمسلمین.طالبی؛

واحد مشاوره علمی �
مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در ماههای 
خرداد تا شــهریور ماه 1394، جلساتی برگزار نمود که موضوعات ذیل 

توسط جمعی از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت:
اعیان ثابته انسان در عرفان و اختیار انسان؛

راهنمایی در تعیین موضوع میدانی جهت پایان نامه  در رشته کالم؛
بررسی وجود شناختی صفات فعل از دیگاه آیات و روایات؛

سیر مطالعاتی برای رشته فلسفه اسالمی؛
مبانی فلسفی طب سنتی؛

سیر مطالعاتی کالم اسالمی و کالم تشیع؛

رابطه دین و عرفان با توجه به اتخاذ دیدگاه ذات گرایی و ســاخت 
گرایی؛

شناخت شناسی معرفت خدا از نظر آیت اهلل جوادی آملی حفظه اهلل؛
لوازم تربیتی مبانی انسان شناسی صدرا در حیات فردی و اجتماعی 

انسان؛
ترجیح بالمرجح؛

نفس و روح؛
سیر مطالعاتی علوم عقلی؛

انتخــاب موضوع پایان نامه؛ تاثیر علم هیئت و علم تنجیم و احکام 
نجومی  در اخالق.
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جلسات شورای معاونان مجمع عالی و شورای کتاب �
شورای معاونان مجمع عالي حکمت اسالمي و شورای کتاب این مجمع در ماههای خرداد تا شهریور ماه 1394،  7 جلسه برگزار نمود. در این 
جلسات آثار جدیدی که جهت چاپ در اختیار انتشارات قرار گرفته بود، جهت ارزیابی اجمالی و تفصیلی در اختیار کارشناسان محترم قرار گرفت. 

همچنین نسبت به آثاری که قباًل فرایند ارزیابی را طی نموده و مورد پذیرش قرار گرفته، تصمیمات مقتضی نسبت به چاپ اتخاذ گردید.
در این جلسات بررسی اولیه عضویت اعضای جدید، راه اندازی زبان دوم و سوم پایگاه، بررسی برنامه و بودجه، وضعیت اعتبارات سال 49 و 

همچنین برنامه  های امور بین الملل پیگیری و بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری همایش »عرفان اسالمی از منظر امام خمینی« در مشهد �
همایش »عرفان اســالمی از منظر امام خمینی؛ بنیادها و دســتاوردها« پنج شنبه 94/3/7 به همت مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه 

مشهد برگزار شد. 
از  همایش »عرفان اسالمی 
منظر امام خمینی؛ بنیادها 
و دستاوردها«، هفتم خردادماه 
به همت مجمع عالی حکمت 
اسالمی شعبه مشهد در دفتر 
خراسان  اســالمی  تبلیغات 

رضوی برگزار شد.
 در ابتــدای ایــن همایش 
والمسلمین  حجت االســالم 
استاد ســیدیداهلل یزدان پناه، 
مدیــر گروه عرفــان مجمع 
عالی حکمت اسالمی با بیان 
اینکه امام خمینی آغازگر 
حرکت توحیدی و دینی بود و 

با بنیادهای عرفانی ایشان از چند منظر می توان برخورد کرد، گفت: یکی از این موارد بعد عرفان نظری است که آثار فراوانی را مانند شرح 
دعای سحر، مصباح الهدایه و ... در این زمینه نگارش کرده اند. وی با بیان اینکه بعد دیگری که امام خمینی بدان پرداختند، عرفان عملی 
اســت که این عرفان در البه الی دیگر آثار ایشان مانند شرح حدیث و سرالصالة به چشم می خورد، افزود: بعد دیگر کارهای ایشان اخالق 
عرفانی است که از یک جهت با عرفان عملی جدا می شود و در کتاب هایی چون چهل حدیث و مباحث اخالقی امام فراوان منعکس شده 

است.
استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم با بیان اینکه سه ساحت در کار امام راحل جمع می شود، ادامه داد: در اندیشه امام هستی شناسی دینی 
در صدر می نشیند، بعد هستی شناسی عرفانی مطرح شده و ساحت سوم شامل هستی شناسی عقلی و فلسفی می شود. وی با بیان اینکه کسی 
که می خواهد ریشه های انقالب اسالمی را بفهمد، روح نهضت امام خمینی را درک کند و آن را ادامه دهد باید در عرفان نظری دوره سوم 
و نسل صدرایی تأمل داشته باشد، گفت: در نسل صدرایی عقالنیت ویژه  ای همراه با شریعت و معنویت یکجا جمع و تعادل برقرار شده است.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ علی رضایی تهرانی، مدیرگروه عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد با 
بیان اینکه امام خمینی عرفان را خوانده و فهمیده، اهل سیر و سلوک عملی نیز بوده و به مکاشفات بسیاری در عین سلوک رسیده است، 
ادامه داد: تنها در یک بخش بین اهل فن اختالف است که آیا امام به فناء هلل رسیده است یا نه، در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. وی با طرح 
این سؤال که آیا امام راحل به عرفان پایبند مانده و در آخر عمر از عرفان دست برداشته یا نه، اظهار کرد: ایشان تا پایان عمر خویش به این 
سنت پایبند مانده و دارای نگاه مشخصی به وحی، عرفان و فلسفه بود، لذا بدون شک امام تاثیرگذارترین فرد در سده اخیر به شمار می رود.

مدیر گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد با بیان اینکه اندیشه های امام هم از نظر دوستان و هم دشمنان مورد توجه بوده 
است، ادامه داد: دوستان از آن جهت که الگوبرداری کنند و دشمنان نیز جهت جلوگیری از تکرار این تفکر بدان توجه دارند، زیرا معتقدم وقتی 
شهید صدر اعدام و امام موسی صدر ناپدید می شود بدان جهت است که استکبار نمی خواهد خمینی دوم و سومی تکرار شود. وی ابراز 

http://news.akairan.com/havades-akhbar/iqna/2015528204556.html
http://news.akairan.com/havades-akhbar/iqna/2015528204556.html
http://news.akairan.com/havades-akhbar/ostan/khorasanrazavi.html
http://news.akairan.com/havades-akhbar/ostan/khorasanrazavi.html
http://news.akairan.com/havades-akhbar/ostan/khorasanrazavi.html
http://news.akairan.com/havades-akhbar/ostan/yazd.html
http://akafoto.akairan.com/
http://news.akairan.com/havades-akhbar/ostan/khorasanrazavi.html
http://news.akairan.com/havades-akhbar/ostan/khorasanrazavi.html
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کرد: از طرفی باید در کنار تبیین اندیشه ها، ریشه های انقالب اسالمی و مدیریت آن که معجزه قرن نامیده می شود، به ابعاد شخصیتی بنیانگذار 
این انقالب در مباحث فقهی و عرفان اسالمی در کنار هم پرداخت.

اســتاد رضایی تهرانی با بیان اینکه امام خمینی بیشــترین آثار خود را در 12 سال پر کار زندگی خود به نگارش درآورده است، اظهار کرد: 
امام راحل از معدود عارفانی است که به دنبال پاالیش عرفان نیز بوده و بر آن نقد هم داشته است، ایشان دلباخته عرفان بودند اما یک مجتهد 

صاحب نظر در این مباحث نیز به شمار می روند.
در ادامه این همایش، دکتر محمد فنایی اشــکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از اعضای گروه عرفان 
مجمع عالی حکمت اسالمی، با بیان اینکه در موضوع عرفان اسالمی امام و دستاوردهای اجتماعی آن دو بعد وجود دارد، افزود: ویژگی امام 
نسبت به دیگر علما و عرفا همین توجه جدی به بعد اجتماعی است که محصول جامعیت شخصیتی ایشان است. وی با بیان اینکه امام در 
عرفان عملی، ادبی و نظری و هم در مجموعه علوم اسالمی ورود پیدا کردند و خود را محدود در یک مشرب نکردند، گفت: ایشان به همه این 

امور به عنوان یک مجموعه واحد نگاه می کردند، لذا جامعیتی در شخصیت ایشان شکل گرفته بود.
اســتاد مؤسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی با بیان اینکه امام بر همراهی و سازگاری دین و سیاست تأکید داشتند و تالش ایشان 
برای رفع این شبهه تاریخی بود، گفت: بسیاری از متدین ها، سکوالرها و روشنفکران معتقدند، دین از مسائل اجتماعی و سیاسی جداست و با 
استدالل های روشنفکری به ظاهر دینی به جدایی و ناسازگاری دین از سیاست می پردازند. وی با بیان اینکه شخصیت امام در مقایسه با دیگر 
بزرگان دینی از جامعیت بی نظیر و ابعاد مختلفی برخوردار بود، گفت: همه این ابعاد، ایشــان را از مســئولیت های اجتماعی دور نکرد و شاهد 

فعالیت های شاخص ایشان در ابعاد اجتماعی و سیاسی هستیم.

برگزاری دوره آموزشی »تاریخ منطق« در گروه منطق ومعرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد  �
دوره آموزشی کوتاه مدت »تاریخ منطق« با تدریس دکتر لطف اهلل نبوی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران در روزهای هفتم 

و هشتم خردادماه 1394 از سوی گروه منطق 
و معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسالمی 
شعبه مشهد برگزار شد. دکتر لطف اهلل نبوی در 
شش جلسه آموزشی این دوره به بحث پیرامون 
منطق ســینوی پرداخت و ابن سینا را برخالف 
منطق دانان قبل و بعد او صاحب مکتب خوند و 
منطق دانان مسلمان پس از ابن سینا را تا قبل 
از ظهور منطق جدید, جزو منطق دانان سینوی 
دانست. ایشان ضمن اشاره به اهمیت »ابداعات 
تأسیسی« به عنوان مالک ظهور مکتب جدید 
منطقی, »ابداعات توســیعی« را برای نسبت 
دادن یک مکتب ناکافی دانســت. دکتر نبوی 
پس از اشاره به هفت نمونه از ابداعات توسیعی 

ابن سینا در منطق مانند: تحلیل قضایای حملیه به عقدالوضع و عقدالحمل, نسب اربعه در منطق حملی, استخراج شرایط انتاج شکل چهارم 
قیاس حملی و ... به تشریح دو ابداع تأسیسی ابن سینا در منطق یعنی نظریه قیاس اقترانی شرطی و نظریه موجهات زمانی پرداخت. استاد نبوی 
در دوجلسه پایانی تاریخ منطق به منطق جدید به عنوان مکتبی پس از منطق سینوی اشاره کرد و منطق جدید را نه معارض با منطق قدیم 
بلکه تکمیلی و جهشی در منطق قدیم مانند تبدیل چشم غیرمسلح به میکروسکوپ در تکنولوژی خواند و به توضیح ده تفاوت اساسی میان 
منطق قدیم و جدید مانند: تفکیک ساختار نحوی و ساختار معنایی, تحلیل منطقی گزاره  های حملی, تحلیل منطقی عمل و انشاء و ...پرداخت.

سومین شماره فصلنامه حکمت اسالمی منتشر شد �
سومین شماره فصلنامه علمی- تخصصی حکمت اسالمی از چاپ خارج و منتشر شد. سومین شماره فصلنامه حکمت اسالمی ویژه زمستان 93 
می باشد و رویکرد فلسفه سیاسی دارد. در این شماره مقاالتی از  دکتر علیرضا صدرا، حجت االسالم والمسلمین شریف لکزایی، دکتر محمد 
پزشکی، دکتر مرتضی یوسفی راد، حجت االسالم والمسلمین دکتر طالبی, حجت االسالم والمسلمین جمال سروش و خانم شهرزاد دهقان 

جبارآبادی آمده, که  در اختیار عالقمندان و حکمت پژوهان قرار گرفت.
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عالقمندان جهت اشتراک فصلنامه حکمت اسالمی با واحد نشریات مجمع عالی حکمت اسالمی با 
شماره 37757610 داخلی 118 و 120 تماس حاصل فرمایند.

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

Fhi@hekmateislami.com   ارسال نمایند.

الزم بذکر است صاحب امتیاز فصلنامه حکمت اسالمی مجمع عالی حکمت اسالمی, مدیر مسئول 
آیت اهلل غالمرضا فیاضی و سردبیر حجت االسالم والمسلمین دکتر علی عباسی می باشد.

برگزاری گردهمایی اعضای شعبه مشهد  �
ســومین گردهمایی اعصای مجمع عالی حکمت اســالمی شعبه مشهد پنج شنبه 25 تیر 1394 در سالن اجتماعات شعبه مشهد برگزار شد. 

در این مراســم س از قرائت قرآن حجت االســالم 
والمسلمین معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی 
با تشــکر از اعضاء و شورای اجرایی شعبه مشهد که 
با تشــکیل گروههای علمی و برگزاری نشست ها و 
ســایر برنامه ها، فعالیت شعبه را قابل توجه و جدی 
داشته اند، به اهداف شکل گیری مجمع عالی حکمت 
اســالمی پرداخت و گفت: یکی از اهداف اصلی در 
شــکل گیری مجمع عالی حکمت اسالمی تشکیل 
مرکزی برای اســاتید علوم عقلــی بود تا در فضای 
آرام و علمی حلقات و جلســات علمی تشکیل داده 
و مطالب و یافته  های جدید خود را مطرح نمایند و از 

نقد و بررسی دیگران در کامل تر شدن یافته  های علمی خود استفاده کنند.
ایشان با شکل گیری 9 گروه علمی در مجمع عالی حکمت اسالمی و 5 گروه در شعبه مشهد گفتند: بحمدهلل امروز با حضور اساتید و فضالی 

حوزه و دانشگاه در این جلسات ، مجمع عالی حکمت اسالمی تبدیل به یک باشگاه فکری و علمی شده است..
وی خواستار حفظ هویت علمی و رعایت احترام به منتقدین و جریانهای مخالف فلسفه شد و خواستار دعوت از منتقدین در جلسات علمی و 

مطرحکردن مباحث در فضایی علمی و دوستانه شد.
در ادامه این مراسم جناب آقای دکتر سید عباس صالحی مدیر شعبه مشهد ضمن خیر مقدم به حضار شرکت کننده به ارائه گزارشی از فعالیت 
شعبه مشهد پرداخت و گفت: تا کنون 5 گروه علمی فلسفه، کالم، منطق و معرفت شناسی، فلسفه علوم انسانی و عرفان اسالمی در مجمع 
عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد شکل گرفته که گروههای علمی با تشکیل جلسات علمی با حضور اعضاء و اساتید فعالیت  های علمی خود 

را پیگیری می کنند.
ایشان با اشاره به برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه مدت، چندین کارگاه آموزشی و چند نشست و همایش علمی در این مدت فعالیت کوتاه 

اشاره کرد و خواستار حضور جدی اساتید در مباحث و گروههای علمی شد.
دکتر جهانگیر مسعودی سخنران دیگر این مراسم بود. دکتر مسعودی معاون آموزشی و پژوهشی شعبه مشهد در این مراسم ضمن ارائه گزارشی 
از اقدامات آموزشی و پژوهشی شعبه مشهد گفت: اکنون که فعالیت  های شعبه مشهد آغاز شده، شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی طالب، 
دانشجویان و نخبگان از برنامه ها هستیم، بطوری که در سه شب قدر امسال در برنامه گروه علمی عرفان در موضوع دعا و اثرات و مراتب آن، 

با استقبال بسیار خوب و چشمگیر عالقمندان مواجه شدیم.
وی گفت: این استقبال و حضور هر روز بیشتر و بهتر می شئد و انتظار ما از اعضای پیوسته شعبه مشهد آن است که حضور جدی تر و موثر 
تری در برنامه  های شعبه به ویژه جلسات گروههای علمی داشته باشند چرا که بخش عمده فعالیت محمع همین گروههای علمی و جلسات 

آن می باشد که این جلسات هم با حضور اعضاء رونق خواهد گرفت.

mailto:nfo@hekmateislami.com
mailto:Fhi@hekmateislami.com
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برگزاری دومین کارگاه آموزشی »فلسفه ذهن« از سوی گروه علمی فلسفه شعبه مشهد �
دومین کارگاه تخصصی گروه علمی فلســفه مجمع 
عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد، با موضوع »فلسفه 
ذهن« چهارشنبه و پنج شنبه 7 و 8 مرداد 1394 طی 
سه جلسه آموزشی و با حضور استاد محترم آقای دکتر 
امیر صائمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانشهای 
بنیادی)IPM(  در سالن اجتماعات شعبه مشهد برگزار 

شد.
دکتر صائمی مباحث خود را با این مقدمه آغاز نمود که 
چیزهایی مانند :درد داشتن، خوشحال بودن، غمگین 
بودن، باور داشتن، خواستن، قصد داشتن، و... همگی 
پدیده های ذهنی هســتند. محدوده پدیده هایی که 

پدیده های ذهنی خوانده می شــوند بسیار گسترده  هستند. بصورت غیر دقیق شــاید بتوان گفت که اکثر پدیده های ذهنی یا دارای »آگاهی 
پدیداری« هســتند )یعنی دارای کیفیتی حسی هستند( و یا »وجهی التفاتی« دارند؛ یعنی »درباره« چیزهایی در جهان هستند. اما پدیده های 
فیزیکی این دو ویژگی را ندارند. به عنوان مثال یک جســم فیزیکی مانند میز آگاهی پدیداری ندارد و درباره چیزی در جهان نیســت. داشتن 
یکی از این دو ویژگی، یا هر دوی آنها سبب می شود که پدیده هایی ذهنی را در بادی  امر پدیده هایی جدای از پدیده های فیزیکی و لذا نیازمند 

تبیین بدانیم.
ایشان در ادامه  افزود ؛ بایستی در  »مابعدالطبيعة« خود میان دو گونه از موجودات عالم تمایز بگذاریم برخی از موجودات عالم مثل انسان ها، 
آب، و ...  »جوهر« هستند و می توانند وجود مستقل داشته باشند. برخی دیگر موجودات عالم »ویژگی ها« هستند. جوهر ها دارای ویژگی هستند 
)یا ویژگی ها را نمونه دار می کنند(. مثال آب دارای ویژگی های آب بودن، بی رنگ بودن، و مایع بودن اســت. وی نظریات پدید آمده در تبیین 
پدیده  های ذهنی را در یک دســته بندی کلی به دو دسته نظریه تقسیم نمود: 1ـ بر مبنای دسته اول  پدیده   های ذهنی به کلی با پدیده  های 
فیزیکی متفاوت هستند تا آنجا که ما نیازمند آن هستیم که جوهری غیرمادی را در جهان برای تبیین این پدیده ه فرض کنیم. به این دسته 
از تئوری ها، تئوریهای دوگانه انگاری جوهری گفته می شود. بر مبنای دوگانه انگاری جوهری، ما دو گونه جوهر در جهان داریم. جوهر مادی و 
جوهر غیر مادی. جوهر مادی در در فضا و مکان است و جوهر  غیرمادی چنین نیست. 2ـ دسته دوم تئوری  هایی که در پی تبیین پدیده  های 
ذهنی هستند، و در مقابل دوگانه  انگاری جوهری، قرار دارد یگانه  انگاری جوهری که بر مبنای آن در رابطه با ذهن و فیزیک در جهان بیش 
از یک نوع جوهر وجود ندارد. اصطالحا، به تئوری های که معتقدند تنها یک نوع جوهر بیش وجود ندارد یگانه انگاری گفته می شود. و بسته به 
اینکه یگانه جوهر جهان، مادی است یا غیر مادی می توان بین یگانه انگاری مادی )که در آن یگانه جوهر، ماده است(، یگانه انگاری ایده آلیستی 

)که در آن یگانه جوهر، ایده است( و یگانه انگاری خنثی )که در آن یگانه جوهر عالم نه مادی است و نه ایده( تمایز نهاد.
در میان یگانه  انگاران جوهری دو دســته نظریه وجود دارد. بر مبنای دســته اول، برای تبیین پدیده های ذهنی ناگزیریم که فرض کنیم دو 
گونه ویژگی متفاوت ذهنی و فیزیکی در جهان وجود دارد و ویژگی های ذهنی و فیزیکی به هم قابل تحویل نیستند. که به این گونه تئوری ها 
»دو گانه انگاری در ویژگی«گفته می شــود. در مقابل دوگانه  انگاری در ویژگی نظریه »یگانه  انگاری در ویژگی« وجود دارد. یگانه  انگاران در 
ویژگی جهان را هم حاوی تنها یک نوع جوهر می دانند و هم حاوی تنها یک نوع ویژگی )ویژگی فیزیکی(. از آنجا که اکثر دوگانه  انگاران در 
ویژگی و یگانه  انگاران در ویژگی تنها جوهر عالم را مادی می دانند به این دو موضع به ترتیب »مادی گرایی غیرتحویل گرا« و »مادی گرایی 

تحویل گرا« نیز گفته می شود.
مادی گرایان تحویل گرا نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول اگرچه در مابعدالطبیعه اعتقاد دارند که تنها جواهر و ویژگی های مادی و 
فیزیکی وجود دارد، با این حال زبان انسان را دارای دو گونه وصف ذهنی و فیزیکی می دانند که به هم ترجمه  ناپذیرند. دسته دوم، زبان علمی 
و درست را تنها حاوی اوصاف فیزیکی می داند و اوصاف ذهنی را اوصافی می داند که یا به اوصاف ذهنی ترجمه پذیر است و یا باید نهایتا از 

زبان علم حذف شوند. به دسته اول »دوگانه  انگاران در وصف« و به دسته دوم »یگانه  انگاران در وصف« گفته می شود
در این کارگاه آموزشــی دکتر صائمی به تشریح ســه دسته تئوریهای: الف( دوگانه انگاری جوهری، ب( یگانه انگاری در جوهر و ویژگی و ج( 
دوگانه انگاری در ویژگی پرداخت. و برای یک نمونه از نظریات دوگانه  انگاری جوهری، نظریه دکارتی دوگانه  انگاری جوهری را بیان نمود . و 
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برخی استدالل ها از جمله استدالل معرفتی و استدالل بر مبنای تصور و امکان را مورد بررسی قرار داد و چالش  های پیش  روی این نظریه که 
مهمترین آن رابطه علی ذهن و بدن است را تبیین نمود. سپس دو نظریه رفتارگرایی و این همانی - در- نوع به عنوان دو نمونه مطرح از نظریات 
یگانه انگاری هم در جوهر و هم در ویژگی شرح داده شد )با این توضیح رفتارگرایی منطقی در وصف یگانه  انگار است، اما این  همانی -در- نوع 

می تواند در وصف یگانه  انگار نباشد(.
و بیان داشته شد که نظریه رفتار گرایی، ذهن داشتن را داشتن رفتاری مشخص می داند و این  همانی- در- نوع ویژگی  های ذهنی را این همان 
با ویژگی   های مغزی می  شمارد. استدالل ویتگشتاین به سود رفتارگرایی و استدالل بهترین تبیین همبستگی مغز و ذهن به سود این همانی- 
در- نوع نقد و بررســی شد. سپس به چالش های پیش  روی رفتارگرایی از جمله مثال   های پاتنم برای ادعای کم دادگی، و چالش دور التفاتی 
پرداخته شد. همچنین در ارتباط با این همانی  در نوع ، چالش تحقق  پذیری چند گانه و حساس نبودن روابط علی علوم خاص به تحقق فیزیکی 
بررسی شد. و برای یک نمونه از نظریات دوگانه انگاری در ویژگی، نظریه کارکرد گرایی مطرح شد که بر مبنای آن، ذهن داشتن یعنی داشتن 
نوعی از ویژگی که نقش علی مشخصی را بازی  کند. از جمله نظریات کارکردگرایانه درباره »کارکردگرایی ماشینی« بحث شد و چالش  های 

پیش روی آن از جمله مشکل آگاهی، کل گرایی و اتاق چینی بررسی شد.

انتشار آثاری دیگر از انتشارات حکمت اسالمی �
انتشارات حکمت اسالمی پس از چاپ  کتابهای »امامت در پرتو عقل و وحی «،  کتاب »بررسی حدیث معرفت امام از منظر فریقین، کتاب 
»منطق صدرایی؛ شــرح کتاب التنقیح فی المنطق« ، جلد اول کتاب »حکمت صدرایی؛ شرح و تعلیقه بر الشواهدالربوبیة«، »منطق ماهیت 
و ماهیت منطق« شــرح نهج اول و دوم منطق اشارات«، علم دینی؛ دیدگاهها و تحلیل ها«،  »حکمت مشاء«  و »شاخصه  های عرفان ناب 

شیعی« دو کتاب دیگر را منتشر نمود.
آثار جدید منتشــره از سوی انتشارات حکمت اســالمی که مورد استقبال عالقه مندان به کتاب های حوزه حکمت و علوم عقلی قرار گرفت، 

عبارتند از:
ـ کتاب »حکمت صدرایی؛ شرح و تعلیقه بر الشواهدالربوبیة )جلد دوم(« از حجت االسالم والمسلمین حسن معلمی.

ـ کتاب »بازخوانی معاد جسمانی صدرایی؛ با نقدی به شبهات مخالفان« از حجت االسالم رضا آذریان.
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 نشست علمی
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین سید یداهلل یزدان پناه
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم شکریان

چگونگی حدوث و قدم نفس از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا)2(
حجت االسالم والمسلمین محمد میری�

استادیار دایرة المعارف مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه: 1394/03/06�

 گروه علمی عرفان

مقدمه �
تقسیم  بندی کلی دیدگاه  ها درباره حدوث و قدم نفس

قدم نفس: که به افالطون و ... منسوب است
حدوث نفس: که به ارسطو و... منسوب است

حدوث جســمانی نفس و بقای روحانی آن: که مالصدرا مبتکر آن 
در فلسفه است.

صدرا برای اثبات نظریه ابتکاری خود، ابتدا باید ناکارآمدی هر کدام از 
دو نظام رقیب، یعنی حکمت افالطونی و فلسفه ارسطوییـ  مشائی 

را در این باب به اثبات رساند.

دیدگاه افالطون ]

آنچه بیشــتر باعث شده اســت که افالطون را معتقد به قدم نفس 
بدانند مسئله مُثُل افالطونی است. صدرا می نویسد:

»بــل المراد ]يعنی مراد افالطــون[ أن لها ]يعنی للنفوس[ کینونة 
أخری لمبادی وجودها فی عالم علم الله من الصور المفارقة العقلیة و 

هی المثل اإللهیة التی أثبتها أفالطون و من قبله.« 
برخی استدالل ها بر قدم نفس
1. کل حادث مسبوق بالمادة

حادث بودن نفس مستلزم مسبوقیت آن به ماده ای است که حامل 
قوه و استعداد آن باشد و این با تجرد نفس منافات دارد.

2.  کل کائن فاسد

اگر نفس، حادث باشــد به حکم قاعده » کل کائن فاســد « دیگر 
نمی  تواند بقا داشته باشد و زوال  پذیر خواهد بود.

اشکاالت صدرا بر قدم نفس �
1. قدیم بودن نفس با تعلق وجودی نفس به بدن که مبنای اصلی 
علم النفس صدرایی است و در حکمت متعالیه به اثبات رسیده است 

منافات دارد.
2. قدیم بودن نفس مســتلزم آنست که نفس، نوع منحصر در فرد 
باشد، چون تکثر افرادی، متفرع بر عوارض مشخصه است و عروض 

عوارض هم متفرع بر وجود ماده قابله است.
3. در امور مجرده هیچ حالت منتظره و تغییر و تحولی متصور نیست 

در حالیکه نفس انسان در دنیا همواره در تغییر و تحول است.

حدوث و قدم نفس از دیدگاه مشائین ]

از نظر مشائین نفس، حدوثاً و بقاًء روحانی است
نفس در نگاه مشائیان، مجرد تاَم عقلی است و تعلق به بدن، امری 
خارج از ذات و وجود نفس اســت. این تعلــق، عارض بر نفس به 

حساب می آید.

نقد صدرا بر حدوث روحانی نفوس ]

1. اگر نفس، مجرد تام عقلی باشــد چگونه می تواند با بدن مادی و 
جسمانی مناسبت یافته و از مجموع آن دو یک نوع واحد جسمانی به 

عنوان انسان تشکیل شود؟
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 گزارش گروه ها

من المحال عندنا ان يحصل من اجتماع صورة عقلیة و مادة طبیعیة 
جسمانیة نوع واحد جسمانی ـ کاالنسان ـ بال توسط استكماالت و 

استحاالت لتلک المادة؛ فان ذلک عندی من أمحل المحاالت
2. اگر نفس هویتی روحانی و عقلی داشته باشد چگونه می توان تعلّق 
آن را به بدن و انفعاالت بدنی آن را نظیر سالمت و مرض و لذت و 

ألم جسمانی تصور کرد؟ 

حدوث و قدم نفس در حکمت متعالیه �
رؤوس اصلی موضع صــدر المتالهین در باب حدوث و قدم نفس را 

می توان در سه مورد ذيل خالصه کرد:
1. کینونت نفس در نشئات سابق طولی
2. کینونت نفس در نشئات سابق دنیوی

3. کیفیت حدوث نفس در دنیا به نحو جسمانی است و نه روحانی 

هستی نفس در نشئات سابق طولی ]

با در نظر گرفتن مبنای حکیم صدرا در باب تعلق ذاتی نفس به بدن 
به خوبی روشــن می شود که اعتقاد صدرا به حدوث جسمانی نفس، 
منافاتی با نحوه وجود عقلی نفس در نشــئات پیشین ندارد. در واقع 
او معتقد اســت که نفوس ناطقه انسانی به وجود مبدا عقلی خود در 
عوالم قبل از دنیا محققند؛ بر خالف نحوه وجود تعلقی آنها که حادث 
اســت. او با این نگاه، هم سخن افالطون را میپذیرد و هم حدوث 

جسمانی نفس را تبیین میکند:
و الحق أن النفوس اإلنسانیة بما هی نفوس حادثة بحدوث البدن و 
بما هی فی علم الله من حیث حقیقتها الروحانیة قديمة بقدم علمه 

تعالی .

کینونت نفس در نشئات سابق دنیوی ]

صدر المتالهین به ترتیبی که در ذیل آمده است، چهار مرتبه هیوال، 
جمادی، نباتی و حیوانی را برای نفس در نشات پیشین دنیوی تصویر 

کرده و البته آنها را با شواهدی از آیات قرآنی نیز همراه میکند:
ْهِر َلْم يكْن َشیئًا َمْذکورًا ْنساِن ِحیٌن ِمَن الدَّ تی  َعَلی اإْلِ

َ
1- هیولی: َهْل أ

ْحیاکْم
َ
ْمواتًا َفأ

َ
2- جماد: کْنُتْم أ

ْرِض َنباتًا
َ
ْنَبَتكْم ِمَن اأْل

َ
ُه أ 3- نبات: َو اللَّ

4- حیوان: َفَجَعْلناُه َسِمیعًا َبِصیرًا
اک  ِذی َخَلَقک ِمْن ُتراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ  کَفْرَت ِبالَّ

َ
5- انســان: أ

َرُجاًل

اثبات حدوث جسمانی نفس با استفاده از حرکت جوهری ]

مبنای حرکت جوهری که صــدرا پایه ریزی کرد به راحتی او را در 
اثبات جسمانی بودن حدوث نفس یاری می کند:

فالنفس االنسانیة جسمانیة الحدوث، روحانیة البقاء؛ فهی اّوال صورة 
طبیعیة لمادة حّســیة ...و قد تحولت فی اســتكماالتها و نالت فی 
انتقاالتها جمیع الحدود الطبیعیة من األکثف فاألکثف الی األلطف 
فاأللطف، حتــی وصلت الی اّول درجة الحیاة من القوة اللمســیة، 
ثم ســلک جمیع الحدود الحیوانیة الجســمیة، و منها الی الخیالیة 
و الوهمیــة الی آخر درجة الحیــوان الوهمی التی قد توجد فی غیر 
االنسان، و منه الی اّول درجات الحیوان العقلی. فالصورة النفسانیة 
الحّسیة کمادة للصورة الخیالیة، و هی کمادة للصورة العقلیة. و اّول 
ما يفیض علیها اوائل المعقوالت و المعلومات العاّمة المشــترکة، ثم 

الثوانی و ما بعدها علی التدريج صائرة اياها.

دیدگاه ابن عربی در باب حدوث و قدم نفس ]

همان ســه گزاره اصلی که رؤوس اصلی موضع صدر المتالهین در 
باب حدوث و قدم نفس را تشکیل می داد در کلمات ابن عربی نیز به 

چشم می  خورد:
1. کینونت نفس در نشئات سابق طولی
2. کینونت نفس در نشئات سابق دنیوی

3. کیفیت حدوث نفس در دنیا به نحو جسمانی است و نه روحانی 

هستی نفس در نشئات سابق طولی از دیدگاه ابن عربی ]

1. قاعده کلی عرفانی: هر آنچه که در این دنیا ظهور دارد تنزل یافته 
حقایق عوالم باالتر است.

2. بحث »مراتب استیداعیه« و »معراج ترکیب« که در مکتب ابن 
عربی به چشم می خورد و از این آیه شریفه استفاده شده است که: ُهَو 

کْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َو ُمْسَتْوَدٌع 
َ
ْنَشأ

َ
ذی أ الَّ

تصریح ابن عربی به حدوث جسمانی نفس ]

هر چند روشــن است که نمی توان از ابن عربی که در هشتصد سال 
پیش می زیســته اســت انتظار داشــت که از ادبیات و اصطالحات 
صدرایی در باب جســمانیة الحدوث بودن نفس استفاده کرده باشد 
اما با این حال، مشاهده می شود که وی در موارد متعددی بر حدوث 

و تولد نفس انسانی از ماده بدنی تصریح کرده است:
النفس الجزئیة متولدة من الطبیعة، و هی أمها و الروح اإللهی أبوها

والحمد لله رب العالمین
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عرفان نفس و رب
حجت االسالم والمسلمین عشاقی�

استاد حوزه و عضو گروه علمی فلسفه و عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/03/20�

 گروه علمی عرفان

مقدمه ]

در حدیث مشــهور نبوی وارد است که »من عرف نفسه فقد عرف 
ربه« ]بحار األنوار ج 2 ص 32[ ظاهر معنای این حدیث شــریف بر 
یکی بودن عرفان نفس و عرفــان رب داللت دارد ؛ یعنی هر کس 
نفس خود شناخته باشد ، با همین معرفت، خدایش را شناخته است ، 
نه این که عرفان نفس منجر به عرفان رب می شود؛ زیرا تعبیر »فقد 
عــرف ربه« داللت دارد بر وقوع فعل معرفت در گذشــته، ولی اگر 
منظور این بود که عرفان نفس منجر به عرفان رب می شود تحقق 
محمول متأخر از تحقق موضوع می شد که در این صورت مناسب 
این بود که فعل بکار رفته در محمول گزاره نسبت به وقوع موضوع، 
مضارع باشد؛ چون محمول در آینده موضوع می بود ،پس مناسب این 
بود که گفته شــود »من عرف نفسه سیعرف ربه «، به هر جهت اگر 
این استنظهار درست باشد، سؤال این است که به لحاظ تحلیل های 
عقالنی چگونه باید این مدعا را توجیه، و اثبات کرد که عرفان نفس 
همان عرفان رب اســت؟ این سؤالی اســت که می خواهیم در این 

بحث مختصرا به آن پاسخ دهیم. 
در اثبات ایــن دعوا یک تحلیل بر اســاس مبانی حکمت متعالی 
می توان ارائه کرد، و یک تحلیل بر اساس مبانی عرفانی ، بر اساس 
مبانی حکمت متعالی معلول عین ربط به علت هســتی بخش خود 
است ؛ یعنی معلول ذاتی نیست که وابستگی به علت، زائد و عارض 
به آن ذات باشــد؛ و گرنه الزم می آید که ذات معلول قبل از ارتباط 
و تعلق به علت خودش موجود باشــد؛ زیرا هر وصف زائد و عارض، 
متأخر از معروضش تحقق دارد؛ بنابرین اگر ارتباط و تعلق به علت، 
زائد و عارض بر ذات معلول باشــد باید قبل این ارتباط، ذات معلول 
موجود باشد ولی این سخن، مالزم با استقالل ذات معلول از علت 
اســت، و به خلف منجر می شــود؛ پس معلول عین ربط به علت 
هستی بخش خود است، و وابستگی به علت تمام هویت ذات معلولی 
را پر می کند، و وقتی فقر و وابستگی تمام هویت ذات معلولی را پر 
کند دیگر نمی توان ذات معلولی را در شــیئیتش منحاز و مباین با 
علت خودش دانست؛ زیرا فقر محض هیچ حیثیت استقاللی ندارد 
تا بتواند در شــیئیتش منحاز از علت و مباین با او باشد و گرنه فقر 

محض نخواهد بود؛ پس ذات معلولی، شــئ است به شیئیت علت 
هســتی بخش خود ؛ بنابراین نفس هم که معلول رب خود است بر 
اســاس همین بیان، شئ است به شیئیت رب خودش و لذا شناخت 
این نفسی که به شیئیت ربش شئ است شناخت ربش می باشد، و لذا 

فرمود »من عرف نفسه فقد عرف ربه« این یک تحلیل.
تحلیل دیگر تحلیل عرفاني اســت؛ بر اساس مباني عرفاني مالک 
شیئیت همه اشــیاء چیزي جز وجود حق نیست؛ موجودیت، به هر 
چیز نســبت داده شود، مالکش وجود حق است، بدون اینکه وجود 
حق از اوج هســتي اش تنزلي کند یا اطــالق ذاتش گرفتار تقیدي 
گردد؛ بنابراین هر شــیئي، شئ است به نفس شیئیت حق؛ بنابراین 
نفس هر کس نیز شــئ است به نفس شیئیت حق، و بالتبع عرفان 
به چنین نفسي عرفان به حق است؛ و برهان بر این ادعاي عرفاني 
را در خصوص نفس مي تــوان این گونه تقریر کرد که ذات حق از 
دو حال بیرون نیســت، یا نفس است یا نقیض آن است؛ چون هیچ 
موضوع مفروضي از طرفین نقیض بیرون نیست؛ بنابراین ذات حق 
نیز یا نفس است یا عدم نفس - که نقیض نفس است- اما احتمال 
دوم باطل است؛ یعني گزاره )ذات حق، عدم »نفس« است( درست 
نیســت؛ زیرا وقتي شیئیت نفس، مفروض ما است پس باید نقیض 
نفس از سنخ اعدام باشد؛ چون هر دو سوي نقیض، وجودي نیستند، 
بلکه باید یک از دو نقیض از ســنخ اعدام باشد؛ پس حال که خود 
نفس، وجودي فرض شده، نقیضش عدمي و از سنخ اعدام است؛ و 
روشن است که ذات حق که هستي ناب است ممکن نیست مصداق 
حقیقي هیچ عدمي و از جمله عدم »نفس« باشد؛ و گرنه او هستي 
ناب نخواهد بود؛ پس احتمال دوم باطل اســت؛ و بنابراین درست 
اســت که )ذات حق، »نفس« است( ولي در اینجا باید توجه داشت 
که حمل نفس بر ذات حق به شئ ضمیمه اي که به موضوع منضم 
شود نیازمند نیست؛ زیرا اگر این حمل به ضمیمه شیئي به موضوع 
نیازمند باشد الزمه اش این است که این موضوع بدون آن ضمیمه 
مصداق این محمول نباشــد، و این در حالي است که این موضوع 
مصداق عدم »نفس« نیز نبود و عدم »نفس« هم بر او حمل نشده 
بود،و این یعني ارتفاع نقیضین از موضوع واحد، و این که ذات حق 
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 گزارش گروه ها

به خودي خود بدون آن ضمیمه از دو طرف نقیض خالي باشــد که 
این محال اســت؛ بنابراین حمل نفس بر ذات حق، بدون هر شئ 
ضمیمه اي است؛ و الزمه  این گونه حمل این است که »نفس« که 
محمول اســت،هیچ شیئیتي جز شیئیت موضوع یعني شیئیت ذات 
حق نداشــته باشد؛ پس نفس، شئ است به شیئیت ذات حق بدون 
این که تغییري در موضوع به زیاتي یا نقصان اتفاق افتاده باشــد؛ و 
وقتي چنین دعوائي روشــن شد، درست است گفته شود که عرفان 
نفس عینا همان عرفان رب است؛ و لذا فرمود »من عرف نفسه فقد 

عرف ربه«. 

مقایسه دو تحلیل یاد شده ]

بر فرض که برهاني که در اثبات تحلیل اول ذکر شد، تام باشد؛ اما با 
این حال این تحلیل از نقایصي برخوردار است؛ زیرا

اوال درست است که وجود ربطي شئ است به شیئیت علت هستي 
بخشش؛ اما این بدین معني نیست که علت که معیار شیئیت معلول 
است با شیئیتي بیش از ظرفیت معلول در مرتبه ذات معلول حضور 
دارد؛ زیرا محدودیت هاي وجود معلول به معلول اجازه نمي دهد که 
شــیئیتي فربه تر از ذاتش داشته باشد؛ بر این اساس، عرفاني که به 
شــیئیت نفس تعلق مي گیرد عرفان به شیئیت حق است به اندازه 
ظرفیت نفس، نه به اندازه ظرفیت رب؛ و لذا در فلسفه متعالي، حتي 
علم حق به نفس انســان بعد از ایجاد، مرتبه اش همان مرتبه نفس 

است، نه مرتبه ذات حق؛ پس بر اساس این تحلیل با فرض تمامیت 
برهانش، عرفان نفس بوجهي عرفان حق است، نه عرفان حق، بر 
خالف تحلیل دوم که طبق آن تحلیل، نفس، شــئ است به همان 
شــیئیت ذات حق بدون هیچ تنزلي و تقیدي در ذات حق؛ بنابراین 
جمله »من عرف نفســه فقد عرف ربــه« بر تحلیل عرفاني کامال 
منطق است؛ ولي بر تحلیل فلسفه متعالي بوجهي منطبق است نه 

کامال. 
ثانیا تحلیل فلسفي یکمانع منطقي دارد که اگر برطرف نشود گزاره 
»من عرف نفســه فقد عرف ربه« مصداق واقعي نخواهد داشــت؛ 
و آن مسئله منطقي این است که آیا سلوک علمي از معلول به علت 
ممکن اســت یا نه؟ ظاهر روایت این است که این سلوک علمي از 
طرف معلوالنجام مي گیرد، ولي در منطق قانوني داریم که مي گوید 
ذو الســبب الیعلم اال من طریق سببه؛ بر اساس این قانون همواره 
ســلوک علمي باید از طرف علت باشد و عکس آن ممکن نیست؛ 
بر این اساس اگر آن قانون منطقي را درست بدانیم باید گفت گزاره 
»من عرف نفسه فقد عرف ربه« مصداق واقعي نخواهد داشت؛ چون 
شــناخت نفس محقق نخواهد بود تا آن شناخت عین شناخت رب 
باشد؛بر خالف تحلیل دوم که طبق آن تحلیل، نفس، شئ است به 
همان شــیئیت ذات حق بدون هیچ تنزلي و تقیدي در ذات حق؛ و 
چون هیچ تغایري بین شیئیت نفس و ربش نیست پس مشمول آن 

قانون منطقي نیست تا از ناحیه آن مانعي بوجود آید. 

وحدت وجود در قرآن و احادیث
حجت االسالم والمسلمین عشاقی�

استاد حوزه و عضو گروه علمی فلسفه و عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/06/25�

 گروه علمی عرفان

مباني و مســائل عرفاني در قــرآن و در احادیث اهل بیت به وفور 
آمده اســت که بي توجهي به آنها موجب محرومیت ما از بسیاري 
معارف حقه است لذا مناسب است که کمي به این مباحث بپردازیم 
از مهمتریــن این مباحث بحث وحدت وجود و انحصار هســتي در 
موجودیت خداوند است که در عرفان از آن به عنوان توحید در وجود 

یاد مي شود از جمله آیات دال بر این بحث این آیه است
اِهُر َو الْباِطُن َو ُهَو بُِکّل َشيْ ٍء َعلیم  3 حدید  ُل َو اآْلِخُر َو الظَّ ُهَو اأْلَوَّ
در این آیه از چند اســم خدا صحبت شــده که ما فعال به دو اسم 
االول و اآلخر کار داریم، اوست که اولین است، و اوست که آخرین 
اســت، سوال این اســت که خدا از چه جهت اولین است؟  و از چه 

جهت آخرین اســت؟ در پاسخ به این سوال به سراغ کالم ائمه که 
مفسران اصلی قرآنند می رویم، در بسیاری از احادیث مروی از اهل 
بیت روشــن شده است که خداوند اولین شئ و آخرین شئ است به 
گونه ای که نه شــیئی و موجودی قبل از خدا هست، و نه شیئی و 
موجودی بعد از او هست، از جمله روایاتی که این تفسیر را برای آیه 

کرده اند احادیث زیر است
Ó  ِل َفاَل َشــيْ َء َقْبَلُه َو اآلِْخِر َفاَل َشيْ َء َبْعَدُه )نهج وَّ

َ
ِه اأْل اْلَحْمُد ِللَّ

البالغه خ 96(
Ó  عن علي بن الحسین اللهم أنت األول فال شي ء قبلك... و أنت

اآلخر فال شي ء بعدك   )فالح السائل   سید بن طاووس(
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Ó  ُل  َفَلْیَس وَّ
َ
ْنَت  اأْل

َ
ُهمَّ أ ْیَت اْلَمْغِرَب ... ُقْل اللَّ اِدِق ِإَذا َصلَّ َعِن الصَّ

ْنَت اآلِْخُر َفَلْیَس َبْعَدَك َشيْ ٌء  )اقبال االعمال 
َ
َقْبَلَك َشــيْ ٌء َو أ

سید بن طاووس(
Ó  ُل  َفَلْیَس َقْبَلَك َشيْ ٌء َو وَّ

َ
ْنَت  اأْل

َ
ُهمَّ أ ْدِعَیِة َيْوِم َعَرَفَة .. اللَّ

َ
َو ِمْن أ

ْنَت اآلِْخُر َفَلْیَس َبْعَدَك َشيْ ٌء  )اقبال االعمال(
َ
أ
Ó  ْنَت

َ
ُل  َفَلْیَس َقْبَلَك َشيْ ٌء َو أ وَّ

َ
ْنَت  اأْل

َ
ُهمَّ أ ِه ... اللَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
عن أ

اآلِْخُر َفَلْیَس َبْعَدَك َشيْ ٌء   )کافي(
Ó   من نوافل شــهر رمضان کل لیلة .... فیقال  اللهم أنت  األول

فلیس قبلك شــي ء و أنت اآلخر فلیس بعدك شــي ء  )مقنعه 
مفید( 

Ó  ُل  َفاَل َشيْ َء َقْبَلَك وَّ
َ
ْنَت  اأْل

َ
ُهمَّ أ ُه َقال .... ِ اللَّ نَّ

َ
َعْن ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ع أ

ْنَت اآلِْخُر َفاَل َشيْ َء َبْعَدَك)مصباح المتهجد شیخ طوسي(
َ
َو أ
Ó  ُل  َفاَل وَّ

َ
ْنَت  اأْل

َ
ُهمَّ أ َعاِء َلْیَلَة اْلُجُمَعِة اللَّ ْن َيْدُعَو ِبَهَذا الدُّ

َ
ُيْسَتَحبُّ أ

ْنَت اآلِْخُر َفاَل َشيْ َء َبْعَدك   )مصباح المتهجد(
َ
َشيْ َء َقْبَلَك َو أ

Ó  ُل  َفَلْیَس َقْبَلَك َشيْ ٌء، َو وَّ
َ
َعِلْمَت ُکلَّ َشيْ ٍء ِبَغْیِر َتْعِلیٍم، َو اْنَت  األ

اْنَت اآلِْخُر َفَلْیَس َبْعَدَك َشيْ ٌء،   )اقبال االعمال(
Ó  ،ْنَت اآلِْخُر َفاَل َشيْ َء َبْعَدَك

َ
ُل  َفاَل َشيْ َء َقْبَلَك، َو أ وَّ

َ
ْنَت  اأْل

َ
ُهمَّ أ اللَّ

َظَهْرَت َفَبَطْنَت )الدروع الواقیة سید بن طاووس(
اینها بخشي از احادیث است که در معتبرترین کتب ادعیه و حدیث 
ما از ائمه به ما رســیده اســت مفاد این روایات بسیار روشن است، 
هیچ شــیئي قبل از خداوند موجود نیست؛ لذا او اولین شئ است، و 
هیچ شیئي بعد از خدا موجود نیست؛ لذا او آخرین شئ است؛ پس بر 
اساس آیه فوق و تفاسیري که از ائمه به ما رسیده هیچ شئ دومي 
در پهنه هســتي موجود نیست؛ زیرا اگر شئ دوم و سوم و ... تحقق 
داشته باشد در این صورت جمله َفاَل َشيْ َء بَْعَدک و امثال آن نقض 
و باطل مي شود؛ چون اگر شئ دومي باشد او معلول وجود خدا و بعد 
از وجود خدا خواهد بود، حال آن که فرض این است که چیزي بعد 
از وجود خدا نیست، و این خالف فرض است؛ پس هیچ شئ دومي 

نیست و این همان توحید وجودي در معارف اهل بیت است.
نکته دیگري که در اینجا قابل استنباط است این است که این نصوص 
همانگونه که شئ دوم و سوم و ... را بعنوان وجود مباین با وجود خدا 
نفي مي کنند شئ دوم و سوم و ... را نیز که در مراتب حقیقت وجود 
مشکک باشد و داراي مرتبه ضعیف تري نسبت به وجود خدا باشد را 
نیز نفي مي کند؛ زیرا اگر شیئي با مرتبه ضعیف تر از وجود خدا موجود 
باشــد باز باید پذیرفت که بعد از شیئیت خداوند شئ دیگري محقق 
است چون مراتب ضعیف وجود معلول وجود خدا و بنابرین متأخر از 
وجود او هستند که در این صورت جمله َفاَل َشيْ َء بَْعَدک و امثال آن 
باطل مي شود؛ بنابراین هیچ شیئي بعد از وجود خدا موجود نیست چه 

مباین باشد و چه شئ دیگري باشد با مرتبه ضعیف تر
خوب در اینجا از سوئي روشن شد در کل پهنه هستي فقط یک شئ 
موجود است؛ و بنابرین با امر خلقت، هیچ کثرتي در شیئیت تحقق 
نیافته است؛ و از سوي دیگر در آیه و احادیث فوق الذکر از این شئ 

واحد با عنوانهاي گوناگون از قبیل االول و اآلخر و الظاهر و الباطن 
و غیرها که هر کدام داراي تعریف خاص و آثاري مخصوص هستند 
یاد شده است نتیجه اي که از این دو سوي بحث بدست مي آید این 
اســت که آن شئ واحد که همان وجود خدا است، بدون این که در 
شیئیت و هســتي اش هیچ تعددي تحقق یابد و بدون این که شئ 
دومي در کنار او شکل گیرد، در چهره هاي گوناگون ظاهر مي گردد، 
گاهي خود را در لباس اولین، نشان مي دهد و گاهي در لباس آخرین؛ 
پس آخرین جلوه آن شــئ واحد که مثال در قالب ذات حقیري مثل 
هیوال خود را نشــان مي دهد، با اولین جلوه آن شــئ واحد که در 
قالب حقیقت غني بالذاتي خود را نشان مي دهد از جهت شئ بودن 
تفاوتي ندارد؛ زیرا آنها هر دو به مالک شئ واحدي که وجود یگانه 
خداست، موجودند، نه این که هر یک موجودي باشد مغایر با موجود 
دیگر؛ و گر نه جمله َفاَل َشيْ َء بَْعَدک نقض و باطل مي شود؛  منتهي 
تفاوت آن دو در خصوصیات جلوه اي است که به ظهور رسیده است؛ 
گاهي جلوه در چهره عالي ترین حقیقت، خود نمائي مي کند و گاهي 
در قالب پســت ترین و فروترین حقیقت، ظاهر می شود، و گاهي در 
قالبهاي متوسط؛ و لذا در ادعیه  زیادي این مضمون از حضرات ائمه 
وارد شده که  خطاب به خداوند مي  گویند »یا من عال فال شئ فوقه 
و دني فال شئ دونه« اي کسي که تو رفعت یافتي و لذا هیچ شیئي 
عالي تر از تو نیست )مثل چهره واجب الوجودي( و اي کسي که تو 
تنزل یافتي و لذا هیچ شیئي پست تر و فروتر از تو نیست )مثل چهره 
هیوالئي( فروترین شئ همان عالي ترین شئ است تفاوت در نحوه 

تجلي است.
برخي از روایات دال بر این مضمون به قرار زیرا است

Ó  ُد َثَنا ُمَحمَّ ِه َقاَل َحدَّ َثَنا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ُه َقاَل َحدَّ ِبي َرِحَمُه اللَّ
َ
أ

ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل ْبِن َبِزيٍع  اِب َعْن ُمَحمَّ ِبي اْلَخطَّ
َ
ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن أ

َبا اْلَحَسِن ع َيُقوُل ِفي 
َ
َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َعْبِد اْلَحِمیِد َقاَل َسِمْعُت أ

ُسُجوِدِه َيا َمْن َعاَل َفاَل َشيْ َء َفْوَقُه َيا َمْن َدَنا َفاَل َشيْ َء ُدوَنُه اْغِفْر 
ْصَحاِبي  )توحید صدوق(

َ
ِلي َو أِل

Ó  َيا َمْن  َعاَل َفاَل َشيْ َء َفْوَقهُ  َو َيا َمْن َدَنا َفاَل َشيْ َء ُدوَنُه َصلِّ َعَلی ُ
د )تهذيب شیخ طوسی( ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

Ó   ِتي ِفي ُکْرَبِتي ... َيا َمْن َعاِء َيا ُعدَّ َحِر ِبَهَذا الدُّ ْيضًا ِفي السَّ
َ
 تْدُعو أ

ٍد َو آِل  َعاَل َفاَل َشيْ َء َفْوَقهُ  َو َدَنا َفاَل َشيْ َء ُدوَنُه َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
محمد  )مصباح المتهجد  شیخ طوسی(

Ó  ٍد َيا َمْن  َعاَل َفاَل َشيْ َء َفْوَقهُ  َو َدَنا َفاَل َشيْ َء ُدوَنُه َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
ْیَلَة  ْیَلَة اللَّ ْیَلَة اللَّ ٍد َو اْرَحْمِني َيا َفاِلَق اْلَبْحِر ِلُموَسی اللَّ َو آِل ُمَحمَّ

اَعة  )اقبال االعمال سید بن طاووس( اَعَة السَّ اَعَة السَّ السَّ
Ó  َيا َربِّ َيا َکِريُم َيا َمْن اَل َيِخیُب َســاِئُلُه َو َيا َمْن  َعاَل َفاَل َشــيْ َء 

د  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َفْوَقهُ  َو َيا َمْن َدَنا َفاَل َشــيْ َء ُدوَنُه َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
)مصباح کفعمی(

بنابرین مالک شــیئیت عالی و دانی و متوسط شیئیت خدا است و 
همه بوجود او شئ اند »و بوجوده ثبتت االرض و السماء«. 
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 گزارش گروه ها

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

همسنجی اخالق و فقه
سیدمحمد حسین سورکی�

دانشجوی دکترای فلسفه اخالق دانشگاه قم

تاریخ ارائه: 1394/03/10�

 گروه علمی فلسفه اخالق

جستاری در تبیین ربط و ارتباط اخالق و فقه  ]

آیــا احکام و الزامات فقهی همواره ســازگار با احکام عقل عملی و 
اخالق بوده و هســتند؟آیا گزاره/ فتوای فقهی و شرعی میتواند با 
گزاره و حکم اخالقی در تضاد / تقابل باشــد؟ به فرض وقوع چنین 
تعارضی، کدام  حکــم /گزاره مقدم / حاکم انــد؟ در فرض تزاحم 
الزامات اخالقی با احــکام و الزامات فقهی، کدام یک را باید مقدم 
شــمرد و اتیان کرد؟ این پرسش                     ها همواره مهم و مناقشه بر انگیز 
بوده      اند و در حوزه حقوق و ربط و نســبت آن با اخالق نیز مطرح و 

محل بحث بوده      اند.
پوشــیده نیست که برخی احکام شرعی و  فقهی که در قبا و قالب 
فتاوای مراجع  و فقها ارایه می شــوند - دستکم در نگاه نخست و 
در نظــر برخی- بــا  انچه که اخالق و  اصــول و قواعد برآمده از 
عقل عملی  خوانده می شوند، سر ســازگاری ندارند و هم از این رو  
بحث انگیــز و بلکه بحران آفرین بوده      اند. درهمین راســتا برخی- 
مســتظهر به برداشــت و تعریفی خاص از اخالق یا فقه- با تاکید 
بر تقدم اخالق بر فقه و با تمســک بــه لوازم به نظر غیر اخالقی و 
تامل برانگیز  برخی فتاوا و گزاره                    های فقهی، فقها  را متهم ساخته اند 
که ســر از تبعیت اخالق برتافته  و  فقه را بر صدر نشــانده و  بلکه 
جایگزین اخالق ساخته      اند و بر این اعتقاد      اند که فقه )دست کم فقه 
کنونی( - یا  فقها در تفقه و اســتفراغ وسعشان در تحصیل ظنون 
شــرعیه، چندان- که باید-  به مالحظــات اخالقی و احکام عقل 
عملی و در کل به »اخالق« پایبند نبوده یا نیستند و  بر همین مبنا 
ناســازگاری ادعایی برخی احکام فقهی با اصول و قواعد اخالقی را 
مبنا و محملی برای ناقص و  ناکارآمد نشان دادن فقه و تفقه  قرار 
داده و در مقام آسیب            شناســی یا  نقد،  فقه را  علمی بشــری و کم 
بضاعت، ناقص و ناکارآمد ، منفعل و دنباله رو، ظاهر بین، حیلت آموز 
و سراسر دنیوی برشمرده      اند که ناتوان از حل مسایل نوپدید، نه تنها 
نمی توانــد گلیم خود از آب بیرون بکشــد،  بلکه به مدد فراخ روی 
فقیهان،چنان فربه شــده که پا از گلیم خویش فراتر نهاده و جای 

اخالق را نیز تنگ کرده است. 

صرف نظر از صحت و سقم ادعاها و انگاره                    ها یا اعتبار و عقیم بودن 
استدالل هایی از این دست، این پرسش از اهمیت باالیی برخوردار 
است که از  کدام فقه و کدام اخالق سخن می گوییم؟ و اساسا کدام 

فقه با کدام اخالق سر سازگاری / ناسازگاری دارد؟ 
به بیان دیگر،  پرســش هایی نظیر: اخالق برترو مقدم است یا فقه؟ 
اخــالق و فقه تا چه حد هم گرا و هماهنگ      اند  ویا باید باشــند؟ آیا 
عیار احکام فقهی باید به ســنگ محک اخالق، سنحیده شود؟ آیا 
فقه میتواند/باید جایگزین اخالق شود؟ و  پرسش هایی دیگر از این 
دست، همه  و همه جهت دار و مبتنی       بر انگاره  و پیش فرضی در باب 
تعریف اخالق و فقه اند و اساسا نوع تلقی و تعبیر ما از اخالق و یا فقه 

در پاسخ به این  پرسش                    ها بسیار کلیدی  و کارگشاست. 
به بیان دیگر، به نظر می رسد مناقشه ها و باقی و بجا بودن پرسش ها 
از آنجا سرچشمه می گیرد که  محل نزاع و مفاهیم اصلی در  بحث 
چندان که باید منقح و شفاف نبوده اند. از این رو گام نخست در ورود 
به این بحث و تمهید مقدمات پاسخ به پرسش های  پیش گفته، ارایه 
تعریفی جامع و دقیق و تبیین رابطه و قلمرو اخالق و فقه اســت. و 
البته همواره این ابهام  و این پرســش اساســی  بر این بحث مهم  
ســایه افکن بوده  که آیا  فقه سنتی/موجود مد نظر و معیار است یا 

فقه آرمانی و مطلوب؟ 
نباید از نظر دور داشت که ارایه تعریف دقیق  و  تبیین و تدقیق رابطه 
و قلمرو فقه و اخالق همواره جدی و چالش بر انگیز بوده و دستکم 
سهل و آسان نمی نماید. برخی تعریف این دو مفهوم و تحدید قلمرو 
آنها را اساس و  آغازین گام درک و تبیین نوع و نحوه رابطه این دو 
دانســته      اند و برخی نیز از از زاویه ای  دیگر و از  رهگذر همسنجی  
فقه و اخالق و بررسی و بازکاوی  گونه ارتباط آنها به تعریف این دو 
دســت یازیده       اند. به واقع باید گفت که بازشناســی و  بیان ربطه و 
ارتباط این دو خود گونه      ای از تعریف است  و برشماری شاخصه                    ها و 
مولفه                    های هریک دست آخر ما را به برداشت و تلقی نسبتا دقیق از 

اخالق و فقه نایل خواهد ساخت. 
در این بحث، افزون بر مفهوم            شناســی فقه و اخالق، ضمن بررسی 
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قلمرو، اهداف/ غایات، موضوع و مسایل ،  وبیان تفاوت ها  و تشابه 
ها، به همسنجی اخالق و فقه پرداخته می شود. بی شک مقایسه فقه 
و اخالق ،  قلمروپژوهی  و  دقت نظرهای مفهوم            شناسانه در مفهوم 
این دو،  می تواند  گامی موثر در شفاف تر کردن فضای بحث و تنقیح 
محل نزاع  باشــد و چه بســا ارایه و اتخاذ تعریفی دقیق و خاص و 

متفق علیه ) اگر ممکن باشد( نه تنها  به حل، بلکه به  منحل شدن 
مسایل مناقشه برانگیز نیز بیانجامد.

کلیدواژه ها ]

اخالق ، فقــه، رابطه اخالق و فقه، تعارض احکام اخالقی و احکام 
فقهی، تقدم اخالق بر فقه، وابستگی اخالق به دین.

خودگرایی و خداگرایی در دیدگاه ضرورت بالقیاس الی الغیر
حجت االسالم والمسلمین حسین احمدی�

مدیر بخش فلسفه اخالق دایرة المعارف علوم  عقلی

تاریخ ارائه: 1394/06/29�

 گروه علمی فلسفه اخالق

دیدگاه ضرورت بالقیــاس الی الغیر، مفاهیم اخالقی را مبین رابطه 
میــان فعِل فاعل و نتیجه آن می داند. ایــن دیدگاه، نتیجه فعل را 
براساس حب ذات، کمال اختیاری فاعل می داند؛ بنابراین، در میان 
دیدگاه های اخالقی، دیگرگرا و همه گرای اخالقی محسوب نمی شود 
بلکه در زمره خودگرایی اخالقی به حساب می آید. با توجه به اینکه 
اکثر خودگرایان اخالقی در میان اندیشــمندان غربی، مادی گرا به 
حساب می آیند، برخی منتقدان1 این نظریه را منافی خداگرایی دانسته 
و خودگرایی را خودپرستی معرفی کرده اند. الزم به ذکر است برخی 
منتقدان نیز با توجه به تعیین مصداق حسن فاعلی در این نظریه با 
عنوان »قرب الهی«، این نظریه را خاِص برخی از موحدین دانسته و 
این نظریه را دست نایافتنی و بعید معرفی کرده اند2. با توجه به اینکه 
اکثر اندیشمندان مسلمان به حب ذات معتقدند و خودگرایی اخالقی 
در این نظریه بر اساس حب ذات تبیین می شود، اشکال یاد شده، به 
بسیاری از نظریه های اندیشمندان مسلمان وارد می شود و ضرورت 
دارد نظریه خودگرایی و خداگرایی در این نظریه و نظریه های مشابه 

برای جلوگیری از خلط های صورت گرفته تبیین شود.
این تحقیق بر آن است ابتدا با تبییِن تمایزاِت خودگرایی روان شناسی، 
خودگرایی اخالقــی و خودگرایی عقالنی و بیانی از دیدگاه ضرورت 

بالقیاس جایگاه مسأله را واضح نماید:
خودگرایی روان شناسی، معتقد است که رفتارهای انسان طبیعتا 
خودگرایانه اســت یعنی نهایت انگیزه رفتارهای انسانی به »جلب 
منفعت« یا »دفع ضرر از خود« ختم می شود. روانشناس نمي گوید 
مردم باید چنین یا چنان کنند بلکه واقعیت موجود را گزارش مي دهد 
و مي گویــد که مردم رفاه خود را به دیگــران ترجیح مي دهند3.در 
بیان خودگرایان روان شناس سه خصوصیت اساسی وجود دارد اول 

آن که ادعای آنان درباره خودگرایانه بودن افعال انســانی توصیفی 
است و خبر از واقعیت و طبیعت انسانی می دهند، نه این که جمله ای 
هنجــاری و الزامی را مطرح نماینــد. دوم آن که طبق این دیدگاه، 
انگیزه منفعت طلبی در انســان، غریزی و طبیعی است؛ بنابراین، در 
تمام انسان ها وجود دارد. ثالثا روان شناسان به روش تجربه، مدعیات 
خود را بیان می کنند و از آن جایی که ادله تجربی، قطعی نیســتند؛ 
بنابراین، قطعیت گفتارشــان به صرف تجربه بودن قطعی نخواهد 
بود. مطابق خودگرایی روان شناسی هر انسانی طبق میلش کار انجام 
می دهد. البته گاهی داروی تلخ را برای بهبودی می نوشــد که طعم 
این دارو مطابق میل انســان نیســت، اما میل به سالمتی بر میل 
نداشــتن به تلخی دارو زیادتر اســت به عبارت دیگر جلب منفعت 

سالمتی در اینجا از دفع ضرر تلخی ارجحیت دارد.
خودگرایی اخالقی معتقد اســت باید کاري را انجام داد که براي 
خود فرد بیشــترین نتیجه خوبی را به بــار آورد4. این دیدگاه چهار 
خصوصیت اساسی دارد اول آن که جمله ای هنجاری و توصیه ای را 
بیان می کند، نه توصیفی. یعنی کاری را درســت می داند که با نیت 
و انگیزه منفعت طلبی برای فاعل آن انجام شود پس باید آن کار را 
انجــام داد. دوم آن که انگیزه منفعت طلبی را اختیاری و مفید کمال 
می دانــد که اگر قید اختیار را از آن حذف کنیم، در دایره اخالق قرار 
نخواهد گرفت. البتــه قید اختیاری، نوع منافع را برای ذات انتخاب 
می کند، نه اینکه حب ذات اختیاری باشــد که حب ذات داشــتن 
غریزی و طبیعی انســان قلمداد شده اســت و به قول خودگرایان، 
نمی توان در هدف نهایی دیگرگرا بود.سوم آن که این نظریه واقع گرا 
و پیامدگراست. چهارم آن که این دیدگاه برای اثباِت خودگرایی تنها 

به تجربه تمسک نمی کند.
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 گزارش گروه ها

خودگرایی عقالنی معتقد است که خودگرایی همواره امری معقول 
و خردمندانه است؛ پس باید کاری را انجام داد که سبب جلب منافع 
فاعــل و دفع ضرر از او کند. این نظریــه مانند خودگرایی اخالقی 
هنجاری است و توصیه به خودگرایی می کند ولی منشأ انجام افعال 
خودگرایانه را عاقالنه بودن آنها می داند. پس امکان دیگرگرایی را 

رد نمی کند ولی آن کار را غیرعاقالنه می داند.
اگر حب ذات را تعبیری دیگر از خودگرایی روان شناسی قلمداد کنیم، 
بسیاری از اندیشمندان مسلمان به آن تصریح کرده اند؛ به طوری که 
آیت اهلل جوادی آملــی آن را اجماعی می داند5. اما دیدگاه آیت اهلل 
مصباح امری فراتر را می گویــد یعنی به خودگرایی اخالقی معتقد 
اســت. یعنی اوال امکاِن انجاِم افعال بدون توجه به جلب منفعت و 
دفِع ضرر را نفی می کند و توجه به آن خودگرایی را الزمه انجام فعل 
می داند، پس افعال اختیاری را نیز انسان خودگرایانه انجام می دهد. 
ثانیا با توجه به اینکه کاری اخالقی محســوب می شود که انسان با 
اختیار آن را انجام دهد، در این دیدگاه انسان در انتخاب انواع منافِع 
خود مختار اســت. پس باید منافِع خود را اختیــار کند تا به کمال 

اختیاری خود دست یابد. ایشان در تبیین علت غایی می گوید:
»هیچ.کار.ارادي.و.اختیاري.نیســت.کــه.فاعل.هیچگونه.محبّت.و.
رضایت.و.میل.و.کششي.نسبت.به.آن.نداشته.باشد.و.با.کمال.بي.
عالقگي.و.نفرت.و.اشــمئزاز،.آن.را.انجام.دهد..حتّي.کسي.که.
داروي.بد.مزه.اي.را.با.بي.رغبتي.مي.خورد.یا.خود.را.در.اختیار.
جّراح.قرار.مي.دهد.تا.عضو.فاسدي.را.از.بدنش.قطع.کند.چون.
عالقه.به.سالمتي.خودش.دارد.و.سالمتي.وي.جز.از.راه.خوردن.
داروي.تلخ.یا.بریدن.عضو.فاســد،.تأمین.نمي.شود.از.این.جهت.
به.خوردن.همان.دارو.و.از.دست.دادن.عضو.بدنش.میل.پیدا.مي.
کند،.میلــي.که.بر.کراهت.از.مزه.بــد.و.ناراحتي.از.قطع.عضو،.

غالب.مي.شود6«
اکنون ســؤال این اســت که آیا می توان خودگرایی روان شناسی را 
معتقد شد اما خودگرایی اخالقی را قبول نداشت، یعنی خودگرایی در 
طبیعت انسان ها وجود دارد اما کاری اخالقی است که از روی اختیار 
برای منفعت خود انجام نشــود که معتقدان آن دو دسته می شوند 
یا اینکه از روی اختیار بــرای منفعت دیگران کار کند )دیگرگرایی 
اخالقی( یا اینکه از روی اختیار برای منفعت عمومی )همه گرایی که 
اعم از خود و دیگران( تالش نماید. در پاســخ به پرسش فوق باید 
گفت کــه در حقیقت چنین امکانی وجود ندارد و فعل بدون انگیزه 
خودگرایانه انجام نمی شود زیرا سنخیت علت و معلول کالمی واضح 
است نمی شود من نیت کنم چیزی را انجام دهم که هیچ ارتباطی با 
من ندارد و علت غایی و نهایی آن من باشم. آیت اهلل مصباح انجام 

فعل اختیاری را این گونه تبیین می کند:
مي.توان.گفت.که.قوام.فعل.اختیاري.به.این.اســت.که.فاعل،.فعل.
را.مالیــم.با.ذات.خودش.بداند.و.از.این.جهت.آن.را.بخواهد.و.
دوست.بدارد..نهایت.این.است.که.گاهي.فاعل.اختیاري،.واجد.
همــه.کماالت.خودش.مي.باشــد.و.محبّت.وي.بــه.فعل،.از.آن.
جهــت.که.اثري.از.کماالت.خود.اوســت.تعلّق.مي.گیرد.مانند.

مجــّردات.تام..و.گاهي.محبّت.او.به.کمالي.که.فاقد.آن.اســت.

تعلّق.مي.گیرد.و.کار.را.براي.رسیدن.و.بدست.آوردن.آن،.انجام.

مي.دهد.مانند.نفوس.حیواني.و.انســاني.کــه.کارهاي.اختیاري.

خودشــان.را.براي.رســیدن.به.امري.که.مالیم.با.ذاتشان.هست.

و.از.آن.لّذتــي.و.فایده.اي.مي.برند.انجام.مي.دهند.فرق.این.دو.

قسم.آن.است.که.در.مورد.اول،.محبّت.به.»کمال.موجود«.منشأ.

انجام.کار.مي.شود،.امّا.در.مورد.دوم،.محبّت.به.»کمال.مفقود«.و.

شوق.بدست.آوردن.آن،.منشأ.فعالیّت.مي.گردد..و.نیز.در.مورد.

اول،.کمال.موجود.»علّت«.انجام.دادن.فعل.اســت.و.بهیچ.وجه،.

معلولیّتي.نســبت.به.آن.ندارد.ولي.در.مــورد.دوم،.کماِل.مفقود.

بوسیله.فعل،.حاصل.مي.شــود.و.نوعي.»معلولیّت«.نسبت.به.آن.

دارد..ولــي.در.هر.دو.مورد،.کمال،.مطلوب.و.محبوب.باالصاله.
است.و.کار،.مطلوب.و.محبوب.بالتَّبَع7.

سؤال بعد این است که آیا اعتقاد به اینکه فعل بدون میل خودگرایانه 
محقق نمی شود، منافی اختیار در انسان نیست؟ پاسخ این است که 
انسان با اختیار خود همیشه منفعت خود را در نظر می گیرد اما گاهی 
به دلیل نشــناختن خود و منافع خود به اشتباه مفسده ای را منفعت 
می پندارد و شر اخالقی از او سر می زند. در حقیقت انسان همیشه به 
دنبال منفعت است اما گاهی مصالح و مفاسد را جابجا قرار می دهد 
و نتیجه عکس می گیرد و همین دلیل بر این است که در بسیاری از 
احکام محتاج وحی است تا مصالح و مفاسد را برای او تبیین کند. و 
با توجه به کالم فوق روایاتی مانند »من عرف نفسه فقد عرف ربه« 
تبیین می شــود که انسان باید منافع خود را خوب تشخیص دهد تا 
منفعت بیشتر را بر منفعت کمتر ترجیح دهد. به عبارت دیگر انسان 

در عمل به انواع منافِع خود مختار است.
باید توجه داشت ریشه اشکال خودپرستانه بودن این دیدگاه، حداقل 
ناشی از دو نکته است: اول عدم توجه به معنای میل و علت غایی در 
افعال انسانی است و دوم عدم توجه به مشترک لفظی بودن معنای 
حب ذات اســت که آیت اهلل مصباح به آن تذکر داده است. عبارت 

ایشان چنین است:
دراین.بیان،.مغالطه.اي.صورت.گرفته.که.منشــأ.آن.اشتراك.لفظي.
واژه.هاي.حّب.ذات.و.حّب.نفس.اســت.کــه.در.دو.مورد.و.در.
دو.اصطالح.جداگانه.بــه.کار.مي.رود..حّب.ذاتي.که.ما.در.این.
طرح.از.ابعاد.اساسي.نفس.دانسته.ایم.با.هوا.پرستي.و.خودخواهي.
که.در.روایــات،.علم.اخالق.و.مکاتب.اخالقــي.از.آن.مذمّت.
شــده.است.تفاوت.بسیار.دارد..نیز.واژه.نفس،.در.کلمات.علماء.
اخالق،.مکاتب.اخالقي،.روایات.و.به.ویژه.روایت.فوق.در.یك.
مفهوم.ویژه.و.به.یك.اصطالح.خاص.به.کار.رفته.است.و.در.این.
طرح.و.مدل.مورد.نظر.که.گاهي.حّب.ذات.و.گاهي.حّب.نفس.
را.به.کار.برده.ایــم.در.معنا.و.مفهومي.دیگر.و.متفاوت.با.مفهوم.

اخالقي.نامبرده.بکار.رفته.است.
درتوضیــح.ســخن.فوق.بایــد.بگوئیــم:.واژه.نفــس،.در.عرف.و.
اصطالحات.علمي.در.مفاهیم.مختلف.و.به.شکلهاي.گوناگون.
بکار.مي.رود:.در.اصطالح.فلســفي،.نفس،.مساوي.است.با.روح.
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انسان.که.منشأ.حیات،.شعور،.ادراك.و.اراده.وي.مي.باشد..کتاب.

النفس.و.َسَفر.نفس.در.کتاب.فلسفي.»اسفار«.تألیف.فیلسوف.و.

اندیشمند.توانا.مرحوم.صدرالمتألّهین،.از.باب.مثال،.در.باره.روح.
انسان.به.بحث.و.بررسي.مي.پردازد.

امــا.واژه.نفس.در.علم.اخالق.گاهي.مقابــل.»خدا«.و.گاهي.مقابل.

»عقل«.مطرح.مي.شود..در.روایت.فوق.در.موارد.متعّددي.نفس.

را.مقابل.»الّل«.قرار.داده.بود..در.کتابهاي.اخالق.بر.اســاس.تقابل.

نفس.با.عقل.زیاد.گفته.مي.شود.که.عقل.و.نفس.انسان.دائماً.در.

جنگند.اگر.نفس.بر.عقل.پیروز.شــود.وي.اهل.شقاوت.است.و.
هرگاه.عقل.بر.نفس.غالب.آید.اهل.سعادت.

بنابرایــن،.نفس.به.معنائي.که.در.عمل.اخــالق.به.کارمي.رود.فرق.

مي.کند.با.نفس.به.معني.روح.انســان.که.در.اصطالح.فلسفه.کار.

بــرد.دارد.و.مي.توان.گفت:.نفس.به.معنــي.اخالقي.آن.یکي.از.

اعتبارات.روح.است.و.به.عنوان.مبدئي.براي.گرایشات.نامطلوبي.
که.انسان.را.به.پستي.سوق.مي.دهد.تلقي.مي.شود8.

اشکال دیگر این بود که دستیابی به قرب الهی خاص برخی موحدین 
اســت و این دیدگاه اخالقی دست نایافتنی را بیان کرده است. آیت 
اهلل مصباح این اشکال را مطرح و تشکیکی بودن مقام قرب الهی را 

پاسِخ آن دانسته است. بیان ایشان چنین است:
بر.فــرض.پذیرفتن.این.که.کمــال.نهایِي.انســان،.در.قرب.الهي.و.
گذشتن.از.همه.خواسته.ها.و.آرزوها.در.راه.نیل.به.آن.و.رسیدن.
به.چنین.مقامي.هم.في.الجمله.ممکن.باشــد،.جاي.تردید.نیست.
کــه.چنان.همتي.جز.در.افراد.نادري.پیدا.نمي.شــود.و.در.نتیجه،.
رســیدن.به.کمال.مطلوب،.منحصر.به.ایشان.است.و.دیگران.که.
اکثریت.انسان.ها.را.تشکیل.مي.دهند،.از.آن.محروم.خواهند.ماند.
در.این.صــورت،.آیا.مي.توان.گفت.که.تنها.همــان.افراد.گزیده،.

شایستگِي.نام.انســان.را.دارند.و.دیگران.در.حقیقت،.حیواناتي.

هســتند.که.بهره.اي.از.انسانیت،.جز.در.شکل.ظاهري.ندارند؟.و.
باري،.همگي.محکوم.به.بدبختي.و.شقاوت.ابدي.مي.باشند؟

در پاسخ این پرسش باید گفت:
کمال.حقیقِي.انسان،.چنان.که.بارها.یادآور.شده.ایم،.داراي.مراتب.
مختلفي.است.و.اگر.وصول.به.عالي.ترین.مرتبه.آن.ها.براي.همه.
میسر.نباشد،.رسیدن.به.نازل.ترین.مراتب.آن،.براي.همگان.میسور.
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیروانی
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم دکتر مهدی کریمی

نقد کتاب »خدا و دین در جهان پسامدرن«
حجت االسالم والمسلمین مصطفی پور�

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

تاریخ ارائه: 1394/03/04�

 گروه علمی فلسفه دین

کتاب »خدا و دین در جهان پســامدرن« نوشــته دیوید گریفین با 
ترجمه دکتر حمیدرضا آیت اللهی، در مقام ارائه مدلی از الهیات برای 
مخاطبانی است که یا از مدرنیسم برتا فته و به شدت به مسائل دینی 
و معنوی توجه یافته و در عین حال الهیات سنتی را نامعتبر و الهیات 

مدرن را نامناســب می دانند و یا افراد کاماًل وابسته به مدرنیسم که 
چون مجذوب فرهنگ مدرن شــده و معنویت دینی و الهیات را از 

دست داده اند. )ص 15(
نویسنده نام این مدل را مدلی از الهیات پویشی می داند که درصدد 
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 گزارش گروه ها

ارائه جهان بینی ای که ســازگارتر از جهان بینــی مدرن و از نظر 
اخالقی مفیدتر باشد و منظور ایشان از الهیات واکنش عقلی درباره 

چیزی است که مقدس باشد. 
ســؤال ایشان این اســت که آیا امکان دارد به سمت نوعی الهیات 
پیش رفت که از طریق قابلیت های ذاتی اش پاسخی کاماًل گسترده 
را تدارک ببیند که ارزش های ضمنی آن بتواند جایگزین روش های 
جهان بینی مدرن شــود که بر خط مشی اجتماعی ما حکمفرمایی 

کنند. )ص 17(
این در هفت فصل تنظیم شده است در فصل اول با عنوان الهیات 
پســامدرن در برابر الهیات بنیاد گرای محافظه کار و الهیات جدید 
لیبرال که اولی را تاب مقاومت در برابر دقت تاریخی نیست زیرا غیر 
علمی است و دومی را نهی می داند که در نتیجه باید به دنبال مدلی 

جدید از الهیات بود. 
در فصل دوم با عنوان اهمیت انسان بودن با توجه به بینش پسامدرن 
می پردازد و در فصل ســوم با عنوان خالقیت و دین پســامدرن به 

عنصر معنویت خالقیت و معنویت اطاعت می پردازد. 
در فصل چهارم با عنوان خدا در جهان پســامدرن از آغاز به فقدان 
اعتقاد به خدا در جهان مدرن و دالیل آن پرداخته و نتیجه بی خدایی 
را در اموری چون نسبیت باوری، پوچ افکاری، ماده باوری الحادی، 

خواهش سیری ناپذیری برای مهار و از آن خود کردن اشیای مادی، 
ارتش ســاالری و توسل به نیروی هســته و قبیله گرایی جدید بر 
شمرده است و در ادامه به فصل به کوشش جدید برای تأیید مجدد 

واقعیت خداوند می پردازد. 
در فصل پنجم تکامل و خداباوری پسامدرن را مطرح می کند و در 
فصل ششــم از زنده انگاری انسان پسامدرن و حیات پس از مرگ 
سخت به میان می آورد و در فصل هفتم نظام های معنوی در جهان 
قرون و مدرن و پســامدرن را معرفی می کند ودر فصل هشــتم از 
جهان خوارگی و سالح هسته ای گرایان و خداباوری پسامدرن بحث 

می کند. 
ایــن کتاب از این جهت برای فقه انتخاب شــد که اواًل هم از خدا 
ســخن به میان می آورد و هم از معاد و حیات پس از مرگ و ثانیًا 
به یک نحله فلســفی مربوط اســت که در جهان ما مطرح و از آن 

بهره برداری می شود. 
مشکل اساسی این دیدگاه این است که خدا را چون ماده می انظارد 
و در نتیجه او را متکامل می پندارد که این تصویر از خدا با آن چه که 

عقل و وحی درباره خدا مطرح می کند سازگار نمی باشد. 
البته نقدهای فراوانی بر کتاب به لحاظ مبنایی و بنایی وارد است که 

در فرصت وسیعتری باید به آن پرداخت. 

یکي از مهم ترین مســائلي که امروزه در جوامع بشري جلب توجه 
کرده، نگاه ها را به خود معطوف ســاخته و همه را آرزومند به چنگ 
آوردنش کرده است مسئله حق )در گفتمان حق ها( است.هیچکس 
در این جهان نیســت که ادعا نکند داراي حق است.در راه به دست 
آوردن حق چه بسیار سختي ها که تحمل شد، چه بسیار انسان ها که 
جانفشــانی ها کردند و فدا شدند، چه بسیار سرزمین ها که از اشغال 
سربازان متخاصم نجات داده شد، چه بسیار کودکاني که تا آخر عمر 
چشم انتظار بازگشــت پدر خویش از میدان نبرد ماندند تا با دستي 
پر از حقوق بازپس گرفته شــان بازگردد.درمقابل، چه بسیار ظلم ها 

و بي عدالتي ها انجام شــد تا حقي به صاحبش نرســد و چه بسیار 
انســان هایي که در رسیدن به سعادت ناکام ماندند چون که از حق 

تضییع شده اي دفاع نکردند.و چه بسیار....
 یکي از دالیل مطلوبیت به دســت آوردن حق در نگاه انسان ها آن 
اســت که حق مبناي عدالت است؛ یعني اگر بنا باشد در جامعه اي 
عدالت اجرا شــود، ابتدا باید حق افراد شناسایي شود.و چون عدالت 
حســن ذاتي دارد، همه فطرتا به آن اشــتیاق دارند.بنابراین، همه 
انســان ها ذاتا به استیفاي حق خویش نیز اشتیاق دارند.به این دلیل 
اســت که دانشــمندان عدالت را به »دادن حق هر صاحب حقي« 

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی
 دستیار پژوهشی: محمدباقر خراسانی

معرفی کتاب »درآمدی بر فلسفه حق«
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدحسین طالبی�

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ ارائه: 1394/03/20�

 گروه علمی فلسفه سیاسی
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تعریف کرده اند )ارسطو، 1385: 174؛ Aristotle, 1962: 118-9؛ 
.)296 :1993 ,Aquinas  فارابي، 1382: 61؛

با وجود اهمیت زیاد گفتمان حق، دانشــمندان مســلمان آن چنان 
که شایسته است در این گفتمان شرکت نکرده اند.قرن ها است که 
فیلسوفان مسلمان خود را به مباحث متافیزیک مشغول ساخته و در 
مباحث اجتماعي، به ویژه مســئله حق و عدالت، به طور جدي وارد 
نشده اند.فقیهان و حقوق دانان هم که نسبتي مستقیم با این مسئله 
دارند به صورتي گذرا از کنار آن عبور کرده اند.به اســتثناي چند اثر 
مختصــر درباره حق و حکم از نگاه علم فقه، نهایت کوشــش آنها 
در ایــن زمینه به توضیح مختصري دربــاره مفهوم حق و انواع آن 
در دانش فقه و حقوق و فرق آن با حکم محدود شــده اســت که 
حجم آن در بیشتر آثار علمي این گروه از دانشمندان از چند صفحه 
تجاوز نمي کند.متکلمان و عالمان علم اخالق و سایر پژوهندگان در 
عرصه هاي گوناگون علوم انساني نیز به تبیین این موضوع اجتماعي 
بســیار مهم و نظریه پردازي درباره آن اقدام نکرده اند.انتظار این بود 
که دانشمندان مسلمان هریک از زاویه نگرش تخصصي خویش با 
دقت نظر به مسئله حق توجه مي کردند، هرچند که در دو دهه اخیر 

برخي از آنها کمابیش مطالبي در این باره منتشر کرده اند.
کتاب درآمدی بر فلسفه حق حاوی مسائل گوناگونی در قلمرو دانش 
فلسفه حق است.دانش فلســفه حق دانشي میان رشته اي و نوپدید 
است که با علومي همچون فلسفه،  حقوق، اخالق و سیاست نسبتي 
مستقیم دارد.این دانش بنیادي ترین یافته ها را در زمینه حقوق انواع 

صاحبان حق در جهان معاصر در اختیار خواننده مي گذارد.
پنج مســئله از مهمترین مسائل فلسفه حق در این کتاب تحلیل و 
بررسی شده است.ویژگي تقریبا انحصاری این نگارش آن است که 
نگارنده این پنج مســئله را با نگاه مقایسه ای میان آرای فیلسوفان 
حقوق و سیاســت در غرب از یک ســو و اندیشه فلسفي اسالم از 
ســوی دیگر بررسی کرده است.بخش اعظم یافته های نگارنده در 
فصل های مختلف بدیع است که برای اولین بار با استفاده از اصول 

حکمت عملی اسالمي تدوین شده است.
این کتاب مشتمل بر پنج فصل است.نخستین فصل داراي دو 
مبحث است.مبحث اول عالوه بر تبیین جایگاه دانش فلسفه حق 
در میان علوم، آن را تعریف کرده و محوري ترین واژگان به کاررفته 
در آن را به طور اختصار توضیح داده است.در مبحث دوم به پیشینه 
کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و فرهنگ اســالم پرداخته شده 
است.در آنجا بر این مطلب تأکید شده است که این ادعای مشهور 
که 1.مسئله حق )در برابر تکلیف( از آموزه ها و ابداعات دوره جدید 
است و 2.فرهنگ اسالم در این زمینه از فرهنگ غرب تأثیر 

پذیرفته است”، امری کامال نادرست است.
در فصــل دوم با عنوان مفهوم حق دو مبحث وجود دارد.در مبحث 
نخســت با تحلیل فلسفي مفهوم حق به شــیوه ساخته شدن این 

مفهوم در ذهن اشــاره شده است.در این تحلیل، ارکان مفهوم حق 
یعني صاحب حق و موضوع حق به خوبي شناســایي مي شــوند.در 
مبحث دوم از فصل دوم، پس از نقد و بررسي مهمترین نظریه های 
فیلســوفان حقوق غرب در باب معنای حق و مقایســه آن با آرای 
فقیهان شــیعه، مفهوم پیشنهادی نگارنده درباره معناي حق از نظر 

می گذرد.
فصل سوم انواع حق را با نگاه فلسفی بیان کرده است.در این فصل 
شــش مالک براي تقسیمات اولیه حق به لحاظ عقلي تعیین شده 
است.هریک از این مالک ها به طور جداگانه در چهار مبحث مشتمل 
بر شش گفتار توضیح داده شــده است.برخی از این دسته بندي ها 

جدید است.
فصــل چهارم درباره صاحبان حق اســت.وظیفه این فصل تعیین 
مهم ترین صاحبان حق و بیان مهم ترین حقوق آنها اســت.فصل 
چهارم داراي پنج مبحث اســت.حقوق تکویني و تشریعي خدا در 

نخستین مبحث این فصل بررسي شده است.
حقوق بشر و ریشه هاي تاریخي آن موضوع مبحث بعدي این فصل 
اســت.در این راستا کاستي هاي مباني فلسفي حقوق بشر غربی از 
منظر اندیشه اسالمي بیان شده و در ادامه، مباني فلسفي حقوق بشر 
در اســالم با عنوان »نظریه گرایش به مقام انسان کامل« تدوین 
شــده اســت.در این نظریه، رابطه میان برخي از حق هاي انسان و 
درجۀ انسانیت وی که مبتني بر مقدار تقوا و خداپرستي اوست، بیان 

گردیده است.
مبحث ســوم فصل چهارم اوال تبیین کننــده دلیل هاي موافقان و 
مخالفان حق حیوانات در غرب اســت؛ ثانیا این دلیل ها را نقد کرده 
اســت؛ ثالثا نظریه اسالمي درباره حق حیوانات ارائه مي کند.نظریه 
اســالمي در مورد حق حیوانات با استفاده از آموزه قانون طبیعي در 

حکمت عملي اسالمي تبیین شده است.
همچنین، حقوق گیاهان نیز براساس آموزه قانون طبیعي اسالمي در 
مبحث چهارم از فصل چهارم بیان شده است.موضوع آخرین مبحث 

فصل چهارم گروه هاي اجتماعي به عنوان صاحبان حق است.
مســئله منشأ و خاستگاه حق از مهم ترین مسائل فلسفه حق است 
که در آخرین فصل این نگارش در ضمن سه مبحث به آن پرداخته 
شده است.در مبحث اول، منشــأ حق به لحاظ هدف بررسي شده 
است.به این منظور منشأ حق تبعي صاحبان حق بیان گردیده است.
در مبحث دوم منشــأ حق به لحاظ فاعل بررسي شده است.منشأ 
حق اصیل موجودات در این مبحث از نظر مي گذرد.در مبحث سوم 
منشــأ حق هاي اخالقي و قانوني انسان تبیین شده است.همچنین 
در این مبحث، نظرگاه هاي مکاتب مختلف حقوقي پوزیتیویستي و 

غیرپوزیتیویستي درباره منشأ پیدایش حق نقد و بررسي شده است.
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 گزارش گروه ها

مقدمه و ضرورت بحث ]

اهداف دشــمن – تحریف تدریجی – شــریعت گریزی و تحریف 
انقالب اسالمی

الف- برخی از مولفه های اســالم رحمانی که توسط 
نواندیشان مطرح شده است:

اسالم رحمانی برداشتی از اسالم است که در آن مؤلفه های ده گانه 
ذیل شاکله اصلی آنرا تشــکیل می دهد: رضایت خداوند، عدالت، 
عقالنیت، رحمت، اخالق، کرامت و حقوق انســان، آزادی و اختیار، 
علم و کارشناســی، دموکراسی و سکوالریســم عینی. ارائه این ده 
مؤلفه شــناخت اسالم رحمانی را دقیق تر و قبول یا رد آنرا روان تر 

می سازد.
عالمان دین برای تأمین عدم تعارض قوانین با موازین اسالمی راهی 

جز اقناع افکار عمومی ندارند.
قوانین کشور توسط نمایندگان مردم وضع می شود، تفسیر می شود 
و تغییر می کند. قانون می تواند متخذ از احکام شرع یا غیر آن باشد. 
تا زمانی که اکثریت شهروندان از قانونی دفاع می کنند، می ماند، و 

هر زمان اراده کردند، آنرا تغییر می دهند. 
اسالم رحمانی علوم انسانی را دستاورد خرد جمعی انسانها در طول 
تاریخ می داند، و معتقد است با کمک این علوم می توان به ارتقای 

جوامع انسانی کمک کرد. 
نقدهای اجمالی:

ـ تعریف صحیح حکمت و مقایسه آن با علوم انسانی تجربی
ـ اشکال در مبانی علوم انسانی قبل از اشکال در شیوه ها 
ـ رابطه نهاد دین و حکومت در اسالم و بحث والیت فقیه

ـ اقناع عوام یا متخصصان ؟؟
ـ شیوه انتخاب اقناع کنندگان و خبرگان در هر حکومت
ـ واقعیت های حکومت و رهبری دینی و علمی در ایران

ب- فروض ، احتماالت یا تعابیر مختلف در بحث اسالم 
رحمانی

1-الف: اســالم رحمانی یعنی اسالمی که صرفاً رحم و عطوفت و 
رحمت است؛ 

1-ب: نگاه مودت و رحمت خاص الهی به تمام انسان ها با هر رفتار 
و خصوصیت
نقد اجمالی:

ـ ) احکام و حدود( ایجاد تناقض در اجرای آموزه ها
ـ خالف اقتضای حکمت و ربوبیت) و تربیت اسالمی(
ـ اختصاصی بودن  مودت – رحمت و اخوت در قرآن 

ـ رحمت پنهان در قوانین و مجازات اسالمی
ـ تادیب و توفیق اجباری در تکوین و تشریع

2- اســالم رحمانی یک امر شخصی است نه اجتماعی. تکلیف آور 
نیست و دین منهای شریعت است

نقد اجمالی: 
ـ چالش در مورد نســخه جایگزین شیوه حکومتی و نقض غرض) 

تهدید آموزه ها حتی خوِد رحمانیت و آزادی(
ـ شریعت تجزیه ناپدیر در اسالم

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

اسالم رحمانی
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد اسحاقیان�

تاریخ ارائه: 1394/03/20�

 گروه علمی کالم
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ـ چگونگی تحقق رحمانیت بدون ساز و کار تکلیف و برنامه ریزی و 
سازماندهی )خصوصا در تحقق عقالنیت و علم و رضایت عام الهی 

در تمام سطوح(
3- خوانش رحمانی اسالم .... کاربرد اجبار و خشونت را در استقرار 
دین و ارزش ها و احکامش نه خواست خدا می بیند، نه موفق. هم 
چنان که حکومت غیرانتخابی و غیرآزاد را نیز به نام دین مشروع و 

باثبات نمی داند. 

نقد اجمالی ]

ـ ابهام در نوع اجبار و مخاطب )مجبورین(
ـ تحقق اجبار و نظام مجازات در هر نسخه جایگزین

ـ تناقض در عدم اجبار و لزوم موفقیت در اجرا به هرقیمت
ـ مبانی مشروعیت در اسالم و بحث والیت و حکومت

4- اسالم رحمانی دشمن را نادیده نمی گیرد ...اما دشمن تراشی را 
برنمی تابد بویژه هنگامی که به منظور بهره برداری های سیاســی 
و ایجاد انســداد اجتماعی طراحی و اجرا می شود. هم چنین به اسم 
مقابله با سیطره دشمن به مصاف آزادی نمی رود، بلکه مجرب ترین 
شیوه رودررویی به سلطه دشمن را رعایت حق الناس می داند. اسالم 
رحمانی بر آن است که با دشمنان نیز باید راهبرد برد – برد در پیش 

گرفت مگر آن که آنان بازی را به هم بزنند

نقد اجمالی ]

ـ لزوم تبیین دشمن تراشی با توجه به موازین اسالمی
ـ منافات داشــتن برد برد با قواعد اســالمی) االسالم یعلوا ..نفی 

سبیل...لیظهره علی الدین کله به عنوان هدف رسالت  و ...
ـ نفــی کفر و شــرک از آغاز در کنار توحید و عــدم به موجودیت 

شناختن آنان در احکام و سیره اهلبیت علیهم السالم
5- اسالم رحمانی در برابر اسالم فقاهتی و اصولی

نقد اجمالی برخی محققان: ]

دین فقاهتی دینی اســت که مبانی، ابزار، روش ها و قاعده هایش از 
بستر یک روش نظیر اجتهاد به حجیت رسیده است ، اسالم فقاهتی 
هم تعامل خوبی برقرار می کند و هم منطق و دیالوگ روشنی دارد و 

حتی با کسانی که خارج از دین هم هستند سر عقالنیت آن می توان 
به گفت وگو نشست و احکامش را به صورت عقالنی توجیه و قابل 

دفاع کرد.
6- رحمانیت مطرح شــده در مورد خداوند و سیره پیامبر و تضعیف 

مباحث مربوط به جهنم و ... توسط امثال آقای آقا میری 

نقد اجمالی: ]

تفاوت در نوع اراده الهی در مورد ظالمان و کفار – تبیین غضب الهی 
و عدم محبت او در برخی موارد

واقعیات موجود در آیات و روایات در مورد دوری افراد از رحمت الهی 
و مغضوب واقع شدن

تفاوت خیر مطلق در عرفان با مباحث تشریعِی در این بحث
7- اسالم رحمانی در برابر نگاه طالبانی – داعشی وتکفیری

8- اســالم رحمانی در برابر نگاه انحرافی غرب و مستشــرقان به 
اسالم و پیامبر و جهاد و فتوحات اسالمی 

ج- نگاه برخــی فرقه ها و جریانات انحرافــی به بحث رحمت و 
رحمانیت الهی:

1- رحمانیت وعرفان کیهانی
رحمانیــت الهی فقط مخصوص عده ای خاص نیســت و قطعا هر 
کسی در هر زمانی می تواند از آن بهره مند شود. این در طول تاریخ 
زیاد بوده است. فقط می ماند بحث چگونگی آنکه در چارچوب عرفان 
کیهانی، تعریفی دارد... در عرفان کیهانی، تسهیالت اتصال جمعی با 

خدا شامل حال افراد می شود.
و برای همین، اتصال فردی با خدا، کم اتفاق می افتد.

نقد اجمالی ]

ـ خلط رحمانیت و رحیمیت
ـ پیش فرض های الزم در اتصال معنوی و هدایت الهی

ـ اشکال در نوع وساطت فیض در عرفان حلقه
2- رحمانیت مطرح شــده در برخی فرقه های ضالّه ) بحث، اعم از 

اسالم است( و حتی عدم منازعه با شیطان
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بررسی کالمی عرفان کیهانی
حجت االسالم والمسلمین محمودرضا قاسمی�

محقق و پژوهشگر

تاریخ ارائه: 1394/06/31�

 گروه علمی کالم

با توجه به انحرافاتی که در مــورد عرفان حلقه کیهانی وجود دارد 
کارهای میدانی مناســبی در این مورد انجام شــد. از سوی دیگر 
معنویتی که توســط این گروه ارائه می شــود بدیلی در برابر اسالم 

ناب محمدی است. 
محمــد علی طاهــری، رئیس عرفان حلقه، ادعــا می کند که این 
مجموعه این مطالب، آگاهی بوده است که به وی از سوی خداوند 
اعطاء شده اســت. دیدگاه وی در مورد قرآن، ادعا می کند که دچار 
تناقض است. در مورد وحی هم ادعا می کند که همان آگاهی است 
و این برای همه واقع می شود و در جلساتی که تشکیل می دادند، به 
اصطالح آگاهی های همدیگر را مرور می کردند. برخی از پیروان وی 
ادعا می کنند که دارای دیوان اشعاری هستند که به عنوان آگاهی به 
آنها الهام شــده است. و امور فرادرمانی و جن گیری را هم به عنوان 

کرامت برای خود می دانند. 
نکتۀ دیگر اینکه به ادعای وی معصومین نمره کامل آگاهی را دارند 
ولی امثال طاهری مقداری کمتر و بقیه هم به مراتب درجه کمتری 
از آگاهی دارند ولی در هر حال اگر همگی تالش کنند به آن درجات 
باالتر می رســند. کتب مختلفی هم توسط وی ارائه شده است که 
یکی از آن ها کتاب عرفان کیهانی اســت که اساسنامه این جریان 

را نشان می دهد. 
شــبکه های غربی مانند صدای امریکا، وی را تبلیغ می کند. کتاب 
دیگر وی، انســان از منظری دیگر اســت. او انسان را محور عالم 
می داند. وی  می گوید اگر انسان نبود، تشکیالت عالم برقرار نمی شد 

و بدین استدالل، انسان محوری را مبنا قرار می دهد. 
کتاب انسان از منظری دیگر به زبان عربی و انگلیسی در انتشارات 

خارج از کشور، منتشر شده است. 
در کتــاب »چند مقاله خود«، مباحثی در مورد آئین عاشــورا دارد و 
می گوید در روز عاشورا باید لباس رنگین بپوشیم و شیرینی تقسیم 
کنیم؛ در کتاب دیگر خود به نام »مدیریت کل نگر« نگاه سیستمی 
و فراسیستمی دارد و اینکه دین در زمان دیگری ممکن است مفید 
واقع نشــود. »کتاب موجودات غیر ارگانیک« هم دو نوع A و B را 
مطرح می کند و او خود و مسترها )اساتید عرفان حلقه( را در بررسی 

کالبد ها می داند و ادعا می کند که خدا لطف کرده و بواســطه ما این 
لطف را کرده که ما با اسکن کالبد ها، موجودات دارای تشعشع منفی 

را شناسایی و کنترل کنیم. 
»انســان و معرفت« نام دیگر کتاب وی است که در آن عصمت و 

توسل و شفاعت را مخدوش نموده است. 
»ســایمنتولوژی« کتاب دیگری از وی است که البته این اصطالح 
هیچ پیشینه ای ندارد. احتمااًل برگرفته شده از فرقه سانیتولوژی است 
که به دلیل جن گیری و .... از فرانسه )اداره  ضد َفِرق فرانسه( اخراج 
می شــود. اما طاهری ادعا می کند اّمی اســت و از آن مطالب قبلی 

اطالعی ندارد و این گفته های خود را الهامات الهی می داند. 
در کتاب اسب تراوا، مطالبی وجود دارد بر این اساس که با نرم افزاری 
مطالب و ســخنان افراد را معکوس می کنند و در این صحبت های 
معکوس شده، مباحث توحیدی، نقض می شود و گفته های شیطانی 
حاصل می شــود. اما در مورد خــود ادعا می کند که هر چه این نرم 
افزار در مورد او بکار گرفته شده است این مشکل پیش نیامده است. 
آسیب مهم دیگر عرفان حلقه، ایجاد اختالف و طالق فرقه ای است 
که آمار 90 درصدی در پیروان عرفان حلقه مشــاهده می شود. در 
برخی از دانشگاه های پزشکی، مطالب خود را به عنوان روش درمانی 
ارائه کرده است. در کل حدود 11 کتاب از او نوشته شده است ولی 

تا 65 کتاب در دست ارائه بوده است. 
آنها دارای رادیو در فضای مجازی بوده اند. گواهی و سوگند نامه  هایی 
داشــته اند که بر اســاس آن، طاهری قدرت خود را به آنها تفویض 
می کند. برخی از اطرافیان او مشــاهده کرده اند که برخالف ادعای 

کلی طاهری، خود او به درمان های رایج رجوع کرده  است. 
برخی از آســیب دیدگان مادی که زمینه های افسردگی داشته اند با 
انجام کارهای به اصطالح فرادرمانی مسترها، دچار مشکالت شدید 
روانی و اختالل در زندگی شده اند. البته طاهری به تبعات این موارد 
را نمی پذیرد و ادعا می  کند آسیب  دیده ها مشکالت دیگر داشته اند. او 
ادعا می کند که کارهای او برای اعتالی ایران و آبرویی برای کشور 

است و هدف او سیر و سلوک است. 
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شبکه شعور کیهانی ]

 نام شــبکه ای است که وی ادعا می کند تمام کارهای عالم هستی 
را انجام می دهد و خداوند قدرت ما را به این شــبکه تفویض نموده 
است. اتصال به این شبکه باعث درمان بیماری های جسمی و روحی 
می شود و اتصال به این شبکه عبادت است. البته به صراحت به ترک 
عبادات توصیه نمی کند ولی در پوشش مطالبی مانند کتاب صالت 
خود بیان می کند که اگر حال کافی وجود نداشت ترمز نماز را بکشید.  
در مورد حجاب هم، گفتارهایی دارد که نتیجه آن ادامه بی حجابی و 

توجیه آن تا پایان عمر خواهد بود.
اتصال به شــبکه کیهانی فقط از طریق محمد علی طاهری واقع 
خواهد شد. فرادرمانی یا سایمنتولوژی کارکرد دیگر عرفان کیهانی 
است بنابراین طاهری ادعا می کند نوعی هوشمندی در عالم هستی 
اســت البته این شعور و هوشمندی با آنچه در قرآن به عنوان شعور 

عالم است، متفاوت است. 
او خداوند را به عنوان عضو چهارم این ارتباطات در شــبکه کیهانی 
می داند و عناصر دیگر ماده،  انرژی و آگاهی اســت. ماهیت شــعور 
کیهانی، میل درونی است که در تمام ذرات وجود دارد. او شیطان را 
عامل بوجود آمدن نظام دو قطبی می داند. او سایه خدا را هم موجود 

می داند و سایه هر چیز نسبت به خودش را مجازی می داند. 
او با استفاده از مباحث فیزیک کوانتم بیان می کند که اگر الکترون 
حرکت نکند، فضای ابرالکترونی هم وجود نخواهد داشت، پس در 
کل عالم، حرکت اســت که به آن موجودیت می دهد پس به نوعی 

مجازی بودن جهان هستی را قائل می شود. 
او خدا را عدم یا هیچ قطبی می داند یعنی هســتی اســت که نام و 
نشان ندارد و قابل ادراک و تعریف نیست. پس خدا وجود دارد ولی 
برای اشاره به او می توان از هیچ قطبی استفاده کرد لذا همیشه اول 
سخنانش می گوید به نام بی نام او، و هرگز بسم اهلل الرحمن الرحیم 
را نمی گوید چون قائل است این صفات قابل درک نیست. سبحان 

اهلل عما یصفون. 
در مورد شناخت خدا، قائل است که شناخت خدا غیر ممکن است و 

هیچ راهی برای شناخت خدا وجود ندارد. 
در ادبیات طاهری، انســان خدایی وجود دارد. وی بحث عالم الست 
را مطرح می کند که کسانی که پاسخ منفی در الست دادند خودشان، 
خدایی در جهان های موازی می شــوند و ما انسان ها اآلن ربّ هایی 
هســتیم که در چرخه »انا الیه راجعون« هستیم و اصطالح خدای 

مجّسم بودن انسان ها را بارها تکرار می کند. 

نفی حیات الهی ]

وی مطرح می کند سطح زندگی ها فرق دارد و اال همه هستی زنده 
اســت و در کل نباید مفهوم زنده بودن را بــرای خدا بکار برد زیرا 

»سبحان اهلل عما یصفون«. 
او در چرخه ای از عوالم که توصیف می کند )هپروت = ناســوت = 

ملکوت = جبروت = الهوت( بیــن عوامل برزخ هایی وجود دارد و 
انسان در چرخه )انّا الیه راجعون(،  برگشت های متعددی دارد. 

در مــورد نبــوت و عصمت و امامت، بیان می کند کــه در روایات، 
عصمت بیان نشده است. 

در بحث توسل و شرک هم نتیجه حرف های وی، دوری پیروان از 
زیارت قبور است و این زیارت ها را )الهکم التکاثر حتی زرتم المقابر( 
می داند. در مورد شیطان هم، او را تنها موّحد می  داند و رجیم بودن 
را به عنوان این معنا می داند که خالق الیه های پایین تر از خود شده 

است. 
التقاطی در مطالب عرفان حلقه با یوگا و هندوئیزم وجود دارد و حدود 
16 شباهت در این مورد یافت شده است و در »ریکی« هم ادعای 
اتصال وجود دارد. بنابر گفته برخی مســترهای »ریکی« و اعتراف 
خودشــان، اتصال با موجودات خبیث در آن ها واقع می شــود ولی 
طاهری می گوید این ها عرفان ایرانی اســالمی است که هیچگونه 
سابقه ای ندارد. بر اساس مستنداتی که وجود دارد و طاهری مدتی 

در فلسطین اشغالی و در کنف رژیم صهیونیستی بوده است. 
مسترها و افرادی که از او برگشته اند و تشکیک کرده اند مورد تهدید 
واقع شــده و گاهی به قتل رســیده اند مانند یکی از افرادی که از 
مســترهای سابق او بوده است. ابهاماتی در مورد مقاطعی از زندگی 
وی وجــود دارد. قبل از انقالب وی دعوت کننده افراد به تئاترها و 
سینماها بوده اســت،  در اول انقالب جذب گروه های مارکسیستی 
می شود و بعدها جدا می شود. به کشورهای مختلف سفر کرده است 
و در زبان انگلیسی و ژاپنی مهارت دارد. و مسلماً استادی داشته ولی 

خود ادعا می کند که آموزش نظری و عملی نداشته است.

نظرات اساتید حاضر ]

استاد رضانژاد: مطالب وی مخلوطی از گروه های انحرافی دیگر 
است و مستندات علمی ای وجود ندارد. 

اســتاد اسدی: مســائل اعتقادی و کالمی اولویت بیشتر در این 
جلســات دارد هنر این افراد این است که تلفیقی انجام می دهند تا 
صبغه عرفانی به آن بدهند، مانند اینکه خدا را نمی توان شــناخت، 
بحث عرفان ناب اســت و ارتباط ما با خداوند از راه اسماء و صفات 
برمی گردد ولی در تحلیل آن ها باید کارشناســی باشند که درست 

تفکیک انجام دهند. 
اســتاد قاســمی: طاهری، جرم هایی مانند ارتداد، جعل اســناد 
دانشگاه های مهم را انجام داده است و آسیب های اجتماعی فراوانی 
که ایجاد کرده و مشکالت خانوادگی که در اثر کارهای این برهان 

ایجاد شدهاست از جرم های وی است. 
استاد شمسعلی پور: الزم است مطالب عرفانی به گونه ای مطرح 
شود که سّیال نباشد و پایه محکمی داشته باشد، در ابتدا باید دقیقًا 
مبانی حرف های این جریان تشریح شود تا بتوان آن را نقد کرد. باید 
ابتدا در مورد نگاه عرفانی در رفتار عرفانی آسیب شناسی وجود داشته 

باشد تا عرفان های نو را بتوان تحلیل کرد. 
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 گزارش گروه ها

استاد قاســمی: بحث خدا محور بودن یا نبودن می تواند پایه ای 
برای بحث ها و تحلیل های این جریان ها باشد. وی میکائیل را همان 
آکوسیستم جهان می داند. وی سیصد اصطالح جدید را جعل می کند. 
وی عزرائیل را فرسودگی عالم می داند که البته اینها نوعی طبیعت 
گرایی است و بخشی از حرف های عرفان حلقه از موادی گرفته شده 

که در عرفان موسوم به عرفان اسالمی بوده است. 
استاد قیومی: رابطه این جریان با اشو بررسی شود. در گروه هایی 
مانند اسماعیلیه هم مطرح می شــود که به خدا نمی شود »وجود« 

گفت. برخی مطالب عرفانی حلقه، مفرداتش در سنت ما وجود دارد 
که باید تحلیل شود. 

استاد زهادت: از منظر عرفانی باید تحلیل شود و زوایای مختلف 
عرفانی آن بررسی شود. برخی از بزرگان هم حاالت خاص در عاشورا 
داشته اند که باید تفاوت آن ها با حرف های عرفان حلقه روشن شود. 
اســتاد مصطفی پور: وی قرآن را بر اســاس سالیق خود تفسیر 
می کند و در برخی کتاب ها و تفاسیر موجود هم رگه هایی از مطالب 

متشابه دیده می شود. 

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

یقین و نسبت آن به حدود برهان 
حجت االسالم والمسلمین سلیمانی امیری�

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  خمینی

تاریخ ارائه: 1394/03/02�

 گروه علمی معرفت شناسی

1ـ مقصود ما از یقین اصطالح منطق »باور جازم صادق ثابت« که 
در این تعریف مهم قید ثابت اســت که از طریق خاصی که منطق 
و معرفت شناسی متکفل بیان آن است حاصل می شود. به تعبیری 
دیگر هم این قید را توضیح داده اند و آن این است که خالف آن باور 

جازم صادق ممکن نباشد.
2ـ گاهــی از تعبیر خالف آن ممکن نیســت با تعبیر یقین دائم در 
مقابل یقین موقت استفاده می شود. یقین موقت در جایی است که 
ثبوت محمول برای موضوع از طریقی مثال حس حاصل می شــود. 
و اگر از طریق حس به چیزی به درستی رسیدیم، خالف آن در آن 
ظرف از باب ضرورت به شــرط محمول ممکن نیست. اما در عین 
حال با علم حســی نمی توان گفت که موضوع از اموری است که 
حکم برای آن دائمی است و خالف آن ممکن نیست. این محمول با 
آن که متحد با موضوع است به گونه ای است که از نظر عقلی ممکن 
بود این محمول با این موضوع متحد نباشد، هر چند که اکنون متحد 

است خالف آن به نحو موقتی ممکن نیست و نه به نحو دائمی.
3ـ ازاین جا روشــن می شــود، قضایای شــخصیه از آن روی که 
شخصیه  اند، گزارش گر بیش از یقین موقت نخواهند بود، مگر آن که 
تحت عنوان کلی قرار بگیرند، که در این صورت معیار همان عنوان 

کلی است و نه قضیۀ شخصیه.
4ـ از مطالب گذشته این نکته حاصل می شود که قضایا با موضوعات 

و عناوین کلی دو دسته اند:
Ó .قضایــای.امکانی.که.موضوع.و.محمــول.قابلیت.جمع.و

قابلیت.سلب.را.دارند.
Ó .قضایای.ضروری.که.حمل.محمول.بر.موضوع.ضروری

است.یا.سلب.محمول.از.موضوع.ضروری.است.
5ـ قضایــا امکانی یقین موقت خواهند داد، مگر آن که امکان جزء 

محمول شود. مانند انسان ممکن الوجود است بالضروره.
6ـ قضایای ضروری از دو حال خارج نیســت: یا بدیهی  عقلی اند یا 

نظری.
7ـ اگر قضایای در واقع ضروری، بدیهی عقلی باشــند، یا موضوع 
به طور بدیهی عقلی مقتضی محمول اســت مانند »هر مثلثی سه 
زاویه ای اســت« و این در جایی است که محمول از اعراض ذاتیه 
موضوع باشد و عقل به طور بدیهی عدم انفکاک محمول از موضوع 
را درک کند. یا محمول مقتضی موضوع است مانند: »انسان حیوان 
است« یا »انسان ناطق است«. و این در جایی است که محمول از 

ذاتیات یا از دیگر مولفه های داخلی موضوع است.
8ـ اگر قضایای در واقع ضروری، بدیهی عقلی نباشند؛ از نظر عقلی 
احتمالی است. و وقتی ضروری می شود که علت آن را کشف کنیم 
و تا علت کشف نشود، یقین حاصل نخواهد شد. برای ثبوت محمول 
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برای موضوع یا سلب محمول از موضوع از چند راه می توان استفاده کرد:
Ó .از.راه.استقراء..استقراء.راه.حسی.است.و.گفتیم.که.حس

به.ما.ضرورت.و.یقین.نمی.دهد.مگر.به.صورت.موقت
Ó .از.راه.تجربه..این.راه.از.نظر.فیلسوفان.به.دلیل.ضمیمه.شده

کبرای.»االتفاق.الیکون.اکثریا.و.الدائمیا«.یقین.مضاعف.

می.دهد..و.در.واقع.این.کبرا.به.منزلة.حد.اوسط.در.قیاس.ها.
عمل.می.کند.

Ó .از.راه.حدود.وســطی.و.استدالل.های.قیاسی..روشن.است
که.حدود.وســطی.اوال.در.مقام.اثبات.قرار.دارند..بنابراین.
حد.اوسط.نقش.علیت.در.مقام.اثبات.را.بازی.می.کند.و.نه.
مقام.ثبوت.را..این.حد.اوسط.در.مقام.اثبات.به.لحاظ.مقام.

ثبوت.حاالتی.دارد.که.باید.آنها.را.بررسی.کنیم.
8ـ اگر حد اوســط در مقام اثبات بتواند بــه گونه ای عمل کند که 
ضرورت محمول برای موضوع را در مقام ثبوت نشــان بدهد، یقین 
مورد انتظار حاصل می شود و گرنه یقین مورد انتظار حاصل نشود و 

قیاس در حد معرفت ظنی تجاوز نمی کند.
ـ بنابراین تا علیت ثبوتی ضرورت نسبت محمول به موضوع به نحو  9
ایجابی یا سلبی یقینی نشود، یقین مطلوب حاصل نمی شود. ازاین رو 

نسبت بین حد اوسط با دو حد دیگر این حاالت مختلف را دارد:
1ـ یا حد اوسط علت واقعی ثبوت محمول برای موضوع است. این 

علیت از دو طریق کشف می شود: 

Ó .از.طریق.عقل.محض.و.این.در.جایی.است.که.حد.اوسط
به.طور.بدیهی.برای.موضوع.ثابت.باشد.و.حد.اکبر.هم.به.
طور.بدیهی.برای.حد.اوســط.ثابت.باشــد.مانند:.»دو.عدد.
زوج.اســت.و.هر.عدد.زوجی.از.دو.عدد.مساوی.تشکیل.

می.شود.پس.دو.از.دو.عدد.مساوی.تشکیل.می.شود«..
Ó .از.طریق.تجربه.محض.و.این.در.جایی.اســت.که.صغرا.و

کبرا.را.به.صورت.تجربی.بدست.آورده.باشیم..مانند.»هر.
انسان.متعجب.است.و.هر.متعجب.ضاحك.است

2ـ حد اوسط معلول اکبر باشد، این نیز دو حالت دارد:
Ó .از.طریق.عقل.محض.که.مستلزم.دور.است؛.زیرا.با.شك

در.علت،.علم.به.معلول.امکان.پذیر.نیست؛
Ó .از.طریق.تجربه،.این.در.صورتی.درســت.است.که.معلول

اعم.از.علت.نباشد.
3ـ حد اوســط و حد اکبر دو معلول برای علت بیرونی باشند یا دو 
متضایف باشند؛ اگر از راه تجربه دو معلول بدست آیند، درست است 
که معلول اعم از علت نباشد. و از راه عقل محض با شک در علت 
امکان پذیر نیســت و دو متضایف هم اصال برهان نیست و شرایط 

برهان را ندارد.
4ـ حد اوسط و اکبر دو الزم برای اصغر باشند، این در جایی فرض 
دارد که ثبوت اوســط برای اصغر بدیهــی و ثبوت اکبر برای اصغر 

نظری و ثبوت اکبر برای اوسط بدیهی باشد.

نگرشی به »فهم ارتکازی« در اندیشه اسالمی و اندیشه غربی
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی مبینی�

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

تاریخ ارائه: 1394/03/16�

 گروه علمی معرفت شناسی

در حوزۀ اندیشۀ اسالمی مسئله ای به نام دالیل ارتکازی وجود دارد 
کــه در خیلی از مباحث یکی از دالیلی که بــه نفع یا بر ضّد یک 
مسئله مطرح می کنند رجوع به ارتکازات است. در تعریف ارتکاز آمده 
است که اموری هستند که در اذهان رسوخ کرده اند ولی منشأ آن ها 

روشن نیست.
دالیل ارتکازی در حوزه های مختلف اندیشــه اسالمی به ویژه در 
مباحث فقهی و اصولی معاصر بســیار به آن بها داده می شود. برای 

مثال گفته می شــود دلیل عمده در تقلید این اســت که به لحاظ 
ارتکازی هر جاهلی برای پاسخ به سؤالش به عالم یا هر نیازمند به 

صنعت و فّنی به صاحب آن فّن مراجعه می کند. 
در متــون فقهی و اصولی ارتکازات از جهات مختلفی به اقســامی 
تقسیم شده و از جمله ســخن از ارتکازات عرفی، ارتکازات عقالء 
و ارتکازات متشرعه زده می شود. در این متون مباحثی هم صورت 
گرفته است راجع به تفاوت میان ارتکاز عقالء و سیره و بناء عقالء. 
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دربارۀ منشــأ ارتکاز، برخی فقهاء و اصولیون نیز منشأهای مختلفی 
برای ارتکازات ذکر کرده اند؛ از جمله، بداهت، فطرت، وضع الفاظ و 
غیره.  به هر حال، فارغ از این که ارتکازات چه منشأی دارند در متون 
اصولی و فقهی به عنوان یک دلیل معتبر برای مســائلی که مطرح 
شــده ذکر می کنند. البته از نظر شرعی حجیت ارتکازات را همانند 
اموری مانند اجماع منوط به تأیید معصوم یا دســت کم عدم 

ردع معصوم می کنند.
در حوزه های دیگر اندیشــۀ اســالمی، در غیر از علم فقه و اصول، 
هم دالیل ارتکازی عماًل به کار گرفته می شــود. مثاًل در فلســفۀ 
اخالق بسیاری از مباحثی که درمی گیرد مبتنی بر فهم های ارتکازی 
است. برای مثال، استاد مصباح بر مبنای فهم ارتکازی خود عنصر 
مطلوبیت را در همۀ کاربردهای ارزش مشاهده می کند و بر مبنای 
این فهم ارتکازی تبیینی از ارزش ارائه می دهد که ریشــه در حّب 
ذات دارد. به عنوان نمونه دیگر استاد الریجانی نیز در نقدهایی که به 
نظریات اندیشمندان اسالمی از جمله استاد مصباح دارد به فهم های 
ارتــکازی خود که آن ها را فهم های مشــترک بین خود و دیگران 
می بیند رجوع می کند. ایشان از ارتکازات به عنوان سرمایه اساسی ما 

در این مباحث یاد می کند و تصریح می کند که
سرمایه ما در این بحث ها جز ارتکازات هیچ چیز نیست. یک دسته 
ارتــکاز داریم؛ باید ببینیم کدام نظریه اخالقی با این ارتکازات بهتر 
سازگار است و از تناقض در میان ارتکازات عاری است؟ یعنی مدلی 
که ما در کل این بحث ها دنبال می کنیم، حتی در بحث های اصولی، 
عمدتاً سرمایه اش ارتکازات ما است. 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 سرمایۀ 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 که 
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 کشف 
کــرد که یک ارتکاز با ارتکاز دیگر تناقض دارد و باید آن تناقض را 
حل کرد. پس هر چند این عملیات ممکن اســت، اما باالخره تنها 
سرمایۀ ما ارتکازات است و بایستی در همین ارتکازات حرکت کنیم.2
به نظر می رسد مفهوم فهم های ارتکازی در اندیشۀ اسالمی با برخی 
مفاهیم مشابه در اندیشۀ غربی قابل مقایسه است. یکی از مفاهیمی 
 common که در فلسفۀ معاصر غرب بسیار رایج شده است مفهوم
sense )فهم متعارف، عرفی یا مشترک( است. این مفهوم به ویژه 
از ســوی توماس رید و سپس جورج مور برجسته شده است و دلیل 

طرح این مفهوم نیز پاسخ به شکاکیت و ایده آلیسم به شیوۀ خاصی 
بوده اســت. مراد از فهم متعارف در اندیشۀ این متفکران فهم ها و 
اندیشه هایی هستند که تقریباً همۀ انسان ها به صورت بسیار قاطع و 
روشن دارا هستند و ممکن است علم روشنی هم راجع به منشأ آن ها 
نداشته باشند. از نظر اندیشمندان غربی، فهم های عرفي به طوري 
فراگیر مورد اعتقاد همه انســانها و مشترک میان همه آنها هستند 
و انکار یا نفي باورهاي فهم عرفي ســزاوار تمسخر و استهزا است.  
فهم های عرفي در همه زمان ها ساري وجاري هستند ومخصوص 
زمان خاصي نیستند. همچنین داراي یک خصلت فطري و درونی 
هســتند؛ به این معنا که هر انساني در ذات خود آنها را تصدیق مي 

کند. 
اکنون سؤالی قابل طرح است و آن این که از منظر معرفت شناختی 
وجه اعتبار ارتکازات چیست و چگونه می توان از توجیه معرفتی آن ها 
دفاع کرد، با این که چه بسا در برخی موارد منشأ فهم های ارتکازی ما 
روشن نباشد؟ به نظر می رسد قائل شدن به توجیه معرفتی فهم های 
ارتکازی بستگی به معیاری دارد که در معرفت شناسی برای توجیه 
برمی گزینیم. برای بیان این مطلب بحثی از آلوین پلنتینگا راه گشا 
است. پلنتینگا معتقد اســت ما برای به دست آوردن معیار توجیه و 
معرفت دو راه داریم. یک راه قیاسی و نگاه از باال به پایین یا سیر از 
کلی به جزئی است به این معنا که ابتدا معیاری کلی را بدون توجه 
به ساختار معرفتی موجودمان و بر اساس آرمان هایمان ارائه می دهیم 
و سپس باورها و اندیشه های داخل ساختار معرفتی امان را بر اساس 
آن معیار کلی و آرمانی می سنجیم. در این صورت هیچ ابائی نداریم 
که چه بخش از اندیشه هایمان شرایط آن معیار را برآورده می سازند 
و حتی ابائی نداریم کــه هیچ کدام از باورمایمان نتوانند آن معیار را 

برآورده سازند. 
اما از نظر پلنتینگاه راه دیگر راه اســتقرائی و نگاه از پایین به باال یا 
ســیر از جزء به کّل است به این صورت که هر گونه معیار معرفتی 
را از داخل ســاختار معرفتی امان و با توجه به باورها و اندیشه های 
موجودمــان به دســت می آوریم. در این روش قبــل از هر چیز در 
خود باورها و اندیشــه هایمان جست و جو می کنیم و آن هایی را که 
مصداق هایی روشــن و قاطع برای معرفت می دانیم جدا می کنیم و 
ســپس با توجه به این نمونه های روشــن و قطعی معیار توجیه و 
معرفت را می سازیم. یعنی معیار را از درون ساختار معرفتی خودمان 

و مصداق های روشن معرفتی به دست می آوریم.
حال اگر این راه دوم را برای به دست آوردن معیار طی کنیم، آن گاه 
فهم هــای ارتکازی ما جزء مصداق هایی خواهند بود که با توجه به 
آن ها معیار را به دست می آوریم و در واقع، دیگر آن ها را نباید مورد 

چون و چرا قرار دهیم. 
-----------------------------------

پی نوشت:
1. الریجانی، جزوۀ درس خارج اصول، جلسۀ 149، تاریخ 8/12/1379، ص 4.

2. همان، جلسۀ 150، تاریخ 9/12/1379، ص 3.
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بررسی بعد معرفتی عقل عملی
حجت االسالم والمسلمین دکتر جمال سروش�

عضو هیأت علمی دانشگاه مالیر

تاریخ ارائه: 1394/06/31�

 گروه علمی معرفت شناسی

درباره عقل عملی و کارکرد آن اختالف دیدگاه بســیار است. برخی 
کارکرد معرفتی را مطلقا و صریحا از آن نفی می کنند مانند بهمنیار. 
آنهــا که برای عقل عملی کارکرد معرفتی قائلند نیز اختالف دارند؛ 
برخی درک کلیات حکمت عملی را به آن نسبت می دهند و برخی 
درک جزئیات آن را. به نظر می رســد حق با بهمنیار اســت و البته 
بسیاری از اشتباهات در این بحث ناشی از خلط بین قوه عاقله عملی 
و قوه عامله است و برای اینکه ما دچار این مغالطه نشویم این گونه 
می گوئیم: قوه عاقله که مدِرک کلیات اســت به اعتبار مدَرکاتش 
تقســیم میشــود به قوه عاقله نظری و قوه عاقله عملی که گاهی 
از دومی تعبیر میکنند به عقل عملــی. بنابراین همانطور که عقل 
نظری در کلمات فالسفه مشترک لفظی است بین قوه عاقله )اعم 
از نظــری و عملی(، و قوه عاقله نظری کــه رابطه آن دو، عموم و 
خصوص مطلق است؛ عقل عملی هم مشترک لفظی است بین قوه 
عاقله عملی و قوه عامله که رابطه آن، تباین است. حال با توجه به 
اصطالحات مذکور بحث کارکرد قوای انســانی را این گونه تحلیل 
می کنیم: قوه عاقله نظری کلیات نظری و عاقله عملی کلیات عملی 
را درک می کند و روشن است که تفاوت این دو قوه تفاوتی اعتباری 
و به لحاظ تفاوت مدَرک است یعنی یک حقیقت هست به نام قوه 
عاقله )یا به تعبیر اکثر فالســفه عقل مدِرک کلیات( که اگر کلیات 
نظری را درک کرد قوه عالمه یا عاقله نظری یا عقل نظری نامیده 

می شــود و اگر کلیات عملی را درک کرد قوه عاقله یا عالمه عملی 
یا  عقل عملی نامیده می شــود. باقی می ماند قوه عامله که دیگر 
شأن ادراکی ندارد و تنها کارکرد آن عمل است؛ عملی از سنخ تدبیر 
و اراده و استنباط. اینکه قوه عامله کلیات را درک نمی کند تقریبا بین 
فالسفه اتفاق وجود دارد و تنها ممکن است این سؤال مطرح باشد 
که چرا قوه عامله مدِرک جزئیات عملی نیســت؟ پاسخ این است: 
»خالصه اینکه اگر این فقط جعل اصطالح باشــد ایرادی ندارد که 
مثال کسی بگوید عقل عملی دو اصطالح دارد که طبق یکی درک 
میکنــد و طبق دیگری فقط تدبیر و اداره کارها را به عهده میگیرد. 
اما سخن از اصطالح نیست؛ سخن از آنچه که انسان از نفس سراغ 
دارد است. باید اثبات کرد چرا واهمه جزئیات عملی را درک نمیکند 
و اگر چنانکه جزئیات عملی را باید عقل عملی درک کند و نه واهمه 
پس در حیوانات هم باید عقل عملی اثبات گردد در حالی که اثبات 
نمیشود. بنابراین ظاهر کلمات فالسفه که داللت می کند بر اثبات 
ادراک جزئی برای عقل عملی از اعتبار ســاقط است و باید به قول 
صحیح - که عقل عملی صرفا عامل اســت- تأویل شود.« )رحیق 
مختوم صوتی، اسفار، ج 9، ص 83، بخش 9، سی دی دوم، جلسه 

))02052-9( ،52
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استاد یزدان پناه در این جلسه فرمود: بایزید بسطامی اندیشه فنا را به 
عنوان کمال نهایی در عرفان مطرح کرده است و بعدهاجنید بغدادی  
فرمود فناء کمال نهایی نیست بلکه بقاء بعد فناء، کمال است چون 

رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله به آن دست پیدا کرد.
اســتاد در خصوص اهمیت و ضرورت بحث بیان کردند که در این 
خصوص باید کتب اخالقی  تدوین شود و گامی موثر در اخالق 

و عرفان برداشته شود.
این استاد عرفان فرمود:

اخالق به سبک های مختلف مطرح است:
  الف( اخالق فلسفی  مثل کتاب طهارت العراق؛

   ب( اخالق عرفانی مثل کتاب منازل السائرین و اخالق عملی.
گاهی اخالق عملی را مساوی با اخالق عرفانی مطرح می کنند ولی 
این فکر درست نیست، ما الگو کامل اخالق عرفانی نداریم بلکه باید 
پدید بیایید اگر چه به نحو موجبه جزییه برخی علما دســت به این 
اقدام زده اند  که به آن اشاره میشود ایشان فرمودند: اخالق عرفانی 

باید شاخصه هر دو علم )اخالق و عرفان( عملی را داشته باشد.
اســتاد در خصوص تعریف علم اخالق فرمودند: تحقیق در ملکات 
و صفات آدمی آنگونه که باید باشــد.ولی بعضی به جایی ملکات و 
صفات، رفتار را انتخاب کرده اند. الزم به یاد آوری است حتی آنهایی 

که اخالق مدرن را مطرح کرده اند با این شاخصه و تعریف منطبق 
است و باید منطبق باشد.

اســتاد یزدان پناه در موردتعریف عرفان عملی فرمودند:در عرفان 
عملی دغدغه سیر الی اهلل  و مراتب این سیر مطرح است.موضوع 
اخالق عملی، اعمال و صفات قلبی که به صورت مقامات و منازل از 

آن جهت که موجب وصول الی اهلل میشود مطرح است.
استاد عرفان حوزه علمیه قم فرمود: نوع تحلیل و تنظیم در اخالق 
عرفانی و عرفان عملی مطابق هم نیستند. اخالق عرفانی یعنی باید 
و نیاید همراه با نگاه توحیدی و عرفانی به فضلیت و رذیلت، برخی 

موضوعات اخالق عرفانی متخذ از اخالق عملی می دانند.
این اســتاد حوزه در خصوص پیشــینه تالیفی بحث به نحو موجبه 

جزییه این گونه برشمردند:
کتاب.الرعایة.فی.حقوق.الهی.تالیف.محاسبی.قرن.سوم؛..1
قــوت.القلوب.ابوطالب.مکی..در.فصل.32.و.33.و.مراحل.نه.گانه...2

این.فصول؛
نمط.نهم.اشارات؛..3
احیاء.العلوم.امام.محمد.غزالی؛..4
محجة.البیضاء؛. 5
بحر.المعارف..؛..6

اخالق عرفانی )پیشنهادی در رویکرد اخالقی نوین( 
حجت االسالم والمسلمین سیدیدالله یزدان پناه�

استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/03/17�

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

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر علی رضایی تهرانی
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چهل.حدیث.حضرت.امام...7
مقاالت.استاد.شجاعی...8
برای.شــروع.و.ورود.به.اصل.بحث..ابتدا.باید.مقدمه.مبنای.انسان...9

شناســی.و.هستی.شناسانی.بحث..مطرح.شــود.تا.ذهن.ها.برای.این.

بحث.آماده.شود.تا.وقتی.مباحثی..مثل.وحدت.شخصی.وجود.اگر.
مطرح.شد.بعد..کل.اخالق.عرفانی،.اخالق.بندگی.می.شود.

همچنین.مباحثی.مثل.بحث.ســعادت.انســان..و.نوع.نگاه.انسان...10
و.قلب.و.دایره.های.طولی.انســان..این.ها.باید.مطرح.شــود.و.الگو.
اخــالق.عملی.به.عنوان.یك.طیف.و.ســیرباید.مالحظه.گردد.البته.
با.دســته.بندی.جدید.که.ســه.مرحله.اســت:.مرحله.اول.و.ابتدایی..
)اخالق.قبل.الوصول(،مرحله.میانی.و.تخلق.به.اخالق.نیکو.و.مرحله.

سوم.اخالق..بعد.الوصول....
اخالق.قبــل.الوصول:بحث.ریاضــت.که.تمریــن.روحانی.که...11

موجــب.نورانیت.دل.و.عشــق.الهی.و.تلطیف.ســر.و.موجب.رفع.
میشود.

اســاس.اخالق.عرفانی.میخواهد.وصول.الــی.الل.ومعامله.مع.الل...12
وبالل.و.فی.الل.را.متحقق.کند.

نکته.نوع.اخالق.ها.با.غایت.انســان.شــناختی.خودش.شــناخته...13
میشوند.

مانع.وصول.نفس.اماره..اســت.که.در.این.جا.باید.مطرح.شــود....14
نباید.ها.از.امر.نفس.اماره،اســت..و.بایدها.از.امر.اخالق..و.مقابلش.
فطرت..حضرت.امام.این.بحث.را.خصوصا.در.اخالق.سیاسی..

و.تکنیك.های.مربوط.با.این.باب.را.عالی.مطرح.کرده.اند...

)مرحله.میانی(:توصیه.به.خلق.نیکو....1۵
خواجــه.عبد.الل.انصاری.در.باب.31.تــا.40.این.بحث.را.مطرح...16

کردند،میتوان.مجموعــه.اخالق.را.به..عنوان.اخالق.بندگی.مطرح.

کــرد.و.نوع.نــگاه.در.مقوله.اخالقی.با.تحلیــالت.عرفانی.خیلی.از.

عناوین.معنی.خاصی.پیدا.می.کند،.مثل.الخلق.عیال.الل.یعنی.انفع.به.
حال.خلق.محبوبیت.نزد.خالق.را.به.دنبال.دارد.

مرحله.دوم:.مراحل.وصول.الی.الل.)ســفر.دوم.و.سوم(.متخلق.به...17
اخالق.الهی.ولی.همه.خلق.نیکوی.بالل.را.دارد..و.سالك.بنده.تمام.
اسماء.و.صفات.میشود،.حقیقت.جود.در.انسان.یعنی.عبد.الجواد.و.

ظهور.اسم.الجواد.در.انسان.
مرحله.ســوم.)ســفر.چهارم(:.اوج.اخالق.عرفانی.است..و.ُخلق...18

عظیم.در.این.مرحله.مطرح.اســت.و.بسیاری.از.رفتار.پیامبر.در.

این.مرحله.به.خاطر.این.مرحله.اســت..و.هســتی.به.سان.نفس.نبی.

میشــود..و.لذا.با.تمام.هســتی.می.جنگدو.باید.همه.را.به.سوی.خدا.

ببــرد..و.نوع.فضلیــت.های.در.این.مرحله،.معنــی.خاص.تری.پیدا.
می.کنند.

استاد.در.آخر.بحث.به.سواالت.زیر.پاسخ.دادند.....19
Ó .ضــرورت.طرح.و.میــزان.تاثیر.طرح.اخــالق.عرفانی.در

سلوك.چیست؟
Ó اسفار.اربعه.را.اولین.بار.چه.کسی.مطرح.کرده.است؟
Ó فنایی.ذاتی.یعنی.چه؟
Ó اضافه.»نفخت.فیه.من.روحی«.اشراقی.است.یا.تشریفیه؟

10 مکتب عرفانی شیعه
دکتر غالمرضا جاللی�

معاون پژوهش بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

تاریخ ارائه: 1394/04/03�

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

مکتب منظومه فکری اســت که از طریق ارتباط استاد و شاگرد در 
جغرافیای خاص و متمایز از سایر نحله ها و فرقه ها متمایز می باشد.
ابتدا با طرح این ســوال که آیا مکاتب عرفانی داریم بحث را شروع 
کرده و فرمودند که عده ای منکرند که در شــیعه مکاتب عرفانی 

وجود داشته است ولی بنده در تحقیق چها رساله ای که انجام داده ام  
به این نتیجه رســیده ام که مکاتب عرفانی شیعه نه تنها وجود دارد 
بلکــه در راس همه آنها یک عالم عرفانی ســید حضور دارد که به 
عنوان استاد دارای شاگردان و طرفدارانی است در این تحقیق چهار 
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 گزارش گروه ها

ســاله به 10 مکتب عرفانی از نظر تاریخی رسیده ام که موسسین 
آنها از سلسله ساداتند.

1. مکتب آذربایجان: از آن تعبیر به مکتب مراغه شــده اســت 
وگاهی مکتب زنجان نیز گفته می شــود.   در این مکتب افرادی 
مانند سید میران حسین زنجانی و سید یعقوب زنجانی به چشم می 
خورد که این دو برادر از الهور به دعوت شیعیان به زنجان آمده اند 
و در اوایل قرن پنجم فوت کرده اند و مزارشان در الهور است. فرد 
دیگری به نام ابوعثمان مروندی که در اصل همان مرندی است به 
خاطر مباحث حماسی از مروندی به مرندی تغییر پیدا کرد و مشهور 
به شهباز قلندر است که در سال 622 هجری قمری فوت کرده است 
و طریقیه قلندریه به ایشان منسوب است و چند میلیون تابع دارد از 
مجموع کتاب های آن به دست می آید شیعه بوده و تشیع او مسلم 

است و مزارش  در سهون شریف کراچی است.
2. مکتب حله: دومین مکتب از نظر تاریخی مکتب حله می باشد 
که آغازگر این مکتب توسط سید بن طاووس است که تحت تاثیر 
عرفان ورام می باشــد که جد اوست. و از قرن پنجم تا نهم استقرار 
داشته اند. در کنار سید بن طاووس افراد دیگری چون خواجه طوسی 
و عالمه حلی و پسرش، شهید اول احمد بن فهد حلی، رضی الدین 
حافظ رجب برســی و سید حیدر آملی که تحصیالتش در حله بوده 
اســت که با واسطه ابوعلی فارمدی به معروف کرخی می رسد که 
آرامگاه در مسیر کارخانه سیمان مشهد است. افرادی در این سلسله 
هستند که تفکر اهل سنت داشته ولی تمایل به اهل بیت عصمت 
و طهارت داشــته اند. فارمدی و کرخی در شبهه قاره هند بیشتر از 

ایران می شناسند.
3. مکتب مشهد: قدیمیترین فرد این مکتب که صوفی و عارف 
و حوزوی و شــیعه و از سادات رضوی است فردی است به نام حاج 
بکتاش ولّی که در ســال 669 هجری قمری در ترکیه فوت کرده 
اســت. حاج بکتاش ولی نیشابوری است که حدود 10 سال تولیت 
آســتان قدس رضوی را به عهده داشــته است. پیروانش قریب به 
یک قرن در مشــهد این موقعیت را داشته اند. آخرین تکیه خانه از 
بکتاشــیه در باغ رضوان بوده که توسط رضاخان تخریب شد. ودر 
ترکیه بالغ بر 10 میلیون جمعیت دارد. باالترین نسل این جمعیت به 
نسل حضرت ابوالفضل و حسن مثنی و از نسل اصغر بن امام 
زین العابدین  علیه السالم و اسحاق بن امام صادق مربوط می شود.
نیز افرادی با عنوان صوفی در قرن دوم، سوم، چهارم و پنجم شمرده 
شــده است. فرد دوم این مکتب امیر عبداهلل برزش آبادی است که 
به عنوان امام زاده اسحاق معروف است مزارش در آخر بلوار طبرسی 
مشهد وجود دارد هرچند این تعبیر که امام زاده اسحاق باشد معتبر 
نیست. وی با یک واسطه شاگرد میر یا سید علی همدانی متوفای 
اوایل قرن هشتم است. او تنها کسی است که به مقام آدم به جزیره 
سریالنکا رفته است که جد اعلی امام خمینی سید حیدر کردی 

صوفی اردبیلی خواهر زاده میر ســید علی همدانی است که در این 
خصوص می توان به سایت سید حسن خمینی مراجعه کرد که در 
آنجا از قول آیت اهلل پسندیده نقل شده است. حدود 10 نفر از اجداد 

امام خمینی که عارف بوده اند به شهادت رسیده اند.
4. مکتب همدان: موسس مکتب همدانی و کبرویه همدان بوسیله 
میر ســید علی همدانی تاسیس شده است که ایشان با یک واسطه 
نظام الدین محمود مذدوقانی به عالء الدوله سمنانی و وی به نجم 
الدین کبری می رســد و تمام گرایش هایی که به شــیعه نزدیک 
بودند  به ایشان منتهی می شــود.و او از سادات است. و موسسین 
این مکاتب عرفانی همه از ســادات هستند. این نشانگر این است 

که  باطنا جریانات تشیع و تصوف و عرفان درآمیختگی دارند.
5. مکتب شیراز: در این مکتب سید صدر الدین دشتکی و قیاس 
الدین دشــتکی شــاگرد با واسطه ســید حیدر آملی که در مدرسه 
منصوریه دفن شده اند و جناب میر سید علی خان نیز کنار قبرشان 
به خاک سپرده شده است وفرد دیگر آن سید شریف جرجانی که در 

دزد آباد شیراز مدفون است.
6. مکتب اصفهان: در این مکتب مالصدرا، فیض، فیاض، خواجویی 
و آقا محمد بید آبادی وجود دارند که چهار راه تعامل مکتب ها است.
 مکتب دزفول: پایه گذار این مکتب سید صدر الدین دزفولی شاگرد 
بید آبادی است که آثار خیلی عمیقی دارد که نیازمند تک نگاری و 

تجزیه و تحلیل است.
7. مکتب نجف: این مکتب توســط مرحوم سّیدعلی شوشتری در 
نجف پایه گذاری شــد و به وسیله شاگرد ایشــان مرحوم حاج ماّل 
حسینقلی همدانی توسعه یافت. حاج ماّل حسینقلی همدانی با تربیت 
شاگردانی بســیار از جمله حاج سیداحمد کربالیی، حاج میرزا جواد 
ملکی تبریزی، حاج شــیخ محمد بهاری، این مکتب عرفانی را در 
نجف اشرف، کربال، قم و برخی از شهرهای شیعی استمرار بخشید. 
پس از آن نیز توســط آیت اهلل قاضی و شاگردانش تأثیر شگرفی بر 

جامعۀ تشّیع نهاد.
8. مکتب تهران: این مکتب با بید آبادی آغاز می شود و با آقا سید 
رضی مازندرانی تمکیل می شود که در واقع مکمل این مکتب است.
9. مکتب قم: که در حال تکمیل و بررســی آن می باشــم که 

مرحوم امام و عالمه طباطبائی در این مکتب وجود دارند.
 مکاتب عرفانی دارای مختصاتی است که به چهار ویژگی حوزوی 

این مکاتب اشاره می شود:
 1. روش سلوکی که مبتنی بر زهد و به دو روش معرفت و محبت 

می باشد.
2. در آمیختگی این مکاتب با حکمت متعالیه.

3. بی توجهی به تعینات.
4. فعالیت چشم گیر در صحنه های فردی و اجتماعی است.
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در این نشست علمی دکتر خلیل طوسی، به »وضعیت اسالم شناسی 
و مطالعات اسالمی در غرب« به خصوص در اروپا پرداخت. ایشان 
طی اشاره ای به پیشینه شرق شناسی و مطالعات اسالمی در غرب، 
بیان داشت که از اوایل قرن 19 جهان غرب و به ویژه اروپا شروع به 
گرد آوری منابع دست اول اسالمی و تجهیز کتابخانه های خود نمود 
و نخبگانی از سفرای سیاسی،فرهنگی و... خود را مأمور فعالیت های 
پژوهشی،تحقیقی و جمع آوری اطالعات دقیق و دست اول اسالمی، 
در کشورهای اسالمی قرار داد، لذا از حیث منبع با محدودیت رو به 
رو نیستند، همچنین روش مورد اتخاذ جامعه غرب در حوزه مطالعات 
اسالمی، براساس روش مطالعات علوم انسانی خود می باشد.بنابراین 
ازجهت صوری و محتوایی مطابق با استاندارهای علوم انسانی خود 

عمل می نمایند.
ویژگی های روش مطالعات اسالمی در غرب عبارتند از :

نگاه.تاریخی.به.علوم.اسالمی.و.انسانی..1
ارجاعات.دقیق..2
کتاب.شناسی.و.منبع.شناسی.دقیق..3
دید.بیرونی.و.آبجکت.به.مسائل.اسالمی.ونه.دید.ایمانی..4

از این رو وقتی در مورد قرآن سخن میگویند،از آن بعنوان یک کتاب 
که در قرن دوم تالیف شده است  و نه یک کتاب وحیانی و آسمانی 

سخن می گویند.
ایشان در ادامه به نظریه ادوارد سعید اشاره کرد، و گفت او در کتاب 
» اورینتالیزم «می گوید :کارهای مستشرقین نوعا ناظر بر پارادایم 
دوئالیســم بین غرب و اسالم است، لذا وی  نگاه شرق شناسان به 
اســالم و مطالعات اســالمی را مغرضانه و فاقد ارزش علمی می 
دانست. و این نگاه غالب کشورهای اسالمی تا 30 سال گذشته بود

دکتر طوسی با بر شمردن عواملی چون :
انقالب.بزرگ.اسالمی.ایران..1
مهاجرت.وسیع.مسلمانان.به.اروپا..و.حضور.آنها.در.جوامع.علمی.اروپا..2
حضور.مسلمانان.در.دپارتمان.های.اسالم.شناسی.غرب..3
.پدیده.ای.به.نام.طالبان.در.افغانستان.و.مبارزه.این.گروه..با.شوروی..4

حادثه.11.سپتامبر.و.جریانات.تروریستی.منتسب.به.اسالم..۵
جریانات.سیاســی.و.اتفاقاتی.که.توسط.مســلمانان.در.جهان.رخ...6

می.داد......
تحول گســترده ی اسالم شناســی در غرب را متذکر شد ودیدگاه 
ادوارد سعید را دیدگاه صحیحی ندانسته و اضافه کرد که با مراجعه به 
محتوای فعالیت های انجام شده در غرب که نوعا توسط مسلمانان 
و غالبا با نگاه ایماتی نگاشته شده است، چنین مطلبی به دست نمی 

آید.
ایشــان همچنین به فعالیت های گسترده ای که پیرامون مالصدرا 
انجام پذیرفته است اشاره کرد و فهرستی از کتب ترجمه و چاپ شده 
ی مالصدرا را نام برد و  گفت امروز هزاران مقاله و کتاب پیرامون 
این فیلســوف ایرانی شــیعه و حکمت متعالیه وجود دارد و ساالنه 
کنفرانس ها متعدد درباره ی او و ســایر اندیشــمندان و فیلسوفان 
اســالمی برگزار می گردد.و این فعالیت ها در موضوعات گسترده 

دیگر نظیر تاریخ، اخالق، سیاست و.. نیز صورت می پذیرد.
ایشــان درضمن پاسخ به سئوال یکی از حضار اشاره نمود که؛ البته 
دولت های غربی همواره برای جلوگیری از توسعه اسالم گرایی در 
غرب اقداماتی داشته اند آنها با ابزارهای گوناگون از طریق شناسایی 
نقاط ضعف مســلمانان،به ایجاد تفرقه اعتقادی بین شیعه و سنی، 
ایجــاد و ترویج خرافه گرایی خصوصا در شــیعه و در واقعه کربال، 
جنگ میان شیعه و سنی در اقصا نقاط جهان و...  به مبارزه با رشد 

اسالم پرداختند.
 بنابراین می توان گفت برخی از مطالعات صورت پذیرفته در غرب 
مغرضانه و دارای جهت گیری سیاســی بوده و به نقل از اسپوزیتو 
ویراســتار دایرۀالمعارف نوین جهان اسالم گفت: دو تن به نام های 
مارتین کرامر و دنیل پایپز از دانشگاه تالویو تخصصا در این زمینه 

روی متون اسالمی فعالیت می نمایند.
در انتهاء سخنرانی دکتر طوسی، گفتگوی علمی با پرسش و پاسخ 

حضار ادامه یافت.

وضعیت اسالم شناسی و مطالعات اسالمی در غرب 
دکتر خلیل طوسی�

استاد و پژوهشگر مطالعات اسالمی مقیم لندن و رییس انتشارات اسموس انگلستان

تاریخ ارائه: 1394/03/05�

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

  مدیر گروه: دکتر عباس جوارشکیان
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 ضرورت عّلی و اختیار
آیت الله غالمرضا فیاضی�

استاد برجسته حوزه علمیه قم و ریاست هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1394/03/12�

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

کسانی که قائل به ضرورت علّی هستند یعنی معتقد اند که هرگاه 
علت تامه محقق شد وجود معلول واجب می شود) باتوجه به اینکه 
این مطلب تحلیل عقل است وترتب آن تحلیلی است و اال در خارج 
علتی است و معلولی که بوسیله آن علت تحقق می یابد(، سخن خود 

را بر دو پایه استوار می نمایند: 
یــک: قاعده الشــئ مالم یجب لم یوجد. دو: قاعــده وجوب وجود 

المعلول عند وجود العلۀ التامه. 
اصل قانون علیت که هرگاه معلول باشد ضرورتا در رتبه سابق بر آن 
بایستی علت وجود داشته باشد مورد اتفاق حکما است، اما این مسأله 
که هرگاه علت تامه موجود بود، واجب است که معلول موجود باشد، 
از فروع قانون علیت اســت و انکار آن به انکار اصل نمی انجامد، بر 
این اســاس صحیح است که گفته شود خالق باشد،علیتش نیز تام 

باشد ولی مخلوقی نباشد.
چهار نظریه پیرامون قاعده ی » الشئ مالم یجب لم یوجد »  وجود دارد:
 نخست نظر مشهور حکما که می گویند: ممکن ابتدا به وسیله علت 

تامه ی خود واجب می شود و سپس موجود می گردد.
دوم قول متکلمین که قائل به اولویت شده اند.

سوم قول اصولیین، علمایی نظیر عالمه حلّی،محقق نائینی،شهیدصدر 
و... که معتقدند این قاعده مخصوص فاعل های موجب است و در 

فاعل مختار جاری نمی شود.
چهارم: علت تامه که محقق شــد، اگر به معلول وجود دهد، شکی 
نیســت که معلول واجب می شود، اما اگر علت تامه به معلول خود 
وجود نداد، قبل از تحقق معلول، وجوب آن مطلقا معقول نیست، لذا 

وجوب سابق، در فاعل مختار و موجب صحیح نیست.
در اثبات این مدعا چهار دلیل وجود دارد:

دلیل نخست :
اگر ممکن قبل از وجود، واجب شود، مستلزم اجتماع نقیضین است.

مقدمه اول: ممکن پیش از وجود معدوم است. ) زیرا اگر معدوم نباشد 
ارتفاع نقیضین الزم می آید(

مقدمــه دوم: هر معدومی از باب ضرورت به شــرط محمول، عدم 
برایش ضرورت دارد. 

مقدمه سوم: هرچیزی که عدم برای آن ضرورت داشته باشد، وجود 
برای آن محال است.

مقدمه چهارم: هر آنچه که وجود برای آن محال باشد، وجود برای 
آن امکان ندارد )به امکان عام که نقیض ضرورت است (

مقدمه پنجم: هر چیزی که وجود برای آن امکان ندارد، وجود نمی 
تواند برا آن واجب باشــد) در حالیکه بر اساس قاعده وجود قبل از 

وجود برای معلول واجب است(
نتیجه : قبل از وجود، وجوب ممتنع است ولو اگر علت، تامه باشد

دلیل دوم :
مقدمه اول : اگر ممکن پیش از وجود، واجب شود، معدوم، به وجوب 

متصف می شود.
مقدمه دوم: اگر معدوم به وجوب متصف شود، وجوب با وجود مساوق 

نخواهد شد.
و لکن تالی باطل است زیرا وجوب مساوق با وجود است.

بنابراین، وجوب معلول قبل از وجود محال است.
دلیل سوم :

مقدمــه اول : اگر ممکن قبل از وجود، واجب باشــد، الزم می آید 
وجوب آن قبل از وجودش موجود باشد.

مقدمه دوم : اگر وجوب آن قبل از وجودش موجود باشــد، الزم می 
آید آن وجوب سابق، موجود ممکن باشد.

مقدمه ســوم : اگر آن وجوب ســابق موجود ممکن باشد، بایستی 
مسبوق به وجوب دیگری باشد زیرا شئ تا واجب نشود موجود نمی گردد.
مقدمه چهارم : اگر مسبوق به وجوب دیگری باشد، نقل کالم می شود به 

آن وجوب و این مطلب ادامه داشته ومنتهی به تسلسل می شود.
اما تلی باطل است زیرا تسلسل محال است.

بنابراین وجوب وجود معلول در هنگام وجود علت تامه صحیح نیست.
دلیل چهارم :

مقدمه اول : فاعل مختار متمکن فعل و ترک است.
مقدمه دوم : هر فاعلی که متمکن فعل و ترک باشد، نسبت اش به 

هریک از فعل و ترک، امکان است.
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مقدمه ســوم : اگر معلول به وجود علت تامه خود، واجب باشد الزم 
می آید، فعل یا واجب باشد، هنگام وجود علت تامه، یا ممتنع باشد، 

هنگامی که علت تامه موجود نیست.
مقدمه چهارم: اگر فعل به نسبت فاعل یا واجب باشد یا ممتنع، دیگر 

به نسبت فاعل، ممکن نخواهد بود.

مقدمه پنجم: اگر ممکن نباشد، فاعل مختار ) قادر ( نخواهد بود.
بنابــر این نه در فاعل مختار و نه در فاعل موجب، وجوب ســابق 

وجود ندارد.
لذا بایستی قاعده »الشئ مالم يجب لم يوجد« به »الشئ مالم يوجد 

لم يجب« تغییر نماید.

 نسبت حقیقت مراتبی وجود و معقول ثانی فلسفی در فلسفه مالصدرا
حجت االسالم والمسلمین سیدمجید میردامادی�

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه

تاریخ ارائه: 1394/04/10�

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

موضوع ومسأله این نشست علمی با پرسش های زیر آغاز شد:
1. آیا درفلســفه مالصدرا بین حقیقیت اصیل، مشکک وذومراتب 

وجود ومنشأ انتزاع مفاهیم معقول ثانی فلسفی رابطه وجود دارد؟
2. آیا مطابق یا منشأ انتزاع معقول های فلسفی ازحیث وجود دارای 
واقعیت وحقیقت مراتبی است؟3- تفسیرصدرالمتألهین ازمعقول ثانی 

فلسفی چیست؟
دکتر میردامادی درپاســخ به پرســش های مزبور، چند ادعا طرح 
ومســأله ی نســبت حقیقت مراتبی وجود ومعقول ثانی فلسفی به 

اختصاردراقسام معقول های فلسفی بیان نمود:
1. در فلســفه مالصــدرا بیــن مبــدأ تصدیقی حقیقــت اصیل 

وذومراتب  وجود و معقول ثانی فلسفی رابطه وجود دارد. 
2. برمبنای حقیقــت مراتبی وتفاضل دروجود،مطابق ومحکی عنه 

معقول های فلسفی دارای یک نحوه وجود هستند.
3. ازنظرمالصدرا درمثل مفهوم وجود ونیزوجوب وجود، نسبت مفهوم 

به منشأانتزاع آن، نظیرنسبت مفهوم ذاتی ومحکی عنه آن است.
4. مالصدرا درمعقول های فلســفی به مفــاد هلیه مرکبه، عالوه 
برظرف اتصاف، ظرف عروض رادرخارج )اعم ازذهن وعین( می داند.
درقســم اول معقول ثانی فلســفی، مانند: مفهوم وجودو نظائرآن 
)وحدت وتشخص(، براساس دیدگاه صدرالمتألهین مصداق مفهوم 
درخارج، دارای وجود حقیقی اســت ونسبت مفهوم وجود ومحکی 
عنه آن نظیرنسبت مفهوم ذاتی ومحکی عنه آن است؛ یعنی مفهوم 
وجود نظیر مفهوم ذاتی ایساغوجی، بی واسطه از تمام مصداق انتزاع  
می شود ونسبت وجود انتزاعی به وجود حقیقی؛ مانند نسبت انسانیت 
به انسان وسفید بودن به سفیدی اســت ونسبت وجود انتزاعی به 
ماهیت؛ مانند نســبت انسانیت به خندان وسفیدبودن به برف است؛ 

یعنی همان طورکه مفهوم انسان ازحاق ذوات افراد انسان انتزاع مي 
شــود، مفهوم وجود نیز ازحاق وتمام مصداق هاي وجود، انتزاع می 
شود؛ پس نسبت وجود مطلق به اقسام وجود هاي عیني، نظیر نسبت 

ذاتیات به صاحب ذاتي است. 
قســم دوم معقول ثانی فلســفی؛ مانند:مفهوم امکان،که ازاوصاف 
مطلق وجود است ونیزقسم سوم معقول فلسفی، مانند: عدم ملکه که 
عدم مضاف است، ازنظرصدرالمتألهین درخارج نظیراعراض، دارای 
مابازاءووجود رابطی ومحمولی هســتند؛ به این دلیل که اگرمعقول 
ثانی فلســفی وصف شــیی قرارگیرد، به عنوان عارض و محمول 
مطرح می شــود و بین هرعارض و معروض، رابط برقرار اســت و 
اتصاف، نسبت بین دو چیز است و به حسب وجود درظرف اتصاف، 
دووجود مغایرند ولهذا، حکم به وجود یکی از دو طرف، بدون طرف 
دیگر در ظرفی که اتصاف محقق اســت، توجیهی ندارد. برمبنای 
تشــکیک وجود، هریک از اشیاء واوصاف، دارای مرتبه ای از وجود 
وآثار مختص به آن مرتبه هستند. به نظرمالصدرا اشیاء درموجودیت، 
تفاوت دارند و براســاس تفاضل دروجــود، برخی از وجود، بهره ای 
خاص دارند وبرخی دیگر، فاقد این نحوه ی خاص ازوجود هستند؛ 
بنابراین هریک ازصفات؛ حتی اضافــات واعدام ملکات، مرتبه ای 
ازوجود را حائزند وآثارمختص به خود دارند؛ اگراتصاف، خارج عینی 
است، صفت نیزدرعین تحقق دارد و اگراتصاف، خارج ذهنی است، 

صفت درذهن موجود است. 
درقسم چهارم معقول فلسفی؛ مانند: مفهوم واجب الوجود که طبیعتي 
ثابت ومحصل درذهن ندارد ودرخارج داراي وجود حقیقي في نفسه 
لنفسه بنفســه است، صدرالمتألهین نسبت وجوب وجود به حقیقت 
واجب بالذات را نظیر نســبت إنسانیت به نفس ذات إنسان می داند 
ونه مانند نســبت زوجیت به عدد چهار کــه مطابق حکم  در آن، 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

88

 گزارش گروه ها

مرتبۀ متأخر ازنفس ماهیت اســت؛ پس به نظر وی مصداق حمل 
موجــود ومطابق صدق حکم به موجودیت در واجب لذاته ذات او از 
حیث ذات، بدون مالحظۀ أمر و حیثیت تقییدیۀ،تعلیلیۀ، انضمامیۀ یا 

انتزاعیۀ دیگر است.
درقســم پنجم، معقول هائی؛ مانند: ممتنعات ذاتی، عدم وشریک 
الباری کــه درذهن ونیزدرخارج، طبیعت متحصلــی ندارند ودارای 
مصداق فرضی وادعایی هســتند، به دلیل عدم محکی عنه واقعی، 
ازموضوع بحث خارج هســتند اگرچه آنها درذهن، شــیئ خارجی 

وموجودی امکانی هستند.
بنابراین برمبنای اصالت وتشــکیک حقیقت مراتبی وجود، مطابق 
ومحکی عنه معقول های فلســفی دارای یک نحوه وجود وواقعیت 

هستند.
در ادامه و پس از ارائه نظر دکتر میردامادی، ســخنان ایشان مورد 
نقد و بررسی اساتید حاضر از جمله استادفیاض صابری، آقای دکتر 

جوارشکیان،آقای دکتر مسعودی و دکتر مؤمنی قرار گرفت.

دکترصائمی در این جلسه علمی اظهار داشت: برخی حاالت ذهنی 
مانند: باور ، دارای محتوا هســتند. مثال باور شخص مبنی بر اینکه 
برف سفید اســت دارای این محتواست که برف سفید است. و این 
محتوای باور، شــرط صدق بــاور را تعیین می کند. و حاالت ذهنی 
دارای محتــوا مانند: باور و تمایل بهترین پیش بینی را از برخی امور 
عالم مانند: رفتار انســان ها  فراهم  می کنند. از این رو، در نیمه دوم 
قرن بیستم، به تدریج فالسفه بیشتر و بیشتر تمایل یافتند تا حاالت 

ذهنی دارای محتوا را واقعی بدانند.
Hilary Put- )ایشان افزود: تا پیش از مقاله مشهور هیالری پاتنم 

nam( _ با عنوان: »معنای معنا«

)Meaning of meaning( _ بــاور عمومی فالســفه این بود که 

اگر دو نفر دارای«حاالت درونی« یکســانی باشند، دارای »حاالت 
ذهنی« یکســانی نیز خواهند بود. به عبارت دیگر؛ محتوای حاالت 
ذهنی بر روی حاالت درونی فرد »سوپروین« )Superven( می کند؛ 
یعنی ممکن نیست که حاالت ذهنی کسی تغییر پیدا  کند مگر اینکه 
یکی از حاالت درونی اش نیز تغییر کند. پاتنم در این مقاله مشهور 
استدالل می کند که معنای واژه بکار رفته از سوی یک فرد بر روی 

حاالت درونی او  »سوپروین« نمی شود.  
تایلر برج )Tyler Burge( اســتاد فلســفه دانشگاه کالیفرنیا بعدتر 

برهان پاتنم را تکمیل کرد و استدالل کرد که برهان پاتنم نه تنها 
درباره معنا که درباره حاالت ذهنی دارای محتوا نیز صادق است.

این آموزه که محتوای حاالت ذهنــی بر روی حاالت درونی فرد  
»سوپروین« نمی شــود، در فلسفه ذهن »برون گرایی در محتوا« یا 

»ضدفردگرایی« )Anti-individualism( نامیده می شود.
برج همچنین استدالل کرد که عوامل اجتماعی می تواند سبب شود 
که دو نفر با ویژگی های دورنی یکسان دارای حاالت ذهنی متفاوتی 

باشند.
ایشــان در ادامه به این نکته اشاره نمود که ؛ برون گرایی در محتوا 
ســبب پدید آمدن مسائل تازه ای در فلسفه ذهن گردید. همچنانکه 
سبب بروز بحث های گسترده ای درباره معرفت به نفس، تاثیر علّی 
محتوای حاالت ذهنی، و برنامه توضیح معنا برحسب حاالت ذهنی 
شــد. نکته مورد توجه دیگر این بود که برون گرایی در محتوا سبب 

پیدایش نوع تازه ای از استدالل علیه مادی گرایی شد.
در این نشســت تخصصی، دکتر صائمی برهان پاتنم- برج برای 
برون گرایی در محتوا را تشــریح نمود و به اختصار درباب تاثیر این 

آموزه در دیگر حوزه های فلسفه ذهن توضیحاتی را ارائه نمود.
در پایان ارائه بحث دکتر صائمی، اســاتید حاضر در نشست به نقد 
و بررســی این دیدگاه ها پرداختند، و دکتر صائمی نقدها و نظریات 

 برونگرایی در محتوا
جناب آقای دکتر امیر صائمی�

)IPM( عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی

تاریخ ارائه: 1394/05/07�

 گروه های علمی شعبه مشهد گروه علمی فلسفه )شعبه مشهد(
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مطرح شــده توسط اساتید حاضر از جمله آقایان: دکتر جوارشکیان، 
دکترسیدموسوی و دکتر مســعودی، را بسیار مهم و دقیق خواند و 
بیان داشت؛ برخی از نظراتی که در این نشست توسط  اساتید مطرح 

شد، ناظر به بیست ســال پژوهش توسط دانشمندان این حوزه در 
غرب می باشد.

دکتر طوسی که نویسنده سه اثر به زبان های فارسی و انگلیسی در 
باره فلســفه اخالق و سیاست در حکمت صدرایی می باشد، ضمن 
بیــان ویژگی ها و امتیازات حکمت صدرایــی به تحلیل این نکته 
پرداخت که چگونه می توان از مبانی حکمت صدرایی در استخراج 

فلسفه هایی چون فلسفه اخالق یا سیاست بهره برد.
وی یکی از مهمترین  امتیاز حکمت متعالیه را در اخذ و هماهنگی 
میان آورده های حکمت های پیشین دانست و توضیح داد که هنر 

مالصدرا در برپاکردن یک نظام فلسفی منسجم و یکپارچه ی جدید 
بوده اســت. در این نظام فلســفی همه ی اجزای هستی شناسی، 
معرفت شناســی، خداشناسی و انسانشناسی در تالئم و یکپارچگی 
کاملند و با اتکا بر همین مبانی منسجم است که می توان بسیاری از 
لوازم اخالقی یا سیاسی یا تربیتی مکتب او را استخراج و عرضه کرد. 

وی سپس به ذکر نمونه هایی در این راستا پرداخت.

ایشــان در این نشست تخصصی ضمن مناقشه انگیزبودن تحلیل 
گزاره های دارای ســلب یا کلیت میان منطق قدیم و جدید, موجبه 
جزئیه را نقطه عطف و اتحاد خواند و با استناد به متون کهن منطق 
قدیم, تحلیل ایــن دو نحله منطقی را در این قســم قضایا با هم 
مشــترک دانست و در ادامه با استناد به برخی قواعد مشترک میان 

منطق قدیم و جدید, ســه قضیه دیگر از مربع تقابل را نیزموافق با 
منطق جدید, صورتبندی نمود.

ایشان تنها کمبود منطق قدیم را در تحلیل مربع تقابل به بیان منطق 
جدید, فقدان تلسکوپ فرگه دانست.

ظرفیت های حکمت متعالیه در استخراج فلسفه های مضاف 
دکتر خلیل طوسی�

استاد و پژوهشگر مطالعات اسالمی مقیم لندن و رییس انتشارات اسموس انگلستان

تاریخ ارائه: 1394/03/27�

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

  مدیر گروه: دکتر جهانگیر مسعودی

مربع تقابل زیر میکروسکوپ فرگه 
دکتر لطف الله نبوی�

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

تاریخ ارائه: 1394/03/06�

 گروه های علمی شعبه مشهد گروه علمی منطق و معرفت شناسی )شعبه مشهد(

  مدیر گروه: دکتر جهانگیر مسعودی
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ظرفیت های حکمت متعالیه در بازآفرینی فلسفه اخالق 
دکتر محسن جوادی�

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

تاریخ ارائه: 1394/04/14�

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

دکتر جوادی در این نشست اظهار داشت: پیش از پرداختن به بحث  
طرح بازآفرینی مسألة اخالق در حکمت متعالیه باید این مسأله 
را مطرح کرد که اخالق در دوران قدیم و جدید چه تفاوت هایی دارد 
وعلت این امر آن است که مسأله  قدیم اخالق مسألۀ تهذیب نفس 
 )modern(اســت در حالی که محور اصلی در فلسفه اخالق نوین
تأکیــد بر اصالح رفتار و روابط اجتماعی اســت. به عبارتی منظور 
از اخالق در پاردایم ســنت یونانی تا فلسفه اسالمی  دوران صدرا 
همان اخالقیات )ethics( است در حالی که فلسفه اخالق در دوره 
جدیــد و معاصر کانون بحثش )morality( اســت. با توجه به این 
مطلب حال این پرسش مطرح می شود که اخالق صدرایی در چه 
پارادایمی قرار می گیرد؟ که از نظــر ما اخالق صدرایی در پارادایم 
سنتی است که بر روی مسألۀ تهذیب نفس، رشد نفس و شکوفایی 

آن تأکید فراوان دارد.
وی در ادامه به نکاتی در فلســفه اخالق مالصدرا و مقایسۀ آن با 

حکمت مشاء پرداخت و خاطرنشان کرد:
اگر بخواهیم از حکمت متعالیه ، فلسفه اخالق آن طور که در دوره 
معاصر مطرح اســت را استخراج کنیم باید به چند نکته اساسی در 

فلسفه صدرا توجه کرد:
methodol-( 1. اولین نکته جهت روشــی و به عبارتی متدولوژی

ogy( صدراست. همه ما می دانیم که صدرا در حکمت نظری خویش 
روش تلفیقیـ  ترکیبی را بکار برده است به این معنا که وی از ابزار 
عقل، وحی ، شهود و برای مواجهه با حقیقت بهره می گیرد و همین 
روش گاهی به  تأویل متن هم مــی انجامد اما باید دید که آیا در 
حکمت عملی هم همین روش را مورد اســتفاده قرار می دهد؟ به 
نظر ما این مســأله مبهم است و نمی توان گفت صدرا این روش را 
در حکمت عملی مورد استفاده قرار داده باشد. شاید بتوان گفت که 
براساس مبانی و تفکر صدرا این کار حکیم و فیلسوف نیست که در 
حکمت عملی به دنبال روش تلفیقی باشــد و بلکه روش مورد نظر 
فقهی و مبتنی بر متن است. البته باید توجه داشت این روش تلفیقی 
در جهان اسالم ســابقه داشته است و برخی در فقه مقاصدی و به 

ویژه متکلمین این کار را در حسن و قبح عقلی انجام داده اند. حتی 
فارابی در آثارش سخن از کالم فعلی رانده که همان حکمت عملی 

دینی است و معتقد است دارای روش مخصوص به خود است.
2. نظریه هنجاری مالصــدرا )Normative theory(. به این معنا 
که هر عاملی به شــرط فهم و عدم مانع آن را اصل قرار می دهد 
و همــه چیز را در پرتو آن و با آن می ســنجد. در واقع آن امر یک 
معیار برای همه چیز است. حال بنا براین مطلب اصل هنجاری در 
مالصدرا معرفت است. معرفت خود امر عقلی است و در واقع از نظر 
صدرا عقل اصل هنجاری است که معیار همه چیز است. این نظریه 
مضیق است چرا که به روابط و اصالحات اجتماعی اهتمام ندارد. زیرا 
روابط و اصالحات اجتماعی و به تعبیری اخالقیات اجتماعی چندان 
با موضوع شهود و کشــف عیان خداوند مربوط نیست و به عبارت 

دیگر مربوط به جنبه تدبیری نفس است.
3. سومین نکته بحث نفس است که موضوع اصلی فلسفه اخالق 
مالصدراست. با توجه به این که حرکت جوهری در نظام صدرایی 
اصل اســت و این که نفس در هر مرحله با ابزارش در اتحاد کامل 
اســت لذا در حکمت صدرا، وی به نوعی کثــرت انگار در عرصه 
سعادت )pluralistic approachto the ethics(است به این معنا 
که هرکس در مرحله و سنخ خودش سعادتمند است. البته این نظریه 

به معنای اخالق نسبی انگارانه نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه افزود: با توجه به این نکات می 
توان گفت که نگاه مالصدرا به اخالق نگاه طبی است و مبانی آن 
هم در آثار صدرا موجود است زیرا صدرا معتقد است رذائل اخالقی 
نوعی مریضی است و عالج خاص خود را می طلبد. این نگاه طبی 

در اخالق کاربردی )Applied ethics( هم کاربرد فراوان دارد.
دکتر جوادی در پایان نشست اظهار داشت: نکات و مباحث دیگر در 
فلسفه اخالق مالصدرا وجود داشت که به دلیل ضیق وقت قرار بر 

این شد تا در نشست های آتی این مسأله دنبال شود.
در ادامه اساتید حوزه و دانشگاه وارد بحث و گفتگو در باره این مسأله 
شدند و پرسشهایی مطرح شد که دکتر جوادی به آن ها پاسخ گفت.
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اگر پرسش شود که منابع تفسیر چیست؟ و یا به عبارتی یک مفسر 
به هنگام تفسیر از چه منابعی باید استفاده کند؟ و این که آیا حجیت 
و اعتبار منابع همه در یک سطح اند  یا، این حجیت و وثوق مراتب 
مختلفی دارد؟در پاسخ باید گفت: منابع گوناگونند که به چند دسته 

مهم می توان تقسیم نمود:
الف.در درجه اول این خود قرآن اســت که بسیاری از مباني نظري 
مفســران ، ریشه در آن دارد. قرآن نه فقط از جنبه »کتاب مقدس« 
بودن، بلکه خود به عنوان یک منبع مســتقل مبنای کالمی برای 
یک مفســر است. اگر نگاهی به تفاســیر شیعی بیندازیم یک نظر 
تأیید میشــود. اکثر مفسرینی که توســط خود قرآن ، آن را تفسیر 
میکنند)ضرب قرآن به قــرآن( در واقع خود قرآن را به عنوان منبع 

مستقل می دانند.
ب. از منابع دیگر عقل و ســنت و اجماع می باشند. البته اجماع به 
هرگونه که تفســیر شود برگشت به سنت دارد. منظور از عقل تنها 
عقل استداللی مقدم بر نقل نیست، بلکه نقلی که مورد قبول عقالی 

قوم باشد، خود عقلی است و  در این معرکه وارد میشود.
اگر نگاهی به سیر تفسیر در عالم شیعه داشته باشیم می بینیم که  
مفسران امامیه یا با تفسیر قرآن به قرآن و یا با روش تأویل به تبیین 
و تفســیر متن مقدس میپرداخته اند. این رویکرد در تفاسیري چون 

التبیان، المیزان، الفرقان و تسنیم نمود روشني دارند.
امام خمینی به عنوان نمونه در مباحث تفسیری بر هر دو منبع قرآن 
و عقل تکیه داشت و در دریافت اعتقادات معارفي و توحیدي قرآن در 
آیاتي چون َو َجاَء َربَُّک َو الَْملَُک َصّفاً َصّفاً  و نظایر آن، تنها بر ظواهر 
تکیــه نکردند و آن را با توجه به لــوازم عقلي که مباحث توحیدی 
دربردارندتفسیر و تأویل کردند. زیرا تنزل دادن قرآن به فهم عرفي  
و لســان عامه در تمسک به مفهوم ظاهري آیات منجر به فساد در 
اعتقاد، الحاد و زندقه مي شــود. پیش فرض ایشان در تأکید بر این 
شیوه)استفاده از توجیه و تأویل عقلی صحیح آیات(، مباني کالمي 
چون » قرآن کتاب هدایت اســت « و » لطف بر خداوند ســبحان 
واجب است « بوده است، زیرا تنها در صورت اعتقاد به چنین مباني 

است که به کارگیري شــیوه هاي بیاني منتهي به فساد و الحاد از 
سوي خداوند مردود تلقي مي گردد.

مباني کالمي هریک ازمذاهب )وازجمله امامیه (در تفسیر به دوگونه 
ي عام و خاص تقسیم مي شود:

یکم مباني نظری عام، اصول مشــترک تفســیری است که نوعي 
وحدت نظر بین امامیه و دیگر مذاهب در این قســم از مباني وجود 

دارد.
دوم مبانــي نظري خاص،کــه همان اصول اختصاصــي امامیه  
ویادیگرمذاهب در تفســیر قرآن اســت که وجــه تمایز هریک  

ازدیگرمذاهب اسالمي در تفسیراست.
به عبارتی: در یک تقســیم بندي مباني کالمي عام امامیه بیشــتر 
مربوط می شودبه : قرآن،وحجیت آن.و مبانی خاص مبتنی است بر 

عصمت امام و امثال آن.
مباني کالمي بر استفاده ازمنابع وبر روش تفسیري تأثیرگذار است 
و در توسعه و تحدید منابع و تعیین و تأکید بر روش خاص تفسیري 

مؤثر است.
در جهات گوناگون می توان اهمیت بهره گیري از مباني کالمي  را 

بیان نمود
1. بهره گیری از منابع کالمی جهت اثبات تفسیرپذیربودن قرآن

2. بهره گیري از مباني کالمي جهت منابع دیگرتفسیری مانندعقل 
وسنت  تفسییری

3. بهره گیري از مباني کالمي در تعیین متدلوژي استنباط از قرآن. 
ازقبیل رجوع به سیاق تدبردرقرآن تقدیم یک منبع بردیگری و..

در رابطــه بهره گیري از مباني کالمي جهت اثبات منبع بودن خود 
قرآن؛ مواردذیل قابل توجه است :

یکم.  مبناي کالمي )معجزه بودن قرآن(
برخي از عالمان اصولي فهم پذیر بودن قرآن را با تمسک به مبناي 
اعجاز قــرآن اثبات نموده اند. یکي از ایــن عالمان آیت اهلل خویي 

تأملی بر 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: 1394/03/20�

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

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین ظهیری
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اســت. وي در رد این استدالل که الفاظ قرآن رموزي است که تنها 
نبي)ص( و معصومین)ع( آن را مي فهمند، مي گوید: »این که قرآن 
از سنخ رمزها باشد با این حقیقت که قرآن معجزه ارشاد کننده خلق 
به ســوي حق اســت منافات دارد پس اگر براي قرآن ظهوري که 
اهل لسان آن را بفهمند در کار نباشد معجزه بودن آن دچار اختالل 

خواهد شد.«
بسیاري از عالمان کوشــیده اند بر فهم پذیر بودن قرآن دلیل اقامه 
کنند. پاره اي از این دالیل را تمســک به مبناهایي کالمي تشکیل 

مي دهد.
دوم.  مبناي کالمي حکمت

مبنــاي کالمي حکیم بودن خداونــد در دوره رویارویي اصولیون و 
اخباریون، به مبنایي براي اثبات استنباط از قرآن نزد اصولیون بدل 
شــد؛ با این اســتدالل که خداوند به دلیل برخورداري از حکمت و 

دوري از لغو به سخني که معناي آن فهمیدني نیست تکلم نخواهد 
کرد و اراده معناي خالف ظاهر نیز نمي کند. وحید بهبهاني در اثبات 
معناداري قرآن و فهم پذیري معناي آن مي گوید:»خداوند در خطاب 

خود سخني را که معناي آن فهمیده نمي شود نخواهد گفت«
در صورتي مي توان با تمســک به مبناي حکمت ـ به صورتي که 
گذشــتـ  فهم پذیر بودن قرآن را براي عموم به اثبات رســاند که 
پیش از آن مبناي »مخاطب بودن عرف براي کالم شــارع« را به 
اثبات رسانده باشیم. بر اساس این، در برابر اخباریون ـ که از اساس 
منکر توجه خطاب خداوند به غیر معصوم هستندـ  استدالل یادشده 
ناکافي است؛ زیرا در صورت صحت مبناي آنان، مقتضاي حکمت 
آن اســت که خداوند به کالمي که مخاطب اصلي نمي فهمد تکلم 
نکند. در این صورت، فهم و عدم فهم کســاني که اصاًل مخاطب 

نیستند به هیچ وجه معیار نیست.

گزارشی تحلیلی- انتقادی از کتاب مکتب در فرآیند تکامل
آقای ایمانی کیا�

دبیر علمی گروه علمی کالم مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد

تاریخ ارائه: 1394/05/28�

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

در این نشست که با حضور تنی چند از اعضاء و دیگر اساتید و طالب 
برگزار شد، آقای ایمانی پس از توضیحاتی درباره سرگذشت و نحوه 

انتشار کتاب به بحث درباره محتوای کتاب پرداخت.
وی در ابتدا به انگیزه مولف از نوشــتن کتاب اشاره کرد و ادامه داد: 
کتاب از چهار بخش اصلی  و ضمائم 6 گانه تشــکیل یافته است 
کــه عبارتند از 1. بخش اول در بــاب تکامل مفهوم امامت در بعد 
سیاسی و اجتماعی، 2. بخش دوم تکامل مفهوم امامت دربعدعلمی 
ومعنوی، 3. بخش ســوم بحران  رهبری ونقش راویان حدیث، 4. 

بخش چهارم مناظرات کالمی ونقش متکلمان.
وی ســپس به ارائه چکیــده ای از نظریات آقــای طباطبایی در 
بخشهای کتاب پرداخت و بیان داشت: مولف به طور کل دربخش 
اول اظهاراتی در باب  مفهوم امامت در تاریخ تشــیع و کاربردهای 

سیاسی ،اجتماعی و جنبه معنوی آن می پردازد.
دبیر علمی گروه کالم ادامه داد: مولف دربخش دوم کتاب به بحث 
از اصول و مفاهیم اعتقادی در بعد مقام واالی معنوی امام معصوم 
می پردازد. در پایان این بخش نویسنده کتاب مانند اکثریت شیعه راه 

میانه را پیموده است که ائمه را جانشین پیامبر در دین و در ریاست 
جامعه اسالمی می شناسد و به برکات وجود مقدس آنان و قرب  و 

مقام خاص معنوی آنان در حضرت حق معتقد است.
وی خاطرنشــان کرد: مولف کتاب در بخش سوم به بحث بحران 
رهبری در دوران ائمه تا اواخر قرن ســوم و نقش راویان حدیث در 
استوارسازی و دفاع از برخی باورها به ویژه مسأله مهدویت پرداخته 

است.
ایمانــی در معرفی بخــش آخر کتاب، مناظــرات کالمی و نقش 
متکلمان افزود:بحثهای کالمی مانند جبر، اختیار، صفات باری و... در 
مکتب کالمی شیعه با دفاعیات مستدل و منطقی توسط دانشمندان 
برجسته ای مانند شــیخ مفید و شیخ طوسی به شکل یک مکتب 
قوی و مســتحکم کالمی درآمد. ایمانی در پایان اشاره ای به نقد و 
بررسی های کتاب مذکور توسط اهل قلم و برخی اندیشمندان کرد.
در پایان برخی از حضار پرسش هایی مطرح کردند که ایمانی به آنها 

پاسخ گفت.
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بررسی و نقد روایت علمای ابرار در باب جایگاه امامان شیعه
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن طارمی�

معاون پژوهشی دانش نامه جهان اسالم

تاریخ ارائه: 1394/06/12�

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

در این نشســت که با حضور تنی چند از اعضای گروه ها و اساتید 
حوزه و دانشــگاه برگزار شد، اســتاد طارمی راد به تشریح و تبیین 
روایت علمای ابرار بر اساس گزارش و تفسیر کتاب مکتب در فرآیند 

تکامل پرداخت.
وی پس از تقدیر و تشــکر از مجمع عالی حکمت جهت برگزاری 
چنین بحثــی، افزود: یکی از چالش برتانگیزترین مســائلی که در 
سالهای اخیر ذهن و قلم اندیشــمندان و روشنفکران عرصه علوم 
دینی و الهیات را به خود مشــغول داشته است بحث بر سر علم و 
جایگاه امامان معصوم شیعه بوده است. بر اساس آموزه های مکتب 
تشیع امام سه ویژگی مهم دارد که در نصوص دینی به آن تصریح 
شده است. اول انتصاب از جانب خداوند، دوم مسأله عصمت، و سوم 
علم غیب و به عبارتی علم لدنی امام است. بر اساس این سه ویژگی 
جایگاه امام به مراتب باالتر از هرانســانی در جامعه اســت و بعد از 
خداوند امام اســت که تمامی شئون سیاسی، حکومتی و دینی به او 
واگذار می شود. اما برخی مانند دکتر مدرسی در کتاب خود روایتی را 
به گونه ای نقل و تفسیر می کنند که برای خواننده این شبهه القا می 
شود که وی جایگاه امام را در حد یک مرجع تقلید فروکاسته است.

معاون پژوهشی دانشنامه جهان اسالم ادامه داد: مولف محترم کتاب 
مکتب در فرآیند تکامل با استناد به روایتی از رجال کشی در باب علم 
و جایگاه امام می نویســد: دو نفر از اصحاب امام صادق به نامهای 
عبــداهلل بن ابی یعفور و معلی بن خنیس در باب علم و جایگاه امام 
بحث و جدل می کنند و کارشان به دعوا می کشد. معلی بن خنیس 
انسانی تند خو و غالی در مسأله امامت بوده در حالی که عبداهلل بن 
ابی یعفور انسانی معتدل در باب اعتقاد به امامت بوده است و درباره 

امامان می گوید«هم علماء ابرار”. این تعبیر چندین اشکال دارد:
منبعی.که.به.آن.استناد.شده.است.دارای.تحریفاتی.در.متن.و.نسخه...1

برداری.است
اصل.دعوای.دو.صحابی.مورد.اختالف.اســت.و.اصل.بر.عدم.این...2

امر.است
در.روایات.زیادی.این.دو.شــخص.از.افراد.برجسته.تشیع.از.حیث...3

اخالقــی.و.تقوا..بوده.اند.و.معنا.نــدارد.بگوییم.دعوایی.بین.این.دو.
رخ.داده.است

جناب.مدرسی.اصل.ماجرای.این.داستان.را.ذکر.نکرده.اند.و.حال...4
این.که.بحث.این.دو.بر.ســر.این.مســأله.نبوده.است.بلکه.این.گونه.
بوده.است.که:.این.دو.نفر.برای.علم.آموزی.به.خدمت.امام.صادق.
می.رسند.و.قبل.از.تشکیل.جلسه.علمی.این.دو.با.هم.بر.سر.این.که.
جایگاه.امام.چیســت.از.یکدیگر.سواالتی.می.کنند..در.ادامه.معلی.
بن.خنیس.به.عبدالل.بن.ابی.یعفور.می.گوید.االوصیاء.انبیاء.و.عبدلل.
می.گوید.اگر.بگوییم.هم.علماء.ابرار.چه.می.شــود؟.بالفاصله.امام.
صادق.از.اندرونی.می.شــنوند.و.بــه.معلی.بن.خنیس.گوش.زد.می.
کنند.هیچ.گاه.نام.انبیاء.را.بر.ما.مگذارید.زیرا.این.لقب.مختص.آنان.
اســت،.ولی.به.عبدالل.چیزی.نمی.گوید.و.این.دلیل.نمی.شــود.که.

بگوییم.ائمه.همان.علمای.ابرارند.
استاد طارمی در ادامه به مســأله علم امام پرداخت و اظهار داشت 
اعتقاد به کیفیت و کمیت علم امام برای هرکس بستگی به اعتماد 
و اطمینانی که از منبع علمی معتبربدست می آورد دارد. لذا پرداختن 

به برخی مسائل مانند این ضرورت ندارد.
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آقای خراســانی: عرض خیر مقــدم دارم خدمت ســروران و 
خبرنــگاران بزرگوار، برادران و خواهــران. از اینکه امروز در مجمع 
عالی حکمت اسالمی در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. بنده 
محمد باقر خراســانی، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی 
و دبیــر اجرایی همایش ملی حکیم طهران. امروز ما این نشســت 
را در دو قســمت؛ ابتــدا معرفی مجمع، اهــداف و برنامه ها که در 
خدمت حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن 
معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی و از اعضای هیئت مدیره 
و هیئت مؤســس مجمع عالی حکمت اسالمی خواهیم بود، سپس 
در خصوص همایش ملی حکیم طهران، در خدمت حجت االسالم 
والمسلمین جناب آقای دکتر محمد رضاپور مسئول کمیته احیاء و 
تصحیح آثار همایش و از اعضای کمیته علمی و جناب آقای دکتر 

حسن عبدی دبیر کمیته علمی همایش هستیم. 
اگر اجازه بفرمایید از تاریخچه شــکل گیری مجمع شروع کنیم. از 
خدمت حاج آقای معلمی استفاده می کنیم، تاریخچه شکل گیری 

مجمع را که به نظر بسیار جالب باشد و شاید خیلی این تاریخچه را 
نشنیده باشند و مطلع نباشند، در خدمت آقای معلمی هستیم. 

استاد معلمی: بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستیعن انه خیر ناصر 
و معین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین. 

بنده تشکر می کنم از شما عزیزانی که در حوزه اطالع رسانی دینی 
کار می کنیــد و اطالعات و اخبار و کارهای فرهنگی علمی حوزه را 
ترویج و اطالع رسانی می کنید. مجمع هم یکی از آن مراکزی است 
که جا دارد معرفی شود،  شناسایی شود و از ظرفیت هایش برای حوزه 

و دانشگاه و سایر مراکز علمی استفاده شود. 

پیشینه شکل گیری مجمع �
ســال 1382 تعدادی از اساتید خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، 
اســاتیدی که در حوزه حکمت به معنای عام، یعنی فلسفه، عرفان، 
منطق، معرفت شناسی، کالم، فلسفه های مضاف به معنای عام آن،  

تبیین اهداف و برنامه های  مجمع  
و همایش ملی »حکیم طهران« 

در مصاحبه خبرنگاران با مسئولین همایش

در تاریخ 94/6/21 مســئولین مجمع عالی حکمت اسالمی و همایش ملی »حکیم طهران« اهداف و برنامه های مجمع و این همایش را در حضور 
خبرنگاران تبیین و تشــریح نمودند. در این نشست خبری که خبرنگاران خبرگزاری شفقنا، شبستان، ابناء، رسا، ایکنا، ایسنا و حوزه حضور 
داشتند، حجت االسالم والمسلمین معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی و دبیر علمی همایش، حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد رضاپور 
مسئول کمیته احیاء و تصحیح آثار، دکتر حسن عبدی دبیر کمیته علمی همایش و محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی 

و دبیر اجرایی همایش ملی حکیم طهران به سؤاالت خبرنگاران پاسخ گفتند.
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 مصاحبه

یا تدریس داشتند یا تألیف داشتند و یا هر دو را داشتند حدود چهل 
پنجاه نفر،  زمینه اش شــد که خدمت مقام معظم رهبری رســیدیم 
و ایشان با یک اســتقبال خوب و برخورد بسیار عالی مجالی را باز 
کردند که اســاتید دیدگاه های خودشــان را چه از لحاظ نقاط قوت 
حکمت و چه نقاط ضعف در حوزه و دانشگاه، کاماًل بررسی بکنند و 

پیشنهادهایشان را ارایه دهند. 
جلســۀ طوالنی هم شــد بعد از نماز، به پیشنهاد عزیزان و با توجه 
به کثرت کار، خود مقام معظم رهبری دوســت داشتند جلسه ادامه 
پیدا کند و خیلی خوشــنود بودند از این جلسه. در جمع بندی نهایی 
خیلی نکات ارزشــمندی را فرمودند که یکی از آنها این بود که در 
واقع بعضی از اســاتید پیشنهاد دادند خدمت مقام معظم رهبری که 

خوب اســت در قم یک انجمنی،  یک مجمعی، یک محل تجمعی 
از همه اساتید و فضال تشکیل شود. ایشان خیلی این را، حاال همه 
جهات را تأکید فرمودند، این را خیلی جدی گرفتند حتی در آن جلسه 
بودجه ای را در خصوص همین تشــکیل مجمع در واقع اختصاص 
دانــد و وقتی ما به قم آمدیم،  بنده با جنــاب آقای فیاضی خدمت 
حضرت آیت اهلل آقای مصباح رفتیــم و گزارش کار را دادیم. حاج 
آقای مصباح به بنده گفتند: خوب است که شما مسئولیت این مجمع 
و این انجمن را به عهده بگیرید و به دنبال تأسیس آن بروید. بنده 
خودم انگیزه داشتم،  امر ایشان هم برای ما تقریباً تکلیف شد، شروع 
کردیم و مطلع شدیم آقای پارسانیا در دفتر تبلیغات اسالمیـ  چون 
آن موقع ایشان رئیس دانشــگاه باقرالعلوم بودند ـ که ایشان 
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شروع کرده و می خواهد این کار را انجام دهند .گفتم الهی شکر ما 
هم می  خواســتیم این کار را شروع کنیم حاال بانی پیدا کرده است. 
بهتر! می رویم و کارها را به ایشان تحویل می دهیم که ایشان ادامه 
بدهد. خدمت ایشان که رسیدیم گفت: نه! نه شما تنها و نه ما تنها. با 
همدیگر کارها را انجام می دهیم و دست به دست هم می دهیم و این 
مجمع را تأسیس می کنیم. که ایشان در همان مجمع باز دوستانی را 
دعوت کرد جناب آقای جوادی، آقازاده استاد آیت اهلل جوادی، آقای 
محمدتقی سبحانی،  آقای زمانی قمشه ای، خود ایشان و بنده اساس 
نامه ای را نوشتیم و یکی ازپیشنهاداتی که بنده آنجا داشتم این بود 
که گفتم: ما به ســراغ حضرات آیت اهلل جوادی، آیت اهلل مصباح و 
آیت اهلل سبحانی برویم و به آنان پیشنهاد بدهیم که نظارت این کار 
را قبول کنند. آقایان هم گفتند: خیلی خوب است، خیلی هم استقبال 
کردند، گفتند: خیلی هم جای دارد که این کار حکمت زیر نظر سه 
رکن حوزه انجام شود که هم ضمانت پیدا کند و هم اعتبار پیدا کند 

و هم دل رهبری مطمئن باشد که کار درست جلو می رود. 
به این ســه بزرگوار که پیشنهاد کردیم، پذیرفتند. فقط نگرانی شان 
این بود که ما که نمی توانیم بیاییم و در جزئیات کار شما دخالت کنیم 
یا مطلع شــویم. گفتیم: عیبی ندارد، شما ده نفر را به عنوان هیئت 
مؤسس و حلقه وصل بین خودتان و هیئت مدیره انتجاب نمایید. ده 
نفر پیشنهاد شد و آقایان هم قبول فرمودند و آقایان اعرافی، بهشتی، 
پارسانیا، جوادی، ربانی گلپایگانی، زمانی قمشه ای ، غروی، فیاضی 
و بنده را به عنوان هیئت مؤســس انتخاب و اساس نامه هم نوشته 
شــد، فرستاده شد و این سه بزرگوار دیدند،  جاهایی از آن را اصالح 
نمودند و اســاس نامه به تصویب این سه بزرگوار و تأیید آن ده نفر 
رسید و سپس با عضو گیری رسما انتخابات هیئت مدیره برگزار شد. 
هفتاد الی هشتاد نفر عضو اصلی)پیوسته( بودند، آمدند رأی دادند و 
هیئت مدیره ای طبق اساس نامه انتخاب شد و اولین هیئت مدیره از 

سال 84 کار خود را شروع کرد.
اولین انتخابات در مؤسسه حضرت آیت اهلل سبحانی) موسسه امام 
صادق( بود و سخنران هم خود حضرت آیت اهلل سبحانی بوند. 
دو نکتــه را به صورت کلی عرض کنم : ما از همان اول تصمیمان 
این بود که مجمع در عرض مؤسسات و مجامع علمی نباشد، یعنی 
اینگونه نباشد که مثاًل ما ده تا مؤسسه علمی داریم و یک مؤسسه 
هم مجمع. گفتیم مجمع یک ستاد و یک پاتوق باشد، تعبیر رهبری 
این بود که یک باشــگاه فکری درست بکنید. باشگاه فکری یعنی 
همــه مجموعه های موجود در حوزه و حتی در دانشــگاه به اینجا 
بیایند و اینجا محل تالقی و تجمع آنها بشــود و کار علمی بکنند 
لذا ما گفتیم مجمع هیچ کار خاصی را نمی خواهد ابتدا انجام بدهد. 
مؤسسات را دور خودش جمع می کند هر موسسه و مرکز کار خودش 
رو انجام می دهد. مجمع می آید هدایت می کند . ازتمام مراکز علمی 
در اینجا جمع شده اند، گفتیم خود اینها بیایند و هدایت بکنند کارهای 
علمی مراکز مختلف را و همین اتفاق هم افتاد. اآلن حالت مجمعی 
و ستادی دارد و این یک نکته ای بود که ما بر روی آن تأکید داشتیم 

تا اوال کار موازی انجام نشــود و بفهمیم مجموعه های علمی هم 
چه کاری انجام می دهند، از کار یکدیگر مطلع شــوند،  کار موازی و 
تکراری انجام ندهند و بعد هم مجمع ببیند چه کارهای بسیار الزم 
اســت و هیچ مرکز علمی هم به آن نپرداخته است و آنها را خودش 
مستقاًل به عهده بگیرد از باب اینکه اگر به عهده نگیرد، روی زمین 

خواهد ماند. 
الحمدهلل این اتفاق افتاد، یک کار خیلی مهمی که در مجمع اتفاق 
افتاده و جزء امور نو و مهم هم می باشــد این اســت که ما زمانی 
خدمت حضرت آیت اهلل مصباح عرض کردیم نمی شــود شــما و 
حضرت آیت اهلل آقای جوادی یک مناظره علمی داشته باشید؟ چون 
در مباحث فلســفی اختالف نظر دارید.ایشــان فرمودند از ما دیگر 
گذشــت. دیگر زمینه اینکه بنده با آقای جوادی بنشینیم و مناظره 
کنیم، نیست، شما ســعی کنید از حاال به بعد در رده های بعدی و 
اســاتید دیگر این کار را شروع کنید و همین اتفاق االن در مجمع 

افتاده است. 
اآلن ما در گروه های علمی که نه گروه علمی داریم، فلسفه، کالم، 
عرفان، معرفت شناسی، فلسفه علوم انسانی، فلسفه سیاسی، فلسفه 
اخالق، فلســفه دین و فلسفه حقوق این اتفاق افتاده است. یکی از 
اساتید که دیدگاهی در مورد یکی از موضوعات فلسفه دارد، می آید 
و مطرح می کند و اســاتیدی که ده ســال، بیست سال کار علمی، 
 تحقیقی و تدریسی کرده اند می آیند و نقد و بررسی علمی می کنند. 
ایشان هم نقد ها را می شنود و جواب می دهد. این زمینه فراهم شده 
اســت بحمدهلل که ما در حوزه جایی را داریم که هم از دانشــگاه و 
هم از حوزه، موافق و مخالف، طرفدار فلسفه مشاء، ناقد فلسفه مشاء، 
طرفدار حکمت متعالیه،  ناقد حکمــت متعالیه و... می آیند و همان 
باشگاه فکری که رهبری بر آن تأکید فرمودند الحمدهلل اتفاق افتاده 

و الهی شکر این کار نیز در حال انجام شدن است. 
حال در کنار آن البته اجالل از بزرگانی چون آیت اهلل حســن زاده، 
آیت اهلل محمدی گیالنــی، آیت اهلل مصطفوی، آیــت اهلل انصاری 
شــیرازی صورت گرفتــه. این اجالل بزرگان در جــای خود بود و 
همایش هایی یا برگزار شــده یا در دســت برگزاری هست، و اآلن 
همایش ملی حکیم طهران که در خدمت عزیزان هســتیم توضیح 
می فرمایند باز در جای خود. کتاب هایی که بر روی زمین مانده است 
و خوب است که چاپ شود، باز مجمع ورود پیدا می کند یا شعبه هایی 
که در مراکز اســتان ها مثل مشهد و اصفهان از مجمع زده شود که 
کارهایی شروع شده است. مشهد الحمدهلل شروع شده است و شیراز 
و اصفهان در دســت انجام اســت. و تفاصیل برنامه های دیگر که 

ان شاءاهلل عزیزان خدمت شما ارائه خواهند کرد. 
آقای خراسانی: اگر اجازه بفرمایید چون در بحث معرفی مجمع 
هستیم، گزارشی از برنامه ها خدمت شما عرض کنیم بعد وارد بحث 

همایش ملی حکیم تهران شویم. 
همانطور که حاج آقای معلمی فرمودند مجمع از اسفند 1384 رسمًا 
فعالیت های علمی خود را شــروع کرد. این نکته را هم عرض کنم 
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که تا ســال 1386 یعنی مهر 1386 مجمــع هیچ گونه امکانات و 
ساختمانی در اختیار نداشــت. ما با توجه به فضاهای علمی که در 
قم بود دانشگاه ها و مؤسســات، از این فضاها استفاده می کردیم و 

برنامه های خودمان را ادامه و برگزار می کردیم. 
از سال 1386، این ساختمان در اختیار مجمع قرار گرفت و فعالیت 
مجمع هم گســترش پیدا کرد. در حال حاضر بیش از بیست عنوان 
برنامه، مجمع در دســتور کار خودش دارد و در حال انجام آن است. 
هم بر اساس اهدافی و وظایفی که در اساسنامه آمده و هم با توجه 
به دیداری اعضاء هیئت مدیره و هیئت مؤسس خدمت مقام معظم 
رهبری مشرف شدند و هم جلسالتی که در خدمت ناظران معظم و 
بزرگوار بودند، دستور العمل و راهنمایی هایی را که می فرمایند را هم 

جزء  وظایف خودشان محسوب می کنند. 
یکی از برنامه های بســیار جدی و خوبی که مجمع شــروع کرد و 
حاج آقای معلمی هم فرمودند و در واقع تحقق همان فرمایش مقام 
معظم رهبری نســبت به بحث فضای آزاد اندیشی و تولید علم و 
کرســی های نظریه پردازی می باشد، راه اندازی گروه های علمی 

است. 
در حــال حاضر مجمع عالی حکمت اســالمی، 9 گروه علمی دارد 
که به صورت فعال و مســتمر برنامه های خود را ادامه می دهند. هر 
یــک هفته در میان یک گروه برنامه دارد، گروه های علمی معرفت 
شناسی، فلسفه، کالم، عرفان، فلسفه علوم انسانی، فلسفه اخالق، 
فلسفه دین، فلســفه حقوق و فلسفه سیاسی. کارشناسان مختلفی 
از خود اعضاء یا از مراکز مختلف علمی حوزوی و دانشــگاه دعوت 
می شوند ارائه بحثی صورت می گیرد و نقد و بررسی هم حتماً در این 

جلسات هست. 
ایــن نکته را هم عرض کنم که  دفتر مجمع در قم در حال حاضر، 
صد و هشــتاد و پنج عضو پیوسته دارد. ما بر اساس اساس نامه سه 
نوع عضو داریم. عضو پیوسته، عضو وابسته و عضو افتخاری. فعال 
اعضای پیوسته ما فعال هستند اعضای پیوسته کسانی هستند که 
باید حداقل ســطح 4 یا دکتری داشته باشند یا اشتهار به تدریس یا 

تألیف در علوم عقلی باشند. 
برگزاری نشســت های علمی هم یکی دیگر از برنامه هایی بود که 
مجمع انجام داد، تاکنون چهل و هفت نشســت علمی را در قالب 

کرسی نظریه پردازی و یا میزگرد علمی برگزار کردیم. 
برگزاری دوره های آموزشــی در سه سطح کوتاه مدت، بلند مدت و 
آموزشی پژوهشی هم از دیگر برنامه های مجمع بوده است. به هر 
حال جزء اهداف مجمع ســاماندهی به دروس علوم عقلی است از 
حدود هفت سال قبل بحث ارائه درسنامه علوم عقلی از سوی مجمع 
بررسی و در دستور کار قرار دارد و امسال هفتمین دوره ای است که 
درسنامه بلند مدت مجمع با بیش از پنجاه موضوع منتشر شده است. 
برگزاری گردهمایی اســاتید علوم عقلی و اجــالل از مقام علمی 
پیشکسوتان حوزه حکمت اسالمی یکی دیگر از برنامه ها است. هر 

سال گردهمایی برگزار می شــود و در ضمن گردهمایی از یکی از 
اساتید و پیشکسوتان حوزه حکمت اسالمی اجالل بعمل می آید. 

راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی علوم عقلی از دیگر برنامه های 
مجمع بود که کتابخانه که مجمع دارای سیزده هزار و پانصد عنوان 
در قالب هفده هزار جلد کتاب می باشــد و جدیدترین آثاری که در 
حوزه علوم عقلی، چه حکمت اســالمی و چه فلسفه غربی منتشر 
می شود مجمع خریداری می کند و در کتابخانه در اختیار عالقمندان 

قرار می  دهد. 
راه اندازی واحد مشاوره علمی یکی دیگر از برنامه های مجمع بود. ما 
در سه قالب مشاوره حضوری، تلفنی و اینترنتی به تمام عالقمندانی 
که در حال تدوین پایان نامه هستند، سؤاالتی و یا شبهاتی را دارند، 

خدمات مشاوره علمی ارائه می  دهیم. 
جلسات هم اندیشــی مراکز و افراد فعال در عرصه آموزش فلسفه 
برای کودکان نیز مجمع برگزار نموده است. استحضار دارید که در 
کشور مراکز و افراد مختلفی هستند که در امر آموزش فلسفه برای 
کودکان فعال هســتند اما جلسات هم اندیشی این افراد و مراکز تا 
بحال برگزار نشده بود، مجمع بحمدهلل دو جلسه هم اندیشی تابحال 
برگــزار کرده و اخیراً هم کارگروه آموزش حکمت برای کودکان در 
مجمع فعال شده و در حال برنامه ریزی برای کارهای تخصصی در 

این حوزه می باشد.  
فصلنامه تخصصی حکمت اســالمی، سه شماره آن منتشر شده و 
بحمدهلل مجوز علمی پژوهشــی آن هم صادر شده که آقای دکتر 
رضاپور دبیــر هیئت تحریریه فصلنامه هســتند. خبرنامه حکمت 
اســالمی سی و شش شــماره از آن را منتشر کردیم؛ گرچه عنوان 
خبرنامه دارد ولی جزء نشــریات معتبری است که اآلن به سراسر 
کشور ارسال می شود و مراکز مختلف علمی از آن استفاده می کنند. 
اگر در سایت کتابخانه ملی  یک رصد و جستجو بفرمایید مشاهده 
می فرمایید که به خبرنامه ما کد رده بندی داده اند، شــاید خیلی از 

فصلنامه های تخصصی دیگر هنوز این کد را پیدا نکرده اند. 
تصدی بخشی فلسفه اسالمی  همایش روز جهانی فلسفه که سال 
89 در ایران برگزار شد،  به عهده مجمع بود. بیش از صد مقاله بین 
المللی در خصوص فلســفه اسالمی از بخش فلسفه اسالمی آماده 
و ارایه شــد و هجده مقاله در پنل هــای تخصصی  همایش قرائت 
شــد. طرح جایگاه شناسی حکمت اسالمی را مجمع بر عهده دارد. 
انتشارات حکمت اســالمی مجمع عالی یازده عنوان کتاب را تا به 

حال منتشر و عرضه کرده است. 
یکی دیگــر از اقدامات مجمع تولید محصوالت صوتی و تصویری 
اســت، امروز ما می توانیــم ادعا کنیم که بزرگتریــن بانک تولید 
محصوالت صوتی و تصویری را مجمع در اختیار دارد و هر چه که 
تولید شده کار خود مجمع است. صد و پنجاه موضوع تاکنون تولید و 

در اختیار عالقمندان قرار گرفته است. 
شــرکت در نمایشــگاه های مختلف، خصوصاً نمایشــگاه قرآن و 
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نمایشگاه کتاب، که دو سال هم در نمایشگاه قرآن مجمع رتبه های 
برتر را کســب کرد، هم در بخش حوزوی نســبت به نشست های 
علمی و هم در بخش تحول علوم انسانی) دانش های قرآن بنیان(. 
مقام معظم رهبری بحث ترویج و توســعه گفتمان فلسفه اسالمی 
را تاکید فرموده اند لذا راه اندازی بخش بین الملل یکی از کارهایی 
است که مورد توجه قرار گرفته و حاج آقای معلمی توضیح خواهند 

فرمود. 
فعالیت پایگاه اطالع رسانی مجمع عالی حکمت اسالمی که رد حال 
حاضر به زبان فارسی هست و زبان انگلیسی سایت را امید داریم تا 
یک ماه آینده فعال شــود و ان شاءاهلل تا پایان سال هم زبان عربی 
فعال شود. امکانات ســخت افزاری، فنی و برنامه نویسی آن آماده 

شده و فقط بحث راه اندازی و ورود اطالعات باقی مانده است. 
همکاری بــا مراکز مختلف علمی کشــور در برگزاری برنامه های 
آموزشــی و پژوهشــی از دیگر برنامه های مجمع است. تقریباً اگر 
کارهای بزرگی بخواهد در حوزه حکمت اسالمی انجام شود مجمع 
دخیل هســت و مراکز مختلف علمی کشــور از مجمع درخواست 

همکاری دارند. 
راه اندازی بانک های اطالعاتی؛ یکی از بانک های اطالعاتی که در 
سال هشتاد و نه راه اندازی کردیم، بانک اطالعات پایان نامه های 
علوم عقلی مراکز حوزوی است. این بانک اطالعات جهت استفاده 
عموم روی سایت مجمع قرار گرفته و در حال حاضر اطالعات هزار 
و نهصد و پنجاه و چهار پایان نامه سطح سه و ارشد، دکتری و سطح 
چهــار در آن قرار دارد. بانک اطالعات مراکز علوم عقلی نیز حاوی 
اطالعات قریب سی و پنج مرکز هست که بر روی سایت قرار دارد. 
یکی از برنامه هایی که بطور جّد مجمع بدنبال آن بود، نکوداشــت، 
معرفی و اجالل از فالســفه بزرگ شیعه بود. از سال 1391 معاونت 
پژوهش مجمع عالی حکمت اسالمی طرح نکوداشت فالسفه شیعه 
را در دستور کار قرار داد. معرفی شخصیت برجسته و بی نظیر مرحوم 
آقاعلی مدرس زنوزی؛ حکیم مؤســس در دســتور کار قرار گرفت. 
طرح آن آماده شد و از پایان سال 1391 با مراکز همکار مکاتباتی را 
انجام دادیم، از دوازده اردیبهشت سال 1392 که همزمان با سالروز 
میالد حضرت زهرا ســالم اهلل علیها و روز شهادت استاد مطهری 
بود، شورای سیاست گذاری و اعضای کمیته علمی همایش خدمت 
حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی رســیدند و رســماً دبیرخانه 

همایش فعالیت خود را آغاز کرد.
در حال حاضر بیســت و یک مرکز بزرگ علمی فرهنگی و اجرایی 
کشــور با همایش ملی حکیم طهران همکاری می کنند. شخصیت 
آقاعلی مدرس،  یک شــخصیت کاماًل ممتازی است، حاال چون به 
بحث  همایش رســیدیم من از آقای دکتر رضاپور خواهش می کنم 
هم یک معرفی از شــخصیت مرحوم آقاعلی مدرس داشته باشند 
و هــم برنامه هایی را که تا اآلن داشــتیم خصوصاً در بخش احیاء 
و تصحیح آثار که بخش بســیار جدی است ارائه نمایند. آقای دکتر 

عبدی هم دبیر کمیته علمی همایش هستند که توضیحات بخش 
علمی همایش را در خدمتشان خواهیم بود. 

دکتر رضاپور: بســم اهلل الرحمن الرحیم و به نســتعین. عرض 
تشکر و ســپاس دارم به محضر شریف دوســتان، اصحاب رسانه 
که در خدمتشــان هستیم. همایش ملی حکیم طهران، با محوریت 
بررســی آثار، اندیشــه ها و احیاء آثار مرحوم حکیم آقاعلی مدرس 
زنــوزی معروف به مدرس طهرانی در دســتور کار قرار گرفت. من 
یک توضیح مختصری درباره شخصیت ایشان و عنوان همایش که 

حکیم طهران است، خدمت عزیزان عرض  کنم. 
مرحوم آقاعلی مدرس متولــد1234 هجری قمری و متوفی1307 
هجری قمری که مطابق با1268هجری شمسی و 1893میالدی 
می باشــد. ایشان فرزند برومند مرحوم مال عبداهلل زنوزی است. پدر 
ایشــان از اعاظم تالمیذ مرحوم آخوند مال علی نوری است. مرحوم 
آخوند مال علی نوری که متوفی 1246 است معمواًل به عنوان احیاگر 
حکمت متعالیه بعد از مالصدرا محسوب می شود، یعنی حدود هشتاد،  
نود سال بعد از مالصدرا، خیلی کسی با افکار و اندیشه های مالصدرا 
به صورت رســمی آشنایی نداشت و آثار ایشان محور درس و بحث 
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نبود و از زمان مرحوم آخوند مال علی نوری در اصفهان در واقع آثار 
مالصدرا و حکمت متعالیه در دستور کار قرار گرفت. 

ایشان حدود هفتاد سال تدریس آثار مالصدرا را بر عهده داشت که 
وقتی که مدرســه مروی در زمان فتحعلی شاه قاجار تأسیس شد، 
دعوت شــد از مرحوم آخوند نوری که تشــریف بیاورند به تهران و 
ایشان بواسطه اینکه تعداد زیادی تالمیذ در اصفهان داشتند نیامدند، 
اما قوی ترین تالمیذ خودشان را که مالعبداهلل باشد در سال 1237 
قمری یعنی تقریباً حدود دویست سال پیش به تهران فرستادند یعنی 
زمانی که آقا علی حکیم سه ساله بودند و حوزه حکمی تهران از این 
به بعد شکل می گیرد. یکی از نکات جالب در رابطه با این همایش 
همین اســت که حوزه حکمی تهران یک حوزه با برکتی اســت و 
بسیاری از بزرگان در این دو صده اخیر حاال پرورده مستقیم یا غیر 
مستقیم حوزه حکمی و فلسفی تهران هستند. حتی شما بزرگانی در 
نجف را مثل مرحوم محقق اصفهانی را اگر دنبال کنید می بینید باز 
تبار فکریشان به حوزه حکمی حکیم آقاعلی مدرس ختم می شود، 
یا مرحوم امام راحل از طریق آقای شاه آبادی باز به حوزه حکمی و 
فلسفی آقاعلی مدرس و حوزه حکمی تهران ختم می شود و مرحوم 
آقاعلی و اینکه مشــهور شدند به مدرس طهرانی چون حدود چهل 
ســال تدریس مستمر فلسفه و تألیف آثار و تعلیقات بسیار ارزشمند 
فلسفی را بر عهده داشتند و اینکه می گویند حکیم مؤسس به خاطر 
این اســت که باز مرحوم آقاعلی مدرس عالوه بر اینکه یک شارح 
و یک تبیین گر بزرگ حکمت متعالیه بود، خود ایشان آثار ابتکاری، 
انظــار ابتکاری در حکمت متعالیه را ارائه نمود، لذا معروف شــد به 

حکیم مؤسس، و در واقع بزرگداشت حکیم طهران مقارن می شود 
با دویستمین سالگرد تأسیس حوزه حکمی فاخر تهران که تا 
همین اواخر هم آثار و برکات او ادامه داشــت و امروز ما اگر 

در قم یا در نقاط دیگر با روشنایی مشعل فروزان حکمت 
و فلسفه اسالمی مواجه هستیم اینها همه از برکات همان 
حوزه عظیمی است که حدود صدو پنجاه سال در تهران 

برقرار بود. 
بسیاری از بزرگان که امروز در قم مدرس حوزه حکمت 

و فلســفه و عرفان هستند در واقع دانش آموختگان 
آن حوزه بــزرگ بودند. مقدمتاً این یک معرفی از 
آقاعلی حکیم بود،  این که عنوان همایش حکیم 
طهران شده علتش همین است، جایگاه منحصر 

به فردی است که مرحوم آقاعلی مدرس در تأسیس 
حوزه حکمی و فلسفی تهران داشته البته معاصر ایشان 

بزرگانی همچون آقا محمدرضا قمشه ای، میرزا ابوالحسن 
جلوه که آقا محمد رضا در ســال 1306 از دنیا رفت و مرحوم 

جلوه مقداری بعد تر، اینها همه از بزرگانی بودند که در واقع حوزه 
حکمی تهران را بر پا و اســتوار نگاه داشتند. ما یکی از کارهایی را 
که درباره این  همایش انجام دادیم تأسیس کمیته احیاء و تصحیح 
آثار این حکیم بزرگ بود. البته آثار ایشان قباًل به صورت ناقص هم 

به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی چاپ شــده بود اما آنگونه که 
شایســته و بایسته و در شأن چنین فیلسوف بزرگ و دقیق النظری 
هست، نبود. تالش شــد که آثار و تعلیقات گردآوری شود. نسخی 
که قباًل کمتر مورد توجه بود، نسخه های جدیدی پیدا شد مثاًل در 
تعلیقه اســفار آنچه که چاپ شده بود تقریباً نیمی از تعلیقات اسفار 
ایشــان بود و بعداً تعلیقات دیگری به خط ایشــان پیدا شد و مورد 

مراجعه قرار گرفت.
ما الحمدهلل در کمیته احیاء آثار حدود پنجاه و سه نسخه از کتابخانه های 
مختلف، از مخازن نسخ خطی گردآوری شد در اختیار اساتید مصحح 
قرار گرفت، اآلن به استثناء تعلیقه اسفار و رساله توحیدیه که در دست 
انجام است ، باقی آثار تصحیح آنها انجام گرفته و یا ارزیابی شده یا در 
دست ارزیابی است. مثاًل رساله سبیل الرشاد ایشان که یک از مهمترین 
آثار ایشان است که در سال آخر زندگی ایشان ظاهراً چاپ شد در تهران 
به طبع حجری، یکی از مهمترین آثاری است که تصحیح شده و برای 

ارزیابی تحویل ارزیاب شده است. 
رساله حملّیه، تعلیقه بر شواهد، تعلیقات بر شرح هدایة اثیریة، تعلیقات 
بر حواشی شفا، تعلیقات بر شرح حکمت االشراق، تعلیقات بر شوارق 
و همچنین بدایع الحکم هم از مهمترین آثار ایشــان اســت. شاید 
مشهورترین آثار حکیم مؤسس بدایع الحکم باشد. بدایع الحکم قباًل 
دو تا چاپ داشت، دو تا چاپ حروفی شده بود عالوه بر چاپ سنگی 
که در گذشته بود ولی آن چاپ ها یک نقاط ضعفی داشت، در عین 
حال که مناسب بود ولی در 
شــأن حکیم طهران 
نبود تالش شــد 
اسلوب  یک  با 
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جدید و بهتری کتاب بدایع الحکم هم بر اســاس پنج نسخه ای که 
در دســت بود تصحیح شود که آن هم در حال تصحیح است، پس 
بنابراین بدایع الحکم و تعلیقات اسفار و رساله توحیدیه اینها آثاری 
هستند که تصحیحشان ادامه دارد و باقی آثار مرحوم حکیم طهران 
تصحیح شــده و ان شاءاهلل در آستانه همایش ملی حکیم طهران به 

زیور طبع آراسته خواهد شد. 
آقای خراســانی: آقای دکتر حســن عبدی دبیر کمیته علمی 
همایش ملی حکیم طهران هســتند. در ساختار همایش عالوه بر 
شورای سیاستگذاری، کمیته علمی هم وجود دارد که رئیس کمیته 
علمی آقای معلمی هستند و دبیر کمیته علمی که همه کارها هم بر 
عهده ایشان هست، آقای دکتر عبدی می باشند. از آقای دکتر عبدی 
خواهش می کنیم که نسبت به محورها و برنامه هایی که در بخش 

کمیته علمی داشته و دارند، توضیحاتی را ارایه بفرمایند. 
دکتر عبدی: اعوذباهلل من الشــیطان الرجیم. بســم اهلل الرحمن 

الرحیم و به نستعین. 
همانطور که مستحضر هستید همایش مرحوم آقاعلی حکیم مدرس 
زنوزی نقش مهمی در فعال کردن تحقیقات فلسفی در کشور داشته 
که از ابعاد مهم برگزاری این همایش فعال کردن جامعه نخبگانی 
و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی هم در قم و هم در سایر مراکز 
علمی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شهرهای دیگر داشته 
که نشانه آن برگزاری پیش نشست هایی است که به صورت متعدد 
تاکنون در قم،تهران، شــیراز، مشــهد و مرند و زنوز برگزار شده و 
همچنین پیش نشســت هایی که در فرصت باقی مانده تا برگزاری 
همایش بناســت از ســوی مراکز علمی دیگر مانند دانشــگاه قم، 
دانشــگاه باقرالعلوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســالمی، دانشگاه قم و دانشگاه اصفهان و ... برگزار شود. 
یکی از ویژگی های این پیش نشست ها فعال کردن اندیشمندان و 
ارائه مقاالت علمی در زمینه آرای حکیم موسس بوده که بسیاری از 
این مقاالت از ارزش علمی باالیی برخوردار اســت که ان شاءاهلل در 

هنگام برگزاری همایش منتشر خواهد شد. 
یکی دیگر از آثار برگزاری این همایش زمینه ســازی برای تدوین 
و نگارش مقاالت علمی اســت در این زمینه پس از تعیین فراخوان 
علمی، این فراخوان برای مراکز علمی ارسال شد و در پایگاه اطالع 
رســانی مجمع عالی و همایش قرار داده شــد محورهای کلی این 

فراخوان عبارت بود از:
توضیــح و بررســی آراء حکیم آقا علی مدرس زنــوزی، توضیح و 
تبیین آراء مکتب فلســفی تهران که یکــی از ارکان آن حکیم آقا 
علی مدرس زنوزی بودند، عالوه بر این، پیش بینی شد که مقاالتی 
در مباحث تطبیقی ارائه شود. منظور از مباحث تطبیقی، مقایسه آراء 
آقاعلی حکیم، هم با ســایر حکماء اسالمی مانند حاجی سبزواری 
و مالصــدرا و هم با برخی از حکمــاء مغرب زمین مانند کانت، که 
اندیشــه های آقاعلی حکیم این ظرفیت را دارد که در مباحثی مانند 
بحث حمل و بحث های دیگر مقایسه ای میان اندیشه های ایشان و 

ســایر حکما حتی حکمای غربی انجام گیرد که بحمداهلل در حدود 
چهل و هشت چکیده مقاله برای دبیرخانه همایش ارسال شده که 
از میان این چهل و هشت چکیده مقاله تاکنون چهل مقاله دریافت 
شده، از میان مقاالت دریافت شده، پس از بررسی و ارزیابی تاکنون 
ما بیســت و هشــت مقاله را تأیید کردیم و از چهل و هشت تا در 
حدود هشــت مقاله پذیرفته نشده، بیســت و هشت مقاله هم که 
به دست ما رســیده در مراحل نهایی کردن قرار گرفته که تاکنون 
بیست و شــش مقاله کارهای نهایی آنها انجام شده و آماده انتشار 
است. استقبال نویسندگان و محققان گواه این است که به هر حال 
آراء حکیم آقاعلی مدرس زنوزی جایگاه مهمی در فلســفه اسالمی 
داشته که زمینه برای تحقیق و پژوهش درباره آن وجود داشته است. 
همچنان هم همایش آماده دریافت مقاالت در محورهای یاد شده 
هســت و مقاالتی که به دبیرخانه برسد از سوی اساتید و محققان 
برجســته حوزوی مورد ارزیابی قرار می گیرد و احیاناً اگر اصالحاتی 
نیاز داشته باشد به نویسندگان مقاله منعکس می شود مقاالت بناست 
هــم بصورت کتاب و هم در قالب فصلنامه علمی پژوهشــی و  در 
نشــریات مجمع عالی حکمت اسالمی منتشر شود. فرصت ارسال 
مقالــه همچنان تا زمانی که کار نهایی همه مقاالت انجام نشــده 
باشد، وجود دارد، مقاالت را دریافت می کنیم و الحمدهلل گروه ارزیابی 
مقاالت فعال هستند و تالش دارند در کمترین فرصت مقاالت را با 
دقت باال ارزیابی کنند و احیاناً مالحظات را به نویسندگان منعکس 
بکنند، تا سی ام مهر ماه تقریباً ما می توانیم مقاالت را دریافت داشته 

باشیم. 
یکی از خبرنگاران: همایش چه زمانی برگزار می شود؟ 

آقای خراسانی : همایش بر اساس برنامه ریزی که انجام شده 
و با توجه به اینکه کمیته احیاء و تصحیح آثار ان شاءاهلل نظرشان را 
برای آماده شدن آثار اعالم کنند، در دی یا بهمن 1394 ان شاء اهلل 

برگزار می شود. 
یکــی از نکات قابل توجه در همایش ملی حکیم طهران، برگزاری 
پیش نشست ها بود که تانون سیزده پیش نشست را در نقاط مختلف 
کشــور برگزار کردیم، در تهران، قم، شیراز،  مشــهد، مرند و زنوز. 
همانطور که آقا دکتر عبدی فرمودند حداقل پنج پیش نشست دیگر 
هم در دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه علوم 
فرهنگ اسالمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دنشگاه قم، که اعالم 
آمادگی کردند و زمان بندی اش انجام می شود که تا قبل از برگزاری 

همایش اصلی برگزار شود. 
یکی از خبرنگاران: پیش نشست های دیگری هم هست؟

آقای خراسانی: حداقل پنج پیش نشست دیگر برگزار خواهد شد.
یکی از خبرنگاران: برنامه همایش مشخص هست، چند روزه 

است؟ 
آقای خراسانی: همایش دو روزه است. یک روز در تهران برگزار 
و یک روز در قم، که بالتبع افتتاحیه در تهران و اختتامیه و جمع بندی 
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همایش در قم صورت خواهد گرفت. 
یکی از خبرنگاران: سخنرانان همایش مشخص شده اند؟

آقای خراسانی: جزییات بیشتر بعدا اعالم خواهد شد.
یکی از خبرنگاران: آیا از اســاتید دانشــگاه در مجمع استفاده 
می شــود یعنی از تفکرات جدید که در دانشــگاه شکل می گیرد، 
اســتقبال می شود؟ تفکر جدیدی که در دانشگاه شکل می گیرد آیا 
رصد می شود و از آنها دعوت می شود مثاًل کرسی های آزاد اندیشی 
شــکل می گیرد تا بتوانند بزرگان دانشگاه در حوزه صحبت کنند؟ 
چون وقتی در دانشــگاه ها که می رویم بعضی از اساتید دانشگاه به 
گونه ای صحبت می کنند که گویی حوزه اصاًل حکمت ندارد و چیزی 
به عنوان فلسفه در حوزه وجود ندارد. به هر حال بیشتر مسائل موجود 
در حوزه را انتزاعی می دانند تا اینکه حاال فلسفه باشد و قابل بحث 
باشــد. در حوزه که می آییم، همین شئ را در مورد دانشگاها داریم 
یعنی این دو با یکدیگر خیلی ارتباط ندارند، آیا قرار هست این دو در 

این مجموعه با همدیگر یکی باشند؟ 
آقای معلمی: بله، پیش بینی کردیم که حدود 30 ٪ از اعضاء از 
دانشگاه باشند. اینکه 30٪ عرض می کنم بخاطر این است که اصل 
پایگاه این مجمع، حوزوی است و اکثریت هم افراد حوزوی هستند 
ولی ما روحانیونی که در دانشگاه هستند را داریم و دو جنبه ای هستند 
و هم خود اساتیدی که طلبه نیستند ولی باالخره استاد دانشگاه و در 
حوزه حکمت به معنای عامش کار کردند، هم عضو پیوسته می توانند 
باشند و هم از آنها دعوت می کنیم که تشریف بیاورند و ارائه بحث 
داشته باشــند و تاکنون هم داشتیم. از دانشگاه  های مختلف کشور 
داشتیم در بحث فلسفه علوم انسانی،  در بحث فلسفه و عرفان حتی 
بحث فلسفه هنر،  اســاتیدی را دعوت کردیم و این روند ادامه دارد 
و اتفاقاً یکی از وظایف و اهداف ما همین اســت که این تعامل بین 
دانشــگاه و حوزه، به صورت خیلی خوب و مطلوبش اتفاق بیفتد و 
آن باشــگاه فکری که مقام معظم رهبری فرمودند، معنی درستش 
این اســت که راه برای اساتید بزرگوار دانشگاه هم باز باشد، بیایند 
دیدگاه هایشــان را مطرح بکنند، نقد شود و ما داشتیم اساتیدی که 
آمدند و همان تلقی که فرمودید، داشتند. یک تلقی از قم که اصاًل 
حوزه قم، حکمت ندارد ولی وقتی آمدند و حضور دوســتان و اساتید 
را دیدند و نقدهایی را که بر دیدگاه هایشــان داشتند، دیدند، خیلی 
برایشان جالب بود، می گفتند: ما باورمان نمی شد که به حوزه بیاییم، 
دیدگاه های ما را که فکر می کردیم بروز است و حوزه بروز نیست، و 
در جریان نباشند، دیدیم نه! اتفاقاً خیلی هم در جریان هستند، ناقد 
هستند مطالعه کرده اند. از کتاب های غربی ترجمه دارند، الحمدهلل 
یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در مجمع دارد می افتد، تعاملی است 

که بین حوزه و دانشگاه شکل گرفته است. 
نکتــه مهم تر این که ما وقتی یک اتاق فکری را پیش بینی کردیم 
و یکی دو ســال هــم کار کردیم، حاصلــش را وقتی خدمت مقام 
معظم رهبری در دیدار دوم ارائه دادیم اواًل ایشــان خیلی خوشحال 
شــدند، و بحث چشم انداز که مطرح شد بعد خود ایشان یک چشم 

اندازی را پیشــنهاد فرمودند، فرمودند: چشم انداز شما گفتمان بین 
المللی فلسفه باشد، خب وقتی بناست ما گفتمان بین المللی فلسفه 
داشته باشیم، دانشگاه های خودمان در اولویتند، اساتید دانشگاه های 

خودمان که مسلمانند، شیعه اند، حاال یک دیدگاه های خاصی، سلیقه 
ی خاصی دارند، اینها مســئله ای نیست، لذا وقتی ما می خواهیم از 
اساتید دانشــگاه های خارج از کشور دعوت کنیم، بیایند اینجا، ارائه 
نظر بدهند، خب باید برای اساتید خودمان به طریق اولی این اتفاق 
بیفتد، به طریق اولی باید از آنها استقبال کنیم و تشریف بیاورند، لذا 
این مسئله کاماًل مورد قبول است و هم هیئت مؤسس و هم هیئت 
مدیــره وهم ناظران عالی و هم خود مقام معظم رهبری بر این امر 
تأکیــد دارند و قطعاً امید داریم این اتفاق روز به روز بیشــتر و بهتر 

صورت گیرد. 
یکی از خبرنگاران: رابطه بین قرآن و فلســفه اسالمی چگونه 

است؟
آقای معلمی: این دغدغه ای است که اساساً فلسفه اسالمی تعبیر 
درستی است یا تعبیر نامناسبی است، چون فلسفه صرفا می خواهد به 
عقل و استدالل های عقلی بپردازند پس دیگر معنا ندارد که اسالمی 
یا غیر اســالمی باشد، مانند ریاضی، ولی خودم کتابی نوشته ام و در 
آنجا این عنوان فلسفه اسالمی را توضیح دادم، نشست هایی هم در 
این زمینه داشتیم، جناب آقای عبودیت و دوستان توضیحاتی دادند 
و روشن شده است که خود فلسفه اسالمی می تواند معانی مختلفی 
داشته باشد، اولین کسی که قید اسالمی را برای علوم توضیح دادند، 
شــهید مطهری بودند که در کتاب آشنایی با علوم اسالمی چهار تا 

احتمال دادند. 
باالخره فلســفه ای که متأثر از فرهنگ اســالمی باشد به این معنا 
کــه افق های بلندی را قرآن و ســنت به فیلســوفان ما دادند و در 
آن افق های بلند بیاندیشند و اســتدالل عقلی بیاورند، یعنی بدون 
اینکه ضربه ای به عقالنی بودن فلســفه بخورد، اما توانســته است 
قرآن و سنت، یک معارف بلند و یک افق های بلندی را به فیلسوفان 
بدهد که مثاًل فیلسوف مسلمان از اول با کامل مطلق، با خدایی که 
همه صفات جمــال و جالل را دارد، با توحید به معنی واقعی کلمه 
مواجه بودند. خب! این خیلی فرق می کند با فلسفه ای که از اول تازه 
می خواهد بگوید عالم مبدئی دارد یا ندارد؟ لذا به این معنا اســالمی 

داریم و تالش هایی هم دارد می شود. 
یکی از خبرنگاران: شیوه ثبت نظرات در فلسفه های مضاف به 
چه شکلی است؟ یعنی شما چگونه رصد می کنید؟ آیا مثاًل گروهی 
دارید که بررســی  کند که اآلن چه اولویت هایی در حوزه فلســفه 
سیاسی وجود دارد؟ در حوزه فلسفه اسالمی قرآنی وجود دارد؟ تک 
تک بحث می کنید یا احاله می دهید به گروه های علمی یا مؤسسات 
یا پژوهشگاه ها؟ و اینها چگونه جمع می شود؟ یا اگر کاری هم انجام 
شــده، جایی دارید برای ثبت این نظرات؟ جایی دارید برای طبقه 
بندی کردن که مثاًل اگر کســی بخواهد مراجعه ای داشته باشد به 
حوزه فرهنگ و حکمت اســالمی،  چه کارهایی انجام شده دیگر به 
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سراغ تک تک این پژوهشــگاه ها نرود، مثاًل بیاید در حوزه فلسفه 
سیاســی در فالن اندیشه این کار انجام شده، یا با فلسفه مشائی یا 
صدرایی این کار انجام شده، و می خواهید ارائه دهید یا اینکه نه! هر 

کدام پراکنده انجام می دهند؟ 
آقای معلمی: این طرح جامعی را که شما فرمودید و بسیار جالب 
هم هســت را، نه! به این صورت که مجموعه ای هم باشد، دنبال 
باشد، بعد بیاید لیست شود، فهرست شود و کسی مراجعه به سایت 
کند هنوز نه،  ولی قدم هایی برای این کار برداشــته شــده، مثاًل ما 
همین گروه های علمی مان یکی از جاهایی است که می آید و رصد 
می کند که چه مباحثی خوب است که به صورت نشست یا همایش 
به آن پرداخته شود. یا مدیران این گروه ها در ارتباط با اساتید حوزه 
و دانشگاه رصد می کنند بحثی که نیاز است ولی جا دارد که ما یک 
مجموعه یا گروهی را قرار بدهیم برای اینکه رصد بکنند و بدســت 
بیاورند ایده ها، نظریــات و دیدگاه ها را و بعداً به یک صورت خیلی 
خوب ارائه دهند. منتهی یک نکتۀ دیگر که در سؤاالت شما بود که 
آیا جایی ثبت می شود؟ بله! ما اآلن تمام این جلسات گروه هایمان، 
ضبط می شود پیاده می گردد و به صورت کتاب در می آید. اآلن کتاب 
علم دینی،  یک جلد شــده است. کل دیدگاه هایی که راجع به علم 
دینی، اساتید حوزه و دانشگاه داشتند آنجا مطرح و ثبت شده است، 
پیاده و ویراستاری می شود و به ارائه دهنده داده میشود و بناست به 
صورت سلســله کتاب هایی در اختیار قرار بگیرد حتی در سایت هم 

خالصه اش قرار بگیرد و کسی بخواهد مراجعه بکند، بتواند. 
اما آن طرح جامعی که فرمودید یک مبدئی داشته باشد یک منتهایی 
داشــته باشد، آن را می شود به سمتش حرکت کرد و کاری کرد که 

دسترسی همه اندیشمندان اینگونه نقطه نظرات آسان بشود. 
آقای خراسانی: مجمع دو تا شعبه هم دارد، شعبه اول آن مشهد 

هست. مهر ماه سال 93 رسما افتتاح شد. دومین شعبه هم ان شاءاهلل 
در مهرماه سال 94 در اصفهان افتتاح خواهد شد. در شعبه مشهد ما 
در حال حاضر شصت و دو تا عضو پیوسته داریم و در شعبه اصفهان 
سی و پنج تا عضو پیوسته داریم. این نکته ای که فرمودند ارتباط با 
اساتید و مراکز دانشگاهی، یک سوم اعضای پیوسته ما دانشگاهی 
هستند، خصوصاً در شعب ما این یک سوم دقیقاً رعایت شده، ارتباط 
بسیار مؤثری هم با مراکز دانشگاهی و با اساتید دانشگاهی داریم و 

از توان و ظرفیت و مباحث آنان استفاده می شود. 
یکی از خبرنگاران: در مورد پیش نشست هایتان بیشتر توضیح 
می دهیــد که چه موقع برگزار کردیــد؟ مباحثی که در آن مطرح و 

برگزار شد؟ 
دکتر عبدی: همانطور که جناب آقای خراسانی فرمودند ما تاکنون 
سیزده پیش نشســت را برگزار کردیم که این سیزده پیش نشست 

برخی از عناوین آن بدین شرح است:
1. جریان شناسی حوزه حکمی و فلسفی تهران که در حوزه علمیه 
امام رضا تهران که با حضور اساتید محترم آیت اهلل مصطفوی، 
حجت االسالم والمسلمین رشاد، دکتر صدوقی سها، آیت اهلل محمد 
تقی واعظی و حاج آقای معلمی برگزار شــد.  2. دیدگاه های حکیم 
طهران در باب مباحث حمل،  که در مؤسســه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی برگزار شــد.  3. اثبات معاد جسمانی، در پژوهشگاه 
بیــن المللی جامعــة المصطفى العالمية.  4. ابعــاد زندگی علمی و 
فرهنگی حکیم مدرس، در مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما 
برگزار شــد.  5. حکمت در تهران، در مدرسه عالی شهید مطهری 
تهران.   6. مباحث تطبیقی آقاعلی حکیم، در دانشــگاه شــیراز 7. 
مواجهه علمی آقاعلی مدرس با جریان فلسفی غرب، در پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی تهران  8. تعامل حوزه فلسفی 



سال هشتم / شماره 37
خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور 94

104

 مصاحبه

خراسان و مکتب تهران، در دانشگاه فردوسی مشهد     9. شخصیت 
شناسی مدرس زنوزی، با توجه به اینکه آقاعلی مدرس منصوب به 
شــهر زنوز در اطراف مرند هستند در مرند و زنوز برگزار شد و پنج 
پیش همایش دیگر خواهیم داشت از جمله در آبان ماه همایشی با 
عنوان اندیشه های کالمی آقاعلی زنوزی و با حضور حضرت آیت اهلل 
العظمی سبحانی در دانشگاه باقرالعلوم برگزار خواهد شد. ابعاد 
سیاسی اجتمای آقاعلی مدرس زنوزی را پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی عهده دار پیش همایش آن خواهد بود و پیش همایش هایی 
هم در دانشــگاه اصفهان، دانشگاه قم و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
هم در حال برنامه ریزی اســت که ان شاءاهلل اطالع رسانی خواهد 

شد. 
آقای خراسانی: سعی شــده منطبق با محورهای فراخوان پیش 
نشست ها برنامه ریزی شود و از اساتیدی که در آن موضوع کار کرده اند 
استفاده شود که بحمدهلل یک مجموعه بسیار خوبی هم آماده شده، 
ما در خبرنامه حکمت اســالمی هم تا اآلن ســیزده ویژه نامه برای 
همایش منتشر کرده ایم که گزارش کامل پیش نشست ها در آنجا آمده 
است. ضمن اینکه سایتی با آدرس www.hakim-tehran.com هم 
برای اطالع رسانی همایش طرح شده هم برای معرفی، مراکز همکار، 
ساختار و ارکان همایش، برنامه ها و شیوه ارسال مقاالت باز اطالعات 

جامع و کامل را در آن سایت قرار داده ایم. 
یکی از خبرنگاران: یکی از برنامه هــای مدنظر مجمع بحث 
آموزش فلســفه برای کودکان ذکر شــد، توضیحات بشتری ارایه 

فرمایید؟
آقای خراسانی: یکی از تأکیداتی که مقام معظم رهبری فرمود
kد و بزرگان حوزه هم این تأکید را داشتند، اینکه نسبت به آموزش 
فلســفه برای کودکان، اقدامی صورت بگیرد. با رصدی که مجمع 
انجام داد بیش از بیست مرکز و افراد مختلف در کشور در امر آموزش 
فلسفه برای کودکان فعالیت داشتند. البته بسیاری از این مراکزی که 
در بحث آموزش فلسفه برای کودکان کار می کنند، با نگرش پرورش 
خالقیت و تفکر در کودک کار می کنند، کما اینکه یک نوع نگرش 

غربی می باشد. 
مجمع عالی حکمت اسالمی به دنبال توصیه ای که این بزرگواران 
داشتند و با توجه به فعال بودن بحث فلسفه کودک در مراکز مختلف، 
دو تا جلسه هم اندیشی برگزار کرد که اواًل رصد کنیم و ببینیم این 
مراکــز چه نوع کاری را انجام می دهند. هم در حوزه آموزش و هم 
در حوزه پژوهــش و هم در حوزه ترویجــی، از آن طرف اگر قرار 
است مجمع برنامه ریزی داشته باشد باید برنامه ای را متفاوت از کار 
این مراکز با رویکرد فلسفه اسالمی داشته باشد، بحمدهلل این دو تا 
جلســه، جلسات بسیار خوبی بود، با استقبال بسیار خوب مراکز هم 

مواجه شد. 
بعــد از آن جلســات مجمع خودش تصمیم گرفــت یک کارگروه 
آموزش حکمت اسالمی برای کودکان فعال شود که کارها و جلسات 
مقدماتی آن شروع شده است. در خصوص آموزش فلسفه اسالمی 

برای کودکان، دو ســال قبل در نمایشــگاه قرآن ما  کارگاههای 
آموزش فلسفه اسالمی برای کودکان را طی 6 جلسه برگزار کردیم 
که با استقبال بسیار خوب مردم و مراکز علمی مواجه شد. بعد از آن 
از مراکز مختلف کشور درخواست داشتیم که نسبت به همین شیوه 
آموزشی کارگاه هایی را برگزار کنیم، که همین کارگروهی که فعال 
شــده، نسبت به بحث آموزش و تربیت مربی اقداماتی را دارد انجام 
می دهد، حتی نســبت به تدوین کتب فلسفی برای کودکان، البته 
بــا این توجه که وقتی ذهن کودک پــرورش پیدا می کند و خالق 
می شــود، جهت هم پیدا کند.حاال باز اطالعات بیشتر را زمانی که 

کارگروه فعالیتش بیشتر شد، باطالع خواهد رسید. 
یکی از خبرنگاران: آیا از لحاظ محتوا در فلسفه کودک مطلب 

به اندازه کافی وجود دارد؟ 
آقای معلمی: به زبان کودک نه! مطلب فلسفی داریم داریم ولی 

اینکه به زبان کودکانه در آید، نه. 
تلقی ما این اســت که در فلســفه کودک، هم باید تفکر و تعقل و 
عقالنیت را در کودک باال ببریم و هم محتوای فلســفی درست به 
او بدهیم اآلن مثاًل در غرب فلسفه های اگزیستانسیالیسم با داستان 
و با رمان فلســفه خودشــان را برای کودک بیان می کنند، حتی با 
داســتان های خاص پوچ گرایی را منتقل می کنند. لذا ما باید بتوانیم 
محتوای توحیدی فلسفه خودمان را از اول به کودک، با زبان کودک 

منتقل کنیم. 
آقای خراسانی: در این کارگروه جهت تولید محتوای متناسب با 
کودک، افرادی دعوت شــدند که ان شاءاهلل بتوانیم در قسمت تولید 

محتوا کارهای مناسبی عرضه کنیم. 
آقای معلمی: بنده در پایان از همه عزیزانی که در این نشســت 
خبری شــرکت کردند، خانم های محترم، آقایان بزرگوار و اساتیدی 
که در خدمتشان هستیم، جناب آقای دکتر عبدی، جناب آقای دکتر 
رضاپور و جناب آقای خراسانی که ما همیشه تشکر می کنیم از آقای 
خراسانی که مدیر اجرایی فعال و پرتالشی هستند با مجموعه شان 
والحمدهلل کار به احســن وجه پیش رفته است با توجه به امکانات 

مالی و فضای فیزیکی ما. 
ان شاءاهلل هر چقدر امکانات ما بیشتر شود سعی می کنیم آن اهداف 
و آرمانها را بیشتر پیاده کنیم و شما عزیزان هم بتوانید مجمع عالی 

را به خوبی به مراکز علمی معرفی بکنید.

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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حکیم متأله سیدحسین بادکوبه ای

تولد �
ســید حسین در سال 1293 هجری قمری در یکی از روستاهای 
کشور آذربایجان که الهجان از توابع خوددالن بادکوبه نام داشت 
)با الهیجان ایران اشتباه نشود( متولد شد. در زمان تولد وی کشور 
آذربایجان وجود نداشت و بعدها این خطه در کشور آذربایجان به 
شمار رفت. پدرش، سید رضا، فرزند سید موسي حسیني الهیجي، 
از بزرگان و شخصیت هاي مورد احترام بود. او در سلک روحانیت 

بوده و به مسائل شرعي مردم رسیدگي مي نمود.

تحصیل �
وی از ابتــداي نوجواني بــه تحصیل علوم دینــی روي آورد و 
مقدمات علوم حــوزوي را نزد پدر فرزانه خــود فرا گرفت. پس 
از رحلت پــدر گرامي اش جهت فراگیري علوم اســالمي وطن 
خود را ترک گفت و به تهران رفت و در مدرســه »صدر« ساکن 
شد. ایشــان به مدت هفت سال در تهران اقامت گزید. اینکه در 
بعضی از مصادر و منابع مرحوم حکیم مؤســس آقا علی مدرس 
تهرانی جزو اساتید مرحوم بادکوبه ای به شمار رفته، قطعا اشتباه 
است. زیرا سال وفات آقا علی مدرس 1306 قمری است که سید 
حســین در آن سال 14 ساله بوده و نمی توانسته است از محضر 

آقا علی مدرس به خاطر صغر سن استفاده کند. این اشتباه ناشی 
از شباهت اســمی آقا علی مدرس و آقا شیخ علی نوری است و 
البته آقا شیخ علی نوری از اجله ی شاگردان آقا علی مدرس بوده 
که سال های متمادی در مدرسه ی مروی به تدریس انواع کتب 

فلسفی و عرفانی پرداخته است. 
مرحــوم بادکوبه ای از محضر علمي نوابــغ روزگار مانند: حکیم 
متأله سیدابوالحسن جلوه )1238 ـ 1314 هـ . ق( فیلسوف نامي 
میرزا هاشم اشــکوري )متوفاي 1332 هـ . ق( و عالمه علي آقا 
زنوزي )1234 ـ 1307 هـ . ق( خوشــه ها چید و در فقه، اصول 
و فلســفه تبحر یافت. ایشــان در عنفوان جواني با عشق به امیر 
المومنین راهي عراق گردید و در حوزه کهن نجف اشــرف 
مشغول فراگیري علوم اسالمي شد. وي در ابتداي ورود، در حوزه 
درســي و پربار مال محمد کاظم خراســاني )1255ـ  1329 هـ . 
ق( حاضــر گردید و بهره ها برد. در همان زمان در درس فقه آقا 
شــیخ محمد حسن مامقاني )1237ـ  1323 هـ . ق( حاضر شد و 

شایستگي علمي خویش را به اثبات رسانید. 

تدریس �
آیت اهلل بادکوبه ای در پي سال ها تحقیق و سخت کوشی علمی 
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و اســتفاده در محضر فرزانگان مشــهور حوزه به چنان درجه اي 
از علم دســت پیدا کرد که نامش زبانزد فضال و دانشوران حوزه 
علمیه نجف گردید. محفل درس او آکنده از حضور مشتاقان علوم 
دینی بود و حدود چهار دهه به تدریس سطوح عالیه فقه، اصول، 
فلســفه، عرفان و کالم پرداخت. در اثر نبوغ و استعداد ذاتي وي، 
تدریس فلسفه اش شهرت بسزایي یافت و از درس فقه و اصول 
او پیشــي گرفت و در نجف کمتر کسي در علوم عقلي همتراز او 

پیدا می شد.

شاگردان �
وي در طول سال ها تدریس در حوزه علمیه نجف، عالمان بسیاري 
پرورش داد و آنان را به ســر منزل مقصود رسانید. دانشوراني که 
از اســتادان بزرگ و عالمان ردیف اول حوزه به شمار مي رفتند و 
چرخ تدریس، تألیف و تحقیق به برکت وجود آن ها به حرکت در 

مي آمد. برخي از شاگردان ممتاز ایشان عبارتند از:
سید.ابوالقاسم.خویی..1
سید.محمد.حسین.طباطبایی..2
سید.محمد.حسن.الهی.طباطبایی..3
سید.مرتضی.مرعشی.نجفی..4
سید.محمد.بادکوبه.ای..۵
میرزا.علی.اکبر.مرندی..6
مجتبی.لنکرانی..7
سید.عبداالعلی.سبزواری..8
شیخ.محمد.تقی.بهجت.فومنی..9
سید.علی.اصغر.خویی..10
سید.علی.اکبر.طسوجی..11
سید.محمد.اشکوری..12
سید.صدر.الدین.کوه.پایی.اصفهانی..13
میرزا.کاظم.دینوری..14
غالم.حسین.جعفری.همدانی..1۵
شیخ.محمد.رضا.مهدوی.قمشه.ای..16
شیخ.محمد.تقی.آملی..17
سید.محمد.نجفی.بادکوبه.ای..18
سید.اسدالل.نبوي.دزفولي..19

تالیفات �
از مرحوم بادکوبه ای آثار مکتوب زیادی باقی نیست که می توان 

به مواردی که حاشیه بر آثار فلسفی و فقهی هست اشاره نمود:
حاشیه.بر.اسفار.اثر.جاودان.مالصدرای.شیرازی..1
حاشیه.بر.شوارق.االلهام.از.آثار.ماندگار.فیاض.الهیجی..2
حاشیه.بر.کتاب.الطهارت.تالیف.شیخ.مرتضی.انصاری..3

ویژگی های اخالقی �
صفات پســندیده آیت اهلل بادکوبه اي زبانــزد خاص و عام بود. 
تواضع، زهد، تقوا، ســاده زیستي مطالعه بســیار، برخورداري از 
حافظه قوي و ذوق سرشار و عالقه وافر به علم و عمل از صفات 
نیکویي اســت که در وجود آن بزرگوار جمع شــده بود. این فقیه 
و فیلســوف بزرگ الهي از برجسته ترین اســتادان حوزه بوده و 
بیشــتر کتاب هاي فلسفي و عرفاني را تدریس مي نمود. وي به 
شاگردانش عشــق مي ورزید و عالقه فراواني به تعلیم و تربیت 
آن ها داشت و در شکوفا نمودن استعداد شاگردانش نقش بسزایي 

ایفا مي کرد.

حکیم بادکوبه ای در بیان و بنان دیگران �
عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی:

آیه اهلل ســید حســین بادکوبه اي در فلسفه و علوم عقلي اشتهار 
پیدا نمود و در آن رشــته با مهــارت، خبرویت و تحقیق و تدقیق 
شــناخته شــد و جمعي از افاضل طالب از حوزه درسي او فارغ 
التحصیل شدند. او و عالمه شیخ محمد حسین اصفهاني، مشهور 
به کمپاني، دو چهره ممتــاز و متمایز بودند که علوم خود را بین 
مشــتغلین پخش مي نمودند و آسیاب درس هاي علوم عقلي بر 
محور این دو شــخصیت علمي مي چرخید و حقیقتا شایسته این 

مقام بودند.
در فلســفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت مرحوم آقا 
ســید حسین بادکوبه اي موفق شدم. در ظرف شش سال که نزد 
معظم له تلمذ مي کردم منظومه ســبزواري و اسفار و مشاعر مال 
صدرا و دوره شــفاي بو علي و کتاب »اثولوجیا و تمهید القواعد« 
ابن ترکه که در عرفان و اخالق ابن مســکویه را خواندم. مرحوم 
بادکوبه اي از فرط عنایتي که به تعلیم و تربیت نویســنده داشت 
براي این که مرا به طرز تفکر برهاني آشنا سازد و به ذوق فلسفي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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من تقویت بخشــد، امر فرمود به تعلیم ریاضیــات بپردازم و در 
امتثال امر معظم له به درس مرحوم سید ابوالقاسم خوانساري که 
ریاضیدان زبردستي بود، حاضر شدم و یک دوره حساب استداللي 
یک دوره هندســه مسطحه و فضایي و جبر استداللي را از معظم 

له فرا گرفتم1.
عالمه طباطبایی:

ما نزد ســید حســین بادکوبه اي شــفاي حکیم ابن سینا را 
مــي خواندیم. محل درس هم مدرســه بادکوبه نجف بود.همین 
که درس فلسفه را شــروع کردند براي ایشان خبر آورده شد که 
که فرزندتان از دنیا رفته اســت. مرحوم بادکوبه اي فرمودند: بعد 
ازدرس مي آیم و هیچ تزلزلي در ایشــان راه نیافت. البته اینگونه 
ثبات مي تواند ناشــي از کســب ملکه نفســاني باشد یا تحمل 
مصیبت و صبر بر آن یــا بواعث و عوامل دیگر. در ضمن راه به 
دست آوردن اینگونه اخالقیات هم بسته نیست و هر که را توفیق 

الهي مدد کند چنین و برتر از این خواهد شد2.
دیگر اینکه عالمه طباطبایي در تفســیر المیزان ذیل آیه ي 126 
بقره » و اذا ابتلي ابراهیم ربه بکلمات ...« مي فرماید: )وقد سئل 
بعض اساتذتنا علیه عن تقريب داللة اآلية علی عصمة اإلمام، 
فأجاب: إن الناس بحسب القســمة العقلیة علی أربعة أقسام: من 
کان ظالمــًا في جمیع عمره، ومن لم يكن ظالمًا في جمیع عمره، 
ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره، ومن هو بالعكس، وإبراهیم 
علیه السالم أجل شــأنًا من أن يسأل اإلمامة للقسم األول والرابع 
من ذريته، فبقي قســمان وقد نفی الله أحدهما، وهو الذي يكون 
ظالمــًا في أول عمره دون آخره، فبقي اآلخر وهو الذي يكون غیر 
ظالم في جمیع عمره(3. منظور از استادشــان همین سید حسین 

بادکوبي است.
آیت اهلل العظمی بهجت فومنی:

یکی از خــواص و اِجله اصحاب مرحوم آیت اهلل بهجت راجع به 
مرحــوم بادکوبه ای دو خاطره از ایشــان نقل می کنند که آقای 
بهجت گفتــه بودند: یک هفته قبل از وفات آقای بادکوبه ای در 
بازار نجف به ایشــان برخورد کردم به محــض اینکه مرا دیدند 
فرمودند: آقای شــیخ محمد تقی، باید رفت. ســپس خداحافظی 
کردند و رفتند. خاطره دیگر اینکه مرحوم بهجت می گفتند: آقای 

حاج سید حسین بادکوبه ای تمام وجودش ذکر بود.

آیت اهلل العظمی سبحانی تبریزی:
در نجف اشرف او )عالمه طباطبایي( با حکیم بزرگي برخورد مي 
کند که از فحول فالســفه و ازاستادان بس الیق این دانش بوده، 
یعني حکیم فیلسوف وقت خود سید حسین بادکوبه اي ـ رضوان 
اهلل علیه ـ آشنا مي گردد این حکیم معروف که هنوز حتي جامعه 
علمي او را به خوبي نشــناخته است یکي از متفکران عصر خود 
بود و او بود که توانســت عالمه طباطبایي را با حقیقت فلسفه و 

عرفان، باالخص تفکر فلسفي آشنا سازد..
آیت اهلل حسن زاده آملی: 

مرحوم آقا سید حســین بادکوبه اي هم، خیلي مراقب بود. حرف 
نمي زد مگر به ضرورت4.

رحلت �
سرانجام دانشور نامي و فیلسوف بزرگ االهي آیه اهلل سید حسین 
بادکوبه اي پس از شــصت و پنج سال تالش و مجاهدت و احیا 
و بزرگرداشــت شعائر دیني در بیست و هشتم شوال )1358 هـ . 
ق( دار فاني را وداع گفت و به دیار معبود شتافت. پیکر مطهر وي 
 پس از تشییع و اقامه نماز، در جوار مرقد قدسي حضرت علي

به خاک سپرده شد.

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

1 ـ نقباء البشر؛ ج2؛ ص 584.
2 ـ در محضر عالمه طباطبایی؛ ص 337.

3ـ الميزان ج1 ص 247.
4 ـ در آسمان معرفت؛ ص 85.
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