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دومـیـن شـعبـه مجـمـع عـالـی حکمـت اسـالمـی؛
محمدباقر خراسانی (مدیر اجرایی)

مجمع عالی حکمت اسالمی که از اواخر سال  1384با حضور شخصیت های علمی و حکمی از حوزه و دانشگاه
فعالیت مستمر و جدی خود را آغاز نموده ،یکی از برنامههای 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 کمیتههای مختلف ،شناسایی اساتید و مراکز همکار و دعوت جهت همکاری و ...
شروع و از  12اردیبهشت  92دبیرخانه 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
کمیتههای علمی،احیاء و تصحیح آثار و اجرایی عم ً
ال 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 نسخههای 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  17اثر ایشان از مراکز مختلف علمی و کتابخانههای
کشور جمع آوری شده و در اختیار مصححان مجرب و توانمند قرار گرفته است.

در این همایش بنای مجمع عالی حکمت اســامی 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 قب ً
ال منتشر شده
است ،صورت گیرد .چرا که نسبت به برخی مصنفات مرحوم حکیم مؤسس اقداماتی صورت گرفته و آثاری نیز
در اختیار عالقهمندان قرار گرفته اســت .برنامه جدید مجمع عالی حکمت اسالمی در احیا و تصحیح آثار ،قطعا
نافی اقدامات قبلی نمیباشد ،اما شناسایی آثاری که منتشر نشده و همچنین تصحیح متونی که قب ً
ال منتشر شده
است به واقع از سوی جامعه علمی و نخبگان کشور از برگزار کنندگان همایش مورد توقع و انتظار است ،از این
حداقل انتظار
رو بحث شناســایی و تصحیح آثار با دقت و جدیت خاصی پیگیری میشود که امیدواریم بتوانیم
ِ
مخاطبان خوبمان را تحقق بخشیم.
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گامـی دیـگـر در گسترش علـوم عقلی اسالمی
از جمله اقداماتی که تاکنون صورت گرفته که این اقدام در نوع خود قابل توجه است برگزاری پیش نشستهایی مرتبط با
محورهای فراخوان مقاالت همایش از سوی 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 پژوهشهای اسالمی صداوسیما ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،دانشگاه شیراز،
دانشگاه فردوسی مشهد ،مراکز علمی و فرهنگی مرند و  ...برگزار شده 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 نشســتها بدین جهت سیاستگزاری شده که شخصیت علمی و اخالقی
مرحوم آقا علی مدرس در مراکز علمی با برگزاری برنامههای متنوع علمی تبیین و معرفی شــود ،چرا که شــناخت جامعه
علمی و بویژه طالب و دانشــجویان جوان نســبت به شخصیت برجسته علمی حکیم مؤسس آقاعلی مدرس بسیار کم و
محدود است ،که به لطف خداوند برگزاری این پیش نشستها 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 مساعدت نمودند ،نهایت
تقدیر و تشکر را دارد و از تمام کسانی که به تمدن و پیشینه علمی این مرز و بوم عالقمند و خواستار شکوفایی و معرفی آن
میباشند ،دعوت به عمل میآوریم تا با تدوین مقاله ،برگزاری برنامه ،ارائه پیشنهاد و انتقادات سازنده و راهکارهای معرفی
شخصیتهای 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.
انشاءاهلل
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نشست علمی
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بیانیــه مجمــع عالی
حکمــت اســامی به
مناســبت ســالروز
ارتحــال عالمــه
طباطبایی

دومین شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی پنجشنبه  9مهر
 94در اصفهان افتتاح شد.
افتتاحیه شــعبه اصفهان با پیام ناظران معظم مجمع عالی
حکمت اسالمی ،پیام حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری و
سخنرانی حجت االســام والمسلمین دکتر احمد احمدی،
آیت اهلل غالمرضا فیاضی و حجتاالسالم والمسلمین حسن
معلمی همراه بود.
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پیــام

پیام ناظران معظم مجمع عالی حکمت اسالمی
به مناسبت افتتاح شــعبه مجمع عالی حکمت
اسالمی در اصفهان ـ مهرماه 1394
ممیز انســان است و اگر این ویژگی را از
تفکر و اندیشیدن ،فصل ّ
انسان بگیریم چندان فاصلهای با دیگر جانداران نخواهد داشت.
انسان در سایه این داده بزرگ الهی ،باالتر از «عنقا» میپرد ،و دایره
هســتی را جوالنگاه فکر خود قرار میدهد ،و در ح ّد امکان به رموز
هستی پی میبرد،از این جهت ،در میان همه هستی باالترین مقام
را به دســت آورده و آفریدگار جهان به او کرامت خاصی بخشیده و
ََ َ
میفرمایدَ :و لق ْد ك َّر ْمنا َبني َآد َم 1و در آیه دیگر میفرماید :بار امانت
را به دوش کشــیده که دیگر نمودهای هستی از تح ّمل آن ،سرباز
ْ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َّ َ َ
ات َوال ْر ِض
زدند
چنانکه م َیفرمایدِ :إنا َعرضنا المانة على الســماو ِ
َ

ْ
َ ْ َ َ
َّ َ
ْ َْ
َ ْ ْ
ال فأ َب ْي َن أ ْن َي ْح ِمل َن َها َوأشــفق َن ِم ْن َها َو َح َمل َها ِالن َس ُان ِإن ُه ك َان
َوالُ ِجب ِ
ً
ظل ًوما َج ُهول.2

پینوشت:
 .1اسراء.70 /
 .2احزاب.72/
 .3مستدرک الوسائل؛
ج2؛ ص105
 .4آل عمران191/
 .5طور35/
 .6یوسف65/
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از این جهت نباید در شگفت ماند که ساالر و سرور انبیاء یک لحظه
اندیشیدن درست و پابرجا را بهتر از نیایش هفتاد سال معرفی میکند
و میفرمایدَ « :ت َف ُّك َر َس َاعة َخ ْي ٌر م ْن ع َب َادة َس ْبع َ
3
ين َس َن ٍة»
ٍ
ِ ِ ِ ِ
اگر آیات و احادیثی که جامعه را به تفکر و اندیشیدن سوق میدهد،
یک جاگردآوری شوند ،میتواند نیمرخی زیبا از تفکر ،از منظر اسالم
را برای ما ترسیم نماید.
 فلسفه اسالمی و هدف آن

فلســفه اســامی در پی ترویج از مکتب خاصی کــه پایهگذار آن
فرد غیر معصوم است نیســت ،بالهای اندیشه خود را در این قید
و بندها گرفتار نمیســازد ،بلکه او را به تفکر و اندیشــیدن در پرتو
یک رشــته اصول فطری ،و آموزههــای قطعی عقلی دعوت کرده

و از هــر مکتبی آنچه را که با این موازین ،تطبیق میکند گل چین
مینماید و مکاتب فلسفی از شرق و غرب در نظر او یکسان است،
مهم اندیشــه است که با برهان و دلیل همساز باشد ،و در این مورد
از قرآن و آموزههای معصومان پیروی میکند ،چنانکه میفرماید:

َ ْ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
ًَ ُُ ً
ودا َو َعلى ُج ُنوبه ْم َو َي َت َف َّك ُر َ
ون في خلق
ون الل َه ِقياما و قع
«الذين يذكر
ًِِ
ِ
َ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
4
َ
ّ
َّ
َ
ْ
باطال(َ »...دعوت به تفکر) و
ماوات و الر ِض ربنا ما
الس ِ
خلق ُت هذا َ ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ 5
در آیه دیگر میفرماید« :أ ْم خ ِلقوا ِم ْن غ ْي ِر شــي ٍْء أ ْم ه ُم الخ ِالقون»

(دعوت به برهان).
مجمع عالی حکمت اسالمی ،فرعی را در استانی نوگشایی میکند
کــه در دامن خود شــخصیتهای عظیمی را که ســالیان درازی
سنگربان حکمت و پیافکنان فلسفه اسالمی بودند ،پرورش داده و
هنوز آوازه اندیشههای بلند دو حکیم بزرگ ،خاموش نشده و محافل
فلسفی تهران مرهون اندیشههای بلند حکیم قشقایی (م  )1328و
آخوند کاشی (م  )1333است ،بنابراین هر اندیشهای را عرضه کند،
َ ُ
از آنجا گرفته و به آنجا باز میگرداند و مصداق َ
«ه ِذ ِه ِبض َاعت َنا ُر َّد ْت
َ
ِإل ْي َنا» 6میباشد.
در پایــان از همــه بزرگان و مد ّرســان عالی مقام اســتان دانش
پروراصفهان درخواست میشود که در پرورش این نهال کوشیده تا
در اندک مدتی به بار بنشیند و به خاطر داشته باشند وهابیت دشمن
سرسخت تفکر و اندیشیدن منطقی است.
اینجانبان این پیام را با تجلیل از مقام علمی و خدمات ارزنده حضرت
آیةالله مظاهری (دامتبرکاته) و عرض پوزش پایان بخشــیده و بر
همگان توفیق همه جانبه الهی را خواهانیم.

پیام حضرت آیت الله العظمی مظاهری
به مناسبـت افتـتـاح شـعبـه اصـفهان
مجمع عالی حکمت اسالمی ـ مهر 1394
ّ
ً
الحمدلله الذی جعل الحکمة سببا للکثرة من الخیر ،فقد قال سبحانه
ّ
ً
ً
ُ
َ
و تعالی« :و من َ
یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا» ،و صلی الله علی
ّ
باب هذه الحکمة ،فقد
مدینة العلم و الحکمة و علی امامنا
نبینا
ِ
علی ِ
ٍ
ّ
قال صلی الله علیه و آله وسلم :انا مدینة العلم و ٌ
علی بابها فمن اراد
َ
الحکمة فلیأتها من بابها ،و سالم الله ّ
ّ
الزاکیات الطیبات علی
المدینة و
ِ
ّ
ّ
اهل بیت الوالیة و الحکمة و الســیما بقیة الله فی ارضه ،الذین هم
ُّ
معرفته و مهبط وحیه.
حکمة الله و محال
معادن
ِ
ِ

اکنون که با لطف خداوند سبحان ،شعبهای از مجمع عالی حکمت
تخصصی حوزه
اسالمی،با همکاری و همراهی مرکز آموزشهای
ّ
علمیه اصفهان ،در این حوزه کهن ،شکل میگیرد ،ضمن تشکر و
تقدیر از همه دســت اندرکاران این امر و خصوص ًا مسئوالن گرامی
مجمع عالی حکمت اســامی،ذکر چند نکته را مناسب و مقتضی
میدانم:

 )1نخستین مطلب ،تأکید بر ضرورت رونق و رشد و پویایی معارف
علمیه اســت که با توجه به نیازهای
عقلی و حکمی در حوزههای ّ
ّ
متثکر و متن ّوع زمان و مکان ،امری واضح و روشــن اســت .امروز
چالشهای نو و ســؤاالت پی در پی و شــبهات نوین که مواجهة
عقالنی با آنها و پاســخ متین و قانع کننده بدانها ،تأمین کنندة بقاء
اعم
فکر دینی و تفکر اسالمی اســت ،اقتضاء دارد تا علوم حکمی ّ
از منطق و فلســفه و کالم و عرفان به نحو شایسته و پررونقی در
حوزهها و دانشگاهها جریان و سریان داشته باشد.
 )2برای رونق بخشــیدن به جریان حکمت و علوم و معارف عقلی،
باید کار را از پایه و ریشــه و به شــکل زیربنایی و اساسی ،سامان
توجهی به
داد .وضــع کنونی تحصیالت مقدماتــی در حوزه که بی ّ
علم بســیار با اهمیت منطق ،جزء اشــکاالت ج ّدی آن است و هم
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پیــام
چنین عدم اهتمام الزم به ادبیات عرب ،باعث شــده است تا قدرت
برقــراری ارتباط با متون علمی ،عموم ًا و کتب و متون فلســفی و
کالمی خصوص ًا ،از ّ
طلب ســلب شــده و از اینرو باید به طور ج ّد،
علمیه،
مدارس
و
آموزشی
های
ه
برنام
در
نقیصه
نسبت به اصالح این
ّ
چاره اندیشــی و اقدام و اهتمام گردد .اگر توان ایجاد ارتباط و فهم
طی سالهای اولیه تحصیلی برای طالب و متعلّمان
متون حکمی در ّ
فراهم نیایــد ،در آینده نه چندان دور ،وجود چندین و چند مجمع و
مرکز عالی حکمت ،نیز به کار چندانی نخواهد آمد و زحمات گذشته
و گذشتگان در معرض تلف قرار خواهد گرفت.
 )3رشد و رونق افزایی معارف حکمی و علوم عقلی ،هم به برنامهریزی
واقع بینانه و کارآمد که در آن از امور متفرق و متشــ ّتت و اقدامات
باری به هر جهت ،پرهیز شــود ،نیاز دارد و هم به استقامت و صبر
و حوصلة مواجهة با معضالت ،ســیره و روش عالمانه استاد عظیم
الشأن مرحوم ّ
علمه طباطبایی ق ّدس اهلل روحه در دورة معاصر ،در
این جهت بسیار درس آموز اســت .این حکیم الهی و واالمقام ،به
رغم همه مشکالت و با مواجههای متین و اخالقی و عارفانه با تمام
بیمهریها ،در دورهای از حوزه علمیه مقدسه قم به احیای جریان
حکمت و فلســفه و عرفان،اهتمام ورزیدند و با یک تالش برنامه
ریزی شــده و خســتگی ناپذیر ،خدمات عظیم را به اسالم و قرآن
مســتمر آن همچنان
و حوزههای علمیه تقدیم کردند ،که برکات
ّ
ّ
شــک تولّد و رشد همین مجمع عالی
جاری و ســاری است و بی
حکمت اسالمی نیز که در رأس آن اعاظمی از شاگردان برجستة آن
استاد ّ
علمه عالیقدر ،حضرات آیات جوادی آملی ،سبحانی و مصباح
یزدی (دامت برکاتهم) حضور دارند ،را باید مرهون زحمات و خدمات
عالمه طباطبایی ،و یکی از گلهای بوستان غرس شده به دست
قدرتمنــد آن باغبان علوم حکمی و معارف الهی ،به شــمار آوریم.
رحمت واسعة خداوند رحمان به روح ّ
مطهر آن استاد عظیم القدر باد.
 )4با تکریم و تجلیل از یک دهه خدمات و فعالیتهای مؤثر مجمع
عالی حکمت اســامی در رشد و توســعه و ارتقاء و تحکیم علوم
حکمی و معارف عقلی و تشــکر صمیمانه از مسئوالن گرامی این
مجمع ،امعان نظر به این نکته مهم را الزم میشمارم که:
مجمع عالی حکمت اسالمی و سایر مراکز و مجامعی که در کار رشد
و رونق بخشیدن به حکمت و معارف عقلی ،اهتمام کردهاند ،ضرور ًة
به این نکته با اهمیت توجه دارند که تربیت حکیم به معنای حقیقی
در گرو دو موضوع اساسی است:
تعصب
نخست آنکه حکیم واقعی ،کسی است که به دور از هر گونه ّ
اندیشهای و جمود فکری ،صرف ًا به دنبال کشف حقیقت باشد و آزاد
اندیشــانه ،راه را برای این کشف و انکشاف ،هموار سازد و هیچگاه
فهم خود و سخن خود و دریافت خود را ،انتهای راه نپندارد و به تعبیر
بلند و عالمانة جنــاب صدرالمتألهین ،در مقدمه کتاب ارجمند
مقید به ترسیم و تدوین خود نداند؛ ایشان با
اســفار ،معارف حقّه را ّ
ً
ّ
ّ
کمال تواضع علمی و اخالقی چنین میفرماید« :انی ایضا ال ازعم انی
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ُ
ُ
اوردتهّ ،کل ّ
فهمت
فان وجوه الفهم التنحصر فیما
قد بلغت الغایة فیما
ُ
ألن َّ
و ال تحصی ،و معارف ّ
رسمت و ال تحویّ ،
الحق ال ّ
الحق
تتقید بما

َ

َ

ٌ

ُ َ
ا َ
حیط به عقل واحد».
وسع من ان ی
و د ّوم آنکه :حکیم واقعی ،کســی است که با تزکیة نفس و تهذیب
روح ،به صفای روحانی و اخالقی نائل گردد و به بیان بلند امیرمؤمنان
ُ ّ َ ً
ُ
اس انفسا
و موالی م ّتقیان صلوات اهلل علیه و آله« :الحکماء اشرف الن ِ
ً
ً
ً
صبرا و ُ
عفوا و َا ُ
وسعهم اخالقا».
اسرعهم
و اکثرهم

 )5و ا ّما حوزه علمیه اصفهان؛ حوزه کهنی که پیشــینة درخشــان
آن در حکمت اســامی ،مایة افتخار و مباهات اســت .این سابقة
کهن نه تنها به یک هزار ســال پیش و دوران حضور شیخ الرئیس
ابوعلی ســینا در این شهر و تأسیس مدرسة عالئی و مجلس درس
و بحث آن حکیم عظیم و پــس از آن به چهار قرن پیش در دوره
صفویه و حضور حکیمان و فیلســوفان و متکلّمان بزرگی؛ میرداماد
و میرفندرسکی و شــیخ بهایی و سپس پدید آمدن شخصیتهای
بزرگی چون صدرالمتألهین و فیض کاشانی و فیاض الهیجی قدس
ّ
الل اســرارهم اجمعین میرســد ،بلکه در همین دو قرن پیش هم
حوزه فلســفی اصفهان رونقی چشمگیر و اعجاب برانگیز را تجربه
کرده است و چنانکه حکیم بزرگ آقاعلی مد ّرس زنوزی نیز نوشته
است در سال  1237قمری ،بنا به نقلی محی الحکمة المتعالیه؛ یعنی
مل علی نوری ،دو هزار نفر از ّ
مرحــوم آخوند ّ
طلب علوم دینی در
اصفهان اشــتغال به تحصیلی علم معقول داشتهاند و تنها چهارصد
تن از کبار آنان در مجلس درس آخوند نوری شرکت میکردهاند و از
برکت همان درس و تربیت شاگردانی برجسته ،همچون مالعبداهلل
زنوزی پدر گرامی آقاعلی مدرس رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین،
حوزه فلسفی تهران متولد گردیده است.
اعم از حوزه و دانشــگاه با آن
آیا وضع کنونی حکمت در اصفهان ّ
سابقة درخشان ،متوازن و متناسب است؟
امیدواریم که ه ّمت مشــترک مرکز آموزشهای تخصصی حوزه
علمیه اصفهان و مجمع عالی حکمت اســامی،باعث نوســازی
و بازســازی آن پیشــینة تابناک گردد و البته کمک و همراهی و
همگامی سایر دستگاههای حوزوی و دانشگاهی و مسئوالن محترم
آن خصوص ًا مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان و دانشگاه اصفهان
نیز در این مسیر ،ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از خداوند تعالی توفیقات روز افزون همة شــما عزیزان را مســألت
میکنم و صمیمانه از اقدام و اهتمام شما تشکر و قدردانی مینمایم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 17ذی الحجة الحرام 1436
1394/07/09
حسین المظاهری

گزارش تفصیلی افتتاحیه
مجمع عالی حکمت اسالمی
شعبه اصفهان
مجري :بســم اهلل الرحمن الرحيم .عرض سالم و ادب و احترام
خدمت اســاتيد معظم و طالب گرانقدر و اســاتيد معظمي كه
از قم در محضر مباركشــان هستيم .به مناســبت عيداهلل اكبر؛
عيد ســعيد غديرخم عرض تبريك دارم و اميدوارم خداي متعال
اين جلســه را مورد عنايت خاصه حضرت بقيهاهلل اعظم ارواحنا
فــداه قرار دهــد .هديه به محضر مباركشــان و تعجيل در فرج
آن حضرت ،صلواتي محمدي ختم كنيد .در ابتداي اين جلســه
از رياســت محترم آموزش عالي حوزه علميه اصفهان؛ حضرت
حجتاالسالم جناب آقاي هاديزاده جهت خير مقدم و صحبت
ابتدايي دعوت ميكنم.
حجتاالســام والمسلمین
هاديزاده :بسم الله الرحمن
الرحيم .الحمدلله الذي جعلنا
من المتمسكين بوالية علي بن
ابيطالــب وابنائــه عليهــم
الســام .با تبريك عيد سعيد

غديرخم و توســل به عنايات
حضرت موال اميرالمؤمنين
و بزرگداشت ياد درگذشتگان
فاجعه منا كه بــه تعبير مقام
معظم رهبري اين غم لحظهاي از جلوي چشــم ما نخواهد رفت
و با بزرگداشــت ياد احياگر حكمت اســامي در قرن حاضر و
احياگر اســام در روزگار ما ،مرحوم امام امت رضوان اهلل تعالي
عليه و گراميداشــت خاطره شــهداي علم و شــهداي اسالم،

شهدايي كه براساس اعتقاد در مسير انقالب اسالمي به شهدات
رسيدهاند ،خير مقدم عرض ميكنم خدمت همه حضار محترمي
كه در اين نشست شركت كردند و آقايان معزز دانشگاه و اساتيد
محترم حوزه؛ حضرت آيتاهلل آقاي فياضي و استاد معظم؛ جناب
آقــاي دكتر احمدي ،جناب آقاي عشــاقي ،آقاي معلمی و همه
بزرگواراني كه از قم تشــريف آوردند و همه سروران عزيزي كه
از دانشــگاه اصفهان و دانشگاههاي دیگر اســتان و حوزههاي
اصفهان و ديگر شهرســتانها تقبل زحمت فرمودند و اين جلسه
را به وجود مبارك خود منور فرمودند.
عــرض بنده فقط اداي احترام و عــرض خير مقدم خدمت همه
شماست .انشــااهلل درباره چيستي مجمع عالي حكمت اسالمي
كه البته در جلســهي قبل هم صحبتهايي ارائه شد و نيز پيام
رياســت معظم حوزه علميه اصفهان؛ حضــرت آيتاهلل العظمی
مظاهري و هيئــت نظار مجمع عالي؛ حضرات آيات عظام آقاي
جوادي آملی ،آقاي ســبحاني و آقــاي مصباح (حفظهم اهلل) در
خدمت ســروران معظم خواهيم بود .بخش اصلي اين جلسه هم
اســتفاده از بيانات جناب دكتر احمدي استاد با سابقه حوزههاي
علميه و دانشگاه و انواع مراكز علمي موجود در كشور خواهد بود
كه انشااهلل از بيانات ارزشــمند ايشان استفاده كافي را خواهيم
برد .اداي احترام داريم خدمت روح منور مرحوم امام امت رضوان
اهلل تعالي عليه ،مرحوم اســتاد عالمه طباطبايي و همه بزرگاني
كه در احياي حكمت اسالمي زحمت كشيدهاند و از خداي متعال
درخواســت ميكنيم كــه توفيق به ما عطــا بفرمايد كه ما هم
بتوانيــم در راه احياي اين علوم كه علوم محمد و آل محمد

سال هشتم  /شماره 37
مهر و آبان 94

9

نشست علمی
است ،گامي برداريم.
مجري :از محضر حضرت حجتاالســام هاديزاده تشــكر
ميكنيم .اين جلســه ،نخســتين نشســت مجمع عالي حكمت
اسالمي شــعبه اصفهان اســت و قبل از آن ،يك پيشنشست
در اين مكان برگزار شــد .امروز افتخار داريم كه در آستانه عيد
سعيد غديرخم نخستين نشست را در محضر شما عزيزان برگزار
كنيم .از محضر مبارك حاج شيخ غالمرضا فياضي؛ رئيس هيئت
مديره مجمع عالي حكمت اســامي دعــوت ميكنم که جهت
ايراد سخنراني در جايگاه مستقر شوند.
 جایگاه علوم عقلی

آيتاهلل فياضي :بســم الله
الرحمــن الرحيــم .الحمدلله
الذي جعلنا من المتمســكين
بواليــة اميرالمؤمنين والصالة
والسالم علي اشــرف االنبياء
والمرســلين محمــد وآلــه
الطاهريــن .عن االمــام ابي
ّ
ابراهيم الكاظم«ِ :إ َّن ِلل ِه
َ
ً
َ
اس ُح َّجتیــنُ ،ح َّجة
َعلــی ّالن
ِ
ِ
ً َ
َ ً َ ُ َّ ً
باط َنــة ،ف ّأما
ظاه
ــرة َ ْو ُحج ُة ِ
ّ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ َْ ْ ُ َ َْ َّ ُ َ َ َّ ْ ِ ُ
1
باط َنة فال ُعقول».
الظ ِاهرة فالرسل واالن ِبیاء واال ِئمة وأما ال ِ
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دهه واليــت و عيد غدير به محضر حضــرت وليعصر و
همه شــيعيان آن حضرت ،بهویژه اساتيد و بزرگواران حاضر در
مجلس تبریک عرض میکنم .از تشــريففرمايي استاد معظم،
حضرت استاد ما جناب آقاي دكتر احمدي كه از شاگردان مرحوم
عالمهطباطبايي هســتند و ما سالها علم ًا و عم ً
ال از محضر
ايشان بهرمند بوديم و از حضرت استاد آيتاهلل العظمي مظاهري
كه در سايه عنايات ايشــان اين برنامه برپا شد ،تشکر میکنم.
اميدواريــم با اخالص دوســتان خود ما و جديــت آنها اين راه
مقدس به بهترين وجه بهطوريكه مرضي حضرت وليعصر
و باعث خوشــنودي جناب استاد باشد ،ادامه پيدا كند .البته همه
اينها از بركات اين انقالب مقدس است كه رهبري مثل حضرت
امام داشت كه حكيمی متأله بود همانطوركه فقيهی مجاهد
بود .اميدواريم بركاتي از اين كارهايي كه انجام ميشود نثار روح
بزرگ آن مرد بزرگ شود.
دين ما ســه بخش دارد :عقايد؛ احــكام و اخالق .برای اصول
عقاید راهي غیر از مراجعه به عقل نداريم .برايناساس ميتوان
گفت اولين معلم بشر عقل اوست و اولين مكتبي كه هر انساني
بايد در اين مكتب دانشپژوه خوبي باشد مکتب عقل است .اگر
انســان توانست در اين مكتب درست فعاليت كند و فهميدههاي
عقــل ،تمايالتي عقــل و انفعاالت الزمي را كــه عقل دارد و
فعاليتهايي را كه قوای عقلــي ما ايجاب ميكنند ،دقيق عمل

كند نوبت به اين ميرســد كه از پيامبر ظاهري كه رسول اكرم
است استفاده كند .اگر كســي در مكتب اول مردود شود امكان
ندارد كه فرصت به اســتفاده از مكتب وحي پیدا کند؛ زیرا اصول
ديــن با عقل اثبات ميشــود و قرآن عظيم هم مســائل اصول
دين را با اســتفهام انكاري مطــرح ميفرمايد که نوعی احاله به
عقل و دليل بر حجيت عقل است .خداي متعال ميفرمايد« :أَ ْم
ُون»« ، 2أَ فِي َّ
اللِ شَ ٌّ
ك فاطِ ِر
ــي ٍء أَ ْم ُه ُم الْخالِق َ
خُ لِقُوا م ِْن غ َْي ِر شَ ْ
3
ــماوات َو َ
األ ْرض» . اين اســتفهامها يعني اگر بشر به عقل
الس
ِ
َّ
خود مراجعه كند جواب اين ســؤالها واضح است به شرط اينكه
بخواهــد از فطرت الهي و نور معنوي كه خداي متعال در او قرار
داده ،استفاده كند و دچار استكبار يا تمايالت نفساني نشود .آری
اگر عقل را در وجود خود حاكم كند خيلي واضح به حقایق اصلی
دین نائل ميشــود .به فرمايش عالمهطباطبايي از بيانات قرآن
به دســت ميآيد كه وجود خدا بديهي است؛ اگرچه از بديهياتي
اســت كه ميتوان بر آن براهيني اقامه كرد؛ ولي برخورد قرآن
با مســئله وجود خدا چنين است .در مسائل اخالقي هم اصول و
فلسفه اخالق ،مسائل عقلي است و همانطورکه عقل بديهياتي
در مســائل نظري دارد در حكمت عملي هم بديهياتي دارد كه
براســاس آن ميتوانيم فلســفه اخالق داشته باشــيم و احكام
اخالقي اســام را بر مبناي تشيع تبيين كنيم؛ چون شيعه معتقد
است هر حكمي كه خداي متعال قرار داده است تابعي از مصالح
و مفاســد واقعيهاي است كه وجود دارند .مصالح و مفاسد واقعيه
چيزهايي اســت كه هســت و عقل اگر در مقام كندوكاو بربيايد
ميتواند آنها را كشف كند.
البته در بخشــي از دين (احکام) ،نقل اســت؛ البته در این مورد
هم خود فقهاي ما فرمودهاند كه يكي از ادله عقل اســت؛ زیرا
آنجا هم يا به خاطر نبود دليل يا به خاطر اينكه دليل نقلي ارشاد
به حكم عقل اســت لحن آن لحن ارشاد به حكم عقل است يا
جز اينكه ارشاد باشــد نميتواند مولوي باشد ،آنجا هم فرمودند
که يكي از ادله عقل اســت .حجيت عقل ذاتي است؛ درحاليكه
حجيت حجت دوم را ما بايد بــا عقل اثبات كنيم و بايد با عقل
برســيم به اينكه نبوت ضرورت دارد و اين آقا پيامبر اســت؛ اما
وجود عقل و احــكام عقل حجيتش را از جايي نميگيرد و ذاتي
است .خداي متعال و ائمه طاهرين ما هم در فضيلت عقل چيزي
َ َ
َّ َّ
ْ
ُ
كم نگذاشتند لذا «ال َح ْم ُد ِلل ِه ال ِذي َهدانا ِلهذا َوما ك َّنا ِل َن ْهت ِد َي لوال
َ ْ َ َ َّ
دانا الله»؛4 خدا را شكر ميكنيم كه در بخش علوم اسالمي
أن ه
ما را موفق كرد كه در بخش عقلي از علوم اسالمي تالش كنيم
كه باعث شــكوفايي بيشتر خود عقل خواهد بود و اساس دين را
هم ما بايد با همين عقل تبيين و تثبيت كنيم و به شــبهاتي هم
كه دشــمنان اسالم روز به روز بيشتر القاء ميكنند از اين طريق
بايد پاسخ دهيم.
مــن خوشــحالم از اين كه در محضر اســاتيدي هســتيم كه
انشــاءاهلل از افكار و تضارب آراء آنها علوم عقلي رشد بيشتري
ْ
خواهد كرد .همانطوكــه اميرالمومنين فرمودند « :أض ِربوا

ْ

َّ

ْبع َض ّالرأي ب َب ْعض َي َت َول ْد م ْن ُه َّ
الص َو ُاب» 5.و اين نعمت بزرگي است
ِ
ِ ِ ٍ
كه اســاتيد با هم در گروههاي علمي ،نظريهای که بديع است يا
اصالح ،تكميلي و یا نقد نظريه گذشــته اســت ،طرح كند و هم
قطاران او ارزيابي كنند تا هم خود او از اين ارزيابيها اســتفاده
كند و تعبيراتش را دقيقتر كند و مطالبش را حك و اصالح کند
و هم دیگران از نظرات او بهرهمند شــوند .این جلســات چيزي
اســت كه به نظــر ميآيد جايش در مجامع علمي خالي اســت
و يكــي از كارهــاي مجمع عالي تشــكيل كميتههاي علمي از
اساتيد است كه در همان رشته خود تبادل افكاركنند .اين کاری
اســت كه خيلي جاي قدرداني دارد .اولين جلسهي افتتاح مجمع
در خدمت حضرت اســتاد آيتاهلل العظمي سبحاني بوديم ايشان
فرمودند كــه حضرت امام عالقه خاصي به مرحوم شــهيد
ســعيدي داشــتند يك روز كه روز آخر درس بود حضرت امام
درس را تمــام كردند بدون اينكــه جملهاي درباره ی اخالقيات
و سير و ســلوك طلبگي بفرمايند ،مرحوم شهيد سعيدي عرض
كرد كه ميخواهيم تبليغ برويم جملهاي ميفرموديد كه توشــه
راه ما باشــد .امام اين آيه را فرمودندُ « :ق ْل إِنَّما أَع ُِظ ُك ْم بِوا ِح َد ٍة
أَ ْن تَقُو ُمــوا ِ َّلِ َم ْثنى َو ُفرادى»6. فقط به اين ســفارش ميكنم
كه قيامتان دســته جمعي يا انفرادي براي خدا باشــد اگر قيام
براي خدا بود مثل كار خود امام به نتيجه ميرســد؛ چون « َوال
تَ ِهنوا َوال تَح َزنوا َوأَن ُت ُم َ
ِنين»7. اميدواريم
ــون إِن ُكن ُتم ُمؤم َ
األعلَ َ
انشاءاهلل ســروران مكرم اساتيدي كه عنايت فرمودند و در اين
راه قدم گذاشــتند و با اخالص و مجاهدت کار میکنند اين حوزه
كه مركز علوم عقلي بوده است حيثيت علوم عقليه خود را حفظ
كند و روز به روز بارورتر شــود به بركت صلواتي بر محمد وآل
محمد.
مجري :از حضرت آيتاهلل فياضــي؛ رئيس مجمع عالي حكمت
اسالمي تشكر و قدرداني ميكنيم .در اين بخش از برنامه نخستين
نشســت مجمع عالي حكمت اسالمي شعبه اصفهان ،پيام ناظران
معظم مجمع عالي حكمت اسالمي قرائت خواهد شد كه از محضر
حجتاالســام جناب آقاي دكتر معلمي؛ دبير علمي مجمع جهت
قرائت اين پيام دعوت میکنیم[ .اســتاد معلمی پس از قرائت پیام
نکاتی را یادآوری نمودند].
 دو اصل اساسی مجمع عالی حکمت اسالمی

اســتاد معلمي :بســم اهلل
الرحمــن الرحيــم .با عرض
تبريــك عيد ســعيد غدير و
تشكر از همه اساتيد اعزاء كه
در خدمــت آنهــا هســتيم،
نكتهاي را عــرض كنم و بعد
پيام را بخوانم .از ابتدا دو اصل
از اصول اساســي تشــكيل و
ادامه مجمع بــود :يكي اينكه

مجمع مؤسسهاي در عرض مؤسسات علمي و پژوهشي حوزه و
دانشگاه نيست؛ بلكه يك پاتوق و محل تجمع براي همه مراكز
علمي حوزوي و دانشــگاهي است و به تعبير مقام معظم رهبري
يك باشــگاه فكري اســت كه همه مراكز علمي حوزوي و غير
حوزوي در آن ،تعامل و تبادل فكري داشته باشند .همانطوركه
جناب آقاي فياضي فرمودند و الحمدهلل همين اتفاق هم به نحو
احســن افتاده ،اســاتيدي كه  ۳۰ســال كار تحقيقي و تدريسي
داشــتند نظريه ،تقرير ،برهان و نقد جديدشان را ارائه ميكنند و
در كميتههاي علمي بحث ميشــود ،برخي از آنها حتي نشست
ميشود برخي نيز ممكن اســت نشست گستردهتري را به خود
اختصاص دهد .به لحاظ هميــن نكتهاي كه عرض كردم اصل
دوم مطرح ميشود كه به هيچ جايي وابسته نيست؛ بهویژه آقاي
جوادي تاكيد داشتند كه مجمع نبايد حتي به مراكز حوزوي هم
وابسته باشد .استقالل خود را حفظ میكند و درعينحال با همه
مراكز ،تعامل و دوســتي دارد .وابســته به هيــچ مركزي ،حتي
حوزوي نباشــد تا بتواند كار خود را جلــو ببرد ؛ زیرا ديدگاههاي
متفاوتي به فلســفه وجــود دارد .اگــر االن در مراكز تخصصي
هستيم به معناي اين نيست كه جزئي از آنجا قلمداد ميشود .لذا
اين استقالل هم انشــاءاهلل حفظ ميشود ،منتها عرض كرديم
اين به معناي كنار بودن يا جدا بودن نيســت و درعينحال محل
تجمع همه مراكز علمي است .وضع اوليه مجمع براي اين بوده
كــه همه مراكز علمي كه كارهــاي گوناگوني ميكنند در اينجا
جمع و جلوي كارهاي موازي گرفته شود و اگر بشود با همكاري
مراكز مختلف ،كار واحد درستي انجام شود و اگر كاري بر زمين
مانده مجمع عهدهدار شود.
نكتــه ديگر هم اينكه ما جلســاتي را در اصفهان داشــتهايم،
آييننامه تشــكيل شــعبهها این اســت که هيئت مديره مجمع
عالي حكمت قبل از انتخابات و شروع کار رسمی شعبه ،شوراي
موقتي را نصب ميكند و تا چند کاهی این اعضا كارها را سامان
بدهند و زمينههاي تشــكيل جلسات انجام شود تا به حد نصابي
از شــركت اعضاي براي انتخابات پيوســته برســيم كه سه نفر
باز منصوب هيئت مديرۀ مجمع هســتند و چهــار نفر انتخابات
اعضاي پيوســته را شهر مركز اســتان انتخاب ميكنند و دو نفر
هم علي البدل وجود دارد براي اينكه مشــكلي پيش نيايد و بعد
كار را بهطور رسمي ادامه ميدهند .لذا اين جلسه افتتاحيه است
براي معرفي شــواري منتخب منصوب از طرف هيئت مديرهي
مركز مجمع عالي حكمت براي اينكه در عرض ســه ماه زمينه
را براي انتخابات اصلي و كار رســمي فراهم كنند .حكم جناب
آيتاهلل فياضي را براي پنج بزرگواري كه اعضای شوراي موقت
خواهند بود ،قرائت میکنم و در عرض ســه ماه اين زمينهسازي
با همكاري همه عزيزان در اصفهان ،اســاتيد و محققان كار به
خوبي شروع شود و ادامه پيدا كند.
 ÓÓبســم اهلل الرحمــن و الرحيم .بر اســاس مصوبه ۲۴۴
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نشست علمی
جلســه هيئت مديره مجمــع عالي حكمت اســامي در
تاريــخ  ۱۳۹۴/۷/۶و با توجه به تبصــره ماده  ۷آييننامه
تأسيس و راهاندازي شــعب مجمع عالي حكمت اسالمي،
موالمســلمين آقايان جعفر شاهنظري ،حسن
حجج اسال 
مظاهري ،مجيد هاديزاده ،دكتر علي كرباســيزاده و دكتر
حسين كلباسي اشــتري بهعنوان اعضاي شوراي اجرايي
موقت جهــت راهاندازي امور مربوط به شــعبه اصفهان و
فعالســازي گروههاي علمي برنامهريزي جهت برگزاري
انتخابات شــوراي اجرايي و موارد ديگر به مدت ســه ماه
تعيين ميشوند .اميد است با استعانت از درگاه خداي متعال
و توجهات خاص اهل بيــت عصمت و طهارت و تعامل
سازنده با مراكز علمي ،اساتيد و فضالي حوزه و دانشگاه در
راستاي هرچه فعالتر شدن شعبه اصفهان ،اقدامات الزم و
مقتضي را مبذول نمايند .با تشكر ،غالمرضا فياضي؛ رئيس
هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسالمي.

مجــري :از محضــر آيتاهلل مظاهــري؛ رئيس حــوزه علميه
اســتان اصفهان و آقازاده محترمشــان كه پیام ایشان را قرائت
کردند ،تشــكر و قدرداني ميكنيم .از محضــر مبارك حضرت
حجتاالسالموالمسلمين دكتر احمد احمدي؛ عضو شوراي عالي
انقالب فرهنگي جهت ايراد سخنراني دعوت ميكنم.
 نقش امام خمینی در گسترش علوم اسالمی

دكتر احمد احمدي :بسم الله
الرحمــن الرحيــم .الحمدلله
والصالة والســام علی رسول
الله وعلي آله الطاهرين سيما
علی سيدنا موالنا اميرالمومنين
وفاطمه الزهــرا .الحمدلله
الذي جعلنا من المتمســكين
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بواليه اميرالمؤمنين.
حضــرت امام سلســله
جنبــان ايــن حركتهــاي
فقهي ،علمــي ،اخالقي ،عرفاني و حكمي بودهاند و شــايد اگر
كســي غير از ايشان بود اين علوم به اين حد رشد پيدا نميكرد،
خود امام اســتاد فلسفه ،عرفان و تفسير بود .يك روز در مسجد
اعظم آيه مربوط به ســوره نســا « َو ابْ َت ُلوا الْ َيتامى َحتَّى إِذا بَلَغُوا
ال ِّنكاح» را توضيح ميداد 8،بنده سالها در خدمت عالمه تفسير
میخواندم؛ اما امام که تفسیر ميكرد من حسرت ميخوردم كه
كاش فرصتي بود و ایشــان با اين دقت ،تنوع تفكر و تشــقيق
شقوق تفسيري مينوشت .ايشــان سلسله جنبان همه اينها بود
اگر فقط فقيهبود نه انقالب ميشــد و نه اين علوم اينقدر رشد
ميكرد و ما بايد ســپاسگزار ايشــان باشــيم و همواره به روح
پاكشــان درود بفرستيم .بنده هر شب جمعه سوره قرآني به روح
پاكشــان و به روح مرحوم آقاي طباطبايي نثار ميكنم و در هر

فرصتي که براي دعا پيش ميآيد براي هر دو رفعت مقام از خدا
مســئلت ميكنم .تبريك روز عيد غدير عيد واليت و اظهار تاثر
از فاجعــه دردناك منا كه تا پايان يــك قرن از خاطرهها زدوده
نميشــود .مســافران كه از حج برميگردند به ياد اسراي كربال
ميافتم.
 الهی بودن فلسفه

حضرت آيتاهلل مظاهري خيلي پيام مســتند و دلنشيني عرضه
كردند .بنده ميخواهم عــرض كنم كه اصفهان حوزه پر رونقي
داشــت و  ۲۰۰۰طلبه اينجا بودند .كســاني مثل جهانگيرخان و
مرحوم آشــيخ محمد كاشي داشته كه اســفار ميگفت مرحوم
جهانگيرخان هم فقه و اخالق و فلسفه ميگفت .تدریس فلسفه
در آن زمان خیلی ســخت بود؛ ولي شــنيدم كــه جهانگيرخان
ميگفــت :فقه و اخالق را ميگوييم كه فشــار را كم كند؛ ولي
مرحوم كاشــي فقط فلسفه ميگفت .توجه كنيد همان آدمي كه
فلسفه ميگفت كراماتي داشته است ،فلسفه غرب نيست و الهي
است .شبی طالب در داخل حیاط مدرسه ديدند كه درخت و در و
ديوار تسبيح ميگويند خيلي تعجب كردند ديدند كه آشيخ محمد
كاشــي روي بالكن باال قدم ميزند فردا به او گفتند حاج آقا ما
چنين چيزي ديديم ،فرموده بود :مهم نيســت ،مهم كسي است
كه اين را شنيده است.
مــوســی ای نیست که دعوی انا الحق شنود
9
ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست
اين حكمت الهي اســت ،اين حكمتي است كه ميگويند فلسفه
بد است فلسفه چنين است و چنان است .صدرا در اسفار ميگويد
که اين مطلب بعد از زيارت حضرت فاطمه معصومه(س) بر دلم
خطور كرد .میرداماد كتاب قبســات را در پنج ماه و بيســت روز
نوشته است ،آخرش نوشته چه تاریخی شروع و چه تاریخی ختم
شــد .بنده حداقل يك سال طول ميكشد که قبسات را بخوانم.
اين آدم صاحب كرامات هم بوده است.
اگر كسي فلســفه را درست ياد بگيرد تحت تاثير افكار چنين و
چنان قرار نمیگیرد .کســی که ذهن مستعد و تعهد به فطرت و
وجدان دارد؛ درصورتيكه دنياپرســت و آدم دون همتی نباشد و
همتش را باال بگيرد و فلســفه را بخواند .اگر كسي اهلش نيست
اص ً
ال نيايد ،ميآيد ميخواند و در قيل و قال گير ميكند و در آخر
هم يا رهايش ميكند و يا ملحد ميشــود .اگر كسي خودش را
اهل اين راه ميداند ،راه سهمگيني است؛ مثل ظلمات است كه
آن طرفش با احتمال زياد به آب حيات ميرسد .چنین فلسفهای
بايد باشد همين فلسفه را عزيزان و علمايي در اين شهر تدريس
كردهاند و نمونهاش را عرض كردم و فراوان هستند.
مرحوم آخوند صاحب كفايه شاگرد مرحوم حاجي سبزواري بوده
اســت .مرحوم بروجردي وقتي تدريس ميكرد گاهي از بيانش

ميفهميــدم فلســفه را خوب خوانده و خوب ميفهمد .فلســفه
كســاني مثل خواجه نصير را داشــته كه تجريد را نوشته است.
تجريد مثل دانه مرواريد است که همينطور پشت سر هم چيده
شده است .تجريد نزديك به هفتاد شرح دارد ،سني و شيعه بر آن
شرح نوشتهاند ،شــرحهای قدیم ،جديد و جديدتر دارد .قوشچي
عالمی ســنی است که در مقدمهاش بر شرح تجريد ،يك صفحه
رحلي از خواجه تمجيد ميكند .قوشــچي شهری در آذربايجان
غربي است .افكار فيلسوفان مغرب زمين را كه مطالعه کردم و با
برخی از مطالب خواجه يا شرحهایش تطبیق دادم ،همان مطالبی
بود که خواجه گفته اســت .فلسفه كساني مانند خواجه را داشته
و يا كســي مانند عالمهحلي كه پيــش خواجه حكمت ميخواند
و خواجــه پيش او فقه ميخواند و همین ّ
علمه حلّی اســت كه
ميگويد كه اگر من اين تجريد را شــرح نميكردم نميتوانستند
بفهمند و همان ّ
علمه حلّی اســت كه آن همه كتابهاي ژرف
فقه را نوشــته است .بنابراين ميشود كسي فلسفه بخواند و فقيه
هم باشد .خواجه كتاب اوصاف االشراف را نوشته است من شايد
اين کتــاب را ده مرتبه خواندهام و همانجا اســت كه ميگويد
كه من اخالق ناصري را زماني نوشــتهام كه در تحت حكومت
اســماعيليه بودم .و نیز بوعلي كه رئيس مشــائين اسالم است
آخر كتاب اشــارات ســه فصل درباره عرفان و تاثير مافوقها بر
مادونهــا دارد و اين حرف از او اســت كه هــر چه از عجایب
شــنيديد آن را در بقعه امکان قرار دهید« :كل ما قرع سمعك من
الغرائــب فذره في بقعه االمكان مالم يــذدك عنه قائم البرهان».

اينطور نيســت كه هر كسي فلســفه بداند منحرف است ،اين
آقايان بيجهت حمله ميكنند؛ زیرا اين حمله ســبب ميشود كه
اگر كســي فلســفه نداند بگويد خدا نه موجود است و نه معدوم
ايــن يعني چه؟ به آقاي حكيمي گفتم اين حرف مرحوم ميرزاي
اصفهاني اســت يعني چه؟ گفت که حتم ًا چيزي در نظرش بوده
است ،نميدانم.
چنــدي پيش هم كه آقايــان بزرگواري كردنــد و براي بنده
مجلس تكريمي و يا به تعبير خودشان اجاللي گرفتند  -و من از
همه كساني كه در آنجا زحمت كشيدند سپاسگزارم - ،آنجا هم
عرض كردم كه باید برنامهای درست براي مسائل عقلي داشت.
منطق جديد و مبوبي نوشته شود نه مثل ما كه حاشيه مالعبداهلل
خوانديم و تا ســالها نفهميديم منطق يعني چه .بعد كه مقداري
متوجه شــديم و منطق درس داديم فهمیدیم که بســيار آسان
اســت و در طول چند جلســه میتوان منطــق را آموخت .البته
باید مــواد قیاس را هم تدریس کرد نــه فقط صورت قياس را.
فلســفه اسالمي مبوبي نوشته شــود و خيلي از اين زوائد را كنار
بايد گذاشت .فلسفه غربي هم بايد باشد امروز به هر طريقي كه
باشد بايد انسان بداند كه دشمنش چه ميكند .االن يهوديان در
اسرائيل دانشكده شيعهشناسي دارند .هر جا بوي تشيع بيايد اينها
كار ميكنند .در كنار اينها بايد شــاگرد را نیز نگاه كنيم و حساب

كلي تكنولوژي آموزشــي را داشته باشيم ،كتاب خوب و اهداف
بلند و فراتر از همه ،اســاتيدي كه بــا علم ،رفتار ،عمل و تقواي
خود شــاگرد را تربيت كنند .بنابراين ايــن حوزه ،حوزه عظيمي
اســت و سپاسگزار مجمع عالي حكمت بايد بود كه اين شاخه را
در اينجا داير كرده است.
پیام حضرت آيتاهلل مظاهري را بايد در قاب گرفت و دستورالعمل
قرارداد ،نسخهاي از آن را نیز به بنده بدهید .براساس اين دستور
كلي كار اساســي از طريق مجمع عالي حكمت در اينجا به ثمر
برســد بهگونهاي كه حوزه اصفهان جايگاه گذشــته خودش را
متناســب با وضع موجود بیابد .در وضع موجودي كه فلسفههاي
مغرب زمين فراوان اســت ،به دانشــجو نمی توانید بگویید که
نخوانيد ،بايد چارهجويي كنيد .سپاســگزار همه دوســتان هستم
كه اين زحمات را كشــيدند و اميدوارم كه اين شعبه پا بگيرد و
به ياري خداي متعال متناســب با موقعيت كهن اصفهان و نياز
امروزي رشــد بسيار بسيار شكوفا داشــته باشد .از برادر بزرگوار
و عزيــز قديمي ما حضرت آيتاهلل طباطبايي هم سپاســگزارم
كه زحمت كشــيدند و مجلس ما را مشــرف كردند .خداوند به
همه شــما توفيق عنايت بفرمايد به مناسبت عيد غدير و واليت
اميرالمومنين صلواتي ختم كنيد.
مجري :از محضر حجتاالســام و المسلمين دكتر احمدي و
همه عزيزاني كه در اين جلســه شركت كردند تشكر و قدرداني
ميكنم و اميدوارم كه اين جلســه مــورد عنايات خاصه حضرت
بقيهاهلل اعظم ارواحنا فدا قرار بگيرد.
پینوشت:
 .۱کافی ،ج  ،۱ص .۱۶
 .۲طور؛ .۳۵
 .۳ابراهیم؛ .۱۰
 .۴اعراف.۴۳ ،
 .۵غرر الحكم.٢٥٦٧ ،
 .۶سبا.۴۶ ،
 .۷آل عمران.۱۳۹ ،
 .۸نساء.۶،
 .۹دیوان مالهادی سبزواری.
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علم تفصیلی خدا به ماسوی الله قبل از خلق
نشســت علمی «علم تفصیلی خدا به ما ســوی اهلل قبل از خلق» پنجشنبه
 94/8/14در سالن اجتماعات مجع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید.
در این نشســت علمی کارشناســان محترم آیتاهلل غالمرضا فیاضی و
حجتاالسالم والمسلمین استاد حسن رمضانی به ارائه مباحث خود پرداختند.
دبیر علمی این نشست را حجتاالسالم والمسلمین امینینژاد برعهده داشتند  .
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 تبیین موضوع

استاد امینینژاد :بســماهللالرحمنالرحیم .الحمدهلل رب العالمین
وصلی اهلل علی محمد وآله الطاهرین.
ایــام محرم را خدمت همه عزیزان تســلیت عرض میکنم .خیلی
تشــکر و قدردانــی دارم از همه بــرادران و خواهرانی که زحمت
کشیدند و در این نشســت علمی شرکت کردند .از سروران عزیزم
و اســاتید گرامی؛ حضرت اســتاد آیتاهلل فیاضی و حضرت استاد
حجتاالسالموالمسلمین رمضانی نیز تشکر ویژه دارم که برای ارائه
مباحثی درباره «علم تفصیلی خداوند به ما ســویاهلل قبل از خلق»
قبول زحمــت فرمودند .بحث را با یک روایت شــروع میکنم .ما
میدانیم که فلسفه به تعبیری که حکمای اسالمی کردهاند ،چیزی
زیبایی از
جز تفکر در حوزه هستیشناســی نیست .در روایت بسیار
َ َّ ُّ
حضرت امیرالمؤمنین علی نقل شده که میفرمایند« :ألتفکر
َ َ
ُ ُْ َ
خل َ
َ
َّ
صین» 1،فلسفه و حکمت
رض ِعبادة الم
األ
لکوت الس ِ
فی م ِ
ماوات و ِ
اســامی نیز چیزی غیر از تفکر در مورد ملکوت آســمان و زمین
َ ْ َ َ َّ َ ُّ 2
نیســت .در روایت دیگری حضرت میفرمایند« :ل ِعلم کالتفک ِر».
درباره اینها بحثهای زیادی هست که باید مطرح شود.
موضوع بحث ما در اینجا درباره علم خداوند ســبحان است .نقطه
تمایز بین الهیون و مادیگراها ،مســئله علم است .مادیگراها نیز
قائل به نوعی ازلیت هســتند؛ منتها در آنجا نوعی ازلیت تاریک و
کور مطرح است؛ ولی از نگاه همه الهیون باالتفاق این ازلیت ،ازلیتی

هوشمند و همراه با آگاهی و علم است که این بسیار اساسی و مهم
است.
در مسئله علم باری تعالی سه مسئله اساسی وجود دارد:
 .۱علم حق تعالی به خودش و به کماالت و اسماء خودش؛
 .۲علم حق تعالی به ماسوای خودش قبل از ایجاد؛
 .۳علم خداوند متعال به ماسوای خودش بعد از ایجاد.
هر یک از اینها بحثهای مربوط به خودشان را دارند که مهم است؛
بهویژه طرق اثبات علم باری تعالی به خودش ،مث ً
ال چگونه باید این
علــم و آگاهی را برای خداوند اثبات کنیم؟ خداوند چگونه علمی به
خودش و اســماء و صفات و کماالت خودش دارد؟ و پرسش هایی
از این قبیل.
قســم دوم بحث ،علــم خداوند به ماســوا قبل از ایجاد اســت.
پرسشهای فراوانی مطرح است که آیا این علم اجمالی است؟ و آیا
این علم تفصیلی میباشد؟ و آیا این در نفس مرتبه ذات حق است یا
باید مراتب دیگری تصویر شود؟ سؤاالت زیادی در این قسم هست.
در قســم ســوم هم (علم باری تعالی به خلق و ما سوی اهلل بعد از
ایجاد) ســؤاالت فراوانی مطرح است که آیا این علم ،حصولی و یا
حضوری و یا تفصیلی اســت؟ خداوند چگونه به موجودات مادی و
متغیر ،علم دارد؟ آیا این موجب تغییر در ذات پروردگار میشــود و
یا نمیشود؟
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بحث ما در این نشست علمی ،متمرکز بر قسم دوم است؛ علم باری
تعالی به خلق و ماسویاهلل قبل از ایجاد چگونه است؟
مشــکل این بحث در اینجا اســت که معلوم قبل از ایجاد وجود
نــدارد و خداوند متعال میخواهد به آن چیزی که موجود نیســت
علم پیدا کند .یکی از پرســشهایی که مطرح میشــود این است
که آیا این علم ،اجمالی میباشد و یا تفصیلی؟ اجمالی در اینجا هم
گاهی به همراه پارهای از ابهامات اســت؛ گرچه در برخی تعالیم که
به صدرالمتألهین میرسد اجمال به معنای خاصی تعبیر خواهد شد؛
ولی باالخره نحوی از علم نیســت علم تفصیلی نیست ،یعنی علم
اجمالی است ،تقریب ًا اتفاقی بین علما است .اینکه میگویم تقریب ًا ،به
سبب برخی از عبارتها است؛ مث ً
ال صدرالمتألهین در اسفار دربارهي
شیخ شهابالدین سهروردی میگوید که مطابق عبارتی ایشان در
تلویحات دارد میگوید که ایشان اص ً
ال مطلق علم الهی قبل از خلق
را به علم اجمالی قبول ندارد؛ اما مالهادی سبزواری در حاشیه خود
اشکال میکند این اص ً
ال هیچ معنایی ندارد و حتم ًا علم اجمالی است
و این عبارت را نباید به حسب ظاهر معنا کرد .تقریب ًا همه الهیون در
این اتفاق دارند که باری تعالی قبل از خلق ،علم اجمالی به ماسوای
خودش دارد و بیشــتر بحثها درباره علم تفصیلی خداوند متعال به
ماســویاهلل و خلق قبل از ایجاد است .بیشتر بحثهای اصلی در
همینجا شکل گرفته است ،پیشینه بحث را عرضکنم که ذهنتان
برای بحث آمادهتر شود و استفاده بیشتری از حضرات اساتید داشته
باشیم.
ســه مطلب اساسی در بستر فلسفه اسالمی (حکمت مشاء ،اشراق
و حکمــت متعالیه) داریم که در اینجــا در بدو امر نظرات متنوعی
دارند .در حکمت مشاء علم تفصیلی باری تعالی به ماسویاهلل قبل
از ایجاد را تحت نظریهای موســوم به نظام حق مطرح میکنند که
بحثهای زیادی هست که مراد از این چیست؟ صدرالمتالهین هم
نکات فراوانی را درباره دیدگاه حکمای مشهور دارد .به حسب ظاهر
این اســت که باید در موطن خود ذات علم اجمالی به ماســویاهلل
قائل باشــند که دوباره یک مرحلهای کــه باید از آن الزم بالذات و
یا هر چیز دیگری که باید تلقی شــود در نظر گرفته شــود که در
آنجا صور همه اشــیاء مرتسم است و علیالظاهر باید ب ه شکل علم
حصولی تصویر شود که خود عرفا میگویند که محققان از فالسفه
ن اعیان ثابته را میگویند .من دیدگاه صدرا را نمیخواهم
مشاء ،همی 
بگویم .قب ً
ال نشســتی در مورد جایگاه اعیان ثابته در رابطه با علم
ً
الهی در همین مکان داشتیم که بحث آن تقریبا چیزی مشابه این
فضا است 3.مالصدرا در اینجا تحلیلهای خاص خودش را دارد که
عرفا چه چیزی میگویند و حکمت مشاء چه چیزی میگوید؛ ولی
درهرصورت خود عرفا میگویند که ما تفاوتهایی را با حکمای مشاء
داریم؛ ولی چیزی مشابه با بیان ما است.
در حکمت اشــراق همانطور که عرض کردیم ،حداکثر آن چیزی
کــه در موطن ذات باید قبل از خلقت مطرح کنیم علم اجمالی ذات
به ماســویاهلل اســت و دربارهي علم تفصیلی ،تصویری را مطرح

نکرده اســت .علــم تفصیلی الهی بعد از خلق مطرح می شــود تا
به جناب صدرالمتالهین میرســیم که نظریه علم اجمالی در عین
کشف تفصیلی را مطرح کرده است .گرچه در این بحث وامدار عرفا
میباشــد به آن نحوی که در مقام ذات بحث میکنند .اجمالی که
صدرالمتالهین میگوید اجمالی است که با تفصیلی جمع شود؛ یعنی
اجمالی در اینجا به معنای متن بسیط است ،یعنی علم باری تعالی به
مفصالت است که به حسب وجودات متکثر شدهاند و متون متکثر
پیــدا کردهاند .اما صدرالمتالهین میخواهد تفصیلی را بگوید که در
وجود بســیط و در یک متن وجودی معنا داشته باشد؛ لذا میگوید
که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است .تالشی که صدرا باید
انجام دهد این است که باید نشان دهد که ذات باریتعالی مشتمل
بر کل اشیاء هست؛ لذا نظریه بسیط الحقیقة کل االشیاءء را مطرح
کرده است .بســیط الحقیقة کل االشیاءء در دو موطن جریان دارد:
موطن اندماج اشیاءء در حق و موطن انبساط .مقام اشتمال و اندماج
و یک مقام انبســاط است؛ یعنی یک مقام قبل از خلق و یک مقام
بعد از خلق دارد .در مقام قبل از خلق ،بســیط الحقیقة کل الشیاء را
تصویر میکند براســاس توضیحاتی که میدهد و آنجا ایشان این
معنا را تثبیت میکند که تفاصیل اشیاءء بدون اینکه تمیزهای متنی
به نحو اندماج پیدا شــود ،به ســبب قوانین علیت و امثال اینها در
ذات باریتعالی حاضرند و علم پروردگار به خودش ،علم به همه این
تفاصیل در متن بسیط است.
این نگاهی است که صدرالمتالهین در نظریه علمی اجمالی در عین
کشــف تفصیلی به عنوان علم تفصیلی حق به ماسویاهلل داشت
که اینها نیز مقدماتی میخواهد که از اســاتید استفاده خواهیم کرد.
به حســب عبارتهایی که ما از حضرت اســتاد فیاضی در سنوات
اخیر مشاهده کردهایم که اگر پیشــینه اینها را خود ایشان بفرماید
استفاده خواهیم کرد که ایشان میفرماید علم تفصیلی باریتعالی به
ماسوا قبل از خلق از سنخ علم حصولی است .میخواهد بفرماید که
دیدگاه نهایی صدرالمتالهین که در بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول
مطرح شده است همین نظریه را پشتیبانی میکند و دیدگاه نهایی
صدرالمتالهین همین اســت ،بدینمعنا که آن تصویری که معمو ًال
صورت میگیرد خود صدرا و دیگران همچون عالمه طباطبایی که
اص ً
ال علم حصولی را از مفارقات نفی میکنند و فقط در بخشــی از
حوزه عالم این مسئله مطرح میباشد که از عقول و مفارقات تا برسند
به حضرت حقتعالی که صرف ًا علم حضوری در آنجا حاکی میباشد
و نه علم حصولی؛ لذا صدرالمتالهین تالشهای وسیعی میکند تا
اینکه نشان بدهد علم ارتسامی مشاء و حتی اعیان ثابتهای که عرفا
میگویند اگر بخواهد در قالب علم حصولی مطرح شــود ،صحیح
نیســت و باید به گونهای تحلیل شــود که از فضای علم حصولی
مفهومی خارج شــود .ما از ایشــان این بحث را شنیدیم که ایشان
میفرماید پروردگار به ماسویاهلل قبل از خلق ،علم حصولی دارد .لذا
ابتدا از حضرت استاد فیاضی تقاضا دارم که اگر مطالب مقدماتی نیاز
اســت بفرماید؛ اما من از ایشان تقاضا دارم دیدگاه خودش را بیشتر

تبیین کند که میفرماید نگاه نهایی صدرالمتالهین براساس نظریه
اتحاد عقل و عاقل و معقول است.
هماهنگــی جـهـانبـیـنـــی
صدرالمتالهیــن بــا نظریــه

ایشان درباره علم

آیــتاهلل فیاضــی :بســما 
هلل
الرحمنالرحیــم ،الحمــدهلل رب
العالمین وصلــی اهلل علی محمد
وآله الطاهرین.
جهانبینی مرحوم آخوند با نظریه
ایشــان درباره علــم قبل از خلق
کام ً
ال هماهنگ است .جهانبینی ایشان براساس همان جهانبینی
میباشد که عرفا دارند و آن این است که وجود ،واحد شخصی است
و در عین اینکه واحد شــخصی میباشد همه اشیاءء ماسویاهلل ،به
نفس موجودیت حق تعالی حقیقت ًا موجود هستند .براساس این نظر
کــه همان نظر دارج و رایج در بحث علم اســت و از مرحوم آخوند
معروف است کام ً
ال با این فکر هماهنگ است؛ چون همه اشیاءء از
ازل به وجود حق موجودنــد و خدای متعال هم بالضروره مثل هر
موجود آگاهی به خود علم دارد و وقتی به خود علم دارد؛ پس به همه
اشــیاءء علم دارد و اگر گفته میشود که قبل از خلق و بعد از خلق،
فقط تحلیل عقلی است .حقیقت این است که یک علم حقیقی بیشتر
ن هم علم حضوری به همه اشیاءء و با همه تفاصیل
وجود ندارد و آ 
اســت .همانطورکه برادر عزیزمان آقای امینینژاد گفتند ،این علم
اجمالی اســت؛ یعنی یک وجود واحد بسیط است بدون هیچگونه
تعدد جهت و کثرت .مقتضای آن تفکر در هستی و هستیشناسی
که آخوند در مسئله علم دارد همین بیان است که فرموده؛ اما هیچ
منافاتی با این ندارد که خدای متعال علم حصولی هم داشته باشد.
زیرا در خود ما ،خیلی واضح است که وقتی به چیزی علم حضوری
پیدا میکنیم نفس خودمان یا به فرمایش بیشــتر حکمای مشــاء،
دستگاه ذهنمان بهطور خودکار به آنچه که به آن علم حضوری پیدا
کردهایم علم حصولی هم پیدا میکند و علم حضوری به هر چیزی
مالزم با علم حصولی به آن است؛ به ویژه اگر آگاهانه باشد .اگر علم
حضوری غیرآگاهانه باشد جای تأمل دارد؛ ولی در مورد خدای متعال
اینگونه نیست؛ زیرا علم غیر آگاهانه و نیمه آگاهانه در حق خدای
تعالی معقول نمیباشــد؛ زیرا آنها یقین ًا نقص است و علم آگاهانه
هست که علم کامل است.
 تبیین و نقد دیدگاه مشــائین درباره علم حصولی توسط
صدرالمتألهین

پس تفکر مالصدرا و مبنایی که مالصدرا در هستیشناســی دارد،
همان نظر مشــهور و متداول را در بحث علم درپی خواهد داشت
و خیلی هم منطقی اســت که اینطورباشد .اما گفتم که این مانع

علم حصولی نیست .البته مرحوم آخوند در بحث علم باری در بحث
صفات باری نظریه مشائین را مطرح و علم حصولی و ارتسامی را که
آنها قائلند تبیین و تقریر میکند ،اشکاالت عدیدهای به آن فرموده
اســت .علیالظاهر وقتی مرحوم آخوند آن اشکاالت را به مشائین
میفرمود هنوز توســلی را که خودش مرقوم فرمود ه که در من در
کهک بودم و مسئله اتحاد عاقل و معقول برایم عویصهایشد ،به قم
آمدم و متوسل به حضرت فاطمه معصومه شدم و این مشکل
برای من حل شــد 4،به نظر میآید آن وقت هنوز به اینجا نرسیده
بود .شاهدش این است که در بحث الهیات بالمعنی االخص وقتی
اشکاالتی را به مشائین وارد میکند ،توجیهی برای علم حصولی دارد
و تالشــش این است که بیانات مشائین را به همان نظریه معروف
خودش در بحث علم برگرداند ،نه اینکه با عنوان علم حصولی برای
آن راهی پیدا کنند.
ا ّما در بحث اتحاد عاقل و معقول وقتی این بحث را مطرح میفرماید
بعد از بیان ادله تعبیرش این اســت که اگر ما مســئله اتحاد عاقل
و معقول را بهنتیجه رســاندیم و اثبات کردیم همه اشکاالتی که
در علم حصولی بر مشــائین وارد شده اســت ،جواب داده میشود.
حاصل بیان ایشــان در بحث اتحاد عاقل و معقول این اســت که
علم حصولی آنطور که مشائین فکر میکردند ،نمیباشد .مشائین
چون حرکت در جوهر را محال میدانســتند معتقد بودند شخصی
که علم حصولی پیدا میکند ،در جوهر او هیچ تحولی پیدا نشــده
است و به فرمایش آخوند ،نفس یک دانشمند فرهیخته متع ّمق در
مســائل با نفس اطفال و مجانین هیچ فرقی از نظر جوهر ،یعنی از
نظر ذات ندارد و تفاوتشان فقط در عوارض است .نفس آن دانشمند،
عوارضی دارد که البته این عوارض ،زینتهایی او هستند و استکمال
با این عوارض هم نوعی استکمال است .اینکه موجودی سلسلهای
از دانشها را داشــته باشد که قب ً
ال نداشــته است ،نوعی استکمال
میباشــد؛ ولی نه آن استکمال جوهری که مالصدرا دنبال آن بوده
و هست؛ بلکه استکمال خارج از ذات است؛ مثل ساختمان گلی که
آن را آینهکاری میکنید ،این ساختمان زیبا و قابل استفاده و جذاب
شده است و واقع ًا فرق کرده است؛ ولی حقیقتش همان خاک است.
مشائین اینگونه فکر میکردند.
حیثیت
مرحــوم آخوند میفرماید که حقیقــت علم حصولی یعنی ّ
علم بودن آن صورت ذهنی که مشــائین قائل بودند چیســت؟ آیا
حقیقت علم حصولی ،وجود صورت است یا حیثیت حاکویت صورت
از معلوم؟ هیچ شبههای نیســت که وجود صورت بما هو هو ،علم
نیست؛ بلکه علم همان حیثیت حاکویت صورت است .به تعبیر دیگر،
علم حصولی حیثیت مابهینظر صورت است و نه حیثیت مافیهینظر،
حیثیت نفسی صورت علم نیســت .البته اینها تحلیل عقل است و
عقل اینها را از یکدیگر تفکیک میکند؛ ولی باالخره این تفکیکها
صحیح و اساســی است ،علم حصولی همان حیثیت حاکویت صور
اســت .مرحوم آخوند با اســتداللهایی که دارد این حاکویت را از
صورت به خود نفس منتقل میکند.
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اینکه مشــائین میفرماینــد علم حصولی عبارت اســت از اینکه
صورت ذهنی حاکی باشــد و حتی در مورد خداوند متعال نیز قائل
به مجموعهای از صور میباشند که قائم به ذات حق هستند و آنها
حاکی هســتند و براساس آن ،مشائین قائل بودند که خداوند متعال
نســبت به این صور ،فاعل بالرضا و نســبت به عالَم ،فاعل بالعنایه
اســت؛ زیرا علم تفصیلی حق به خود صور ،عین وجود صور است و
علم خداوند متعال به محکیهای این صور ،یعنی آن چیزهایی که
صور حاکی از آنها میباشند ،منشأ پیدایش مخلوقات است .در نتیجه
خداوند متعال نســبت به عالم ،فاعل بالعنایه میباشد؛ اما نسبت به
خود صور ،فاعل بالرضا است.
مرحوم آخوند گفت اص ً
ال صورتی نیست و در هیچ جا علم حصولی
به معنای الصورة الحاصلة من الشیء لدی العقل نداریم ،این تعریف
بر مبنای تفکر استحاله تحول در جوهر بیان شده است .ما معتقدیم
که نفس انســان ،قبل از علم ،حقیقتی میباشــد که درعین مجرد
بودن ،حاکویت از آنچه که بعد پیدا میکند ندارد؛ اگرچه حاکویت از
خودش دارد .خودش را مییابد و علم حضوری به خود ،مالزم با علم
حصولی به خود میباشد .اما نسبت به چیزهایی که تاکنون ندیده،
مثل این ســاختمان قدیمی باستانی که تاکنون ندیده بود ،مشائین
میگفتند که صورتی از آن در ذهن پیدا میشــود .آخوند میگفت
که صورت نداریم؛ بلکه در نفس من حالت ظلمانی تبدیل به حالت
نورانی میشود؛ یعنی نفس متحول میشود بهطوریکه خود نفس،
حاکی میشــود .مشــائین صورتی را قائل میشدند که آن صورت
حاکی بود .آخوند میگفت که خود نفس ،حاکی شود .اگر اینطور شد
که علم حصولی عبارت از حاکویت خود ذات عالم است و علم به این
است که ذات ،حاکویت داشته باشد و خود ذات ببیند .دراینصورت،
این کمال که اسمش علم حصولی است و عبارت است از حاکویت
یا همان نورانیتی که آخوند تعبیر میکند ،در ما حادث میشود؛ زیرا
ما مستکمل هستیم؛ به دنیا میآییم درحالیکه جاهلیم ولی کمکم
و بهتدریج جوهر نفســمان حاکویت پیدا میکند ،این حاکویت یک
روز نسبت به یک چیز است و روز بعد نسبت به چند چیز میباشد و
وسعت پیدا میکند.
آخوند میفرماید که اگر اینگونه شد در مورد خداوند متعال میتوان
قائل شــد که خداوند متعــال حاکویت الیتناهــی دارد؛ زیرا وجود
الیتناهی دارد و کمال بینهایت دارد و این حاکویت عین ذات او و
از صفات ذاتیه اوست و از ازل وجود او حاکی از این استکان چای با
همین رنگ و با همین شکل بوده است با همه مشخصات .صحیح
اســت که بنده جاهل هستم و برای اینکه عالم شوم نیاز به معدات
دارم .یکی از م ّعدات این اســت که از طریق چشــم با این فنجان
ارتباط برقرار کنم و از اشعهای که بر آن میتابد متأثر شوم .ولی در
خداوند متعال حقیقت علم که یک کمال اســت از ازل وجود دارد و
نیازی به اســتعداد ،معد و امثال اینها ندارد؛ زیرا اص ً
ال آن مقام ،مقام
تحول و تغییر نیست؛ بلکه مقام وجدان کمال است .شکی نیست که
علم حصولی کمال است و همه علمهای حصولی کمال میباشند،

علمهای حصولی هم منحصر به علم به موجودات نیستند؛ البته علم
به موجودات هم علم حصولی است اما خداوند متعال همان طور که
امام هشتم فرمودند ،علم به معدومات هم دارد و نه فقط علم
به معدومات دارد؛ بلکه علم به آن دارد که اگر آن معدومات موجود
میشدند چه آثاری داشتند 5.با این بیان یعنی با اینکه حقیقت علم
حصولــی همانطورکه مرحوم آخوند در بحث اتحاد عاقل و معقول
فرموده است به حاکویت ذات عالم از معلومات بازمیگردد .آنگاه به
وضوح میتوانیم همانطورکه خود آخوند تصریح فرموده است علم
حصولی را برای خداوند متعال تصویر کنیم بدون اینکه ،اشکاالتی
که بر مشــائین وارد بوده است بر ما هم وارد شوند .اضافه میکنم،
آن علم حضوری که مرحوم آخوند قائل بود ،با همان مبنایی که از
خود ایشان عرض کردیم کام ً
ال مطابق است و علم حضوری به همه
اشیاءء را تبیین میکند؛ اما علم حق را نمیتواند بهطورکامل تبیین
کند؛ زیرا علم حق ،فقط علم به موجودات نیست؛ بلکه خداوند متعال
همانطورکــه به موجودات و همه آنهایی کــه از ازل تا ابد موجود
میشوند علم دارد ،به معدومات هم علم دارد .البته اگر علم حضوری
به معدوم ممکن باشــد ،که به نظر ما ممکن اســت .از فرمایشات
مرحوم آخوند هم اســتفاده میشود که اینطور است در آنجایی که
فرموده :الم شــر است .بعد گفت ه که اگر الم شر میباشد پس چطور
شما فرمودهاید که وجود مساوی با خیریت است .آنجا فرمود ه که الم
عبارت از امر عدمی اســت و حضور این امر عدمی را نفسمان درک
میکند .این نشــان میدهد که خود آخوند هم به علم حضوری به
اعدام قائل اســت .چرا؟ زیرا اگر کسی اشراف به همه هستی دارد،
همانطورکه به وجود آنها علم دارد ،میداند که چه چیزهایی وجود
ندارد.
گاهی حضرت اســتاد حضرت آیتاهلل جــوادی آملی دامتبرکاته
میفرمود که این عدم الوجدان ال یدل علی عدم الوجود ،برای حوزه
نفس نیست؛ بلکه برای خارج از حوزه نفس است؛ یعنی اگر من در
درون خود چیزی را نیافتم دلیل بر این است که نیست .عدم الوجدان
همان عدم وجود است؛ چون اگر بود آن را مییافتم؛ پس میدانم که
نیست .برای تقریب به ذهن ،مثالی را عرض میکنم؛ همانطورکه
وجود ،حقیقتی واقعی اســت و تابعی از اعتبار عقل نیست ،چه عقل
آن را اعتبــار کند و چه اعتبار نکند؛ مث ً
ال وجود این فنجان روی میز
حقیقت است و حتی اگر عقل هم نباشد این وجود دارد .عرضم این
است که نبود مو در کف دست بنده هم یک حقیقت است؛ چه کسی
آن را اعتبار کند و چه نکند؛ مثل وجود فنجان روی میز اســت .این
وابسته به اعتبار کسی نیست؛ زیرا محال بودن ارتفاع نقیضین ،امری
اعتباری نیســت؛ بلکه امری حقیقی است .هر چیزی را که در عالم
تصور کنید یا باید وجود داشته باشد و یا عدم آن وجود داشته باشد.
اگر در کف دست من وجود مو نیست ،آیا عدم مو در کف دست من
هست یا نیست؟ اگر عدم مو در کف دست من نباشد؛ پس در عین
اینکه وجود مو نیست ،عدم آن هم نیست و این ارتفاع نقیضین است.
عدم یک واقعیت است ،همانطورکه وجود هم یک واقعیت است.

این مطلب شــواهدی در کلمات مرحوم آخوند هم دارد که واقعیت
منحصر به وجود نیست و ظرف واقع و وعاء نفساالمر اوسع از وجود
میباشد عدم هم یک واقعیت است.
خداونــد متعال علم حضوری به همه موجــودات دارد با آن بیان
متعارف ایشان این مشــکل هم حل میشود و همانطور هم علم
حضوری به همه معدومــات دارد ،با این بیان که عدم هم واقعیت
است .مشــکلی که برای مرحوم آخوند باقی میماند و به نظر بنده
اص ً
ال قابل حل نمیباشــد این اســت که خود این معدومات یک
چیز نیســت؛ بلکه معدومات ،به ممکن و ممتنع تقسیم میشوند،
همانطورکــه موجودات ،به واجب و ممکن تقســیم میشــوند و
معدومات هم تقسیم به ممکن و ممتنع میشوند .تمیز بین ممکنات
و ممتنعات معدومات ،با علم حضوری میسر نیست؛ یعنی نمیتوان
گفت که این عدم ،عدم ممکن و آن عدم ,عدم ممتنع اســت؛ چون
در اعدام تمایز نیست و در وجودات تمایز هست .خداوند متعال وجود
خود ،وجوب و غنا و استقالل ،وجود همه ماسوا و ربط بودن و عین
فقر بودن آنها را با علم حضوری مییابد .اما در معدومات این تمایز
وجود ندارد ،که آخونــد بتواند با علم حضوری ،علم به معدومات را
تبیین کند و اینکه کدام معدوم ممتنع و کدام ممکن است ،در خود
ممتنعات نیز یک ممتنع نداریم چون دور ممتنع است ،تسلسل هم
ممتنع میباشد زیرا همه ممتنع بالذات میباشند ،سلب شیء از نفس
هم ممتنع میباشد و اجتماع نقیضین هم ممتنع میباشد؛ یعنی همه
وجود ندارند و همه اینها در عالم نیســتی قــرار دارند؛ ولی با علم
حضوری قابل فهم نمیباشد که این اجتماع نقیضین ،دیگری دور و
دیگری سلب شیء از نفس است .لذا گرچه فرمایش آخوند برای علم
تفصیلی خداوند متعال به اشیاء قبل از خلق بر مبنای خودشان کام ً
ال
تمام اســت؛ ولی علم حق تعالی منحصر به این نیست .اشکال این
است که خداوند متعال فقط به موجودات قبل از خلق علم ندارد؛ بلکه
به همه معدومات و نیز به اینکه کدامیک از این معدومات ،ممکن و
کدامیک ممتنع است ،علم دارد و اینکه کدامیک از این معدومات،
اجتماع نقیضین است و کدامیک از آنها چیز دیگری و این جز با علم
حصولی تصور ندارد و معقول نمیباشد .با بیانی که آخوند در مسئله
اتحاد عاقل و معقول فرموده ،اشــکال علم حصولی حل میشود و
نقیصه نظر مرحــوم آخوند را در علم حق رفــع میکند و لذا نظر
کاملی میشــود که هم علم به موجودات قبل از خلق در آن تبیین
شده است؛ البته نه فقط با علم حضوری ،بلکه هم با علم حضوری
و هم با علم حصولی .علم حصولی به هر کدام از این موجودات نیز
کمال اســت .علم حضوری که هست و نیاز به بحث ندارد و با آن
مبنا قابل مناقشه نیست .اما خود علم حصولی نوعی کمال است و
خداوند متعال که کمال الیتناهی میباشــد ،علم حصولی به همه
موجودات قبل از خلق دارد ،همانطورکه علم حصولی به معدومات
دارد و همانطورک ه با علم حصولی میداند که کدامیک از معدومات،
ممتنع و کدامیک ممکن است.
استاد امینینژاد :قبل از خلق چگونه معنا دارد مطابق آن تصویری

که فرمودید که هست.
آیتاهلل فیاضی :قبــل از آن عرض کردم که قبل و بعد ،تحلیلی
است ،چرا که در تحلیل عقل قبل از خلق و بعد از خلق معنا دارد.
 طرح چند سؤال

اســتاد امینینژاد :از حضرت
جناب اســتاد فیاضی تشــکر
میکنیم .در آثار صدرالمتالهین
دو دیدگا ه مطرح شــده است:
یکی براساس تشکیک خاصی
و یکی هم براســاس تشکیک
خاص الخاصی که نظر نهایی
ایشان همان نظر عرفا میشود
که در جلد دوم اســت .ولی شاید بتوان گفت بیشتر عبارتهایی که
ما از صدرا داریم در بستر تشکیک خاصی ،یعنی تشکیک در وجود
مطرح اســت؛ لذا باید به این مسئله دقت کرد که بحث علم باری
تعالی به خلق هــم قبل از ایجاد و بعد از ایجاد ،براســاس نظریه
تشکیک خاصی چگونه خواهد شد و براساس نظریه تشکیک خاص
الخاصی چگونه خواهد شد؟ چنانچه اآلن در توضیح فرمودند حتی
مطابق دیدگاه نهایی صدرالمتالهین که با نگاه عرفا یکی میشود.
در نگاه عرفا هم چند مرتبه علم برای حق داریم :علم در مقام ذات
تعینات
تعین ثانی و علم در ّ
تعین اول و علم در ّ
غیب الغیوبی ،علم در ّ
خلقی که این هم قبل از خلق و هم بعد از خلق ،قابل لحاظ است،
چنانکه اصل مسئله قبل و بعد از خلق است؛ منتها با ویژگی خاص.
ســؤالی هم دارم ـانشاءاهلل جواب آن را از حضرت استاد بشنویمـ
که آیا فاعل بالرضا و بالعنایه در تعبیرهای مشــاء هست یا خودمان
باید اینگونه لحاظ کنیم که نســبت به این صور باید فاعل بالرضا
باشــند؛ چون این تحلیلها بعدها از شیخ اشراق مطرح شده است
میخواهم بدانم که آیا در خود کلمات مشاء هست؟
نکته دیگر این اســت که این مرتبــه ذات حاکویت در فضای علم
حصولی صوری است که ما این را هم از حضرت استاد طلب داشته
باشــیم که آدرسهایی را که مالصــدرا نفی علم مفهومی صوری
ذهنــی میکند ،ببینیم .آنچه من از این بحث میفهمم آن اســت
که درست اســت که براساس حرکت جوهری ،ذات نفس متحول
میشــود؛ ولی همه این حاکویتها در دو مرحله معنا دارد :یکی در
مرحله عمق نفــس و دیگری در مرحله تفصیلی التفاتی .با این دو
باید چه کاری انجام دهیم .این اشــکال ندارد که علوم حصولی که
شــکل میگیرد نوعی تحول در ذات پیش میآید و آن عمق ذات،
علم مناســب با خودش را هم پیدا میکند؛ اما اینکه این سخن به
معنای نفی علم حصولی صوری مفهومی در مرتبهای از نفس باشد
چندان برای ما مفهوم نیســت .منظور از نفس ،عمق ذات است که
این عمق ذات ،دارای مراتبی است ،فرض کنید علوم خیالی داریم،
در عمق نفس هم نوعی اطالع به این صور خیالی اســت؛ ولی آن
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نشست علمی
اطالع با اطالع در مرحله خیال متفاوت هست .ما باید این تفاوت را
چگونه بحث کنیم با اینکه هنوز به مرحله خارج از همه مراتب نفس
هم منجر نشده است.
اگر کسی اینگونه بگوید که عمق نفس به خیالیات علم دارد؛ اما
به لحاظ مرتبه و شأن خیالی آن و نه به حسب فرمایشی که حضرت
استاد فرمودند حاکویت به حسب ذات است گویا این حاکویت باید
همیشه حاضر باشد .از جمله مشکالتی که شکل میگیرد این است
که این تکثرات با این تمییزات در آن متن بسیطمان که مندمج در
ذات اســت که هنوز هیچ مرحله تفصیلــی پیدا نکرد ه اینها چگونه
میتواند در آنجا معنا داشته باشد؟
سؤال دیگر این است که استاد فرمودند که امکان دارد علم به معدوم
هم به نحو حضوری باشــد و شــرور را مثال زدند که امری عدمی
است .آنچه در ذهن من اســت این است که امور عدمی موجودند
بحــث ما درباره علم به معدوم بود که آیا میشــود؟ معدوم آنطور
که به نظر میرســد غیر از امر عدمی اســت ،امور عدمی میتوانند
موجود شوند که همان مثالی که فرمودند کف دست مو نیست کام ً
ال
اینگونه است؛ اما بحث ما درباره معدومات است که آیا اساس ًا علم
به معدومات در فضای علم مطرح میشود که باید توضیح داده شود.
نکته دیگر دربارهي نبود تمایز در اعدام است که مثال زیبایی گفتند
که اآلن کف دست ما مو ندارد و عدم مو ،امری واقعی در کف دست
ما است و من سؤال میکنم همانطورکه عدم مو در کف دست ما
امر واقعی است ،چون مو نیست و عدم مو واقعیت دارد پس عدم پول
هم همینگونه است که در دست ما نیست و عدم پول هم واقعیت
دارد ،سؤال من این است که عدم مو و عدم پول که هر دو واقعیت
دارنــد آیا در متن واقعیت با یکدیگر تمایز ندارند؟ در این صورت ما
باید چه کنیم و عدمهای دیگری که ممکن است اینجا باشد؛ یعنی
ما اگر هــزاران عدم را هم فرض کنیم ایــن عدمها از کجا انتزاع
میشود؟ ممکن اســت که ما قدرت علمی نداشته باشیم که دقیق ًا
نحوه وجودی را شناسایی کنیم تا عدمهایی که اینجا واقعیت دارند
را دریابیم؛ ولیکن اینجا واقعیت دارند و از یکدیگر هم ممتاز هستند.
ســؤال دیگری که بــرای من پیش آمده این اســت که با چنین
فرمایشــی که فرمودید ما علم حصولی پروردگار را فقط منحصر به
معدومات و محاالت کنیم ،االن ما میخواهیم علم حصولی پروردگار
را عام در نظر بگیریم؛ یعنی اگر علم حضوری در همه اشیاء هست،
کســی ممکن اســت بگوید که این تحصیل حاصل است که علم
حضوری به اشیاء دارد؛ پس فقط در اشیائی که علم حضوری وجود
نــدارد بخواهیم مطابق علم حصولی معنا کنیم .در خدمت حضرت
استاد فیاضی هستیم برای اینکه پاسخ این پرسشها را بشنویم.
 تفاوت دیدگاه آیتالله فیاضی با صدرالمتألهین درباره
علم خداوند
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آیتاهلل فیاضی :البته همــه مطالبی که بنده عرض کردم از نظر
مرحوم آخوند بود؛ ا ّما آن چیزی که نظر خودم بود اص ً
ال بیان نکردم.

فرمایشی که مرحوم آخوند داشتند ما اعتقادی به صحیح بودن آن
نداریم و معتقد هستیم که وجود حق یک وجود است و بقیه موجودند
به وجوداتی که مغایر با وجود حق هســتند او وجود خودش را دارد
و بنــده هم وجود خــودم را دارم و من هیچوقت به وجود او موجود
نیستم و بلکه من به ایجاد او وجود دارم؛ البته وجودی که عین فقر
و حاجت است.
اگر اینگونه گفتیم دیگر همه اشــیاء از ازل وجود ندارند که بتوانیم
بگوییم خداوند متعال با علم به خود ،علم به اشــیاءء دارد؛ چون من
 ۵۰سال و یا  ۶۰سال است که به وجود آمدهام و قبل از آن نبودهام؛
ولی خداوند متعال ازلی بوده است .اگر کسی بگوید که شما رقیقهاید
و حقیقت شما در خدا میباشد ،میگوییم که آیا حقیقت من با همه
نقایص ،با همین بریدگی انگشتم ،سیاهی خالم و با این محدودیتی
که دســت مــن دارد ،با همه این رنگ و اوصاف در آنجا هســت؟
یقین ًا اینگونه نمیخواهید بگوییــد .ما میخواهیم علم به من را با
همه مشــخصات تصویر کنیم که راهی جز علم حصولی ندارد؛ لذا
براســاس نظر بنده که قائل به این هســتم که موجودات موجودند
به وجودی که مغایر با وجود حقتعالی اســت و همه موجودات هم
حادث میباشــند و خدای متعال ازلی هست آنطوریکه میرداماد
در قبسات تصویر کرده است همان حدوث دهری میرداماد میباشد
که میگوید :دهری بود و خدای متعال بود و عالم نبود و بعد از آن،
عالم موجود شد 6،که در حقیقت این همان حدوث زمانی است که در
روایات ما آمده است؛ اگرچه حدوث زمانی فیلسوف نمیشود؛ چون
اصطالحات و تعابیر عرف و فلسفه فرق میکند .اگر آنطور گفتیم
دیگر نمیتوان با تفکر مالصدرا علم به اشیاء موجود را قبل از خلق
تصویر کرد؛ زیرا اشیاء با همه خصوصیات و نقایصی که دارند یقین ًا در
وجود خدا نیستند؛ پس علم خداوند متعال به ذات خودش نمیتواند
علم تفصیلی به همه اشیاء باشد.
یکی از حضار :وجود خداوند محدود نمی شود؟! این مشکل بزرگی
است.
آیتاهلل فیاضی :این مشــکل بزرگی اســت؛ ولی جــواب آن را
امیرالمؤمنین فرمودند :اگر شما یک وجود الیتناهی دارید که
َ َ
«و ِإ ْن ت ُع ُّدوا
نور است و در این نو ِر الیتناهی یک بلور و یا ده عدد بلور
ن ْع َم َة َّالله َل ُت ْح ُص َ
وها» بلکه بدون حساب بلور به وجود بیاید آیا جا را
ِ
ِ
برای آن نور تنگ میکنند یا نور در جای خودش باقی است و آنها
هم در داخل آن نور هستند؟
یکی از حضار :در همان جایی که بلور هست که دیگر نور نیست؟
آیتاهلل فیاضی :در همان جا هم نور هســت ،این را باید از جناب
آقای گلشنی که استاد فیزیک امروز در ایران هست بپرسید که من
پرسیدهام .اگر بخواهم توضیح بدهم این است که یک وجود میتواند
در همه قلمروی وجود دیگر داخل باشد و نه در خألهای آن ،تصور
شــما این است که نور فقط در خألهای بلور هست؛ ولی کسی که
متخصص اســت میگوید که فقط در خألهای آن نیست؛ بلکه در
اجرام آن هم هست .حتی اگر او هم نگوید ما از شما میپرسیم که

آیا روح در همه ذرات بدن هســت یا فقط در مکانهای خالی بدن
هست؟ روح مثل آبی است که در داخل شن میریزند و یا اینکه مثل
نوری است که در داخل بلور است؟
براســاس این هستیشناســی ،دیگر بیانات مرحوم آخوند عالوهبر
مشکالتی که ذکر کردیم برای علم تفصیلی به اشیاء قبل از خلق،
حتی برای خود اشــیاء هم کافی نیســت؛ زیرا اشیاءء بحدودها و با
خصوصیاتها یقین ًا در حق موجود نیســتند؛ بلکه بعد از خلق موجود
میشوند و اگر قب ً
ال هست کمال آن میباشد و حقیقت آن است که
مــا میخواهیم علم به این رقایق پیدا کنیم که این رقایق مالزم با
این حدود و نقایص است .اگر بخواهیم این علم را تصویر کنیم دیگر
با بیان معروف مرحوم آخوند هرگز قابل تصویر نیست؛ ولی با بیان
نهایی که در بحث اتحاد عاقل و معقول فرمودهاند همه اینها قابل
حل اســت و علم خداوند متعال به اشیاء قبل از خلق ،بلکه علم به
همه چیز از موجود و معدوم و انواع معدوم قابل تصویر است.
 بازگشــت طرح علــم حصولی درباره خداونــد به محدود
دانستن وی

استاد رمضانی :سالمعلیکم ورحمةالله؛ اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم؛ بسمالله الرحمن الرحیم؛ الحمدالله رب العالمینوالصالة
والسالم علی سیدنا محمد وآله
ّ َ َ َّ ْ
الطاهرین .الل ُه ال ِإل َه ِإال ُه َو ال َح ُّی
ْ َ ُّ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ٌ َ َ َ ْ ٌ َ ُّ
القیوم ال تأخذه ِسنة وال نوم له
َ
َما فی َّ
ات َو َما ِفی األ ْر ِض
الس َم َاو
َ ِ َ َّ َ ْ َِ ُ ْ َ ُ َّ ْ
من ذا ال ِذی یشفع ِعنده ِإال ِب ِإذ ِن ِه
َ
َ
َ َْ
َی ْعل ُم َما َب ْی َن أ ْی ِد ِیه ْم َو َما خلف ُه ْم
َ َُ ُ َ َ ْ ّ ْ ْ
َّ
وال ی ِحیطون ِبشی ٍء ِمن ِعل ِم ِه ِإال
َ َ َ َ ُ ْ ُّ ُ َّ َ َ
ات
ِبما َ شاء و ِ َسع کر ِسیه السماو ِ
ْ ُ
َواأل ْر َض َوال َی ُؤ ُود ُه ِحفظ ُه َما َو ُه َو
ْ
ْ
7
ال َع ِل ُّی ال َع ِظیم.

از همه عزیزان و سروران تشکر میکنم که بر ما منت گذاشتند و در
این محفل علمی شرکت کردند .از حضرت استاد فیاضی نیز تشکر
میکنم که با حوصله و متانت ،مطالبشان را بیان کردند و همچنین از
حضرت استاد امینینژاد تشکر میکنم که خیلی زیبا مباحث مقدماتی
بحث را بیان نمودند و اشکاالت خوبی را هم مطرح کردند که باید
منتظر باشیم استاد فیاضی به آنها پاسخ بدهند.
بر اساس فرمایشــاتی که از جانب استاد فیاضی در اختیار من قرار
گرفته الزم است مطالب خودم را به گونه ای تنظیم کنم که ناظر به
آنها باشد؛ اما حضرت ایشان مطالبی را در این جلسه مطرح فرمودند
که ایجاب میکند حقیر مطالب خود را به گونه ای دیگر مطرح کنم
که من دومی را ترجیح میدهم.
لذا نخســتین نکت ه ای که با توجه به فرمایشات حضرت استاد در
این جلســه الزم است به آن اشــاره کنم این است که به نظر من،
تقسیم علم به حضوری و حصولی که شما بر آن تأکید میفرمایید،

ممکن اســت از یک جهت درست باشد؛ اما واقع امر این است که
علم مطلقا حضوری است چون معلوم یا باید بصورته نزد عالم حاضر
باشــد یا بذاته و در هر صورت ما از حضور ناگریزیم ،مثل تقســیم
موجود به موجود خارجی و ذهنی که میگوییم :الموجود إما موجود
بالوجود الخارجی و إما موجو ٌد بالوجود الذهنی ،که این تقسیم گر چه
به یک اعتبار درســت است؛ أما وجود و موجودیت ،همان خارجیت
مطلقه است؛ چون آنچه که در ذهن هم موجود است ،باز خارجیت
دارد ،لکن خارجیت خاص بــه خود ،که بر خورداری از خارجیت به
معنای اعم است .دقیق ًا مثل تقسی م موجود به واحد و کثیر است که
از جهتی صحیح اســت؛ اما از جهت دیگر ،وحدت عامه حاکم است
و بر این اســاس کثیر هم به نوعی از وحدت برخوردار است .قوه و
فعل نیز چنین است که قوه گرچه در برابر فعلیت است؛ ولی همین
ق ّوه ،بالفعل بالق ّوه است نه بالق ّوه .اکنون در بحثی که ارائه فرمودید و
تأکید کردید علم حق تعالی به موجودات حصولی است نه حضوری
و می خواهید با تکیه بر حصولی بودن علم حق تعالی قضیه علم به
اشیاء را قبل از آفرینش حلکنید ،سؤال بنده از شما این است که آیا
همانی که نزد حق تعالی حاصل هست ،بنفسها حاضر است یا اینکه
نه ،در آنجا هم واسطهای در کار است؟ یقین ًا واسطهای در کار نیست
بلکه حضور است .در مقایسه با متن خارج چطور؟ آیا این دو واقع ًا با
هم فرق میکنند؟ یعنی آیا صحیح است نسبت به چیزی بگوییم
آن نزد حق تعالی حاضر اســت و نسبت به امر دیگر بگوییم آن نزد
حق تعالی حاضر نیست بلکه از او دور است و در نتیجه بگوییم علم
حق تعالی به اشــیاء ،نسبت به خارج ،حصولی و نسبت به آنچه که
در متن ذات او هست ،حضوری است؟ آیا معنای این سخن محدود
کردن حق تعالی نیست؟ این بحث در حقیقت همان بحثی است که
فالســفه درباره عقل مجرد دارند و می گویند :نسبت عقل به همه
موجودات عالم ماده علیالســویه است و نسبت به چنین موجودی
قرب و بعد معنی ندارد و وقتی که قرب و بعد معنا نداشــت دیگر به
حال او تفاوتی ندارد و اگر تفاوتی هســت از این سو است ،نه از آن
ســو .بنابر این وقتی که شما نسبت به حق تعالی میگویید علم او
به اشــیاء خارج حصولی است نه حضوری ،صحیح نیست چون این
سخن مبتنی بر تفرقهای است که میان موجودات خارج و آن چه در
صقع ذات اســت ایجاد میکنید که صحیح نیست .و بعد این که در
ادامه میفرمایید :علم حصولی است که کمال است نه علم حضوری
و فرمایشات دیگری که مطرح میشود همه اینها تحتالشعاع قرار
خواهند گرفت و نمیتوان به آنها ملتزم شد .این بود نکته نخست.
 چگونگــی علــم حــق تعالــی بــه ممکنــات ،معدومــات و
ممتنعات

و أما نکته دوم :اینکه شــما در مقام فرقگذاری بین علم به معدوم
و علم به موجود ،معدوم را به معدوم ممکن و معدوم محال تقسیم
کردید ،همه اینها متفرع بر مباحث این ســویی اســت و این که ما
میخواهیم علم حق تعالی را نســبت به همه اینها تصویر کنیم که
چگونه صورت میگیرد .این تقسیمبندیها از این سو هستند ،به این
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نشست علمی
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معنا که امور یا موجودند و یا معدوم و معدوم هم یا محال اســت و
یا ممکن ،فع ً
ال ما همین موجود و معدوم را مورد نظر و بررسی قرار
میدهیم ،این که اآلن بعضی از موجودات هســتند و بعضی دیگر
نیســتند .همه اینها این سویی و از منظر کسی است که محدود به
زمان و مکان است و آن کسی که فارغ از زمان و مکان است ،همه
زمانها نســبت به او به منزله «آن» و همه مکانها نسبت به او به
منزله نقطه اســت و همانطورکه نقطه نه طول دارد و نه عرض و
نه عمق ،بلکه بســیط است ،و «آن» هم نه اول دارد و نه آخر و نه
وسط ،بلکه بسیط است ،همه زمانها نسبت به او «آن» میشود و
بــرای او قبل و بعد معنی ندارد و همه مکانها نســبت به او نقطه
میشود و برای او این جا و آن جا ندارد؛ بنابراین همه موجودات ،اعم
از موجوداتی که اآلن موجود هستند و آنهایی که در قدیم موجود
بودند و یا آنهایی که بعداً موجود خواهند شد ـفع ً
ال درباره ممتنعات
سخن نمیگوییمـ و همه موجوداتی که قبل و بعد برای آنها فرض
میشــود ،اگر از آن دید به آنها نگاه کنیم یک امر و یک موجود و
یک حقیقت هستند و در حکم یک حقیقت میباشند و همگی نزد او
حاضرند و او به هم ه اشراف دارد و در همه آنها حضور دارد لذا دیگر
جای این حرفها نخواهد بود که بگوییم :اآلن فالن چیز وجود ندارد
درحالیکــه او به آن چیز علم دارد و بعد بگوییم :چیزی که موجود
نیست ،علم به او حصولی است و بخواهیم از راه علم حصولی قضیه
را حل کنیم.
و امــا دربارهي علم به ممتنعات مطالبی هســت که باید با احتیاط
مطرح شود اموری که به اصطالح محال اند چگونه مورد علم حق
تعالی قرار میگیرند؟ در این جا ممکن است ما دو بیان داشته باشیم:
یک بیان همان بیان قیصری اســت که در مقدمه شــرح خود بر
فصوص آن را بیان کرده است و ما به عنوان یک نظر آن را مطرح
میکنیم گرچه نظری که من میپسندم این نیست .ایشان فرمودهاند
محاالت چیزهایی هستند که یک شخص غیر عالم ،غیرفهیم و غیر
حکیم آنها را تصور میکند ،اما حق تعالی که حکیم علیاالطالق
است اص ً
ال اینگونه امور را تصور نمیکند که بعد بخواهیم بگوییم
او چگونه به آنها علم دارد .اگر انســانهای متوهم و متخیل و غیر
حکیم و غیر فهیم نبودند که شریک الباری را تصور کنند ،محاالت
و اجتماع نقیضین و اجتماع ضدیــن را در نظر بگیرند دیگر نیازی
نبود خداوند به اینها علم پیدا کند؛ زیرا اینها قابلیت آن را ندارند که
خداوند تبارک وتعالی نســبت به آنها علم داشته باشد و چون این
اشــخاص بیکار و نادان هستند که اینها را تصور میکنند و خداوند
هــم به این اشــخاص و آن چه تصور می کنند عالم اســت ،او به
محاالت عالم می شــود .حاصل فرمایش جناب قیصری در مقدمه
شرح فصوص ،فصل اول ،قسمت نفس االمر این است که خداوند
باریتعالی میداند که این شخص شریک الباری را تصور میکند و
آن را میپرستد یا آن امر محال و یا اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین
را تصور میکند و چون خداوند اینها را میداند پس به اینها علم دارد.
ایــن یک نظر که از قول جناب قیصری آن را بیان کردم و ا ّما نظر

و بیان دیگر این است که ما با بسط نظریه نفس االمر به تقریر و
تبیین جدیدی برسیم و مشکل یاد شده را از آن راه حل کنیم ،منظور
از نفساالمر ،ذات الشــیء است و ذات کل شیء بحسبه ،نه نفس
االمری که عالمهطباطبایی آن را در بدایه و نهایه مطرح فرمود ه و
آن را وعاء عام برای ثبوت اشــیاء در نظر گرفته است ،یا در خارج و
یــا در ذهن و یا در متن واقع بهطورکلی اعم از خارج و داخل ذهن.
بلکه به این معنا که نفس به معنای ذات و االمر هم یعنی شــیء و
نفس االمر یعنی( :ذات الشــیء) و ما اگر این ذات الشــیء را بسط
بدهیم و بگوییم حتی اجتماع نقیضین هم برای خودش دارای ذاتی
اســت و شریک الباری هم برای خودش ذاتی دارد و حقتعالی هم
برای خودش ذاتی دارد .نفساالمر شــریک الباری این است که به
عالم وجود و تحقق راه ندارد و نمیشود که موجود باشد؛ نفس االمر
اجتماع نقیضین هم این اســت که به عالم تحقّق راه ندارد ،و نفس
االمر اجتماع ضدین هم این اســت کــه به عالم وجود و تحقق راه
ندارد ،دو دو تا پنج تا هم ذاتش این اســت که راه ندارد و نمیشود،
سه سه تا ده تا هم ذاتش این است که راه ندارد و نمیشود ،بر خالف
خداوند که ذات و نفس االمر او این اســت که عین تحقق و هستی
اســت و عدم به او راه ندارد و نمی شــود که نباشد .اینها را خداوند
تبارک و تعالی میداند و به نفساالمر امور یاد شــده عالم است .در
برابر این ها زمین و آسمان و حسن و حسین و ملک و فلک و دیگر
امور ممکنه هستند که هر کدام برای خودشان ذاتی دارند ،منتهای
مطلب ذات اینها چیزی هست که میشود و به عالم وجود و تحقّق
راه دارد و وجــود را قبول میکند و هر کدام طبق شــرایط خودش
تحقق یافته و پیاده میشود همان گونه که محاالت به عالم وجود
راه پیــدا نمیکنند و پیاده نمیشــوند و حق تعالی همه ممکنات و
محاالت را با توجه به اقتضائاتشان که میشود ،یا نمیشود میداند.
لذا ایرادی که جنابعالی مطرح فرمودید که ســخن عرفا و جناب
مرحوم آخوند غیر قابل قبول است ،چون شامل محاالت و امور غیر
موجود و در عین حال ممکن ،نمیشود صحیح نیست چون اگر شما
این مبنا را در نفساالمر بپذیرید و قبول کنید همگی این ایرادها و
این شبهات قابل جواب است.
 حاکویت علم حصولی

مسئله دیگر این است که شما میفرمایید :مطلقا علم حق تعالی به
ماسوی حصولی است و لذا جنبه حاکویت دارد و حاکی است .عرض
ممکنات معدوم و همه
من این است که علم حصولی حق تعالی به
ِ
محاالت حاکی از چه چیزی است؟ در مورد علم به چیزی که موجود
است حاکویت قابل فرض است اما در مورد علم به چیزی که نیست
و معدوم یا محال اســت چطور؟ شما باید این را توضیح بدهید! این
که می فرمایید علم حصولی حاکی است ،در مورد محاالت و معدوم
های ممکن حاکی از چ ه چیزی است؟ نسبت به موجودات ،حاکویت
ممکن معدوم یا معدوم ممتنع
علم حصولی معنا دارد ولی نسبت به
ِ
حاکویت معنا ندارد ،بنابراین این که می فرمایید او به معدوم ممکن و
معدوم ممتنع علم حصولی دارد و علم حصولی هم حاکی است سؤال

ما از شما این است که علم حصولی در این موارد حاکی از چه چیزی
اســت؟ شما میتوانید نسبت به آن چیزی که موجود است بگویید:
علم حصولی حاکی اســت چون باالخره آن چیز وجود دارد ،اما آن
چیــزی که وجود ندارد (چه ممکن و چه ممتنع) ،جنبۀ حاکی بودن
علم حصولی از آن به چه معنی است؟ براساس نظریه نفس االمری
که ما عرض کردیم ،ســئوال یاد شده قابل جواب است .مطلبی که
در راســتای نظریه نفس االمر با تفسیری که عرضه شد ،باید مورد
توجه قرار کیرد ،بیان فرآیند ایجاد از پایگاه عرفان است که عبارت از
اظهار است .قیصری در مقدمه شرح فصوص ،فصل اول ،می گوید:
«ایجاده لالشیاءء اظهاره ایاها» اعدام آن هم به معنی مقهور ساختن
اشیاء و بازگرداندن آنها به جایگاه اصلی خودشان و فانی کردن آنها
در حق تعالی است .در حقیقت ایجاد و اعدام اظهار کردن و مخفی
ساختن است؛ از باطن به ظاهر آوردن و از ظاهر به باطن بردن است.
فرآیند ایجاد که در مبنای عرفان این گونه است از نفساالمر شروع
میشود یعنی حقتعالی «علم اشیاءء علی ما هی علیها» قبل از علم،
نفساالمر اشیاء است و حق تعالی آنها را همان گونه که هستند و
بودند دانست و می داند ،که در فضای عرفان به این علم ،علم تابع
گفته میشود.
نفساالمر اشــیاء قبل از علم است و علم به اینها تعلق میگیرد و
بعد اینهــا را در عرصۀ علم به وجود علمی اظهار میکند .و بعد در
مرحله دیگر آنها را در خارج به وجود عینی اظهار میکند و آنها نیز
کتم عد ِم محض
به وجود عینی موجود میشــوند ،نه اینکه آنها از ِ
به وجود آمده باشــند .و اگر هم در برخی از نصوص صحبت از عدم
هست آن به معنای خاص خودش است که باید این معنا را در جای
خودش دنبال کنیم .که طبق این مبنا ،حق است و نفساالمر اشیاء
که نفساالمر اشــیاء هم چیزی جز شــئون حق که در غیب ذات
مستجن هستند نیســت .اگر فرآیند ایجاد این باشد ،حق تبارک و
تعالی من االزل الی االبد همه اشیاء را ـ چه قبل از ایجاد و چه بعد
از ایجاد و چه ایجا ِد به وجود علمی و چه ایجاد به وجود عینی ـ همه
آنهــا را میداند و هیچ لحظ ه و ذرهای را نمیتوانید از محدوده علم
عقلی و
حق تعالی خارج بدانید؛ چه جزئیات مادی و چه امور مجرد ِ
عقلی ثابت .همه اینها با این نگاه و
چه مادیات و متغیرات چه امور ِ
اشراف که عرض کردیم مشمول علم حق تعالی هستند که برخی
به خاطر لیاقت نداشتن به عالم خارج و تحقق راه نمی یابند و آنهایی
که قابلیت ایجاد و اظهار داشته باشند ایجاد و اظهار می شوند و در
خارج تحقق می یابند.
 اشکال بر تعمیم مثال نور و بلور به خداوند

مطلب دیگری که در اینجا الزم اســت خدمت شــما عرض کنم،
مطلبی است که مرتبط به تمثیل نور و بلوری است که ما بارها آن
را از شما شــنیدهایم ،او ًال این قیاس ،قیاسی است مع الفارق .چون
شما این ســخن را در فضای مادیات مطرح میکنید چون باالخره
نور هر چه که باشد مادی است و بلور هم هر چیزی کهباشد امری
مادی است و در فضای مادیات ،ممکن است مطلب همانگونه باشد

که میفرمایید ،و شاید فرمایش شما در این زمینه جواب بدهد و بر
حســب ظاهر بتوانید بگویید که این نور در همه حوزه وجودی بلور
نفوذ میکند و جایی از آن نیســت که تحت پوشش نور قرار نگیرد.
این بر فرض که صحیح باشــد در فضای مادیات است و بحث ما
فراتر از فضای مادیات است و شما باید بیان عامی داشته باشید که
شامل همه موارد بشود ،از جمله حوزه وجودی حق تعالی در مقایسه
با مخلوقات .شــاید بتوان با بیان تمثیلی مطلب را مقداری به ذهن
تقریب کرد ،اما اینها دلیل و برهان نمیشود؛ بلکه فقط در محدوده
مادیات ،آن هم اگر مسامحه کنیم و فرمایش دکتر گلشنی را قبول
کنیــم ـ که آن هم جای حرف دارد ـ قابل قبول اســت .اما بحث
فراتر از این مقدار است؛ چون جهان عالم ماده در برابر قدرت مطلق
نظام هســتی قطره ای از دریای بی کران هستی است و شما نمی
توانید آن را توسعه بدهید ،پس او ًال این بیان ،بیانی است که برهانی
نیست و حداکثر بیانی است تمثیلی که در مباحث د ّقی عقلی جواب
نمیدهد.
ثانی ًا در همین مثالی که شــما می زنید ،به زعم نفوذ و دخول نور در
بلور دو حوزه وجودی است ،بلور یک حوزه وجودی دارد و نور ،حوزه
وجودی دیگر و نور بلور نیســت و بلور هم نور نیســت ،شما با این
دو حوزه وجودی مواجهید ،این را چه میکنید؟ شــما این کار را در
مقایسه با حق تعالی و مخلوقات نمیتوانید انجام دهید؛ ـ گرچه شما
انجام میدهید! ـ چون اگر انجام بدهید چه بخواهید و چه نخواهید،
محدودیت حق تعالی را پذیرفتهاید؛ چون همین که میگویید دو چیز
شــده است هر دو محدود میشوند ،و صرف نظر از این محدودیت،
الزمۀ سخن شما حلول است و من خدا را شاهد میگیرم که با این
وصف و این بیان شــما یک حلولی مدرن هستید؛ چه قبول کنید و
چه قبول نکنید .این بود ســخن ما در این مرحله ،تا ببینیم مراحل
بعدی چگونه پیش می آید.
استاد امینینژاد :از استاد رمضانی تشکر میکنیم .دو سؤال درباره
فرمایشات حضرت استاد آقای رمضانی و یک سؤال هم از حضرت
استاد آقای فیاضی دارم .سؤال من این است که حضرت باریتعالی
بــه نفس االمر ،بهویژه در بخش محــاالت چگونه علم دارد؟ مث ً
ال
میخواهید بفرمایید کــه حضوری و حصولی را مطرح نکنیم چون
شاید جناب استاد آقای فیاضی بخواهند همین را بگویند که محاالت
همان نفساالمری که دارد این محال است و نمیشود که در ذات
حق تعالی باشد اگر ما نفس االمر را هم آنگونه توضیح بدهیم علم
باری تعالی نسبت به او چگونه خواهد بود؟
سؤال دیگر نیز درباره مثال نور و بلور است که یکی دیگر از آقایان
هم ســؤال کرد و من نمیخواستم که طرح شود؛ چون از بحث دور
میشــدیم .بیان دوم در جای خود قابل توجه است ولی اگر در یک
جا بتوان اثبات کرد که دو وجود در یک موطن حاضر باشد ،وقتی در
یک جا امکان داشت دیگر امکان بسط دادن هست و من احساس
میکنم که جناب اســتاد فیاضی میخواهند چنین تالشی را داشته
باشــند؛ مگر اینکه ما از بیان دوم شــما بگوییم که حتی اینجا هم
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نشست علمی
امکان این معنا وجود ندارد.
استاد رمضانی :عرض کردم اگر فرمایش آقای گلشنی را بپذیریم
که ما نمیپذیریم.
استاد امینینژاد :نکته دیگر آنکه به فرمایش حضرت استاد فیاضی
است .بحث ازلیت خداوند که در همه زمانها هست بدینمعنا است
که خداوند با همه میباشــد؛ ولی بدین معنا نیست که همه هم با
او هســتند؛ یعنی ما و شما وقتی ازلیت را معنا میکنیم یعنی وقتی
بســتر زمان و مکان خالی میشــود چه معنایی میدهد؟ یعنی در
همه زمانها و مکانها ،یعنی مافوق زمان و مکان ،الزمه فرمایش
صدرالمتالهین که این را دارد این نمیباشد که همه اشیاء ازلیباشند.
خداوند ازلی اســت؛ یعنی با اشیاء هست؛ چون خود صدرالمتالهین
وقتی واجب من جمیع الجهاة را مطرح میکند و با ابنسینا و خواجه
نصیرالدین طوسی دعوا میکند که واجب من جمیع الجهاة حتی از
همه متغیرها در بحث حدوث مفصل بحث حدوث اشــیاء را مطرح
میکند؛ بهویژه اگر اشیاء خاص در نظر گرفته شود که در این دیگر
تردیدی وجود ندارد .اگر بخواهید درباره کل آن بســتر مادی بحث
کنید ،قابل طرح اســت .با اینکه ایشان حدوث زمانی را درباره اشیاء
مطرح میکند که به معنای مقاطع حرکت است؛ اما ایشان هیچوقت
نمیخواهد این را بگوید که مقاطع حرکت از ًال با خداوند هســتند؛
بلکه خداوند از ًال با همه مقاطع است.
 اعتقاد صدرالمتألهین به تشکیک وجود درعین اعتقاد به
وحدت وجود
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آیتاهلل فیاضی :اولین ســؤال این بود که مرحوم آخوند در همه
مکانهــا براســاس وحدت وجود ســیر نفرمودهانــد؛ بلکه عمده
فرمایشاتشــان براساس تشکیک اســت .بنده این عقیده را قبول
ندارم و معتقد هستم که مرحوم آخوند در همه جا براساس تشکیک
خودش ســیر کرده است که عین وحدت وجود است .البته حضرت
اســتاد حضرت آیتاهلل جوادی آملی در حوزه درس میفرمودند که
تشکیک پلی است که باید از این پل رد شد و وحدت شخصی وجود
رأی نهایی آخوند است.
عرض بنده این است که وحدت وجود  ۲۰تفسیر دارد طبق تفسیری
که حضرت اســتاد میفرمایند که به نظر بنده مرحوم آخوند به آن
تفســیر قائل نیست .تشکیک باید پل باشــد برای آن وحدت ،ولی
آخوند در مکانهای مختلفی تصریح کرد ه که کثرت بدیهی است و
قابل انکار نمیباشد و انکار آن سفسطه است و انکار کثرت خالف
عقل و نص میباشــد؛ درحالی که آخوند به وحدت هم قائل است.
او عقیده دارد که یک وجود شــخصی الیتناهی وجود دارد و همه
موجودات هم به نفس وجود او حقیقت ًا موجودند؛ پس وحدت در عین
کثرت و کثرت در عین وحدت میشــود که اسمش تشکیک است
و در حقیقت این تشــکیک یک تفسیر از وحدت وجود میباشد که
به نظر بنده این نظر ،نظر عرفا هم اســت .آنها هم کثرت را حقیقی
و موجــود میدانند و همه موجودات را موجود میدانند ،منتها نه به

وجــودات مغایر با وجود حق تعالی ،بلکه با وجودی که همان وجود
حق تعالی است .آخوند در همه جا از اسفار و در بقیه کتابهایش بر
این معنا سیر میکند .آری لنگرگاه حرف آخوند در همه کتابهایش
تشکیکی است که عین وحدت وجود میباشد .از اول عرض کردم
که طبق مبنای آخوند همه اشیاء ازلی هستند .وقتی شما میفرمایید
خداوند متعال از ازل با این موجود ممکن اســت ،مگر میشود این
موجود ممکن از ازل نباشــد؛ ولی خداوند از ازل با آن باشــد؟ مگر
میشود من بگویم که از آن روزی که به دنیا آمدهام همراه فرزندم
بودم؛ درحالیکه فرزندم  ۳۰سال بعد از من به دنیا آمده است .معیت
طرفینی است ،اینکه شما بفرمایید خداوند متعال از ازل با این شیء
بوده اســت جز با مبنای خود مرحوم آخوند که میگوید این شیء
هم از ازل وجود داشــته و اص ً
ال خلق و ایجادی وجود ندارد مگر در
تحلیل معنا پیدا نمیکند .همانطورکه خود آخوند هم تصریح میکند
علیت ،متقوم به مباینت علت و معلول است .مگر میشود شیء علت
خودش باشد و یا اینکه معلول خودش باشد؛ بلکه باید علت ،غیر از
معلول خودش باشد .منتها ما عرضمان این است که دو نوع علیت
داریم :یک علیت خارجی است که در جهانبینی آخوند اص ً
ال وجود
ندارد؛ ولی علیت تحلیلی حقیقتی اســت که در فلســفه آخوند هم
موجود میباشد .ا ّما اینکه فرمودید ازلیت خدا بدین معنا است که او
از ًال و ابداً با همه هست و نه اینکه اشیاء از ًال و ابداً با او باشند به نظر
من نوعی تناقض است که اگر او با همه از ًال و ابداً هست؛ بنابراین
همه هم باید از ًال و ابداً با او باشند که اتفاق ًا مبنای آخوند هم همین
اســت که همه اشیاء ازلی و ابدیاند به سبب اینکه همیشه بودهاند؛
چون اص ً
ال خلقی به وجود نیامده؛ بلکه همه اسماء و صفات او هستند
و به وجود او موجودند و نه به ایجاد او.
 فاعل بالرضا

اما اینکه درباره تعبیر فاعل بالرضا سئوال کردید اآلن یادم نمیآید
که در کلمات مشاء باشــد و خیلی بعید است؛ ولی فکر میکنم در
حکایتی که مرحوم آخوند یا دیگران از کلمات مشائین میکنند این
تصریح هســت .باالخره خداوند که خالق صور است نسبت به آنها
چگونه خالقی میباشد؛ درحالیکه آنها میگویند که علم خداوند به
صور به نفس همین صور است که این توجیهی ندارد جز اینکه فاعل
بالرضا باشــد و آن چیزی که در کلمات آخوند یا مرحوم سبزواری و
یا هر حکیم دیگری آمده است شاید همین فهم صحیح حرف مشاء
بوده است؛ ولی در کلمات خود مشاء یاد بنده نمیآید.
 علم التفاتی تفصیلی

اســتاد امینینژاد :یا مطلقا اص ً
ال علم حصولی به این معنا قبول
نیست یا فقط بخشــی را میخواهید بگویید؟ میفرمایید که علم
حصولی به حســب حرکت جوهری اتفاق میافتد که جوهر نفس
داشته باشد.
آیتاهلل فیاضی :بله ما میگوییم که علم حصولی باید صفت عالم
باشــد؛ به عبارت دیگر ،من بر همان استدالل آخوند تأکید میکنم.
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آخوند در بحث اتحاد عاقل و معقول میگوید اگر صورت نور است
آیا نفس بعد از آن صورت ،خود نور میشود یا خیر؟ یعنی آیا ظهوری
برای نفس دارد؟ سپس میگوید که آن نفس ،نور شد؛ پس صورت
س حاکی میشود بهجای اینکه صورت
چکاره است؟ دیگر خود نف 
حاکی باشــد .بنده عرض میکنم که اتحــاد عاقل و معقول را که
مرحوم آخوند تصویر میکند؛ گرچه از لحاظ تاریخی نمیتوانم بر آن
تکیه کنم؛ چون اآلن ســند این حرف را ندارم؛ ولیکن فکر میکنم
این برای اواخر عمر مرحوم آخوند باشــد؛ چون اص ً
ال در حرفهای
قبلی ایشــان نیامده اســت که اگر اتحاد عاقل و معقول بر کرسی
ن صورت رختبرمیبندد .مگر بگوییم که وجود ذهنی
نشســت آ 
غیر از علم حصولی اســت که جناب استاد حضرت آیتاهلل جوادی
آملــی هم بر این امر تأکید زیــادی دارند .بنده هم با تقریری
خاص این سخن را تا ّم میدانم.
اینکه فرمودید در عمق نفس آیا علم التفاتی تفصیلی میباشد و یا
اینکه واقع ًا باید فرق گذاشت؟ نظرم این است که در نفس حتم ًا باید
فرق گذاشت .یکی از حرفهای بسیار اساسی در بحث معرفتشناسی
این فرمایش حضرت استاد آیتاهلل مصباح دامتبرکاته است که من
در کلمات کســی دیگر به این صراحت ندیدهام و آن این است که
علم چه حضوری و چه حصولی باشد به علم آگاهانه ،نیمه آگاهانه
و ناخودآگاه تقسیم میشــود که همگی علم هستند؛ اما ناخودآگاه
میباشــند چرا؟ زیــرا از لحاظ لغت عرب هم شــعور نوعی التفات
خاص به علم است ،نه خود علم .ممکن است من علم داشته باشم؛
درحالیکه هیچ آگاهی به آن ندارم؛ یعنی اآلن از بنده میپرسند که
این آقایی که اینجا نشسته ،با شما در دوران دبستان همکالس بوده
اســت و فامیلی او را میدانید ،اسم کوچکش چیست؟ بسیار اتفاق
میافتد که هر قدر فکر میکنم اســم کوچک این آقای را که اآلن
در محضر او هســتم و هم درس بودهایم و زیر یک سقف و پیش
یک معلم درس خواندهایم و یکدیگر را با اسم صدا میزدیم چیست،
یــادم نمیآید؛ اما به نام کوچک او علم دارم یا خیر؟ خیلی از مواقع
علم دارم؛ اما به یاد نمیآورم ،شاهدش هم این است که در نماز یادم
میآید که اســم کوچک او علی بوده است .اینکه یادم میآید این
یادآوری فرع بر علم است ،نامهای را نمیخوانم که اسم او هم درون
آن است و یا اسمش را از او نمیپرسم .یادآوری یعنی علمی را دارم
و ذاکره من توانسته آن را از قسمت ناخودآگاه به حضور خود بیاورد.
پس ممکن است که علم باشد؛ ولیکن در ناخودآگاه باشد .دستهای
دیگر از علوم هستند که نیمه آگاهانه میباشند؛ مثل همه علومی که
اآلن دارید؛ ولــی چون فع ً
ال به عرایض بنده گوش میکنید از آنها
غافلید؛ اما همین که حواستان را جمع کنید یادتان میآید .دستهای
از علوم هم آگاهانه هستند؛ مثل همین عرایض بنده که اآلن به آن
گوش میکنید .ما قائل هستیم که در نفس ،هر سه نوع علم وجود
دارند؛ اما هرگز در مورد خداوند چنین نیست؛ چون علم ناآگاهانه و
نیمه آگاهانه مالزم با نوعی سهو میباشد و سهو نقص است.
اســتاد امینینژاد :یعنی علم حصولی صوری را در انسان قبول

میکند؟!

آیتاهلل فیاضی :صوری نه ،بلکه حاکویت خود ذات.
استاد امینینژاد :تفکیک بین التفاتی و غیر التفاتی چگونه است؟!
آیتاهلل فیاضی :به ســبب محدودیت وجودم ممکن است من از
خودم غافل باشــم حاکویت هم عین من است؛ پس محدود است.
آری به دلیل اینکه من وجودی محدود هستم همین که جایی من
را مشغول کرد از چیزهای دیگر غافل میشوم؛ همانطورکه در نماز
از خدا مشغول میباشــم؛ چون فکر همین بحث را میکنم که در
خدمت شما بودیم؛ در نتیجه در نماز آن توجه که باید باشد نیست؛
مثل بچهای که وقتی پای تلویزیون نشسته است صدای مادرش را
هم نمیشنود .در علم ناخودآگاه ،حاکویت بالفعل است؛ ولی آگاهانه
نیست.
 علم به امور معدوم و امور عدمی

اما اینکه فرمودید علم به امــور معدوم ،غیر از علم به امور عدمی
است ،من عرض کردم که مو در کف دست من موجود نیست؛ پس
معدوم بر آن صادق است؛ یعنی مو معدوم میباشد و این یک واقعیت
حقیقی اســت .آری عدم مو در کف دست من ،یک واقعیت حقیقی
است که قائم به اعتبار کسی نیست.
عدم پول و عدم مو فرمودید ،عرض میکنم که عدم مو و عدم پول
و هزاران عدم دیگــر ،در یکدیگر تداخل دارند .تداخل دارند به چه
معناست؟ به این معناست که همگی در یک جا هستند نظیر اینکه
وجود خداوند در همان جایی اســت که وجود بنده هم هست و غیر
از همدیگر هم هســتیم .من معتقد هستم که همه اعدام میتوانند
تداخل داشته باشند؛ ولیکن تمایز آنها مشهود نیست؛ یعنی نمیتوان
گفت که من حضوراً مییابم که عدم زید غیر از عدم عمرو اســت،
آن چیــزی را که تمایــز آن را حضوراً میتــوان یافت وجود زید و
وجود عمرو است .خداوند متعال و یا یک عارف و ولی خدا که علم
حضوری به بیرون از بدن خودش دارد این تمایز را مشاهده میکند؛
چون روح او آنقدر وسیع است که وجود زید و وجود عمرو در درونش
میباشــد؛ گرچه ما به بیرون از بدن خود علم حضوری نداریم؛ ولی
او علم حضوری دارد و تمایز را مییابد؛ ولی وقتی نبودند امتیاز آنها
معقول نیســت که گفته شود عدم مو و عدم پول هر دو کف دست
من ،ممتاز از یکدیگر هم هســتند .البته امتیاز فهمیده میشود و در
این شــکی نیست؛ اما فهم آن منحصر به علم حصولی است؛ اما با
علم حضوری امکان ندارد و اگر کســی علم حق را منحصر به علم
حضوری کرد دیگر نمیتواند این تمایز را تبیین کند .آری مشاهده
تمایز اعدام برای من قابل فهم نیست.
 منحصر بودن علم به علم حضوری

اما آنچه جناب اســتاد رمضانی فرمودند که واقع امر این است که
علم منحصر به حضوری است؛ البته حضرت استاد آیتاهلل حسنزاده
آملی که اســتاد هر دو ما هستند بر این امر تأکید میفرمودند؛ ولی

من نمیتوانم این را بفهمم .من اینطور میفهمم که وقتی شــما
نشــاط و شــادی دارید یک علم دارید که علم حضوری به شادی
میباشــد و وقتی که نشاط شــما از بین میرود و دچار افسردگی
میشــوید دیگر علم به آن نشاط و شــادی ،علم حضوری نیست؛
ولی چیزی به نام علم حصولی هســت .یعنی چه؟ یعنی خاطره آن
نشــاط و شادی در ذهن شما هست و میتوانید به یاد بیاورید .علم
حصولی ،حقیقت اســت و عبارت است از حاکویت ،چرا که حقیقت
علم حصولی چیزی جز حکایت نیست؛ اما علم حضوری ،حقیقتی
دیگر اســت و این دو به هم برنمیگردنــد؛ یعنی آن وقتی که من
شــادی ندارم ،علم به شــادی دارم و هرگز نمیتوان گفت که این
علم ،علم حضوری است و وقتی شــادی ندارم ،علم دارم .چگونه
شما میفرمایید که این علم ،حضوری است؟ آری به خود این علم
هم علم حضوری دارم و در این هم شکی نیست؛ ولی در هر جایی
که شــما علم حضوری به علم حصولیتان دارید در حقیقت دو علم
دارید یک علم به آن شــادی که اآلن موجود نمیباشــد دارید که
علم حصولی است و یک علم هم دارید به علمتان به شادیای که
موجود نیســت که علم حضوری است .آری همه علوم حصولی به
دلیل اینکه در وجود خود عالم حضور دارند علم حضوری هســتند؛
اما علم حضوری بودن آنها به وجود فینفســه آنها بســتگیدارد؛
درحالیکه علم حصولی ،همان حاکویت آنهاســت و این دو هرگز
به هم برنمیگردند .تقسیم علم به حضوری و حصولی ،هرگز مثل
تقســیم موجود به ذهنی و خارجی نیست بدین سبب که در تقسیم
موجود به ذهنی و خارجی ،خود آن امر ذهنی ،نفســیتی دارد که در
نفس شما وجود دارد و حاکویت هم نوعی حقیقت برای او است .در
اینجا ما دو نوع علم داریم که در مقام اثبات هستیم؛ ولیکن در مقام
ثبوت همه آنها وجود خارجی میباشند؛ اما اآلن میخواهیم بدانیم
کــه در وجودهای خارجی ،وجودی هســت که حاکویت دارد بهنام
علم حصولی و وجودی هست که حاکویت ندارد و مثل شادی من
است ،شادی من هم یکی از کیفیات نفسانی من میباشد و به علم
حضوری معلوم من است؛ ولیکن این علم به شادی با علم حصولی
به آن ،یعنی حقیقت حاکویت ،دو چیز متفاوت هســتند .عرض ما
این است که تقسیم علم به حصولی و حضوری ،مثل تقسیم وجود
ســیال یا مثل تقسیم موجود به واجب و ممکن است که
به ثابت و ّ
ً
هرگز به هم برنمیگردند .البته حضرت اســتاد حتما آن را هم به
مــن برمیگردانند ولی به نظر ما این هم به یکدیگر برنمیگردند؛
همانطورکه وقتی وجود را به واجب و ممکن تقسیم یا وجود را به
مستقل و رابط تقسیم میکنیم ،هرگز غنی به فقیر برنمیگردد این
برخالف تقســیم موجود بالقوه و بالفعل است هر موجود بالقوهای
بالفعل میباشد .فرمودند آیا همانی که حاصل است حاضر است؟ بله
همان که حاصل است حاضر میباشد؛ ولیکن علم حضوری غیر از
حکایتی است که آن چیزی را نشان میدهد که شما اسمش را معلوم
بالعرض میگذارید؛ ولی معلوم بالذات ،علم حصولی است؛ البته خود
علم حصولی معلوم بالذات برای یک علم حضوری است که ربطی
به علم حصولی ندارد.

استاد امینینژاد :در خدمت اســتاد رمضانی هستیم ،دو سؤال از
خدمت ایشان کردهاند .یکی این است که با توجه به فرمایشاتی که
داشتهاید آیا تفاوتی بین علم اجمالی حق با علم تفصیلی هست؟ و
یا اینکه این درباره خداوند مطرح نیســت و علم اجمالی و تفصیلی
قابل طرح نمیباشد؟ سؤال دیگری هم مطرح شده است که در مورد
نفساالمر به معنای ذات شــیء است ،این در صورتی قابل توجیه
میباشد که ما برای اشیاء یک ذات قائل باشیم؛ یعنی اگر هم اشیاء
ذاتی و ماهیتی نباشند بلکه مثل ما که در همه جا وجود داریم همانند
اصالت الوجود یعنی نظرشان این است که نفساالمر با ماهیات گره
خورده است و ماهیات هم چون اعتباریاند و هیچ هستند و اصالت
با وجود اســت دیگر بحث نفس االمری که شما مطرح کردید چه
معنایی خواهد داشت؟
 شمول نفس االمر

س االمر
استاد رمضانی :پاسخ را از همین سؤال آخر که درباره نف 
ذات اشیاء ،بحث بسیار
اســت شــروع میکنم .بحث نفساالمر و ِ
مشکلی است و ما در برخی از جلسات درسی هم به برخی از دوستان
عرض کردیم ،اگر شخص حتی شش سال در این مسئله تعمق کند
و هنوز هم برایش حل نشود جا دارد و بعید نیست.
روزی درحــال خــروج از حرم حضرت معصومــه بودیم که
با حضرت استاد حســنزاده آملی (حفظه اهلل تعالی) مواجه شدیم،
ایشان فرمودند مشغول چه درسی و چه بحثی هستید؟ عرض کردم:
مشــغول درس تمهید و بحث بحث نفساالمر .ایشان چند مرتبه
تکــرارکردند :نفساالمر ،نفساالمر چه بحث ســنگینی! .اکنون
شما هم توقع نداشته باشید که در این جلسه و با این محدودیت ما
بتوانیم بحث نفساالمر را توضیح بدهیم و خوب هم تبیین شــود
و اشــکال و شــبهه ای هم باقی نماند .نه ،این گونه نیست .در هر
صورت به عنوان مثال از شما می پرسم آیا شما این را میپذیرید که
دو دوتا بشود پنج تا؟ شما می فرمایید :نه نمیشود و محال است .می
پرســم :چرا میفرمایید نمیشود؟ چرا دو دو تا چهار تا را میپذیرید
و دو دو تا پنج تا را نمی پذیرید؟ بر چه اساســی آن را میپذیرید و
این را نمی پذیرید؟ آیا این براســاس جعل و قرارداد و اعتبار است؟
آیا حق تعالی این کار را کرده اســت و اگر خداوند میخواست دو دو
تا پنج تا میشــد؟! یا اینکه نه واقع امر اینگونه نیست؛ بلکه اص ً
ال
نفس االم ِر دو دو تا میشــود چهارتا و به پنج تا تبدیل نمیشود؟ و
خداوند هم العیاذ باهلل نمیتواند این کار را بکند که دو دو تا بشود پنج
تا؛ چون قابلیت ندارد و ذاتش بطالن اســت .و همین گونه یا اینکه
شــریک الباری می پرسم که چرا نمیشود موجود باشد؟ آیا خداوند
نمیخواهد؟ یا ذات ًا ممکن نیست و خداوند هر کاری را که انجام بدهد
تا شریک الباری ایجاد شــود دیگر آنی که ایجاد می شود شریک
الباری نیســت .اص ً
ال ذات شــریک الباری به ساحت وجود راه پیدا
نمیکند و فقط یک فرض و یک تصور اســت و بس و همین طور.
اگر به همه امور از این منظر و معیار توجه کنید می توانید نوعی از
نفساالمر عام را برای همه امور در نظر بگیرید که شامل محاالت،
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ق تبارک و تعالی
ممکنات ،موجودات و معدومات ،و ح ّتی شــامل ح 
هم بشود؛ برخالف برخی از محققین که میفرمایند نفساالمر فقط
و فقط مخصوص ممکنات و موجودات اســت و شــامل معدومات
و ممتنعات و همچنین خداوند نمیشــود؛ چــون غیر از موجودات
ممکن ،چیزی نفساالمر ندارد؛ اما به این معنایی که عرض کردیم
نفس االمر شــامل همه اینها میشــود و حق تعالی هم همه اینها
را میداند؛ چون او بــه موجوداتِ عالَم؛ موجودات ممکن ،ممکنات
موجود ،ممکنــات معدوم ،ممتنعات و محاالت با همین معنایی که
عرض کردم ،عال ِم است؛ منتهای مطلب همانطورکه عرض کردم
بعضی از آنها به ســاحت وجود راه پیدا میکنند و ذاتشان این است
کــه ابتدا ظهور علمی و بعد ظهور عینی پیدا کنند و برخی نه .برای
فهم نفساالمر بدین معنا باید خیلی تمرین و بحث کرد تا به حقیقت
نفس االمر اشیاء برسیم .شــعاعی از این نفساالمر همان چیزی
است که در فلسفه گفته میشود« :الماهیة من حیث هی هی لیست
اال هی» و این که ماهیت مجعول نیست؛ اما اینکه فوق جعل است
یا دون جعل ،بحثی اســت که باید آن را در جای خود انجام دهیم.
و همچنین این جمله معروف شیخ الرئیس که فرمود« :ما جعل اهلل
مشمشة مشمشة بل اوجدها» بیشتر ناظر به همین بحث نفساالمر
هست که تقریب ًا با عدم مجعولیت ماهیت پیوند میخورد.
علم اجمالی و تفصیلی در عمق ذات
نکته دیگری که ایشان فرمودند دربارهي علم اجمالی و تفصیلی در
موطن ذات و عمق ذات بــود .چون در آنجا جای تفصیل و کثرت
نیســت ما هم نمیتوانیم در آنجا قضیه علم تفصیلی را که در آن
کثرت لحاظ شده اســت ،لحاظ کنیم؛ چون عرفا در ارتباط با ذات
سه اعتبار و سه اصطالح دارند :هویت غیبیه ،مرتبه احدیت و مرتبه
واحدیت.
هویت غیبیه اص ً
ال جای گفتن چیزی نیســت لذا از آن به مرتبه و
مقام «ال اســم له و ال رســم له» تعبیر می کنند .در مرتبه احدیت
تعین ا ّول نام گرفته دوباره وحدت محض
تعین و ّ
هم که نخســتین ّ
حاکم است .در مرتبه واحدیت که مرتبه اسماء و صفات است نوعی
تفصیل و کثرت لحاظ شده است بنابراین می توان گفت که آقایان
عرفا علم اجمالی را در مرتبه احدیت قائل هستند که آن را در برخی

از اصطالحــات و اعتبارات مرتبه علم ذات به ذات می نامند و علم
ذات به ذات عین علم به شئون ذات است .پس می توان علم اجمالی
را در آن لحاظ کرد ،ولی در مرتبه واحدیت جای اعتبار علم تفصیلی
اســت .پس ما نمیخواهیم منکر علم اجمالی و تفصیلی در موطن
ذات بشویم؛ منتهای مطلب به همان ترتیب و همانطورکه عرض
مستجن در غیب ذات و مندمج در
کردم .یعنی :نفساالمر اشیاء که
ّ
ذات اند ،و وجود علمی اشــیاء که کثرت علمی دارند و وجود عینی
اشیاء که کثرت عینی و خارجی دارند که خیلی واضح است.
استاد امینینژاد :نه میخواهم بدانم علم حصولی هست و یا علم
حضوری؟ و یا اص ً
ال تقسیم ندارد؟
استاد رمضانی :بهطورکلی من معتقد هستم که علم مطلق ًا از سنخ
حضور است و آن جایی که حضور نیست علم هم نیست ،معلوم هم
معلوم بالذات نیست؛ بلکه معلوم بالعرض است .ما وقتی که دربارهي
خودمان میگوییم من به این لیوان ،علم دارم و این لیوان معلوم من
اســت و این علم حصولی است نه حضوری چون در آن من حاضر
نیســتم و آن بیرون از ذات من است .لذا این لیوان معلوم بالعرض
است و چون این گونه است معلوم بالعلم الحصولی است؛ چون بین
من و آن ،با صورت علمیه واســطه خورده است .صورت این لیوان
در من حاصل شده است نه خود آن و لذا علم من به این لیوان علم
حصولی اســت اما آن صورتی که در ذهن من است معلوم بالذات
است و علم هم علم حضوری است .و چون ذات من محدود است و
نسبت به آنچه که در ذهن من هست نزدیکترم تا آنچه که در خارج
ذات من اســت ،برای من تفرقه بین علم حصولی و حضوری معنا
دارد و در همین جا میخواهم جواب اســتاد فیاضی را بدهم که من
نمیخواهم منکر علم حضوری و حصولی در موطن خود و یا شــما
و یا دیگران شوم؛ ولیکن ما میخواهیم بگوییم که شما درباره حق
تعالی نمیتوانید این تقســیمبندی را داشته باشید و بگویید :خداوند
تبارک و تعالی هم مثل من ـ که اآلن نسبت به این شیء خارجی،
عالم هستم به علم حصولی و نسبت به صورت ذهنیهای که از این
شیء در ذهن من هست ،عالم هستم به علم حضوری ـ نسبت به
برخی از امور ،عالم هست به علم حضوری و نسبت به برخی دیگر
عالم هســت به علم حصولی .این سخن درباره حضرت حق صدق

نمیکند؛ زیرا فرع بر این اســت که حضور خداوند باری تعالی را در
این موطن نپذیرید و قبول نکنید و نیز این شیء را در نزد او حاضر
ندانید؛ چون صحیح نیست و مستلزم محدودیت حق تعالی است.
استاد امینینژاد :شما در نفس االمر چه میکنید؟
اســتاد رمضانی :نفساالمر اشیاء قبل از علم حق مطرح هستند؛
چون به تعبیر دیگر ،همه اینها احوال وجود و شئون او در صقع ذاتند.
تقرر
تقرر در ذات ّ
قبــل از اینکه علم به آنها تعلق بگیرد به نوعی از ّ
دارند .اینها حرفهایی است که گفتنش سخت است و با آفاتی مواجه
میشود .به هر تقدیر آن امور و اشیاء قبل از اینکه علم را نسبت به
آنهــا در نظر بگیریم به نوعی در ذات تقرر دارند بعد از این تقرر می
گوییمَ « :عل َِم االشــیاء علی ما هی علیها» ،یعنی حق تعالی نسبت
به آنها ،همان گونه که هســتند مِن االزل الی االبد ،عالم است ،ما
اینجا برای اشیاء یک رتبه ای را قبل از علم قائل شدیم و علم تابع
آنهاست و بعد موجودات علمی رقم میخورند و در حضرت ذات به
وجود علمی موجود می شــوند و بعد هم به خارج راه پیدا میکنند و
به وجود خارجی موجود می شوند.
استاد امینینژاد :پس نفس االمر را ذات حق در نظر میگیریم؟
استاد رمضانی :بلی البته با همین توضیحی که عرض کردم یعنی
نــه فقط ذات بلکه ذات و حاالت ذات و شــئون ذات که همگی با
هم هستند که بعد «علم االشیاءء علی ما هی علیها» و علم به آنها
تعلق میگیرد و موجودات ظهــور علمی پیدا میکنند و بعد ظهور
عینــی پیدا میکند و اینها همه به طور یکپارچه از صدر تا ذیل نزد
حق تعالی حاضراند و علم او به همه حضوری محض اســت یعنی
نمیتوانیم بگوییم که نســبت به چیزی حصولی و نســبت به چیز
دیگری حضوری است این تقسیمبندی و این تفرقه غیرقابل دفاع
است.
مــن کالمم را با همان آیهای که کالم را با آن شــروع کردم ختم
میکنم یعنی آیة الکرسیَ « :ي ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أَ ْيدِي ِه ْم َو َما خَ لْف َُه ْم» ،ممکن
است که « َما بَ ْي َن أَ ْيدِي ِه ْم َو َما خَ لْف َُه ْم» معانی متفاوتی داشته باشند که
یکی از این معانی همین معنایی است که ما درباره آن بحث میکنیم
یعنی :موجود و معدومَ « .ما بَ ْي َن أَ ْيدِي ِه ْم»؛ یعنی :همین چیزهایی که

هــم اکنون وجود دارند و « َو َما خَ لْف َُه ْم»؛ یعنی آن چیزهایی که هم
اکنون وجود ندارند؛ چه آن چیزهایی که قب ً
ال وجود پیدا کرده و اکنون
وجــود ندارند و چه آن چیزهایی که هنوز وجود پیدا نکرده و بعداً به
وجود میآیند ،خلف به این معناست .نکته قابل توجه این است که
خداوند هم «ما بین أیدی» و هم «خلف» را به ضمیر «هم» اضافه
کرده اســت یعنی این قبل و بعد نسبت به شماست و اگر شما را از
میان برداریم ما بین «ایدی» و «ما خلف» یکی میشوند.
به اعتقاد من ،همه اینها نسبت به ذات ،یگانه و یکپارچه میشوند و
چقدر زیبا و شیرین فرموده جناب مولوی ،آنجا که می گوید:
منبسـط بـودیم و یک گوهر همه
بی سـر و بی پا بدیم ،آن سر همه
یـک گهـر بـودیم همچون آفتاب
بی گره بودیم و صافی همچو آب
چــون بصـورت آمد آن نور سره
8
شد عدد چون سایــههای کنگره
حق تعالــی در بعد میفرماید :احاطه به علم او برای انســان های
ْ
ََ ُ ُ َ َ
محدود ممکن نیست «ول ي ِحيط
ون ِبشي ٍْء ّ ِم ْن ِعل ِم ِه» البته در بعد،
امی ِد افراد مســتعد را قطع نمیکند چون در بعد می گوید« :إ َّل بماَ
ِ ِ
َش َ
ــاء»؛ این ِ«ب َما َش َاء» به مشیت حکیمانۀ حضرت حق ّ
جل و علی
برمیگردد ،یعنی حق تبارک و تعالی با توجه به استعداد ،قابلیت ،توان
و کشــش افراد آنها را از علم خودش بهره مند می سازد .از صبر و
حوصله عزیزان تشکر میکنم و همچنین از جسارتی که به حضرت
استاد داشتم پوزش میخواهم .والسالمعلیکم ورحمةالله وبرکاته.

پینوشت:

 .1شــرح غررالحكــم ،ج ،۲
صفحه .۴۹
 .2نهــج البالغــه؛ کلمــات
قصــار  ،۱۱۳نشــر مؤسســه
امیرالمومنین ،قم ۱۳۷۵ ،ش.
 .3نشســت علمــی «جایگاه
اعیــان ثابته در علــم خدا»،
پنجشنبه  ۱۴اســفند  ،۹۳در
ســالن اجتماعات مجمع عالی
حکمت اســامی قــم برگزار
گردید .در این نشست علمی،
کارشناســان محتــرم حجج
االسالموالمســلمین اســتاد
رمضانــی و اســتاد معلمی به
ارائه بحث پرداختند .دبیر این
نشست علمی ،حجتاالسالم
والمسلمین امینی نژاد بود.
 .4قمی ،شــیخ عباس ،الفوائد
الرضویه ،تحقیق ناصر باقری
بیدهندی ،ج  ،۲قم ،بوســتان
کتاب ،۱۳۸۵ ،ص.۶۱۸
اخبــار
عیــون
.5
الرضا؛ج۱؛ص.۱۱۸
 .6میرداماد ،ســید محمدباقر،
القبســات ،ص  ،۷انتشــارات
دانشــگاه تهران ،تحقیق دکتر
مهدی محقق.
 .7بقره؛ .۲۵۵
 .8مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر
اول؛ بخش.۳۳
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اخبــار

اخبــار علـمـی فـرهنگی
مجمع عالی حکمت اسالمی
 برگزاری جلسات
[[هیئت مدیره

هيئت مديره مجمع عالي حكمت اســامي در دو ماه مهر و آبان  ،1394با برگزاری چهار جلســه ،اهم موارد ذيل را در
دستور کار خود قرار داد:
ـ گزارش نشست های علمی برگزار شده در قم و مشهد؛
ـ تعیین زمان برگزاری ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره؛
ـ تنظیم ویژه برنامه بزرگداشت ایام ارتحال عالمه طباطبایی؛
ـ بررسی عضویت اعضاء جدید؛
ـ بررسی برنامه های افتتاح شعبه اصفهان؛
ـ گزارش افتتاح شعبه اصفهان؛
ـ تعیین اعضای شورای موقت اجرایی شعبه اصفهان؛
ـ بررسی برنامه های همایش ملی حکیم طهران؛ کمیته علمی و احیاء آثار ،پیش نشست ها ،برنامه های اجرا شده و در
دست اجرا؛
ـ بررسی زمان پیشنهادی برگزاری همایش ملی حکیم طهران؛
ـ بررسی روند فعال شدن بخش بین الملل مجمع؛
ـ بررسی درخواست های پژوهشی و آموزشی؛
ـ بررسی درخواست راه اندازی گروه های علمی جدید؛
ـ بررسی امور مالی ،اداری و اجرایی.
[[گروههای علمی

گروه علمی کالم

گروه علمی کالم در ماههای مهر و آبان ماه  ،1394سه جلسه برگزار
نمود و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ «اعتبار سنجی استناد به ابن ابی الحدید در مباحث امامت» توسط
حجت االسالم والمسلمین زهادت؛
ـ «نقد نظریه قرائت فراموش شــده از عصمت معصومان »
توسط دکتر روحی؛
ـ «ایمان از منظر عالمه طباطبایی »توســط حجت االسالم
والمسلمین مصطفی پور؛
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گروه علمی معرفت شناسی

گروه علمی معرفتشناسی در ماههای مهر و آبان  ،1394چهار جلسه
برگزار نمود که در آن موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ «نقد و بررســی کتاب بن الیه های شناخت» با حضور نویسنده
محترم حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی؛
ـ «نقد و بررسی کتاب بن الیه های شناخت (مبحث ماهیت حمل و
ضرورت قضایا)» توسط حجت االسالم والمسلمین معلمی با حضور
نویســنده محترم حضرت حجت االســام والمسلمین دکتر احمد
احمدی؛

ـ «نقد و بررســی کتاب بن الیه های شناخت (مبحث ام القضایا یا
اصل هوهویت)» توسط حجت االسالم والمسلمین سلیمانی امیری
با حضور نویسنده محترم حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر
احمد احمدی؛
ـ «نقش شــکل اول در قواعد استنتاج و کیفیت استخراج قانون از
آن» توسط حجت االسالم والمسلمین سلیمانی امیری.
گروه علمی عرفان

گروه علمی عرفان نیز در ماههای مهر و آبان ماه 1394ســه جلسه
برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ «وحدت شخصیه وجود در قرآن و احادیث» توسط حجت االسالم
والمسلمین امینی نژاد؛
ـ « یا من خلق االشــیاء من العدم :خلق از عدم به چه معناست؟»
توسط حجت االسالم والمسلمین رمضانی؛
ـ «ابعاد عرفانی عالمه طباطبایی »توســط حجت االســام
والمسلمین رمضانی؛
گروه علمی فلسفه

گروه علمی فلســفه نیز با برگزاری سه جلسه در مهر و آبان 1394
موضوعهای ذیل را مورد بحث و بررسی قرار داد:
ـ «عقل و اطالقات آن در علوم و فنون (جلسه دوم)» توسط حجت
االسالم والمسلمین میرزا احمد اسدی؛
ـ «تبیین و نقد نظریه فلســفی وحی » توســط حجت االســام
والمسلمین محمد جعفری؛
ـ «بررســی طرح ارتقاء آموزش فلســفه در حوز ه» توسط حجت
االسالم والمسلمین علی رضائیان؛
گروه علمی فلسفه اخالق

گروه علمی فلســفه اخالق نیز در مهر و آبان ماه 1394سه جلسه
برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ«رابطهمعرفتوعمل»توسطحجتاالسالموالمسلمیندکتراکبریان؛
ـ «روش های تربیت اخالقی در المیزان» توســط حجت االسالم
والمسلمین خزائلی؛

ـ «تحلیل معنا شناختی و هستی شناختی مصلحت از دیدگاه عالمه
طباطبایی »توسط حجت االسالم والمسلمین مهدی برهان؛
گروه علمی فلسفه دین

گروه علمی فلســفه دین نیز در ماههای مهر و آبان ماه ،1394دو
جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ «بررسی ایمان گروی کرکگور» توسط حجت االسالم والمسلمین
دکتر شیروانی؛
ـ «نقد و بررســی ادله دین شــناختی انکار تالزم دین و معنویت»
توسط حجت االسالم والمسلمین غفاری؛
گروه علمی فلسفه علوم انسانی

گروه علمی فلسفه علوم انسانی نیز در ماههای مهر و آبان ماه،1394
برگزار و موضوع ذیل در سه جلسه مورد بررسی قرار گرفت:
ـ «بازخوانی آراء ویتگنشتاین در علوم انسانی» توسط آقای دکتر چاوشی؛
 گروه علمی فلسفه سیاسی

گروه علمی فلســفه سیاسی نیز در مهر و آبان ماه ،1394سه جلسه
برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ «بررسی جایگاه تطبیقی عقل در کالم سیاسی و فلسفه سیاسی»
(دو جلسه)توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر بهروزی لک؛
ـ «رئالیســم تعاملی و حســن و قبح در فلســفه سیاسی عالمه
طباطبایی »توســط حجت االسالم والمســلمین دکتر یزدانی
مقدم؛
گروه علمی فلسفه جقوق

گروه علمی فلســفه حقوق با برگزاری چهار جلسه در مهر ،1394
موضوعات ذیل را مورد بررسی قرار داد:
ـ «روش شناسی علم حقوق» توسط دکتر حکمت نیا؛
ـ «اسالم و مبانی جرم انگاری :بازطراحی محل نزاع» توسط دکتر
علی صابری؛
ـ «نقد و بررســی سمینار دکتر صابری در باب اسالم و مبانی جرم
انگاری :بازطراحی محل نزاع» توسط اعضای گروه؛
ـ «نقد و بررســی نظریه دکتر حکمت نیا در باب روش شناســی

حقوق» توسط اعضای گروه؛
 واحد مشاوره علمی

مجمع عالی حکمت اســامی در بخش ارایه خدمات مشــاوره علمی در ماههای مهر و آبان  ،1394جلساتی برگزار نمود که موضوعات ذیل
توسط جمعی از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت:
ـ سیر مطالعاتی عرفان اسالمی؛
ـ تشکیک در وجود؛
ـ سواالتی در باب مفهوم کلی؛
ـ بررسی موضوعات انتخاب شده برای پایان نامه در موضوعات علوم عقلی؛
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اخبــار
ـ مشاوره تحصیلی در علوم عقلی
 جلسات شورای معاونان مجمع عالی و شورای کتاب

شورای معاونان و شورای کتاب مجمع عالی حکمت اسالمی در مهر  1394با تشکیل یک جلسه ،ضمن بررسی برنامه و بودجه پاییز شعبه
مشهد درخواست اعضای جدید را مورد بررسی قرار داد .هم چنین نسبت به آثار ارسالی به انتشارات حکمت اسالمی جهت چاپ تصمیمات
مقتضی نسبت به ارزیابی و چاپ اتخاذ گردید.

 افتتاح دومین شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در اصفهان
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در آستانه عید سعید غدیر ؛ عید والیت و امامت ،دومین
شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی پنجشنبه  ۹مهر ۱۳۹۴
با پیام ناظران معظم مجمع عالی حکمت اسالمی و پیام
حضرت آیــت اهلل العظمی مظاهری و با حضور آیت اهلل
سید یوســف طباطبایینژاد نماینده محترم ولی فقیه در
استان و امام جمعه اصفهان ،حجتاالسالم والمسلمین
دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی،
آیت اهلل غالمرضا فیاضی رئیــس هیئت مدیره مجمع
عالی حکمت اسالمی ،حجتاالسالم والمسلمین معملی
دبیر مجمــع عالی ،محمدباقر خراســانی ،مدیر اجرایی
مجمع و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران علمی
واجرایی اصفهان در سالن شیخ طوسی مؤسسه آموزش
عالی حوزه علمیه اصفهان افتتاح شد.
در این مراسم پس از بیان خیر مقدم توسط حجت االسالم و المسلمین هادیزاده ،آیت اهلل غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت
ت آیت اهلل العظمی مظاهری که در راهاندزای شعبه اصفهان تأکید فراوان داشتند ،با استناد به آیات و روایات به نقش و جایگاه
اسالمی با تشکر از حضر 
عقل پرداختند .و با توجه به جایگاه عقل در تصمیمگیری و هدایت انسان ،توجه به علوم عقلی را ضروری دانستند.
حجتاالسالم والمسلمین حسن معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی نیز در این مراسم با تشریح جایگاه مجمع و مستقل بودن آن از سایر
مراکز و در عین حال مرتبط بودن با تمام مراکز همسو ،تأکید کردند :مجمع عالی حکمت اسالمی در عرض مؤسسات دیگر نیست بلکه مرکز
و پاتوقی برای اصحاب حکمت محسوب میشود و براین اساس تالش نموده تا استقالل خود را حفظ کند.
قرائت پیام ناظران معظم مجمع عالی حکمت اسالمی؛ حضرات آیات عظام جوادی آملی ،سبحانی و مصباح یزدی (دامت برکاتهم) به مناسبت
افتتاح شعبه اصفهان توسط آقای معلمی از دیگر برنامههای این مراسم بود.
در بخشی از این پیام آمده است :فلسفه اسالمی در پی ترویج از مکتب خاصی که پایه گذار آن فرد غیر معصوم است نیست ،بال های اندیشه
خود را در این قید و بندها گرفتار نمی سازد ،بلکه او را به تفکر و اندیشیدن در پرتو یک رشته اصول فطری ،و آموزه های قطعی عقلی دعوت
کرده و از هر مکتبی آنچه را که با این موازین ،تطبیق می کند گل چین می نماید و مکاتب فلسفی از شرق و غرب در نظر او یکسان است،
مهم اندیشه است که با برهان و دلیل همساز باشد ،و در این مورد از قرآن و آموزه های معصومان علیهم السالم پیروی می کند ،چنان که می
ات َو َ
ض َربَّ َنا َما خَ لَق َْت َهذا بَاطِ ً
ال ( )...دعوت به تفکر) و در
الس َما َو ِ
األ ْر ِ
فرماید (:الَّذ َ
ون اللّ ق َِيا ًما َو ُق ُعو ًدا َو َعلَ َى ُج ُنوب ِ ِه ْم َو َي َتف ََّک ُر َ
ِين َي ْذ ُک ُر َ
ون فِي خَ لْ ِق َّ
ُون)( دعوت به برهان) .مجمع عالی حکمت اسالمی ،فرعی را در استانی نوگشایی
آیه دیگر می فرماید (:أَ ْم خُ لِقُوا م ِْن غ َْی ِر شَ ْی ٍء أَ ْم ُه ُم الْخَ الِق َ
می کند که در دامن خود شــخصیت های عظیمی را که ســالیان درازی سنگربان حکمت و پی افکنان فلسفه اسالمی بودند ،پرورش داده و
هنوز آوازه اندیشه های بلند دو حکیم بزرگ ،خاموش نشده و محافل فلسفی تهران مرهون اندیشه های بلند حکیم قشقایی(م )۱۳۲۸و آخوند
کاشی(م )۱۳۳۳است ،بنابراین هر اندیشه ای را عرضه کند ،از آنجا گرفته و به آنجا باز می گرداند و مصداق ( َه ِذ ِه ب ِ َضا َع ُت َنا ُر َّد ْت الینا) می باشد.
در ادامه این مراســم  ،پیام حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری به مناسبت افتتاح شعبه اصفهان توسط آقازاده ایشان ،جناب آقای حاج حسن
مظاهری قرائت شد .در این پیام آمده است :رشد و رونق افزایی معارف حکمی و علوم عقلی ،هم به برنامهریزی واقع بینانه و کارآمد که در
آن از امور متفرق و متش ّتت و اقدامات باری به هر جهت ،پرهیز شود ،نیاز دارد و هم به استقامت و صبر و حوصلة مواجهة با معضالت .سیره
و روش عالمانه استاد عظیم الشأن مرحوم ّ
علمه طباطبایی ق ّدس اهلل روحه در دورة معاصر ،در این جهت بسیار درس آموز است .این حکیم

الهی و واالمقام ،به رغم همه مشکالت و با مواجههای متین و اخالقی و عارفانه با تمام بیمهریها ،در دورهای از حوزه علمیه مقدسه قم به
احیای جریان حکمت و فلسفه و عرفان،اهتمام ورزیدند و با یک تالش برنامه ریزی شده و خستگی ناپذیر ،خدمات عظیم را به اسالم و قرآن
مستمر آن همچنان جاری و ساری است و بی ّ
شک تولّد و رشد همین مجمع عالی حکمت اسالمی
و حوزههای علمیه تقدیم کردند که برکات
ّ
ّ
نیز که در رأس آن اعاظمی از شاگردان برجستة آن استاد علمه عالیقدر ،حضرات آیات جوادی آملی ،سبحانی و مصباح یزدی (دامت برکاتهم)
حضور دارند ،را باید مرهون زحمات و خدمات عالمه طباطبایی ،و یکی از گلهای بوستان غرس شده به دست قدرتمند آن باغبان علوم
حکمی و معارف الهی ،به شمار آوریم .رحمت واسعة خداوند رحمان به روح ّ
مطهر آن استاد عظیم القدر باد.
در ادامه حجتاالسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی طی سخنانی به پیشینه درخشان حکمی اصفهان
پرداختند .ایشان حکیم را شخصیت الهی دانستند و افزودند :فلسفه و حکمت ابزاری برای رسیدن به حقیقت و شناخت خداوند متعال است ،از
اینرو ،بین هدف و روش حکمت اسالمی با فلسفه غیر اسالمی تفاوت جدی وجود دارد ،در حکمت اسالمی مقصد و جهتگیری مشخص
اســت و برای رســیدن به خداوند و شناخت خالق و صفات آن میباشد .ایشان تضاد با فلسفه را نادرست دانست و بیان کرد :عدهای با فلسفه
مخالفت دارند در حالی که شناختی از فلسفه و کاربرد آن ندارند ،و در حالی با فلسفه مخالفت میکنند که بسیاری از فالسفه ما فقیه بودند و
حکمای بزرگ اسالمی ما از متعبدترین شخصیتهای دینی می باشند.
در مراسم افتتاحیه شعبه اصفهان با حکم هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی آقایان جعفر شاهنظری ،مجید هادیزاده ،حسن مظاهری،
علی کرباسیزاده و حسین کلباسی اشتری به مدت سه ماه به عنوان اعضای شورای اجرایی موقت تعیین و معرفی شدند.
 همایش بزرگداشت حکمت و حکمای خراسان برگزار شد

دومین همایش از سلســله همایش های «بزرگداشــت حکمت و حکمای خراســان » نکوداشــت چهار حکیم مدفون در کوهسنگی
مشــهد ،حکیمان مرحوم آقابزرگ حکیم شــهیدی ،میرزا
مهدی شهیدی فرزند آقابزرگ حکیم ،شیخ اسداهلل یزدی و
شیخ سیفاهلل ایســی ،پنج شنبه هفتم آبان  ۱۳۹۴در سالن
همایش های دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در شهر
مشــهد ،توسط مجمع عالی حکمت اســامی شعبه مشهد
برگزار گردید.
حســن مطلع این همایش پیام حضرت آیــت اهلل العظمی
جوادی آملی (دامت برکاته) به مناســبت نکوداشــت چهار
حکیم مدفون در کوهســنگی بود .آیــت اهلل جوادی آملی
در پیام خود گرامیداشــت عالمان صالح و باعمل را منشــأ
نزول رحمت دانسته و اظهار داشت:عالمان دین ـ مخصوص ًا
ون َما بَقِی ال َّد ْه ُر» خواهند بود.
عالمان معارف الهی ـ مصداق روشــن «الْ ُعلَ َما ُء بَا ُق َ

پس از پیام عالمه جوادی آملی ،اســاتید محترم دکتر منوچهر صدوقی ســها و اســتاد غالمرضا جاللی به سخنرانی پرداختند .فاضل
ارجمند جناب آقای غالمرضا جاللی به عنوان ســخنران نخســت همایش،راجع زندگی نامه هریک از این حکما به سخنرانی پرداخت
 ،وی برای خاندان شــهیدی در انتقال و تثبیت علوم عقلی در حوزه مشــهد جایگاه ویژه ای قائل شــد و به نقل از شــهید واالمقام
مطهری گفت این خاندان یک و نیم قرن گرداننده ی اصلی جریان حکمت و فلســفه در خراســان بودند ،ایشــان اهمیت میرزا
مهدی شــهیدی را به این دانســت که او توانســته به صورت نظری و عملی میان برهان ،عرفان و فرقان جمع کند و این چیزی است
که در مکتب درس آقامحمد بید آبادی وجود داشــته اســت ـ مکتبی که تمام مکاتب اعم از مکتب نجف ،شیراز ،دزفول  ،مشهد و...
از آن متاثراند ـ و بزرگان خراسان بعد از میرزا مهدی وامدار آقا محمد بید آبادی بوده اند .استاد جاللی در ادامه به زندگی مرحوم آقا
میرزا عسکری شهیدی مشهدی ،معروف به آقا بزرگ حکیم ،فیلسوف و حکیم عالم متاخر واستاد مسلم فلسفه در نیمه قرن چهاردهم
هجری قمری ،اشــاره کرد و افزود :او تحصیالتش را نزد پدرش میرزا ذبیح اهلل ـ که خود شــاگرد و فرزند هدایت اهلل و او شــاگرد و
فرزند میرزا مهدی بود ـ و اســاتید دیگری چون مال غالم حســین شیخ االسالم مشــهدی ،میرزا محمدسروقدی در مشهد و بعد به
تهران رفته و اندکی میرزای جلوه را درک کرده و پس از وفات او نزد میرزا هاشــم گیالنی اشــکوری و میرزای کرمانشــاهی تلمذ
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نموده است .یکی از فرزندان آقابزرگ به نام ،میرزا مهدی  ،مردی فاضل ،اندیشمند و جامع بود که در تمام حوزه ی عظیم و پر رونق
مشــهد در آن زمان سرآمد بود .وی درسال ۱۳۵۴ه.ق از دنیا رفت .ودر پی رحلت فرزند ،درسال بعد آقابزرگ در سن۷۰سالگی دارفانی
را وداع گفت و در کوهســنگی دفن گردید و علت دفن ایشان در کوهســنگی نخست ممانعت عبداهلل پاکروان در دفن ایشان در حرم
مطهر امام رضا بود.
ســخنرانی بعدی این همایش مدرس و پژوهشگر فلسفه و عرفان اسالمی دکتر منوچهر صدوقی سها بود.

ایشان ضمن اشاره به پیشینه حکمی خراسان بزرگ و میراث گران سنگ این خطه  ،به تبیین جایگاه واالی علمی مرحوم شیخ اسداهلل
یزدی و شــیخ سیف اهلل ایسی پرداخت .استاد صدوقی پیرامون شیخ اســداهلل یزدی چنین گفت :که وی فرزند محمد حسین مشهور
به هراتی ،حدود ســال  ۱۲۷۸ه.ق در یزد متولد شــد و در تهران نزد آقا محمدرضا قمشــه ای و آقا علی مدرس و آقا میرزا ابوالحسن
جلوه به کمال رســید .و همان جا کتاب مبداء و معاد مالصدرا و ضمائم آنرا نوشــت و شرح حکمت االشراق با تعلیقات مالصدرا را احیا
نمود .ایشــان با شــیخ حسنعلی نخودکی ارتباط وثیقی داشته اســت و مرحوم نخودکی او را از اولیا و بزرگان اهل حق و اهل کشف و
یقین می دانست.
پس از ســخنرانی اســاتید محترم ،میزگرد علمی با موضوع «نقش حوزه های علمیه در جریان سازی علوم عقلی» با حضور آیت اهلل
واعظ زاده خراســانی شــاگرد شیخ سیف اهلل ایسی ،حجت االسالم و المسلمین شــیخ علی رضایی تهرانی ،دکتر صدوقی سها و دکتر
جاللی با دبیری علمی دکتر عباس جوارشکیان بر گزار و اساتید به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند .در پایان همایش نیز حاضرین در
همایش از جمله آیت اهلل غالمرضا فیاضی ریاست محترم هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی به مزار این بزرگان علم و حکمت
رفته و با نثار فاتحه یاد و خاطره آن حکما را زنده نگه داشــتند .خاطر نشــان می ســازد این همایش مورد استقبال کم نظیر اساتید و
فضالی علوم عقلی مشهد ،واقع گردید.
 برگزاری نشست علمی« نقش عالمه طباطبایی در احیاء حکمت اسالمی»

سال هشتم  /شماره 38
مهر و آبان 94

34

در ایام بزرگداشــت عالمه طباطبایی
نشست علمی «نقش عالمه طباطبایی
در احیاء حکمت اسالمی» با حضور دو تن از
شاگردان عالمه ،آیت اهلل دکتر احمد بهشتی
و حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر
احمد احمدی پنج شنبه  ۲۸آبان  ۹۴در سالن
اجتماعات مجمع عالی حکمت اســامی
برگزار شد.
در این نشست آیتاهلل دکتر بهشتی عالمه
طباطبایــی را دینمداری کامل دانســت و
گفت :عالمه از مبانی حکمت ،عرفان و تفسیر برای حفاظت و خدمت خوب استفاده کردند؛ در واقع ماموریتی که ایشان دنبال میکردند این
بود که مبانی و ارزشها و به طور کلی جاذبههای دین را به مردم نشان دهند .آیت اهلل بهشتی بیان کرد :اسالم و دین به هیچ عنوان دافعهای
ی دهد و یا در مقابل کسانی است که با دین
ندارد و اگر دافعهای باشد در مقابل بی عدالتی و خیانت و مظاهر منفی است که جامعه را آزار م 
ی خواهند دین را از بین ببرند.
عناد دارند و م 
ی
این شاگرد عالمه خاطرنشان کرد :ایشان به حدی این جاذبه را ایجاد کرده بود که بزرگانی مثل هانری کربن هر سال ،چند بار به ایران م 
آمدند تا از محضر عالمه استفاده کنند .وی در خصوص ارتباط دین و فلسفه خاطرنشان کرد :مالصدرا معتقد بود که اگر فلسفه را بدون دین
یکردند که از آن جمله
ی تواند ما را در یک فضای دینی و اسالمی قراردهد ،لذا بسیاری از حکمای ما نیز به همین شیوه رفتار م 
مطرح کنید نم 
باید به شیخ الرییس ابوعلی سینا اشاره کرد؛ ایشان را باید بانی اصلی حکمت متعالیه بدانیم نه مشاء؛ اگر ابن سینا را صرفا یک مشایی بدانیم
به ایشان ظلم کردهایم.
دکتر بهشتی در ادامه سخنان خود گفت :ابن سینا و شیخ اشراق و مالصدرا هر سه عالمانی قرآنی بودند و همیشه در براهین عقلی خود نیز
از قرآن کمک میگرفتند؛ ولی از این سه بهتر ،عالمه طباطبایی بود که تفسیر شیعه را با مبانی کالمی و حکمی به باالترین سطح رساند که

البته این آخر کار تفسیر نیست و عالمه نیز چنین ادعایی ندارد و بر لزوم توسعه این علم تصریح دارد.
دکتر احمد بهشتی با اشاره به نوآوریهای عالمه طباطبایی در علم تفسیر و مبانی عرفانی و نظری بیان کرد :نظرات جالب و بدیعی که ایشان
در المیزان و در باب وحی و کتاب و سنت و عرفان مطرح میکند به حدی جامع است که جا برای فعالیت سطحی گرایان و خرافه بافان نمیدهد.
این شاگرد عالمه بیان کرد :بارها مالصدرا در خصوص مباحث علمی و حکمی و تفسیری به گره و مشکلی خورد و به شیوهای سطحی به آنها
جواب داد که عالمه این نظرات را رد و نظریه جدیدی ارایه دادند که به راحتی این مسایل را حل کرد .وی گفت :هنرمندی مالصدرا و عالمه
طباطبایی این بود که ایشان از مواد خام مکاتب کالمی و عرفانی اشراق و مشایی استفاده کردند و به همین دلیل است که ممکن است برخی
بتوانند نظایری بر این مساله پیدا کنند .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه عرصه علوم انسانی در کشور ما هنوز به مبانی که مورد نیاز است نرسیده
است و باید شیوه بزرگانی چون عالمه طباطبایی را مالک عمل خود قراردهیم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و از شاگردان عالمه طباطبایی نیز در این جلسه با اشاره به
درک باالی عالمه طباطبایی از عمق مبانی حکمت و فلسفه ،ابراز داشت :عالمه همیشه به ما توصیه می کرد که «فلسفه ،فلسفه است و نباید
آن را با شعر و ذوقیات مخلوط کرد» به این دلیل که شما اگر در منظومه حاجی سبزواری دقت کنید گاه ًا ذوقیاتی با آن همراه شده است ،چرا
که عقیده عالمه براین بود که اساس فلسفه عقل و برهان است .حجت االسالم و المسلمین دکتر احمدی با توجه به مواجهه و آشنایی عالمه
طباطبایی با فلسفه غرب افزود :هر چند عالمه فرصت یادگیری زبان های خارجی و متون غربی فلسفی را تا حد زیادی پیدا نکرد؛ اما ایشان
در پاسخ به مسائل فلسفی غرب نیز نظر ویژه ای داشت و بسیاری از شبهات مطرح شده در کتب آنها را نیز پاسخگو بود .عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی با اشــاره به کتاب تفسیر المیزان به عنوان منبع جامع علوم مختلف ،عنوان کرد :عالمه در این کتاب مباحث اخالقی بسیار
مهمی را مطرح کرده و در آن از مبانی امامت به شیوه خیلی زیبا دفاع کرده است و علوم مختلف دیگری همچون سیاست ،حقوق ،خانواده،
حکمرانی ،اقتصاد ،زمین شناسی و  ...را هم مطرح کرده که نباید مورد غفلت واقع شود
در ابتدای این نشســت حجتاالسالم والمسلمین علی امینی نژاد که دبیر علمی این نشست را بر عهده داشت ،گفت :یکی از اشتباهاتی که
متاسفانه در این زمینه مطرح شده است ،آن است که برخی مفهوم حکمت اسالمی را با حکمت و فلسفه مغایر می دانند؛ یعنی میگویند که
فلسفه و اسالم با هم مطابقت ندارند یا اینکه بیان میکنند که اسالم با فلسفه میانهای ندارد .وی خاطرنشان کرد :آنچه که ما به عنوان فلسفه
اسالمی از آن یاد میکنیم هم حکمت و فلسفه است و هم اسالمی؛ بزرگان ما نیز در این زمینه حکمت و فلسفه اسالمی را شکل دادند.
این استاد حوزه بیان کرد :سه مکتب کالن مشاء ،حکمت متعالیه و اشراق در دامنه فلسفه اسالمی شکل گرفته است و هر کدام از این مکاتب،
شاگردان و شارحانی داشتند و قطعا در حوزه مکتب صدرایی ،عالمه طباطبایی یک نقطه عطف به شمار میرود .وی عالمه طباطبایی را احیاگر
حکمت متعالیه دانست و تصریح کرد :امروزه کتابهایی چون بدایهالحکمه و نهایهالحکمه محور دروس حکمی و فلسفی حوزه های ماست و
این مسئله بیانگر اهمیت و جایگاه عالمه در حکمت اسالمی تشیع است .این استاد حوزه بیان کرد :عالمه طباطبایی عالوه بر این که مکتب
صدرایی را توسعه داد؛ قرآن ،برهان و عرفان را با هم پیوند داد .وی روش عالمه را روش اجتهادی تر و دقیق تر و فنی تری نسبت به مالصدرا
دانست و افزود :به همین خاطر باید ایشان را یک نقطه عطف در حکمت اسالمی دانست.
 برگزاری نشست علمی« نقش عالمه طباطباییدر
احیاء حکمت اسالمی» در شعبه اصفهان

در ایــام رحلت عالمه طباطبایی ،همایش گرامیداشــت و
یادمان عالمه طباطبایی توسط مجمع عالی حکمت اسالمی
شعبه اصفهان برگزار شد .این همایش با حضور یکی از شاگردان
عالمه ،جناب آقای دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی سه شنبه
 26آبان  ۹۴در ســالن شیخ طوسی موسسه آموزش عالی حوزه
علمیه اصفهان برگزار شد.
دکتر دینانی با اشاره به آیه «ان اهلل واسع علیم» و تشریح آن در
قرآن پرداخت و ضمن تجلیل از جایگاه علمی عالمه طباطبایی
گفت :علما و بزرگان ما وجود ذهنی را باور داشتند و مالصدرا  ،ابن سینا و عالمه طباطبایی بر این موضوع تاکید داشتند.
این شاگرد عالمه در ادامه سخنانش گفت :سوژه با وجود ذهنی فرق دارد و کشورهای غربی این باور را ندارند در حالی که علما و حکمای ما
در مورد وجود بحث و گفتگو می کنند.
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دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی در این مراسم بزرگداشت عالمه طباطبایی ضمن بیان خاطراتی گفت  :عالمه طباطبایی مستحبی را ترک
نمی کرد و مکروهی را مرتکب نمی شد.
 جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی فلسفه حوزه علمیه قم برگزار شد

جلســه هماهنگی برنامه های آموزشی فلسفه حوزه علمیه قم با حضور حجت االسالم والمسلمین فرخ فال مدیر محترم حوزه علمیه استان
قم ،حجت االسالم والمسلمین پارسانیا معاون آموزش مجمع عالی حکمت اسالمی ،حجت االسالم والمسلمین سجودی معاون آموزش حوزه
علمیه قم ،محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی و آقایان نظری ،عرب پور ،فرجی راد ،حبیبی و شاهچراغی ،شنبه  18مهر  94در دفتر
مدیر حوزه علمیه استان قم برگزار شد.
در این جلسه در خصوص تعامل بیشتر مجمع عالی حکمت اسالمی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم نسبت به معرفی اساتید فلسفه ،کالم و
عرفان ،تشکیل کمیته های مختلف ارزیابی و طراحی و  ....مباحث مهمی مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
 سایت انگلیسی مجمع عالی جکمت اسالمی بزودی راه اندازی می شود

در راســتای اطالع رسانی و بهره مندی عالقمندان حکمت اسالمی در خارج از کشور ،سایت انگلیسی مجمع عالی حکمت اسالمی بزودی
راه اندازی می شود .کارهای مقدماتی این سایت از جمله برنامه نویسی ،ترجمه مطالب اولیه ،تعیین مطالب مورد نیاز و نحوه ورود اطالعات
تا کنون صورت گرفته و امیدواریم انشاء اهلل به زودی شاهد فعالیت این سایت باشیم .همچنین برنامه ریزی اولیه در راستای راه اندازی سایت
عربی نیز صورت گرفته است که پس از راه اندازی سایت انگلیسی کارهای مقدماتی سایت عربی انجام خواهد شد.

 ویژه برنامه های مجمع عالی حکمت اسالمی در ایام بزرگداشت عالمه طباطبایی
مجمع عالی حکمت اسالمی در سالروز ارتحال عالمه طباطبایی ویژه برنامه هایی را با همکاری گروههای علمی این مجمع بر گزار نمود
که مورد استقبال ،عالقه مندان به حکمت و فلسفه قرار گرفت .مقرر گردید که گزارش تفصیلی این نشست ها و جلسات علمی ،در ویژه نامه
ای مستقل به حکمت پژوهان تقدیم گردد.
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گزارش گروهها
 مدیر گروه :آیتاهلل غالمرضا فیاضی

 دستیار پژوهشی :روح اهلل صدراللهی

عقل و اطالقات آن در علوم و متون()2
حجتاالسالم والمسلمین اسدی
استاد حوزه و عضو گروه علمی فلسفه مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1394/07/01 :
 گروه علمی فلسفه
 اصطالح عقل در علم منطق؛

العقل فی کتاب البرهان:

ً
اصطالح عقل در باب برهان به معنای معقول یقینی اســت؛ یعنی« :الذی اخذ مقدمة للبرهان ».عقلی که از مقدمات و مبادی برهان اســت.

مبادی برهان باید یقینیات باشد و یقینیات عبارتنداز :اولیات ،مشاهدات ،مجربات ،حدسیات ،متواترات و فطریات.
پس مراد از اصطالح عقل در کتاب برهان ،یقینی بودن است.
فارابی در این زمینه میفرمایند:
مراد ارسطو از عقلی که در کتاب برهان میآورد ،قوه نفس است که انسان بوسیله آن برایش یقین حاصل میشود .برای نفس از طریق مقدمات
کلیه صادقه ضروری ،گوهری حاصل میشود که از روی یقین به یک مجهول علم پیدا میکند .این مقدمات از طریق قیاس دیگری نیست؛
بلکه از طریق فطرت و طبع انسانی انسان که برای او یقین حاصل می شود .لذا این مقدمات ،مبادی علوم نظری است.
مراد از عقل در کتاب برهان  ،همان یقین است یعنی انسان از مقدمات یقینی به نتیجه یقینی برسد.

 اصطالح عقل در علم اخالق:

معروف است که انسان دارای دو قوه است :یکی قوه عقل نظری (قوه ّ
علمه) و دیگر قوه عقل عملی (قوه ع ّماله)
فارابی میفرماید« :العقل النظری فی االنسان قوة یمکنه معرفة حقایق االشیاء و هی امو ٌر خارجة عن اختیاره و العقل العملی :قوة لالنسان بها
یتمکن من أن یکون بصیراً المور و اشیاء هی تحت اختیاره» بحثی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این دو عقل ،دو تا عقل هستند
یا یک عقل است ،اما به اعتبار متعلق آن تقسیم به دو عقل میشود؛ به عبارت دیگر ،اختالف است که آیا فرق بین این دو عقل تفاوت جوهری
و اساسی است یا اینکه در جوهر یکی هستند و اختالف آن دو امری عرضی است.
مدرک آنها اســت؛ اگر ادراک عقل به چیزی تعلق بگیرد که خارج از اختیار انسان است؛ مثل :باری
بعضی قایلند که اختالف این دو عقل در َ
تعالی و اشیاء خارجی ،این عقل نظری است و اگر عقل به چیزی تعلق بگیرد که تحت اختیارش است این عقل عملی است .بنابراین ،اختالف
در متعلق عقل است نه در خود عقل.
علماء علم اخالق ،در مورد عقل نظری تعبیر علم مکاشفه میآورند و از عقل عملی به علم معامله تعبیر میکنند .فارابی در اینجا عبارتی دارد
که میفرمایند« :اما العقل الذی یذکره ارسطو فی المقالة السادسه من کتاب االخالق ،فانه یرید به جزء النفس الذی یحصله فیه بالمواظبة علی
جنس من االمور علی طول الزمن الیقین بقضایا
جنس ٍ
شئ مما هو فی ٍ
جنس ٍ
شیئ مما هو فی ٍ
شیئ ٍ
جنس من االمور و طول تجربة ٍ
شیئ ٍ
اعتیاد ٍ
ً
و مقدمات فی االمور االرادیه التی شأنها أن تؤثر او تجتنب ،بتفاضل الناس فی هذا الجزء من النفس» از این عبارت« :جزءا من النفس» آمده

تقریب ًا همان معنای دو قوه بودن و دو مبدأ بودن عقل در انسان فهمیده میشود که هر عقلی حوزه مستقلی برای خود دارد.
پس مراد از عقل در حوزه اخالق همان عقل عملی است و مراد از عقل در اخالق ،این مرتبه از نفس است که کاربرد آن مربوط به عمل است.
 عقل در کتاب نفس:
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در کتابهایی که بحث نفس مطرح میشود؛ مخصوص ًا نفس انسانی .وقتی انسان به مرتبه عالی ادراک میرسد بحث عقل مطرح میشود و
اعلی المراتب ادراکی برای نفس را عقل میدانند.
خواجه طوسی میفرماید« :الصورة الحاصلة فی الذهن من الخارج» ،اگر فقط مجرد از مادة خارجی باشد؛ این ادراک مادی است و اگر آن صورت
حاصله ،مجرد از ماده و بعضی صفات ماده مثل وضع و مکان باشد ،این ادراک خیالی است .اما اگر آن صورت حاصله در ذهن مجرد از ماده و

جمیع صفات مادی باشد حتی از اضافه ماده نیز مجرد باشد این ادراک عقلی است .بنابراین:ادراک عقلی اعلی مراتب ادراک برای نفس است.
در طریق وصول به این مرحله از ادراک اختالف است؛ مشهور میگویند که :از طریق حذف و ایصال (تجرید و تقشیر) میتوانیم به ادارک
عقلی نایل شویم قول دوم اینکه :با ارتباط نفس از مرتبه نازله به مرتبه کامله است که به ادراک عقلی نایل میشویم .این در واقع تح ّول
نفس است که از مرحله حسی صعود میکند و به اعلی مراتب ادراکی (که عقلی است) میرسد.
فارابی میفرماید :ارسطو عقل را در کتاب نفس خود چهار قسم میداند .1:عقل بالقوه؛ 2.عقل باالفعل؛ 3.عقل مستفاد؛  4.عقل فعال.
 عقل در فلسفه مابعدالطبیعه:

عقلی را که تا کنون بیان گردید به عنوان یک مفهوم و معنا اراده شــده بود ،اما عقل در فلســفه ما بعدالطبیعه از سنخ معنا و مفهوم نیست
بلکه از سنخ وجود خارجی است .اینکه میگویند عقل اول و ثانی و  ...عقول طولیه و عرضیه ،عقل در این موارد ،به عنوان حقایق تکوینیة
خارجیة است.
موضوع علم فلسفه ،وجود بما هو موجود است .و بحث فلسفه از عوارض ذاتی وجود است .عقل از عوارض ذاتی وجود است .عقل بر این
اساس از جمله مسائل فلسفی حقیقی است و فلسفه ،نحوة وجود چنین وجودی (عقل) را تبیین میکند .این نحو از وجود که به آن عقل
میگویند ،وجود ابداعی است که مسبوق به ماده و مدت نیست و فقط مسبوق به علت وجودش است و علت عقل ،نور االنوار است .چون
عقل ،مادی نیست و تعلق به ماده هم ندارد از آن به مفارق محض تعبیر میکنند.هیأت این مفارقات عین تعلق به علتشان هستند و فنای
در علتشان دارند.
عقل ،مجرد از ماده و صورت است و ترکیبی از جنس و فصل ندارد و لذا ماهیت ندارد و ماهیتش همان وجود ابداعیاش است؛ یعنی مقهور
و مسطور در علتش است.
گفته شده است که این عقل ،بسیط و اجمالیّ ،
خلق عقول تفصیلی دیگر است؛ مثل قلم در دست کاتب که خالق حروف و کلمات است.
به عبارت دیگر :این عقل واسطهای است که خداوند توسط آن ،عقول طولی و عرضی را خلق میکند.
شــیخ اشــراق از «وجود» تعبیر «نور» میکند و از عقل ،تعبیر به «نور قاهر» میکند و از نفس تعبیر «نور اسپهنبد» میکند و عقول را به
عقول طولی ،عرضی تقسیم میکند.
 نتیجه اینکه:

عقل در مابعدالطبیعه ،عبارت اســت از نحوه خاصی از وجود که مفارق از ماده و عوارض ماده اســت و حکیم ســبزواری در اسرار الحکم
میفرماید :بدان که عقل در اصطالح حکماء ،اطالق شده بر نفس معقوالت؛ چه معقول موجودی است مجرد بسیط ،محیط به کل افراد و
انحاء وجودات خاصه به آنها .و هر موجودی که چنین باشد ،عقل است.

تبیین و نقد نظریه فلسفی وحی از نظرگاه فارابی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمد جعفری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه94/7/15 :
 گروه علمی فلسفه
 تبيين نظريه

مبهم آن
فهم زوايا و
ِ
خفاياي رازآلود و ِ
معلومــات اندکي که از رهگذر آيات و روايات در مورد چيســتي وحي وجود دارد ،کمک زيــادي به ِ
نمينمايد .در اين ميان جرئت و جسارت حکيمان در ورود به اين عرصه و دست اندازي به فهم ابعاد و اضال ِع وحي ،ستودني است .ديدگاه
فارابي در مورد اتصال روح نبي با عقل فعال که در بيان ماهيت وحي ابراز شده بود ،نقطة عطف و شروعي بود براي نظريه پردازي در باب
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گزارش گروهها
حکمت سينوي
من جمله ابن سينا را برانگيخته و در حکمت متعاليه با تأثير پذيري از عرفان و
ِ
چيستي و چگونگي وحي که نظر ديگر فالسفهْ ،
و اشراقي ،به تکامل و غناي بيشتري رسيد .فالسفه با طرح اين بحث ،گام موثّري در راستاي تلفيق دين و فلسفه و تحليل فلسفي آموزههاي
ديني برداشتند.
عنوان يک منبع معرفتي در کنار
بديهي است که اين بحث صبغهاي هستي شناسانه و نه معرفت شناسانه دارد .درست است که وحي خود به
ِ
حس ،عقل و شهود مطرح است و ميتوان در مورد وحي هم به عنوان يک معرفت و يا منبع معرفتي از اين زاويه نگريست و در
ساير منابع نظير ّ
فحص ديدگاه
ارزش داللي و ميزان واق عنُمايي آن سخن گفت و ديدگاه فالسفه را در اين باب جويا شد .و لکن ما در اين مقال به دنبال
ِ
مورد ِ
ً
درستي وحي به عنوان يک معرفت نميباشيم ،بلکه صرفا درصدديم در مورد فرآين ِد شکل گيري و
فالسفه در مورد تعيين ارزش و صحت و
ِ
تحق ِّق معرفت وحياني در عالم خارج و امکان آن به تحقيق بپردازيم .البته اين موضوع داراي مباني جهانشناســانه و انسانشناسانه متعددي
علم النفس حکما بيرون کشيد.
الهيات و نيز ِ
است که بايد آن را از هستي شناسيّ ،
فارابي وحي را همان افاضة عقل ف ّعال به عقل نظري انســان انگاشــته و حامل وحي را رئيس ا ّول و فاعل آن را خدا ميداند و البته در اين
ميان ،نقش واسطهاي عقل فعال را که وي آن را همان جبرئيل ميداند ،برجسته نموده و معتقد به اتحاد موحي اليه با عقل فعال از نوع اتحاد
نبي را به واسطة نقش هدايتگريش ،واجد علم به غيب
نبي را هر دو ،از وحي به رهمند ميدان د گرچه ّ
عاقل و معقول ميباشد .وي فيلسوف و ّ
ات انطباع و خروج شعاع باور دارد
ي
نظر
و
له
متخي
قوة
در
خيالي
صور
حلول
متخيله،
قوة
ت
ي
ماد
به
فارابي
متخيله ميانگارد.
ّ ِ
ّ
ّ
از طريق کمال قوة ّ
نبي اســت که لباس الفاظ و ُصور را به وحي ميپوشــاند .در آموزة وي ،وحي گزارهاي است و البته ساز و
و لذا به عقيدة وي ،اين قوة ّ
متخيله ّ
متخيله و گاهي به سطح
کار الزم براي وحي زباني ،در نظام فلسفي وي وجود ندارد .از نظر فارابي
ِ
مراتب وحي گاهي به ش ّدت و ضعف قوة ّ
معارف وحياني بازميگردد.
فارابي حامل وحي را رئيس نخست معرفي مينمايد که باالترين مقام را در مدينة فاضلة دارا بوده و در رأس آن است .دو شرط مهم در رئيس
اول ضروري است .اول آن که طبع ًا و فطرتًا مستعد براي اين امر باشد و ثاني ًا بر اساس آن فطرت ،ملک ه و ارادهاي جدي براي اين رياست در
او پديد آيد.
معلم ثانی ،رئيس اول را از يک زاويه ،حکيم و فيلســوف ميداند و از بُعدي ديگر نبي و مرســل .از اين حيث که رئيس اول در عقل نظري و
عملي به کمال رسيده و عقل بالفعل او به عقل مستفاد بدل گشته و با عقل فعال متحد گرديده ،حکيم و فيلسوف است و از آن جا که به واسطة
نبي است .توضیح آن که فارابي در آن جا که وحي را اتصال عقل مستفاد
قوة متخيله ،وحي بر او نازلگرديده و توانايي اخبار به غيب را يافتهّ ،
به عقل فعال ميداند ،نظر به يک نوع وحي داشــته که صرف ًا در آن ادراک معقوالت صورت ميپذيرد و در جايي که قوة متخيله را در وحي
نبي عالوه بر ادراک معقوالت ،به ادراک جزئيات و ا ِخبار نسبت به آنها
مدخليت ميدهد ،مرتبه و قسمي ديگر از وحي را مد نظر قرار داده که ّ
متخيل و محسوس (از جمله ديدن فرشته و سخن با او) نائلميآيد و اين تنها وج ِه جمع معقول براي رفع تعارض در سخنان
و ادراک صور َ
وي ميباشد .با این تبیین ،از نظر فارابی همة انبياء فيلسوف و حکيم هم ميباشند و لکن هر فيلسوفي نبي نيست گرچه موحي اليه ميباشد.
به تعبير ديگر ميان نبي و فيلسوف عموم و خصوص مطلق برقرار است.
تمايز سنخ وحي در فالسفه و انبيا ،به حيطه و قلمر ِو وظايف و شرايط آنها برميگردد .فيلسوف در دريافت حقايق کلي با نبي همگام است و
متخيله ،آگاه است و فيلسوف اطالعي از آنها ندارد.
لکن نبي براي هدايت مردم ،به جزئيات حوادثِ گذشته ،حال و آينده نيز از طريق کمال قوة ّ
با اين توصيف از نظر فارابي ،انبيا امتيازي نسبت به حکما مييابند نه اينکه در درجة فروتري در قبال آنان قرار گيرند.
از بيانات فارابي به دست ميآيد که آن چه پيامبر ميبيند و يا ميشنود ،صرف ًا بر اساس صور و رسوماتي است که قوة متخيله محاکات نموده و
محاکات هر امر معقولي ،از محسوسات متناسب با
در سمع و نظر او قرار داده است .مسألة تمثل در همين بستر ،قابل تبيين است .متخيله در
ِ
آن که شأنيت حکايتگري از آن معقول را دارا هستند ،بهره ميبرد.
 نقد و نظر :

 ÓÓنظرية وحي فلسفي ،قدمي سترگ در تلفيق ميان دين و فلسفه و تحليل عقلي آموزه هاي ديني است.اين نظريّه در برخي از مؤلّفهها
با نگاه قرآني انطباق و در پارهاي افتراق جدّي يافته است .به لحاظ عقلي نيز در پارهاي مولّفهها ميتوان ترديدهاي جدّي روا داشت.
فلســفي وی ،صبغة
ÓÓفارابی ،عقول را بر مالئکه و عقل فعال را روح االمين و روح القدس ميدانند و در اين جاســت که جهان بيني
ِ
ديني و قرآني به خود گرفته و توفيقي ميان حکمت و شريعت حاصل ميآيد که از يک منظر ميتواند از نقاط قوت انديشة او باشد.
 ÓÓگرچه براهين متعدد عقلي وجود عالم عقول و ملکوت را تأييد مينمايد و لکن منحصر کردن عقول در ده و تطبيق عقول با مالئکه
و عقل فعال با ملک وحي را تنها ميتوان در ح ّد يک فرضيه دانســت .از سوي ديگر تطبيق عقل فعال بر جبرئيل با اشکاالت متعدّد
روبروست.

سال هشتم  /شماره 38
مهر و آبان 94

40

ِ
صورت عقل مستفاد دانسته و سخن از حلول عقل فعال در نفس انسان و اتحاد با آن دارد و لکن قطعاً وي معتقد
ÓÓفارابي عقل فعال را
جوهري
نوع وحدت سرياني و يا وحدت اطالقي نميباشد زيرا مباني اين وحدت در آراء وي وجود ندارد .وي نه به حرکت
ِ
به اتحاد از ِ

نفس اعتقاد دارد و نه به اتحاد حقيقت و رقيقت ميان علت و معلول.

اصطالح وحي را مترادف با فلسفه مينمايد و وحی
ÓÓا ّما تل ّقي فارابي از وحي ،از اســاس مخدوش اســت .وي با اين تعريف از وحي،
ِ
رافرآیندی حصولی و اکتسابی میانگارد.
 ÓÓفارابي به وحي گزارهاي معتقد اســت اما در تحليلِ فارابي ،القاء وحي جنبة حســي ندارد و وحي از قبيل الفاظ و عبارات مســموع
نبي است که بايد متناسب با سطح فهم مردم از صورتهاي خيالي مشابه براي اين منظور بهره ببرد و بديهي است
نميباشــد .اين ّ
نبي است که جنبة ديداري و شنيداري پيدا مينمايد .این زاویه از دیدگاه فارابیُ ،موهم دخالت نفس
ساختة
دســت
که همين صور
ّ
نبی در فرآیند زبانی شدن وحی است .
ميان رؤياي صادق و وحي برقرار مينمايد ،از نقاط ق ّوت بحث مراتب و درجات وحي وي ميباشد.
ÓÓارتباطی که فارابي به لحاظِ فلسفي ِ

بررسی طرح ارتقاء آموزش فلسفه در حوزه
حجتاالسالم والمسلمین علی رضائیان
تاریخ ارائه94/8/13 :
 گروه علمی فلسفه
 طرح ارتقاء آموزش فلسفه در حوزه

میگویند از نشانهها و آثار حکمت این است که کار را از روی استحکام پایه ریزی میکند و حکیم را به چنین صفتی میشناسند ،حال سوال
تِما حکیمانه عرضه میشود؟ ،اسفار بزرگ حکیم صدرایی ،هم در محتوی و هم در روش و ساختار ،متعالی است و به سوی
این است که حکم 
متعالی رهنمون مینماید ،ا ّما این ساختار زمانی تعالی خود را حفظ میکند که ،در عین حفظ چهارچوبها ،عنصر زمانه و اقتضائات را در او لحاظ
نمود و اال نه سیر در خلق و نه سیر به سوی حق ،تعالی خود را نخواهد داشت.
با این همه ،آیا ساختار ارائه فلسفه و حکمت در جامعه در نگاه عام ( بحث جدایی به آن پرداخته میشود)و آموزش آن در حوزه علمیه که بستر
اصلی تربیت مربیان حکمت به شمار میآید ،حکیمانه است؟ .با اندک تأملی به پرسشهای پیشرو برخی نقاط اساسی روشن میگردد و از
اساتید معظم و خواهشمند همفکری در پیشبرد این شجرة متعالیه را داریم (.اساتید گرانقدر میتوانند در صورت تمایل پاسخها را به مجمع
عالی ،یا پست الکترونیکی اینجانب h.ali.rezaian@gmail.com ،ارسال فرمایند)
اهداف تدریس و آموزش فلسفه در حوزه علمیه چیست؟،آیا اهداف در اقتضای جدید زمانه ،نیاز به بارخوانی و تکمیل ندارد؟ ،آیا سرفصلهایی
که به آن پرداخته میشود و محتوی موجود ،این اهداف را تأمین مینماید؟ ،با فرض اینکه در سرفصلها این استغناء موجود است ،آیا روش و
مراحل آموزش ظرفیت انتقال را دارد؟ ،با توجه به رویکردهای تخصصی در بین طالب و سطوح مختلف انگیزشی و ،...آیا تمام این سرفصلها
و اهداف باید برای همگان یکسان بوده و منابع و روشها ،همسان باشد؟.
با نیم نگاهی به وضعیت موجود ،پاســخ این سوالها نگاهی جامع و دقیق از همه اساتید فلسفه میطلبد ،آنچه به عنوان طرح ارتقاء آموزش
فلسفه در حوزه مطرح شده ،در پی بررسی ابتدایی این پرسشها است ،و از اساتید معظم خواهان همفکری و یاری در ارتقاء این شجره طیبه
هستیم تا وظیفه خود را در این برهه به سرانجام رسانیم.
با توجه به اهمیت و اهداف هرکدام از عناوین یاد شــده در ذیل تقســیم؛ ( خداشناسی ،معرفت شناسی ،فلسفه اخالق )....میتوان اهداف را
دقیقتر و بیشتر بررسی نمود .با این توصیف و با توجه به اهداف و سرفصلها ،آنچه در حوزه ارائه میشود فقط بخش اندکی از این مهم را
برآورده مینماید .
از سوی دیگر روش ارائه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و با توجه به سطوح مختلف طالب این مهم بیشتر به چشم میآید؛ عزیزان از
مقطع راهنمایی و متوسطه ،دیپلم با گرایشهای مختلف ،دانشجویان کارشناسی و باالتر ،همه این عزیزان با سطوح مختلف ،توانانی و انگیزشی،
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گزارش گروهها
با یک روش و عناوین مشابه رو به رو هستند.
به نظر میرسد ،از سویی با مرحلهای نمودن ارائه دروس و سطج بندی سرفصلها،و از سوی دیگر با اختیاری قرار دادن برخی از سرفصلها
برای دورههای تخصصی ،این مهم تا حدودی قابل استیفاء بوده و از جانب دیگر ،در روش بیان و ارائة متن ،با پایه قرار دادن مرحله تصور ،و
جداسازی مرحله تصدیق ،که مشتمل بر خصوصیتهایی از جمله؛ بسط و تصویر سازی ،بیان ارکان ،پرهیز از جزئیات و اقوال ،نمایی کلی از
فوائد و آثار ،بتوان به سطحی قابل قبول ،از ارائه فلسفه و رشد توان تحلیل طالب ،دست یافت ،ان شاء اهلل در جلسه به تفصیل توضیح روش
ارائه میگردد.

«برهان واقعیت» بر وجود خدا از منظر عالمه طباطبایی
حجتاالسالم والمسلمین عشاقی
استاد حوزه و عضو گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه94/08/27 :
 گروه علمی فلسفه
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میتوان گفت بر اساس نظر مرحوم عالمه طباطبائی برهان «واقعیت» بر وجود خدا دو مقدمه دارد
مقدمه اول  :واقعیت (بدون این که مقید به قیدی ،و مشروط به شرطی باشد) موجود است؛ در تثبیت این مقدمه مرحوم عالمه به چند بیان
تمسک کرده است.
بیان اول ،تمسک به بطالن سفسطه  :ایشان سفسطه (به معنای انکار مطلق واقعیت) را بگونۀ بدیهی باطل دانسته؛ و بنابراین موجودیت مطلق
واقعیت را الزمۀ الینفک بطالن سفسطه قرار میدهد؛ ایشان این بیان را این چنین تقریر میکنند « :در نخستين گامى كه مىخواهيم پس
از خاموش كردن ترانه سفســطه برداريم با واقعيت اشــياء مواجه بوده و سر و كار ما با واقعيت هستى خواهد بود يعنى اصل واقعيت را اثبات
نموده با غريزه غير قابل دفع خود به جستجو و كنجكاوى از واقعيتهاى گوناگون خواهيم پرداخت .و به عبارت ديگر مىدانيم واقعيتى هست»
(مجموعۀ آثار شهید مطهری .)6/481
باید توجه داشــت از بطالن سفسطه ،ثبوت اصل واقعیت البشرطی الزم میآید ،نه واقعیت خاصهای؛ زیرا در عین بطالن سفسطه ،میتوان
تحقق واقعیت خاصهای را هم انکار نمود؛ پس آنچه از بطالن سفســطه الزم میآید ،ثبوت اصل واقعیت البشــرطی است؛ لذا ایشان در این
عبارت میگویند خاموش شدن ترانه سفسطه اصل واقعيت را اثبات میکند.
بیان دوم ،تمسک به بطالن بدیهی تناقض :واقعیت ،الواقعیت نیست؛ چون الواقعیت ،نقیض واقعیت است؛ و بهگونه بدیهی اتحاد نقیضین
باطل است؛ پس واقعیت ،الواقعیت نیست و هستی ،نیستی نیست ،پس واقعیت ،موجود است؛ ایشان این بیان را این چنین تقریر میکنند: 
«واقعيت هستى ،بىهيچ قيد و شرط ،واقعيت هستى است و با هيچ قيد و شرطى ال واقعيت نمىشود» (همان .)962/
و نیز میگویند « :خود واقعيت هستى ،مقابل خود را – نيستى -بالذات نپذيرفته ،هرگز با وى متصف نمىشود؛ يعنى هستى نيستى نمىشود  -با
حفظ وحدت در جميع شرايط ( .» -همان.)421/
در این بیان هم مرحوم عالمه اصل واقعیت البشرطی را اثبات میکند نه واقعیت خاصهای؛ لذا میگوید «واقعيت هستى بىهيچ قيد و شرط»
که تعبیر «بیهیچ قید» نفی حیثیت تقییدیه است و تعبیر « بیهیچ شرط» نفی حیثیت تعلیلیه است؛ بنابراین آنچه در این بیان اثبات شد اصل
واقعیت البشرطی است.
بیان سوم ،تمسک به بطال ن خلف و تناقض  :اگر مطلق «واقعیت» موجود نباشد پس هیچ واقعیتی نباید ثبوت داشته باشد؛ چون نفی طبیعت،
مالزم با نفی جمیع افراد است؛ ولی اگر هیچ واقعیتی ثبوت نداشته باشد ،این واقعیت «که هیچ واقعیتی ثبوت ندارد» ثبوت دارد؛ و بنابراین از نفی
مطلق «واقعیت» که مالزم با نبود هر واقعیتی است الزم میآید ثبوت یک نحوه واقعیت که این خود ،افتادن در دام خلف و تناقض است؛ چون

نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است ،تمسک به این بیان از حاشیه ایشان بر اسفار روشن است ..که میگویند « :أن فرض بطالنها (الواقعیۀ) و
رفعها مستلزم لثبوتها و وضعها -فلو فرضنا بطالن كل واقعية في وقت أو مطلقا كانت حينئذ كل واقعية باطلة واقعا أي الواقعية ثابتة».

در این بیان هم مرحوم عالمه اصل واقعیت البشرطی را اثبات میکند ،نه واقعیت خاصهای را؛ لذا در ادامه عبارت فوق میگویند « :و إذ كانت
أصل الواقعية ال تقبل العدم و البطالن لذاتها»...
مقدمه دوم  :واقعیت موجود ،واجب الوجود بالذات است؛ زیرا او بدون این که مقید به قیدی ،و مشروط به شرطی باشد ،موجود است؛ و موجودی
که بدون هر شرط و قیدی موجود باشد ،واجب الوجود بالذات است؛ «و إذ كانت أصل الواقعية ال تقبل العدم و البطالن لذاتها فهي واجبة بالذات
فهناك واقعية واجبة بالذات» پس روشن شد که موجودی( ،با هویت مطلق واقعیت) ،واجب الوجود بالذات است؛ پس میتوان گفت واجب الوجود
بالذات ،موجود است؛ چون این عکس مستوی آن گزاره قبلی است.
نکاتی در باره این برهان :
نکته اول  :حد وسط این برهان یعنی تکیهگاهی اصلی که بحث در مورد آن ما را به این نتیجه که واجب الوجود بالذات ،موجود است ،رساند،
مطلق واقعیت بود ،یعنی «واقعیت» بدون این که به قیدی مقید و به شرطی مشروط باشد ،نه واقعیت خاصهای که در آن ،واقعیت به خصوصیتی
تقید یافته است.
توجه به این نکته الزم است؛ زیرا برخی ناشیانه این برهان را با اتکاء به واقعیت خاص تقریر کردهاند ،و بعد هم در بيان انتاج برهان ماندهاند
و برهان قویم مرحوم عالمه را ناتمام تلقی کردهاند.
نکته دوم  :مقدمات این برهان بدیهیاند و بیانات گفته شده صرفا تنبیه به یک امر بدیهی است؛ و لذا در برخی تقریرها مرحوم عالمه فقط
به تنبیه به مقدمه اول اکتفا کرده است؛خود ایشان میگویند « :و من هنا يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند اإلنسان و
البراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة».
نکته سوم  :این که مصداق حقیقی و بالذات واقعیت چیست؟ ماهیت است چنانکه امثال شیخ اشراق میگوید یا وجود است چنانکه صدرالمتألهین
میگوید فرقی در تمامیت این برهان ندارد؛ لذا این برهان بدون نیاز به اثبات اصالت وجود و سایر مسائل فلسفی منتج نتیجه مطلوب است.
نکته چهارم  :بر خالف پندار برخی شراح کالم عالمه در کتاب روش رئالیسم این برهان با برهان صدرالمتألهین در جلد شش اسفار ص 14
مغایر است؛ زیرا همانگونه که روشن شد این برهان هیچ ابتنائی به اثبات مسائل فلسفی از قبیل اثبات اصالت وجود یا تشکیک وجود ندارد؛
حال آن که برهان صدرالمتألهین در اسفار مبتنی به اصالت وجود و تشکیک وجود است.
نکته پنجم  :از نتایج مترتب بر این برهان اثبات وحدت شــخصیه وجود اســت و این که هستی هیچ تعددی ندارد؛ زیرا وقتی روشن شد که
«واقعیت» بهحسب خودش با قطع نظر از هر حیثیت تقییدی و تعلیلی ،واجب الوجود است؛ هر تعددی در «واقعیت» ،مالزم با تعدد واجب الوجود
بالذات است؛ زیرا افراد یک طبیعت از سنخ همان طبیعتاند ،و این با براهین نفی تعدد واجب سازگاری ندارد.
 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح

 دستیار پژوهشی :حجت االسالم دکتر جمال سروش

رابطه معرفت و عمل
حجتاالسالم والمسلمین اکبریان
تاریخ ارائه94/07/02 :
 گروه علمی فلسفه اخالق

فیلسوفان در این موضوع که معرفت شرط الزم عمل است ،اتفاق نظر و در اینکه شرط کافی آن باشد ،اختالف داشتهاند .سقراط اولین فیلسوفی
است که معرفت را شرط کافی برای عمل میدانست و معتقد بود اگر انسان از بدی عمل آگاه شود ،هرگز مرتکب آن نخواهد شد .شاگرد او
افالطون آن را مورد تأیید قرار داد .ارسطو در مقابل این دیدگاه ،دو گروه از انسانها را به ما یادآور میشود .انسانهای لگام گسیخته که گرچه از
بدی عمل آگاهی دارند ،اما خواهان بدی هستند و با آگاهی از بدی عمل مرتکب آن میشوند .گروه دوم کسانی که دراای ضعفاخالقی هستند؛
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گزارش گروهها
بدی را نمیخواهند ،اما به جهت ضعف اراده اخالقی و تحت تأثیر میل نفسانی ،مرتکب بدی میشوند .برخی از نظریههای فیلسوفان اسالمی،
مانند رابطه مقدمات فعل ارادی و عمل ،رابطه علم حضوری و عمل ،به دیدگاه ســقراط و افالطون شــباهت میرسانند؛ اما همه نظریهها با
اشکاالتی مواجه شده و تبیین کاملی از ضعف اراده و راه حلی برای آن ارائه نمیدهند .آیات و روایات دینی در این موضوع به چند دسته تقسیم
شدهاند .اگرچه تعدادی از آنها در ظاهر داللت بر کفایت معرفت دارند ،اما غالب ًا و به صراحت از شکاف میان معرفت و عمل سخن گفتهاند.
به نظر میرسد که شاید دستیابی به «یقین» بتواند این شکاف را برطرف نماید؛ یعنی اگر کسی یقین بهب دی چیزی داشته باشد ،مرتکب
آن نخواهد شد .یقین دارای دو قسم معرفتی و روانشناختی است؛ یقین معرفتی ،یا معرفت یقینی ،همان حکم رابطه معرفت و عمل و ضعف
آن را به همراه دارد ،اما یقین روانشناختی ممکن است آن ضعف را نداشته باشد؛ زیرا بسیار بعید مینماید کسی با یقین روانی به بدی عمل،
میل نفسانی به آن داشته باشد ،اما باید یقین روانی همراه با یقین معرفتی باشد؛ یعنی یقین روانی مطابق با واقع باشد تا عمل غیراخالقی با
تصور اخالقی بودن صورت نگیرد؛ در عین حال با چند سوال در اینجا مواجه هستیم.
اول اینکه یقین به وجه اخالقی برای انسان چگونه واقع میشود؟ آیا باورمندی به خدا و آخرت در یقین به وجه اخالقی عمل تأثیرگذار است؟
در این صورت باید عالوه بر یقین ،ایمان دینی نیز وجود داشته باشد .از منظر دینی و با نظر به آیات و روایات دینی ،یقین به عنوان مرتبهای از
ایمان دینی لحاظ میشود و کسانی که به نقش کافی یقین در عمل اذعان کردهاند ،از یقین به وجه اخالقی عمل با لحاظ گستره آثار اخروی
آن سخن گفتهاند؛ یا اینکه صرف ًا از یقین به متعلقات ایمانی گفتهاند که در برطرف کردن ضعف اخالقی تأثیرگذار است.
سؤال دوم این است که یقین روانی به تمام رفتارهای اخالقی چگونه میتواند تحقق یابد؟ آیا یقین روانی میتواند ملکه اخالقی در انسان
ایجاد کن َد بدون وجود ملکه اخالقی ،آیا انسان در معرض تهدید اخالقی قرار ندارد؟
مسئله دیگر صعوبت دستیابی به یقین اس که در متون دینی نیز به آن اشاره میشود .ارسطو که از ضعف اراده اخالقی سخن گفته بود ،افراد
پرهیزگار و خویشتندار را نیز برای ما یادآور شد که آنها دچار ضعف اراده اخالقی نمیشوند؛ زیرا میل نفسانی به بدی ندارند .چنین افرادی
تعداد اندکی از انسانها هستند .تئوری یقین روانی شاید بتواند توجیهی برای رفتار پرهیزگاران باشد ،اما ضعف اخالقی را در عموم انسانها
برطرف نمیکند؛ زیرا عموم انسانها به چنین مرتبهای نمیرسند.
نظریه ایمان دینی میتواند جبرانکننده کاستیهای نظریه یقین باشد .ایمان دینی میتواند ما را در دستیابی به یقین روانی با آگاهی از ابعاد،
نتایج و گستره عمل اخالقی؛ ایجاد ملکه اخالقی در نفس و تقویت اراده نفسانی برای آنکه ضعف اخالقی دارد ،کمک کند .ضمن آنکه یقین
در متون دینی بهعنوان مرتبهای از ایمان دینی لحاظ شده است .البته با طرح مسئله ایمان ،ما با فرض پذیرش شکاف معرفت و عمل اخالقی،
از این بحث فراتر رفتیم و عنصر دیگری عالوه بر معرفت را در آن وارد کردیم .فرضیه ایمان بر آن است که عضف اخالقی با پشتوانه ایمان
دینی میتواند برطرف شود.
نظریه ایمان با تکیه بر سه مبنا به ارائه راه حل در این مسئله میپردازد .یکی از مبانی ،مراتب داشتن یمان؛ دیگری مراتب داشتن عمل و س
وم توجه به نقش علیت غایی در عمل اخالقی است.
مراتب داشتن ایمان و عمل به ما میفهماند که هر مرتبهآی از ایمان میتواند در مرتبهای از عمل تأثیرگذار باشد و برای تأثیرگذاری در تمام
مراتب عمل اخالقی باید به باالترین مراتب ایمان دست یافت .توجه به علیت غایی از زاویه تحلیل ارسطو از ضعف اخالقی و با توجه علل
ضعف اخالقی از منظر آیات و روایات دینی طرح میشود.
نظریه ایمان با تکیه بر سه مبنا به ارائه راه حل در این مسئله میپردازد .یکی از مبانی ،مراتب داشتن ایمان؛ دیگری مراتب داشتن عمل و
سوم توجه به نقش علیت غایی در عمل اخالقی است.
مراتب داشتن ایمان و عمل به ما میفهماند که هر مرتبه ای از ایمان میةواند در مرتبهای از عمل تأثیرگذار باشد و برای تأثیرگذاری در تمام
مراتب عمل اخالقی باید به باالترین مراتب ایمان دست یافت .توجه به علیت غایی از زاویه تحلیل ارسطو از ضعف اخالقی و با توجه علل
ضعف اخالقی از منظر آیات و روایات دینی طرح میشود.
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روشهای تربیت اخالقی در المیزان
حجتاالسالم والمسلمین خزائلی
استاد حوزه و از اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه94/8/9 :
 گروه علمی فلسفه اخالق
 راههای تهذیب اخالق و کسب ملکات فاضله

برای تهذیب نفوس از اخالق رذیله و تربیت آنها به اخالق حسنه و کسب ملکات فاضله در کلمات حکما و علمای اخالق سه راه ذکر شده
است.
1
راه اول و دوم از سوی فالسفه و راه سوم از طرف عرفا مطرح شده است که عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان به آنها پرداختهاند.
مسلک اول :طریقه حکمای یونان و غیر آنها توجه دادن انسانها به آثار و غایات دنیایی کارهای خوب و بد وصفات زشت و زیبا این مسلک
که اشاره دارد به غایات صالحه دنیایی و علوم و آراء محموده در نزد مردم مسلکی است معهود که علم اخالق بر آن مترتب شده و مأثور از
بحث قدما و حکمای یونان و غیر آنان است .مثال این مسلک میگوید اگر جود و بخشش کنی آقایی پیدا میکنی و یا اگر قناعت پیشهسازی
عزیز میشوی.
قرآن کریم برای تهذیب نفوس و اکتساب ملکات فاضله این طریق را انتخاب نکردهاست و اگر هم کالمش بر آن جاری شده بالمآل نظر
به هدف اخروی دارد.
مسلک دوم طریقه انبیاء :برای تهذیب نفوس و آراستن الهام ملکات فاضله نظر به غایات و اهداف اخروی دارد که در کالم خداوند فراوان ذکر
شده .مثال میفرماید« :ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة»(توبه « )111الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات
الی النور والذین کفروا ...یخرجونهم من النور الی الظلمات» 2و به این طریقه ملحق میشود توجه دادن انسانها به قضا و قدر و خوداری از
3
ناامیدی و شادی بیش از حد .قوله تعالی« :ما اصاب من مصیبة اال باذن الله و من یؤمن یهد قلبه»
این مسلک در اصالح اخالق طریقه انبیاء میباشد و در کتب آسمانی مخصوصا قرآن نمونههای فراوان دارد.
مسلک سوم که مخصوص قرآن است و در کتب سماویه و تعالیم انبیاء ما چنین معارف مأثوره از حکمای الهی نیامده این طریقه انسان را در
علم و صفات حسنه تربیت میکند .از راه زایل کردن اوصاف رذیله به رفع نه دفع
یعنی از اول آنها را ریشه کن میکند .مثال میفرماید:
5

«ان العزة لله جمیعا»« 4ان القوة لله جمیعا»

قرآن با منحصر قرار دادن عزت و قدرت حقیقی در خداوند از هر غرور و تکبر و ریا و ســمعه و خوف از غیر خدا و امید به غیر او جلوگیری
میکند.
عالمه در پایان میفرماید :فرق این مسلک با دو مسلک دیگر این است که نیایش بر حسب عبودیت و ایثار جانب رب بر عبد است.
و میشــود گفت این مســلک عرفا است که از راه عشق و محبت و نادیده گرفتن ماسوی اهلل فقط نظر به ذات حق دارند و نظرشان به غیر
خداوند به عنوان آثار اسمای حسنای او است.
منابع:

تفسیر المیز ان ،ج 1و کتاب اخالق ایزدی اثر مرحوم آیت اهلل حاج شیخ عباس ایزدی نجف آبادی

پینوشتها:
 .1تفسیر المیزان ،ج ،2ص ذیل آیات  153تا « ،157یا ایهاالذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصالة.»...
 . 2بقره.257 ،
 .3تغابن.11 ،
 .4یونس65 ،
 .5بقره.165 ،
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گزارش گروهها
 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر پارسانیا

 دستیار پژوهشی :حجت االسالم آذریان

اسالم و مبانی جرمانگاری :بازطراحی محل نزاع
آقای دکتر صابری
تاریخ ارائه94/07/19 :
 گروه علمی فلسفه حقوق

مسائل فلسفه کیفری یا نظریه کیفری در سه بخش مطرح می شود:
ÓÓفلسفه یا توجیه جرمانگاری
ÓÓفلسفه یا مبانی مسؤولیت(مبانی حقوق کیفری عمومی)
ÓÓفلسفه یا توجیه مجازات

در محور اول مهمترین پرســش این اســت :دولت حق جرم(ممنوع و قابل مجازات) دانســتن چه رفتاری را دارد؟ .سه توجی ِه مشهور برای
جرمانگاری وجود دارد:
ÓÓاصلِ ضرر :تنها رفتار مض ّر برای دیگران قابل جرمانگاری است :بر این اساس ،همجنسگرائی و مصرف مواد مخدر جرم نیست.

ÓÓپدرساالری قانونی :ضرر به خود ،در واقع ضرر به دیگران و بنابراین قابل جرمانگاری است :بر این اساسا ،مصرف مواد مخدر جرم
است اما همجنسگرایی خیر.
ÓÓاخالقگرائی قانونی :رفتار غیراخالقی نیز واجد ضرر به دیگران و بنابراین ،قابل جرمانگاری است:پس همجنسگرایی جرم است.

هر سه نظریه عالوه بر «شرط تحقق ضرر» ،به «نظ ِر اکثریت» نیز پایبندند .به عبارت دیگر ،توأمان فایدهگرا و لیبرالند .پس در کبری متفق
و صرفا در صغری و مصادیق ضرر مختلفند .بین این سه گروه ،نزاع بر سر این نیست که «چه رفتاری قابل جرمانگاری است؟»؛ نزاع بر سر
این است که «چه رفتاری مضر است؟».
نظریههای
اسالمی موجود:
ِ
صحت کبرای فوق(شرط تحقق ضرر) ارائه شده ،در دو گروه قابل دستهبندی هستند:
نظریاتِ اسالمی ،در چارچوب و متفرع بر
ِ
صغرای مبانی اول و دوم با ادبیاتی مثل «ماهیت اجتماعی جرم»« ،نظر اکثریت»،
ÓÓلیبرال+فایدهگرای آشکار :پذیرش صریح کبری و
ِ
موافق جرمزدائی از آنچه ضر ِر عینی ندارد و موافق خواست اکثریت است
«عرفی شدن»؛
ِ

مصادیق رفتا ِر غیراخالقی؛ منازعهی این رویکرد
مبنای اول و اختالف (صغروی) در تعریف و
کبرای
پذیرش
ÓÓلیبرال+فایدهگرای خفی:
ِ
ِ
ِ
ِ
مصادیق رفتا ِر غیراخالقی است .با این استدالل که اخالق در جامعه اسالمی متفاوت است ،مح ّرماتی مثل
با نظریهی سوم ،بر سر
ِ
همجنســگرائی و آزادی جنســی را قابل جرمانگاری میداند .همچنین ،حرامی که برای اجتماع اسالمی ضرر نداشته باشد را جرم
ِ
تفکیک تحریم از تجریم).
نمیداند(تقیید قاعدهی تعزیر و

تعارض مبنای اول با مبانی اسالمی چندان پوشیده
پارادایم «لیبرال+فایدهگرا» متاثرند.
دو منظ ِر فوق «لزوم تحقق ضرر» را مفروض گرفته ،از
ِ
ِ
تعارض مبنای دوم زمانی روشن میشود که ادعای صغرویاش باطل شود .در این صورت ،ناچار به تبعیت از لواز ِم فایدهگرائی+لیبرالیسم
نیست.
ِ
است .این حالت زمانی رخ میدهد که ارتکاب حرامی مثل همجنسگرائی؛
اجتماعی قابل اثبات نداشته باشد یا؛
ÓÓضر ِر
ِ

جرمانگاری آن مخالف باشند.
اخالق متعارف جامعه ندانند و با
معارض
ÓÓاکثریت ،رفتار را
ِ
ِ
ِ

برای گریز از این مفسده چارهای نیست جز طرح بحث جدید و ارائهی تقریری نو از محل نزاع به نحوی که نظریاتی که مالک جرمانگاری را
«لزوم تحقق ضرر» نمیدانند نیز به مباحثه وارد شوند .از جمله:
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ِ
ِ
اخالق
تمام
میداند(بسط محل نزاع به
مجازات رفتا ِر غیراخالقی بماهو (صرفنظر از تحقق ضرر) را الزم
ÓÓکانت که جرم دانســتن و
ِ
ِ
مدرن به جای نیمی از آن)

حقوق طبیعی ارسطوئی
اخالق فضیلت یا
ÓÓنظریات مبتنی بر
ِ
ِ

حقوق طبیعی(قرائت تومیستی)
مذهبی مسیحی مبتنی بر
ÓÓدیدگاه
ِ
ِ

ِ
مصالح دیگری جز
کشف مناطات و علل احکام هست اما جرمانگاری را معلّل به ضر ِر اجتماعی نمیکند و
ÓÓدیدگا ِه اسالمی که قائل به
ِ
ضرر را دخیل میداند
ِ
کشف مناطات و عللِ احکام نیست.
ÓÓدیدگا ِه اسالمی که اساساً قائل به

 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لکزایی

 دستیار پژوهشی :محمدباقر خراسانی

بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کالم سیاسی و فلسفه سیاسی()1
حجتاالسالم والمسلمین دکتر بهروزی لک
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ ارائه94/7/8 :
 گروه علمی فلسفه سیاسی
 بیان مسأله و مدعا

بدون تردید دو حوزه مطالعات کالم سیاسی و فلسفه سیاسی در تمدن اسالمی و بویژه در تفکر امامیه مورد اهتمام بوده و در نتیجه در فرایند
همگرایی فلسفه و کالم از دوران میانه اسالمی به دست بزرگانی چون خواجه نصیر الدین طوسی تعامالت ارزشمندی داشتهاند .برخالف فلسفه،
علم کالم به دلیل مأموریتهای خاص خود خصلتی چند روشــی داشــته و سعی داشته است در تبیین امور تا حد ممکن از تمامی روشهای
ممکن و در دسترس بهره بگیرد .اما دو روش نقلی و عقلی در کالم برجسته بوده و موجب پیدایش کالم عقلی و کالم نقلی بویژه در مکتب
امامیه شدند ،لذا کالم را به دو شاخه کالم عقلی و کالم نقلی تقسیم می کنیم.
هر چند علم کالم در دوران تدوین خود به دســت اندیشــمندانی چون شیخ مفید( شیخ مفید موسس علم کالم رسمی و مدون می باشد) و
شاگردانش سید مرتضی و شیخ طوسی عمدت ًا خصلت بارزی از تمسک به دالیل مبتنی بر حسن و قبح در تمامی مباحث داشته است ،اما با
تحوالت علم کالم و تقویت قرابت بیشتر بین کالم و فلسفه استداللهای فلسفی نیز بیشتر در مباحث عقلی کالمی در حوزه مباحث مرتبط با
حکمت نظری به کار گرفته شدند .این امر بویژه در مباحث عامه تجرید االعتقاد خواجه نصیر الدین طوسی برجسته میباشد.
با این حال به تعبیر شهید مطهری متکلمان به دلیل تمسک به حسن و قبح عقلی در استداللهای عقلی خود خصلتی جدلی یافته و به عنوان
«حکمت جدلی» مشهور شدند .اما مسأله اصلی اینجاست که آیا تمسک به حسن و قبح عقلی که شاخص «جدلی» شدن کالم شده است،
صرف ًا در امور مباحث نظری است یا در مباحث عملی نیز جاری است؟ این مسئله بدان جهت اهمیت مییابد که به نظر میرسد در حکمت
عملی فالسفه نیز در نهایت به دلیل آنچه که از آن گاهی به «هستیهای مقدور» یا «اعتباری» یاد شده است ،خصلتی شبیه به مشهورات
مییابند .نمود بارز آن را در تعبیر عالمه طباطبایی در خصوص حکمت عملی مییابیم که آنها را مبتنی بر «اعتبارات» انسانی نموده است .به
نظر میرسد از این منظر حکمت عملی مجدداً به سمت تمسک به مشهورات عامه عقالیه راه باز کرده است و از این جهت تمایزی در کاربرد
مشهورات یا به تعبیر دیگر همان حسن و قبح عقلی در دو حوزه فلسفه سیاسی و کالم سیاسی وجود ندارد .هر چند در مباحث (حکمت) نظری
چنین تمایزی برجسته است .این دیدگاه را با بررسی و ماهیت شناسی استدالالت مطرح در حکمت عملی بر اساس تقریر عالمه طباطبایی
مطرح خواهیم کرد.
از نظر اینجانب ماهیت گزارههای حکمت عملی به دلیل اعتباری بودن نیز مبتنی بر همان مشهورات عامه میباشد که در حسن و قبح عقلی
به کار گرفته شدهاند .و از این جهت کالم سیاسی با فلسفه سیاسی در کاربرد دالیل عقلی مشترک میباشد .هر چند میتوان دیدگاه شهید
مطهری را در اینکه «علم کالم به دلیل استخدام حسن و قبح عقلی در مباحث نظری حکمت جدلی میباشد» ،پذیرفت.
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گزارش گروهها
در خصوص تمایز و تفاوت های کالمی سیاسی و فلسفه سیاسی با بررسی و تحلیل می توان گفت :که تمایزی بین فلسفه سیاسی و کالم سیاسی در
موضوع ،غایت و کاربرد نیست و تنها می توان در روش ها بین این دو تمایز قایل شد ،چرا که در حکمت عقل وجود دارد ولی در کالم عقل و نقل .روش
کالم اعم است از حکمت ،حکمت فقط عقل را می آورد ولی کالم هم عقل و هم نقل را می آورد .کالم سیاسی چند مشربی است؛ هم از عقل بهره
می برد و هم از نقل .کالم عقل را الزم می داند ولی کافی نمی داند لذا از نقل نیز بهره می گیرد و استفاده می کند.
محورهای بحث:
ÓÓچیستی کالم سیاسی و فلسفه سیاسی
ÓÓروش شناسی کالم سیاســی :جایگاه حسن و قبح در کالم
سیاسی شیعه

ماهیت گزارههای حسن و قبح
جایگاه دالیل عقالیی در حسن و قبح عقلی

ÓÓروش شناسی فلسفه سیاسی

ماهیت گزارههای حکمت عملی

اعتباریات و جایگاه آنها در فلسفه سیاسی
ماهیــت تحلیل حکمت عملی در نظریــه اعتبارات عالمه
طباطبایی
ÓÓتشابهات و تمایزات کالم سیاسی و فلسفه سیاسی

تمایز و تفاوت در موضوع
تمایز در غایت و کاربرد
تمایز در روش ها

بررسیتطبیقیجایگاهعقلدرکالمسیاسیوفلسفهسیاسی()2
حجتاالسالم والمسلمین دکتر بهروزی لک
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ ارائه94/8/6 :
 گروه علمی فلسفه سیاسی
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در این جلسه ابتدا دکتر بهروزی لک گزارشی از بحث خود را ارایه و در ادامه اعضای حاضر در جلسه سواالت ،اشکاالت و مطالب خود را بیان کردند.
استاد بهروزی لک علت ورود به این بحث را چنین بیان کردند :علت ورود به این بحث از این جهت هست که کالم از سوی حکما به عنوان
حکمت جدلی خوانده شده  ،شهید مطهری میگوید حکما کالم را حکمت جدلی میگویند ،چون متکلمین عالوه بر ابزار عقل از حسن و قبح
عقلی اســتفاده میکنند در حالی که اســتدالل عقل بنابر استدالل عقالء هست .محل بحث در حسن و قبح؛ مدح و ذم عقالء است .در دلیل
عقلی به خود موضوع و استلزامات آن نگاه میکنیم ولی در استدالل عقالییه این ضعف داشته که آیا اینها درست تشخیص دادهاند یا خیر؟ در
بنای عقالء آنچه خودشان میفهمند به خدا و صفات خدا حمل میکنند لذا اینها جدلی است و برهانی نیست.
سوالی مطرح می شود که آیا در حکمت عملی یا کالم سیاسی جایگاه عقل مثل حکمت نظری جدلی است ،خیر؟ اینجا محل بحث پیدا میشود.
حکمت عملی دائر مدائر اعتبارات است و اعتبارات را انسانها اعتبار میکنند .آیا به فرض کالم جدلی و نظری آیا در حکمت عملی هم میتوان
کالم سیاسی را متهم به جدلی کرد یا به بنای عقالء و اعتبارات توجه کنیم؟
روش متکلم یقینی است چه از امام معصوم بگوید و چه خودش بگوید ،هر دو کشف حقیقت میکند ،لذا روش متکلم متنوع است؛ هم نقلی
و هم عقلی.
اشکال:
فیلسوف بحث از ثبوت میکند ،کار به واقعیت دارد ولی در بحث کالمی ،بحث اثبات است و متکلم در مقام معلومات بحث میکند .اگر فیلسوف
در مقام اثبات بحث میکند با متکلم فرقی نمیکند و بالعکس.
جدل جایگاه آن در مقام اثبات است .در مقام ثبوت به کار نمیآید چون فرد واقع ،وجود ندارد ،واقعیت است.
اگر موضوع بحث واقعیت است و نمیتوان از جدل استفاده کرد این نقش فیلسوف هست .لذا از مقام ثبوت استفاده میکند.

بنابر این می توانیم بگوییم در حکمت عملی متکلم و فیلسوف جدای از هم نیستند ،دوئیت نیست.
اشکال:
فارابی به عنوان یک فیلسوف در مباحث مدینه فاضله  25فصل مقام ثبوتی و کالمی دارد و وقتی در مقام اجتماعیات و سیاسی وارد میشود
(حکمت عملی) مقام اثباتی هست .در فلسفه سیاسی با لحاظ مقام ثبوت و اثبات جدل نداریم که کالم سیاسی را از فلسفه سیاسی جدا کنیم.
کالم مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است و در یک مرحله تاریخی کالم تبدیل به مباحث اعتقادیات میشود ،روی فعل خدا بحث نشده
بلکه روی عقاید انسانها بحث میشود.
در تطور مباحث کالمی در دوره اول فعل اهلل ،در دوره دوم عقاید انسان ها و در دوره سوم کارآمدی دین و انتظارات بشر مورد توجه است .در
این مراحل باید تفاوت آنها دیده شود.
اشکال:
عقل اینگونه نیست که چند نوع باشد ،بلکه یک عقل بیشتر نداریم .فارابی هم قائل به انواع عقل نیست بلکه عقل فلسفی را میگوید .متکلمین
هم از همین عقل که عقل فلسفی است برای تحکیم اعتقادات استفاده میکنند.
خواجه در خصوص امامت دو گونه بحث دارد .در رسالة االمامه وقتی از امامت بحث می کند برای مذاهب بحث میکند ،در اینجا بحث امامت
ایشــان کام ً
ال متفاوت از مباحث امامت در کتاب اخالق ناصری اســت که در اخالق ناصری هم از امامت بحث میکند ،و این بار با رویکرد
فلسفی است و از عقل برای ضرورت آن استفاده میکند .فارابی در ریاست مماثل اعتقادات شیعی را برهانی میکند ،لذا در مباحث اولیه از کالم
بحث نمیکند ،لذا دارد اعتقادات را برهانی میکند.
اشکال:
یکی دانستن فلسفه سیاسی و کالم سیاسی در ست نیست چون این دو جدای از همدیگر می باشند .هنرمان باید این باشد که مرزهای دانش
را به هم نریزیم و مرز هر دانش باید حفظ شود.
الوجود اما حقیقی و اما اعتباری و وجود اعتباری هم وجود هست و فیلسوف سیاسی بحث میکند و اعتبار میکند که وجود هست .مثل اینکه
جامعه وجود دارد .لذا متکلم بما هو متکلم از وجود اعتباری بحث نمیکند.
در خصوص حسن و قبح که فرمودید ،بین آنچه عالمه طباطبایی از حسن و قبح بحث میکند و آنچه متکلمین بحث میکنند فرق دارد .عالمه
حسن و قبح مورد نظر خود را در اعتباریات قبل از اجتماع قرار داده است.
عالمه دو مالک برای اعتباریات دارد که در هر دو بر وجود تأکید دارد و حضرت آیت اهلل العظمی آقای جوادی نیز بر آن تصریح دارند ،دولت وجود
دارد ،جامعه وجود دارد .از این رو نمیتوان فلسفه سیاسی را همان کالم سیاسی دانست .دو دانش جدا از هم با کارویژه کامال جداگانه هستند.
در پایان دکتر بهروزی لک با جواب نســبت به برخی اشــکاالت مطرح شده گفتند :کالم سیاسی افق های جدیدی برای ما باز میکند و لذا
معتقدم در بحث حکمت عملی کالم سیاسی و فلسفه سیاسی یکی هستند و جدای از یکدیگر نیستند.

ُحسن و قبح و رئالیسم تعاملی در فلسفه سیاسی عالمه طباطبايي
حجتاالسالم والمسلمین دکتر یزدانی مقدم
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه94/8/20 :
 گروه علمی فلسفه سیاسی

ُ )1حسن و قبح ،جایگاه مهمي در انديشه عالمه طباطبايي دارد .وي در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم از دو ُحسن و قبح ياد
ميکند؛ يکي ُحســن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل و ديگر ُحســن و قبح فعل في نفسه .عالمه طباطبايي در مقاله ياد شده به اولي
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گزارش گروهها

 .1تفسیر عالمه طباطبایی از سیر
تکوین و انتقال مفاهیم ُحســن و
قبح در المیزان ،با تفســیر وی در
رســاله االعتباریات متفاوت است.
نک :سید محمدحسین طباطبایی،
رســاله االعتباریات،پیشــین،
ص.136
 .2نک :اصول فلسفه ،ج ،2صص
230 ،227 ،153 ،151 ،130؛
همچنیــن برای مناســبات میان
ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری
از منظر عالمه طباطبایی از جمله
نک :رســاله الترکیب ،پیشــین،
صص 88-89؛ رســاله التحلیل،
پیشــین ،ص113؛ رساله البرهان،
پیشــین ،صص 10-11 ،7؛رساله
االعتباریات ،پیشین ،صص ،129
131-137؛ رســاله االنسان في
الدنيا ،پیشین ،صص .193-194
 .3نک :همان ،صص .217-218
 .4نــک :ســید محمدحســین
طباطبایــی ،رســاله المنامات و
النبوات ،پیشین ،صص .192-195
 .5نک :همان ،الفصل الخامس.
 .6نک:تفسیر المیزان ،پیشین ،ج،4
ص.131
 .7برای تحلیلی از تفکر اجتماعی
نک :احمدرضــا یزدانــی مقدم،
«حرکــت جوهــری و ادراکات
اعتباری» ،دانشــگاه اســامی،
ش .39و همو« ،مردم ســاالری
دینــی در پرتو نظریــه ادراکات
اعتبار» ،حکومت اسالمی ،ش.51
و همو« ،فرهنگ در اندیشه عالمه
طباطبایی ،درآمــدی نظری» ،در
مجموعه مقاالتسیاســت متعالیه
از منظــر حکمت متعالیــه ،ج،2
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اسالمی.1389 ،
 .8نک :احمدرضــا یزدانی مقدم،
«فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی،
درآمــدی نظــری» ،در مجموعه
مقــاالت عالمــه طباطبایــی،
فیلســوف علوم انسانی-اسالمی،
ج ،2پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1390 ،
 .9مقاله دوم ،همان ،ص .66
 .10همان ،ص.67-69 :
 .11مقاله چهارم ،همان ،ص.165 :
 .12همان ،ص .170
 .13همان ،ص .172
 .14همان ،ص .204
 .15فی الجمله
 .16بالجمله

توجه به تفسيري که از ُحسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل  ،ارائه ميکند؛ گمان شده است
پرداخته و به دومي چندان نمیپردازد .با ّ
که او به نســبيت در ُحســن و قبح رسيده است .این گمان نادرست اســت .زیرا ،وی در مقام بحث از ُحسن و قبح فعل در مقام صدور از
فاعل است و نه در مقام بحث و بررسي ُحسن و قبح فعل في نفسه .از اين رو ،آنچه را درباره اولي گفته ،قابل تعمیم به دومي نیست.
 )2از نظر عالمه طباطبايي ،آغازگاه معناي ُحســن ،زيبايي و اعتدال و تناســب اعضاي انسان است که به امور محسوس تعميم يافته و
در نهايت به موافقت و ســازگاري چيزي با آنچه از آن قصد ميشــود ،معنا شد؛ سپس به افعال و معاني و عناوين از جهت سازگاري با
ســعادت تعميم داده شــد و از آنجا به معاني اعتباري و عناوين اجتماعي نيز ســرايت يافت .بدين ترتيب عالمه طباطبايي حسن و قبح
فعل في نفسه را که در مقاله اصول فلسفه ،به طور صریح ،به آن نپرداخته؛ در تفسیر المیزان بر اساس سازگاري يا ناسازگاري با سعادت
انســان و اجتماع معنا ميکند .همچنین ،وی ميان مفهوم ُحســن و قبح و مصداق آن فرق گذارده و مفهوم را ثابت و مصداق را متغير و
متحول معرفي ميکند.

 )3گفتار عالمه طباطبايي درباره معناي ُحسن و تفسير آن به «موافقت و سازگاري يک شيء با آنچه از آن قصد ميشود» و برشماري
برخي امور و ُحســن دانســتن آنها با اين توضيح که «اين گونه ُحسن و قبح از جهت سازگاري با فرض و مقصود اجتماع به فعل نسبت
داده ميشــود» با معقول ثاني دانســتن ُحسن و قبح سازگار اســت .چنانکه درباره تعميم معناي ُحسن و قبح به افعال و معاني اعتباري
ميگويد« :ســپس انســان اين معنا را از جهت سازگاري يا ناســازگاري افعال و معاني و عناوين با سعادت حيات انساني يا بهرهمندی از
آغاز،حسن را به گونه معقول ثاني
زندگي ،به افعال و معاني اعتباري و عناوين اجتماعي تعميم داد ».اين بيان نشان ميدهد که انسان،در
ُ
1
دریافته و سپس در مورد اعتباريات اجتماعي به کار گرفته است.

 )4از نظر عالمه طباطبایی در اعتبار ســازي ،از حقيقت ،الهام گرفته ميشــود 2.عنوان ادراکات حقيقي ،معقول ثاني را هم در بردارد؛
«حسن و قبح» و «عدالت اجتماعی» ،به معنای
بنابراین میتوان گفت :در «اعتبار ُحسن و قبح» و یا «اعتبار ُحسن عدالت اجتماعی» از ُ
معقول ثانی فلسفی ،الهام گرفته شده است.
3

 )5ضرورت ُحسن و قبح و عدالت ،به معناي معقول ثاني فلسفي ،ضرورت بالقياس الي الغير ،از جهت موافقت و سازگاري چيزي با آنچه
از آن قصد ميشود ،بوده؛ و ضرورت آنها ،در معناي اعتبار بالمعنی االخص ،ضرورت بالغير ،ناشی از مقتضايات قواي فعاله ودستگاههاي
عامل در انسان ،ميباشد.

 )6داوري عقل درباره مصاديق ُحســن و قبح ،به عنوان مفاهيم اعتباري ،براســاس تشخيصي است که درباره مصاديق ُحسن و قبح ،به
عنوان معقول ثاني ،ميدهد؛ يعني اگر دريافت عقل چنين باشد که عمل «الف» به نتيجه «ب» منتهي ميگردد و از اين رو از مصاديق
َحســن ،به معناي معقول ثاني ،است؛ در اینصورت ُحســن عمل «الف» را اعتبار ميکند .اگر دريافت عقل چنين باشد که عمل «ج» به
نتيجــه «د» ميانجامــد و از اين رو از مصاديق قبيح ،به معناي معقول ثاني ،اســت؛در اینصورت قبح عمل «ج» را اعتبار ميکند .عقل،
عالوه بر تشخيص خود ،ميتواند در مواردي از وحي نيز در تشخيص مصاديق ُحسن و قبح به معناي معقول ثاني بهره برد و چه بسا در
مواردي تشخيص مصاديق ُحسن و قبح تنها با بهرهگيري از وحي ممکن باشد.
 )7عالمــه طباطبایــی تصریح میکند که همانطور که قضایای حقیقی صدق و کذب دارند ،قضایــای اعتباری نیز حق و باطل دارند .و
برای «حق» در قضایای اعتباری دو معنا برمیشــمارد که یکی به حق بالذات و دیگری به ســعادت قصوی و فضایل و رذایل و سعادت
برمیگردد 4.چنانکه ،در جای دیگر ،میان خیر و شــر ،نافع و ضا ّر ،سعادت و شقاوت نسبت برقرار کرده است 5.این نیز قرینهای است بر
شــر و نفع و ضرر و سعادت و شقاوت و فضیلت و
این که عالمه طباطبایی؛ قضایای اعتباری را یکســان تلقی نکرده بلکه از نظر خیر و
ّ
رذیلت و حق و باطل؛ میان اعتباریات تفاوت قایل است.

«حسن و قبح» و «عدل» از یک سو ،و ميان مصادیق آنها از سوی دیگر ،تفاوت ميگذارد و اولي را
 )8عالمه طباطبايي ميان مفهوم ُ
ثابت و دومي را در معرض دگرگوني معرفي ميکند .در این باره پرســشهای پدید میآید از جمله :اين دگرگوني چگونه اســت؟ و بر اثر
چه عواملي پديد ميآيد؟ تشــخيص مصادیق صحيح ُحســن و قبح يا عدل در جوامع گوناگون و يا زمانهاي متفاوت با چه کسي است؟
میتوان پاسخ اجمالي این پرسشها را در مفهومی ُجست که عالمه طباطبايي از آن با عنوان «تفکر اجتماعي» 6ياد ميکند .بر اين اساس
8
ميتوان تشخيص مصاديق را بر عهده تفکر اجتماعي دانست 7.تفکر اجتماعي از نظر مبانی فلسفی مبتنی بر رئالیسم تعاملی است.
رئالیسم تعاملی

رئالیسم مورد نظر عالمه طباطبایی همان است که خود در اصول فلسفه و روش رئالیسم و تفسیر المیزان و دیگر آثار خود اظهار داشته
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است .وی در اصول فلسفه و روش رئالیسم میگوید:

 -واقعيتى فى الجمله اثبات شده و آن واقعيت ما و فكر ما است كه معلوم ما است.

9

 -دعوى فلسفه (بخوان :رئالیسم) اين است كه ما واقعيتى خارج از خودمان فى الجمله داريم.

10

 -ما مىگوييم ما پيوســته معلوم مىخواهيم و علم بدســت ما مىآيد ... .انطباق علم به معلوم فى الجمله از خواص ضروري علم خواهد
11
بود و به عبارتى واضحتر واقعيت علم واقعيتى نشان دهنده و بيروننما و كاشف از خارج است.
 به واقعيت خارج از خود فى الجمله مىتوانيم نائل شويم  ...ما به ماهيت واقعى محسوسات فى الجمل ه نائل مىشويم. -ما در سخنان گذشته خود به يافتن واقعيت خارج فى الجمله ملتزم شديم.

 -ما به ماهيات اشياء فى الجمل ه نائل مىشويم.

12

13

14

بنابراین از نظر رئالیســم؛ واقعیت به طور اجمالی اثبات شده است و نه به طور کامل؛ و ادعای فلسفه ،وجود اجمالی واقعیت خارج از
انسان است .همچنین رئالیسم میگوید :علم در دست ماست و نه معلوم و انطباق علم بر معلوم به طور اجمالی است و نه به طور کامل.
دسترسی انسان به واقعیت خارج از خود هم به طور اجمالی است و نه به طور کامل.
15

16

تکرار و تاکید و تفصیل همین رئالیسم مورد نظر عالمه طباطبایی را میتوان در مقاله ششم مالحظه کرد .بنا بر تحلیل عالمه طباطبایی
در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم:17

 انســان موجودی است که در جستجوی واقعیت خارجی است زیرا در بستر این واقعیت خارجی زندگی میکند و با آن در ارتباط استو سیر استکمالی او در این بستر و در ارتباط با آن واقع میشود و انسان در هر عملی که انجام میدهد از کار بر واقعیت خارجی و نتایج
حاصل از آن گریزی ندارد.

 انسان گرچه واقع خارجی را میخواهد اما در عمل تنها علم به دست میآورد و خود واقع خارجی حاصل انسان نمیشود بلکه گزارشو نمایش واقع است که حاصل تالش انسان میگردد .انسان این گزارش و نمایش واقع را به جای واقع خارجی مقصود مینشاند .الزم
به تذکر است که گزارش و نمایش یاد شده گزارش و نمایش واقع خارجی ،چنانکه هست 18،نیست بلکه حاصل و نتیجه تعامل دستگاه
ادراکی ما و واقع خارجی است .روشن است که این حاصل و نتیجه ،عین واقع خارجی نبوده اما بُریده از آن و بیارتباط با آن هم نیست.
در نتیجه علم انســان واقع نمای محض نیســت بلکه آن واقعی را که در دستگاه ادراکی و به وسیله دستگاه ادراکی نمایانده شده است
بازتاب میدهد و این همان است که میگوید ما راهی به خارج از ذهن داریم 19نه اینکه واقع خارجی را  ،چنانکه هست ،احراز میکنیم.
البته معیار صدق در این دریافت ،تطابق با واقع خارجی است .روشن است که این تطابق نیز بار دیگر توسط دستگاه ادراکی و در تعامل
دستگاه ادراکی با واقع خارجی حاصل شده است و این معیار صدق بدیلی ندارد.

 از آنجا که علم خودمان به واقع خارجی را خو ِد واقع خارجی اعتبار میکنیم بر این اساس ،در عمل ،تطابق با خارج همانا تطابق با علمبه خارج و در نتیجه انســجام میان دانشهایی اســت که در مقام خبر دادن از خارج هستند .در باره این انسجام باید توجه داشت که در
اینجا مقصود انسجام به عنوان انسجام نیست بلکه انسجام به عنوان خبر دهنده از واقع خارجی مورد نظر است.

همین رئالیســم در تفسیر المیزان 20در ضمن تحلیل ادراکات حقیقی انسان ارائه شده است .بنا بر این تحلیل؛ انسان با قوه ادراک و فکر
احاطه تقریبی به همه حوادث دارد .علوم و ادراکات حقیقی؛ علوم و ادراکاتی اســت که حاصل فعل و انفعال بین ماده خارجی و حواس
و ادوات ادراکی انســان است 21و شامل علوم حضوری و حصولی میشــود .علوم و ادراکات حقیقی تنها حکایتی از خارج یا حکایت فى
الجمله از خارج دارد .بیان عالمه طباطبایی در المیزان و نیز یادآوری گفتار وی در باره ظن اطمینانی 22،تبیین و تأکید مکرری اســت بر
رئالیسم مورد نظر وی.

 بدین ترتیب رئالیســم مورد نظر رئالیســم خاصی اســت که میتوان به جهات گوناگون از آن به رئالیسم تعاملی تعبیر آورد .یکی ازجهات نامگذاری این رئالیســم به تعاملی این اســت که این رئالیسم به تعامل دستگاه ادراکی و واقعیت خارجی توجه دارد .جهت دیگر،
که جنبههای اجتماعی و سیاســی آن پررنگتر اســت ،این است که این رئالیســم به تعامل میان اذهان و افکار و دانشها و در نتیجه
دســتآوردهای غنیتر ،با تعامل یاد شــده ،در احراز واقعیت خارجی نیز توجه دارد 23 .تفکر اجتماعي از مصادیق تعامل یاد شده است و در
24
تشخيص مصادیق صحيح ُحسن و قبح در جوامع گوناگون و يا زمانهاي متفاوت به کار میآید.

 .17سید محمد حسين طباطبايي،
اصول فلســفه و روش رئاليسم،
پیشین ،ج ،2ص 209 :تا .212
 .18کما هو هو
 .19از جمله ،نک :ســید محمد
حسين طباطبايي ،الميزان ،پیشین،
ج ،4ص .127و همو ،بررسیهای
اســامی ،به کوشش سید هادی
خسروشــاهی ،دوم ،قم :بوستان
کتــاب1388 ،؛ ج ،1صــص ،33
 .166 ،98 ،90 ،45 ،37 ،34و
همو ،شیعه ،مذاکرات و مکاتبات
پروفســور هانري کربن با عالمه
ســيد محمدحســين طباطبايي،
چهارم ،تهران :مؤسسه پژوهشي
حکمت و فلســفه ايران1382 ،؛
صــص ،103 ،99 ،91-94 ،75
.116 ،104
 .20سید محمد حسين طباطبايي،
الميزان ،پیشــین ،ج ،2ص111
و .112
 .21همان ،ص 114 :و .115
 .22همان ،ج 7؛ ص 330و .331
 .23سید محمد حسين طباطبايي،
اصول فلســفه و روش رئاليسم،
پیشین ،ج ،2ص 209 :تا .212
احمدرضا یزدانی مقدم« ،فرهنگ
در اندیشــه عالمــه طباطبایی،
درآمدی نظری» ،سیاست متعالیه
از منظر حکمت متعالیه ،مجموعه
مقاالت ج ،2پژوهشــگاه علوم و
فرهنگ اسالمی .1389 ،و همو،
اعتباریات اجتماعی؛ یک تفســیر
رئالیســتی  ،مطالعــات فرهنگی
اجتماعی ،ش  .18و همو« ،فلسفه
سیاسی عالمه طباطبایی ،درآمدی
نظــری» ،در مجموعــه مقاالت
عالمه طباطبایی ،فیلسوف علوم
انسانی-اسالمی ،ج ،2پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.1390 ،
 .24نک :احمدرضا یزدانی مقدم،
«فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی،
درآمدی نظــری» ،در مجموعه
مقــاالت عالمــه طباطبایــی،
فیلسوف علوم انسانی-اسالمی،
ج ،2پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1390 ،
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گزارش گروهها
 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر عزالدین رضانژاد

 دستیار پژوهشی :حجت االسالم اسحاقیان

اعتبارسنجی استناد به ابنابیالحدید در مباحث امامت
حجتاالسالم والمسلمین زهادت
تاریخ ارائه94/07/14 :
 گروه علمی کالم

در کتب امامیه به سخنان ابن ابی الحدید معتزلی ( 656ـ  )586استناد میشود با اینکه برخی از سنی ها او را با الفاظی مانند :متشیع  ،شیعی
وحتی شــیعی غال و شــیعی متعنت رمی میکنند بنابراین :سوال مهم این است که آیا سخنان ابن ابی الحدید در مباحث ومناظرات امامت
حجت است؟در این تحقیق معلوم میشود
1ـ ابن ابی الحدید معتزلی است اما در مباحث اصلی امامت مبنای عموم اهل تسنن واشاعره یعنی عدالت صحابه و عدم خالفت بال فصل
عدم نص بر امامت امیرالمومنین علی علیه السالم را تقویت کرده است
( ردود علمای شیعه مستقال مانند  :سالسل الحدید و تقیید اهل التقلید بما انتخب من شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید تألیف  :سید هاشم
بن سلیمان بحرانی م  ۱۱۰۷هـ ق. .وسالسل الحدید فی تقیید ابن ابی الحدید تالیف یوسف بن احمد آل عصفور البحرانی م  1168و سایر
ردیه ها در ضمن شروح نهج البالغه شاهد بر این مدعاست ).
2ـ شیعه دانستن او یا بخاطر عدم احاطه بر تمام سخنانش ویا خلط در اصطالح میباشد .
3ـ انگیزه رمی سنی های متعصب  :اوال رد انتقاد های او به برخی از عقاید اهل سنت بویژه جریان اموی(خنثی کردن استنادات شیعه) و ثانیا
استناد به بعضی از حرف های او بر علیه شیعه است .
 4ـ استناد به سخنان ابن ابی الحدید در واقع بررسی وتامل در استدالل اوست نه تعبد به حرف او ( .مانند تمسک به کالم غزالی در حجیت
قول صحابی و استناد به سخن زمخشری در تفسیر ).

اسالم رحمانی ()2
حجتاالسالم والمسلمین اسحاقیان
تاریخ ارائه1394/08/12 :
 گروه علمی کالم

در ابتدا مرور ی بر تعاریف و تعبیراتی انجام شد که درمورد اسالم رحمانی در جلسه قبل گفته شده بود:
«ر َح َما ُء بَین َُه ْم»
ÓÓاســام رحمانی یعنی اسالمی که صرفاً رحم و عطوفت و رحمت است؛ یعنی برشی از یک واقعیت؛ یعنی گرفتن ُ
و رها کردن «أَشِ دَّ ا ُء َعلَى ال ْ ُک َّفا ِر»؛.
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ÓÓرحمانیت به معنای همزیستی  ،رفع تعصب  ،و مدارامحوری

ÓÓاسالم رحمانی یک امر شخصی است نه اجتماعی .تکلیفآور نیست و دین منهای شریعت است.
ÓÓبه معنای اینکه کاربرد اجبار و خشونت را در استقرار دین و ارزش ها و احکامش نه خواست محسوب می شود  ،نه موفق خواهد
بود.

 -5به این معنا که اسالم  ،دشمن تراشی را برنمی تابد  ،بویژه هنگامی که به منظور بهره برداری های سیاسی و ایجاد انسداد اجتماعی
طراحی و اجرا می شود.
ÓÓاسالم رحمانی در برابر اسالم فقاهتی و اصولی
ÓÓرحمانیت مطرح شده در مورد خداوند و سیره پیامبر و تضعیف مباحث مربوط به جهنم و عذاب  ...توسط برخی سخنرانان ؛
ÓÓاسالم رحمانی در برابر دیدگاه های طالبانی – داعشی وتکفیری
ÓÓاســام رحمانی در برابر نگاه انحرافی غرب و مستشرقان به اسالم و پیامبر و جهاد و فتوحات اسالمی ( که اسالم را دین جنگ
و غلبه نظامی و  ...می دانند و نیز این قرائت از قرآن را دارند).
ÓÓنگاه جامع و مانع به اسالم :قرائت صحیح از اسالم که رحمانیت را در خود دارد و نیازی به آوردن قید احتزرازی وجود ندارد.

پس از این بحث خاص جلسه دوم مطرح شد با عنوان :نگاه برخی از فرقه های انحرافی به دین رحمانی:
کلی این فرقه ها به رحمانیت الهی و نیز رفتار رحمانی در جریان تعالی معنوی مد نظر قرار می گیرد ؛ بنابر
مقدمه :در این قسمت نگاه ِ
این گاهی در این جا بحث اعم از دین اسالم است و شامل تحلیل صفات الهی و رفتار مومنان و دینداران به معنای اعم  ،خواهد بود
تحلیل کلی :بر اســاس مســتندات و مطالعاتی که در مورد فرقه ها انجام شده است نوعا برای جذب افراد و پیروان به سمت آموزه های
خود ،ســعی می کنند به اصطالح از تکلیف محوری در دین فاصله بگیرند و به ترقیق و تخفیف در اعمال و دســتورها حرکت کنند و نیز
تقابل و نزاع با محورهای انحراف در عالم مانند شــیطان را از دســتور کار خود حذف کنند و این روال را تجلی رحمانیت الهی و دین
رحمانی تلقی نمایند.
اکنون به مصادیقی از فرقه ها در این بحث می پردازیم:
ÓÓعرفان حلقه  :این جریان عرفانی که از ســالها قبل ،تحت عنوان عرفان ایرانی اســامی توسط آقای طاهری فعالیت می کند به
ادعای فرادرمانی و اتصاالت به انرژی کیهانی و هوشمندی مثبت جهان پرداخته است و در راستای به اصطالح تشکیل حلقه های
رحمانیت  ،روش های خاصی را برای درمان جســمی و معنوی ارائه می کند  .برخی از مطالب طاهری که از متن کالس های وی
برگرفته شده است را بیان می کنیم:

...رحمانیت الهی فقط مخصوص عده ای خاص نیســت و قطعا هرکســی در هر زمانی می تواند از آن بهره مند شود .این در طول تاریخ
زیاد بوده اســت .فقط می ماند بحث چگونگی آن که در چارچوب عرفان کیهانی ،تعریفی دارد  ....در عرفان کیهانی ،تســهیالت اتصال
جمعی با خدا شــامل حال افراد میشود ،و برای همین ،اتصال فردی با خدا ،کم اتفاق میافتد .ما در اتصال فردی ،هر صاحب اتصالی از
راهی به این اتصال میرسد که ما از آن بی خبریم.
در جای دیگر شــیطان را به عنوان تنها موحد درگاه الهی می داند که خود مامور و خالق الیه های پایین تر قرار گرفته اســت .از سوی
دیگر در جریان آموزش به اصطالح خروج نیروهای شیطانی از بدن و برخورد با موجودات غیر ارگانیک هم به رحمانیت می پردازد که
باید با عطوفت و نرمی برخورد شود تا آسیبی وارد نگردد.
 نقدهای کلی:
ÓÓجریان وســاطت فیض و اتصال به حلقه های رحمانی که بیان می کنند و در اولین صفحات کتاب انسان از منظری دیگر توسط
طاهری مطرح می شــود ،با وساطت فیض مربوط به امام و هادیان الهی در تقابل است و نمی توان خارج از مسیر هدایت به امر
که توسط امام انجام می شود به رحمانیت یا هرگونه هدایت و معنویت دست یافت.
ÓÓنا دیده گرفتن پیش فرضها و قابلیت ها و مقدماتی که برای رســیدن به مراحل عرفانی الزم است ،چنانکه بیان می کنند ما همه
افراد اعم از دیندار و بی دین و با هرگونه سابقه رفتار ی را ارتقاء می دهیم( جزوه هوشمندی مثبت علیه هوشمندی منفی :از آثار
این جریان)
ÓÓمطرود بودن شیطان در قرآن و تمام ادیان و منافات داشتن مسیر معنویت با برخورد رحمانی با این عدو اهلل
ÓÓفرقــه ضاله بهائیت که در حدود دو قرن قبل پس از شــکل گیری بابیه ،به ادعای مهدویــت و پس از آن دیانت جدید و تعالیم
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نشست علمی
آسمانی نو اعم از عقاید و احکام جدید پرداخت.
ÓÓدر این فرقه نیز منازعه با هر دشــمن حتی شیطان ممنوع اعالم شده است(سخنان عبدالبهاء به نقل از مجله آهنگ بدیع ارگان
رسمی بهائیان در زمان طاغوت)  .و نیز دوستی و رحمت نسبت به همگان حتی دشمنان توصیه شده است .برخی از مطالب آنان
را می آوریم:
ÓÓمنتخباتی ازمکاتيب عبدالبهاءجلد اول ص :١
ÓÓای اهل عالم طلوع شمس حقيقت محض نورانيّت عالم است و ظهور رحمانيّت در انجمن بنی آدم نتيجه و ثمر مشکور؛ و سنوحات
مقدّسه هر فيض موفور رحمت صرف است و موهبت بحت و نورانيّت جهان و جهانيان ائتالف و التيام است و محبّت و ارتباط بلکه
رحمانيّت و يگانگــی و ازاله بيگانگی و وحدت با جميع من علی األرض در نهايت آزادگی و فرزانگی جمال مبارک ميفرمايد :همه
بار يکداريد و برگ يکشاخسار عالم وجود را بيک شجر ...جميع من علی االرض را دوست انگارند و اغيار را يار دانند و بيگانه را
آشنا شمرند و بقيدی مقيّد نباشند بلکه از هر بندی آزاد گردند .

نقد اجمالی:

ÓÓتناقض در خود آموزه و رفتار بدین معنا که بر اســاس تعالیم دوازده گانه خــود باید تحری حقیقت و انتخاب آزادنه دین برقرار
باشــد و تعصب و تحمیل نباشد در حالی که گزارشات افراد نزدیک رهبر بهائیان مانند عزیه خانم خواهر وی در تنبیه النائمین و
آیتی در کشــف الحیل و امثال صبحی ،نیکو و  ...خالف این را نشــان می دهد و اخباری متعدد در قتل و سرکوب مخالفان و حتی
مرددان در بهائیت را دارد.
ÓÓقابل جمع نبودن تولی و محبت به یک دین و آئین و در عین حال همراهی و دوســتی با هر شــخص مخالف و تمام دشــمنان(
تناقض عقلی و عملی)
ÓÓتفاوت رفتار بهائیت در برابر رژیم صهیونیســتی و دیگر جنایتکاران حتی در کنار بیت العدل جهانی بهائیت در حیفاء( و همکاری
و همراهی با آنان ) با ادعای گسترش رحمانیت و دوری از منازعه و جنگ و کشتار

برخی از گروه ها ی صوفیه
البته بحث تاریخ عرفان و تصوف و معیارهای انحراف در این مورد نیاز به تشریح و تفصیل دارد ولی در این جا اجماال به مواردی اشاره
انحرافی آنان مطالبی مرتبط با رحمانیت آمده است که قابل نقد است.
می کنیم که در گفتار و رفتار برخی از متصوفه و و گروه های
ِ
به عنوان نمونه قاسم غنی چنین ادعا می کند :صوفی هیچ عقیده ای را غلط نمی شمارد و اختالف مذاهب را اختالف در رنگ و صورت
می شــمارد و صلح کل می طلبد ...ســازش با همه ی ادیان را روش عالی قرار داد ...ادیان و مذاهب یکسانند و برای هیچ یک ترجیحی
قائل نیست ،یعنی دیانت اسالم با بت پرستی یکسان است و کعبه و بتخانه ،صمد و صنم یکی است .صوفی پخته هیچ وقت ناظر به این
نیست که انسان پیرو چه مذهبی است یا صورت عبادت او چیست ؟(تاریخ تصوف در اسالم ص )432-426 -425
در مورد نگاه به شیطان هم برخی از آنان مطالب خاصی نقل می کنند:
..روزبهان بقلی شیرازی که گروهک اویسیه او را از روساء فرقه ی خویش می دانند می گوید« :او آنجا رئیس مالئکه بود و سید ،محمد
اینجا رئیس بنی آدم.در این رابطه عین القضاة رســول خدا را مظهر جمال و ابلیس را مظهر جالل ذات حق می شــمرد  .و جای دیگر
رحمانیت ،محمد را ،پس صفت رحمت غذای محمد آمده و صفت
جبار ّیت ،ابلیس را در وجود آورد ،و از صفت
ّ
گفته است« :خدا از صفت ّ
قهر و غضب غذای ابلیس ...ابلیس دعوت می کند از او ،مصطفی دعوت می کند بدو... .گناه ابلیس عشق او به خدا بود و گناه مصطفی
عشق خدا به او( منابع :نامه های عین القضاه ج  1ص  -35 .97شرح شطحیات ص  -51تمهیدات ص )229-228-227 -213-212
مالحظات  :اگر این نوع نگاه به معنی تطهیر شــیطان و قائل شدن جایگاه معنوی برای او باشد ،امری مردود است و باعث نوعی اباحی
گری خواهد شد که با رحمت خاص و به نوعی حتی با رحمانیت هم ناسازگار است زیرا مقتضای رحمت الهی هدایت انسان ها و برحذر
داشتن انسان ها از موانع و خطرات مسیر معنویت است نه ارتقاء دشمنان الهی
ÓÓنمونــه های دیگری هم وجود دارد مانند جریان یعقوبی و ارائه طریق معنوی خاص که در آن راه کارعلمی و تفســیر و تحقیقات
حوزوی و عالمانه را به عنوان امور بی فایده و مشقت با ر معرفی می کنند و صرف اتصاالت معنوی از طریق جلسات خود را کافی
می داند و نیز فرقه ها و گروه های مشــابه که همگی دارای اشــتراکاتی دارند که بطور خالصه ذکر می کنیم :دور کردن پیروان
از مدار و تکالیف دینی و درعوض گرفتار کردن آنان در محدودیت ها و چارچوب های خشــک و خشــن فرقه ای؛ جزئی نگری و
نگاه بخشــی به دین و متون دینی؛ نگاه غیر صحیح به هدف تکالیف الهی و قوانین و مجازات های دینی که خود مصداق رحمت
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و تربیت الهی اســت؛ تاویل گرایی افراطی در متون دینی و انحراف در توصیف شــیطان و گناه و تبعات و عواقب آن در پوشش
قرائت رحمانی دین

نظرات اساتید حاضر:

ÓÓلزوم تفکیک فرقه ها و توجه به تمایزات آن ها در مقاصد و مفاهیمی که در مورد رحمانیت دارند
ÓÓارجاع و استناد دقیق به منابع اصلی فرقه ها
ÓÓتوجه به نکات مثبت و امتیازاتی که در برخی مطالب ارائه شده توسط این گروه ها وجود دارد و مرز گذاشتن آن ها با انحرافاتشان
ÓÓتوجه دقیق به مفاهیمی مانند رحمت و صلح کل و تفسیر آن در منظومه اعتقادی صوفیه و دیگر فرقه ها

 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن معلمی

 دستیار پژوهشی :دکتر حسن عبدی

نقش شکل اول در قواعد استنتاج و کیفیتاستخراج قانون از آن
حجتاالسالم والمسلمین سلیمانی امیری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه94/08/30 :
 گروه علمی معرفتشناسی

1 .ـ تمام اســتداللهای معتبر به پشتوانة شکل اول معتبرند؛ زیرا هر اســتداللی ،هر چند بدیهی باشد کلیت آن به نحو صوری وابسته
به شــکل اول اســت و حتی کلیت شکل اول هم وابسته به شکل اول است .طبق این بیان اگر صورت استداللی را الف بنامیم ،در قالب
شکل اول خواهیم گفت:
ÓÓاین استدالل در قالب الف است؛
ÓÓهر استداللی در قالب الف باشد ،معتبر است؛
ÓÓپس این استدالل در قالب شکل اول معتبر است.

بنابراین عکس مســتوی ،عکس نقیض ،نقض المحمول ،نقض الموضوع و نقض التام و نقض عکس با همة حاالتشــان معتبرند .شــما
میتوانید به جای الف یکی از این عناوین را قرار دهید .همچنین قیاسهای اســتثنایی و ســایر اشــکال اربعه در قالب شکل اول اعتبار
مییابد .حتی کلیت شکل اول در قالب همین شکل اول اعتبار مییابد.
ÓÓاین استدالل شکل اول است؛
ÓÓهر استداللی در قالب شکل اول معتبر است؛
ÓÓاین استدالل معتبر است.

2ـ اما در اعتبار شــکل اول اشــکال جدیای مطرح شده است .گفتهاند این اشکال را ابو سعید ابو الخیر برای ابن سینا نوشته و ابن سینا
به اشــکال پاســخ داده است .اشکال بر حسب ظاهر این است که با وجود کبرا از صغرا بینیاز هستیم .این اشکال بر حسب ظاهر اشکال
نیست؛ بلکه نشان بر قوت کبرا میدهد که گویا بدون صغرا هم منتج است و لذا اگر صغرا ضمیمه شود ،باز هم منتج است .اما این اشکال
در واقع اساس استدالل را از بین خواهد برد .این اشکال را میتوان در دو سطح ساده و عمیق و ژرف بیان کرد.
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گزارش گروهها

ÓÓاگر کبرای شــکل اول در رسیدن نتیجه کافی باشد و نیاز به صغرا نباشــد ،در این صورت استداللی در کار نیست و همة قضایا
بدیهی خواهند بود .و شــاید ابو سعید ابو الخیر خواسته همین اشکال را مطرح کند .عقل در رسیدن به نتیجه اصال کارایی ندارد.

بلکه دل باید حقایق اشیا را شهود کند و هر چیزی که مشهود باشد بدیهی است.

ÓÓاین اشکال در سطح عمیقتر این است که یا اصغر در موضوع کبرا مندرج است یا مندرج نیست .اگر اصغر در موضوع کبرا مندرج
باشــد ،استدالل مصادره به مطلوب است و شکل اول منتج نیست .و اگر اصغر در موضوع کبرا مندرج نباشد ،شکل اول یقین آور
نیست؛ زیرا با عدم اندراج اصغر در موضوع کبرا ،حکم کبرا به اصغر توسط اوسط سرایت نمیکند .به تعبیر دیگر ،حد اوسطی که

موضوع کبرا اســت ،باید میانجی شود ،تا حد اکبر به حمل ایجاب یا به حمل سلب بر اصغر حمل شود .بنابراین اگر اصغر مندرج

در اوسط نباشد ،در این صورت موضوع کبرا کلی نیست تا حکم آن بر اصغر به نحو یقینی سرایت کند .بنابراین کبرا از کلیت که

شرط انتاج شکل اول است برخوردار نیست.

ÓÓاگر کلیت کبرا به صورت استقرایی بدست آید ،کبرای استقرایی یقینآور نیست تا بتوان حکم آن را به اصغر سرایت داد.
ÓÓابن ســینا در پاسخ ابو ســعید ابو الخیر نوشــت که اصغر بالقوه در موضوع کبرای کلی مندرج است .بنابراین استدالل مصادره
نخواهد بود؛ زیرا اســتدالل بر اساس شــکل اول در صورتی مصادره است که اصغر بالفعل در موضوع کبرا مندرج باشد .و چون
اندراج اصغر در موضوع کبرا بالقوه اســت ،نتیجه بدیهی نیست ،بلکه مجهولی است که بالقوه معلوم است و با شکل اول بالفعل

معلوم میشود.

ÓÓاما هنوز یک پرســش باقی اســت که چگونه کلیت کبرا احراز میشود .برای رسیدن به کبرای کلی راهی جز عقل وجود ندارد .تا
عقل مالکات احکام را تشــخیص ندهد ،نمیتواند حکم را تعمیم دهد و به کلیت برســد .به عبارت دیگر ،حکم به کلیت یا از راه

استقرا بدست میآید مثال گفته میشود «هر کالغی سیاه است» این حکم در اثر دیدن افراد کالغها در خارج بدست میآید اما از

نظر عقلی مادامی که مالک ســیاه بودن کالغ به طور بدیهی یا به دلیل معتبر بدست نیاید ،حکم به کلیت آن یقینی نیست .اما اگر
حکم یک شیء به مالکی که شیء با آن حکمی دارد بدست آید ،در این صورت میتوان تعمیم داد و گفت هر چیزی که این مالک

را داشته باشد ،همین حکم را دارد .مثال در استدالل زیر:

1.1عالَم متغیر است؛
2.2هر متغیر حادث است؛
3.3پس عالم حادث است.

ما چگونه به کلیت کبرا در استدالل فوق رسیدیم؟ در اینجا پاسخ داده میشود که ما با بداهت عقلی بدست میآوریم که مالک حدوث
هر متغیری تغیر آن اســت .بنابراین از نظر عقلی الزمة تغیر حدوث اســت .و چون مالک حدوث کشــف شد و آن تغیر است ،بنابراین
میتوان به صورت کلی عقلی گفت هر متغیری حادث است .در کلی عقل اصال نظر به فرد متغیر نیست ،بلکه هر ذات متغیر است ،خواه
فردی از آن وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

بنابراین عقل باید به نحو قضیة حقیقیه به کبرا برسد و چون وجود مالک در قضیه حقیقیه احراز میشود کلیت آن به نحو عقلی درست
است.
ÓÓبرای رســیدن کلیت یا خود موضوع به نحو بدیهی مشــتمل بر مالک حکم است مانند تغیر که مالک حکم به حدوث هر متغیری
است .و یا باید با اســتدالل مالک حکم را بدست آورد؛ هر چند آن استدالل تجربی باشد؛ زیرا با تجربه احراز میشود که مالک
حکم موجود اســت ،هر چند ذات مالک کشف نمیشــود .اما اگر حکم از طریق استقرای صرف باشد ،نه استقرایی که منتهی به
تجربه میشود ،مالک حکم بدست نمیآید و کلیت حکم صرفا استقرایی غیر یقینی است.
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 مدیر گروه :دکتر عباس جوارشکیان

نحوه ارتباط طبیعت با ماوراء طبیعت ()2
دکتر عباس جوارشکیان
تاریخ ارائه1394/07/08 :
 گروه علمی فلسفه (شعبه مشهد)

گروه های علمی شعبه مشهد

دکتر جوارشکیان در این نشست که دومین نشست با این عنوان بود ،بیان داشت که دیدگاههایی تبیین کننده نسبت طبیعت و ماوراء طبیعت
در تقسی م اولیه به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
  .۱دیدگاه یگانهانگار

الگوی عرفانی مبتنی بر وحدت شخصیه وجود که مدعی است طبیعت و ماوراء طبیعت یکی هستند و هر چه در عالم هست ،مظاهر و جلوات
و تعینات حقیقتی است که در نهایت اطالق است.
تلقیهای معناگرایانهای مانند تلقی اسپینوزا ،تلقی مطلقگرایانی چون هگل که به اصالت ذهن قائل است.
در حوزۀ طبیعتگرایی نیز نگاه ماتریالیستی خود نوعی وحدت انگاری است؛نمونه هایی از این دیدگاه می باشند

  .۲دیدگاه کثرتانگارانه

دیدگاه هایی که قائل به طبیعت و ماوراء طبیعت ،نفس و بدن ،غیب و شهادت و ...میباشد.را که میتوان آنرا به دو دسته تقسیم نمود:
 -۱دیدگاههایی معتقدند دخالت و تصرف ملکوت یا خداوند در طبیعت از بیرون اســت؛  -۲دیدگاههای که این دخالت و تصرف را از درون
میدانند.

[[ .۱-۲دیدگاه کثرتانگارانه بیرونی

که خود نیز به چند دسته تقسیم میشوند:
 -۱-۱-۲دیدگاهی که عالم طبیعت را نظامی بسته و ازپیش برنامهریزی شده میپندارد یعنی نظم و نظمبخشی از ابتدا و به صورت ذاتی در
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گزارش گروهها
عالم وجود داشته است (ساعتساز الهوتی)
 -۲-۱-۲دیدگاهی که عالم طبیعت را نظامی باز  ،رخنهپذیر و نیازمند به دخل و تصرف می داند یعنی خداوند مستمراً در عالم دخالت کرده و
به امور نظم میبخشد (خداوند رخنهپوش)
 -۳-۱-۲نگرشی کالمی ،که معتقد به خلق مدام و مستمر عالم طبیعت و زوال ناپذیری آن می باشد ( .نگرشی مشترک بین معتزله و اشاعره
که نظریه ماده و صورت ارسطویی را نفی میکنند)
 -۴-۱-۲نگرش فلسفی مبتنی بر صدور و فیض ( عقل فعال پیوسته صور و اعراض موجودات را افاضه میکند).
 -۵-۱-۲دیدگاه نظمبخش و ناظم ،که بازگشت آن در نهایت به دو دیدگاه اول می باشد.
دکتر جوارشــکیان هر کدام از این الگوهای تبیین کننده ی عالم را دارای اشــکاالتی دانست و گفت؛ نگرش نظام بسته یا ساعتساز قطع ًا با
باورهای دینی ما سازگار نیست چون الزمهاش محدودیت خداوند ،جبری شدن نظام عالم و از بین رفتن اراده و اختیار انسان میگردد.
پذیرش نگرش نظام باز ،مستلزم نقص در خلقت ،نقض قوانین طبیعی و در نتیجه زیرسئوال رفتن علم وقدرت خداوند می باشد .بحث آفرینش
مستمر آنگونه که متکلمان بیان می دارند  ،عالوه بر اینکه با دیدگاههای علمی سازگار نیست  ،با اندیشۀ دینی نیز قابل جمع نیست
نگرش نظمبخشی نیز به یکی از دو نگرش ساعتساز و رخنهپوش بازمیگردد که نقد آن گذشت.
[[ .۲-۲دیدگاه کثرتانگارانه درونی

معتقدان به دخالت و تصرف درونی نیز به چند دسته تقسیم می شوند:
-۱-۲-۲نگرش حلولی :دیدگاهی که معتقد به حلول خداوند در عالم طبیعت است .پذیرش این نگرش مستلزم پذیرش جسمانیت وتمام صفات
وعوارض آن برای خداوند می باشد.
-۲-۲-۲نگرش اتحادی :این نگرش معمو ًال در خصوص رابطۀ نفس و بدن به کار گرفته میشود و سپس به نحوۀ ارتباط عالم طبیعت و ماوراء
طبیعت تســری مییابد .در نگرش اتحادی مربوط به رابطۀ نفس و بدن در دیدگاه مالصدرا ،نفس هویتی مادی و طبیعی دارد و ماده (بدن)،
هویتی نفسانی دارد .نفس در مرتبۀ طبیعت ،طبیعت است ،در مقام حس ،حس است ،در مقام خیال ،خیال است و در مقام عقل ،عقل است،
بنابراین هویتی انبساطی دارد .اما در مورد ملکوت نمیتوان چنین تلقیای داشت.
-۳-۲-۲نگرش ظهوری:بر اساس این نگرش،ملکوت در عالم طبیعت ظهور میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی افزود  :هدف ما این است که به الگویی در تبیین رابطۀ طبیعت و ماوراء طبیعت دست یابیم که مشکالت
فوق را نداشته باشد و در نهایت نیز بتوانیم اندیشۀ علمی را به شکلی سازگار در کنار اندیشۀ علمی قرار دهیم .و در این راستا برخی مبانی فلسفی
را به عنوان مقدمه بیان می داریم تا بر مبنای آن ،الگوی پیشنهادی خود را تبیین کنیم.
[[مقدمۀ نخست

دخالت ملکوت ،عالم مجردات ،عقل فعال و خداوند در عالم طبیعت به لحاظ فلسفیاز نوع نسبت علت و فاعل با فعل و اثر فاعل است .باید توجه
داشت فعل و اثر فاعل از مرتبۀ عالی به مرتبۀ نازل منتقل نمیشود ،زیرا در این صورت جای آن در مرتبۀ عالی خالی خواهد بود واز سوی دیگر
با انتقال به مرتبۀ مادی دیگر ملکوت نخواهد بود.
[[مقدمۀ دوم

در دیگاه مشایین نسبت میان طبیعت و ماوراء طبیعت ،نسبت میان دو طبقۀ هستی است ،زیرا در هستیشناسی مشایی عالم هستی اشکوبهای
است و میان عالم مجرد و مادی انفصال وجود دارد به این معنا که در این سیر طبقاتی به نقطهای میرسیم که عالم مادی تمام شده و ملکوت
آغاز میگردد .اما در دیدگاه صدرایی با الگویی تشکیکی در تبیین نظام هستی روبهرو هستیم که در آن هیچ مرز قاطعی میان هیچ مرتبهای
وجود ندارد ،بلکه تنها با یک واقعیت واحد و متصل روبهرو هستیم که مرتبه به مرتبه تنزل مییابد و در نتیجه مراتب هستی هویتهای جداگانه
و منفک از هم نیستند تا ما با مشکل دوآلیست ها در تبیین نسبت مادی و مجرد مواجه باشیم .بنابراین واقعیت هستی ،حقیقتی واحد و ذومراتب
است که به نحو پیوسته و اتصالی وجود دارد.
[[مقدمۀ سوم

سال هشتم  /شماره 38
مهر و آبان 94

58

مراتب عالی هستی نسبت به مراتب مادون ،نسبت قاهریت وجودی دارند ،یعنی مرتبۀ عالی ،علت مرتبۀ مادون است به این معنا که همۀ هویت
مرتبۀ مادون را رقم میزند .آنکه در مرتبۀ مادون می باشد  ،معلول است که عینالربط به علت است و همۀ هویتش در ید قدرت او است .با

نظر به اینکه علیتی که در عالم طبیعت وجود دارد ،علیت اعدادی است نه علیت افاضی و وجود بخش.
[[مقدمۀ چهارم

در ترسیم الگوی تشکیکی  ،نباید این طور تصور شود که مراتب عالی و مادون تباعد وجودی دارند .در الگوی تشکیک وجود مراتب از یکدیگر
فاصله نمیگیرند بلکه در بطن و کتم یکدیگر هســتند.در رابطۀ علیت معمو ًال علت را بیرون از معلول تلقی میشــود .در حالی که بر مبنای
تحلیلهای صدرایی علت در کتم و بطن معلول است و معیت قیومیه دارد .پس سطوح و الیههای وجودی و باطنی هر موجودی همان ملکوت
آن است که از دید ما نیز پنهان بوده و همان غیب و ملکوت آن شئ محسوب میگردد.
نکته قابل توجه این است که در اینجا به راحتی میتوان اندیشۀ علمی را با این الگو سازگار ساخت .تمام واقعیت همان چیزی نیست که ما
حس و تجربه میکنیم ،بلکه ممکن است ابعادی دیگر نیز داشته باشد.برای یک شئ سه بُعدی ممکن است بُعد دیگری نیز داشته باشد که
چون او موجودی سه بعدی هست نمیتواند آن را درک کند ،اما در بطن و کتم آن شئ وجود دارد .موجود یک بعدی را فرض کنید که دارای
هویتی خطی است؛ نه عرض دارد و نه عمق .این موجود از دو بُعد دیگر هیچ درکی ندارد و همۀ هویتش در همان خط خالصه می شود.

[[مقدمه پنجم

عالم طبیعت هویتی اتصالی دارد که هیچ خللی در آن نیســت .تمام واقعیات و پدیدههای عالم در عین حال که متکثرند بر روی یکدیگر اثر
گذاشته و از راههای مختلف با یکدیگر پیوند مییابند.از نظر علمی هیچ ساحتی از طبیعت را نمیتوان یافت که بر ساحت دیگر اثر نگذاشته و
از آن اثر نپذیرد.
[[مقدمۀ ششم

روابط میان پدیدههای طبیعی ،روابط وجودی نیســت ،بلکه نسبت به یکدیگر علیت اعدادی دارند .در علیت اعدادی ،علل جایگزین یکدیگر
میشوند بدون اینکه هویت معلول از بین برود از این رو پدیدهای واحد می تواند علل مختلفی داشته باشد.

مقدمۀ هفتم

دکتر جوارشکیان مقدمه هفتم را با ذهن و باورهای فلسفی خیلی سازگار ندانسته اما آن را از لوازم الگوی تشکیکی دانست .ایشان تلقی رایج
از صورت و ماده را به شــدت در معرض اشــکال و ایراد دانست و گفت در عالم طبیعت ،واقعیات مادی وجود دارند که هر یک آثار و خواص
مخصوص به خود را دارند اما نه به این شکل که واقعیتی منحاز و مستقل باشد .بنابراین این روابط و پیوندهای میان پدیدههای عالم طبیعت
اســت که خواص و آثار آنها را رقم زده و به آنها هویت میبخشــد .به عنوان مثال ؛ اگر آرایش مولکولی عناصر جدول مندلیف عوض شود،
عنصری تبدیل به عنصر دیگر خواهد شد .این چیزی است که علم جدید به ما میگوید و سئوال این جا است چطور میتوان آن را با بحث
ماده و صورت ارسطو سازگار کرد؟ طبیعت سرشار از پیوندهایی است که واقعیتی متصل و واحد را پدید آورده و اگر این پیوندها جا به جا شود،
ت پدیدههای طبیعی تغییر میکند.
هوی 
دکترجوارشکیان در نتیجه گیری ،هدف خود را از بیان مقدمات مذکور ،ارائه الگویی دانست که بر اساس آن طبیعت واقعیتی اتصالی
داد که از خود هیچ اســتقاللی ندارد و تمام تغییرات از بطن و کتم واقعیت طبیعت رقم میخورد و در آن جا مشــخص میشود که چه چهره
و ظهوری از خود ،در عالم طبیعت نشــان میدهد .در عین حال آن چه در طبیعت ظهور میکند ،واقعیتی متصل و کام ً
ال قانونمند اســت که
به راحتی میتوان تمام روابط حاکم بر آن را کشف نمود .به عنوان مثال وقتی انقالب اسالمی ایران و هشت سال دفاع مقدس را از دیدگاه
غیبباور مورد بررسی قرار میدهیم ،تردیدی وجود ندارد که دست عنایت الهی را میبینیم .اما در عین حال به دانشمند علوم تجربی همچون
جامعهشــناس و روانشناس و سیاســتمدار و ...حق میدهیم که او نیز از دیدگاه تجربی و طبیعی تحلیل خود را ارائه دهد .اگر گفته شود بر
اساس این دیدگاه معجزه دیگر معجزه نخواهد بود ،خواهیم گفت ما تنها مدعی هستیم که معجزه براساس پیوندها و روابط طبیعی رخ میدهد
اما این به آن معنا نیست که ما بتوانیم در آنها دخل و تصرف کنیم .به طور خالصه میتوانیم معجزه را اینگونه تحلیل کنیم که :او ًال ممکن
است قوانین و روابطی بر معجزه حاکم باشد که ما آنها را نشناسیم؛ دوم ًا حتی اگر هم بتوانیم این قوانین را بشناسیم ،قدرت دخل و تصرف
در آن را نداریم و سوم ًا حتی اگر قدرت دخل و تصرف در آن هم داشته باشیم با همان شرایطی که معجزه رخ داده است ،نخواهد بود .پس از
این منظر معجزه بودن معجزه سر جای خود باقی است اما ما میتوانیم تحلیلی طبیعی نیز از آنها ارائه دهیم( .البته در صورتی که همه قوانین
طبیعی حاکم بر معجزه را کشف کرده باشیم)
ایشان در الگوی تشکیکی -اتصالی هستی ،عالم طبیعت را به تمام معنا مقهور ارادۀ خداوند و ملکوت عالم دانست و افزود؛ طبیعت در عین
حال که دارای قوانین طبیعی است و فعالیتهای خود را مبتنی بر آنها انجام میدهد ،به تمام معنا الهی و مقهور ارادۀ خداوند است .در نتیجه
با استفاده از الگوی تشکیکی-اتصالی میتوان این دو را بدون اینکه یکی از آنها را حذف کرد ،در کنار یکدیگر قرار داده و سازگار نمود.
در ادامه بحث  ،این نشست علمی با پرسش و پاسخ حاضرین به پایان رسید.
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نگرش علمی و فلسفی به مفاهیم اساسی فیزیک
دکتر احمد نصیری محالتی
تاریخ ارائه1394/07/25 :
 گروه علمی فلسفه (شعبه مشهد)

گروه های علمی شعبه مشهد

دکتر نصیری در این نشســت بعد از ذکر مقدماتی اجمالی پیرامون علم فیزیک به بیان تعاریف مختلف ارائه شــده پیرامون ماده از ناحیه علم
فیزیک پرداخت و چالش های پیش روی هریک از این تعاریف را متذکر شد.
نخستین تعریف ارائه شده از ماده که تا اوایل قرن نوزدهم طرح بود عبارت بود از  :چیزی که دارای حجم و وزن باشد ،در حالیکه در فیزیک
پدیده هایی وجود دارد مانند محدوده های الکترومغناطیسی که حجم و وزن ندارند.
بنابرتعریف دوم ماده عبارت است از هر پدیده ی مکان مند  ،اشکال این نظریه این است که اگر گذر زمان متوقف شود بایستی مکان وجود
نداشته باشد در حالیکه بر اساس فیزیک نسبیت انشتین هنگامی که چیزی با سرعت نور حرکت کند زمان بر او گذر نخواهد داشت در حالیکه
مکان وجود دارد.
سوم تعریفی که ماده را پدیدهای کمیتپذیر تعریف می کند.اشکال این تعریف این است که بر ما آشکار نمی سازد آیا کمیت پذیری مطلق را
بیان می کند یا کمیت پذیری نسبی را؟ و اگر مطلق را بیان می کند به چه نحو؟ برخی پدیده ها کمیت پذیر نیستند و یا امکان اندازه گیری
آنها وجود ندارد.
ایشان افزود تعاریف فوق مرز مشخصی بین ماده و غیر ماده را مشخص نمی کند.
اما چهارمین تعریف که جدید ترین تعریف از ماده می باشــد عبارت اســت از پدیده های تغییر پذیر؛ که خود این با مشکالتی رو به رو است،
اینکه اگر ندانیم چه پدیده هایی تغییر پذیرند چه پدیده هایی تغییر پذیر نیستند ،خود تعریف تغییر پذیری دچار تغییر می شوند.تمایز بین تغییر
و حرکت در چیست؟ آیا می توان به جای تغییر  ،از حرکت استفاده کرد؟ اگر می توان چرا استفاده نشده است؟
بنابراین نظریات جدید می گوید نبایستی به دنبال دستیابی تعریف ماده بود و نمی توان حد و مرزی بین ماده و غیر ماده مشخص نمود.

ضرورت ع ّلی و اختیار ()2
آیتالله غالمرضا فیاضی
استاد برجسته حوزه علمیه قم و ریاست هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1394/08/06 :
 گروه علمی فلسفه (شعبه مشهد)
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آیت اهلل فیاضی ضمن گریزی به مطالب نشست نخست به بیان نظرات خود پیرامون موضوع مذکور پرداخت.
حضرت اســتاد فیاضی در نشست نخســت فرمود :قاعدۀ مشهور الشئ ما لم یجب لم یوجد را قبول ندارد و وجوب قبلی در وجود معلول ،که
قاعده مذکور آن را اثبات میکند ،دارای مبنای معقولی نیست و پذیرش آن مستلزم گرفتار شدن به انواع تعارضات است .از نظر ایشان مفاد
این قائده که عبارت است از اینکه اگر علت موجود باشد ،واجب است معلول نیز موجود باشد ،ربطی به قاعدۀ علیت ندارد و بنابراین میتوان

در ظرف وجود علت ،عدم معلول را نیز فرض کرد -مراد از علت نیز علت تامه است -بنابراین این ضرورت بالغیر ،ضرورتی است که همزمان
با افاده وجود معلول پدید میآید و پیش از وجود معلول چنین ضرورتی وجود ندارد .و به طور کلی وجوب بالغیری که ســابق بر وجود معلول
باشد و وجوب بالقیاس را منکر شدند .استاد بیان داشته بودند که در خصوص این قاعده چهار نظریه وجود دارد :نظریۀ مشهور حکما که علت
تامه وجوب بخش به معلول است؛ نظریۀ متکلمین که وجوب را انکار میکنند و به جای آن اولویت قرار میدهند ،دیدگاه سوم؛ دیدگاه عالمه
حلّی است که قاعدۀ مزبور را در علتهای مختار جاری نمیداند .و نظریۀ چهارمی را به عنوان نظر خود ارائه نمود که بر اساس آن علت تامه
چه مختار باشد چه موجب ،هیچ نوع نسبت ضروری با معلول ،پیش از ایجادش ،ندارد و ضرورت سابق معقول نیست .به عبارت دیگر میتوان
گفت عدم معلول ضرورت ًا منتسب به عدم وجود علت نیست ،بلکه علت عدم معلول میتواند عدم وجود علت و یا عدم ایجاد علت باشد ،یعنی
علت تامه موجود باشد ،اما معلول موجود نباشد ،چون ایجادی به آن تعلق نگرفته است .سپس ایشان افزود که حکماء  ۲۲برهان بر این قاعده
اقامه کردهاند که تمام آنها در معرض مناقشه میباشد و در ادامه نیز دالیل اثباتی خود را در قالب چهار استدالل ارائه نمود که عبارتند از :
 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)
مقدمه دوم :هر معدومی از باب ضرورت به شرط 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 باشد( 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

مقدمه اول  :اگر ممکن قبل از وجود ،واجب باشد ،الزم می آید وجوب آن قبل از وجودش موجود باشد.
مقدمه دوم  :اگر وجوب آن قبل از وجودش موجود باشد ،الزم می آید آن وجوب سابق ،موجود ممکن باشد.
مقدمه سوم  :اگر آن وجوب سابق 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.
مقدمه سوم  :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.
بنابر این نه در فاعل مختار و نه در فاعل موجب ،وجوب سابق وجود ندارد.
ایشان درباره نحوۀ تعین شئ توسط علت تامه گفت:
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خداوند متعال قادر است و قادر یعنی در عین اینکه میتواند کاری را انجام دهد ،میتواند همان کار را نیز انجام ندهد .زیرا فاعل مختار یا قادر
دارای این قدرت هســت که آنچه را به آن کمال اشــتیاق را دارد ،انجام ندهد و یا آنچه را به آن هیچ اشتیاقی ندارد ،انجام دهد ،بنابراین با
اینکه تمام شرایطی که به فرمایش فالسفه برای تحقق معلول الزم است ،فراهم شده است ،اما ضرورتی در کار نیست .با این توضیح ایشان
به جای انجام فعل  ،اراده انجام فعل را مطرح نمود و افزود ما معتقدیم اراده خودش عمل و فعلی است که در درون انجام میشود و تا ارادهای
نباشد عملی سر نمیزند.
استاد فیاضی در ادامه مباحث خود ،به نقد و بررسی و اشکال به ادلۀ حکما مبنی بر اثبات قاعدۀ الشئ ما لم یجب لم یوجد پرداخت و گفت:
نخستین دلیل حکما که در فصل  ۱۶الهیات شفا -مقاله اول ،فصل دهم از نمط پنجم اشارات ،ج  ،۳ص ۱۲۲-۱۲۰؛ تعلیقات شیخ ،چاپ قدیم،
ص ۱۴۰؛ فصل  ۲۷از قبس هشتم قبسات ص ۳۱۵-۳۱۴؛ افق المبین ص ۲۵۴-۲۵۲؛ فصل  ۱۵از منهج دوم از مرحلۀ نخست اسفار ،آمده
است.عبارت است از:
مقدمۀ اول :اگر ممکن به حد وجوب نرسد ،میتواند موجود شود و میتواند موجود نشود.
مقدمۀ دوم :اگر ممکن میتواند موجود شود و موجود نشود ،پس وجود برایش ،با وجود علت تامه متعین نیست.
مقدمۀ سوم :اگر وجود ممکن با وجود علت تامه متعین نیست ،پس نباز به ضمیمه کردن شئ ثالث به علت دارد.
و هذا ٌ
خلف
اشکال نخست آیت اهلل فیاضی :مقدمۀ سوم استدالل مصادره به مطلوب است زیرا طبق مدعای حکما وقتی علت تامه وجود دارد ،معلول نیز
باید وجود داشته باشد ،پس اگر جایی معلول نبود ،باید چیزی کم داشته باشد.
لذا حکما مدعای خود را در ضمن دلیل عنوان می نمایند و این مصادره است.
پس از طرح اشکال نخست توسط ایشان بحث و گفتگو پیرامون اشکال مذکور توسط حاضرین ادامه یافت ،و اساتید حاضر سخنان ایشان را
نقد نمودند.
آیت اهلل فیاضی در پایان این نشست در طی گفتگوهای علمی  ،به بررسی قاعدۀ ترجیح بالمرجح پرداخت و گفت:
ی گویند ترجیح بالمرجح به طور مطلق
در مورد مسئله ترجیح بالمرجح یا ترجیح مرجوح بر راجح هشت نوع کاربرد وجود دارد که فالسفه م 
مستلزم ترجح بالمرجح است در حالیکه در نظر بنده برخی کاربردها به ترجح بالمرجح بازمیگردد و محال است اما در برخی کاربردها چنین
نیست .پس نمیتوان به طور مطلق حکم کرد که ترجیح بالمرجح محال است.
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر واسطی

ظرفیتهای فلسفه اسالمی در بازآفرینی فلسفههای مضاف و
علوم انسانی اسالمی ()1

حجتاالسالم والمسلمین واسطی
استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه فلسفه علوم انسانی شعبه مشهد

تاریخ ارائه1394/08/20 :
 گروه علمی فلسفه علوم انسانی (شعبه مشهد)
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در این نشست که باحضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار گردید ،حجت االسالم واسطی با طرح بحثی تحت عنوان فرضیه های بحث رابطه
علوم انسانی با فلسفه به طور مطلق ،این گونه عنوان نمود که :اگر قرار است فلسفه های مضاف و علوم انسانی اسالمی محقق شود باید این
نکته را پیش از عنوان این بحث مطرح نمود که آیا اساسا چه رابطه ای میان علوم به طور کلی با فلسفه ممکن است بر قرار باشد؟
عضو مجمع عالی حکمت در ادامه افزود :از آنجا که هستی واقعیت دارد و انسان در این هستی از واقعیت برخوردار است ،و از طرفی هستی
دارای هدف و غایت اســت و همچنین انســانی که در این هستی جای گرفته غایت مند است و این غایت مندی در خارج از او قرار دارد ،لذا

رابطه ای که میان فلسفه و دیگر علوم به ویژه علوم انسانی برقرار است این است که علوم مزبور در جهات یادشده ازفلسفه تغذیه می کنند .اما
باالتر از آن گردنه بحث جایی است که ما مسائلی از قبیل ،معنای زندگی ،رابطه حقایق با اعتباریات ،معنای عدالت و شاخص های آن ،رابطه
انسان مختار با هستی،و دیگر مسائل مهم در زندگی را که کاوش می کنیم شاهد آن هستیم که در پس تمامی این مسائل و راهکارهایی که
انسان برای برون رفت از این مشکالت مطرح می کند ،از رهگذر تفکر فیلسوفانه است که به حقیقت می پیوندد و تمامی موضوعات یادشده
در ساخت و جهت گیری علوم نقش ایفا می کنند.
وی افزود :البته ما منکر این نیســتیم که برای تمامی آیتمهای ذکر شــده علوم دیگر هم داعیه هایی دارند اما سخن ما در این است که حتی
خودآن علوم از طریق تفکر فلسفی است که به شکوفایی می رسند.
از آنجا که بحث حجت االسالم واسطی با توجه به ضیق وقت به سرانجام نرسید قرار بر این شد تا درجلسات دیگری با همین عنوان در سلسله
نشستهای گروه فلسفه علوم انسانی ،مسأله بیشتر واکاوی شود و ابعاد آن روشن تر گردد.
در پایان اساتید و دانشجویان و طالب پرسش هایی مطرح کردند که حجت االسالم واسطی به آن ها پاسخ گفت.

ظرفیتهای فلسفه اسالمی برای تولید فلسفههای مضاف و
علوم انسانی ()2

حجتاالسالم والمسلمین واسطی
استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه فلسفه علوم انسانی شعبه مشهد

تاریخ ارائه1394/08/29 :
 گروه علمی فلسفه علوم انسانی (شعبه مشهد)

گروه های علمی شعبه مشهد

حجت اإلسالم واسطی بحث را با عنوان «ربط مسائل فلسفه با علوم انسانی» آغاز نموده و به نگارش اکثر کتب آرمانشهر توسط فالسفه به
عنوان یک نتیجه عینی این ارتباط اشاره کرد.
ایشان دونگاه نامطلوب در این زمینه را که درواقع افراط و تفریط بحث این ارتباط است اینگونه بیان نمود :اولین نگاه نامطلوب این است که
انتظار داشته باشیم تک تک نظریههای علوم انسانی به طور مستقیم از یک مبنای فلسفه اسالمی نشأت گیرد و دومین نگاه نامطلوب این است
که در یک ادعای کلی ،بدون اشاره به نقاط نفوذ ،تکرار کنیم که زیرساخت معرفتی برای علوم انسانی در فلسفه طرح شده است.
مدیر گروه فلسفه علوم انسانی ،در ادامه ،نگاه اعتدالی را بررسی نقاط میانی ربط فلسفه با علوم انسانی دانست و گفت ما در جلسه اول اشاره
نسبتا کاملی به این نقاط داشتیم .حجت اإلسالم واسطی در ادامه به فضای تولید نظریه در علوم انسانی در دو محور «فرایند تولید نظریه» و
«گرایشات مشترک در نظریات علوم انسانی» پرداخت و در محور اول به سیر منطقی فعالشدن نیاز ،کشش و حرکت ،کشف منبع رفع نیاز،
برقراری ارتباط با منبع و رفع نیاز اشاره کرد و گفت :ارتباط هر مرحله با فلسفه اسالمی قابل تعقیب است .ایشان در محور دوم به قالبهای
قراردادگرایی ،طبیعتگرایی ،واقعگرایی ،انسانگرایی ،کارکردگرایی و ساختارگرایی اشاره نمود .این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه ،ضمن اشاره
به تعریف مشهور حکمت به «علم به اعیان اشیاء آنچنان که هست و عمل به مقتضای آن علم» قید عمل به مقتضای آن علم را که مبین
حکمت عملی بر پایه حکمت نظری است بسیار مهم خواند و گفت :بخش اعظم کتاب اسفار به این مهم اختصاص یافته و پاسخ ربط فلسفه با
علوم انسانی را در اینجا باید جست .ایشان در ادامه ضمن تعریف رایج عرفان« ،حکمت و عرفان شیعی» را اینگونه تعریف نمود« :شناسایی
برهانی نظام هستی و کیفیت رابطه خالق و مخلوق و حرکت به سوی کمال با الهام از آموزههای شیعی» و حرکت به سوی کمال را در هریک
از علوم انسانی به تناسب خود دانست و به ایراد مثالهایی مانند حرکت به سوی عدالت اجتماعی در علم حقوق ،برای این حرکت پرداخت.
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گزارش گروهها
حجت اإلسالم واسطی در ادامه ،محورهای مرکزی فلسفه و عرفان را در پنج عنوان هویت وجود و خصوصیاتش ،هویت علت و معلول ،مباحث
علم و عالم و معلوم ،مسئله حرکت در هستی و تبیین نظام عالم خالصه نمود و به هدف غایی هریک از اینها اشاره کرد و باتوجه به هدف
«تبیین جایگاه انسان در نظام عالم برای بهدستآوردن معادالت حرکت» به عنوان غایت پنجمین محور ،به تصویرسازی مخروط هستی و
روابط موجودات آن در ضمن طرحی هندسی پرداخت.
مدیر گروه فلسفه علوم انسانی ،ضمن تعریف فنی معادله ،وظیفه اصلی فلسفه را تبیین شکل هستی برای کشف معادالت حرکت مبتنی بر اراده
انسان دانست و گفت :نتایج این تبیین فلسفی ،چهار زیرساخت تمدنی هویت معرفت در معرفتشناسی ،هویت نبوت و والیت ،هویت معاد و
موقعیت آن در هستی و فلسفه عملی فردی و اجتماعی (اخالقی ،حقوقی و سیاسی) است.
ایشان در ادامه به توضیح این چهار زیرساخت اشاره کرد و یک مصداق عینی را به عنوان نمونه طرح نمود و گفت :در زیرساخت معرفت شناسی
و در عنوان وجود ذهنی ،یک پرسش مهم این است که آیا آنچه من از بیرون دریافت میکنم انعکاس واقعیت است و تابع اراده من نیست؟
برخــی با مقدمه قطعبودن ذهن و عین ،غیرقابل اعتمادبودن آن را نتیجه گرفته و به عنوان مثال در فرایند قانونگذاری بعد از مخدوشبودن
اعتماد به یک مبنای انسانی ،پذیرش رأی اکثریت را به عنوان مبنای قانون میپذیرند .این به بیان خالصه یکی از مبانی قراردادگرایی است.
در حالی که تفکر واقعگرا ،شاخصی را برای این امر تصویرسازی میکند .شاخصی که واجد کمال است و میتوان مشروعیت قوانین را در گرو
آن دانست.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در مثالی دیگر با اشــاره به مدل نیازهای هفتگانه مازلو گفت :عالیترین نیاز این مدل ،خودشکوفایی است؛ اما
شاخصههای خودشکوفایی چیست؟ وقتی به الیحه تحول در نظام آموزش و پرورش مینگریم به یادگیری از راه انتقال اطالعات ضمن تمرکز
در علوم تجربی با مبانی پوزیتیویســتی با هدف حدأکثر بهرهوری از طبیعت میرســیم .حال اگر گفتیم سه نیاز برتر این مدل با روش انتقال
اطالعات و این محتوای درسی برآورده نمیشود ،تکلیف چیست؟ این جاست که سخن از قالب «روش آموزش تفکر محور» و محتوای «تأکید
بر مهارتهای زندگی که یکی از آنها تصرف در طبیعت است» به میان میآید.

 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین ظهیری

شرط امنیت برای سرقت
حجتاالسالم والمسلمین جباری
دانشجوی دکتری پژوهشگاه دانشهای بنیادی ()IPM

تاریخ ارائه1394/07/29 :
 گروه علمی منطق و معرفتشناسی (شعبه مشهد)
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گروه های علمی شعبه مشهد

حجت اإلسالم جباری در این نشست ،بعد از مروری بر تحلیل کالسیک از معرفت و عناصر باور ،صدق و توجیه ،به مثالهای نقض گتیه اشاره
نمود و راهحلهای افزودن شرط چهارم ،اصالح توجیه و جایگزینی شرطهایی به جای توجیه را به عنوان سه را ه حل معرفتشناسان در پاسخ
به اشکال گتیه معرفی نمود.
ایشــان در ادامه ،نوزیک را به عنوان یکی از معرفتشناســانی که روش سوم را در پاسخ به گتیه برگزیدند معرفی نمود و به توضیح دو شرط
«حساسیت» و «تبعیت» در تحلیل معرفت از منظر نوزیک پرداخت.
پاسخ به استداللهای شکاکانه بر مبنای دو امر متضاد ،استلزام منطقی و بستار معرفتی ،با زیر سؤالبردن بستار معرفتی از جمله دستاوردهای
نوزیک در تحلیل معرفت به بیان حجت اإلسالم جباری بود.
ایشان بعد از بیان مثالهای نقض بر نظریه نوزیک از جمله مثال انبارنمای کریپکی ،به تحلیل ارنست سوسا از فیلسوفان تحلیلی معاصر ،از
معرفت و جایگزینی شرط «امنیت» بهجای شرط «حساسیت» بر مبنای قاعده عکس نقیض اشاره نمود.
حجت اإلسالم جباری در خاتمه ضمن تبیین مزایای شرط «امنیت» از مثالهایی که میتواند ناقض کافیدانستن این شرط باشد نیز یاد کرد.

مالحظات عرفانی در باب دعا ()2
حجتاالسالم والمسلمین دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سلســله مباحث «مالحظاتی عرفانی در باب دعا» در شبهای ارزشمند قدر در
ماه مبارک رمضان توسط حجتاالسالم 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 ســخنان را در اختیار عالقهمندان قرار دهد که قســمت دوم آن در این
شماره منتشر میشود.

 ارتباط مسئله دعا با تغییرپذیری و تغییرناپذیری خداوند

اعوذبالله من الشیطان الرجیم .بسم الله الرحمن الرحیم .الحمدلله
رب العالمین وصلی الله علی ســیدنا ونبینا ابوالقاسم ّ
محمد وعلی
اهل بیت ائمة معصومین ولعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم
الدین.

بخشی از بحثمان که مربوط به تبیین اجابت یا استجابت دعا است
را در این جلسه عرضه میکنم .ابتدا طرح مسئله میکنم و پیش از
آن ،مقدمهای را میگویم .اکثر عالمان دینی؛ متکلّمان ،فیلسوفان
مجســمه و مشــبهه ،معتقدند که خدای متعال،
و عرفا به غیر از ّ
حقیقتــی ثابت ،دائم ،باقی و بدون حرکت ،تغییر ،تح ّول ،ق ّوه ،ماده
و جســمانیت است .وقتی خدای متعال ثابت باشد و تغییر و تح ّول
در او نباشد ،این مســئله در مورد او مطرح میشود که اجابت دعا
یا استجابت دعا به چه معناســت؟ وقتی چیزی را از خدای متعال
طلــب میکنیم و خدای متعال هــم آن را اجابت میکند ،آیا بدان
معناست که خواسته و دعای ما بر خدای متعال تأثیر گذاشته است
به گونهای که اگر ما دعا نمیکردیم و این عامل مؤثر را اراده نکرده
بودیم ،خدا اجابت نمیکرد؟ حداقل بخشــی از آن را همگان قبول
فعلیت و اجابت
دارند که بسیاری از خواستههای ما از طریق دعا به ّ
میرسد؛ یعنی خدای متعال در صورتی نعمتی از نعمتهایش را در
اختیار ما قرار خواهد داد که ما از او با رعایت شــرایط و استعداد و
قابلیتهای پیشین و پسین الزم خواسته باشیم .اگر اینگونه باشد،
معنایش تغییر و تح ّول در خدای متعال است ،تغییر و تح ّول هم به
معنای عام و رائج گفتهاند که جسمانیبت است ،جمسانیت هم که
مستلزم هزار عیب است .خدای متعال ،قطع ًا و یقین ًا چنین نقایصی
را ندارد؛ پس جســمانی و ما ّدی نیست و در نتیجه ،تغییر و تح ّول
در او راه ندارد .پس اجابتها چگونه تبیین میشود؟ مخصوص ًا اگر

ایــن نکته را هم اضافه کنیم که به غیر از تعداد اندکی از متکلمان
تشــبه تام و تمام به خلق را پذیرفتهاند ،بقیه
که جسمانیت خدا یا
ّ
بسیاری از صفات بشری را از خدای متعال نفی میکنند؛ حتی اگر
مثل صفات خبری در ظاهر آیات و روایات هم وجود داشــته باشد.
حداقل میگویند که اگرچه خدای متعال رضایت ،ســرور ،غضب،
تأسف و ناراحتی دارد؛ اما به معنایی که ما داریم که مستلزم تغییر و
تحول است ،در خدای متعال نیست.
1
پس اگرچه خدای متعال میفرماید« :فلما آسفونا انتقمنا منهم» ؛
چرا انتقام گرفتیم از این خلق؟ زیرا ما را به خشم آوردند و متأسف
شــدیم .آیا متأسف شــدن خدا به معنایی غیر از معنایی است که
در انســانها وجود دارد و مشترک لفظی اســت؟ تبع ًا در اینگونه
موارد میتوانیم ادعای شک و تردید کنیم و بگوییم که نمیدانیم.
جمعــی دیگر ،نه فقط میگویند کــه نمیدانیم و آن صفات را از
خدای متعال سلب میکنند؛ بلکه برخی از صفات دیگر را که برای
انسان کمال است و مستلزم حرکت و تغییر نیست ،آنها را نیز سلب
میکنند؛ مانند علم ،قدرت و حیات.
بــه اینها خیلــی کار نداریم ،فقط عرض کنم که مســئله دعا با
تغییرپذیری و تغییرناپذیری خدای متعال ،ارتباط و پیوند مستحکم
و وســیع دارد .اگر دعاهای ما بر خدای متعــال تأثیر نگذارد باید
خــدای متعال بدون دعا هم آنها را اجابت کند؛ درحالیکه برخی از
خواستههای ما از طریق دعا انجام میشود؛ اگرچه همهاش نیست.
چنانکه جلسه گذشته عرض کردم ،بسیاری از دعاهای ما اص ً
ال به
زبان و نفســمان ربطی ندارد؛ بلکه ممکن است به طبیعتمان یا به
جهاتی مربوط باشد که تغییر و تح ّول در آن نیست .وقتی خدا دعا
را اجابــت میکند باید یا تغییر در خــدا را بپذیریم که علی الظاهر
نمیتوان پذیرفت و یا اینکه وجهی ،راهی و تبیینی دیگر برای آن
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سخنرانی
ارائه کنیم.
 تبیین اول درباره استجابت دعا
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یکی از مشهورترین راههایی که برای تبیین مسئله ارائه شده است
و بســیاری از عقــا بر آن توافق دارند این اســت که دعاهای ما
به وســیله خدای متعال به اجابت نمیرسد؛ بلکه به وسیله مالئکه
ملکوتی ،چه گفته شــود که از عقول باشــند که علــی الظاهر از
جبروتیان هستند یا فروتر از آنها باشند که در حکمتهای دیگری
که از ملکوتیان هستند ،اجابت خدا مربوط به دستهای از موجودات
متافیزیکی و ماوراء طبیعی اســت که تغییر ،نه مانند تغییر طبیعی
عنصری ولی چیزی شــبیه به این را دارند .اینهــا آمدن ،رفتن و
تن ّزل دارند .آمدن به جهان طبیعت یک جمعی تدبیر جهان طبیعت
میکنند .تدبیر جهان طبیعت ،یعنی ارتباط بیواسطه با این جهان.
میتوان گفت که تغییر را باید به نوعی در آنها بپذیریم .البته اگر این
حرف را گفتیم و پذیرفتیم که مالئکه جبروتی که یا حرکت ندارند
موجهی نمیتوان برای حرکت ارائه کرد ،باید
یا هیچ وجه معقول و ّ
مالئکه ملکوت باشــند .مالئکه ملکوت سه دسته هستند :ملکوت
اعلی ،ملکوت اوســط ،ملکوت اســوط .اعلی و اوسط هم از جهان
طبیعت خیلی فاصله دارند؛ اما کالسشــان باالتر از اینهاست که به
جهان طبیعت بپردازند یا اینکه منتظر باشند که چه بر زبانمان جاری
میشــود ،بالفاصله بنویسند ،طبقهبندی کنند و در طبقی از نور به
عالم دیگری بروند .مالئکهای اجابــت میکنند که به خاطر رتبه
وجودشان یا استعدادهایشان و یا برخی از رفتارهایی که در طبیعت
انجام میدهند ،با ما طبقهای تفاوت دارند و به ما نزدیک هســتند.
همچنــان که مث ً
ال اگر در جهان طبیعت بخواهیم آب را گرم کنیم
دنبال فرشتگان نمیگردیم ،اجاق گاز را روشن میکنیم .اجاق گاز
ابزاری برای گرم کردن آتش و گرم کردن آب است .این فرشتگان
و مالئکه ملکوتی ،بهویژه اســفل از ملکوتیان هم همین نقش را
دارند که منتظرند ،دعا کردن شــما مانند روشــن کردن کبریت و
باز کردن پیچ اجاق گاز اســت و آنها بقیه کارها را انجام میدهند.
بخشــی از آن را ما انجام میدهیم تا آنجا که مربوط به ماســت و
بخشی از آن را هم مالئکه انجام میدهند.
بنابراین ،این مالئکه که اشاره شد ،برای انسانهای کامل و مک ّمل،
صدمه هستند و برای انسانهای دیگر در طبقات پایینتر ،ممکن
ی هم خدمه باشند؛
است اقوام و انصار باشند ،ممکن است برای برخ 
مثــل اینکه برخی از افراد خادم دارند به آنها میگویند بروید چایی
بیاورید .این بروید چایی بیاورید ،یک دعاســت .اینکه پایین به باال
باشد ،باال به پایین باشد ،امر باشد ،التماس باشد ،به اینها خیلی کار
نداریم .برای ما یک نوع درخواســت است؛ ولو درخواست آمرانه یا
از پایین به باال باشد؛ ولی بقیه کارها را او انجام میدهد .وقتی دعا
میکنیم؛ مث ً
ال میگوییم «ربّنا آتنا فی ال ّدنیا حسنه» ،اگرچه ربّنا را
گفتیم؛ ولی درواقع به خادمهایمان گفتیم که حسنه دنیا را بیاورند.
حسنه دنیا ممکن است نعمتهای عا ّدی و عرفی و طبیعی دنیوی
یا نعمتهای اخروی باشد که شکل دنیوی هم دارند؛ مانند ایمان،

تقوا ،علم ،محبت اولیا ء و انبیاء؛ چنانکه آب و نان و خوبی و خوشی
و راحتی هم حســنات دنیا هستند .این یک احتمال است که برای
بســیاری جذاب بوده که هم ساحت خدای متعال را تبرئه و تنزیه
تشبه تام و تمام به
متغیر باشــد و به جســمانیت و ّ
کردند از اینکه ّ
طبیعت انســان بیانجامد .از طرف دیگر ،یک وجه برای آن درست
کردند .ما فع ً
ال ایرادهایش را نمیگوییم .تا این اندازه کفایت میکند
که دعاها ســبب تغییر در خدای متعال نمیشود؛ بلکه سبب تغییر
در بسیاری از مالئکه؛ مانند جبروتیان ،حتی ملکوتیان و درجاتشان
نمیشــود .ملکوتیان درجه پایینتر هم که مث ً
ال در برخی از آیات
قــرآن داریم که خدای متعال هاروت و ماروت را به جهان طبیعت
فرستاد ،بنا بر اینکه اینها فرشته و از ملکوت بودند .پیداست که اینها
از اعلی علیین نیامدهاند ،کســی که از اعال علیین ،مث ً
ال جبروتیان
باشند یا در طراز مالئکه بزرگ ،مانند حضرت جبرائیل ،عزرائیل و
اســرافیل صلوات اهلل علیهم اجمعین یا کمی فروتر باشند ،امکان
آمدن ندارند .بر فرض اینکه اینجا بیایند متمثل خواهند شــد و بر
فرض اینکه در این عالم متمثل شــوند ،کاری انجام میدهند که
قطعــ ًا امتحان و ابتال و فتنه و گرفتــاری و مانند اینها که احتمال
تو ّقف و تن ّزل انسان باشد ،نیست .انسان یک بار به اندازه الزم تنزل
و هبوط کرده است و هر اتفاقی برای انسان میخواهد بیافتد آنجا
افتاده اســت .مگر اینکه آدم خودش را در احاویل ،اخالق و عمل
محکم نکند و زمینههای متافیزیکی را فراهم کند و پایین بیاید.

آن دو فرشــته خدا وقتی اینجا آمدند ،شــروع بــه تعلیم کردند و
اولین بحثی را که مطرح کردنــد این بود که چگونه میتوان بین
زن و شــوه ر اختالف انداخت .این پیداســت که کار مالئکه اعلی
و ملکوتیان اعلی و اوســط نیست؛ زیرا آنها میدانند ایجاد اختالف
افتادن بین زن و شوهر ،نیاز به آموزش ندارد و همه ایجاد اختالف
و دعوا را میدانند .همانطورکه همه حیوانات بلدند چنگ بیاندازند،
انسانها هم بلد هستند؛ اما آشتی و راه صلح و سازش را بلد نیستند؛
بنابرایــن اگر مالئک در جهان طبیعت نزول کنند باید کاری مانند
انبیــاء انجام دهند .انبیاء هیچــگاه نیامدهاند بگویند که اگر دو نفر
خیلی با هم خوب بودند ،چگونه بین آنها اختالف بیاندازیم .بخش
قابل توجهی از بعثت انبیاء این است که انسانها هم در دنیا و هم
در آخرت ،راحتتر زندگی کنند .روانســازی زندگی بشر یکی از
اهداف مهم آنها است .این روان سازی ممکن است مربوط به دنیا
باشــند که راحت زندگی کنند اول آسایش و سپس آرامش داشته
باشند.
در برخی از روایات هســت که برخی از مالئک وقتی به انسانها
نگاه میکنند یا تبسم میکنند یا میخندند و میگویند که خداوند
ی حالل ،پســندیده ،طیب و طاهر در اختیارشان
این همه نعمتها 
قرار داده که اگر از این نعمتها اســتفاده کنند به حیات جاودان و
حیات طیبه میرسند؛ اما اینها دنبال چیزهایی هستند که مشترک با
حیوانات هستند .خدای متعال به آنها میگوید که میخواهید بروید

یک هفته در بین انســانها زندگی کنید تا ببینید بندگان خدا چه
تحمل میکنند؟ طبع ًا هر کسی بخواهد در جهان طبیعت بیاید باید
ویژگیهای جهان طبیعت را داشــته باشد .کسانی که به ما لبخند
میزنند به نوعی توهین به انسان و خلیفه خدا میشود .کسانی که
در مراتب عالی هســتند پیوســته برای خلق خدا در زمین استغفار
میکنند و ســام و صلوات میفرستند که انسانها بفهمند و اراده
کنند کاری انجامدهند آنها هم صلوات و صالتشــان را بفرستند
برای اینکه اینجا متوقف نشــویم .اما باالخره جمعی پیدا میشوند
مثل خودمان باشند .اگر یک نفر را میزند بایستند تماشایش کنند
یا بخندند یا اگر نخندیدند ،نگاه کنند و لذت ببرند ببینند .فیلمهای
کمدی که میسازند ،ضمن اینکه فیلم کمدی در این عصر و زمان،
الزم و بلکه واجب است وخندان خلق در این شرایط زیستی جمعی
فشردهای که پیدا شــده که تنشها بسیار زیاد است ،جزء واجبات
اســت .روایاتی هم که نقل میکند اگر آدمی ایمان به غیب و قبر
مخصص است و یا مصادیق
داشــته باشد نمیخندند ،مشروط و یا ّ
معین دارد و یا گزارهها و قضایای خارجیه است نه قضایای حقیقیه.
ی و گرفتاریهای
امــروزه اگر آدمها را بخنداند و از تنشهای روح 
ذهنیشان کمشود ،یک عبادت و کار مستحبی و پسندیده است.
بنابراین ،کار خوبی انجام میدهند؛ منتها وقتی میخواهند کسی را
بخندانند سر به سر کســی میگذارند تا دیگری بخندند ،گویی از
طریق دیگر خلق خدا میخندانند؛ مث ً
ال بچه را نشــان میدهند که
در حال چرت زدن است ،سرش به میز میخورد و همه میخندند،
اینکه خنده ندارد .بههرحال ،وقتی کســی به انســان میخندند یا
نزدیک به انســان یا یکی از همین انســانها و یا فروتر از انسان
اســت ،نه خیلی فروتر ،مثل حیوانات که آنها خنده ندارند .یا اینکه
سنخیت با انسان دارد .این تبیین
تشبه و
ّ
اگر فراتر از انســان است ّ
اول استجابت دعا بود که با توجه به ابهامات و ایرادهایش ،چندان
قابل قبول نیست.
 تبیین دوم درباره استجابت دعا

تبیین دوم استجابت دعا که مستلزم تغییر و تح ّول در خدای متعال
و همچنین موجودات فراطبیعی ،بهویژه جبروتیان نیســت .در این
تبیین ،دعاهایی که ما به زبان و ذهنمان در خیال ،بیداری و خواب
میآوریم ،به جای اینکه تأثیری بر خدای متعال داشــته باشــند و
تغییری در خدای متعال ایجاد کنند ،در خود ما تغییر ایجاد میکنند.
دعاهایمان قبل از اینکه ،به تعبیر عرفی ،به گوش خدا برســد ،به
گوش نفسمان میرســد و زمینه تغییر و تح ّول در نفس ما را خدا
فراهم کرده اســت .اما آیا امکان دارد تغییر یک جانبه ،سبب به
دست آوردن الطاف ،عنایات و خواستههایی شود که قبل از این دعا
نداشتیم ،بدون اینکه خدا یا جبروتیان و یا مالئک و عقول تغییر پیدا
کرده باشــند؟ بله امکانپذیر است .به این صورت که خدای متعال
تجلیات خدای متعال را اینگونه تصور
و همچنین وسائط فیض یا ّ
کنیم که خدای متعال از ازل تا به ابد پیوسته در تجلی است ،پیوسته
آن
نعمتهــای خدای متعال در حال تابش و تن ّزل اســت و یک ْ
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سخنرانی
متوقف نمیشود .اگر تشبیه معقول به محسوس داشته باشیم؛ مثل
خورشید است که خورشید از زمانی که خورشید بود پیوسته در حال
تشعشع بود و همچنان تا وقتی که خورشید است ،میتابد یا وقتی
که تبدیل به کره سرخ رنگی میشود؛ اما وقتی این سرخی از بین
میرود و بیرنگ میشود ،دیگر خورشید نیست و یکی از سیاراتی
اســت که نور ندارد و باید دیگری به آن نور دهد؛ مثل زمین و ماه؛
ولی تا زمانی که خورشــید خورشید است؛ یعنی میتابد .اگر فردی
بگوید که خدایا ما نور را ندیدهام ،مثل اینکه کسی در زیر زمین در
طبقه منهای دو ،ســه یا پنج است و نور و گرمای خورشید را ندیده
است و میگوید که خدایا ما نور میخواهیم .این دعا سبب میشود
که نفس انســان تغییر و تحوالتی داشته باشد و همینطورکه دعا
میکند از منهای ســه و چهار به منهای یک و دو و طبقه همکف
میرســد .وقتی به اینجا آمد تابش خورشید به این معنا نیست که
چون دعا کرده است ،خورشید بتابد؛ بلکه خورشید از قبل میتابید.
این در مورد بسیاری از خواستههای انسان ،چه طلبهای ظاهری
و چه باطنی قابل توجیه و امر پسندیدهای است؛ بنابراین ،از تبیین
قبلی دقیقتر اســت؛ اگرچه ایراد یا محدودیتی دارد که خدمتتان
عرض خواهم کرد .بنابراین ،اجابت دعا اینگونه خواهد شد که خدا
همچنان که از ًال و ابداً ثابت است و این ما هستیم که با دعاهایمان
در معرض نور قرار میگیریم و اگر نور به ما نمیرســیده خودمان
نقش داشــتیم؛ مثل کســی که از ابرها باران میبارد؛ ولی او چتر
گرفته و نمی از این باران به او نمیرســد .نقش دعا این نیست که
ابرهــا را بباراند ،نقش دعا این اســت که این چتر را کنار میزند و
جمع میکند .این تبیین در حوزههای متافیزیکی و ماوراء طبیعی و
نعمتها و خواســتههای نفسانی ،بهویژه قلبی و فراتر از آن ،بسیار
خوب است؛ اما در حوزه طبیعت ،پاسخ مناسبی نیست .علتش این
اســت که گاهی وقتی جمعی نماز باران میخوانند یا انســانی که
دارای نَفْس پاک و نَفَس پاک است تقاضای باران میکند و همان
موقع باران میبارد ،این به این معنا نیست که باران از قبل میبارید؛
اما مردم نمیدانستند و وقتی نماز باران خواندند دیدند که این باران
از قبل هم میبارید؛ ولی آنها نمیدیدند .در برخی از موارد است که
با این دعا و به تبع و به ســبب یا از طریق این دعاست که نعمت
ظاهر میشــود یا نازل میشــود؛ مث ً
ال وقتی کسی برای سالمتی
مریضی دعا میکند و او شفا مییابد ،معنایش این است که این دعا
نقشی داشته است ،نه در خودش ،بلکه در فرد دیگر و در این بخش
از طبیعت تأثیر داشته است؛ یعنی ابر را تولید کرده است ،همچنین
سالمتی را ایجاد کرده و شفا را آورده است که شفا نبود .در آن حوزه
متافیزیکی خدمتتان عرض کردم این تعبیرات است :و ین ّزل القرآن
ما هو شــفاء و رحمه ،آنچه که از قرآن آمده اســت شفا و رحمت
اســت؛ منتها آنها که ظالمند نمیفهمند .بنابراین ،پیوسته ضررها
و زیانهایــش را درک میکنند .یعنی چیزی از طرف خدای متعال
میآید که در شورهزار چیزی سبز میشود و در زمین حاصلخیر ،چیز
دیگری و در این گلدان امر دیگری پدید میآید.
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متأســفانه همه توجهات ما یا اغلب توجهمان به این اســت که
ببینیم در سیاســت چه اتفاقی افتاده اســت و در کجا مذاکرات به
کجا میانجامد تا آنجا بهشت درست کنیم ،در کجا در اقتصاد چه
اتفاقی میافتاد تا اینکه ما همه چیز را درســت کنیم و دعا یادمان
رفته است .سیاست در اختیار عدهای است و به ما ارتباطی ندارد و
مذاکرات نیز برای جمع دیگری اســت؛ اما دعا کردن که در اختیار
همه است ،چرا نباید دعا کنیم؟! هر روز و هر شب ،بعد از هر نمازی،
بهویژه نمازهای جماعت و عمومی باید پیوسته دوبار ،سه بار ،پنج
بار و ده بار دعا کنند و همه با هم برای باران و رفع مشکالت دعا
کنند .آنهایی که در اختیار ما نیســت که از عهده ما خارج اســت؛
اما دعا کردن که در اختیار ما هســت؛ بهویژه در اماکن عمومی و
برای مشــکالتی که هم هست و هم پیوسته اضافه میشود .اینها
جز ء امور بســیار الزم و از عبادات بسیار پسندیده است؛ ولی مورد
توجه نیست .دوره خشکسالی سی ساله برای کشورمان شروع شده
است ،بیســت و دو سال دیگر به شما قول میدهم در هزار متری
زمین هم آب پیدا نشــود .آیا باید فقط صبر کنیم که آب بیاورند؟!
بخشی از آن هم این است که دعا کنیم ،شاید دعاهایمان به اجابت
رسید؛ اگر هم به اجابت نرسید صبرمان زیاد میشود .دعا کنیم که
خدایا باران را بفرست ،این نعمتها که دیگر به آمریکا و مذاکرات
و مدیران اقتصادی بســتگی ندارد .این آبی است که باید از ابرها
بیاید ،خدایا ابرهای بارانزا را بفرست یا اینکه به ما مقاومت بده که
اگر آب نبود ،بتوانیم دوام بیاوریم .اگر این اتفاق نیافتد ما آدمهایی
نیســتیم که سی سال خشکســالی را تحمل کنیم .بگوییم خدای
قوم و ملت مصر که کافر و بت پرســت بودنــد هیچ اعتقادی به
تو نداشــتند میخواستند گرفتار هفت سال خشسالی شوند بهترین
بندگان و پیامبرانت را برای آنها فرســتادی که مشکلشان را حل
کند .خدای متعال میبیند که همه م ّدعی نبوت هستند ،چه چیزی
کم دارند که کسی از جای دیگری بیاید و چیزی یادشان دهد ،اگر
هم بخواهد که چیزی یادشان دهد گوش نمیکنند و نمیخواهند.
یا به قال نمیخواهند یا به حال نمیخوانند نه به اســتعداد و همه
متوجه اندیشهها و توانمندیهای ذهنی و عقلی و علمی خودشان
هستند که ما چه کار کنیم که این مشکل را حل کنیم .اص ً
ال فکر
نمیکنیم که اگر یکی کمکمان کند؛ بهویژه یکی محکمتر و قویتر
و تامتر از خودمان کمکمان کند نتیجه بیشتری خواهد داشت و در
علممان نافذتر و در عقلمان ژرفتر بشویم .بنابراین ،دعا کردن را
واگذار کردم به دولت که دولت هم دعا کند .اینها کارهای خاصی
است که انجام میدهند و عبادت برای همه است .ای کاش! علما،
بهویــژه فقهای بزرگ و مراجع تقلید میگفتند که دعا کردن برای
این مشــکالتی که هست ،واجب اســت .گمان من این است که
واجب است؛ منتها ما برای خودان واجب میدانیم ،برای دیگران که
واجب نمیدانیم .پس با توجه به اینکه برخی از رخدادهایی که در
جهان طبیعت اتفاق میافتد به دنبال دعاست نه قبل از دعا ،اینکه
این دعا سبب تغییرات در نفس ما میشود در خیلی از جاها توجیه
پسندیدهای است؛ اما در اینگونه موارد پاسخ نمیدهد.

 تبیین سوم درباره استجابت دعا

هر کدام از این راهها را که در پایان انتخاب کردیم ،اعمال ،افکار،
اعتقادات و اخالق ویژه خودش را طلب میکند .یعنی اینطور نیست
که بگوییم حرف آخر را بگوییم ببینیم چه میشــود؟ و چه فرقی
میکند که خدا درســت میکند یا مالئک درست میکنند یا نفس
ما درست میکند؟ هرکدام از اینها که باشد ،طرق ،مع ّدات ،زمینهها
و اســتعدادهایی دارد که باید فراهم شــود .راه حل سوم یا تبیین
سوم این است که دعا ســبب تقویت و اقتدار نفس داعی میشود
و ایــن نفس بر طبیعت و حتی بر برخــی از درجات ماوراء طبیعت
نیز تســلّط پیدا میکند .بنابراین ،مث ً
ال وقتی کسی دعا میخواند و
دعایش هم به اجابت میرســد ،معنایش این نیست که این دعا را
فرشتگان میشنوند ،دیگر به نقطه اجابت رسیده است و فرشتگان
بروند ابرها را بیاورند ـ دراینمورد ،راه دوم که اص ً
ال پاسخ نمیدادـ
بلکه اینگونه است که نفس اقتداری پیدا میکند که عقل را تولید
میکند ،انشــاء عقل ،معدات و زمینههای حاجت خواســته شده را
فراهم میکند .اگر کسی مث ً
ال دعا کرد که خدایا این فرد را شفا بده
اینگونه نیســت که او تقاضا کرده باشد ،او هم به یکی دیگر و او
هم به یکی دیگر تا بروند نزد خدا بیاورند؛ بلکه مانند همین مجاری
طبیعی است که مث ً
ال وقتی کســی تشنه میشود ،آب میخورد و
درعینحال ،همه خواص آب باذن اهلل و ارادته و مشــیته ،بلکه در
بسیاری از موارد برضایته است .اینطور نیست که اگر گفتیم آب را
بدهید تشنه هستیم ،خدا را فراموش کردیم ،آب اگر خاصیت دارد
وجودش ،لوازم و عوارض وجودش ،بیواسطه یا با واسطه مربوط به
خدای متعال اســت و عین تعلّق و عین ربط به خدای متعال است.
بنابراین ،اگر گفتیم که نفس ما در دعا کردن اقتدار پیدا میکند بر
این مریض که مریضی و کســالت این فرد را رفع میکند ،اینطور
نیســت که بگوییم مرتکب شرک شدیم و خدا یادمان رفته است.
اگر نفس ما کاری میکند بحول اهلل و قوته انجام میدهد و اگر این
فرد پاسخ میدهد ،استعداد دارد و در مقابل دعای ما واکنش منفی
نشان نمیدهد و مقابله و تضادی با ما ندارد که این هم بحول اهلل
و قوته و باذنه و بارادته اســت .گمان بنده بر این است که در این
راههای سه گانهای که تا اینجا گفتیم این تبیین و راه حل نسبت به
مراتب قبلی دقیقتر است.
برخی از فیلسوفان ،بهویژه متأخرینشان از پانصد سال پیش به این
طرف ،برخی از فیلسوفان میگویند که صورتهای جزئی را نفس
انشــاء میکند .نفس فقط صورت جزیی را انشا میکند یا میتواند
صورتهای جزیی خارجی و عینی را هم انشاء کند .خلق به همت
میتواند موارد متعددی را داشــته باشــد که یکی از آنها می تواند
این باشــد .اگر اینگونه گفتیم ،دیگر خلق به همت آن نیست که
ما در عرفان میگوییم که کســی باید چنین مراتبی را پشــت سر
گذشــته باشد ،انسان صاف و پاکی باشد یا اگر خیلی صاف و پاکی
نیست حداقل به اضطرار رسیده باشد که غیر از خدای متعال کار را
حل نمیکند یا اگر هم به اضطرار نرسیده است به جهات دیگری

بهلحاظ اعتقادی میداند کــه کاری از غیر خدا بر نمیآید .چنین
نفســی تسلّط بر عالم طبیعت دارد .اینکه آیا بر همه عوالم طبیعت
تســلط دارد برای ما کاربردی ندارد و احتیاجی به بحث کردن هم
ندارد .حداقل این است که کسی دعا میکند میکروبی میمیرد ،این
میکروب را دعا و نفس داعی میکشــد؛ به تعبیر دیگر ،دعای این
فرد و قوت و قدرت این نفس ،مانند پنیســیلین ،آموکسی سیلین
و آنتیبیوتیک است .وقتی آنتیبیوتیک استفاده میکنیم ،اینطور
فکر نمیکنیم که آنتیبیوتیک میرود و به فرشتگان میگوید که
بیایید .فرشــتگان خبر میبرند این به آن یکی ،طبقه اول به دوم و
سوم و چهارم .ضمن اینکه همه عالم هستی نزد مجردات ،مالئک
و بهویژه جبروتیان حاضرند نزد خدای متعال حاضرند و هر کســی
هم در این جهــان کاری انجام میدهد از طریق آنهاســت؛ ولی
درعینحال ،پنیسیلین کار خودش را انجام میدهد و او بحول اهلل
و قــوة و باذنه و اردة ،یعنی کشــتن این میکروب بحول اهلل قوة با
این انجام میشود .آمدن ابر و باران آمدن یا شفا پیدا کردن مریض
مشیت خدای متعال است
و پیدا شدن گمشــده ،اگرچه به اراده و ّ
و هیچ کس نمیتوانــد بدون اتصال و ربط به خدای متعال ،بدون
حول و قوه الهی ،عندک ال تهــدی من احبب ،کاری انجام دهد؛
بقیه کارهایی که انجام
ولی با استناد به خدای متعال میتواند مثل ّ
میدهیم .اگر قصاب ،گوســفند و گاوی را ذبح میکند ،بحول اهلل
ق ّوه ذبح میکنــد؛ ولی حقیقت ًا قصاب ذبح میکند .گاهی هم اینها
ردیف در کنار هم ،بدون اینکه پایشان را ببندند و به هم وصلشان
کنند چنان با سرعت اولی و دومی و سومی ...همینطور تا آخر خط
را میبــرد که اص ً
ال بحول اهلل و ق ّوه فرصت نمیکند .بحول اهلل و
قوه در بن کار و در بن این عالم وجود دارد .البته اگر کســی گفت
و توجه داشت ،کمال و رشــدی برای اوست؛ چون همین تذکر و
چیزی که به ذهنمان میگذرد سبب ارتقا میشود؛ ولی اگر هم این
نبود ،در بن کار هست.
اگر انبیاء و اولیاء گفتند که فردا بیایید اینجا جلسه داریم و نگفتند
که انشــاءاهلل بیایید چون فردا آمدن ،بهویژه نــزد انبیاء و اولیاء،
مشیت خدای
مقید به هزار شرط است که مهمترین آنها ّ
مشروط و ّ
متعال اســت .وقتی ما قول میدهیم به کسی که فردا میآییم به
این معنا نیســت که اگر مردیم ،میگوییم که جنازهمان را بیاورند؛
بلکه اگر زنده بودیم ،میآییم .اگر زنده هم بودیم و نتوانســتیم از
جایمان بلند شــویم ،باز هم کسی نمیتواند ما را توبیخ کند .برخی
مشــیت خدای متعال ،در بن تفکر همه انسانها،
از اظهار تعلّق به
ّ
بهویژه انسانهای مؤمن هست ،چه رسد به انبیاء و اولیاء .بنابراین،
اگر پیامبری را توبیخ کردند که چرا انشــااهلل را نگفتید باید تبیینی
درست ارائه شود ،نه اینکه العیاذ باهلل خاتم پیامبران هنوز در ابتدای
کار بوده و انشاءاهلل گفتن را بلد نبوده است ،اینها سخن نادرستی
است.
پس احتمال و تبیین سوم این شد که داعی ،خلق به ه ّمت میکند؛
یعنی کاری که دعا میکند ،خود نفسش انجام میدهد .این با توحید
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سخنرانی
کام ً
ال قابل جمع اســت و مستلزم شرک نیست؛ چه خودش متذکر
باشد و چه متذکر نباشد .متذکر باشد روشن است ،متذکر هم نباشد
میداند که انتم الفقراء و میداند که اگر خدا خلقمان نکرده بود و اگر
وجودمان را دوام و بقاء ندهد ،یک آن باقی نمیمانیم.
ی نیست که عرفان یا فلسفه بخوانیم
برای فهمیدن این چیزها احتیاج 
یا عقل حسابی و بنیهداری داشته باشیم ،خیلی از چیزها را آدمیان
متوجه میشوند و ممکن است به زیرکیها ،دقتها و ظرافتهایی
که برخی از عقال یا اندیشمندان و علما دارند ،احتیاج نداشته باشد؛
بلکه در برخی از موارد ممکن است مخل هم باشد .برخی از روایات
میگوید که آنچه که خاتم اســت ،مسند هم هست که اکثر اهل
بهشت بُلَها هستند .2هر کسی بُلَها را به نحوی توجیه میکند ،برخی
میگویند که اینها دنیایشــان را فروختند و آخرت را نسیه گرفتند
هر کدام از .اینها در جای خودش حرف خوبی اســت؛ ولی گاهی
هم اینطور نیست .اهل بهشت کسانی هستند که استعدادشان در
این جهان و دنیا از متوســط به پایین است؛ زیرا وقتی مث ً
ال بچهها
راهنماییشان را تمام کردند و به دبیرستان میخواهند بروند با چند
نفر مشــورت میکنیم که این بچه کجا بــرود .میگوییم با توجه
به اینکه اســتعداد دارد ،میتواند پزشک شود ،اگر تجربی نمیتواند
بخواند ریاضی و مهندسی بخواند ،اگر این را نمیتواند بخواند علوم
انسانی را انتخاب کند .کسانی که علوم انسانی میخوانند مثل شما
علماء هســتند با کسانی که پزشــکی و علوم مهندسی میخوانند
در اعتقاد ،ایمان و رفتارهایشــان با همدیگر شباهت ندارند .همین
آدمهایی که به ظاهر به آنها گفتهاند که دکتر یا مهندس نمیشوید،
آدمهای مؤمن خیلی خوبی میشــوند و با توجه به اســتعداد که
خدای متعال به آنها داده است گاهی بی حساب و کتاب به بهشت
میروند .بقیه هم میروند؛ منتها دیر و زود دارد بقیه هم میروند .با
اطالعاتی که بنده و شما داریم که خلق خدای متعال ،دیر یا زود به
لطف و رحمت خدای متعال خواهند رسید؛ ولی همین دیر و زود به
معنای این نیســت که شش ماه یا شش سال دیگر ،بلکه او را چند
میلیارد سال در عالم برزخ و کمی در عالم قیامت نگه میدارند .در
ساعتهای آخر آزادش میکنند ،بعد هم میگویند که زخمهایتان
هنوز مداوا نشــده است و در بهشت داغش میکنند ،خوب که شد
بیایید .اینکه خدمتتان عرض کردم ،تعبیری برای این روایت است،
نمیخواهم بگویم که تحصیل کردههای تجربی یا مهندســین به
بهشت نمیروند .ولی غالب ًا اینطور است که پزشکان و مهندسان
در مسیری قرار میگیرند که معمو ًال همه آرزویشان این است که
کاش میرفتیم در آمریکا یا اروپا زندگی میکردیم .گاهی هم از پدر
و مادر شکوه میکنند که چرا هنوز راهها باز بود ،نرفتید که .کسانی
هم که بتوانند ،میروند .سالی سیصد هزار نفر از این مملکت؛ صد
و پنجــاه هزار نفر از تحصیلکردهها و صد و پنجاه هزار نفر هم از
ی و ریسکپذیریشان بیشتر است ،از این
کسانی که استعداد ،توانای 
کشور میروند .این ســیصد هزار نفر وقتی آنجا رفتند خدا رحمت
کند اســتاد آشتیانی را و خداوند بر درجاتشان بیافزاید ،میگفت که
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ـالبته ایشان به شــوخی میگفتـ حافظ که در جلسات شاهان و
شــاهزادگان شــرکت میکرده در آنجا ختم قرآن نمیکردند ،در
ت شــاهان چه میکنند و چه میخورند؟ وقتی کسی در آن
جلسا 
جلسه شرکت میکند باالخره حضور خواهد داشت .در آمریکا هم
ختم قرآن نمیکنند و اینطور نیست کسی که به آنجا میرود سه
وعده نماز جماعت خوانده باشد و نیز آلودگیهایی هم هست .اینکه
عدهای نمیتوانند از اینجا بروند ســدهای بزرگی است که از آنچه
سبب گمراهی و شقاوت میشود ،فاصله گرفتهاند .ناخواسته است؛
ولی آدم ناخواســته هم مریض نشود خیلی خوب است؛ مثل اینکه
فردی در جایی باشــد که انواع ویروسها وجود دارد و به او بگویند
که خودت فکر کن و جلوی ویروسها را بگیر و دیگری در محیط
خیلی بهداشــتی و استرلیزه باشــد که هیچ میکروبی وجود ندارد،
باالخره اینجا هم ســالم است .کســی که در خانه خودش نشسته
و بیرون نرفته ،ســالم اســت .این خوب است ،آن هم خوب است.
ممکن است اگر کسی آنجا خوب باشد ،ترجیح داشته باشد بر اینکه
اینجا هست.
یکی از حضار :آیا شناختها بر حسب استعداد فرقی نمیکند؟
دکتر حسینی شــاهرودی :بله شــناختها فرق میکند؛ ولی
شناختهای متافیزیکی معمو ًال به فعلیت نمیرسد و برای همین
اســت که برزخ را درست کردند .استعدادها وقتی باال باشد این زود
نکتــه را میگیرد اما اینکه این چه نکتــهای را میگیرد؟ خیلی از
مســتعدان عالم آنقدر که اطراف شر میچرخند و طواف میکنند،
خانه خدا را طواف نمیکنند .آنقدر که دنبال این هستند که عیبی
در کار خدا پیدا بکنند به این فکر نیستند که عیبی را اصالح کنند.
بنابراین ،اگر انســان استعداد داشته باشــد و زمینه و مربیان ،پدر،
حلیت ،حرمت
مادر ،خانواده ،محیط زندگی ،غذایی که میخورند و ّ
آن رعایت شــود قبل از اینکه متمسکین و پایینتر از جایشان که
میآمد ،از عرش خدا هم عبور خواهند کرد؛ ولی معمو ًال استثناء انجام
نمیشود .معمو ًال اینطور است که اینها خوب مطالب را میفهمند،
مینویسند و مقاله و کتاب دارند .با توجه به همین استعداد و زرنگی
که دارند ،امکانات مادی بهتری نیز دارند؛ ولی اگر از اینها بپرســید
که شــما در توحید نظری و نه حتی توحید عملی به کجا رسیدید
و به نظر شــما خدا وحدت عددی دارد یا وحدت حقیقی؟ میگوید
همینقدر که خدا هست ،خوب است به این مطالب چکار دارید .او
نماز خوانده شما هم نماز خواندید .استعداد دارد؛ ولی استعدادشان را
در مســیرهایی به کار میگیرند که اینطور نیست که سعادتمندی
آن قطعی و ضروری باشــد محتمل اســت .حداقل این است که
امور دیگری هم هســت که آدم باید با عقل ،فهم و اســتعدادش
درک کند .این افراد معمو ًال در این مسیرها نمیروند و اطالعات و
مبانی اعتقاداتشان دراینموارد نسبت به عوام کمتر است؛ زیرا عوام
به دلیل عوام بودنشــان ایام محرم و ماه رمضان را پای منبر یک
نفر نشستند و در طول چند سال کم کم چیزهایی را یاد میگیرند؛
اگرچه سوادی هم نداشته باشــند و اهل مطالعه نباشد؛ ولی افراد

مستعد ،این جلسات که در شأنشان نیست و اهل مطالعه هم نیستند
و به کارهای ضروریتر میبپردازند که دراینصورت ،نتیجه خوبی
ندارد .درســت اســت که آبادی دنیا ضروری و از اهداف آفرینش
است؛ ولی معنایش این نیست که جای اعتقاد به خدا ،خداشناسی،
هستیشناســی و جهانشناسی را میگیرد ،هر یک جایگاه خود را
دارد .این هم یک راهحل و تبیین اســت و گمان بنده این است که
این مقبول است.
 تبیین چهارم درباره استجابت دعا

راهحــل بعدی به نظرم میتواند جایگزین همه این راههاشــود؛
اگرچه کمتر مورد توجه اســت یا نگفتهاند یــا اگر هم گفتهاند به
صراحت نگفتهاند .آن راه این است که نگاهی دوباره به توصیف و
تبیینمان از خدای متعال بیاندازیم .آیا خدای متعال همچنان که در
مقدمه آغازین طرح مســئله دعا مطرح کردم که خدا ثابت است و
تغییر نمیکند ،همینگونه است یا اینکه تغییر و تح ّول دارد و باید
بهنحوی تبیینش کنیم.
ابتدا مقدمهای را عرض میکنم .اگر از حدود شش هزار آیه قرآن،
پانصد آیه احکام را کنار بگذاریم ،تعداد قابل توجهی شــاید حدود
دو هزار آیه مربوط به خدا ،ذات خدا ،صفات و اســباب خدا ،افعال
خدا و آثار افعال خداســت؛ یعنی با واســطه یا وسائطی به توحید
برمیگردند .بسیاری از این آیات را معمو ًال تأویل میکنند ،نه فقط
یداهلل فوق أیدیهم ،3فلما آســفونا انتقمنا منهم و جاء ربک الملک
صف ًا صفا ،4را تأویل میکنند؛ بلکه بسیاری از صفات خدای متعال
را هم باید تبین و توجیه کرد .خدای متعال میفرماید که هم واحد
هستم ،هم احد هستم ،هم فرد هستم و هم صمد هستم .اینها اگر
مربوط به یک مرتبه باشــد احتیاج به تبیین دارند یا الفاظ مترادف
باید باشند که نیست ،اگر مفاهیم واحدی باشند که از مصداق واحد
بدست آمدهاند نیز احتیاج به توجیهات دیگری دارد .بنابراین ،تقریب ًا
اینگونه اســت که به تعبیر برخی ،اکثــر آیات مربوط به توحید را
تأویــل میکنند .معاد هم تقریب ًا به همیــن اندازه آیات دارد که در
مورد معاد هم با توجه به اینکه معاد جســمانی را ،بهویژه جســم
طبیعی عنصری را کســانی که گفتند محال اســت ،میگویند که
محال است و کسانی هم که نمیگویند محال است ،میگویند که
فهمش اشــکال دارد و بهراحتی امکانپذیر نیست .بنابراین ،آیات
مربوط به معــاد را هم باید تأویل کرد .حداقــل باید چهار هزار و
پانصد آیه را تأویل کرد .قصص قرآن نیز نیاز به تأویل دارند که یا
قصص انبیاست و یا مربوط به غیر انبیاست که بر زبان انبیاء جاری
شده اســت .حداقل به نظر برخی که اهل دقت هستند احتیاج به
تأویل دارد .مث ً
ال اینکه حضرت موســی علیهالسالم و صلوة ،چنان
اوقاتش تلخ بود که ریش برادر بزرگــوارش را گرفت .برادری که
او هــم پیامبر اســت و آیات تورات بر او هم نازل میشــود .آیات
آسمانی بر او هم نازل میشــود و او هم رسالت دارد .آیاتی داریم
که حضرت هارون ،وزیر حضرت موسی است و به معنای وزیرهای
ما نیســت که وزیر پایینتر باشد؛ بلکه به معنای همکار است .هر

دو پیامبر هستند و آیات بر آنها نازل شده است ،هر دو تصمیمها و
ارادههای الهی را انجام میدهند و هر دو به سوی فرعون میروند.
خداوند هر جا که حکــم میکند ،میگوید که این کار را دو نفری
انجام بدهید؛ اما درعینحال فرض کنید خطایی هم در کار حضرت
هارون اتفاق افتاده باشد که محال است .به نظر شما آیا امر معقولی
است که حضرت موسی ریش حضرت هارورن را بگیرد .فکر کنید؛
مث ً
ال دو فرد شناخته شــده اینجا در مقابل جمعیت یا در جایی که
جمعیت بیشتر هستند بقیه همدیگر را بگیرند و دعوا کنند ،مردم چه
میکنند؟ آیا این شایسته حضرت موسی و حضرت هارون است .به
نظرم اینها باید توجیه شــود .آیا اینکه پیامبر گفته است فردا بیایید
تا من جواب علم اصحاب کهف و ذوالقرنین را بدهم و انشــاءاهلل
نگفته اســت ،وحی قطع میشود میفرماید« :والتقولن لشیئ إنی
فاعل ذلک غداً إال ان یشــاء اهلل» 5یعنی پیامبر نمیدانسته؟! بقیه
موارد هم اینگونه اســت .اینکه نابینایی آمــده و پیامبر از او روی
برمیتابد .ما که در عصر و زمان خودمان نگاه میکنیم ،میگوییم
که پیامبر میتوانســت آرام به این نابینا بگوید که امروز کار دارم و
برو فردا بیا .بهتر اینکه فردی را به خانهاش بفرستیم و بگوییم که
پیامبر سالم رســانده و فرموده امروز نیا .اگر این هم نشد ،دو نفر
را بفرســت که در راه مشــغولش کنند و او را یک ساعت در شهر
بچرخانند .اینکه بیاید و بعد هم خدای متعال بر حسب نقل عرفی
بفرماید :عبس و تولی ،چرا چنین کاری کردی ،خوب نیست .این را
هــم که نه فقط عرفا ،عقل و حکماء درجات پایین هم همینطور،
که باید اینها تبیین شود .بهویژه که اغلب شیعه معتقدند که پیامبران
از بــدو تولد معصوماند؛ البته بــه نظر من ،نه فقط از بدو تولّد بلکه
در رحم مادر هم معصوم هســتند .برخــی مطالبی که درباره انبیاء
گفته میشود نیز نیاز به تبیین دارد .مثل اینکه حضرت سلیمان یا
پیامب ر یا امیرالمؤمنین نمازش تأخیر افتاده باشــد .اینکه پیامبر سر
 گذاشت و خوابید ،پیامبر را
مبارکشان را بر زانوی امیرالمؤمنین 
ما میشناسیم خوابهایش نیم ساعت نیم ساعت است ،انسانهایی
که سرشان به تنشــان میارزد خوابهای یک ساعتی دارند .فکر
نکنید که قبل از نماز عصر بر پای امیرالمؤمنین خوابیدند تا مغرب
که آفتاب غروب میکند ،تا اینکه رد الشمس کرد.
قصههای دیگری هم کــه در طبیعت اتفاق افتاده ،به نحو دیگر
اســت که آنها نیز نیاز به تبیین و در برخی از موارد ،نیاز به تأویل
دارند یا حداقل ،تفسیرهای دقیقی میخواهند که قصهها بهطورکلی
آن هســت قصههایی که بهطورکلی در ظاهــر یا در باطن افتاده،
مث ً
ال حضرت موســی و حضرت خضر .درست است که خداوند به
حضرت موســی گفته به حضرت خضر علــم لدنی دادم و برو نزد
او تعلیم بگیــر .از همین اول که رفته اعتــراض کرده این ما که
نیســتیم ،اگر ما هم باشــیم و خدای متعال بفرماید که بنشین به
ایــن دیوار نگاه کن حرف نزن ،نگاه میکنیم .اگر به ما بگویند که
بنشین ،نمینشینیم؟ اگر بگویند که بلند شو ،بلند نمیشویم؟ قطع ًا
و یقین ًا همینگونه است .حضرت موسی هم حضرت خضر را استاد
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سخنرانی
خویــش میداند .خدای متعال به او گفته که این عبدی از عباد ما
اســت که از لدن خودمان علم خیر به او دادیم ،برو از او یاد بگیر و
کســی که اینطور نزدیک استادی میرود از همان اول هر کاری
که آن اســتاد انجام میدهد میگوید که نکند که معنا و تفســیر
دیگری داشته باشد .به جای اینکه صبر کند از همان اول شروع به
اعتراض کرده اســت ،اینها احتیاجی به تفسیر و تأویل دارد .اکنون
فکر کنید که هزار آیه نیز اینطور باشــد و این را هم اضافه کنیم،
چه چیزی باقی میماند؟ کتابی که ختم همه کتابهای گذشــته
و افضل ،اعلی و اتم همه معارف و درجات وحی الهی نازل شــده
است ،نمیشود پیوسته نیاز به تأویل داشته باشد .ضمن اینکه مانعی
ندارد بطون و مراتب مختلف داشــته باشد؛ ولی نباید پیوسته اولین
مرتبهاش که الفاظ حاکی از وحی اســت ،اینگونه باشد که مجاز
باشد یا داللتهای مجاز داشته باشد .درست نیست که همه قرآن،
مجاز ،کنایه ،استعاره ،تمثیل و اسطوره باشد.این معنایش این نیست
که کتاب عرفی است ،کتابهای عرفی هم معنای عرفی واضحی
دارند و هــم مراتب بعدی دارند .به تعبیــر دیگر ،جمعی وقتی به
عبارت کتاب و الفاظ حاکی از وحی مراجعه میکنند حقیقت ًا چیزی
را میفهمند که احتیاج به تأویل داشته باشد .جمع دوم که مراجعه
میکنند چون اقوی از آن جمع اول بودند اینها از باطن قرآن چیزی
را درک میکنند حقیقت ًا هم درک میکنند نه مجازاً و نه اســتعارت ًا.
مرتبه ســوم و چهارم آن چیــزی را که اینها حقیقت ًا درک میکنند
ممکن است برخی مجازاً و به کنایه و استعاره درککنند ،نه اینکه
طبقهای از مخاطبان قرآن همیشه با کنایه و اشارات و مباحث سر
و کار داشــته باشــند که هیچ داللت حقیقی نداشته باشند .برخی
فرمودند «کاف» در «لیس کمثله شیء» ،زائد نیست؛ چون دلیلی
ندارد زائد باشد فکر میکنید که لیس کمثله شئ ابلغ از لیس مثله
شیء است .همچنین گمانی شــاهدی ندارد که اگر خدای متعال
میگفت لیس مثله شیئا ،ابلغ و افصح و تام و تمام هم نبود .نه اتفاق ًا
لیس مثله شیء هم خیلی خوب است خدای متعال اگر این کاف را
با زائد باشد از اصلش نمیآورد هیچ موقع در کتاب هم وارد نمیشد
و موارد دیگر هم همینطور.
بنابراین ،اگر هر موردی که با فهم عرفی و متعارف درک نمیشود
را تأویل کنیم ،کتابی میشود که پانصد آیه احکام را کنار گذاشتیم.
بقیه را پیوســته تأویل میکنند و آن پانصد تا را هم که در فقه به
ی را
آن اســتناد نمیکنند؛ برخی را میگویند که منسوخ است ،برخ 
هم میگویند که مربوط به انبیاء گذشته و فاقد اعتبار است و برخی
دیگر هم از معقوالت است .اوفو بالعقود ،احتیاج به نص قرآنی ندارد
و کســانی هم که دین ندارد و بتپرست هستند یا در جنوب شرق
آسیا که هیچ دینی به آنها نرسیده ،اوفود بالعقود را میفهمند و عمل
میکننــد ،دقیقتر از ما هم عمل میکنند .اینها هم که معقوالت
است به تعبیر دیگر اینها هم که امضاییات است در مجموع پانصد
آیــه از آیات االحکام که دیگر احتیاج به تأویل و تبیینی نداشــته
باشد چند مورد هست که تأسیسی باشد؟ همین عبادات به معنای
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صحتش قصد قربت شــرط است؛ وگرنه بقیه موارد
خاص که در ّ
را در جــای دیگر هم همینها را دارنــد .حقوق مدنی ،جزا و کیفر
کشــور ما حدودا 80یا  85درصد با کشورهای دیگر مشترک است.
ما حقوقمان را از متن دینی و کتاب و سنت بدست آوردیم ،مجلس
و شورای نگهبان هم بررسی کردند که خالف شرع و متون دینی
نباشــد .همین که ما از متن دینی بدســت آوردیم ،دیگران بدون
متن دینی به دســت آوردند .قوانین جنوب شرق آسیا یا آمریکای
شــمالی که مبتنی بر کتاب آسمانی و س ّنت نبوی نیست و با عقل
و تجربهشــان به دست آوردند ،دقیق ًا مثل ما است؛ یعنی اینها امور
امضایی است و عقل آدمی هم میفهمد .پس یک مقدمه اینکه ما
این راه حل را ارائه کردیم و پســندیدیم احتیاجی به تأویل و کتاب
نداریم ما به ظاهر کتاب رســیدیم و ظاهر کتاب را همانگونه که
هســت میفهمیم و داللت میکند و داللت ظاهر هم دارد؛ اگرچه
وجــوه دیگر را هم میپذیرد؛ ولی همه وجوهش بدون تأویل قابل
پذیرش خواهد بود.
مقدمه دوم این است که برخی چیزها مثل حرکت ،زمان و مکان،
مفاهیم است؛ معقول اول یا معقول ثانی یا فلسفی باشد ،از گذشته
تعریفی برای آن ارائه کردند .دو هزار و پانصد ســال قبل یک نفر
حرکت را تعریف کرده ،مث ً
ال حرکت خروج از ق ّوه به فعل است و ما
ایــن را چنان قبول و حفظ کردیم که اگر پیامبری حرفی را 2500
سال قبل گفته بود این قدر محکم نمیچسبیدیم ،گویا احتمال خطا
در مورد آن نیســت .بنابراین ،او ًال فکر کنیم که آیا خطایی دارد یا
ندارد؟ دوم ًا ،آیا با این تعاریف میتوانیم همه مسائل خودمان را حل
کنیم؟ مسائل توحید ،تنزل وحی و آمدن فرشتگان و مالئک ،مسئله
معراج و مسائل مربوط به معاد به طور کلی ،با این تعریفهایی که
گفته میشود ،تبیینپذیر نیست .آیا میتوانیم او ًال بگوییم همچنان
که وجود ذومراتب است یا اگر کسی که وجود را ذومراتب نمیداند
ظهورات ،تجلیات و کماالت وجود را ذومراتب میداند آیا میتواند
بگوید که جســم هم ذومراتب است و درجات مختلفی دارد؛ مث ً
ال
در گذشته گفتهاند که یک جسم کثیف عنصری طبیعی داریم که
همین جســمی اســت که در این جهان داریم و یک جسم لطیف
داریم ،مانند افالک .آیا کسی که اینطور گفته میتواند بگوید که
جسم دو قسم نیست و قسم دیگری هم وجود دارد .وقتی ذومراتب
بود باید از اخس درجات و فروترین مراتب جسمانیت وجود داشته
باشــد و هیمنطور تا اعلی درجات ممکن ادامه پیدا کند و در مورد
حرکت هم همینطور اســت .آیا حرکت را بــه همان معنایی که
گفتهاند باید تا آخر داشــته باشــیم یا اینکه میتوانیم حرکت را به
معنای دیگری هم داشته باشیم؟ آیا این تعبیرات و تعریفهایی که
در حوزههای طبیعت ،فیزیک و متافیزیک ارائه کردهاند ،تغییرناپذیر
اســت؛ یعنی اجناس و فصول حقیقی آنهاســت یا اینکه نه اخص
خواص و اشــهر لوازم اســت؟ و اگر اخص و اشهر لوازم باشد که
علیالقاعده باید اینگونه باشد یعنی میتوانیم دقت بیشتری کنیم
و خواص دیگری نیز به دســت بیاوریم؟ اگر تعریف حقیقی متعزر

یا متأثر باشــد ،چارهای نداریم که به تعاریف مشهورین بپردازیم.
تعریف مشــهورین دلیلی ندارد که حتم ًا حیوانی خائل یا دیگری،
باخر و دیگری هم نائب و سائل باش .ممکن است ما چیز دیگری
ی اصل باشد ،نه صدایش .چنانکه این
را ادراک کنیم که این ویژگ 
ویژگی را انتخاب کنیم که ویژگی خاص او باشــد ،نه مث ً
ال له خوا ٌر
یک امر دیگری باشد مخصوص ًا این اخص خواص و اشهر لوازم از
اعراض روشن است که ارائه شده است.
تعینات وجود ،مانند
به این جمله اخیر هم کاری نداریم .اگر بتوانیم ّ
جســم ،حرکت ،ماده ،صورت ،زمان و مکان را ذومراتب بدانیم یا
اخس درجات باشند که جهان
موارد مختلف که یکی از آنها همین ّ
طبیعت است ،یکی اوسط درجات باشد یکی هم اعلی درجات باشد؛
برایناساس که ســه عالم طبیعت ،مثال و عقل داریم؛ وگرنه اگر
کســی بگوید هفت علم داریم باید هفت درجه داشته باشد و اگر
گفتیم که عالم هفتاد هزار مرتبه دارد باید هفتاد هزار مرتبه حرکت
داشــته و هفتاد هزار مرتبه جسم داشته باشــیم .بنابراین در تمام
جنس ،حقیقتی باشد که مراتب متعدد را داشته باشد ،وقتی مراتب
متعدد را داشت ،باید جسم در همه عوالم وجود ،وجود داشته باشد؛
منتها جسم و حرکت هر مرتبه متناسب با خودش باشد و همینطور
بقیه موارد .این مقدمه دوم بود.
یک نکته هم به عنوان مقدمه سوم خدمتتان عرض کنم که نتیجه
ّ
شــکی نیســت که خدای متعال در همه عالم هست ،مبدأ
بگیرم.
مبادی و مبدأ قریب همه عالم هستی است و آنچه در عالم هستی،
چه در جهان طبیعت و چه عالم مثال وجود دارد ،فعل بیواســطه
خدای متعال اســت .اگر با واســطه هم باشد اشکالی ندارد .خدای
متعال ،مبدأ ،علت و عامل و ایجاد کننده یا انشــاء کننده یا اظهار
کننده همه عالم هستی است.
د ّوم اینکه ،کســی که فاعل یا موجد یا منشــی یا مظهر باشد باید
آنچــه را که ایجاد میکند؛ یعنی فعل ،جلوه و ظهورش را در مرتبه
ذات خویش داشته باشــد .اگرچه در فلسفه ،تحلیلها ،تبیینها و
توجیههایی را ارائه میکنند که دارد؛ ولی به نحو اعلی و اشــرف،
البته حتم ًا همینطور است که ذومراتب باشد به نحو اعلی و اشرف
خواهد داشت؛ ولی علمی که در اسفل سافلین وجود دارد با علمی
که در خدای متعال وجود دارد باید به نحو مشترک معنوی باشند؛
ولی میگوییم که اخص درجات یا اعلی درجات و اشــرف درجات
باشــند؛ ولی باید ما به االشــتراک باالصاله داشته باشند نه ما به
االشتراک اعتباری یا ذهنی یا موهوم و مانند آن .آیا همچنان که به
نحو علم و قدرت که گفتم به نحو اعلی و اشرف باید داشته باشند،
میتوان گفت که خدای متعال با توجه به اینکه محدث حرکت یا
موجود و منشی حرکت است باید حرکت هم و تغییرات هم داشته
باشد؟ اگر کسی گفت ظاهرش این است که به سخنان پیشینیان از
متکلّمان ،البته با تفاوتهایی برمیگردیم.
با ایــن مقدماتی که عرض کردیم ،برمیگردیــم به آخرین راه
حلی که در این جلســه عرض میکنیــم و آن اینکه اجابت دعا را

خود خدا انجام میدهد .اینکه فرمود الیبرمه الحاح الملحین؛ یعنی
تحت اجبار و اضطرار قرار نمیگیرد ،مشــتقاق میشود رغبت پیدا
میکنــد .یعنی کارها و دعاهایی که انجام میشــود خدای متعال
خودش اجابت میکند ،اگر اجابتش هم مســتلزم حرکت باشــد،
حرکت مناســب با مرتبه عالی است .چنانکه حرکتی که در جهان
طبیعت است با حرکتی که در عالم رؤیا یا در عالم مثال است تفاوت
دارد ،حرکتی که در جهان طبیعت و مثال است با آنچه که در عقل
وجود دارد تفاوت دارد .این همه آیات و روایاتی در مورد بهشــت را
دیگر نمیتوانیم بگویم که اگر فرمود تجری من تحت االنهار این
جریان که پیــدا میکنند کجا میخواهند بروند؟ این باید با همین
مبانی قبلی تأویل شــود که این جریــان ـنه دورانـ باید مصرفی
داشــته باشد و دریا و اقیانوسی باشد که همه شیرها و آبها به آنجا
بروند ،از یک جا بجوشــد و به جای دیگر برود .اگر نهری از عسل
در بهشت روان است ،نهر بودن به روان بودنش است ،باید حداقل
شصت درجه حرارت داشــته باشد تا حرکتکند .امروز  36درجه
بوده در خیابان که میآمدیم کالفه بودیم .اگر هم بگوییم که عالم
آخرت معجزه است ،حرف دیگری است .اگر شرابی در بهشت وجود
دارد اگر شرابی شود که ال ٌ
غول فیها و ال ینزف ،مستی و بیهوشی
ندارد .اما کسانی که شراب میخورند برای همینها میخورند .اگر
شــرابی باشــد که هیچکدام از اینها را نداشته باشد ،شربت آلبالو
اســت .در مورد شرابهای بهشــتی بر حسب نقل آمده است که نه
فقط شرابهایش ،اگر از آبهایش هم یک قطره در جهان طبیعت
بیفتد و خلق خدا یک قطره از آن بخورند به سکری میروند که در
دنیا ،هنگام مرگ ،بعد از مرگ و در صور اول اســرافیل در سکرند
و در صور دوم اســرافیل به هوش میآیند .پس چطور میشود که
مستی نداشته باشند ،اینها هر کدام داشته باشند مناسب با خودشان
مسمیات ،اطالق حقیقی باشد
اســت؛ زیرا اطالق این اسامی برای
ّ
نه مجازی باشد .بنابراین ،خدای متعال همه را اجابت میکند؛ زیرا
میتوانیم در مورد او بگوییم :فلما آسفونا انتقمنا منهم ،حقیقت ًا هم
ً
اینگونه است؛ زیرا میتوانیم بگوییم :وجاء ربک و الملک صفا صفا.
ّ
صلی الله علی ّ
ســیدنا نبینا
آخر دعواه هم الحمدلله رب العالمین و
ابی القاسم محمد.

پینوشت:
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«سیر مطالعات فلســفه» با درخواستهای
مکرری از واحد مشاوره مجمع عالی حکمت  
همراه شــده بود ،و مشاورههایی نیز در این
خصوص با اســتاد آیت اهلل فیاضی برگزار
گردید .مناســب دیدیم که مشاوره استاد
فیاضی تنظیم و بعد از تایید نهایی ایشــان،
جهت اطالع عالقه مندان در نشــریه درج
گردد.

سیر مطالعات فلسفه
 راهنماییهای آیتالله فیاضی درباره سیر مطالعه فلسفه

[[ .1عامل استعداد

انســان برای انتخاب رشــته علمی در ابتدا باید بداند که آیا ذوق و
استعداد آن رشته علمی را دارد یا خیر .در مورد انتخاب رشته فلسفه
نیز مهم است که اســتعداد و ذوق فلسفه را داشته باشد .با دقت در
دوران تحصیل خود میتوان فهمید که آیا توانایی خواندن فلسفه را
دارد یا ندارد.
علوم را از یک جهت می توانیم به دو گروه تقسیم کنیم:
الف) علومی که بیشتر عقلیـتحلیلی هستند .این علوم ،نیازی به
حافظه قوی ندارند؛ بلکه باید ذهن انسان در این علوم به تحلیل امور،
تعمیق مطالب و محاســبات موارد بپردازد؛ مثل ریاضیات ،هندسه،
کالم ،فلسفه و ...
ب) علومی که بیشتر حفظی هستند .گرچه هر علمی نیاز به تحلیل
دارد؛ اما در این قســم از علوم نیاز به حافظه قــوی داریم تا موارد
و موضوعات مختلف را در ذهن حاضر داشــته باشــیم؛ مثل تاریخ،
جغرافیا و...
افراد نیز معمو ًال دو گروهاند:
الف) افرادی که حافظههای خوبی دارند؛ ولی درک عقلی و تحلیل
عمیقی ندارند.
ب) افرادی که مسائل عقلی را خوب متوجه می شوند؛ ولی حافظه

آنها ضعیف است.
بنابراین ،افرادی که حافظه قوی دارند ،بهتر است که در رشتههایی،
مثل فقه و اصول و تاریخ شــرکت کنند .و افرادی که استعدادشان
خوب است ولی حافظه ضعیف دارند ،برای علوم عقلی ،مثل فلسفه
وکالم مناسب هستند.
معیاری که انســان می تواند استعداد خود را بفهمد این است که در
دوران تحصیــل خود دقت کند که آیا در درس هایی مثل ریاضی،
حســاب و هندسه مطالب استاد را راحت می فهمید(البته به شرطی
که استاد نیز خوب تدریس نماید ).و میتوانست مسئلهها را حل کند
و برعکس در درسهای تایخ و جغرافیا نمره مطلوبی نداشتند ،این
افراد از دسته اول هستند .و اگر در درسهای حفظی خوب نمره می
آوردند و در درسهای تحلیلی ،ضعیف بودهاند ،از دسته دوم هستند
که برای تحصیل در رشته فلسفه مناسب نیستند.
[[ .۲عامل ذوق

عامل دیگری که در پیشــرفت علمی بسیار مؤثر است ،عامل ذوق
میباشد .یعنی انسان مطالعه کتابهای آن رشته را دوست داشته
باشــد و لذت ببرد .عالمتش این است که از مطالعه ،مباحثه و فکر
کردن در آن موضوعات خســته نمی شود .لذا بعد از اینکه استعداد
خود را آزمودیم ،باید ذوق تحصیل در آن رشته را نیز داشته باشیم،
که معمو ًال این ذوق فطری اســت وگاهی هم با مشورت در مورد
منافع ،فوائد و آثاری که برآن علم مترتب میشــود ،ذوق آن علم را
پیدا میکنیم.
[[ .۳استخاره

عوامل قبلی در حد فهم بشری است؛ اما باید بدانیم همان خدایی که
انسان را خلق فرموده ،بهتر میداند که چه کسی برای چه رشتهای
مناسب است .لذا بعد از تفکر و مشورت ،برای اینکه انسان مطمئن
شود و بعداً دچار تردید نشود ،باید استخاره بگیرد .چون گاهی افراد
راهــی را انتخــاب میکنند و بعد از مدتی دچار تردید می شــوند؛
دراینصــورت ،یا در آن راه جدیت نخواهند داشــت و یا در نهایت،
آن راه را ترک میکنند و عمر آنها در این چند ســال تلف میشود.
لذا الزم است انسان برای انتخاب رشته استخاره کند و اگر استخاره
خوب بود ،اقدام نماید.
 دروس پیشنیاز برای مطالعه در علوم اسالمی
[[ .1ادبیات عرب

کســانی که میخواهند در رشــتهایی از علوم انســانی اســامی
متخصص شوند ،در ابتدا باید پیشنیازهایی را بگذرانند .یکی از پیش
نیازها ،ادبیات عرب اســت؛ زیرا متون اصلی علوم اسالمی به زبان
عربی است .بنابراین ،باید در ادبیات عرب ،درحد متنخوانی ،ترجمه
و تجزیه و ترکیب توانایی داشته باشد؛ وگرنه کسی که ادبیات قوی
نداشته باشد ،نمیتواند فهم درســتی از عبارات کتب عربی داشته
باشد .در مورد ادبیات مهم نیست که چه کتابی را مطالعه نماید؛ بلکه

مهم این است که او ًال قواعد ادبی را بخواند و مسلط بر قواعد باشد
و ثانیا در هنگام مباحثه و مطالعه کتابهای عربی دقت کند که هر
کلمه و جملهای از نظر صرفی و نحوی چه وضعی دارند.
بهترین راه برای تســلط بر ادبیات این اســت که در مطالعات و
مباحثاتتان مصمم باشید بر اینکه عبارات را درست بخوانید و درست
ترجمه کنید .یعنی همانطورکه در جلســه امتحان سعی می کنید
عبارت را درســت بخوانید و دقیق ترجمه کنید ،در مباحثه هم به
همین شکل باشید .در جلسه مباحثه باید فرض کنید که در جلسه
امتحان هســتید؛ یعنی باید عبارت دقیق خوانده شود و مطلب هم
بهطور دقیق ترجمه شود؛ البته شخص مقابل هم باید حواسش جمع
باشد و به موقع ـاز کسی که درس را تقریر می کند ـ سؤال بپرسد
و اشــکال کند .وقتی این برنامه را اجرا کردید ،سؤاالتی برای شما
مطرح میشــود که باید برای رفع آنهــا ،به کتب ادبی رجوع کنید.
ن اســت که
بنابراین ،کتب ادبی را نباید دوباره خواند؛ بلکه مهم ای 
ادبیات را کاربردی نمایید؛ یعنی گاهی به هممباحثهای خود بگویید
که مث ً
ال این کلمه چرا منصوب است؟ و چیزهای را که فکر می کنید
از ذهن دور اســت مطرح نمایید ،و اگر مشکل رفع نشد برای حل
مسئله تالش کنید .کم کم همین روش باعث میشود که مطالبی
را که میدانیم ملکه شود.
[[ .2منطق

پیشنیاز دوم برای تخصص در علوم اســامی ،ملکه علم منطق
اســت .دراینباره مباحثه کتاب «المنطق» مرحوم مظفر که آقای
منتظری زحمت کشیدهاند ،مناسب است .زیرا جناب آقای منتظری
میفرمودند :من ده کتاب منطقی را مطالعه میکردم و در هر مسئله
در پاورقــی به آن کتابها ارجاع دادهام .کســی میتواند وارد علوم
استداللی شود که از منطق فارغ شده باشد؛ یعنی بتواند استداللهای
کتب مختلف را به شکل منطقی در بیاورد .الزمه این کار این است
که در حضور در درس ،مطالعه و مباحثه آن جدی باشد و به خواندن
یک دوره منطق اکتفاء نکند؛ بلکه کتاب «المنطق» را یک بار دیگر
از اول مباحثــه نماید .اما مباحثه باید به گونهای باشــد که گویا در
مقام تدریس است .اگر کسی بخواهد منطق را تدریس نماید ،نباید
سؤالی برایش باقی بماند؛ یعنی باید سؤاالت پیش آمده را با مراجعه
به کتابهای مختلف منطقی حل کند و اگر موفق به حل آنها نشد
با مراجعه به استاد منطق ،هم پاسخ و هم منبع پاسخ را پیدا نماید.
 سیر مطالعه فلسفه

کسانی که میخواهند فلســفه بخوانند دو گروهاند؛ زیرا فلسفه ،هم
عمومی دارد و هم تخصصی .عمومی آن برای همه الزم است؛ مانند
منطق که لزوم آن در همه رشتهها بهعنوان ابزار کار وجود دارد .گروه
دوم ،کسانی هستند که میخواهند در این رشته متخصص شوند و
فلسفه را بهطور تخصصی بخوانند.
گروه اول که میخواهند در رشتههایی از علوم انسانی اسالمی غیر
از فلسفه متخصص شوند [،در ابتدا کتاب «فلسفه مقدماتی» آقای
عبودیت را بخوانند و بعد از آن کتاب «بدایۀ الحکمۀ» و بعد« ،نهایۀ
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الحکمۀ» برای این افراد کافی است و بعد از طی این مرحله با یک
استاد مسائل کاربردی و مهم فلســفه را به صورت درس خارج در
رابطه با رشته تحصیلیشان ،بخوانند.
اگر افرادی هستند که میخواهند از فلسفه برای فهم معارف دینی،
تبیین و دفاع از معارف دینی اســتفاده کنند ،الزم نیســت که همه
فلســفه را بحث کنند و بخوانند .فقط باید مباحثی را فرابگیرند که
کاربردی اســت .باید مباحثی از فلســفه که ریشهای است و نقش
اساســی در معارف دینی دارد ،با یک استاد به صورت درس خارج
فرابگیرد .باید استادی قوی باشد که بر مباحث مسلط باشد و بداند
کــه کدام بحث را و چگونه مطرح کند و چگونه تبیین کند .به این
صورت که اقوال و ادله در آن موضوعات بیان شــود و نظر صحیح،
اثبات و از آن دفاع شــود .اگر چنین اســتادی را پیدا نکرد ،باید در
همان مباحثی که نیاز دارد در درسهای آزاد شــرکت کند .البته به
شرطی که هیچ روز از درس تعطیل نشود و در همه جلسات درس
حضور داشــته باشد .شرط دوم این است که درس را مطالعه کند و
درباره سؤاالت یا ابهامهایی که دارد فکر کند .شرط سوم این است
که مباحثه کند .شــرط چهارم این است که اگر در مباحثه مشکلی
باقی ماند آن را یادداشت کند و دربارهاش فکر کند و برای حل آن به
کتابهای مختلف مراجعه و جواب آن را پیدا کند ،هرچند با پرسیدن
از استاد باشد.
گروه دوم ،کسانی هستند که میخواهند فلسفه را بهطور تخصصی
بخوانند .این گروه باید به همین مطالب بیان شــده در مورد مطالعه
ادبیات عرب و منطق ،عمل نمایند .سپس کتاب دیگری در منطق
بخواند؛ مثل الجوهر النضید یا کتابهای دیگری که در حوزه خوانده
نمیشود .نکته مهم این است که حتم ًا باید تدریس منطق را شروع
کنند .اگر زمینه تدریس فراهم نیست ،باید مباحثه بگذارد؛ ولی فکر
کند که تدریس میکند؛ یعنی بر مطالب کتاب همچون یک استاد
مسلط باشــد .این از ضروریات در مطالعه فلسفه است .بهطورکلی
هر کس باید در رشته تخصصیاش استاد هم باشد؛ زیرا ده ساعت
مطالعه ،خاصیت یک ســاعت مباحثه را ندارد و ده ساعت مباحثه،
خاصیت یک ساعت تدریس را ندارد.
بعد از منطق ،باید معرفتشناســی بخوانــد .روش مطالعهاش نیز،
همچون مطالعه منطق باشــد؛ یعنی یک بار درس بگیرد ،بار دوم
مباحثه کند و در صورت امکان ،تدرس کند .خیلی جدی شبهاتش را
یادداشت کند و آنها را تعقیب کند تا به پاسخ صحیحش برسد .برای
مطالعه معرفتشناسی و انتخاب کتاب مناسب دراینباره میتوانید از
آقای حسینزاده راهنمایی بگیرید.
بعد از معرفتشناسی« ،اشــارات» بوعلی را بخواند .پس از آن ،اگر
استادی یافت حکمت اشراق را بخواند؛ البته این ضرورت ندارد؛ اما
اهمیت دارد؛ لکن «اشــارات» ضروری است .بعد از آن« ،الهیات»
شــفاء را بخواند .بعد از گذراندن این مراحل ،نوبت فراگیری کتاب
اسفار است .غیر از جلد چهار و پنج اسفار ،همه را بخواند و اینها را به
همان شیوه ای که بیان شد ،مطالعه ،بحث و پیگیری کند.

کسی که میخواهد فلسفه را تخصصی بخواند ،باید عرفان را هم
بخواند .کتبی که باید محور قرار داده شود« ،تمهید القواعد» و «شرح
فصوص» یا حداقل دوازده فصل مقدمه شرح فصوص است.
یکی از فلســفههای خیلی مؤثر و مورد حمایت دانشمندان ،فلسفه
مالصدرا است .فهم فلسفه مالصدرا بدون فهم عرفان نظری میسر
نیست .وقتی فلسفه مالصدرا را قبل از عرفان میخوانید ،فهمی از
آن دارید که چه بسا اص ً
ال احتمال هم نمیدهید که خطا باشد؛ اما بعد
از اینکه عرفان نظری خواندید ،میفهمید که آن فهمی که از فلسفه
مالصدرا داشــتهاید ،درست نبوده و فلسفه مالصدرا می خواهد چه
بگوید .روح فلسفه مالصدرا ،عرفان است و تا کسی عرفان نظری را
نخوانده باشد ،نمیفهمد که مالصدرا چه میخواهد بگوید .بنابراین،
اول باید اسفار را خواند و بعد از آن ،عرفان .در این مرحله ،دوباره بعد
از خواندن عرفان ،سراغ اسفار بیایید و اسفار را مطالعه یا بحث نمایید
که آن وقت می فهمید که حرف مالصدرا چیست.
 آفتهایی که در مطالعه یک علم وجود دارد

اولین آفت ،آفت تعبد اســت .ما دو حجت بیشتر نداریم؛ یکی عقل
اســت که اولین حجت است و تا آخر هم حجیتش باقی است .زیرا
حجیت عقل از جایی گرفته نشــده که بتوانــد آن را محدود کند؛
حجیت عقل ذاتی اســت .عقل ،اساس حجت دوم هم است؛ یعنی
کالم خداوند و کالم معصوم ،حجت اســت؛ اما همه اینها را عقل
میفهمد؛ چون اصل وجود خدا ،عصمت پیامبر و ضرورت نبوت را
عقل میفهمد .بنابراین ،یک حجت ،عقل است و حجت دیگر هم
کالم خداوند و معصوم است.
آفت بزرگ این است که انسان ،مقهور شخصیتها شود و فکر کند
همه حرفهای آنها درست است .شخصی که نویسنده کتاب است؛
هرچند ابنســینا ،خواجه ،شیخ اشراق و یا مالصدرا باشد ،حرفشان
حجت نیست .تنها حجت ،همان عقل و کالم معصوم است .انسان
باید حرفهای شــخصیتها را با کمال احتیــاط بخواند؛ یعنی اگر
عقلش به این رســید که آن حرف درست اســت آن را بپذیرد؛ اما
اگر نرســید ،نپذیرد و آن را دنبال کند تا حق در مســئله را بفهمد.
پس بزرگترین آفتی که در خواندن علوم عقلی است تعبد به گفته
بزرگان آن علم اســت .این اشــتباه است که فکر کنیم مثالً حرف
مالصدرا تمام اســت؛ بلکه برعکس انسان باید فکر کند که همه
حرفهای مالصدرا باطل اســت ،مگر آنچه را که خودش صحتش
را با عقلش بفهمد.
مالصدرا میگوید دانشمند حکیم وقتی مقصودی دارد ،سعی میکند
ظاهر کالمش هم با مقصودش هماهنگ باشد و به گونهای سخن
بگوید که از حرفش ،همان مقصودش فهمیده شــود .بنابراین ،اگر
مقصود خدا یا معصوم ،غیر از چیزی بود که ظاهر اســت ،حکمت
حکیم اقتضا میکند همان که مقصودش هســت را بیان کند و به
گونــهای کالمش را تنظیم کند که ظاهر باشــد ،چون ظاهر کالم
حجت است.
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چهاردهمین پیش نشست همایش ملی حکیم
طهران؛ نکوداشــت مقام علمی مرحوم آقاعلی
مدرس زنــوزی -حکیم موســس -با موضوع
«گرایش های کالمی مالعلی زنوزی» پنج شنبه
 ۷آبان  ۱۳۹۴در دانشــگاه باقرالعلومبرگزار
شد.
در این مراسم حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی
با بیان اینکه امروزه یک نوع جنگ فکری نسبت
به اســام و مســائل الهی در جهان وجود دارد
فرمودند :باید به مباحــث اعتقادی و کالمی و
دفاع از دین حساســیت بیشتری به خرج دهیم.
ایشــان شــهر زنوز را دارای موقعیتی خاص به
لحاظ جغرافیایی و شخیت های علمی دانستند
و فرمودند :زنوز یک منطقه مدار بسته نبوده بلکه
بدلیل ارتباط با کشــورهای همســایه روشنفکرخیز بوده و شخصیتهایی بزرگی را در درون خود پرورش داده است .آیت اهلل سبحانی ضمن
تشــکر از برگزار کنندگان این برنامه و دســت اندرکاران همایش ملی حکیم طهران تاکید کردند :باید در همایش آثار ایشان( آقاعلی مدرس
زنوزی) جمعآوری ،تحقیق و چاپ شود .آیت اهلل سبحانی در خصوص گرایش های کالمی مرحوم آقاعلی ،مسئله معاد را مسئله مهمی از نظر
شرایع اسالمی و غیراسالمی دانستند و فرمودند مرحوم آقاعلی مدیرس زنوزی نسبت به معاد جسمانی دیدگاه بسیار خوبی دارند .ایشان با تاکید
بر مسئله معاد فرمودند :خداوند در آیات اولیه نزول قرآن به بحث معاد اشاره دارد .در خطابات اولیه خداوند به آدم و حوا هم بحث معاد مطرح
هست و اختالف با مشرکین در بحث معاد است ،لذا عالمه طباطبایی میگوید  ۲۰۰۰آیه بصورت صریح و غیرصریح در قرآن به بحث
معاد میپردازد .نمیشود آیینی را الهی معرفی کرد و در آن معاد نباشد ،حذف معاد میشود مسلک و دیگر نمی توان به آن دین گفت .دین با
اعتقاد به خدا ،اعتقاد به رسالت و اعتقاد به معاد درست میشود .ایشان در خصوص معاد فرمودند :در مورد معاد  ۱۰شبهه وجود داشته و مطرح
می شود که بحث ما از دیدگاه آقاعلی در اشکال و شبهه پنجم می باشد.

 .۱شناسایی اجزاء دفن شده که متعلق به چه کسی است.
معاد عنصری یعنی برگشت به دنیا و آخرت همان دنیاست.
 .۲ابطال شخصیت ،مردن و خاک شدن ،بازگشت شخصیت محال است .۷ .زمین از نظر مواد این همه انسانها را کافی نیست.
 .۳شبهه آکل و ماکول.
 .۸اگر خدا بخواهد معادی درســت داشــته باشــد ،کف زمین کفاف
نمیکند.
 .۴تناسخ و تناسخ محال است.
 .۹معاد جسمانی درست نیست.
 .۵معاد ،عود به فعل بالقوه است.
 .۶اگر انســان معاد عنصری داشته باشد پس دوباره به دنیا برگشته و  .۱۰جنت و جهنم و جهیم کجاست؟
آیت اهلل ســبحانی افزودند :بحث در اشکال و شبهه پنجم اســت .عود ما بالفعل بالقوه محال است .گاهی میگویند شیخ الرئیس برای معاد
جســمانی برهانی ندارد بلکه برای معاد روحانی برهان دارد .ایشان قائل به معاد جسمانی هست ولی میگوید برهان نداریم .ما معتقدیم معاد
جسمانی عنصری هم برهان عقلی دارد.
شیخ میگوید معاد جسمانی عنصری در صورتی محال است که نفس و روح سراغ جسم برود اما نفس و روح در مقام شامخ خودش هست و
بدن و جسم سراغ او -روح و نفس -میرود .آقاعلی در سیل الرشاد میگوید:
بدن انسان خاک میشود روح در این خاک اثر میگذارد و این اثر باقی میماند و خاک هر شخصی غیر از خاک دیگری است .بدن سراغ نفس
میرود و هر بدن برای خود یک نشانهای دارد و هر بدن سراغ نفس خود میرود .وی این بحث را از کالم امام صادق استفاده میکندو
این حدیث دلیل او میباشد.
مرحوم مالصدرا در خصوص معاد دیدگاهی را در کتاب هدایه اثیر بیان می کند که این دیگاه متفاوت از نظر ایشــان در اســفار هست و این
دیدگاه معاد در هدایه اثیریه با قرآن تطبیق میکند.
قبل از سخنرانی حضرت آیت اهلل سبحانی آقای دکتر حسن عبدی و حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد مهدی گرجیان مقاالت خود را
پیرامون آراء کالمی مرحوم حکیم زنوزی قرائت کردند .همچنین حجت االسالم والمسلمین دکتر مریجی رییس دانشگاه باقرالعلوم ۷ضمن
خیرمقدم به آیت اهلل سبحانی مقدم ایشان و سایر حضار را گرامی داشت.
دبیر علمی این پیش نشست را حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدتقی یوسفی بر عهده داشتند که ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورت
گرفته ،گزارشی از سیزده پیش نشست برگزار شده بیان کردند.
 جلسه کمیته علمی همایش ملی حکیم طهران

جلســه کمیته علمی همایش ملی حکیم طهران در تاریخ  1394/8/24در سالن جلسات مجمع عالی حکمت اسالمی با حضور آقایان حجج
اســام والمسلمین حسن رمضانی ،حسن معلمی ،عزالدین رضانژاد ،عســکری سلیمانی امیری ،ابوالحسن غفاری ،حسن عبدی ،محمد باقر
خراسانی و سید رضا شاهچراغی برگزار گردید.
در این جلسه دکتر حسن عبدی دبیر کمیته علمی همایش ملی حکیم طهران گزارشی از مقاالتی که به این همایش ارسال گردیده است به
شرح ذیل ارائه کرد:
 .2اصل مقاالت دریافت شده  43مقاله؛
		
 .1چکیده مقاالت دریافتی  49چکیده؛
 .4مقاالت رد شده  9مقاله؛
			
 .3مقاالت پذیرفته شده  33مقاله؛
 .5مقاالت نهایی شده  29مقاله.
موضوع دیگری که در کمیته مورد بررسی قرار گرفت درباره پیش نشستهای همایش ملی حکیم طهران بود که تا کنون  14پیش نشست
برگزار شده و یک پیش نشست در  5آذر  94توسط پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی برگزار خواهد شد و قرار است دو پیش نشست دیگر از
سوی دانشگاه قم و دانشگاه اصفهان برگزارشود که موضوعات این دو پیش نشست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
موضوع بعدی که در دستور کار قرار گرفت کمیته سه نفر مشخص شدکه عبارتند از حجت االسالم والمسلمین سلیمانی امیری ،حجت االسالم
والمسلمین دکتر محمد رضاپور و دکتر حسن عبدی که مقاالت پذیرفته شده را از نظر موضوع و محتوا مورد بررسی قرار دهند و مقاالت برتر
را برای چاپ در فصلنامه علمی و پژوهشی حکمت اسالمی انتخاب کنند و کل مقاالت در یک کتاب چاپ شود جلسات کمیته علمی تا زمان
برگزاری همایش هر یک هفته درمیان ساعت  20در سالن جلسات مجمع عالی حکمت برگزار می شود.
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«گرایش های کالمی مال علی زنوزی»
چهاردهمین پیشن شست همایش ملی حکیم طهران با موضوع «گرایش های کالمی مال علی زنوزی» از سوی دانشگاه
باقرالعلوم و با همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی در تاریخ  94/8/7در آن دانشگاه برگزار گردید .در این نشست
علمی آیت اهلل العظمی سبحانی به عنوان سخنران ویژه این پیش نشست به ایراد سخن پرداختند .پیش از سخنرانی معظم
له ،دکتر عبدی و حجت االسالم والمسلمین دکتر گرجیان مقاالت خود را ارائه دادند.
دبیر علمی این پیش نشست ،حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد تقی یوسفی بود .نظر به اهمیت این مباحث متن کامل
این سخنان به عالقه مندان حکمت و فلسفه تقدیم میگردد.
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 معرفی زندگی علمی آقاعلی مدرس زنوزی

حجتاالسالموالمسلمین دکتر یوسفی :اعوذ باهلل من الشیطان
الرجیم .بسم اهلل الرحمن الرحیم .وصلی اهلل علی سیدنا ونبینا محمد
وآله الطاهرین.
حوزه حکمی و فلسفی تهران در سال  ،1237با محوریت مالعبداهلل
زنوزی آغاز شد و در دوره چهل ساله تدریس حکیم مؤسس؛ آقاعلی
مدرس زنوزی ،به اوج شــکوفایی و عظمت رسید .دورانی که شاهد
حضور بزرگانی همچون میرزا ابوالحســن جلــوه و آقا محمدرضا
قمشهای بوده است .حکیم مؤسس؛ آقاعلی مدرس زنوزی یا معروف
به طهرانی ،فرزند برومند حکیم مالعبــداهلل زنوزی ،در ذیالقعده
 1234هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشــود .از اساتید
بزرگی ،چون والد معظم خود ،میرزا حسن نوری ،سیدرضی الریجانی،
مال محمدجعفر الهیجی در اصفهــان و بهویژه حکیم معظم؛ مال
آقا قزوینی در قزوین ،کســب فیض فرمود .وی عالوهبر حکمت و
فلســفه ،مراحل عالی فقه و اصول را از محضر میرزاحسن آشتیانی
بهرهمند شد .در حدود سال  1267قمری در تهران رحل اقامت افکند
و از این هنگام تا پایان عمر شریفش ( 1307قمری) ،حدود  40سال
در مدارس مختلف و بهویژه مدرسه عالی سپهساالر شهیدمطهری
فعلی به تدریس منقول و معقــول پرداخت .عالوهبر ابوابی از فقه،
متون رایج فلســفه همچون اســفار و المبدأ و المعاد ،شرح الهدایة
االسیریه و الشواهد الربوبیة ،الهیات شفا و شرح حکمت االشراق را
تدریس کرد و فاخرترین محفل مباحث عقلی را در آن روزگار تحقق
بخشید .مشهورترین تالمیذ آن حکیم ،میرزا محمدباقر اصطهباناتی
(اســتاد حکمت مرحوم محقق اصفهانی) ،میرزاحسن کرمانشاهی،
میرزاهاشم اشکوری و میرزا علیاکبر حکمی یزدی هستند .عالوهبر
مقامات علمی ،مکارم اخالق ،تواضع ،ورع و تقوای ایشان ،مشهور
مسلم بین خاص و عام بوده است و حتی برخی او را در ژرفنگری
بر حکیم ســبزواری (مالهادی سبزواری) ترجیح میدهند .آقاعلی
مدرس ،ســرانجام در شب شــنبه  17ذیالقعده  1307به رحمت
ایزدی پیوست .مهمترین ویژگی اندیشه متعالی وی ،عالوهبر احاطه
بر مبانی حکمی ،تصــرف در مبانی و ارائه تقریرهای تازه از اصول
حکمتصدرایی مطرح ،نقدهای حکیمانه و ابداع دیدگاههای نوین
در چندین مسئله فلسفی میباشد که بخشی از آن در فضای مباحث
کالمی مانند آموزه معاد جسمانی است.
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 پیشنشستهای همایش ملی حکیم طهران

ت همایش ملی حکیم طهران برگزار شد
تاکنون ،سیزده پیشنشس 
ن برگزاری آنها عبارتند از :پیشدرآمدهایش در
که موضوعات و مکا 
دفتر مجمع با سخنرانی حضرت آیتاهلل مصطفوی؛ جریانشناسی
حوزههای حکمی و فلســفی تهران در حوزه علمیه امام رضا
تهران؛ دیدگاههای حکیم طهرانی در باب حمل در مؤسسه آموزشی
پژوهشــی امام خمینی؛ اثبات معاد جســمانی در پژوهشــگاه
بینالمللی المصطفی؛ سه نشست درباره محورهای فراخوان در
دانشگاه الهیات دانشگاه تهران؛ بررسی ابعاد زندگی علمی و فرهنگی
حکیم تهران در مرکز پژوهشهای صداوســیمای قم؛ حکمت در
تهران در مدرسه عالی شهیدمطهری؛ معرفی و برنامههای همایش
ملی حکیم تهــران در مدیریت حوز ه علمیه تهران؛ آقاعلی مدرس
آغازگر فلســفه تطبیقی در دانشگاه شــیراز؛ مواجهه علمی آقاعلی
مدرس با جریان فلسفی غرب در پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات
فرهنگی؛ تعامل حوزه فلسفی خراسان و مکتب طهران در دانشگاه
فردوسی مشــهد؛ و باالخره شخصیتشناســی مدرس زنوزی در
دانشگاه آزاد اسالمی مرند.
در بین همه این نشستهایی که عرض کردم جای بحث گرایشها
و دغدغههای کالمی حکیم مؤســس خالی بود؛ ازاینرو به پیشنهاد
برخی از اســاتید دانشگاه باقرالعلو م ،موضوع نشست را در گروه
فلســفه و کالم مطرح کردیم که با اتفاق آراء تصویب شد .ریاست
محترم دانشــگاه؛ جناب حجتاالسالموالمسلمین دکتر مریجی و
مدیریت پژوهش نیز از این موضوع حمایت کردند .حضرت آیتاهلل
العظمی ســبحانی از مراجع عظام تقلید که مایه اعتبار نشســت و
دانشگاه است نیز دعوت برای حضور در این نشست را پذیرفتند .قرار
بر این شد که چند مقاله در این نشست ارائه شود که در خدمت اساتید
محترم؛ جناب اســتاد دکتر محمدمهدی گرجیان ،جناب استاد آقای
دکتر عبدی هستیم و بنده هم مقالهای را انشاءاهلل ارائه خواهم کرد.
 موضوعات کالمی مطر حشــده در آثــار آقاعلی مدرس
زنوزی
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برای آشنایی با مباحث کالمی حکیم مؤسس بروشوری تهیه شده
که منابع و آثاری که در آنها به موضوعات کالمی توجه شــده ،ذکر
شده است که مضمون آن بروشور را برای شما قرائت میکنم.
حکیم مؤســس؛ آقاعلی مدرس زنوزی ،هرچند بین موضوع علم
کالم و موضوع فلســفه تفاوت قائل اســت؛ ولی مباحث فلسفی و
کالمــی وی کام ً
ال در هم پیچیده و با رویکرد حکمت متعالیه ارائه
میشود؛ زیرا او فیلسوف حکمت متعالیه است .برایناساس ،فلسفه
وی همچنان که از مباحث فلســفی بهره میگیرد آکنده از مباحث
کالمی اســت ،همچنان که مشــحون از آیات و روایات است ،به
این لحاظ با مالصدرا تفاوتی نــدارد .ازاینرو ،در مباحث مربوط به
الهیات بالمعنی االخص مفصلتر از مباحث دیگر وارد بحث میشود
بهگونــهای که تعلیقات وی بر آثار مالصدرا در این مباحث بســیار

گسترده است که برای نمونه به مباحث توحیدی و مباحثی که داری
موضع کالمی هستند و در آثار حکیم مؤسس آمده اشاره میکنیم.
رســالة فی التوحید ،تذکرة توحیدیه که در رساله فی الوجود الرابط
آورده است ،اثبات واجب تعالی در مباحث توحید در تعلیقات بر جلد
ششم اســفار ،تعلیقات بر مبدأ و معاد مالصدرا و تعلیقات بر لمعات
الهیه مالعبداهلل زنوزی یعنی پدر ایشان آمده است .درباره ویژگیها
و صفات واجب تعالی و سمع و بصر کالم و عنایت و رحمت الهی و
ابداع و دوام وجود و قدرت ازلی خدا در تعلیقات جلد ششم اسفار به
تفصیل مباحثی را ارائه کردهاند .در مناظره با حاج محمد کریمخان
کرمانی درباره عینیت یا غیریــت اراده و ذات خدا بحث کردهاند و
درباره عدل الهی و مسئله شرور در تعلیقات جلد دوم و هفتم و نهم
اســفار ،مباحث قابل توجهی را ارائه کردهاند .این مباحث با آدرس
دقیق در این مجموع آمده ،منتهی چون فضای بروشور محدود بود
آنجا آدرس نیامده است و میتوانیم در اختیار افرادی که نیاز داشته
باشند ،قرار بدهیم.
درباره نحوه نزول و هبوط وحی و کالم الهی در جلد دهم اســفار،
تعلیقات قابل توجهی دارد .در رســاله حقیقت محمدیه ،ضمن ارائه
تفسیر عرفانی از جایگاه رسول خاتم ،مقایسه دقیقی بین مقام
والیت و نبوت انجام میدهد .درباره اصناف فرشــتگان در رســاله
حقیقــت محمدیه مباحث ارزندهای ارائــه میکند .در بحث جبر و
اختیار ،به نقد دیدگاه معتزله و اشــاعره در تعلیقات جلد دوم اسفار
میپردازد .درباره خروج حضرت ولیعصر و تفســیر عرفانی آن
در تعلیقات جلد دوم اســفار ،مباحثی را ارائه کرد ه است .درباره معاد
در جلد  9اســفار ،تعلیقات مفصل و مباحث ارزنــدهای را ارائه و در
برخی از آثارشان تفسیر ویژهای را درباره معاد جسمانی ارائه کردهاند
که سبیلالرشــاد ایشان معروف اســت .در باب معاد جسمانی که
مفصلترین بحثش در رساله سبیلالرشاد آمده است.
عالوهبراین ،رســالههایی با عناوین کالمی از ایشــان وجود دارد و
تعلیقاتی هم در شــرح تجرید و بر شرحهای تعلیقات مربوط به آن
نیز دارد که شــاهدی بر دغدغههای کالمی ایشــان است .در ذیل
فهرســتوار به آنها اشاره میکنم :تعلیقه بر شواهد االلهام فیاض
الهیجی؛ و تعلیقه بر حواشــی عبدالرزاق الهیجی بر شرح التجرید
القوشــجی؛ تعلیقه بر حاشــیه آقا جمال بر حواشی خفری بر شرح
سر القدر ابنسینا؛ تعلیقه بر
تجرید قوشجی؛ تعلیقه بر حاشیه رساله ّ
لمعات الهیه مالعبداهلل زنوزی ابوی مکرم آقاعلی حکیم.
در پایان تشــکر ویــژه میکنم از همه حضاری که از اول جلســه
تشــریف آوردند به پاسداشــت این حکیم بزرگ که امروز ما جمع
شدیم برای اینکه هم بزرگداشتی برای این حکیم باشد و هم بتوانیم
با گرایشهای کالمی ایشــان آشنا شویم .از همه دستاندرکارانی
که برای برپایی این همایش و این نشست زحمت کشیدند ،تشکر
میکنم؛ بهویژه از یکی از بزرگان؛ جناب آقای برقعی که برای دعوت
حضرت آیتاهلل سبحانی زحمت تام کشیدند .برای سالمتی خودتان
و همه کسانی که زحمت کشیدند؛ بهویژه مراجع عظام تقلید خاصه

مقام معظم رهبری و حضرت آیتاهلل العظمی ســبحانی صلواتی را
اهداء بفرمایید.
 بررســی تحلیلی جایگاه شــرور در نظام هستی از منظر
ّ
لمی

دکتر عبدی :بسم اهلل الرحمن الرحیم وبه نستیعن.
خدمت ســروران عزیز ،حضار محترم و اســاتید گرانقدر سالم
عرض میکنم .انشــاءاهلل در ســایه تأییدات حضرت بقیةاهلل در
انجام فرامین الهی و اطاعت حضرت حق ،موفق و مؤید باشــید.
بحثی که بنده انشــاءاهلل در خدمت عزیزان عرضه خواهم کرد
بحث «شر در نظام هســتی» است .پیش از ورود به بحث برای
اینکه مرحوم حکیم آقاعلی مدرس زنوزی از این جلســه بهرهای
داشــته باشــد از عزیزان خواهش میکنم یک صلــوات همراه
فاتحهای برای ایشان قرائت بفرمایید.
عنوان مقاله بنده «بررسی تحلیلی جایگاه شرور در نظام هستی از
منظر ل ّمی» است .اصطالح «منظر ل ّمی» را از فرمایشات مرحوم
آقاعلی زنوزی اقتباس کردیم که خود ایشــان در این معنا تأکید
دارند که مسئله شرور را باید از منظر ل ّمی نگاه کنیم .مباحثی که
خدمت عزیزان ارائه خواهد شــد در ضمن شش محور است .ابتدا
بر تکلیف شــر از منظر آقاعلی متمرکز میشویم .در ادامه تقسیم
شــرور را خواهیم داشت و ســپس به تبیین مسئله شر براساس
اصالت وجود میپردازیم .محور چهارم ،تشــکیکی بودن خیرات
است .محور پنجم هم تبیین چگونگی وقوع شرور در فضای الهی
است .محور ششم ،احســن بودن نظام آفرینش از منظر آقاعلی
است.
به بحث الزم اســت توجه داشته باشــیم که مسئله شر یکی از
مســائل مهم کالمی است که هنوز آثاری در قالب مقاله و کتاب
درباره آن نوشته میشود و حکیمان و متفکران در تالش هستند
تا جایگاه شر را در نظام هستی تبیین کنند .در اهمیت آن همین
کافی اســت که کمتر دین و آیینی را مییابیم که به این مسئله
نپرداخته باشــد و گذشــته از ادیان هم متفکران مختلف به این
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نشست علمی
موضوع توجه جدی داشتهاند.
مرحوم آقاعلی مدرس ،مطلب مستقلی را در باب شرور نمیبینیم
و این به این معنا نیســت که مث ً
ال ایشان رساله مستقلی در این
زمینه نوشته باشــد .آنچه در این زمینه وجود دارد تعلیقاتی است
که آقاعلی مدرس زنوزی در اســفار دارد و دیدگاههای ایشــان
را باید از متاوی حواشــی آنها در اســفار اصتیاد کنیم .مراجعه به
اســفار نشان میدهد که مرحوم آقاعلی مدرس بحث خودشان را
به ســبکی کام ً
ال منطقی از تعریف مفهوم شر شروع میکند چه
اینکه ایض ًا مفهوم کلید حل بسیاری از مشکالت ،بهویژه مسائل
و مشکالت فلسفی هســتند و وقتی مراجعه میکنیم به سخنان
ایشان میبینیم که شــر را براساس تعریف غیر توضیح میدهد.
در سرآغاز ســخنش میفرماید که «ان الخیر کما بینه اساتین
الحکمة کشــیخ رئیس المحققین فی الشفاء وفی غیره وصاحب
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هذا الکتاب» که مرحوم حکیم مالصدرا باشــد کتاب اســفار «و
فیه» در اسفار «و غیره» ،مثل تعلیقه بر هدایة االثیریه ،تعلیقه بر
شــرح حکمت اشراقّ « .ان الخیر ما یکون مختار و معسرا للعقالء
فهو» ،اینجا تعریف اصلی ایشان از خیر شروع میشود «تمام کل
شــئ وکماله» در « ّ
متمم کل نقــص و ّ
مکمله»؛ تمام و کمال هر
شــئ را خیر میگویند .تعبیری که ایشــان دارد این است که در
ادامه افزود« :ومت ّمم کل نقص ومک ّمله» ،تمام کننده هر نقصی و
کمال کننده در شئ .این تعابیر چه مقصودی دارند؟ مقصودشان
این است که بگویند ممکن است یک شئ ،کمال محض باشد اگر
کمال محض باشد خیر بودن عین همین کمال محض بودن آن
شــئ هست .ممکن است یک شئ کمال محض نباشد و آمیخته
به فقدان باشد .آمیخته بودن شــئ به فقدان ،دو حالت میتواند
داشته باشد :یا هنوز شئ به مرحله تمام نرسیده که دراینصورت
به اصطالح محتاج کماالت اولی و اولیه هســت .خیر آن هم آن
کماالت اولی خواهد بود یا اینکه شئ کماالت اولی خودش را به
دست آورده؛ ولی هنوز تکاملش ادامه دارد؛ یعنی کماالت ثانیهای
هم میتواند داشته باشد .دراینصورت ،خیر همان کماالت ثانیه
هم شــامل خواهد شد اگر بخواهیم به ســیاق برخی فیلسوفان
تحلیلی خیر را از منظر آقاعلی تحلیل کنیم.
شاید بتوان اینطور گفت که خیر است اگر و تنها اگر  .1کمال شیئی
باشد که کمال مطلق است و هیچگونه فقدان و نقصی در آن نیست؛
 .2تمامیت شیئی باشد که ناقص است؛  .3تکامل شئ تامی باشد که
قابلیت کمال را دارد .پس ما ســه عنصر را در تحلیل مفهوم خیر از
منظر مرحوم آقاعلی مدرس میتوانیم استخراج کنیم.
شر بود.
تا اینجا بحث درباره چیســتی خیر بود؛ اما بحثمان مسئله ّ
مرحوم آقاعلی براســاس قاعده «تعرف االشیاء باضدادها» به سراغ
شر را متناظر با تعریفی که از خیر
شــر میرود و در حقیقتّ ،
تعریف ّ
ارائه کرد ،تعریف میکند و همان سه حالتی که درباره خیر بیان شد
شر است اگر و تنها اگر
شر هم میتوانیم بیان کنیم .بنابراینّ ،
درباره ّ

 .1عدم تو نقص مطلق باشــد .2 ،یا عدم و نقص در شئ باشد که
قابلیت تام شدن را دارد .3 ،عدم کمال ،در شئ تامی باشد که قابلیت
کمال را واجد است.
بعد از بیان مفهوم خیر و شر ،نکتهای که اینجا میتوان به دست
آورد این است که مرحوم آقاعلی به مصادیق خیر و شر هم اشاره
کرده اســت .برای نمونه در اشــاره به معنــای خیر که بر کمال
مطلــق منطبق بود ،میفرماید کــه «فالوجود اذا تحقق بصرافت

ذاته وحقیقته ال یکون اال صرف الخیر والخیر الصرف وهو الواجب

الحق تعالــی» که مصداق خیر مطلق را حضرت حق میداند .در
ادامه ،شــرور را هم منطبق بر اعدام میداند« :فالشرور فی عوالم
االمکان ان هی االباختالط الوجــود مع جهات العدم»؛ یعنی هر
نــوع اختالفی از وجود و عدم را در نظــر بگیریم از آن حیث که
شر
وجود با یک نحو عدمی مختلط شده میتوان مفهوم فلسفی ّ
را انتزاع کرد.
اینجا ممکن اســت سؤالی در ذهن مطرح شود و آن این است که
وقتی به کتب بسیاری از فیلسوفان تحلیلی معاصر مراجعه میکنیم
میبینیم که این دسته از فیلســوفان ،بحثهای مربوط به وجوب
وجود و کمال بودن وجــود را مطرح نمیکنند و اگر بخواهند یک
مفهوم فلسفی را معنا کنند به سراغ کاربردها میروند؛ بهویژه کاربرد
عرفی که نمونهاش در مورد کلمه  Knowledgeاست که کاربرد
عرفی آن را موضوع تحقیقات فلســفی خودمان قرار میدهیم .چرا
مرحوم آقاعلی مــدرس زنوزی به این مســئله نپرداخته و حداقل
کاربردهای عرف عام را محل توجه قرار نداده است.
مرحوم آقاعلی عبارتی دارد که از آن به دســت میآید که ایشان
توجه به این مطلب داشتند که یکی از راههای معنای کلمه ممکن
اســت مراجعه به کاربردهای عرفی باشد؛ ولی نسبت به این ویژه
نقد دارد؛ یعنی این ویژه پاسخگو نیست .من ابتدا عبارت ایشان را
میخوانم و بعد هم بررسی میکنم که نقص این ویژه مراجعه به
کاربرد عرفی واژگان و اصطالحات چیســت؟ ایشان در مجموعه
مصنفاتش ،جلد اول ،ص  ،299ســطر  20میفرماید« :ومن اجل
ظهور حکم االختالط فی تلک النشــأة» .یعنی چه؟ یعنی نشــئه
سالفهای که همان عالم کون و فســاد باشدّ « ،
اختص استعمال
ّ
الشر عند الجمهور والعوام بشرور واالعدام الکائنة فی الکائنات».
میفرماید که من در ابتدای بحث ،معنای دقیق و فلسفی شر را
شر در
عرض کردم ،در ادامه ممکن اســت به نظر برسد که کلمه ّ
عرف عام یا حتی بعضی از متون تخصصی هم بر شروری اطالق
میشــود به اصطالح تعبیر میکند به بالیای طبیعی که در عالم
کون و فساد وجود دارد .شــما این کاربرد را قبول ندارید ،ایشان
میگوید که کاربردهای عرف عام آســیبی دارد که ممکن است
آن ویژگی مصداق در برداشــت ذهنی ما از یک حقیقت دخالت
کرده باشــد و اجازه ندهد تصویر دقیق و واضحی از حقیقت مورد
بحثمان داشته باشیم .وقتی این ابهام به وجود بیاید کل مسئله را

تحت شعاع خودش قرار خواهد داد و ما نخواهیم توانست راه ّ
حل
اساســی برای آن مسئله پیدا کنیم .تعبیرشان این است که «من
اجل ظهور حکم االختالط»؛ یعنی بعضی از مصادیق و شــروری
شر بودنشان ظهور بیشتری دارد
که در عالم کون و فساد هستند ّ
و همین ویژگی ،ممکن است رهزن شود و ما تصور کنیم که شر
شری است که در عالم کون و فساد وجود دارد و خارج
فقط همان ّ
شری نخواهیم داشت .ایشان معتقد است که
از این حدود ،قلمرو ّ
شــر در خارج از قلمرو کائنات هم به اصطالح عالم کون و فساد
ّ
هم متص ّور است.
بعد از این توضیح ،مرحوم آقاعلی شــر را تقسیم میکند؛ ایشان
معتقد اســت که هم خیر و هم شر ،دو قسم است .همانطورکه
خیر بالــذات داریم که بر وجود حضرت حق منطبق میشــود و
شر
خیر بالعرض داریم که ســایر وجودات امکانی است؛ در مورد ّ
شــر محض داریم که همان عدم مطلق اســت و یک
هم ،یک
ّ
شــر بالعرض داریم که همین وجودات امکانی است .تعبیر ایشان
ّ
را قب ً
ال عرض کردیم ،نشــان میدهد که ایشــان خیر بالذات را
ّ
همــان وجود حضرت حق میداند؛ «فالوجــود اذا تحقق بصرافة
ذاته وحقیقته ال یکون االصرف الخیر والخیر الصرف» .این «خیر
الصرف»؛ یعنی همان ذات حضرت حق که خیر محض را کمال
شر براساس مبانی
مطلق هست .ایشان در ادامه به تحلیل مسئله ّ
حکمت متعالیه میپردازد .آقاعلی حکیم مدرس زنوزی از بزرگان
شــارحین حکمت صدرایی است؛ بنابراین تحلیلها و تفسیرهای
فلســفی ایشان در چهارچوب نظام حکمت صدرایی میگنجد .به
نظر ایشان ،ما میتوانیم براســاس اصالت وجود ،به این حقیقت
اشاره کنیم که ســه مفهوم در اینجا داریم :وجود ،ماهیت ،عدم.
حقیقت وجــود؛ حقیقت خارجیه وجود ،عیــن کمال و عین خیر
هست .عدم مطلق هم ،شر محض و فقدان تام هست.
اما ماهیات چه نقشــی دارند؟ از نظر ایشان« ،ماهیات من حیث
هی هی لیست اال هی ال موجودة وال معدومة» و چون در تعریف
خیر گفتیم که خیر ،منطبق بر وجود هســت؛ وقتی ماهیت «من
حیث هی هی لیســت اال هی ال موجودة وال معدومة» میشــود.
ماهیــت «من حیث هی هی ال موجــودة وال معدومة وال خیر وال
ًّ
شر است و نه خودش به
شــرا»؛ یعنی نه خودش به خودی خودّ ،
خودی خود ،خیر اســت .اگر خیر محسوبش کنیم بالعرض است
شر به حسابش
و خیریت خودش را از وجود کســب میکند و اگر ّ
شر شــئ هم بالعرض خواهد بود و در حقیقت شر بودن
بیاوریم ّ
خودش را از عدم به دســت میآورد« .فال تکون فی ذاتها» یعنی
شــر بالذات در
شــرا» و ما
ماهیات «من حیث هی هی خیرا وال
ّ
ّ
شــر محض
و
محض
بطالن
عالــم نداریم و العدم بما هو عدم،
ّ
است .فالوجود بما هو وجود ،یعنی همان وجود مطلق خیر بالذات.
عبارات از تعلیقات ایشــان بر اسفار است که خدمت شما عرض
میکنــم .در ادامه مرحــوم آقاعلی به این نکتــه میپردازد که

همانطورکه وجود تشــکیکی هســت ،خیر و شر هم تشکیکی
خواهد بود« .فالشــرور فی عوامل االمــکان ان هی اال باختالط
شر از لوازم
وجود مع جهات العدم وانما هی من لوازم المعلولیة»؛ ّ
معلولیت اســت .کتب کالمی ،بهویژه کتابهایی که در باب شر
شر اخالقی،
شر ذکر میکنند؛ ّ
نوشــته شده است اقسامی را برای ّ
شر مطرح
از
دیگری
نوع
منابع،
شــر طبیعی و در بعضی متون و
ّ
ّ
شر متافیزیکی که الیبنیتس در کتاب تئودیسی،
مثل
شــود؛
می
ّ
به آن اشــاره میکند .از فرمایشات مرحوم آقاعلی هم میتوان به
شر
دست آورد که ایشــان میخواهد بگوید که چنین نیست که ّ
شر طبیعی باشد ،ما در بحثهای هستیشناختی
فقط منحضر در ّ
ورای عالم کون و فساد با شــروری مواجه هستیم .میگوید که
«ذلــک االختالط»؛ اختالط وجود با عــدم« ،یختلف قلة وکثرة
وشــدة وضعف ًا»؛ یعنی همانطورکه مراتب وجود مشکک است،
شر هم تشکیک بردار میشود.
ّ
در بعضی از کتابهای کالمی ،تقســیم پنجگانهای بر اشیاء ذکر
شر آنها بر خیر
شر محض هستند یا ّ
شــده که یا خیر محض و یا ّ
شرشــان غلبه دارد یا مساوی هستند .اگر
آنها و یا خیرشــان بر ّ
بخواهیم از منظر حکیم مدرس زنوزی این مسئله را تحلیل کنیم
به سه نوع قائل است .1 :خیر محض .2 ،شر محض .3 ،مختلط
شر.
یا ترکیب شده از خیر و ّ
نکتهای که وجود دارد این است که مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی
شــر چگونه تحت
در ادامــه بحثی را مطرح کرده با عنوان اینکه ّ
قضای الهی قرار میگیرد .مرحوم آقاعلی مدرس معتقد است که
وجود خداوند ،فیاض اســت و این وجود فیاض نمیتواند افاضه
نکند .وقتی نتوانســت افاضه نکند که این یجب عنه اســت ،نه
ال یجــب علیه ،دراینصورت اگر بخواهــد چیزی را بیافریند آن
چیز ،ممکن الوجود اســت؛ یعنی مرکــب از وجود و عدم ،وجدان
و فقدان اســت .وقتی مرکب از وجدان و فقدان شد ،برای تحقق
عالم ،چارهای جز این نیســت که مرکب از وجــدان ،یعنی خیر
شــر باشــد ،با همان بیانی کــه در تعریف خیر و
و فقدان ،یعنی ّ
شــرمطرح کرد .تعبیرشان این است« :اذ لو کان العالم ال یجری
ّ
فیه االصطالح المحــض»؛ یعنی خیر محض «لم یکن هذا العالم
ً
عالما» .اص ً
شــرهای متافیزیکی به تعبیر
ال عالم امکان بدون این ّ
بعضی از نویسندگان ،نمیتواند محقق شود.
خالصه عرایض بنده این بود که مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی در
شر توجه و بحثش را براساس
چهارچوب حکمت متعالیه به مسئله ّ
تعریف خیر آغاز میکند .در ادامه ،شر را هم براساس خیر تعریف
شرمحض داریم که عدم مطلق است
میکند و معتقد است که ما ّ
و خیر محض داریم که وجود نامحدود حضرت حق است .در این
بین نیز مراتب تشکیکی وجود ،مرکب از خیر و شر هستند .بحثم
را اینجا خاتمه میدهم با ذکر صلوات بر محمد وآل مح ّمد.
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دکتر گرجیان :اعوذبالله من الشــیطان الرجیم .بسم الله الرحمن
الرحیــم .وصلی الله علی محمــد وآله الطاهرین .الســام على
المهدي ،الذي وعد الله عزوجل به األمم ،أن يجمع به الكلم ،ويلم
به الشعث ،ويمال به األرض قسطا وعدال ،ويمكن له ،وينجز به وعد
1
المؤمنين.
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خدمت حضار محترم و اساتید بزرگوار ،عرض سالم دارم .موضوع
بحث درباره «بازخوانی معاد جســمانی از منظر حکیم مؤسس»
است .بحث معاد و معاد جسمانی ،از مهمترین مباحث اعتقادی و
فلســفی است .به اعتراف ابنسینا و همچنین صدرالمتألهین ،این
مبحث آنچنان عویصهای برای بزرگان شــده که مرحومآخوند
میفرماید« :قداحکم علم المبادی قریب تبلوت اوهانهم فی علم
المعاد» .خیلی هوشــمندانه درباره مبدأ بحث کرده؛ اما دربارهي
معاد نتوانسته آنگونه که هست ،حق مطلق را ادا کند .حتی تعبیر
بــه «تبلوت» کرده ،یعنی ذهنش در اینجا خشــکیده و کندذهن
شده است .مرحومآخوند معتقد است که من اصول عقلی تأسیسی
را دارم که بر آن اســاس میتوانم معاد جســمانی را اثبات کنم
که در شــواهد 7 ،اصــل؛ در مظاهر الهیه 11 ،اصل؛ در اســفار،
 10اصل که البته الحادی عشــر ایشــان به نظــر من ربطی به
این یازدهمی ندارد و منســاخ اینگونه کردند 10 ،اصل که تمام
نساخ
میشود میخواهد از این  10اصل استنتاج کند ،بعد آقایان ّ
آمدند الحادی عشــر هم به آن اضافه کردنــد که گویا اینگونه
نیست .در این  10اصل ،ایشان میخواهد بگوید که معاد جسمانی
نه تنها عقلی است بلکه مطابق شریعت مقدس نیز هست .مرحوم
عالمهطباطبایی در حاشــیهای بر اسفار و در المیزان ،مطالب ذی
قیمتی درباره ایــن قضیه دارد؛ مث ً
ال در جلد  ،7ص  ،133جلد ،۱
 19 ،13 ،11و همچنین حاشــیه بر بحار ایشــان جالب است که
در جلد  7بحار ،ص  37مطالب بســیار ارزشــمندی درباره معاد
جسمانی دارد .مرحوم عالمه رفیعیقزوینی در مجموعه رسائلش،

مرحومامام در کشــف االسرار خودش و مرحوم شهیدمطهری به
همین شــکل و حضرت اســتاد عالمه آیتاهلل العظمی سبحانی
هــم در تهذیب االصول از جناب امام در جلد دو برخالف شــئ
ایشان ای کاش حضور داشتند که خیلی وقتها اشکال به آخوند
دارد در آنجــا حــرف را میزنند که مرحوم آخونــد دارد در معاد
جســمانی مرحوم حاج محمدتقی آملی در رد خودش و همچنین
مالاســماعیل خواجوی یا همان درب کوشکی که در ثمرة الفؤاد
خودش و همچنین در تقریرات فلسفه حضرت امام ،مرحوم سید
عبدالغنی اردبیلی مباحث را آوردند.
اینقدر ایــن مبحث مورد عنایت بود که نفیــ ًا و اثبات ًا افراد را به
بحث کشــاند که از جمله افرادی که ورود به این بحث پیدا کردند،
آقاعلی مدرس یا حکیم مؤسس است .ایشان تالش کرد بگوید که
معاد جسمانی مرحومآخوند ،آنگونه که باید ،مطابق با شریعت نیست
و من تالشم این اســت که مطابق با شریعت باشد .ما میخواهیم
در اینجا محاکماتی بین ایشــان و مرحومآخوند داشته باشیم که آیا
حق با ایشان است یا مرحومآخوند حقیقت را مطرح میکند؟ تالش
حکیم مؤسس این است که اصول یازدهگانهای را که جناب آخوند
ذکر کرده ،مطابق با شــریعت قرار بدهد؛ اما بعضی از اصول ،مورد
اعتنای جناب حکیم مؤسس نیست و ایشان اصالحات بر آن نوشته
است .البته ایشــان حرفهای عقلیاش را مستند به یک روایت از
ق
احتجاج طبرســی ،جلد  ۲کرده که از وجود مقدس امام صاد 
نقل میکند؛ اما آن روایت ،ســنداً و داللت ًا مشــکل دارد .سند این
روایت ،مرسله اســت و بزرگانی که این حدیث را ذکر کردند؛ مثل
خود ابوعلی ،مرحوممجلســی در بحار و همچنین فیض کاشانی در
جلد  4تفسیر صافی ،هیچ سندی به آن ندادند و خود مرحوم مجلسی
معتقد اســت که سندش واقع ًا مشکل دارد؛ اما تالش میکند که به
نحوی ،ضعف سندیاش را برطرف کند .میگوید که عمل اصحاب،
جبران ضعف سند است ،ما درباره این مسئله حرف داریم که عرض
خواهم کرد.
اصول صدرا  8یا  10صفحه است که در چند سطر عرض میکنم.
اصالت وجود ،تشــخص به وجود که «تشخص کل شئ بصورته و
فصله االخیر ال بمادته و فصوله العالیة و السافله ان کانت فهی بمنزلة
اللوازم ال تشخص کل شئ بوجوده الخاص» را که مرحوم آخوند در

جلد  9اسفار دارد و همچنین حرکت جوهری را از اصول پایهای برای
معاد جسمانیاش قرار میدهد« .النفس فی وحدتها کل القوی» 2که
ترکیب اتحادی نفس و بدن را در اینجا مبنا قرار میدهد و همچنین
هویت و تشــخص شخص به بدن او نیســت؛ بلکه به نفس است
که میتوان این اصل هفتم را با اصل پنجم یکی دانســت .اصول
هفتگانه مرحومآخوند در شواهد و اصول دهگانه ایشان در اسفار و
یازدهگانه در مظاهر را میتوان اجمال و تفصیل هم دانســت که به
نظرم با عنایت خاصی تکرار شده است .قیام صدوری صور ادراکی
ان النفس خلقت وابدنــت مثال للباری وهو مملکة
بــه نفس که « ّ 
شبیهة بمملکة بارئها» یا میفرماید که «خلق الله النفس االنسانی

بمثلها االقتدار علی ایجاد االشیاء فی عالمها» .ایشان میخواهد جنبه
ابدائــی و ایجادی برای نفس ایجاد کند و بگوید که عرض کنم دو
مطلب مانده که تجرد خیالی یا به عبارتی آنطور که ابنسینا هم در
بحثهای انتولوژیاش عوالم هستی را به دو قسم میکرد که صرف ًا
عالم ماده بود و به عالم عقول و عالم مثال ،اص ً
ال توجه نداشت و بعد
با اســتارت که در شیخ اشراق انجام شد و بعداً ایشان آمد اصطالح
نظامسازی کرد و عوالم را به سه قسم کرد و خیال منفصل را هم به
آن اضافه کرد .در بحثهای ادراکی هم گفت که خیال منفصل در
سیر نزولی و صعودی ،وجودی استقاللی دارند.

نکتــه بعدی ،قیام صدوری ادراک خیالی به نفس و ایجاد شــئ
غیر مادی بدون واســطه ماده که از مبانی است که حالت ابداعی
و اختراعی دارد که ایشان به این هم عنایت داشته و معتقد است
که اگر کســی این اصول توجه کند حتم ًا به معاد جســمانی من
عنایت خواهد داشــت .میگوید که بــدن با این حالت جرمانیت،
زوالپذیری و فناپذیــری بخواهد به عالم دیگر برود ،عالم ،عالم
آخرت و عالم بقا نخواهد شــد؛ بلکه عالم فناء خواهد شد و برای
َ َ ُ َ
َ َ
َ َّ ّ َ
وان لو كانوا
اآلخ َرة ل ِهيَ الحي
اینکه به آن قائل نشــویم «و ِإن الدار ِ
َ
َ
َيعل
مــون» 3ما از این بابت معنا ندارد کــه بگوییم که معاد ما با
همین بدنی که اآلن به شــکل قشــر و غالف مــا در آن داریم
درعینحال همین بدن است «عینه من وجه و غیر من وجه» که
در جای دیگر انشاءاهلل بحث را توضیح خواهیم داد .درعینحال
ایشان تعبیری دارد که میفرماید« :اذا مات االنسان وارتحل من
هذه الدنیا بقی منــه الجواهر المفرده واذهــان وقت العود رکب
الجســم من هذه الجواهر المفرده ترکیبا ال یقبل الفســاد» ،بعد
میفرمایــد« :بال اعراضها هذه الدنیا» بعــد از اینکه مطرح کرده
میفرماید« :ومن انکر هذیــن المعادین فقط نکررکنا عظیما من
االیمان وهو کافر عقال وشرعا ولزمه انکار کثیر من النصوص» که

مرحوم آخوند به صراحت میگوید که هر دو معاد (معاد جسمانی
و معاد روحانی) را میگوییم و هر کســی اگر این را انکار کند هم
عق ً
ال کافر است و هم شرع ًا.

در میــان مخالفان عرض کردم که مرحوم آقاعلی مدرس به ج ّد
آمده بگوید که نارســاییهایی در کالم جناب آخوند موجود است
که من میخواهم آن را اصالح کنم و در جلد  2مجموعه مصنفات
ایشــان ،ص  93میفرماید که خیلی نظــر آخوند را نمیپذیرد و
میگوید متشرعانه نیست و من سعی میکنم که این را به حالت
متشرعانه در بیاورم .بنده در مقالهای در مجله قبسات ،شماره 58
بیان کردم که معاد جســمانی که مرحومآخوند میگوید نه فقط
غیر متشــرعانهتر نیست؛ بلکه نســبت به مرحوم آقاعلی مدرس
متشرعانهتر است؛ بهویژه با دلیل ضعیفی که ایشان پشتوانه دلیل
عقلی خودش قرار داده است.
همه اصولی که مرحومآخوند آورده است ،مبوب و منظم هستند؛
برخالف مباحث مرحوم آقاعلی که دســتهبندی نشده است؛ مث ً
ال
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در صفحه  92مجموع مصنفات ،هیچ شمارهگذاری نکرده و باید
برای استخراج اصول ششگانه از آن خیلی تالش کرد .مهمترین
اصل ،اصل پنجم و ششــم ایشــان اســت .اصل اول تا چهارم
را ســریع عرض میکنم .نفس و بدن ،ترکیــب حقیقی دارند و
بین آنها اعتباری نیســت .دیگر متن عربی آنرا نمیخوانم که
انشاءاهلل به شکل مقاله محضر مبارک حضرت استاد عزیز جناب
آقــای فیروزجائی برای چاپ خواهیــم داد .اعلم ّان المرکب منه

حقیقی ومنه اعتباری واالول ماله وحدت حقیقیه سیروابها واحدا
حقیقیــا مندرجا تحت نوع واحد من االنواع متحصله حقیقیه من
جهــت تلک الوحده والثانی ما لیس له تلــک الوحد الحقیقیه بل
یکون وحدته منحصرا فی الوحدة االعتبار.

دومین اصل این اســت که عناصر در مرکبات به صورت حقیقی
متحقق نیســتند و همیشه به شرط ال هســتند؛ مگر اینکه قوه
قاهرهای عناصر را از حالت بشــرط ال در بیاورد و ال بشرط کند
و حالت مزاج تشــکیل شــود و طبیعت فلسفه شود .بعد اگر روح
بخاری شود ،اقسام مختلف روح نباتی ،حیوانی ،انسانی و یا ناطقه
حاصل شود .اما به فرض اگر عناصر در مرکبات به شکل حقیقیه
بشــرط ال باشند ،با عنوان اجزاء مرکبات حقیقیه به اعتبار صورت
عنصری در آنجا حضور ندارند بلکه اگر هم باشــند به نحو بشرط
ال اســت و حتم ًا باید حالت ال بشرط ایجاد شود تا ترکیب حاصل
شود.

اصل ســوم این است که مرکبات حقیقی دارای دو چهره هستند:
چهــره قوت و ابهام و چهره فعلیت و تحصل .بدن ما همان بدنی
نیست که روز اول متولد شــدیم و هزاران هزار بار طبق دیدگاه
آقایان فیزیولوژیســتها تغییر پیدا کرده و از بین رفته اســت و
بدن جدید حاصل شــده است که ما قائل به اینهمانی بین آنها
هســتیم .پس بدن ما به نحو ابهامی بدن برای انســان است ،نه
بدن محصل که اگر این باشــد بدن دیروز من با امروز من فرق
کرده و همینطور در آخرت .فقط مالک اینهمانی است که باید
نگاه کنیم که اینهمانی ،آیا نفس ناطقه است که آن قوه قاهره بر
آنها دارد که تغییرات و تبدالت عنصری در این عالم هم ضرری
به اینهمانی نمیزند در آخرت نیز به شرح ایض ًا.
اصل چهارم این اســت که رابطه نفس و بدن ،ایجابی و اعدادی
«انالنفس
است و رابطه دو طرفی و تعاکسی بین آنها برقرار استّ ،
و البدن یتعاکسان ایجابا و اعدادا» که ایشان مطرح میکند.

اصل پنجم ،مهمترین اصل مرحوم آقا علی مدرس است .ایشان
میفرمایــد که نفس بعد از مفارقــت از بدن آثار و ودایعی در آن
باقــی میماند ،ودایع و آثاری که به وســیله نفس در بدن نهاده
میشــود این بدن را از بدنهای دیگر ممتــاز میکند و در روز
قیامــت هم این بــدن به خاطر این ودایع و آثــار ،حرکت جبلی
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خودش را به ســوی نفس آغاز میکند و دوباره با بدن ارتباط پیدا
خواهد کرد .این مشــکالت عدیده فلســفی دارد .ایشان به جای
اینکه بحث را فلســفی کند ،بحثهای روایی کرده و روایت غیر
صحیح الســند را با داللت غیر تام ،پشتوانه دلیل عقلیاش قرار
داده است.

عبارت ایشــان چون مهم اســت ،عرض میکنــم« :اذ مفارقت
النفس البدن تخلفت فیها آثار او ودایع من جهاته الذاتیه وملکات
الجوهریه واذا البدن بعد مفارقة نفســه عند ممتاز فی الواقع امثال
االبدان المفارقه عند بعد نفوسها وکذا عناصرها وبهذا االستخالف
بحیث اذا شــاهدته نفس قویا مکاشفه شــاهدته علی صفة هذا
االســتخالف ویحکم بأنّه بدن فارقت عن النفــس کذا وکذا».
اشــکالش این اســت که چرا شــاهدته نفس قویا مکاشفه ،هر
کســی باید این را بفهمد چر این قید را گذاشتید؟ فعال ما از این
صرفنظر میکنیم.

اصل ششــم ،آخرین اصل مرحوم آقاعلی اســت که میفرماید
ّ
طبق این قاعده« ،کل شــئ یرجع الی اصلــه» به مقتضای «إنا
إليه َر ُ
اجعــون» 4همه موجودات باید به اصــل خویش برگردند،
ِ
«باز جوید روزگار وصل خویش» 5کــه « ّانالنفس بعد المفارقه
عن البدن یتصل بنفــس کلیه مربیا لها منا لذاتــه و  ....والبدن
ایضا سائره الی اآلخره بحرکة الذاتیة االستکمالیه کسائر التحرکات
الســائره علی غایاتها الذاتیه وتمام السرفی ذلک کله لزوم الناسبة
التامــه بین الفاعل بالذات ومفعوله بالــذات .والنفس اصل البدن
بوجــه والبدن اصلها بوجه واصل کل واحــد منهما النفس الکلیه
علیه تناســب» .بعد میگوید« :فافهم حقیقة المعاد الجســمانی
حقیقتــه علی تلک الحال وال تنظر الــی من قال بل الی ما قیل»
که طعنی به مرحومآخونــد دارد «او یقال واحمد الله ولی الفضل
واالفضال» که در صفحه  92تمام میکند.

حاصل ســخنان مرحوم حکیم مؤســس این میشود که ترکیب
نفــس و بدن اتحادی اســت و نفس ،علت فاعلی بدن اســت و
تناســب بین علت فاعل و مفعولش اســت و حتم ًا باید براساس
َ َ
ُ
َّ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ 6
َّ
ــد الك ِل ُم الط ِّي ُب َو َالع َمل
يه يصع
«و ِإلــى الل ِه ترجع األمور» و « ِإل ِ
َ
ّ
الص ِال ُح َيرف ُع ُه» 7و «کل شــئ یرجع الی اصله» ،به اصل خودش
که نفس باشد ،برگردد .از این بابت ایشان میگوید که آن ودایع،
ودایعی هســتند که نبودش ،مشکالتی را در تشخص شخصیتی
افراد ایجاد میکند .به نظرم مشــکالت جدی در اینجا هست و
مــا در دو بحث ،نقد مرحوم آقاعلی را داریم .یکی ،نقد بحثهای
عقلی اســت و یکی هم ،بحث نقلی اســت .بحــث نقلی نیز دو
قسم میشود :سندی و داللی که انشاءاهلل خواهیم داشت .ایشان
میفرمایــد که وقتی مرحوم آقاعلی مــدرس این را مبدأ یا بنای
کار خودش قرار میدهد ما از او ســؤال میکنیم که آیا این ودایع

و آثاری که میگویید ،اعتباری هســتند یا حقیقی؟ اگر اعتباری
باشــند ،امور اعتباری به صورت جبلی به ســوی نفس خودش
حرکــت نمیکند و متصل به او نمیشــود .اعتباریات اگر هم در
حد عوارض خارج از ذات باشــد مایه امتیاز و تشخص نمیشوند.
امور غیر حقیقی و اعتباری نمیتوانند مالک امتیاز نفسی از نفس
دیگر و جانی از جان دیگر و بدنی از بدن دیگر و به ســوی عوالم
عالیه حرکت کنند.

نکته دیگر اینکه اگر این ودایع اعتباری باشــند مشکل دارد؛ اما
اگر ودایع حقیقی باشند مشکلی دیگر هست و آن چه چیز است؟
نفس با بدن وقتی در ارتباط اســت حضرات وقتی توجه کنند که
امر حقیقی به نام ودایع هســت اگــر روز اول اگر علت محدثه
علت مقبیه هم هســت .اگر میخواهد بعداً به سوی نفس حرکت
کند ،همین اآلن حرکت میکرد چرا از آن جدا شــده علت مرگ
را میگوید که مفارقت نفس از بدن هست وقتی که نفس میآید
از بدن جدا میشود اگر بدن واقع ًا آن ودایع و آثار را به نحو ذاتی
داشت که ذاتی شــئ از آن جدا نخوهد شد ،چرا جدا شده است؟
اگر میخواهد بعداً به آن متصل شود ،چرا اآلن متصل نمیشود؟
از آقاعلی این سؤال را خواهیم داشت.

اشــکال دیگر اینکه ،طبق مبانی دینــی و نقلی ،آخرت دار قرار
اســت نه دار مرار .اگر بدن با این حالت جرمانیت و جســمانیت
بخواهد برود که حالت دو ســویی و فنایــی دارد ،معنا ندارد که
بخواهد آنجا حضور پیدا کنــد ،بهویژه در عوامل نفس کلیه و یا
عقول عالیه.

اشــکال دیگر این اســت که این ودایع وقتی آمده بدنی را که
میخواهد ببرد آنجا معان بدنی است که در دنیا با آن زندگی کرده
یا نه؟ اگر این باشد که اینهمانی برقرار نیست ،شئ وقتی معدوم
شــده ،المعدوم ال یعاد .اگر بدن دیگر باشــد ،شبه تناسخ پیش
میآید ،مشکل تناســخ را باید آقاعلی مدرس که فکر آن تناسخ
است حل کند؛ درحالیکه ایشان در تناسخ باقی خواهد ماند.

نکته آخر اینکه ،صدرا مالک و علت مرگ را اعتبار نفس از بدن
میداند؛ همانطورکه ایشان در حاشیه بر اسفار و شواهد ربوبیه بر
حرف آخوند حاشیه نمیآورد ،پس قبول دارد .از طرفی ،وقتی این
نفس ،بدن را طالق داده و کام ً
ال از شئ جدا شده است ،معنا ندارد
ودایع باقی بماند بود ودایع با مبناء مرحوم آخوند ،ایشان میپذیرد
که نفس از بدن جدا شده به علت اینکه ترکش کرده و رها کرده،
این دو تناقض آمیز است و قابل جم ع نیست.
نکته دیگر اینکــه مرحومآخوند عمدت ًا بر ادلــه نقلی اکتفا کرده
اســت .ادله نقلی که مرحوم ابوعلی طبرسی در احتجاج ،جلد ،2
صفحه  ،350مرحوم فیض کاشــانی در جلــد  4صافی و آقاعلی
حکیــم در مجموعه مصنفات ،جلد  ،2صفحــه  261و  95بیان

کردهاند .روایت این اســتّ « :إن الروح مقيمة في مکانها» ،کلمه
مقیمة فی مکانها ،زبان معصوم نیســت ،اص ً
ال روح مکان ندارد.
«روح المحســن في ضياء وفســحة ،وروح المســيء في ضيق

وظلمة ،والبــدن يصير ترابا کما منه خلق ،وما تقذف به الســباع
والهوام من اجوافها ،مما اکلته ومزقته کل ذلک في التراب» ،زبان
ایــن عبارت ،معصومانه نیســت و درعینحال «محفوظ عند من
ال يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات االرض ،ويعلم عدد االشــياء
ووزنها ،وان تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب ،فإذا کان
حين البعث مطرت االرض مطر النشــور ،فتربو االرض» ،زمین به

اصطالح کم کم رشد خواهد کرد و افراد را بیرون میاندازد بلکه
«ثم تمخض مخض السقاء ،فيصير تراب البشر کمصير الذهب من
التراب إذا غســل بالماء ،والزبد من اللبن إذا مخض» ،مثل وقتی
که کره را از آب میگیرند بعد میگوید که اینگونه خواهد شد .از
اینجا که بگذریم ،به این قســمت میرسیم که این روایت ،سند
ندارد .ممکن است کسی بگوید که شهرت روایی منجر به ضعف
ســند خواهد بود که به نظر میرسد که هیچ یک از آقایان غیر از
مرحوم حکیم و مستمســک خودش ،فقط هم در سه جا دیدم که
ایشان اص ً
ال هیچجا مستند به سند شهرت روایی را منجر به ضعف
ســند نمیداند و حتی بر فرض محال اگر ما این را منجر بدانیم
متأســفانه در بحثهای اگر بر فرض که درسهای فقهی بدانیم
کــه آقایان ندارند در بحثهای روایی بــه طریقی در بحثهای
کالمــی به طریق اولی قبول ندارنــد .چون در بحثهای روایی،
اصل بر تعقل است ،نه تعبد و مباحث ضعف سند را جبران کردن
با مباحث اعتباری اســت که شــارع عقلی است این را اعتبارش
کرده است ،عق ً
ال مشکل دارد .ثالث ًا خود صغری تحقق پیدا نکرده
و این شــهرت روایی محقق نشده اســت .تنها کسانی که این را
ذکر کردهاند چهار نفر از روات احادیث هســتند :مرحومصاحب
بحار ،مرحوم فیض کاشــانی که بدون ســند ذکر شده و مرحوم
ابوعلی طبرســی .بر فرض هم اگر ما حتی ضعف سند را در فقه
مبنا کنیم ،مثل مرحوم حکیم باشــیم که شهرت روایی را منجر
به ضعف ســند بدانیم ،در اینجا نمیتوانیم چنین سخنی بگوییم.
مرحوممجلســی در جلد  10بحار ،صفحه  188میفرماید« :هذا
ً
الخبرو ان کان مرسال» این مرسل است «ولکن اکثرا اجزائه اورده
الکلینی صدوق رضوان الله علیه متفرقه فی المواضع المناســبه
لها وسیاقه شاهد صدق علی حقیقته» که ایشان اینگونه فرمود

که البته خودش قبول دارد که این ضعف ســند دارد و ضعف سند
را به وســیله عمل اصحاب منجبر کند یعنــی عمل اصحاب نه
یعنی شــهرت روایی که به نظر میآید که البته در محضر است و
اینگونه سخن گفتن سخت است اما شهرت روایی در بحثهای
فقهی هم نمیتواند ضعف سند را حل کند ،چه برسد به بحثهای
اعتقادی که دچار مشکل خواهیم شد.

پینوشت:

 .۱مفاتیح الجنــان؛ فرازی از

زیارت امام زمان.
 .2حكيم سبزواري ،منظومه ،ج
 ،5ص  181و.182
3عنکبوت؛ .64
 .4بقره؛ .156
 .5مثتوی دفتر اول؛ هر کسی
کو دور ماند از اصل خویش/باز
جوید روزگار وصل خویش.
 .6بقره؛ .210
 .7فاطر؛ .10

سال هشتم  /شماره 37
مهر و آبان 94

89

نشست علمی

حكيم آقا على زنوزى
و طرحى بــراى معاد
جسمانى عنصرى
حضرت آیتاهلل العظمی سبحانی:

پيش از آنكه موضوع ياد شده مورد بررسى قرار گيرد ،الزم
مى دانم از اســاتيد محترم و حضار گرامى كه اين فضاى
روحانى را پديد آورده اند سپاسگزارى كنم.
تجليل از شــخصيتهاى علمى و مفاخر جامعه ،تجليل از
مقام علم و دانش است و سبب مى شود كه نسل حاضر در
اين مسير گام بردارد زيرا لمس مى كند كه از شخصيتهاى
علمــى حتى پس از گذشــت يك قرن و انــدى ،تجليل
مى شود.
قهرمان گفتار ما آقا على حكيم زنوزى يا به تعبير ديگران
حكيم تهرانى از خاك پاك شهرســتان زنوز اســت كه در
شمال غربى شهرستان تبريز قرار دارد ،شايسته است پيش از
آنكه درباره اين شخصيت و نظريه او در مورد معاد جسمانى
سخن بگويم به به برخى از عالمان برجسته و فرهيختگان
برخاسته از اين بخش در يك قرن و نيم اشاره كنم.
اين ســرزمين در دامن خود در اندك زمانى انديشــمندان
بزرگى را پرورش داده كه به برخى از آنها اشاره مى كنم:
[[ . 1ميرزا حسن مؤلف رياض الجنة (م پس از )1216
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مرحوم ميرزا حســن فرزند سيدعبدالرسول از عالمان قرن
ســيزدهم هجرى است كه از اين منطقه برخاسته و دو اثر
گرانبها از خود به يادگار نهاده است.
الف  .رياض الجنة در 8جلــد ،اين كتاب ماال مال از فوائد
علمى و تاريخ و غيره اســت كه خوشبختانه اخيراً از طرف
كتابخانه آيت اهلل مرعشى منتشر شده است.
ب  .بحرالعلوم در 7جلد كه نسخه آن در تبريز موجود ولى

ظاهراً تاكنون منتشر نگشته است.
[[ . 2مؤلف المأتين فى االمامة على نمط االلفين

آيت اهلل حاج ميرزا محمدحســن زنوزى از شــاگردان مبرز شــيخ
انصارى كه در ســال  1310در گذشــته است از عالمان بزرگ اين
منطقه بود و نگارنده كتاب المأتين فى االمامة اســت كه به سبك
كتاب «الفين» نگارش عالمه حلى نوشــته است .با اين تفاوت كه
عالمه دوهزار دليل اقامه كرده ولى ايشان دالئل متقن تر را گرفته
و در قالب دويست دليل آورده است.
[[ . 3فيلسوف الدوله (م )1360

مرحوم فيلسوف الدوله از اطباء بسيار ماهر و زبردست تبريز بود ايشان
فرزند مرحوم ميرزا محمدحسن سالف الترجمه مى باشد .مؤلف كتاب
مطرح االنظار في تراجم اطباء االعصار در سه مجلد يك جلد آن در
الف تا حرف ذال منتشر شده ،باقيمانده به صورت مخطوط مى باشد.
اين شخصيت پزشكى برادرى داشــت به نام آيت اهلل ميرزا رضى
زنوزى ( )1294-1374كه در فقاهت در درجه بس بااليى بود همين
بس كه مرحوم آيت اهلل بروجردى در مسائل فقهى مشكل از ايشان
نظرخواهى مى كرد.
[[ . 4مالعبداهلل زنوزى م ـ 1275

از شــخصيتهاى برجسته اين سرزمين مالعبداهلل زنوزى والد آقاى
على مدرســى زنوزى اســت .وى پس از يك رشته تحصيالت در
زادگاه و سپس در تبريز ،براى كسب فيض بيشتر رهسپار قم شد تا
از خرمن علمى ميرزاى قمى بهره بگيرد .سپس براى تكميل علوم
عقلى راهى اصفهان شــده و از دانش حكيم معروف مالعلى نورى
بهره وافر گرفت.
روزى كه مرحوم محمدحسين خان مروى مدرسه مروى را تأسيس
كرد اين شخصيت عظيم از ميان حكيمان اصفهان براى تدريس در
آن مدرسه برگزيده شد و تا پايان عمر در آن مدرسه تدريس كرد ،و
در سال  1275به رحمت حق پيوست .از برخى از آثار اوست:
ـ االنوار الجليله شرح حديث كميل
ـ حاشيه اسفار مالصدرا
ـ لمعات الهيه در اثبات وجود خدا و صفات او
[[ . 5آقا على مدرس زنوزى م1370

مثل معروف است «شير را بچه همى ماند بدو» از حكيم مال عبداهلل
زنوزى فرزند حكيمى به نام آقا على مدرس به وجود آمد كه ساليان
درازى معقول و منقول را در مدرســه سپهســاالر قديم كه چندان
فاصله اى با مدرسه مروى ندارد ،تدريس مى كرد و در حقيقت محور
تدريس فلســفه در تهران بود .او غالب كتابهاى كالمى و فلسفى و
رياضى را عالمانه تدريس مى نمود و در اثر رياضت و اخالق ستوده
و ملكات پســنديده به مقام شامخى از عرفان و معرفت و وارستگى
رسيد.

آثار قلمى او فراوان است كه به برخى اشاره مى كنم.
 . 1بدايع الحكم او اين كتاب در پاســخ چند مسأله غامض معقول
كه عماد الدوله بديع الملك نوه فتحعليشاه مطرح كرده بود ،نوشت.
 . 2سبيل الرشاد فى احوال المعاد.
 . 3رساله اى درباره وجود رابط.
اين سه اثر از ايشان به زيور طبع آراسته شده آثار ديگرش در دست
تحقيق و نشر است.
اميد اســت برگراركنندگان اين همايش آثار اين شخصيت بزرگ
فلســفى را به بهترين وضع چاپ نموده و برگى برافتخارات جامعه
فلسفى بيفزايند.
اكنون وقت آن رســيد كه موضوع ياد شــده در آغا مقاله را (معاد
جسمانى در نظر آقاى على مدرس) مورد بحث و بررسى قرار دهم.
مسأله معاد از مسائل بنيادى شرايع آسمانى است و اصوال هرآيينى
كه در آن معاد مطرح نباشد مسلك است و دين حساب نمى شود.
اصولى كه پايه هاى حقيقت يك دين به شــيوه حقيقى را تشكيل
مى دهد همان سه اصل معروف است كه يكى از آنها معاد مى باشد.
اكنون و در گذشته گروههايى ظهور نموده اند كه خواهان اصطالح
جامعه منهاى معاد بودند راه و روش آنها را بايد مســلك ناميد و نه
دين.
بدون اعتقاد به معاد ،خلقت و آفرينش لغو و عبث خواهد بود .چيزى
كه مى تواند فعل خدا را از ،بيهودگى دور سازد اعتقاد به معاد انسان
و جهان است و اين كه هر دو در مسير لقاءاهلل قرار گرفته اند.
َ
َ
َ ً َ َ
َ
8
( َيا أ ُّي َها ِاإل ْن َس ُان ِإ َّن َك ك ِاد ٌح ِإلى َر ِّب َك ك ْدحا ف ُمال ِق ِيه)
اى انســان تو با تالش و رنج به سوى پروردگارت مى روى و او را
مالقات خواهى كرد.
و در آيه ديگر به مصونيت خلقت از عبث در سايه اعتقاد به معاد اشاره
مى كند و مى فرمايد:
َ
َ
ً
ََ
ُ
َ
َ َ َْ ُ
َّ
ُ
َ
َ
ْ َ ُ َ 9
(أف َح ِس ْب ُت ْم أ َّن َما خلق َناك ْم ع َبثا َو أنك ْم ِإل ْينا ال ترجعون)
آيا گمان كرديد شــما را بيهوده آفريده ايم و به سوى ما باز گردنده
نمى شويد.
از آنجا كه اعتقاد به معاد باز دارنده خودكامكان از هر نوع فرمايگان
و تجاوزكارى اســت مشركان عصر رســالت از چنين اصل بيشتر
مى ترسيدند و پيوســته مى خواستند با شــبهات واهى خود را از
چنين اعتقادى برهانند .قرآن به يكى از آن شــبهات اشــاره كرده
و مى فرمايد.
( َأ َي ْح َس ُب اإل ْن َس ُ
ــان َأ َّل ْن َن ْج َم َع ع َظ َام ُه * َب َلى َقادر َين َع َلى َأ ْن ُن َس ِّوىَ
ِ
ِ
ِِ
َ َ َ ُ 10
بنانه )
آيا انسان مى پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد،
آرى قادريم كه حتى (خطوط سرانگشتان او را موزون و مرتب كنيم.
از اين جهت اعتقاد به معاد در تمام شــرايع وجود داشته هر چند در
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تورات كمتر به چشــم مى خورد و اين ندرت مشــكلى نيست زيرا
تــورات واقعى در حمله بخت النصر از ميان رفته بعدها به وســيله
فردى به نام «عزيز» از حفظ نوشته و مكتوب گرديده است .و مسلم ًا
در مورد كتاب گستره اى مانند تورات اين نوع تحريفها بعيد نيست.
 معاد جسمانى عنصرى
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در مورد معاد سه نظريه معروف است:
الف ـ معاد روحانى
ب ـ معاد جسمانى مثالى و يا برزخى
ج ـ معاد جسمانى عنصرى
درباره معاد روحانى كوچكترين اختالفى نيست اگر اختالفى باشد در
انحصار است .شيخ  الرئيس هر دو معاد را پذيرفته چيزى كه هست
مى گويد معاد روحانى برهان عقلى دارد و پيامبر نيز آن را تصديق
كرده اســت و آن سعادت و شــقاوت روح در روز رستاخيز است و
حكيمان الهى براى كسب سعادت روحانى ،رغبت بيشترى دارند تا
خوشبختى جسمانى بدنى .اما در عين حال بخشى از معاد كه معاد
جسمانى باشد مورد پذيرش شرع است و راه اثبات آن قرآن و سنت
مى باشــد و اين كه براى بدن در روز رستاخيز سهمى از خير و شر
11
است.
بنابراين آنچه كه به شيخ الرئيس نسبت داده اند كه وى معاد روحانى
را مى پذيرفت نه جســمانى را كامال بر خالف اين نص است كه از
دو كتاب نقل كرديم ،ايشان هر دو را پذيرفته چيزى كه هست يكى
را برهانى دانسته و ديگرى را فاقد برهان اما به وسيله شريعت ثابت
شده مى انديشد.
درباره معاد جسمانى مثالى و يا برزخى يادآور مى شويم كه مرحوم
صدرالمتألهين با تأسيس اصول ده گانه به اين نتيجه رسيده است
كه نفس انسانى در روز رستاخيز با بدن لطيف كه مخلوق خود نفس
است مبعوث مى شود و بعثت در دوزخ و بهشت با اين وضع انجام
مى گيرد.
مرحوم امام مى فرمود شايد همه اســفار از اول تا آخر براى اثبات
همين اصولى است كه ايشان در بخش معاد مطرح كرده و سرانجام
مشكل را تا حدى بر طرف نموده است.
ولى ياد آور مى شويم .با تقدير از تالشهاى پيوسته اين حكيم الهى
تظريه ايشان كامال صحيح است اما كافى نيست زيرا از آيات قرآن
معاد ديگرى به نام معاد عنصرى استفاده مى شود چنانكه مى فرمايد:
ُ ِّ َ ْ
ُْ
َّ َ َ َ َ َ
ٌ 12
(قل ُي ْح ِي َيها ال ِذي أ ْنشأ َها أ َّول َم َّرة َو ُه َو ِبكل خلق َع ِليم)
بگو همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستين بار آن را آفريده و
او به هر مخلوقى داناست.
گذشته از اين دالئل كه قرآن براى اثبات امكان معاد اقامه مى كند
همگى ناظر به معاد جسمانى عنصرى است مانند احياء عزيز پس از
مرگ صد ساله 13يا داستان حضرت ابراهيم14كه مرغانى را سر بريد

بعداً به امر الهى حيات نو پيدا كردند .بنابراين بايد براى معاد جسمانى
طرح ديگرى ريخت.
صدرالمتألهين برخالف سفر نفس اسفار در شرح هدايه اثيريه كامال
معاد جسمانى عنصرى را مطرح مى كند.
مشــكلى كه در طريق اين نوع معاد اســت اين است كه حكيمان
مى گويند نفس پس از جدايى از بدن به كمال خود مى رسد و تجرد
پيدا مى كند باز گرداندن اين نفس كامل بار ديگر بر بدن عنصرى
نتيجه اى جز عود ما بالفعل الى ما بالقوه نيست.
گاهى براى تفهيم و تقريب نظر مثالهايى مى زنند مى گويند معاد
عنصرى بسان اين است كه فردى را كه فارغ التحصيل يك دانشكده
است به كالسى ابتدايى بسپارند و مثنوى هم به اين حقيقت به گونه
ديگر اشاره مى كند.
هيچ انگورى دگر غوره نشد
هيچ ميوه پخته با كوره نشد
در هر حال براى رفع اين اشكال تالشهاى خوبى انجام گرفته است.
ما در اين جا با دو بيان مشكل ياد شده را بر طرف مى كنم يكى از
خود اينجانب و ديگرى هم از مرحوم حكيم على زنوزى است و هر
دو نظر مى تواند اين مشكل را برطرف كند.
[[ . 1قابليت پيوند ما بدن محفوظ است

نفس انسانى داراى مراتبى است.
الف ـ رتبه عقالنى
نفس در اين رتبه كليات را درك كرده و مسائل نظريه را از بدلهيات
استخراج مى كند و برهان مى سازد.
ب ـ رتبه مثالى
نفس در اين درجه صور برزخــى را درك مى كنند صورى كه آثار
مــاده را دارد اما خود ماده را واجد نيســت مثال شــما همين اآلن
دانشكده اى كه در آن درس مى خوانيد صورت آن را در ذهن خود
احضار مى كنيد اين صورت برزخى است فاقد ماده است اما آثار آن
را از قبيل كم متصل داراست.
ج ـ رتبه طبيعى
نفس در اين رتبه در موقعيتى قرار گرفته كه به وسيله بدن از لذايذ و
آالم مادى بهره مند مى شود و اگر اين بدن را از دست بدهد از اين
ادراك محروم مى باشد.
با توجه به آنچه گفتيم مرگ انســان جز اين نيست كه رابطه نفس
با بدن قطع مى شــود اما در عين حال اين قابليت را دارا مى باشد
به گونه اى بار ديگر پيوند صورت پذيرد و هيچ نوع واپسگرايى رخ
نمى ديد فقط ارتباطى كه با بدن داشــت بار ديگر برقرار مى شود
آن بدون اينكه در دو مرحله پيشــين لطمه اى وارد شود .بنابراين
واپسگرايى مردود در صورتى است كه نفس دو مرحله پيشين را ا ز
دست بدهد تا اينكه گفته شود انگور بار ديگر غوره نمى شود.

[[ . 2حركت بدن بسوى نفس

طرح ديگر براى رفع شــبهه :حركت بدن به سوى نفس است ،در
حركت نفس به سوى بدن و اين طرح را سه شخصيت برگزيده اند
آنان عبارتند از:
 . 1حكيم متأله شــيخ محمدحســين اصفهانى ( )1296-1361در
رساله معاديه خويش
 . 2حكيم متأله سيدابوالحسن رفيعى قزوينى ()1310-1396
 . 3حكيم زنوزى آقا على مدرسى (م)1307
با توجه به تسلســل تاريخ بايد گفت دو حكيم نخست محتوا را از
حكيم زنوزى گرفته اند اينك ما نظريه هر سه را به گونه اى روشن
مطرح مى كنم.
 نظريه حكيم اصفهانى

حكيم اصفهانى در پاسخ مشــكل «رجوع مابالفعل الى ما بالقوه»
چنين مى گويد:
حقيقت اين است كه نفس پس از آنكه به كمال نهايى خود رسيد.
فاقد حركت مى باشد بلكه حركت در اين صورت از آن بدن به سوى
نفس اســت و حركت انجام نمى گيرد مگر اينكه متحرك از نقص
به حد كمال برسد.
بنابراين بدن اخروى عين بدن دنيوى است لكن از لوازم بدن دنيوى
پيراسته مى باشد زيرا داشتن چنين لوازم ،با حركت بدن از يك نشئه
به نشــئه ديگر كه در طول بدن نخستين قرار گرفته است منافات
دارد.
15
اين كه گفته مى شــود بدن محشور در روز قيامت بدنى صورى
امتدادى است كه فاقد ماده مى باشد با بدن برزخى تطبيق مى كند
نه با بدن اخروى.
بدن اخروى واقعيتى اســت كه با حركت تمام اجزاء بدن به سوى
آخرت پديد مى آيد و اين حركت مقوم بدن بوده نه تنها حافظ هويت

اوست بلكه حافظ واقعيت اوست .كسانى كه در معاد به بدن صورى
معتقدند و مى گويند شيئيت شى به صورت نوعى (نفس) اوست با
آيه قرآن سازگار نيست آنجا كه مى فرمايد:
ٌ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ
ْ َ
ْ َ َ َّ َ َ َّ 16
( ُي ْح ِيي ال ِعظ َام َو ِه َى َر ِميم * قل يح ِييها ال ِذي أنشأها أول مرة)
و براى ما مثالى زد و آفرينــش خود را فراموش كرد و گفت« :چه
كسى اين استخوانها را زنده مى كند در حالى كه پوسيده است؟!» *
بگو« :همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستين بار آن را آفريد و
او به هر مخلوقى داناست.
17
اين آيه و آيات ديگر كه با چنين نظرى منافات دارند.
 نظريه حكيم قزوينى

حكيم متأله سيدابوالحسن رفيعى قزوينى رساله اى درباره معاد دارند
كه در مجموعه رســائل و مقاالت فلسفى ايشان چاپ شده است.
وى در آنجا درباره آراء گوناگون پيرامون معاد بحث و گفتگو نموده
و قول سوم را برگزيده است كه هماهنگ با نظريه محقق اصفهانى
است .مى گويد:
ســوم :اينكه روح بعد از موت به جسد مثالى برزخى تعلق مى گيرد
تا زمانى كه ماده عنصرى براى زندگى ابدى استعداد پيدا كند آنگاه
كه خاك عنصرى در تحت تكامل طوالنى طبيعى به حدى رســيد
كه شايســتگى ساختمان بدن اخروى را دارا شود كه معاد جسمانى
ظهور يابد ،آن وقت روح با همان بدن برزخى مثالى ،به بدن خاكى
تعلق گيرد ،و نبايست تصور شود كه الزم اين سخن در آخرت روح
داراى دو بدن باشد ،زيرا كه اين دو بدن در عرض هم نيستند ،بلكه
در طول هم هســتند ،به اين معنا كه بدن برزخى مطابق ملكات و
اخالق روح اســت و بدن خاكى اخروى مطابق شكل و هيئت بدن
برخى است.
و اين سخن مذهب حق است و مطابق شرع انور ،و با قواعد عقلى
مخالف نيست ،و پيدايش بدن اخروى از ماده ترابى بدن دنيوى مانند
تولد حبه گندم است كه از بذر توليد مى شود .ناگفته پيداست كه دانه
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گندم مثال در زمين فاســد مى شود و صورت نوعيه خود را از دست
مى دهد ،ولى از همان ماده فاســد شده در زمين شاخه سبز شده و
18
گندم پديد مى آيد.
 سرگذشت كوتاهى در مورد تدريس فلسفه

پيش از آنكه به نقل نظريه حكيم زنوزى بپردازيم تاريخ كوتاهى را
ياد آور مى شويم همزمان با درگذشت مرحوم آيت اهلل اصفهانى در
نهم ذيحجه الحرام 1365هـ حركتى در حوزه علميه در آغاز زعامت
آيت اهلل بروجردى پديد آمد ،در ســايه اين حركت از حكيم عاليقدر
آشــتيانى مرحوم ميرزا مهدى آشتيانى دعوت شــد يا خود ايشان
عالقمند شدند كه در حوزه علميه قم به تدريس فلسفه بپردازند او
تدريس فلســفه را به صورت درس خارج آغاز كرد و با صعود برفراز
منبرى كه در داخل ايوان متصل به راهرو ورودى فيضيه قرار داشت.
سفرهاى چهارگانه اى كه در آغاز اسفار آمده است به تشريح و بيان
آنها پرداخت و حق اين است كه در تقرير مطالب و استشهاد با شعر
عارفان و حكيمان بسيار دست توانايى داشت وى در اثناى گفتگوى
خود اين جمله را فرمود:
«مى توانم معاد جســمانى اثبات كنم كه از دســت هيچ حكيمى
بر نيايد» نگارنده از دوســت عزيز و دســت رفته خود يعنى مرحوم
سيدجالل آشتيانى پرسيدم نظر ايشان در اين مورد چيست؟ فرمودند
همان نظريه آقا على مدرس است كه آن را پرورش داده اند.
ناگفته نماند كه محيط آن روز حوزه ،براى چنين تدريس آنهم برفراز
منبر در مألعام آماده نبود همانطورى كه شيخ الرئيس فرموده است
فلسفه بايد به صورت اختصاصى براى گرده خاصى كه آمادگى اين
مباحث را دارند تدريس شــود و عين عبارت شــيخ در آخر اشارات
چنين است:
ّ
ّ
( ّأيهــا األخ إنى قد مخضت لك في هذه اإلشــارات عــن زبدة الحق،
ّ
وألقمتــك قفى الحكــم في لطائــف الكلم .فصنه عــن الجاهلين
19
والمبتذلين و الخ)
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اى برادر من در اين كتاب «اشارات» ،عصاره و چكيده حقايق بيان
كرده ام و بهترين غذا از حكمت را به صورت لقمه اى براى تو مهيا
ساخته ام تو آن را در اختيار نادانان و پايين فكرها ،قرار نده.
در هر حال مرحوم آشتيانى پير فلسفه و حكمت پس از چندى از قم
به سوى تهران مهاجرت كرد و تا پايان عمر در آنجا زيست .استاد ما
مرحوم امام استاد فلسفه و عرفان در حوزه بود از افرادى كه عالقمند
شركت بودند در تدريس ايشان شركت كنند امتحان مى گرفت اگر
احساس مى كرد كه آمادگى دارد اجازه شركت مى داد.
براى استاد مرحوم عالمه طباطبائى پيش آمد ديگرى رخ داد برخى
از علماى مشــهد بر مرجع بزرگ آية اهلل بروجردى فشار آوردند كه
ايشــان امر كند تا عالمه طباطبائى تدريس فلسفه را تعطيل كند
پيشــكار ايشان مرحوم حاج احمد پيام آقاى بروجردى را به مرحوم
طباطبائى رســانيد ايشــان فرمودند به امر آقا مطاع است ولى يك
مطلب را به عرض آقا برســانيد و آن اينكه من تدريس علوم عقلى

را در برابر شــبهاتى كه امروز در جامعه مطرح است وظيفه شرعى
مى دانــم اگر حضرت آية اهلل مســئوليت تعطيلــى آن را برعهده
مى گيرنــد بنده به كلى تعطيل مى كنــم .مرحوم آقاى بروجردى
مرجع روشــن و از جهان آگاهى كامل داشت ،مى دانست تعطيل
كردن بحثهاى عقالنى مايه خمود حوزه مى شود و انعكاس خوبى
در ميان دانشــگاهيان ندارد .پيغام مجدد داد كه به صورت محدود
تدريس كند نه به صورت گسترده و فراگير.
چگونه مى شود تدريس مسائل فلسفى ناديده گرفت در نهج البالغه
و توحيد صدوق مســائل فلسفى فراوانى مطرح است اصوال مكتب
اهل بيت مكتب عقالنى است و براى عقل در مسائل خاصى ارزش
خاصى قائلند و در اين مورد گاهى است به روايت هشام بن حكم از
20
امام كاظم كه مرحوم كلينى در كتاب عقل و جهل نقل كرده است.
مراجعه شود البته در بحثهاى فلسفى نبايد مقلد مكتب خاصى بود
زيــرا افراد خاص غير معصوم افراد جايز الخطا هســتتند بلكه بايد
سايه به سايه برهان رفت و در عين حال از داورى از كتاب و سنت
غفلت نمود و لذا اين سه حكيم نظريه صدرالمتألهين را درباره معاد
نپذيرفته و آن را مخالف قرآن دانسته اند زيرا نطريه ايشان حشر با
بدن برزخى است نه با بدن اخروى كه قرآن از آن حكايت مى كند.
اكنون كه با اين تاريخچه كوتاه آشــنا شديم نظريه مرحوم حكيم
زنوزى را مطرح مى كنم.
 نظريه حكيم زنوزى

حاصل گفتار ايشــان اين اســت كه نفس بار ديگر به بدن دنيوى
تعلق پيدا مى كند ،لكن به اين معنا كه بدن به سوى آخرت حركت
مى كنــد و به نفس مى پيوندد نه اينكه نفس به ســوى دنيا روى
مى آورد و به بدن مى پيوندد به گونه اى كه بدن بايستد و نفس به
سوى او حركت كند.
مى افزايد :بدن مقربين هرگز نمى پوســد و من خود جسد صدوق
محمد بن على بن بابويه قمى را در ســرداب شهر رى در حالى كه
قريب ده سال از ظهور جسد پاكيزه او گذشته بود به سان يك انسان
تام االعضاء بدون نقص و فساد و در حالى كه به پشت خوابيده بود،
مشاهده كردم.
اما اصحاب يمين و اصحاب شــمال در بدن هر كدام پس از جدايى
نفس ،يك رشــته ويژگيهايى از آثار نفس در او خميره مى شــود
مقصود از آثــار نفس آثار اعم از ذاتى او ،ملكات اصلى و يا ملكاتى
است كه از طريق اعمال كسب مى كند اين نوع آثار در بدن خميره
مى شــود در اين صورت خاك هر بدنى با خاك ديگر بدنها تفاوت
پيدا مى كند زيرا هر كدام ويژگى خاصى از نفس خود كسب كرده
است بدنى كه آثار نفس خاصى را كسب كرده است هرگز به سوى
نفــس ديگر حركت نمى كند (بنابراين هر بدنى به خاطر رابطه اى
كه با نفس خود دارد به سوى نفس خويش حركت مى كند) خاك
بدن زيد به خاطر ويژگيهايى كه كســب كرده است نمى تواند ماده
متحرك به سوى نفس عمر باشــد بلكه اين خاك با تمام ويژگى

نزد خدايى كه سنگينى ذره اى از او پنهان نيست محفوظ مى ماند.
بايد بدانيم هر نوعى از انواع (از انسان و حيوان و نباتات و جمادات)
در مسير حركت به ســوى غايت خود هستند هر چند اين حركت
طوالنى بوده تا به آن غايت برســند و باالترين مقام همان آخرت
اســت .بنابراين جهان با سراســر وجود خود از آسمانى و زمينى به
سوى آخرت حركت مى كند زيرا ثابت شده است حركت ،ذاتى اين
انواع اســت و آخرت غايت آنها است بنابراين هر جزئى از اجزاء دنيا
رهسپار غايت مناسب خود مى باشد كه با آن تناسب تا مى دارد زيرا
حركت حركت ذاتى و جوهرى اســت پس از وصول به آن غايت از
آن جدا نمى شود بلكه شخصيت و هويت او به حد كمال مى رسد.
گفته شد بدن يا خاكى كه بدن به آن تبديل شده است يك موجود
شــخصى است با آثار نفســى كه در آن خميره شده است به سوى
غايت خود كه باالتر از آن غايت نيســت حركت مى كند تا هويت
او كامــل گردد ســرانجام پس از آنكه وجود دنيوى داشــت وجود
اخــروى پيدا كند يعنى بس از آن كه مرده بود زنده شــود چنانكه
خدا مى فرمايد:
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ 21
( ِإ َّن َّالد َار اال ِخرة ل ِهى الحيوان)
زندگى واقعى سراى آخرت است.
او در اين حالت آگاه مى شــود پس در حالــى كه ناآگاه بود ،گويا
مى شود در حالى كه ساكت بود .چنانكه مى فرمايد:
َ َ ّ َّ َ
ُ َّ َ
ْ 22
(أ ْن َطق َنا الل ُه ال ِذي أ ْن َط َق كل شيء)
همان خدائى كه هر موجودى را به نطق در آورده ما را گويا ساخته
است.
و نيز مى فرمايد:
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ
(اليوم نخ ِتم على أفو ِاه ِهم و تكلمنا أي ِد ِيهم و تشهد أرجلهم ِبما كانوا
َ ْ ُ َ 23
يك ِسبون)
امروز هر دهانشان مهر مى نهيم و دستهايشان با ما سخن مى گويند
و پاهايشان كارهايى را كه انجام مى دادند شهادت مى دهد.
نزديكترين چيز به بدن جز نفس نيست ،نفسى كه از آن جدا شد ،و
به نوعى سازنده آن بود و تماميت شخصيت او با او قائم بود و از آن
چيزهايى را كسب كرده كه پس از مفارقت از نفس با آن نوعى تعين
()42
و تميز پيدا كرده است.
 استدالل با حديث امام صادق

حكيم زنوزى بر اين نظريه با روايتى كه از امام صادق نقل شده
است استدالل مى كند آن حضرت مى فرمايد:
روح انســان در جايگاه خود ثابت مى ماند روح انســان نيكوكار در
روشــنى و فراخى ،و روح انســان بد كار در تنگــى و تاريكى قرار
مى گيرد و بدن خاك مى شود چنانكه از آن آفريده شده و همچنين
بدنى كه طعمه درندگان حيوانات شكارى مى شود آنها آنچه را كه
خورده اند با همه خصوصيات پس مى دهند و در نزد خدايى كه از

سنگينى ذره در تاريكيهاى زمين آگاه است و عدد اشياء و وزن آنها
را مى داند ،محفوظ مى ماند.
در روز رســتاخيز آنگاه كه باران روز آخرت باريد زمين باال مى آيد
بســان مشــك كه براى اخذ كره ،تكان مى دهــد آن نيز تكان
مى خورد خاك بشر بسان طاليى كه آميخته با خاك باشد كه اگر
بشويند خاكش مى رود طال مى ماند يا بسان كره اى است آنگاه كه
مشــك را حركت دهند كره رو قرار مى گيرد و غير آن زير و به آب
آن اهميت مى دهد .بنابراين خــدا خاك هر بدنى را در قالب ويژه
خود گردآورده آنگاه به اذن خداى قادر به سوى روح روان مى شود
صورتهــا بار ديگر به اذن خداى مص ِّور حقيقت مى پذيرد و روح در
آن بدن وارد مى شــود آنگاه كه به حد كمال رسيد چيزى از او كم
25
نمى شود.
گاهى اشــكال مى شــود كه روايتى كه با آن استدالل شده است.
مرسل است زيرا تفسير صافى آنرا از احتجاج طبرسى نقل نموده و
آن نيز مرســل است ولى اين اشكال پاسخ روشنى دارد زيرا اشكال
عقلى با تجويز يك احتمال برطرف مى شود الزم نيست كه نظريه
دليل قطعى داشــته باشــد و به عبارت ديگر چون رجوع ما بالفعل
الــى ما بالقوه از نظر عقل محال اســت ولى اين اســتحاله با اين
طرحى كه حكيم زنوزى طرح فرمودند و آن را از روايت منســوب
امام صادق استفاده كردند قابل رفع است و احتمالى است كه
استحاله را از صورت محال قطعى بيرون مى كنند.
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آیت اهلل محمد باقر اصطهباناتی در ســال  1216شمسی ،چشم به
جهان گشود .پدرش ،مال عبدالمحسن اصطهباناتى او را محمد باقر
نامید تا در علم و دانش پیرو امام محمدباقرباشــد .محمدباقر
در خانواده اى تربیت شد كه همه از علما و مجاهدان بودند .پدرش
مالعبدالمحسن فرزند مرحوم مالباقر فرزند مال سراج الدین بود و
همه در شــمار اهل زهد و تقوا و پناه مردم در حوادث روزگار جاى
گرفته اند .پدر و جد پدرى اش در جرگه عالمان مجاهدى بودند كه
در زمان حمله افغانها به اصطهبان ،به شهادت رسیدند .ملقب شدن
پدر و جدش به مال گویاى مراتب علمى آنان است .پدرش عالوه بر
تحصیل به تجارت اشتغال داشت و داراى روحى پاك بود .اموالش
هم از حیث شــرعى همواره طاهر و پاك بود ،به طورى كه یك بار
سارقان به آنان حمله كردند ولى او با اطمینان خاطر گفت :اجناس
مرا دزد نمى برد .جالب اینكه پس از چند روز اموالش را پیدا كردند.
برادرش ،شــیخ عبداهلل ،از علماى بزرگ شهر بود و عالوه بر ارشاد
مــردم ،در امور خیریه هم تالش مى كرد .او انجیرســتانى را وقف
كارهاى عام المنفعة كرد.

 تحصیل و تدریس

آیــت اهلل اصطهباناتی تحصیل را به همت پدر و به ویژه دایى اش
قاضى عبدالصمد آغاز كرد .در دوازده سالگى با راهنمایى قاضى به
شــیراز رفت و هشت سال در مدرســه منصوریه به فراگیرى علوم
دینى پرداخت و در بیست و یك سالگى به مقام استادى آن مدرسه
برگزیده شد.
آیت اهلل محمد باقر اصطهباناتی تدریس را همگام با تحصیل شروع
كرد؛ با این حال عطش ســیرى ناپذیرش وى را در ســال 1246
شمسی ،به تهران كشــاند تا از محضر دانش بزرگانى همچون آقا
على حكیم (مدرس) ،محمدرضا حكیم قمشه اى و میرزا ابوالحسن
جلوه بهره ببرد و مراحل عالى حكمت و فلسفه را طى كند .همچنین
او در تهران در درس حاج مالعلى كنى ،سید مهدى قزوینى نجفى
و مولى محمد تقى هروى حاضر شــد و از آن بزرگان اجازه اجتهاد
گرفت .وى به خواهش اســتادش آیــت اهلل حاج مالعلى كنى به
تدریس در مدرســه مروى پرداخت و در مدت دوازده ســال ضمن
تدریس در اداره مدرسه نیز به استادش كمك كرد.
محمد باقــر اصطهباناتى بار دیگر رو به شــیراز آورد و در بین راه
مدتى در اصفهان ماند و مباحثات و مذاكرات علمى عمیقى با علما
و دانشــمندان انجام داد و مدتى در درس حاج میرزا محمد هاشــم
چهار سوقى (صاحب روضات) و آقا شیخ محمدباقر اصفهانى نجفى
شركت كرد و از آن دو اجازه اجتهاد گرفت ،در سال  1258شمسی،
به شــیراز وارد شد .وى در این شهر به حل و فصل كارهاى مردم،
امامت جماعت مسجد آقا احمد و ارشاد و تبلیغ مشغول شد.
 تبعید به عراق

شیخ محمدباقر در شش سالى كه در وطنش خدمت مى كرد با حاكم
وقت فارس (قوام الملك) درگیر شــد و علیه او به حكومت مركزى
شكایت كرد ،در نهایت زندانى و به سامرا تبعید شد .در آنجا از محضر
میرزاى شــیرازى استفاده كرد و نزد او منزلتى خاص یافت و از وى
اجازه نامه اجتهاد گرفت .جامعیت علمى آیت اهلل اصطهباناتى سبب
شده بود میرزاى شیرازى سؤاالت علمى را كه از او مى شد ،به وى
ارجاع دهد.
وى به سرعت در دستگاه علمى و تبلیغى میرزاى شیرازى به عنوان
یكى از اركان شــاخص و كارآمد حوزه سامرا درخشید .در شرایطى
كه شهر سامرا كانون مرجعیت شیعه و مركز تبادل فكرى و مباحثه
علوم دینى جهان اسالم به شمار مى آمد ،شیخ اصطهباناتى در آن
میان نقش فعال و ارزنده اى ایفا نمود .جلســات وعظ و خطابه ى
وى در حرم امام حسن عسكرى علیه السالم محل اجتماع گسترده
فضال و طالب شهر سامرا گشت .در این ایام آیت اهلل اصطهباناتى
با مباحثات علمى دقیق ،از مبانى تشیع به خوبى دفاع كرد و با افراد
و دانشــمندانى چون شیخ سعید (مفتى اهل تسنن) فؤاد آقا مصرى
در مباحث ریاضى ،عارف كرمانى و ركن الملك شیرازى در مباحث
ادبى ،حكیم داوود در مسایل پزشكى و بهداشتى ،و الكسیس كارل

در دین شناسى به بحث نشست.
شیخ محمدباقر پس از رحلت میرزاى شیرازى به نجف اشرف رفت
و صدهــا طلبه فاضل از جمله «محمد جعفر آل كاشــف الغطا» و
عالم بزرگ چون «شیخ محمد حسین غروى اصفهانى» در مسجد
طوسى به درس او حاضر و از آن بهره مند شدند .به اقرار دانشمندان
بزرگ ،او در این زمان جامع علوم معقول و منقول بود .روزها فقه و
اصول و اسفار تدریس مى نمود و شب ها در مقبره میرزاى شیرازى،
اخالق و عقاید تدریس مى كرد و در ایام تعطیل هم مباحث اعتقادى
را طبق مبانى فلسفى براى طالب بازگو مى كرد .از خدمات علمى
آن مرحوم پایه گذارى حوزه فلســفى در نجف اشرف است .وى با
همه بى مهرى و بى توجهى حوزه به فلسفه ،فقر و ندارى و بدگویى
ها را به جان خرید و هفت ســال افكار فلسفى مالصدراى شیرازى
را در حوزه نجف مطرح مى نمود و با خون دل شــاگردانى را تربیت
كرد .علم و دانش مرحوم شیخ محمد باقر به یك رشته و یك علم
اختصاص نداشــت .او در علوم مختلف چون :فقه ،اصول ،فلسفه،
ریاضیات ،هیئت و نجوم ،ادبیات و طب ،معلوماتى وافر داشت و به
راستى شكافنده علوم و جامع معقول و منقول بود.
 تبحر در حکمت و شعر

او حكیم بزرگى بود كه حكمت صدرایى را با تبحر خاص و تحمل
سختیها به بهترین شیوه مطرح كرد .از سویى او مجتهدى صاحب
نظر بود كه مقلدهاى زیادى داشت و از اكثر مراجع مشهور زمانش
اجــازه نامه اجتهاد دریافت كرده بود .در ادبیات ،ادیبى كامل و نكته
سنج و دقیق بود و توضیحات او درباره شعر شاعران گذشته نشان از
تبحر او دارد .شعر در نظر وى وسیله اى براى خدمت به دین و بیان
احكام الهى است .او به زیبایى علوم مختلف ازجمله فقه و احكام را
با زبان شعر بیان مى كرد و رساله احكام دین او مشتمل بر هزار بیت
شــعر بود و در جواب سؤاالت شاگردش شیخ زین العابدین اسداهلل
مهربانى بالغ بر دویست بیت سرود .اشعار او به زبان عربى و فارسى
و در قالب هاى رباعى ،مثنوى و ثالثیات و الفیه است.
 تبحر در ریاضیات و طب

آیت اهلل اصطهباناتى در ریاضى و شاخه هاى آن صاحب نظر بود و
مقاالت مختلفى در این زمینه داشت ،پاسخگویى به سؤاالت ریاضى
دانشمند مصرى (فؤاد آقامصرى) حكایت از تسلط وى در این رشته
دارد .احاطه اش بر علوم گوناگون باعث شــد ابتكارات و اختراعات
فنى ،هندسى و ریاضى بســیارى از خود به یادگار بگذارد .مباحث
ریاضى ،نقشه بردارى و مســاحى زمینى ،اثبات گردش ماه به دور
خود ،تركیب اعداد و علت باران خونین از موضوعاتى است كه از او
باقى ماند .ازجمله اختراعات باقى مانده از او ساعت آبى ،بادزن دوار،
قاعده تعیین قبله ،قاعده استخراج جذر و تعیین مركز و محور بیضى
است .در پزشكى ،به پیروى از معصومان بیشتر به پیشگیرى
و رعایت بهداشــت و نظافت محیط توجه داشت .تأكید بر بهداشت
همگانى ،درمان با بهداشت ،ورزش و نظافت آب شرب ،منزل ،هوا،
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معرفی
رختخــواب ،فرش ،بدن و لباس و تنظیم دفع ســموم بدن ،گویاى
تسلط وى بر علم پزشكى است .او مى گفت :من رسم ًا طبیب نیستم،
ولى هزاران تن را به طریق بهداشت معالجه قطعى كرده ام.
 شاگردان

اسامى بعضى شاگردان شهید آیت اهلل اصطهباناتی چنین است:

1.1آیت اهلل محمد حسین غروى اصفهانى (كمپانى)
2.2آیت اهلل محمد حسین كاشف الغطاء
3.3آیت اهلل سید هبة الدین شهرستانى
4.4حاج میرزا عبدالحسین ذوالریاستین
5.5آیت اهلل سید محمد حسین (آقا نجفى قوچانى)
6.6میرزا على اكبر حكمى یزدى قمى
7.7حاج شیخ غالمرضا یزدى
8.8آیت اهلل آقا سید ابراهیم حسینى اصطهباناتى (میرزا آقا شیرزاى)
9.9شیخ زین العابدین اسداهلل مهربانى سرابى
 آثار و تألیفات

محمدباقر اصطهباناتى آثار مختلفى به زبان عربى و فارسى داشت
كه بســیارى از آنها از بین رفته و به چاپ نرسیده است .از مجموع
افكار و اندیشه هاى آن عالم مجاهد ،بخشى به همت فرزندش شیخ
محمدتقى روانشاد با عنوان شمه اى از آثار شهید رابع تهیه و منتشر
شده اســت .آثار دیگر وى كه در كتب و آثار تاریخى به آنها اشاره
شده ،عبارت است از:
1.1احكام الدین (رساله اى منظوم در احكام و فرایض كه هزار بیت
اســت این كتاب در كتابخانه خصوصى میرزاى شیرازى موجود
بوده است).
2.2رساله حدوث عالم (در موضوع جهان هستى ،حكمت و فلسفه).
3.3مجمع المسایل (رساله ى عملیه و دربردارنده فتواى وى).
4.4رساله شمس التصاریف
5.5رســاله جوابیه (این رســاله را كه دویست ســطر بود ،در جواب
ســؤاالت شاگردش زین العابدین اسداهلل مهربانى نوشت .موضوع
آن مربوط به برخى از فروع بیع خیارى (بیع شرط) بود).
 خانواده

آیت اهلل محمد باقر اصطهباناتی در ســال  1258شمســی با دختر
حجت االسالم آقا سید محمد حسن الریجانى ازدواج كرد .همسرش
در سال  1279درگذشت.

 شهادت

با تالش آزادی خواهانه مردم فارس و همراهی انقالبیون مشروطه
خــواه فارس مقیم در تهران ،مجلس قــوام الملک را عزل کرد اما
چند ماه بعد قوام بدون هیچ بازخواســتی با اختیارات ویژه به شیراز
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برگشــت .مردم از این اقدام به خشم آمدند زیرا قوام این بار به نام
دین و طرفداری از مشروطه قصد فریب و ایجاد دودستگی داشت.
در  ۱۷اسفند  ،۱۲۸۶قوام با توطئه حکومت به دست شخصی به نام
«نعمت اهلل بروجردی» کشــته شد و پسران او قتل را به مشروطه
خواهان نســبت دادند .و به هر بهانهای دست به قتل و غارت مردم
پرداختند .آنان مجلس ختمی در حسینیه قوام برپا و از قبل از آیتاهلل
اصطهباناتی و تعدادی از علما دعوت کردند در مجلس حاضر شوند.
اطرافیان آیت آهلل اصطهباناتی به او توصیه کردند این دعوت را قبول
نکنند اما معظم له متذکر شــد که عــدم حضورش باعث بدبینی و
سوءظن پسران قوام خواهد شد و آنان قتل پدر را به روحانیت نسبت
خواهند داد .نهایتا استخاره کرد و طبق استخاره در مجلس حاضر شد.
پسران و طرفداران قوام که از قبل دستور تیراندازی به تفنگچیهای
خود داده بودند و در غرفههای فوقانی حسینیه پنهان شده بودند ،به
طرف «سید احمد معین االسالم» و «آیت اهلل اصطهباناتی» شلیک
کردند و پس از چند شلیک این عالم هفتاد ساله را زیر ضربات قداره
و قنداق تفنگ قرار دادند و با فجیعترین وجه به شــهادت رساندند.
مردم ســوگوار ،سر و ســینه زنان درحالی که جنازه را در تابوتی در
بــاز گذارده بودند و پیراهن خون آلــود روی آن انداخته بودند ،بدن
را به غســالخانه مسجد حاج عباس بردند .در آنجا آثار هیجده زخم
بر بدن وی دیده شــد .شخصی از طرف صاحب اختیار حاکم وقت
شــیراز جنازه را دید و اجازه دفن داد .فــردای آن روز پیکر آیتاهلل
اصطهباناتی در میان حزن و اندوه مردم تشییع شد .مردم سوگوار در
حالی که بر سر و سینه میزدند این شعر را تکرار میکردند:
شیخ شهید مظلوم ،مقتول اشقیا شد
واحسرتا که شیراز ،از ظلم ،کربال شد
«انجمن اسالمی» و «انجمن انصار» شیراز ،در تلگراف به مجلس
شــورای ملّی و علما و وزیر داخله ،ماجرای ترور ایشان را به شکل
زیر شرح داد:
توســط انجمن جنوب و انجمنهای ملّــی و عموم جراید طهران.
به ســاحت مجلس مقدس ،حضور حججیــن آیتین ،حضرت وزیر
داخل مدظلهم .پنج روز اســت حجتاالسالم شهید رابع را شهید،
سید مظلومان را تیرباران نموده ،مثله کرده سوختند .استخوانهای
سوخته را در خندق ریختند .آنچه عجز و البه میکنیم رحم کنند
استخوانها را بدهند دفن کنیم فایده نمیکند .خانههای ما را غارت
کردنــد .به زن و بچه ما بیچارگان ابقا نمینمایند .کجا رفت غیرت
شماها؟ چه شد حمیت اسالمیت شماها؟ نالههای وکالی آذربایجان
کو؟ پسران سفاک خونخوار قوام بر بزرگ و کوچک زن و بچه ما ابقا
نمیکنند .شماها هم به حال زار ما ترحم نمیفرمائید .کجا رویم؟ چه
کنیم؟ به کدام مذهب پناه بریم؟ به چه دولتی پناهنده شویم؟ آه ،ما
بیچارهها از حیوانات پستتریم .وامذهبا ،وادیناه ،وااسالما ،وامحمداه.
انجمن اسالمی ،انجمن انصار.
روزنامه صوراســرافیل نوشــت که نوکران قوام ،شــیخ محمدباقر
حجتاالسالم و سید احمد معیناالسالم را با گلوله کشتند و جسد

معیناالسالم هفتاد ساله را به دار زده و سپس با نفت و بوریا آتش
زدند.
خبر شــهادت سید احمد معیناالســام دشتکی و شیخ محمدباقر
مجتهد اصطهباناتی در تهران هیجانی بزرگ پدید آورد و آقا ســید
عبداهلل بهبهانی ،مجتهد بزرگ تهران ،مجلس ختمی برای ایشان در
مسجد سپهساالر برگزار نمود که دهها هزار نفر در آن شرکت کردند.
پیکر مطهرش را در باغ غزل حافظیه به خاک سپردند.
 حکایتی خواندنی

آیت اهلل العظمی اراکی فرمود :آخوند مال علی باذنه ای که خود یکی
ازشاگردان مخلص مرحوم آیت اهلل آقا شیخ محمدباقر اصطهباناتی
شیرازی بود نقل میکرد که ایشان فرمودند :مدتی در تهران ساکن
بودم و به تدریس می پرداختم فقط یک ساعت وقت داشتم که آن
را هم برای اســتراحت گذاشته بودم  .یکی از روزها طلبه ای آمد و
اظهارکرد که به من کتاب شــفا درس بدهید .من گفتم :در درس
عمومی شرکت کنید .گفت :خیر حتما درس خصوصی می خواهم .
هر چه من اصرار کردم او حاضر نشــد .ســرانجام قبول کردم ولی
گفتم :من کتاب ندارم .گفت :مانعی ندارد من یک کتاب دارم که یک
شب پیش شما باشد و یک شب پیش من .درس را شروع کردیم و
مدتی بدین منوال گذشت .
یک روز که نوبت من بود و کتاب پیشــم مانده بود هر چه گشــتم
کتاب را نیافتم و پیش آن آقا شــرمنده شدم ،ایشان وقتی دید که
کتاب نیست رفت و برگشت و گفت :من می دانم که کتاب کجاست
.یک راست به سراغ بقچه ای رفت ،آن را باز کرد و کتاب را از میان
آن بیرون آورد و به من داد .
من در حیرت فرو رفتم و گفتم :موضوع چیست ؟ ! گفت :پیرمردی
از اوتاد که خدمت امام عصر مشــرف می شود ،در خرابه ای از
خرابه های شــهر تهران سکونت دارد و من از او موضوع را پرسیدم
 .وی گفت :ســاعتی که تو پیش آن استاد درس می خوانی ساعتی
است که آقا آن را برای معاشرت با زن منقطعه خود گذارده بوده است
لذا آن زن از دست تو که وقت او را گرفته ای ناراحت شده و کتاب
را درفالن بقچه مخفی کرده است .گفتم :تو چگونه با این شخص
آشنا شدی ؟ !
گفت :من مدتی روحانی محلی بودم و از این طریق به ارشاد مردم
می پرداختم؛ ولی پس از مدتی احساس کردم که سوادم در مسائل
اعتقادی کامل نیست و نمی توانم مردم را درست و صحیح هدایت
کنم ،لذا در مصرف ســهم امام شبهه و شک کردم .روزی به مردم
گفتم :اموال من از خانه و اثاث ،همه مربوط به شــما است؛ بیایید و
آنها را ببرید .
بعد از آن به تهران آمدم و مدتی در کاروانســرایی سکونت کردم و
نمی دانســتم چه کنم ،اتفاق ًا دهانم هم زخم شده بود و آن را بسته
بودم تا این که یک روز شــخصی ناشــناس مرا به اسم صدا زد ! و
گفت  :فالن دوا را مصرف کن دهانت خوب می شود .

مــن آن دوا را تهیه کرده و مصرف کردم دهانم خوب شــد .بعد به
این فکرافتادم که این مرد چه کسی بود که از درد و اسم من اطالع
داشت و داروی او مؤثر واقع شد  .متاسف شدم که چطور از او درباره
کار و وظیفه ام راهنمایی نخواســتم  ،باالخره در وقت دیگری او را
مالقات کردم و از او پرســیدم شما که هســتید ؟ گفت :من با پیر
مردی از اوتاد که با امام عصر تماس دارد مربوط هستم .گفتم:
از او بپرس یا مرا پیش او ببر که وظیفه من چیســت؟ گفت :به من
گفته شــده که فالنی ،یعنی تو جزو مجاهدین راه خدا هســتی ،و
همچنین گفته شده که نزد محمدباقراصطهباناتی برود و الهیات شفا
نــزد او بخواند و در درس عمومی هم نرود زیرا بعضی از افرادی که
در آن درس شــرکت می کنند فاسق هستند ،با آنان هم ننشیند و
چنانچه ضرورتی داشت که به درس عمومی برود بیرون اتاق بنشیند
و گوش کند .
حاج شــیخ محمدباقر اصطهباناتی فرمود که من به او گفتم :از آن
پیرمرد بپرس که آیا من هم می توانم خدمت آن حضرت برسم؟ یا
می توانم از آن حضرت سؤاالتی داشته باشم؟ جواب آورد که تشرف
نمی شود ولی ســؤاالت را بدهید به من تا خدمت ایشان معروض
بدارم .من هم سؤال کردم :
 .1درباره تسبیحات اربعه آیا یک بار کافی است یا سه بار باید گفته
شود ؟
 .2آیا عمل ام داود همانطوری است که در زادلمعاد ذکر شده یا خیر ؟
جواب آمد که تســبیحات اربعه یک بار کافی است .و عمل ام داود
هم طور دیگری است .آقای اراکی می فرمودند که حاج شیخ محمد
باقر گفته بود کیفیت عمل ام داودکه در دو صفحه نوشته شده بود به
دست من رسید آن را تجربه کردم و مؤثر نیز واقع شد ولی متاسفانه
بعداً مفقود گردید .
آیــت اهلل آقای مصلحی فرمودنــد :این داســتان را مرحوم آقای
سیدمحمدعلی ســبط از آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمدحسین
اصفهانی و آیت اهلل آقای حاج آقاموسی زنجانی از پدرشان با اندک
سید محسن خرازی ،روزنه هایی از
اختالف نقل کرده اند[ .آیت اهلل ّ
عالم غیب ،ص ۲۲الی ( ۲۵با مختصری تصرف)]
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