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 سخن نخست

محمدباقر خراسانی )مدیر اجرایی(

یک دهه فعالیت حکیمانه

پایان سال 1394، دهمین سال فعالیت مجمع عالی حکمت اسالمی می باشد. در واقع شاهد یک دهه فعالیت حکیمانه مجمع عالی حکمت 
اسالمی در ابعاد مختلف پژوهشی، آموزشی و اجرایی هستیم که مناسب است مروری گذرا به شکل گیری، اهداف و برنامه های مجمع عالی 
حکمت اسالمی با رویکردهای مختلف داشته باشیم، ضمن اینکه از دلسوزان، عالقمندان و منتقدان منصف و گرامی نیز دعوت می کنیم تا 
با نگاه تیزبینانه و منصفانه عملکردمان را بررسی و ارزیابی و در راستای مناسب تر و کیفی تر شدن برنامه ها، با ارایه نظرات سازنده خود بر این 

مجموعه منت نهند. 

الف( نقطه آخرین ]

زمستان 1382 جمعی از اساتید و فضالء علوم عقلی با رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای "مدظله العالی" 
دیــدار کردند. در ابتدای این دیدار جمعی از اعضای حاضر در جلســه به طرح مباحث و دیدگاه هــای خود درخصوص ضرورت، فرصت ها و 
چالش های علوم عقلی در جامعه و حوزه های علمیه پرداختند و سپس رهبری معظم انقالب نقطه نظرات مهم و کاربردی خود را بیان فرمودند. 

معظم له ابتدا با نگاه به گذشته حوزه علمیه قم در زمینه مخالفت با فلسفه و مرحوم عالمه طباطبایی فرمودند: 
»نتیجه.)مخالفت.با.فلســفه.و.عالمه(.این.اســت.که.امروز.ســطح.تفکرات.فلسفی.و.معرفت.فلســفی.مان.در.جامعه.و.در.بین.علمای.دین.سطح.
محدودی.اســت..این.نتیجه.اش.اســت؛.یعنی.مثاًل.در.قم.جا.داشــت.با.بودن.اســتادی.مثل.آقای.طباطبایی،.تعداد.زیادی.اساتید.درجه.یک.
از.تالمذه..ایشــان.داشــته.باشــیم،.چون.آقای.طباطبایی.فرد.فعالی.بود،.این.مکتب.فلســفی،.این.به.اصطالح.جریان.فلسفی.که.بوسیله.ایشان.
بنیان.گذاری.شد،.باید.به.شکل.وسیعی.گسترش.پیدا.می.کرد.اما.نکرد،.به.خاطر.این.که.آن.روز.با.ایشان.مخالفت.شد.«.)بیانات.معظم.له.در.

تاریخ.1382/10/29(
ایشان یکی از بزرگ ترین خسارت ها را انتقال فلسفه از حوزه به سایر مراکز دانستند و فرمودند: یکی از بزرگ ترین خسارت هایی که ما کردیم، 

این بود که مرکز فلسفه اسالمی از حوزه علمیه به مناطق مختلف منتقل شده است. 
در این جلســه بسیار مهم، رهبر معزز و معظم انقالب اســالمی مطالب ارزشمندی پیرامون پیشینه فلسفه، ضرورت فلسفه، امتداد سیاسی و 
اجتماعی فلســفه، تقویت فلسفه  صدرایی، جلوگیری از رقیب تراشی برای فلسفه اسالمی، فلسفه کودکان، ترجمه کتب فلسفه اسالمی و...، 

مطرح فرمودند. 
معظم له در همین جلسه بر ضرورت تشکیل باشگاه فلسفه یا فلسفه گرایان تأکید و بیان فرمودند: 

»من.چند.سال.قبل.در.قم.مطرح.کردم....گفتم.یک.باشگاه.فلسفه،.باشگاه.فلسفی.یا.فلسفه.گرایان.تشکیل.بشود،.حاال.یک.انجمن.فلسفه.اسالمی.

یا.انجمن.حکمت.اســالمی،.خوب.اســت.که.تشکیل.بشود..این.بسیار.کار.خوبی.است،..جزء.طرح.های.بسیار.مفید.است«..)بیانات.معظم.له.
در.1382/10/29(

ب( پیشنهاد و تأسیس مجمع ]

پیرو این جلســه، جمعی از اساتید و فضالی حاضر جهت اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری در خصوص فلسفه اسالمی و راه اندازی 
مرکزی برای اصحاب حکمت اسالمی، فعالیت خود را آغاز و با تدوین اساسنامه، شناسایی اساتید، بررسی ضرورت، نیاز ها و مشکالت، دیدار 
با جمعی از مراجع معظم تقلید و بهره مندی از نقطه نظراتشان؛ با اساطین بزرگوار حضرات آیات عظام جوادی آملی،  سبحانی و مصباح یزدی 
دیدار که ضمن بهره مندی از دیدگاه های ارزشمند شان خواستار پذیرش نظارت عالی اعّزه معظم شدند که مورد پذیرش قرار گرفت، ازاین  رو، 
مجمع عالی حکمت اسالمی از اواخر سال 1384 با هدایت مقام معظم رهبری »مد ظله العالی« و تحت اشراف و نظارت عالی حضرات آیات 

جوادی، سبحانی و مصباح یزدی »دامت برکاتهم« فعالیت خود را آغاز کرد. 
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ج( فعالیت گروه های علمی مجمع ]

علی رغم اینکه تا نیمه دوم سال 86، مجمع عالی فاقد ساختمان و امکانات اولیه بود، اما فعالیت مجمع با راه اندازی گروه  های علمیـ  دو گروه 
معرفت شناسی و فلسفه های مضافـ  و برگزاری چندین کرسی نظریه پردازی و... رسماً شروع شده بود. 

از نیمه دوم سال 86 با بهره  مندی مجمع عالی حکمت اسالمی از امکانات و اعتبار مالی بسیار محدود و حداقلی، فعالیت چشمگیر و گسترده 
خود را آغاز، که تا به امروز به لطف خداوند متعال و توجهات خاصه اهل  بیت عصمت و طهارت، شاهد برنامه و فعالیت های متنوع مجمع 

در عرصه های مختلف پژوهشی، آموزشی و اجرایی هستیم. 
در سال 84 با شروع کار مجمع، قریب 60 نفر از اساتید و فضالی علوم عقلی عضو پیوسته مجمع بودند درحالی که در پایان سال 94 اعضای 

پیوسته مجمع به بیش از 200 نفر رسیده است. 
در حال حاضر 9 گروه علمی تخصصی با حضور اعضای پیوسته  فعالیت مستمر دارند و فضای بسیار مناسبی برای طرح دیدگاه و نظرات علمی 
بوجود آمده اســت و به معنای واقعی فضای آزاد اندیشی بر جلسات و حلقات گروه های علمی حاکم شده است که در واقع محقق شدن ایده 

رهبر فرزانه مبنی بر باشگاه فلسفه گرایان )باشگاه فلسفه( است. 

د( سایر فعالیت های مجمع ]

برگزاری نشســت های علمی در دو قالب کرسی های نظریه پردازی و میزگرد های علمی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت 
و آموزشی پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره علمی، انتشار نشریات علمی )خبرنامه علمی و فصلنامه علمی پژوهشی( راه اندازی انتشارات جهت 
نشر آثار حکمی و احیاء تراث،  تأسیس اولین کتابخانه تخصصی علوم عقلی، برگزاری گردهمایی ساالنه اساتید علوم عقلی، اجالل از اساطین 
علوم عقلی، برگزاری همایش های علمی در راستای معرفی فالسفه بزرگ شیعی، تولید محصوالت صوتی و تصویری، راه اندازی پایگاه اطالع 
رســانی، حمایت از دروس بلند مدت و متنی حکمی، همکاری با مراکز مختلف علمی در برگزاری برنامه ها و همایش های مرتبط، دعوت از 
نخبگان علوم عقلی داخلی و خارجی، راه اندازی کارگروه های علم دینی، آموزش حکمت اسالمی برای کودکان، برگزاری جلسات هم اندیشی 
با فعاالن عرصه آموزش فلسفه برای کودکان، راه اندازی شعب استانی و... تنها بخشی از فعالیت ده ساله مجمع عالی حکمت اسالمی می باشد.

بر این باوریم که با توکل و استعانت از خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، اخالص، برنامه ریزی و همت دست اندرکاران 
می توان قدم های بزرگ و مؤثری برداشت. 

ه  ( تداوم حرکت علمی ]

آنچه صورت گرفته گرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب در راستای معرفی، ترویج و توسعه گفتمان فلسفه اسالمی در داخل و خارج از کشور، فاصله 
بسیار دارد، اما به نظر می رسد اقدامات خوب و تأثیرگذاری صورت گرفته که باید جهت حفظ و تداوم آن اقدام های الزم و مقتضی صورت گیرد. 
اقدامات صورت گرفته بحمدهلل از منظر اســاتید معظم و فضالی بزرگوار و به ویژه رهبر معظم انقالب اســالمی بســیار مفید و حایز اهمیت 
بوده، چراکه معظم له در بهمن 1391 در دیدار با جمعی از اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی پس از استماع 

گزارش های ارایه شده، ضمن اظهار خشنودی فرمودند: 
هر.چه.می.توانید.در.استحکام.و.پایداری.این.مرکز.)مجمع.عالی(.و.این.کانون.اصلی.تالش.کنید..این.اساس.قضیه.است،.نگذارید.این.مجمع.
عالی.حکمت.به.نحوی.از.انحاء.ضعیف.شــود؛.روز.به.روز.در.تقویت.این.ســعی.کنید..این.یک.بنا.مبارکی.است.که.الحمدهلل.شماها.همت.

کردید.و.این.کار.را.راه.انداختید؛.واقعاً.کشجرة.طیبه.است..)بیانات.معظم.له.در.تاریخ.1391/11/23(.
امیدواریم با عزم جدی، برنامه ریزی مناسب و همت و پشتکار و البته حمایت اساتید و دست اندرکاران شاهد گسترش کّمی و کیفی فعالیت ها 
و برنامه ها باشیم، چراکه بر این باوریم نقد و بررسی عالمانه و منصفانه که توأم با ارایه پیشنهاد و راهکار از سوی اساتید، فضالء، نخبگان و 
دلسوزان باشد قطعاً در نزدیک تر شدن به نقطه مطلوب و توسعه گفتمان فلسفه اسالمی در داخل و خارج از کشور مؤثر خواهد بود. امید که 

فضل خداوند منان، عنایات اهل بیت، همراهی و همکاری اساتید و اعضای محترم بیش از پیش همراه مان باشد. ان شاءاهلل.



گزارش تفصیلی نشست علمی »انرژی درفیزیک و فلسفه«
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درآمد
دکتر موحد ابطحی: بســم الله الرحمن الرحیــم. الحمدلله رب 
العالمین و السالم و الصلوة علی سید االنبیاء و المرسلین و علی اهل 

بیته الطیبین الطاهرین.

خدمت اســاتید گرامی و حضار محترم سالم عرض می کنم و ایام 
مبــارک دهه فجر را به همه شــما عزیزان تبریک عرض می کنم. 
علی القاعده حضار محترم که با برنامه های مجمع در ارتباط هستند 
می داننــد، مجمع عالی حکمت اســالمی بنا به توصیه مقام معظم 
رهبری در ســال 1382 و تحت نظارت و سرپرستی حضرات آیات 
عظام، جوادی آملی، ســبحانی و مصباح تأسیس شد. هدف اصلی 
مجمع این اســت که ظرفیت های فلســفه اســالمی را در تحلیل 
مســائل روز و مسائل علمی در شــاخه های مختلف آشکار کند. از 
جمله فعالیت های مجمع عالی حکمت اسالمی در سال های گذشته 
برگزاری نشســت های علمی در قالب گروه های 9 گانه و همچنین 
برگزاری نشست  های علمی این چنین و تشکیل دوره های آموزشی 

مختلف است.

عنوان نشستی را که امروز در خدمت سروران گرامی هستیم »انرژی 
در فیزیک و فلســفه« است. انرژی یکی از مفاهیم بسیار جا افتاده 
در فیزیک کالسیک و فیزیک جدید است. از آنجا که ما به سادگی 
واژه انــرژی را در گفتمان روزمره خــود به کار می بریم، ابتدا تصور 
کنیم درک خیلی روشــنی از این مفهوم داریم. کســانی هم که با 
فیزیک کالسیک و جدید آشنایی داشته باشند، با تعاریف عملیاتی 
این مفهوم آشــنا هســتند و به خوبی می توانند معادالت مربوط را 
حل کنند. اما آیا واقعاً میدانیم که انرژی چیست؟ آیا این مفهوم که 
تصور می کنیم وضوح دارد، برای دانشــمندان و فالسفه هم وضوح 
داشته و دارد؟ این مفهوم از چه زمانی وارد طبیعیات و فیزیک شد؟ 
و چه تطورات مفهومی ای را پشــت سر گذاشته است؟ و... ، اینها از 
جمله  پرسش هایی هســتند که در این جلسه درصدد بحث درباره 

آنها هستیم.

ضرورت و اهمیت موضوع همایش �
ممکن اســت برای برخی این پرسش ایجاد شود که چنین مباحثی 

اشاره:
نشست علمی »انرژی در فیزیک و فلسفه« از سوی مجمع عالی 
حکمت اسالمی پنج شــنبه 15 بهمن 1394 در سالن اجتماعات 
مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد. در این نشست علمی 
دکتر مهدی گلشــنی، حجت االسالم والمســلمین دکتر علی 
عباســی به ارائه بحث و دیدگاه های خــود پیرامون انرژی، 

فیزیک و فلسفه پرداختند.
دبیر علمی این نشســت را دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی 
برعهده داشــتند. گزارش تفصیلی این نشســت به شرح ذیل 

باطالع خوانندگان محترم می رسد.
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 نشست علمی

در شــرایط کنونی چه ضرورتی دارد؟ و آیا 
می تواند کمکی به پیشرفت فیزیک یا فلسفه 
کند؟ اگر بخواهیم بــه اهمیت تحلیل های 
فلســفی در باب مفاهیم و نظریه های مورد 
استفاده در علوم، به ویژه علم فیزیک، آشنا 
شویم شایســته اســت به دو مقطع زمانی 
مراجعه کنیم: اول مقطعی که شاهد تحول 
فیزیک ارسطویی به فیزیک نیوتنی هستیم، 
یعنی قرون پانــزده تا هفده میالدی، و دوم 
مقطعی که شاهد تحول فیزیک کالسیک 
به فیزیک جدید هســتیم یعنی قرن بیستم. 
در این دو مقطع بحث های فلسفی گسترده و 
عمیقی در حوزه طبیعیات و فیزیک رخ داده 
اســت. از ســوی دیگر اگر امروزه بخواهیم 
درک درستی از فیزیک جدید داشته باشیم، 
حتماً باید با مبانی فلسفی آن آشنا باشیم تا 
بدانیم چرا برخی از تحوالت در علم فیزیک 

به شکل خاصی انجام شده اســت. از سوی دیگر این نوع مباحث 
میتواند ظرفیت های پنهان در مکاتب مختلف فلســفی را آشکار 

سازد.

معرفی اساتید مدعو برای سخنرانی در همایش �
در این جلسه در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر 
مهدی گلشنی، دکترای فیزیک از دانشگاه برکلی آمریکا، استاد تمام 
فیزیک دانشــگاه صنعتی شریف، مؤســس و ریاست گروه فلسفه 
علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شــریف، چهره   ماندگار کشور در 
عرصه فیزیک، عضو حقیقی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی 
و برنــده جایزه درس علم و دیــن بنیاد تمپلتون و همچنین جناب 
حجت االسالم والمسلمین دکتر علی عباسی، استاد فلسفه حوزه و 
دانشگاه، معاونت پژوهشی مجمع عالی حکمت اسالمی و معاونت 

 .پژوهشی جامعه المصطفی
ابتدا از آقای دکتر گلشــنی خواهشــمندیم درباره  تاریخچه  مفهوم 
انرژی و تطورات مفهومی آن در فیزیک بحث خود را ارائه فرمایند.

بخش اول؛ 

سخنان جناب استاد دکتر مهدی گلشنی:  �
بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

بـه نــزد آنـکه جانش در تجالست
هـمـه عــالم کتاب حق تعالی است 

از او هر عالمی چون سوره ای خاص
یکی زان فاتحه و آن دیگر اخالص

در ایـن ره انـبیـاء  چـون سـاربـانند
دلــیــل و رهـنـمای کـاروانــنــد

از ایـشـان ســیــد ما گشته ساالر
هـمـو اول هـمــو اول در این کار1 
خدمت اساتید محترم، طالب گرامی سالم عرض می کنم و از اینکه 
در این محفل شریف توفیق دارم حضور داشته باشم خیلی خوشحالم 

از حضرت آیت اهلل فیاضی که دعوت فرمودند تشکر می کنم.

اهمیت مباحث فلسفی و عقیدتی  �
من امروز بحث انرژی را مطرح خواهم کرد، ولی یک پیام وسیع تری 
دارم. برای حدود دویست سال فلسفه به مفهوم قدیمی اش از فیزیک 
طرد شــده بود، البته نه نزد همه،. اما در این بیست، سی سال اخیر 
فلســفه مجددا به فیزیک برگشته و مســائلی مطرح شده که تأثیر 
خیلــی دراز مدتی دارد. ضــرورت دارد حوزه های علمیه با فیزیک 
جدید آشــنا شوند، به دلیل اینکه اکثر شبهات روز، شبهاتی هستند 
که از طریق علم مطرح می شــوند. قباًل شبهات الحادی، بیشتر از 
طریق فیلسوفانی مانند هیوم2 مطرح می شد، اآلن شبهات از طریق 
فیزیکدانان و زیست شناسان مطرح می شود البته جواب واقعی آن 
فلسفی است، که باید به زبان علم بگویید تا مطلب بهتر فهم شود. 

پنجاه سال پیش که بنده در امریکا درس می خواندم، فلسفه مطلقًا 
مطرح نبود اآلن هم در ایران مطرح نیســت ولی امروزه به شدت 
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فلسفه همراه فیزیک در امریکا و اروپا مطرح است، به طوری که دو 
سال پیش آکسفورد و کمبریج آمدند با هم یک گروه تشکیل دادند 

که روی مسائل فلسفی کوانتوم و خلقت و... کار کنند.
اآلن فیلسوف علم انگلیسی صریحاً می گوید که نه فلسفه تحلیلی 
نه فلسفه قاره ای، بلکه باید به حکمت طبیعی برگردیم که منظورش 
همان فلســفه امثال الیبنیتس3 و آکویناس4 است. این یک تحول 
خیلی مثبت است که ما باید از آن استفاده کنیم و اگر نکنیم ضررهای 
بسیاری خواهیم دید. اگر شما یک سری به دانشگاه ها بزنید می بینید 
که چقدر شبهه مطرح است. کتاب های بعضی از ملحدین ترجمه و 
منتشر هم شده ولی کمتر جواب ها و پاسخ  ها منتشر شده است. من 
در کمبریج سراغ یک کتابفروشی که مربوط به کلیسا بود رفتم دیدم 
کتاب هاوکینگ5 و داوکینز6 و... را گذاشته و چندین کتاب هم در نقد 
آنها.  اآلن در محیط ما چند کتاب در جواب این شــبهات می توانید 
پیدا کنید؟! بنابراین خیلی مهم اســت که فلسفه وارد مباحث علمی 
شود و ظرفیت های خود را برای ایضاح برخی از مسائل آشکار سازد 
و با توجه به ضدیتی که شما در دانشگاه های علوم با فلسفه می بینید 

یک کار ظریفی را می طلبد.

مقدمه بحث انرژی ]

اما بحث انرژی، الزم است مقدماتی را بگویم، درباره معنا و چیستی 
انرژی تا حدی شعر حاجی سبزواری صدق می کند.

و کــنهه فــي غایـة الخفاء”    “ مفهومه من اعرف االشیاء 
البته نمی گویم انرژی در حد وجود است، ولی فاینمن7 صریح می گوید 
ما نمی دانیم انرژی چیست. برای اینکه ببینیم چقدر دیدگاه ها متفاوت 

هستند الزم است مروری بر تعاریف 
موجود از انرژی داشته باشیم. امروزه 
به قطعیت می تــوان گفت که اگر 
اتفاق نظــری درباره ایــن مفهوم 
وجود داشــته باشــد، این است که 
اتفاق نظری درباره چیســتی انرژی 
نیست. شــما اگر کتاب های درسی 
را نــگاه کنید به نظــر می آید همه 
چیز درباره مفاهیم فیزیکی روشــن 
و قطعی اســت. ولــی واقعیت این 
اســت که فیزیکدان ها متن درسی 
که می نویسند  حرف هایی می زنند، 
ولی بعدا به گونه ای دیگر ســخن 
می گویند. یک فرانســوی کتاب دو 
جلدی در مکانیک کوانتومی نوشته 
که خیلــی هم معروف اســت. در 
مقدمه اشکاالت مکانیک کوانتومی 
را ذکر می کند و در نهایت می گوید البته ما در کتب درسی همرنگ 
جماعت حرف می زنیم، اما متأسفانه این اشکاالت در جامعه ما خیلی 

مطرح نیستند. 
آن موقعی که بنده دانشجوی دانشگاه برکلی بودم روی خیلی چیزها 
اتفاق نظر بود و معادله نسبیت عام انیشتین8 حرف آخر تلقی می شد 
اآلن اینطور نیســت بلکه اختالف نظر دارند اآلن ما به این نتیجه 
رســیده ایم که فقط پنج درصد ماده عالم را می شناسیم، اسم نود و 
پنج درصد ماده عالم را ماده و انرژی تاریک گذاشتیم، بیست و پنج 
درصد ماده تاریک و هفتاد درصد انرژی تاریک، ماده و انرژی تاریک 
یعنی چه؟ یعنی جنســش را نمی دانیم چیست؟ آن وقت چطوری 
می خواهیم بیاییم این احکام کلی را صادر کنیم که جهان خود زاست 

و خودش به وجود آمده است.

نظر فالسفه و طبیعت شناسان درباره انرژی ]

در عرف فیزیک می گویند جهان از ماده و انرژی درست شده، خوب 
ماده یک مفهوم قدیمی اســت. در قدیم می گفتند ماده و صورت. 
ماده آن قابلیت بوده که صورت های مختلف را به خودش می گرفت. 
ماده در اصطــالح فیزیک جدید همان ماده و صورت مرکب قبلی 
است. ولی ماده از زمان نیوتن9 به معنای خاصی مطرح شد. نیوتن 
دنبال چیزی می گشت که ببینید یک جسم را با چه خاصیت مهمی 
می تواند مشخص بکند، توجه کرد که یک جسم در مقابل حرکت 
مقاومت می کند، پس باید یک خاصیتی را به آن نسبت بدهد که این 
حاکی از مقاومت در مقابل حرکت باشد. ضمناً دید که اگر بخواهد 
حرکات آسمان ها و غیره را توجیه بکند یک نیروی جاذبه می تواند 
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این کار را بکند پس یک جســم نه تنها در مقابل حرکت مقاومت 
می کنــد، بلکه یک نیروی جاذبه هــم دارد. بنابراین گفت ماده آن 
چیزی اســت که هم در مقابل حرکت مقاومت می کند و هم جاذبه 
دارد. نیوتن اســم آن خاصیت را جرم گذاشــت. پس ماده یعنی آن 

چیزی که به اصطالح نیوتنی جرم دارد.
دکارت10 ایــن تعریف را یک مقدار تغییر داد و گفت ماده آن چیزی 
است که بُعد دارد، ولی با بعد نمی توانست یک چیز سنگین را از یک 
چیز ســبک تشخیص بدهد بنابراین فهمیدند که آن تعریف ناقص 

است. 
الیبنیتس )1646-1716( که با نیوتــن )1643-1727( هم زمان 
بود یک اصطالح معرفی کرد به اسم، یک نوع موجود زنده در واقع 
living force )نیروی زنده( که حاصل ضرب جرم جســم در مربع 

سرعت آن می شود. 
گاسپار گوستاو کوریولیس11 در سال 1829 اصطالح انرژی را مطرح 
کرد. پس اصطالح انرژی حدود دویســت سال عمر دارد و قدیمی 
نیست. برداشتی هم که از انرژی داشتند این بود که یک خاصیتی از 
ماده است که حاکی از امکان تغییر و حرکت است. تا اینکه انیشتین 
در اول قرن بیســتم این مطلب را مطرح کرد، که جرم یک ماده با 
انرژی  اش یک رابطه ای دارد )جرم یک جسم ضرب در مربع سرعت 
نور مساوی انرژی آن جســم( ولی معنای این رابطه چیست؟ این 

چیزی است که بر سر آن اختالف جدی وجود داشته و دارد. 

جرم و انرژی در نظریه نسبیت و طرفداران آن �
نســبیت عام که آمد مسئله هم ارزی جرم و انرژی مطرح شد. اول 
خود نســبیت خاص می گفت اگر شما یک جرمی داشته باشید که 
تبدیل به انرژی شود معادل این قدر انرژی دارید نسبیت عام گفت 
اصاًل اینها هم ارز هستند. اینجا چند سؤال مطرح می شود: آیا جرم 
ـ انرژی یک خاصیت سیســتم فیزیکی هستند یا دو خاصیتند؟ ما 
می گوییم ماده آن چیزی اســت که جرم دارد اواًل این به طور کلی 
صادق نیست آیا نور جرم دارد؟ نور نمی تواند ساکن باشد می گویند 
بــه طور معمولی جرم هم ندارد، آیا نور انرژی دارد یا ندارد؟ به دلیل 
خواصی که از نور می بینیــد قائلند که نور انرژی دارد ولی نور جرم 
ســکون ندارد. آیا جرم و انرژی یک خاصیت هستند یا دو خاصیت، 
آیا جرم و انرژی به هم تبدیل می شــوند یا نمی شــوند؟ جواب این 
پرسش ها در کتاب های درسی بسیار ساده است. اما در سطح نظری 

و فلسفی بین بزرگان تراز اول جواب واحد ندارد. 
برای اینکه ببینید همین مسئله که آیا جرم/ ماده و انرژی یک چیز 
هستند یا دو تا؟ من چند موضع گیری را برای شما مطرح می کنم. 
ادینگتــون12 می گوید اینها یک خاصیت هســتند، تبدیلی صورت 
نمی گیرد اینها دو نمایش از یک چیز هستند، و بعضی وقت ها به این 

صورت و بعضی وقت ها هم به آن صورت ظهور می یابد. به عبارت 
دیگر مدل اندازه گیری ما فرق می کند. اگر به یک شکل خاص آن 
حقیقت واحد را اندازه گیری کنیم اسمش را جرم می گذاریم و اگر به 

شکل دیگر اندازه گیری کنیم اسمش را انرژی می گذاریم.
بوندیو اســپرگین روســی می گوید که جرم و انرژی یک خاصیت 
نیســتند، هر چند با هــم رابطه دارند. مســافت هم مســاوی با 
حاصلضرب ســرعت در زمان است، اما وجود این رابطه به معنای 

یکی بودن زمان با مسافت نیست. 
ریندلر13 می گوید اینها دو خاصیت هستند ولی به هم تبدیل می شوند 
این به آن تبدیل می شــود. مثاًل جرم نابود می شــود و انرژی خلق 

می شود.
انیشــتین می گفت جرم و انرژی یک خاصیت هستند و متفاوت از 
میدان اســت. به عبارت دیگر انیشــتین می گفت ما دو نوع موجود 
داریم یکی میدان و دیگری مــاده یا انرژی، یعنی ماده یا انرژی را 
یکی می دانســت بنابراین می گفت که فیزیک کالسیک شامل دو 
جوهر است ماده و میدان، البته بعداً انیشتین، چون وحدت طلب بود، 

 گفت همه چیز را می شود با میدان ساخت. 
این دیدگاه ها نشان می دهد حقیقت ماده و انرژی و... که در معادالت 
فیزیکی به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد و خیلی واضح به نظر 

می آید، در سطح عمیق نظری به هیچ وجه ساده و روشن نیست.

امکان های مختلف در مورد جهان �
پس درباره اینکه جهان از چه ساخته شده است ما چهار امکان داریم:

اول، دنیا از جرم و انرژی درست شده است.
دوم، جهان صرفاً از جرم به مفهوم عامش درســت شده که شامل 

انرژی هم می شود. 
سوم، جهان صرفاً از انرژی به مفهوم عامش درست شده است.

چهارم، ماده و انرژی دو تجلی مختلف از یک جوهر بنیادین هستند؛ 
یعنی یک جوهر بنیادی داریم که یک تجلی آن ماده و یک تجلی 
آن انرژی می شــود و این نظریه ای  اســت که برای مثال شــهید 

مطهری آن را مطرح کرده اند.

انرژی و نظریه کوانتوم �
بعدها داستان های دیگری پیش آمد، الکترون کشف و نظریه کوانتوم 
مطرح شد. این نظریه قضیه را خیلی مشکل کرد. اول که الکترون 
کشف شد گفتند اتم یک چیز الیتجزی نیست بلکه یک هسته ای 
دارد کــه الکترون دورش می گردد. الکتــرون یک موجود نقطه ای 
است؛ بنابراین خیلی قضیه ساده بود الکترون اگر یک موجود نقطه ای 
اســت روی دایره می گردد، پس هر لحظه مکان و سرعت دارد. اما 
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نظریه کوانتوم می گفت شما نمی توانید در آن واحد برای یک موجود 
کوانتومی مکان و ســرعت تعیین کنید و بنابراین ذره کوانتومی در 
واقع نه مکان دارد نه سرعت، و تنها وقتی که مکانش را اندازه گیری 
می کنیــد مکان پیدا می کند و وقتی که ســرعت آن را اندازه گیری 
می کنید سرعت پیدا می کند. آقای شرودینگر )یکی از فیزیکدان های 
برجسته آن عصر( در واکنش به این موضع می گفت: هر کسی این 
حرف را بزند احمق بالفطره اســت ولی خوب همگنان هم ســطح 
خودش صاف و صریح گفتند که تا ما یک چیز را اندازه گیری نکنیم 

آن چیز فعلیت ندارد و همه اش استعداد است. 

مشــکل نــور و الکتــرون و راه حل کوانتومــی آن )بحث  �
میدان(

در اواخر دهه 1920 نظریه میدان ها درســت شد. مشکلی که پیدا 
شده بود این بود که می دیدند نور در بعضی آزمایش ها خودش را به 
صورت ذره و در برخی آزمایش ها به صورت موج نشان می دهد. بعد 
ثابت شــد که الکترون هم همین طور است اما واقعاً نور و الکترون 
موج هســتند یا ذره؟ نظریه میدان های کوانتومی در پاسخ به این 
پرسش گفت: ما میدان الکترومغناطیسی داریم که یک چیز موج گون 
است. یک جایی که تمرکز داشته باشد آن را به صورت ذره ای تلقی 
می کنیم، ولی واقعاً یک موجود داریم و آن هم میدان است. می بینید 
که فیزیک هر چقدر جلوتر رفت مجرد تر شــد. میدان چیست؟ در 
این جا شما با عدد سروکار دارید و می گویید در این نقطه این مقدار 
میدان الکتریکی هست. بعضی ها گفتند اصاًل با زبان ریاضی حرف 
می زنیم. ما از مفاهیم مبهم موج یا ذره اســتفاده نمی کنیم، بلکه با 
زبان بدون ابهام ریاضی حرف می زنیم. من فکر می کنم که فیزیک 
مدرن به نحو قطعی نظر افالطون را پسندیده است در واقع واحدهای 
ماده اشیاء فیزیکی به معنای عرفی آنها نیستند. آنها مثال ها هستند، 
مثال های افالطونی ایده هایی که می توان آنها را به نحو غیر مبهم 
بــه زبان ریاضی بیان کرد. هایزنبرگ14 صریح گفت که اصل برای 
ما آن ُمُثل هستند جاهایی جلوه هایی از آنها می بینیم که اسمش را 

الکترون می گذاریم. 
هایزنبرگ می گوید: صحبت از موج یا ذره، ناشی از نارسایی مفاهیم 
روزمره فیزیک کالسیک است ولی چاره ای هم نداریم جز اینکه با 
زبان روزمره صحبت کنیم بعــد در مقابلش اگر می خواهیم ببینیم 
چقدر اختالف هست، یک متخصص نظریه میدان دیگر در سطح 
درجه اول می گوید نه خیر ما دائماً با ذات ســروکار داریم؛ در مقام 
کشــف در آزمایشگاه با ذره سروکار داریم و ذره الکترون را در مقام 
کشــف به صورت ذره کشف می کنیم. خوب بعضی ها می گویند: بر 
اســاس نسبیت عام در کیهان شناسی و مکملیت در نظریه کوانتوم 
می گوید واقعیت اساســی جهان نوعی ترکیب ماده و انرژی است. 

در مقابل در کیهان شناسی می گوئید اصاًل کل ماده جهان، انرژی به 
مفهوم عامش است. وقتی می آیید سراغ ذرات بنیادی که یک بخش 
مهم فیزیک این بوده اآلن هم هست. چیزی که در سرن اآلن هم 
هســت این است که دنبال کشف همین ذرات هستند.می بینید که 
تعداد زیادی از این ذرات را کشف می کنیم، )بیش از صد ذره( کشف 
می کنیم خوب ببینید اینها را می توانید تقلیلش بدهید یا نه؟ دیدند بله 
مثاًل خود پروتون از چند موجود ســاده تر تشکیل شده و فعاًل در آن 
مرحله متوقف اســت. بنابراین ما تعداد محدودی ذره داریم یا تعداد 
بی شمار؟ اینها هر کدام از چه چیز اصیل تر ساخته شده اند این داستان 
ناتمام است. حاال این سؤال مطرح می شود که آیا ذرات بنیادی اتم ها 
به مفهوم ذی مغراطیسی15 آن هستند یا اینکه اشکال مختلف نوع 

دیگری هستند. این سؤالی است که هنوز جوابی نداده  اند. 
هایزنبرگ قائل بود همه ذرات بنیادی از جوهری ساخته شده  اند که 
می توان آن را انرژی یا ماده جهانی نامید آنها شــکل های مختلفی 
هستند که این ماده جهانی به خودش می گیرد، این ذره این شکل 
را به خودش بگیرد اسمش را پروتون و اگر این شکل را به خودش 
بگیرد اســمش را الکترون می گذارید این البته یک سطح در یک 
سطح دیگر می گوید: بیش از دوهزار سال پیش بین ذیمقراطیس و 
افالطون دعوا بود، آن صحبت ذرات را می کرد و این صحبت ُمُثل، 
وی می گوید: فیزیک قرن بیســتم به نفع افالطون رأی داده؛ یعنی 
باطن قضیه را به قید ماده برمی گرداند. خوب ببینید که من نظرات 
این بزرگان را می گویم که اینها در خط مقدم جبهه فیزیک بودند و 
چقدر اختالف داشتند ولی اختالف نظرشان در کتاب های ما منعکس  
نشده اســت، پائولی در پاسخ به این سؤال: که از ایده ماده و جسم 
قدیمی چه می ماند؟ گفت: انرژی. انرژی چیست؟ گفت: انرژی ماده 
واقعی اســت که حفظ می شود فقط شکلی که به آن ظاهر می شود 
تغییر می کنــد. خوب این حرف پاولی بود؛ بنابراین به نظر او اصل، 

انرژی است. 

لزوم همراهی فیزیک و فلسفه در تحلیل انرژی �
بعضی از فیزیک دان های متأخر که فیلسوف هم هستند، می گویند 
هیچ تصویر ساده ای از ماده و از انرژی نمی توانیم بدهیم هیچ ماده  
اولیه ای را نمی توان به عنوان پایه ای که همه چیز از آن ساخته شده 
اســت در نظر گرفت، بعد می گویند هر چه بیشــتر قضیه را دنبال 
کنیم غیر مادی بودن در پس اشــیاء حول ما بیشتر جلوه می کند. 
آقای فلیپ کلیتون16 )فیزیکدان فیلسوف معاصر امریکایی( می گوید: 
همان طور که پروژه علم را دنبال می کنیم به این نتیجه می رسیم که 
هیچ مفهوم ساده ای از ماده برای توجیه نتایج فیزیکی کافی نیست. 
هیچ ماده اولیه ای وجود ندارد که سایر چیزها از آن ساخته شده باشد. 
در عوض هر چه عمیق تر توضیح را دنبال می کنیم غیر مادی بودن، 
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 نشست علمی

خودش را  بیشــتر نشــان می دهد. وی پس از این توصیه می کند 
فقط همکاری بین عالمان و فیلسوفان می تواند به فرمول بندی یک 
نظریه غیر ماتریالیســتی از جهان فیزیکی منتهی بشود. حدود نود 
سال پیش هم انیشتین همین نصیحت را داشت. وقتی او با معماهای 
کوانتوم برخورد کرد چون یک ذهن فلسفی عمیق و بنیادی داشت 
گفت. این مســائل وقتی حل می شــود که فیزیکدان، ریاضیدان و 
فیلسوف با هم کار بکنند و نظر بدهند. خود فیزیک کافی نیست و 

این مسئله ای است که خود فیزیکدان ها به آن رسیده اند. 

نظریات سایر فیزیکدانان و فالسفه معاصر درباره انرژی �
راسل17 در کتاب تاریخ فلسفه غرب، انرژی را به عنوان جوهر یگانه 

و اصیل مطرح می کند.
ادینگتون جرم و انرژی را یک خاصیت می داند و معتقد است که این 

خاصیت خودش را به دو صورت نشان می دهد.
البته انیشتین و اینفیلد18 در جاهایی هویت اصلی جهان را میدان ها 
می دانند. انیشتین اصواًل به یک چیز پیوسته و یگانه اعتقاد داشت 
کــه اواًل باید چیزها را به صورت وحدت بخشــانه تقلیل بدهد و 
ثانیاً باید یگانه باشــد. چون این طور بود پیوستگی را می پسندید، 
بنابراین اگر ما یک چیز را ذره ای می بینیم، وی این را تمرکز یک 

چیز پیوسته می بیند. 
دســپانیا می گوید: نظریه های ما مدل هایی هستند، که تقریبی از 
واقعیت می دهند. او معتقد است که واقعیتی غیر فیزیکی و مستقل 
از مــاوراء زمان و مکان وجود دارد. واقعیت تجربی دنیای فیزیک 
و شــعور دو انعکاس مکمل از این واقعیت هستند و خیلی صریح 
می گوید شــعور قابل تحویل به مفاهیم فیزیکی نیســت. فیزیک 
می تواند چهره هایی از این واقعیت مســتقل را نشان بدهد. ما یک 
واقعیتــی در جهان داریم فیزیک چهره هایی از واقعیت را نشــان 
می دهد. از نظر دســپانیا جهانی که دنیای کوانتوم به ما نشــان 

می دهد وراء تصور عمومی از ماده است 
ارنان مک مولین19 هم یک فیزیکدان طراز اول معاصر که فیلسوف 
متأله مســیحی معتقدی هم  بود، گفته برخالف آنچه نیوتن ادعا 
کرده که من فرضیه نمی سازم و هر چه می گویم از روی آزمایش 

می گیرم، اما نیوتن غرق در متافیزیک بوده است. 
مک مولین کتاب نیوتــن را گرفته تحلیل کرده گفته: این فرض 
متافیزیکی اســت، این یکی متافیزیکی است و... حاال ببینید چند 
امــکان را مطرح می کند و در انتهاء ترجیح خودش را می گوید، او 
می گوید دو امکان داریم یا نقشی را که قباًل جرم یعنی ماده داشت 
بــه جرم انرژی می دهد یعنی می گوید آن چیزی که داریم جرم و 
انرژی اســت یا اینکه ماده را فقط حاوی جرم بگیریم و جهان را 
متشــکل از جرم و انرژی بدانیم، ماده آن است که فقط جرم دارد 

ضمنًا در جهان چیزی داریم که انرژی اســت، می گوید در نظریه 
کوانتوم به نظر می رســد الکترون ها که بــه صورت موج حرکت 
می کنند ولی در مقام تعامل به صورت ذره عمل می نمایند وقتی با 
بقیه چیزها می خواهند عمل بکنند ذره گونه عمل می کنند و وقتی 
دارنــد حرکت می کنند موج گونه اند، همین اســت که می گویند 
نمی توانیم تصویر واحد بدهیم  بعد می گوید ارســطو ماده را منبع 
اســتعداد می دانســت. این نقش اکنون برجسته شده است؛ یعنی 
یک چیزی باشــد که زمینه برای بقیه چیزها باشد، خود انرژی به 
معنای واقعی بیانی از اســتعداد است. می خواهد بگوید اگر انرژی 
را می خواهیــد تعریف کنید یعنی یک زمینه به نظر می رســد که 
در بنیادی ترین ســطح واقعیت باید به استعداد نسبت داده شود نه 
به فعلیت. بعد می گوید: اگر شــخص بخواهد یک اصطالح عام 
در مــورد کل جهان به کار ببرد انرژی بــه عوض جرم ـ انرژی 
مناســب تر به نظر می رسد. وی می گوید اگر انرژی را  به مفهوم 
عامش به کار ببرید آن وقت مناســب تر به نظر می رســد. بدین 
ترتیــب نظریه های فعلی دچار چالش جدی هســتند و به همین 

جهت است که شــما می بینید یک فیزیکدان 
کیهان شناس درجه اول، که حتی به خدا معتقد 

نیست، چه می گوید؟ 
من معتقــدم که ما در عصــر انقالب فیزیک 
زندگی می کنیم. دیوید گراس20 یک فیزیکدان 
برجســته برنده جایزه نوبل و هم شاگردی من 
در برکلــی می گویــد: من معتقــدم که ما در 
عصــری زندگی می کنیم که در آن بســیاری 
از اصول فیزیکی به خاطــر نیاز به رفتن وراء 
نظریه میدان های کوانتومی، مورد چالش قرار 
گرفته اند، و بسیاری از مفاهیم بنیادی ما نیازمند 

تجدید نظر اساسی هستند.

نظریات دانشــمندان اســالمی درباره  �
انرژی

در پایان به نظرات برخی از فالســفه اسالمی 
درباره انرژی هم اشاره کنم:

نظر عالمه طباطبایــی21 در نهایة الحکمه این 
اســت که در صورت اثبات هــم ارزی جرم و 
انرژی، باید انــرژی به عنوان یک جوهر تلقی 
شــود. نظر دیگر ایشــان در جلد چهار اصول 
فلســفه و روش رئالیسم این است که حقیقت 

انرژی چیزی جز حرکت نیست. 
اســتاد حســن زاده آملی22 در شــرح منظومه 
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مرحوم سبزواری، انرژی را به عنوان عرض برای جوهر جسمانی 
تلقی می کند. مرحوم اســتاد مطهری چند موضع را ذکر می کند؛ 
جایــی انرژی را به عنوان صورت یا  تجلی و  بروزی از ماده تلقی 
می کند، که این آراء با آراء متأخر فیزیک دان ها نزدیکتر است، ولی 
جای دیگر می گوید: باید یک حالت بســیط تر از حالت ماده بودن 
و انرژی بودن وجود داشــته باشد، که آن حالت بسیط تر وقتی این 
شــکل را می گیرد اســمش را ماده می گذاریم، وقتی آن شکل را 
می گیرد اسمش را انرژی می گذاریم. پس ماده و انرژی دو صورت 

برای ماده ای بسیط تر هستند.32 

خالصه و جمع بندی بیان استاد دکتر گلشنی �
دبیر علمی: خیلی تشکر می کنیم از جناب استاد آقای دکتر گلشنی، 
اما خالصه ای از بحث ایشــان: بحث از ماده یک بحث قدیمی در 
فلســفه و طبیعیات است و.لی در مورد انرژی علیرغم اینکه تصور 
می شود که این مفهوم از ابتداء در طبیعیات وجود داشته و مفهوم 
واضحی است و عمری حدود 300 ســاله دارد، و توضیحاتی که 

دکتر گلشنی ارائه فرمودند نشان داد که تعریف عملیاتی روشنی از 
رابطه ماده و انرژی در فیزیک وجود دارد با  این حال هیچ وحدت 
نظری در مورد چیستی و تحلیل ماهوی انرژی نیست. آقای دکتر 
گلشنی دیدگاه های چهارگانه ای را در زمینه چیستی انرژی مطرح 
کردنــد: 1. اینکه آیا ما جرم و انرژی را دو جوهر مســتقل از هم 
قلمداد بکنیم؛ 2. یا اینکه جــرم را جوهر اصلی در نظر بگیریم و 
انرژی را به آن تحویل بکنیم. 3. حالت سوم انرژی را جوهر اصلی 
در نظر بگیریم و مــاده را به انرژی تحویل بکنیم و در نهایت 4. 

اینکه ماده و انرژی را دو جلوه و تجلی از جوهر سومی بدانیم.
حال از آقای دکتر عباسی می خواهیم اگر نکات تکمیلی را در بحث 
تاریخچه انرژی مدنظرشــان هست بیان کنند و به این پرسش به 
خصوص پاســخ دهند که هر کدام از این چهار موضع توسط چه 
ادله ای و تحت چه شــرایطی حمایت می شوند و اگر بخواهیم از 
منظر فلســفه اسالمی و حکمت متعالیه به این بحث بپردازیم چه 

پاسخی می توانیم ارائه کنیم؟ 
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بخش دوم �

مقدمه ]

حجت االسالم والمسلمین دکتر عباسی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. 
برای اینکه به نقطه ای برسیم که مفاهیم فلسفی مرتبط با انرژی، 
وارد حوزه فیزیک شــد به عنوان مقدمه مطالبی بیان می شــود. 
مفهوم انرژی، همانطور که دکتر گلشنی اشاره فرمودند، به تدریج 
در اثر خاصیت هایی که برای ماده شــناخته می شــد در فیزیک و 
بعدها در فلسفه مطرح شد. نیروی نیوتنی، حاکی از وجهی از ماده 
بود و این قابلیت را داشــت که بعدها  آن را انرژی پتانسیل نامید. 
آنچه لختی ماده را تشــکیل مــی داد و در مقابل حرکت مقاومت 
نشــان می داد، همان انرژی ذخیره شــده در ماده بود. که البته  با 
تعبیر انرژی از آن یاد نشده است و نیوتن تحت عنوان جرم از این 
یاد کرده اســت. نیرو عاملی بود که در جرم تغییر ایجاد می کرد و 
جرم عاملی بود که در مقابل این تغییر مقاومت نشان می داد. این 
جرم همان جرم لختی بود که با جرم گرانشــی متفاوت بود. البته 
در آینده تحت عنوان هم ارزی جرم لختی و گرانشی با هم مرتبط 
شدند. این مقاومت جرم نسبت به نیروی بیرونی که می خواهد در 
آن تغییــر حرکت ایجاد کند زمینه ای بود برای اینکه به فکر بیف

hتیم که درون جســم خاصیتی وجود دارد که بعدها به نوعی به 
انرژی هم ربط پیدا کرد.

شکل گیری مفهوم انرژی �
پس از آنکه گالیله مســئله تبدیل انرژی جنبشــی به پتانسیل و 
تبدیل انرژی پتانسیل به جنبشــی را در آونگ بررسی کرد، این 
ایده به وجود آمد که در درون جســم خاصیتــی وجود دارد  که 
غیر از جرم آن اســت. به عبارت دیگر غیر از آن ماده محسوس، 
در درون این ماده  دو حالت از انرژی اســت؛ انرژی جنبشی که 
انرژی در حال حرکت آن جسم است تا در یک نقطه ای به توقف 
می رسد و به اصطالح امروc، به انرژی پتانسیل تبدیل می شود و 
دوباره برمی گردد و این انرژی پتانســیل به انرژی جنبشی تبدیل 
می  شود. پس ما خاصیتی درون ماده داریم که تحت عنوان انرژی 
از آن یاد شــده است. البته آن زمان اسم انرژی برای آن نیاورده 
بودند، ولی همان چیزی که ما امروز اســمش را انرژی )توانایی 

انجام کار( می گذاریم را در درون جسم یافتند. 

نام گذاری انرژی  �
الیبنیتس 24 اســم آن را نیــروی حیات25 گذاشــت. ولی امثال 
گالیله26 یا نیوتن نامی برای آن نگذاشــتند. نام انرژی همان طور 
که دکتر گلشنی اشاره کردند توسط کلیدیوس استفاده شد و بعد 

از آن توســط بعضی از افراد؛ مانند فریدریش مولر آلمانی استفاده 
شــد. ولی قبــل از آن کلمه انرژی با ایــن مفهومی که ما امروز 
می شناسیم به کار نرفته اســت. ولی خاصیتی که ما امروز از آن 
به اســم انرژی یاد می کنیم از گذشته شناخته شده و محل توجه 
بود و این مفهوم به تدریج در فیزیک رشد کرد، مانند  بسیاری از 
مفاهیم دیگری که در علوم شکل می گیرند و رشد می کنند. این 

اصطالح هم در طی زمان رشد کرد و وارد فیزیک شد.

تاثیر ترمودینامیك در شکل گیری مفهوم انرژی �
به نظر این واژه و مفهوم در ترمودینامیک خیلی تأثیر داشته است. 
کســانی هم که بیشــتر این مفهوم را مطرح کردند کسانی بودند 
کــه در حوزه ترمودینامیک کار می کردنــد. تبدیل گرما به کار و 
کار به گرما. اگر سیســتمی داشته باشــیم گرما به او بدهیم و یا 
کار روی آن انجــام دهیم گرما از او صادر می شــود یا کار ایجاد 
می کند. ماشــین های بخار و انواع ماشین هایی که کار می کند، در 
واقع سیستم هایی بودند که در آنها تبدیل انرژی صورت می گرفت. 
ما با انجام مقداری کار، سطح انرژی یا گرمای آن را باال می بریم. 
حال این سیســتم یا مقداری گرما از خــودش خارج می کرد و یا 
موجب یک حرکت و کار می شد. البته کار به اصطالح فیزیکی آن 
همواره با جابجایی است. اگر نیرو وارد کنیم و جابجایی هم صورت 
بگیرد می گوییم کار اتفاق افتاده است.  اگر سیستم ما منزوی باشد 
و مرتبط با چیز دیگر نباشــد یک پایستگی بقایی در اینجا وجود 
خواهد داشت. اگر سیستم واقعاً منزوی کامل باشد مقدار گرمایی 
که شما به او می دهید با مقدار کاری که از او خواهید گرفت برابر 
است. در واقع تبادل میان این کار و آن گرما امر ثابتی است. مثل 
این که  خصوصیتی در درون این سیستم ها وجود دارد که می تواند 
موجب انجام کار بشــود. این درباره گرما بود اما انواع دیگر انرژی 
هم شناخته شد که  بعداً مورد توجه قرار گرفت. در ترمودینامیک 
آن انــرژی، انرژی گرمایی بود که تبدیل به کار می شــد یا کاری 
که تبدیل به گرما می شــد. کم کم مفهومــی به نام انرژی برای 

سیستم ها مطرح شد. تعریف آن توانایی انجام کار شد. 

هستی شناسی انرژی )جوهر یا عرض( �
در تعریف اولیه از انرژی برداشــت جوهری وجود ندارد و به نظر 
می رســد توانایی، یک قابلیت و کیفیت اســت. کیفیتی است در 
درون جسم که جســم می تواند به وسیله آن کار انجام دهد. اگر 
منظــور از انرژی این باشــد، باید اطالق عرض بــر آن کرد.  و 
این طور که جناب دکتر گلشــنی هم اشــاره فرمودند در تعاریف 
مصطلح امروز و در کتاب ها معمــواًل انرژی همان قابلیت انجام 
کار و کیفیتی است که می تواند در جسم باشد و موجب انجام کار 
و تغییر در اجســام دیگر شود. اگر این معنا از انرژی مورد تحلیل 
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فلسفی قرار گیرد، قاعدتًا باید تحت مقوله کیف از اعراض نه گانه 
واقع شود و تحلیل جوهری از آن نمی توان داشت. 

نظر آیت الله حسن زاده درباره انرژی �
جناب اســتاد حســن زاده آملی در تعلیقه منظومه تقریبًا با همین 
نگاه دربــاره انرژی بحث کرده اند: »و الحــق اّن الجوهر ال یتقوم 
بالعرض« جوهر نمی تواند از عرض ایجاد شــود. ایشان می گویند 
این گفته که ماده یا جرم متراکم، انرژی اســت نمی تواند درست 
باشــد. چون معنایش این اســت که ما جوهر را که جرم و جسم 
متراکم شده باشــد عرض فرض کنیم. برداشت ایشان این است 
که انرژی عبارت اســت از  قابلیت و کیفیت که از معانی عرضی 
است و اگر شیی ماهیتش کیف شد دیگر نمی تواند جوهر باشد.27 
بنابر این  به نظر می رسد ایشان در اصل صحت نظریه هم ارزی 
جرم و انرژی تردید دارند که آیا اصاًل معادله نوشــته شده درست 
است یا خیر؟ چون مفهومی که به عنوان تعریف انرژی امروز در 
عرف رایج فیزیک از آن اســتفاده می کنیم الزمه اش این است 
که عرض باشد. مگر اینکه بگوییم مسامحه ای از گذشته رخ داده 
است و اینکه می گویند انرژی قابلیت انجام کار است، منظور این 
اســت که انرژی چیزی است که قابلیت انجام کار دارد، نه اینکه 
خودش قابلیت انجام کار اســت28 و اگر این گونه باشــد، انرژی 

تحت مقوله جوهر واقع می شود.

تأثیر هم ارزی جرم ـ انرژی در هستی شناسی انرژی  �
 اتفاق مهمی که در تاریخ فیزیــک افتاد معادله هم ارزی جرم و 
انرژی انیشــتین بود. بنابر نظریه نســبیت، جرم و انرژی به یک 
معنا به هم بازگشــت پیدا کرده اند و هم ارز شده اند. و بنا شد جرم 
چیزی باشد که قابلیت تبدیل به انرژی را داشته باشد، انرژی هم 
چیزی باشــد که قابلیت تبدیل به جرم را داشته باشد. بنده  تعمداً 
کلمه جرم را بیشتر از ماده به کار می برم، چون همانطور که استاد 
گلشنی اشــاره فرمودند و مرحوم شهید مطهری به آن پرداخته  اند 
یکی از نظریه ها در این جا این  است که ماده را باید کلی تر از جرم 
و انرژی فرض کرد. یعنی ممکن اســت ما عنوان عام تری داشته 
باشــیم که نامش ماده است. معمواًل هم ارزی ماده و انرژی گفته 
می شود ولی تعبیر  جرم و انرژی دقیق تر است. پس آنچه که امروز 
به عنوان ماده و انرژی از آن یاد می شود همان جرم و انرژی است. 
بنابراین نظریه باید تعریف ماده در فلسفه را به نحوی اصالح کنیم 
که شامل انرژی با خصوصیاتی که دارد هم بشود. معادله هم ارزی 
نشان داد که E )انرژی( مساوی است با mc2 )جرم ضربدر مجذور 
ســرعت نور(. البته همانطور که فرمودند این به معنای آن نیست  
که دو طرف معادله ای که هم ارزند هم ســنخ هستند. ولی به هر 
حال نشان می دهد این دو به یک دیگر تبدیل می شوند. نشان دادن 

معنای معادالت فیزیک با معادالت ریاضی الزاماً این نیست که دو 
طرف معادله یک چیز هستند. بلکه بیان گر نسبت آنها در تبدیل به 
یکدیگر است. در واقع معادله هم ارزی نشان داد: انرژی می تواند  
به جرم و جرم می تواند به انرژی تبدیل شــود. البته این مطلب به 
صورت تجربی حداقل در تبدیل جرم به انرژی قابل مشاهده است.  
در دوره اولیــه جهان که وضعیت جهان متفاوت بود و انرژی اولیه 
عالم بیشــتر بود تبدیل انرژی به جرم زیاد اتفاق افتاده است. ولی 

اآلن به جز در حالت آزمایشگاهی بعید است. 
بله االن هم در جایی که انرژی باالیی وجود داشــته باشــد تبدیل 
انرژی به جرم ممکن است. ولی اتفاق  عکس آن  واضح است؛ یعنی 
تبدیل شدن جرم  به انرژی و پدید آمدن انرژی از برخورد  ذره و ضد 
ذره که در نتیجه آن جرم از بین می رود. این پدیده در آزمایشــگاه 

قابل رویت است. 
با پذیرفتن  هم ارزی، نگاهمان به انرژی متفاوت می شود. در قرن 
بیســتم پس از نســبیت خاص نگاه به انرژی تغییر کرده است که 
باید تحلیل دقیق تر فلســفی برای آن پیدا کنیم. با قبول هم ارزی، 
انرژی  واقعیتی اســت  که می تواند به جرم تبدیل شود و بالعکس. 
این امر مستلزم آن اســت که از سنخ جوهر باشد. چون حداقل در 
اصطالح فلسفه جرم تحت مقوله جوهر است، مکان اشغال می کند، 
حجمی دارد و امتداد دارد.  خصوصیاتی که برای جسم قائل هستیم 
در جرم وجود دارد پس هر خاصیتی که  برای جوهر قائل هســتیم؛ 
مانند بی نیازی از موضوع  جوهر در انرژی هم باید قائل باشیم؛ زیرا 
تبدیل جوهر به عرض و عــرض به جوهر امکان ندارد. این همان 
اشــکالی است  که جناب آقای حسن زاده  مطرح کردند. با توجه به 
پذیرفته شدن  معادله هم ارزی  این  فرمایش را می توان فعاًل از دایره 

بحث  کنار گذاشت. 
دیدگاه دیگر این اســت که اگر بپذیریم انرژی از سنخ جوهر است، 
چگونه جوهری است ؟ نسبت آن با جرم چه می شود؟ آیا  مثل جسم 

و یا جرم، فضا اشغال می کند و حجم و امتداد دارد ؟ 
به نظرم آن نکته اساســی که فالســفه ما باید در آن بیشتر ورود 
پیدا کنند همبن مطلب اســت که آیا جرم و انرژی، هر دو جلوه ای 
از یک حقیقت ثالثه کلی  تری هســتند که خودش را در قالب این 
دو تا نشان می دهد یا اینکه دو حقیقت هم عرض هستند و یا این 
که هر دو حقیقت متبادل، یک حقیقت هســتند؟ به عبارت دیگر: 
دو جلوه از یک حقیقت هســتند یا نه دو حقیقت متمایز هســتند 
که قابلیت تبدیل به همدیگر را دارند. این بحثی اســت که نیاز به 

تحلیل فلسفی دارد.

[ نظر عالمه طباطبایی

فرمایش مرحوم عالمه این اســت که ممکن اســت ما فوق جسم 
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و جرم جوهری در نظر بگیریم  که اســمش انرژی باشد. می گوید: 
اگر اثبات شــود که انرژی به جرم یا جرم به انرژی تبدیل می شود 
بایســتی جوهر دیگری را در تعریف وارد کنیم. فرمایش ایشان این 
است: »نعم لو سلم ما یقال اّن الماده یعنون بها االجسام الذرّیه االول 
قابلة التبدل الی الطاقة« اگر بپذیریم که ماده که  منظورشان از ماده 
همان اجسام ذریه و اتم ها است قابل تبدیل به انرژی هستند »و اّنها 
مجموعة من ذرات الطاقة المتراکمة« و این اجســام ذریه ) اتم ها ( 
مجموعه ای از ذرات انرژی متراکم است. ممکن است  مرحوم عالمه 
با کلمه ذرات انرژی خواســته باشند به انرژی های کوانتومی اشاره 
کنند و شــاید هم این دقت را نداشتند. از طرفی اگر نظریه میدان را 

بپذیریم در بعضی جاها انرژی در قالب ذره نیست. 
می فرماید اگر این را بپذیریم : »کان من الواجب فی البحث الحکمي 
اخذ الطاقة نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر قبل الجســم« باید قبل از 
جسم یک نوع دیگری از جوهر هم در نظر بگیریم. فرمایش ایشان 
این اســت که گویا نوع دیگری از جوهر داریم که جســم نوعی از 
آن می شــود. ذرات جسمیه ذرات اتمی که ایشان گفت، اجسام اول 
هستند، اجسام ذریه اولیه هستند. آنها نوعی از جوهر می شوند جوهر 
دیگری الزم داریم که باید اسمش را انرژی بگذاریم که »ثم ترتیب 
ابحاث المتفرقه علی ما یناسب هذا الوضع« آن وقت باید بیاییم در 
واقع مباحث ماده و انرژی را در فلســفه وارد کنیم و مباحث ماده را 

با یک نگاه دیگری بحث کنیم و ترتیب بحث را عوض بکنیم. 29

بخش سوم؛  �

پرسش و پاسخ نشست علمی انرژی در فیزیک و فلسفه ]

سوال: تفاوت تبدیل شــدن جرم و انرژی به یکدیگر با این تفسیر 
که یکی از این دو معدوم و دیگری خلق می شود به چه نحو است؟

 ،E=mc2معادله ای که بیانگر ارتباط میان جرم و انرژی است یعنی
به آســانی به دست نیامده اســت. این رابطه با فرض هایی به این 
صورت درآمده است که بایســتی مورد توجه قرار گیرند. به عنوان 
مثال ولفگانگ ریندلر30 قبول ندارد که این دو یک خاصیت باشند، 
بلکه معتقد است این دو، دو چیز متفاوت هستند. بر همین اساس او 
نمی گوید جرم و انرژی به همدیگر تبدیل می شــوند، بلکه می گوید 
یکی از آنها نابود و آن دیگری در ازای آن خلق می شود. یعنی کون 
و فساد است و حرکت تدریجی نیست. اما تبدیل بدین معناست که 
مثاًل مشــاهده می کنیم که رنگ یک شیئ به تدریج تغییر می کند، 
نظیر ســیب که ابتدا سبز است ولی به تدریج قرمز می شود. مسئله 
تبدیل یک چیز، با برداشت کالسیکی رایجی که درباره انرژی وجود 
دارد، ســازگار است. برداشت فیزیک کالسیک این است که انرژی 
مطلقاً به عنوان توانایی انجام کار و خاصیتی از ماده تعریف می شود. 

در این صورت انرژی به واقع عرض است.
ولــی وقتی ما وارد حوزه کوانتوم می شــویم، تعــادل کاماًل به هم 
می خورد. این مســئله در آنجا به این روشــنی نیست. تعابیر درباره 
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مکان داشتن، زمان داشتن و مسائل مشابه آنها به طور کلی دگرگون 
می شود. به همین خاطر است که عده ای منتظر هستند انقالبی در 
کوانتوم رخ دهد، چرا که آنها مشاهده می کنند که فیزیکدانان قائلند 
الکترون نه مکان دارد، نه سرعت دارد، مگر زمانی که شما مکان و 
سرعت آن را اندازه گیری کنید. برای آنها این مطلب به راحتی قابل 

پذیرش نیست.
بنابراین چگونگی تبدیل شــدن این دو بــه یکدیگر بین بزرگان 
فیزیک مورد اختالف اســت. بسیاری از آنها قائل به تبدیل نیستند. 
آنهــا می گویند یک ذره از بین می رود و دو فوتون به وجود می آید. 
فوتون در اصطالح معمول ماده نیست، بلکه به آن انرژی می گویند. 
عکس آن همـ  یعنی تبدیل انرژی به جرمـ  وجود دارد. این تبدیل 
اکنون در آزمایشــگاه ها انجام می شــود و در باالی جو نیز صورت 
می گیرد و مخصوص ابتدای عالم یا انرژی های باال نیست. ولی باید 
توجه داشت که اصطالح تبدیل را به نحوی عامیانه به کار می برند. 
ماهیت قضیه چندان روشن نیســت. دلیلی هم که این فیلسوفان 
بخاطر آن دنباله رو این مباحث هســتند، این است که قوت یکی از 

این مواضع، بیشتر نشان داده شود.
بدین ترتیب، مالحظه می کنید که اواًل اتفاق نظری وجود ندارد و ثانیًا 
دو رأیی که توسط بزرگان شناخته شده تِر قضیه  مطرح می شود، یکی 
این است که جوهری مادی وجود دارد که ماده و انرژی تجلیات آن 
هســتند. ولی نظر دیگر که امثال فیلیپ کلیتون31 دنبال می کنند و 

ســرنخ آن به ِورنِر هایزنبرگ32 برمی گردد، این است که اصل آنها 
غیرمادی است. تا پیش از این، اصاًل دیده نمی شد که صحبت از غیر 
ماده به میان آمده باشد. ولی اکنون فیلسوف انگلیسی تراز اول که 
بســیاری از آراء او به ما نزدیک است، آشکارا می گوید که چرا فقط 
بایــد به ماده اکتفاء کرد؟ چرا در این زمینه از علل غیر مادی بحث 

نمی شود؟ این حرف یک حرکت رو به جلو است.
درهرحال، مســئله واقعاً پیچیده است. زمانی که فیزیکدان بزرگی 
ماننــد ریچارد فاینمن33 می گوید: که ما نمی دانیم انرژی چیســت، 
این بدین معناســت که وی نمی خواهد ایــن تعریف ها را اخذ کند؛ 
نمی خواهد انرژی را به عنوان یک خاصیت تلقی کند؛ حتی جرأت 

نمی کند به خودش بگوید جوهر است یا چیز دیگر. 
سوال: در مورد میدان که امروزه به عنوان فضای انتقال انرژی از آن 
یاد می شود، فیزیکدان ها در تالش هستند که میدان های متعدد را 
به میدان واحد ارجاع دهند، هر چند هنوز توفیق نهایی حاصل نشده 
اســت. اما اشکالی که به لحاظ فلسفی رخ می دهد این است که از 
آنجا که در اجسام تداخل محال است و مسئله میدان واحد نیز هنوز 
حل نشــده است؛ حال با فرض اینکه در این عالم مثاًل چهار یا پنج 
میدان وجود داشــته باشد که ظاهراً متداخل در هم نیز هستند، این 

تداخل ها چگونه رخ می دهد؟
قبل از اینکه همه میدان ها را به میدان واحد برگردانیم باید توجه کرد 
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که میدان ها یک وجه مشــترک دارند و آن 
انرژی است. میدان ها با یکدیگر انرژی مبادله 
می کنند. تمام وقایعی که اکنون در حال اتفاق 
افتادن اســت، نظیر تشعشع نور و مانند آن و 
بســیاری چیزهای دیگر، براساس این تبادل 

انرژی است. 
ســوال: ماده و انرژی تاریک چیســت؟ آیا 

تحلیل فلسفی متفاوتی دارند؟
ماده تاریک نوعی ماده است که ما استدالل 
می کنیم باید وجود داشــته باشــد، اما آن را 
نمی بینیم. وقتی ما به کهکشان ها می نگریم 
و حرکت یک ســتاره را در درون یکی از آنها 
رصد می کنیم، ایــن حرکت ها حاکی از این 
است که جرم این کهکشان بیش از آن است 
که تا به حال اطالع داشتیم. این مسئله را به 
دو شکل می توان پاسخ داد: یا باید معادالت 
نســبیت عام را عوض کرد که در نتیجه نیاز 
به جرم دیگری نباشد. به عنوان مثال بهرام 
مشــهون، فیزیکدان بــزرگ و ایرانی مقیم 
امریــکا، در حال حاضر در صدد تغییر معادله 
انیشتین است. دوم اینکه بگویند. نسبیت عام 

کماکان معتبر اســت، لکن یک جرم مفقودهای وجود دارد که آن 
را جرم تاریک نام گذاری می کنند و ما باید در جســتجوی این ماده 
مفقوده باشــیم. در حال حاضر نزاع بر سر این دو نگرش است. ولی 

اینکه کدام یک از اینها درست است را نمی دانیم.
 در رابطــه با انــرژی تاریک هم اختالف وجود دارد. دانشــمندان 
می گویند هفتاد درصد ماده عالم انرژی تاریک اســت و این انرژی 
است که انبســاط عالم را روز به روز تداوم می بخشد، البته باز هم 
فرض انرژی تاریک منوط به این است که ما نسبیت عام را بپذیریم.

ســوال: در فرض غیرمادی بودن انرژی، نحوه تأثیر انرژی بر ماده 
چگونه خواهد بود؟ و آیا این همان مشکل قدیمی رابطه نفس و بدن 

را به وجود می آورد؟ 
در این قرن دانشــمندان بزرگی به وجود داشتن امور غیرمادی، به 
عنوان نمونه مسئله شــعور، اعتراف کرده اند. بعضی از فیزیکدانان 
بــزرگ عصر مــا ـ مانند ماکس پالنــک،34 هایزنبــرگ، إروین 
شرودینگر،35پل ویگنر36 و سایرینـ  گفته اند که شعور امری فیزیکی 
نیست و هیچ فیزیکی نمی تواند شعور را توضیح دهد. از میان زیست 
شناسان نیز جان إِکلس،37برنده جایزه نوبل پزشکی، صریحاً می گوید 
که روح و شعور و مانند آن، اموری فیزیکی نیستند، بلکه یک افاضه 

خاص الهی هســتند و در یک مرحله از رشد جنین افاضه می شوند. 
زیست شناسان بزرگی وجود دارند که آشکارا بر تأثیر امور غیرمادی 
بر ماده اعتراف می کنند. حال که ما این تأثیر و تأثر ماده و غیرماده 
را پذیرفتیم، سؤال این است که تأثیر و تأثر این امور، عرضی است 
یا طولی و کدامیک را بهتر می شود توجیه کرد؟ بر اساس فلسفه ما، 

تأثیر و تأثر امور طولی، مشکلی ایجاد نمی کند و قابل توجیه است.
سوال: بحث در مورد چیستی ماده و انرژی و ارتباط آنها با یکدیگر، 
بدین خاطر بود که ما تلقی واقع گرایانه ای از فیزیک و زبان آن داریم، 
اما اگر نگاهی ابزارگرایانه داشته باشیم و زبان فیزیک را استعاره ای 
بدانیم، اساساً این بحث کنار می رود. سوال این است که اصواًل چه 

ضرورتی دارد که ما نگاهی واقع گرایانه داشته باشیم؟
فی الجمله روشــن است که ما می خواهیم بفهمیم در این عالم چه 
می گذرد؟ آلبرت انیشــتین38می گفت: من آمده ام که ببینم در این 
َماَواِت  عالم چه خبر است؟ قرآن می فرمایدُقِل انُظُروا َماَذا ِفی الَسّ
ْرِض َفانُظُروا َکْیَف 

َ
ْرِض )یونس/101( یا ُقْل ِســیُروا ِفــی اْل

َ
َواْل

 اْلَخْلَق )عنکبوت/20(. فرق ما با حیوانات در این اســت که ما 
َ
َبَدأ

می خواهیم بفهمیم واقعاً چه خبر است؟ و آن عظمت و خشیت الهی 
که در ســوره فاطر به آن اشاره شــده است، مصداقی برایش وجود 

داشته باشد. اینها همگی اشاره به نگرشی رئالیستی دارد.
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در عین حال، باید خاطر نشــان سازیم که بعضی از نظریاتی که در 
فیزیک مطرح می شــود، به نظر می رسد آن نگاه ابزاری را در خود 
داشته باشند. مثاًل بحث پیرامون ابعاد باالتر از سه بعد که در نظریه 
ابرریســمان به آن توجه می شود، انسان احساس می کند که چنین 
نظریاتی، یک جور بازی های ریاضی هستند و لذا ابزارانگاری شاید 
اینجا معنا داشته باشــد، ولی مسئله انرژی در طی دو یا سه قرن و 
در پروسه ای از معرفت عادی بشر رشد کرد تا اینکه به مباحثی که 
اکنون درباره آن مطرح می شــود رسید. در مسئله هم ارزیـ  اعم از 
اینکه بگوییم جرم و انرژی به یکدیگر تبدیل می شــوند، یا بگوییم 
یکی نابود و دیگری خلق و ایجاد می شــود ـ که شــواهد تجربی 
بســیاری برای آن وجود دارد، دیگر مســئله این نیست که بگوییم 
ما صرفاً در حال اســتفاده از ابزارهای ریاضی هستیم. در بعضی از 
نظریــات فیزیکی به نظر می آید که نــگاه ابزارانگارانه وجود دارد؛ 
یعنی گویا فیزیکدان ها باصرف ابزار ریاضی یکسری پیش بینی هایی 
را انجــام داده اند. دراین صورت، تنها آن روابط ریاضیاتی هســتند 
که ســخن می گویند، اما در مورد انرژی به نظر نمی آید که چنین 

پروسه ای طی شده باشد. 
امروزه ابزارانگاری کمابیش بر محیط فیزیک حکومت می کند. این 
نگرش می گوید ما محاســبه را انجام داده و به تبع آن پیش بینی 

می کنیم. در صــورت موافقت آن با تجربه 
کار تمام می شــود؛ دیگر فهم قضیه مهم 
نیست. لکن الزم اســت متذکر شویم که 
باید به فهم مســئله هم توجه شود. صرف 
اینکه معادالت کارآمد هستند کافی نیست. 
نیلزبــور39 مدلی اتمی ارائــه کرد که در آن 
الکترون ها دور هسته  می چرخند و براساس 
این مدل، الیه های انرژی اتم هیدروژن را 
به دست آورد که اتفاقاً موفق هم بود، ولی 
امروزه مدل اتمی وی از رونق افتاده است. 
بنابراین صرف جواب درست، کافی نیست.

در منطق می گویند که مقدمات درســت به 
نتیجه درســت می انجامد ولی عکس آن، 
یعنی نتیجه درست حاکی از مقدمات درست 
باشد، صادق نیست. بزرگان علم نیزپیوسته 
هشــدار می دهند که ما درصدد فهم عالم 
هســتیم و ابزار ریاضی را برای این هدف 

است که به خدمت می گیریم.
ســوال: انرژی در نظریه ریســمان ها چه 

جایگاهی دارد؟ 
نظریه ریســمان از ذرات در نوسان سخن 
می گوید و به عبارتی این نظریه فقط انرژی را مطرح می کند. ولی 
واقعیت این اســت که نظریه ریسمان به صورت مد در آمده است. 
وقتی چیزی مد شــد، به صورت کورکورانه دنبال می شود. یکی از 
موضوعات در عالم فیزیک مسئله مد شدن است، که ناراحتی شدید 
امثال انیشــتین و راجر پنروز40را به دنبال داشته است. در هر حال، 
برخی از بزرگان فیزیک با نظریه ریسمان مخالف هستند. معادالت 
تئوری ریســمان 10 به توان 500 تا جــواب دارند، اما کدام یک از 
اینها در مورد عالم ما درســت اســت؟ خود مدافعان این نظریه نیز 
در اینجا به مشــکل برخورده اند. یک نوع از این نظریه، براســاس 
پیش بینی هایی که دارد، قائل است که عالم به جای سه بعد فضایی 
و یک بعد زمانی، یازده بعدی اســت، یعنی عالم ده بعد و یک بعد 
دارد و ابعادی که ما آنها را مشاهده نمی کنیم، کوچک شده اند. مسئله 
اینجا اســت که پیش بینی های این نظریــه هیچ کدام قابل تحقق 
نیستند و نیازمند انرژی های فوق العاده باال هستند.وانگهی، در همین 
سال های اخیر انتظار بر این بود که یکی از پیش بینی های آن، یعنی 
ابرتقارن،41محقق شــود. اگر فرض کنیم که این پیش بینی محقق 
می شد، در کنار آن، بعضی تئوری های دیگر نیز چنین پیش بینی ای 

دارند. لذا ابرتقارن حاکی از صحت آن نبود. 
ســوال: با توجه به اینکه ماهیت ماده و انرژی این قدر دارای ابهام 
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 نشست علمی

اســت، چرا دانشــمندان از چنین مفاهیم مبهمی برای کشف عالم 
استفاده می کنند؟ 

پیش از این گفتیم که ما از حدود ســه قرن قبل اســت که با یک 
خاصیت روبرو هستیم. حتی افرادی هم که نامی برای آن نگذاشته 
بودند، این خاصیت را می شــناختند. عموماً اعتقاد بر این بود که در 
اجسام، خصوصیتی وجود دارد که می تواند موجب تغییر و حرکت در 
موجودات دیگر بشود و به عبارتی این خاصیت، قابلیت انجام کار را 
دارد. حال، اگر ما بگوییم انرژی چیزی جز قابلیت انجام کار نیست، 
ممکن است محل بحث واقع شود، ولی در صورتی که بگوییم چیزی 
وجــود دارد که قابلیت انجام کار دارد، دیگــر نمی توان آن را انکار 
کرد. این حداقل تبیینی اســت که می توان از این مسئله ارائه داد. 
حدود دو قرن اســت که این تبیین را به کار گرفته و از آن استفاده 
می کنیم. ســپس به تدریج به اینجا رسیدیم که در رابطه هم ارزی، 
این انرژی که به عنوان قابلیت انجام کار شناخته می شد، با جرم نیز 
در ارتباط است. بیشتر سؤاالت فلسفی از همین جا پیدا شد که اکنون 
باید دنبال پاسخی برای آنها باشیم. بنابراین، انرژی مفهومی نبوده 
اســت که اآلن برای ما خاصیتی نداشته باشد و مفهومی غیرعرفی 
و غیرعقالنی به حســاب آید. انرژی چیزی است که ما بسیار با آن 

سروکار داریم.
سوال: براساس فلسفه صدرا، اینکه ما قائل به تغّیر شویم و بگوییم 
که یکی از مــاده و انرژی کاًل از بین مــی رود و آن دیگری خلق 
می شود، محال است. اماچه چیزی باعث شده است که فیزیکدانان 
قائل به کون و فساد کامل هر یک از ماده و انرژی در قبال دیگری 
بشــوند و به جای آن، نظریه تبدیل را نپذیرند؛ یعنی نگفتند که این 
مسئله، تغییر شکل یک حقیقت است، از ماده به انرژی و بالعکس. 

دلیل آنها بر دست کشیدن از نظریه تبدیل چیست؟
این دسته، دلیل محکمی برای ادعای خویش ندارند، زیرا اگر چنین 
بود، جبهه مخالف آنهاپابرجا نمی ماند. ما می بینیم که طرفداران هر 
دو نظریه از فیزیکدانان تراز اول هستند. این بیشتر به خاطر آن است 
که فیزیکدانان اصاًل کاری با این ابعاد فلسفی مسئله نداشتند. ایشان 
به راحتی صحبــت از خلق و فنا و تبدیل می کنند و لزومی بر ارائه 

برهانی فلسفی به نفع نظریه خاص خویش نمی بینند.
سوال: با توجه به تبدیل ماده و انرژی به هم، اصل بقاء انرژی چگونه 

تحلیل می شود؟ آیا این اصل بر کل عالم حاکم است؟
امروزه فیزیکدانان می گویند که جــرم از بین می رود و معادل آن، 
انرژی تولید می شــود و به عکس و بر این اساس آنها از اصل بقاء 
ماده-انرژی صحبت می کنند. اصل بقــاء ماده انرژی در مورد کل 
عالم به شدت محل اختالف است. این اصل، در کل عالم یک اصل 
موضوعه اســت و صرفاً به عنوان یک ادعا مطرح می شود. تنها در 

سیستم های محدود است که ما می توانیم آن را ثابت کنیم.
سوال: امروزه علم فیزیک تا حدودی از مرزهای ماده گرایی رهایی 
پیدا کرده است، ولی یک تفسیر متفاوت و به موازات تفسیری که ما 
در فلسفه خودمان در این گذر از ماده گرایی به ماوراء داریم، در حال 
عرضه شدن است. براساس این تفسیر، افرادی آمده اند و حوزه انرژی 
جهان را به جای خداوند قرار داده اند. برخی دانشمندان نظیر إروین 
الزلو42 با طــرح نظریه Akashic Field دقیقاً چنین کاری را انجام 
داده و آن را جایگزین خداوند کرده اســت. وی می گوید این همان 
چیزی اســت که در ادیان به آن خدا گفته می شود؛ یا دیگرانی که 
آثارشان در جامعه ما نیز تأثیرگذار بوده است مانند دیپاک چوپرا43و 
مثل ِکن ویلبر44که در این راستا، مؤسسه حکمت جهانی را تأسیس 
کرده است.این گروه، با اندیشه های خود درواقع از مرزهای ماده عبور 
می کنند و یک قدم به تعالیم الهی نزدیک می شــوند و پا به عرصه 
ماورای طبیعت می گذارند و می پذیرند که یک میدان انرژی ای فراتر 
از مــاده وجود دارد لکن از طرف دیگر صدهــا قدم تعالیم ادیان را 
به چنین میدانی فرو می کاهند. حال ســؤالی که درباره ارتباط روح 
و انرژی مطرح شــد، در بعضی از نوشــته های چنین افرادی یافت 
می شود؛ فارغ از اینکه شــواهدی تجربی در تأیید آن باشد. آنها به 
صراحت می گویند که وزن کم می شــود، پس روح هم انرژی است 
که می تواند به ماده تبدیل شود و مجدد قابل بازگشت به انرژی نیز 
هســت. خدا هم همین است یعنی در واقع خداوند هم انرژی است. 
در این حالت، موضع ما در قبال تفسیر متافیزیکی مورد ادعای این 

دسته چه خواهد بود؟
خود دانشمندان غربی نیز کاماًل متوجه این مسئله هستند و به چنین 
اندیشه هایی پاسخ داده اند. جالب این است که بعضی از این جواب ها، 
از ســوی متألهان مطرح نشده اســت. مثاًل پل دیویس54 که یک 
دانشمند سکوالر است، برخی از اشکاالت چنین نظریاتی را گوشزد 
می ســازد. وی بالصراحه می گوید که امثال این چیزها، در جایگاه 
خداوند قرار نمی گیرد. لکن متاسفانه آثار منتقدان این چنین نظریاتی 
چندان مورد توجه جامعه ما قرار نگرفته است که اگر چنین می شد، 

جهان بینی دینی و اسالمی مورد توجه جدی تری قرار می گرفت.
اما در بررســی دقیق  تر، حقیقتاً کســانی که چنیــن کتاب هایی را 
می نویسند، دو گونه هستند؛ افرادی که تخصصی در دانش فیزیک 
ندارند ولی براساس یافته های این علم در صدد استنباطاتی در حوزه 
مسائل روان شناسی، الهیات و... برمی آیند.  این دسته، براساس علوم 
موجود در بعضی زمینه ها داوری می کنند. شــبیه این اســتفاده ها، 
در گذشته و در بین اندیشمندان مســلمان هم وجود داشت؛ نظیر 
بهره برداری های که آلوسی در تفسیر خویش یا شهرستانی در کتاب 
اإلسالم و الهیئة از علوم زمان خودشان داشتند. اینها تالش می کردند 
از سطح دانش موجود برای تبیین بسیاری چیزها استفاده کنند؛ گو 
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اینکه این بخش از دانش به انتها رسیده است و ما باید بر اساس این 
سطح از اطالعات، همه چیز را تبیین کنیم. این شیوه، ساده کردن 
مسئله است. دسته دوم، مختصصان دانش فیزیک هستند که در این 
زمینه حرف هایی می زنند. نقص عمده این افراد این است که معمواًل 
آنها اطالعات و توانایی های فلسفی ندارند. این گروه ناخودآگاه یک 
پیش فرض در پس ذهن خود دارند و آن اینکه به هرحال ما براساس 
دانش موجــود، عالم را صرفاً در همین حــد می بینیم و باید آن را 
خودکفا در نظر داشته باشــیم. هر گونه تبیینی که عرضه می شود 
بایستی در محدوده همین عالم باشد، لذا در اینجا نباید بحث از یک 
عالم ماورایی را به میان آورد. این پیش فرض فلســفی است؛ یعنی 
فرض شده است که نباید عامل دیگری ـ  خارج از این جهان ـ  را 
وارد کــرد. باید خدا، روح و نظایر آنها را به همین عالم برگرداند. اما 
اگر ما در جای دیگر و به روشــی دیگر اثبات کنیم ـ  و البته قابل 
اثبات نیز هستـ  که عرصه عالم و موجودات، به این مرحله و مرتبه 
وجودی که ما می شناســیمـ  یعنی عالم مادهـ  محدود نمی شــود، 
طبعاً بعضی از امور دیگر به هیچ وجه قابلیت ارجاع به بعضی از این 

مفاهیم را ندارند. 
ما می بینیم که این مســئله به نحوی دیگر در خود غرب هم مطرح 
شده اســت. اصل این موضوع را کارل پوپر46 مطرح نمود و امروزه 
می توان آن را از زبان برخی دانشمندان بزرگ غربی نیز شنید. پوپر 
می گوید که برخی ســؤاالت هستند که وی آنها را سؤاالت نهایی 
و بنیادی47 نامید. علم تجربی قادر نیســت این پرســش ها را پاسخ 
دهد. پیتر مداوار48 برنده جایزه نوبل پزشکی در کتاب خود با عنوان 
محدودیت های علم49 می نویسد که جواب سؤال هایی نظیر اینکه از 
کجا آمده ام؟ به کجا می روم؟ تکلیف و هدفم چیست؟ و نظایر آنها 
را نمی توان با علم داد. مشابه چنین بیان هایی از شرودینگر هم نقل 
شــده است. به این اندیشه ها در محیط ما کمتر توجه می شود. علم 
محدودیت دارد و جواب این سؤاالت را نه فقط امروز، بلکه هیچ گاه 
نمی تــوان از علم گرفت. فاینمن می گوید که برای پاســخ به این 
سؤال ها باید سراغ فلسفه و دین و... رفت.علم قادر به پاسخ گویی به 
چنین پرسش هایی نیست. جامعه ما بایستی به این حرف توجه کند 
که جواب همه سؤال ها را نمی توان از علم فیزیک، زیست شناسی و 

مشابه آنها اخذ کرد.
سوال: الف( با توجه به اصل تشکیکی که در حکمت متعالیه مطرح 
می شود، مرز بین موجود مادی و مجرد از بین رفته است؛ به این معنا 
که موجود مادی و مجرد دو وجود مباین نیســتند، بلکه دو مرتبه از 
وجود هستند که می شود تفاوت آنها را تنها با شدت و ضعف بررسی 
کــرد. حال آیا می توان بین این تعریــف از موجود مادی و مجرد و 
بیــن حقیقت جرم و انرژی ارتباطی برقرار کرد؟ همان طور که بیان 
شد، یکی از نگرش هایی که در مورد جسم مطرح است این بود که 

بگوییم انرژی و جرم دو نحوه وجود هستند که یکی ـ یعنی انرژی 
ـ در مرتبه طولی باالتری از دیگریـ  یعنی جرمـ  قرار دارد و بالتبع 
آثــار متفاوت هم دارند. اگر بخواهیم این مدل را در نظر بگیریم آیا 
می تــوان تقریبی بین تعریف انرژی و موجــود مجرد انجام داد؛ به 
عبارت دیگر آیا می شــود درجاتی از تجرد مثالی را برای انرژی در 

نظر گرفت؟
ب( از آنجا که تجرد نیز مقول به تشکیک است، آیا نمی توان نظریه 
مســاوقت وجود و انرژی را مطرح کرد؟ یعنی بگوییم وجود همان 
انرژی است. انرژی به توانایی انجام کار تعریف می شود. ما وجود را 
به منشأ  اثر بودن و خارجیت داشتن می شناسیم. این تعریف از وجود 
یک نحوه تناظری با آن تعریف انرژی دارد و شــاید بتوان ارتباطی 
بیــن آنها برقرار کرد. در این صورت، آن نظریاتی که حوزه کیهانی 
انــرژی را متناظر با مفهوم خدای ادیان می دانند را نمی توان متباعد 
از ذهن در نظر گرفت. درســت است که خدای ادیان را نمی شود به 
انرژی تقلیل داد، اما اگر انرژی را مرتبتی از وجود و مساوق با موجود 
مجرد بدانیم، به نظر می رسد که به کمک مبانی حکمت متعالیه بهتر 

بتوان تعریف جدید و مناسبی از انرژی را ارائه داد.
اول اینکه آنها که می گویند انرژی همان خدای ادیان است، در واقع 
با دید مادی به قضیه نگاه می کنند نه با دید مجرد. بنابراین ما با آنها 
شریک نیستیم. ثانیاً می توان انرژی را به مثابه یک امر مجرد منظور 
کرد. مشــابه آن در تعریف امثال هایزنبرگ که مسئله ُمُثل را پیش 
کشیدند، وجود داشت. اگر ما انرژی را مرز میان دنیای مادی و دنیای 
مجردات یا همان مرحله مــادون مجردات؛ یعنی مجردات برزخی 
در نظــر بگیریم، این می تواند به عنوان یک نظریه مطرح بشــود، 
لکن مســاوقت وجود و انرژی را نمی شــود با جرأت گفت. فیزیک 
امروز این را پذیرفته اســت که همان انــرژی ای که اکنون در این 
عالم هســت به جرم تبدیل می شود. به عالوه، فیزیکدانان در حال 
حاضر شعور و آگاهی ای برای انرژی سراغ ندارند. ممکن است بعدها 
به این نتیجه برســند که برای مراتب باالتر انرژی، شعور و آگاهی 
وجود داشــته باشــد، ولی آن انرژی ای که تبدیل به جرم می شود، 
فعاًل شــعور ظاهری ای برای آن قابل تصور نیست، مگر بر مبنای 
ْرِض)جمعه/1(. در چنین 

َ
َماَواِت َوَما ِفی اْل ِه َما ِفی الَسّ ُح ِلَلّ آیه ُیَسِبّ

حالتی، جرم نیز آن آگاهی را دارد. البته آن شــعوری که در تئوری 
بوهمی مکانیک کوانتوم برای الکترون در نظر می گیرند بایستی در 
جای خودش بحث شود. در هر حال، آن آگاهی ای که ما می شناسیم 
و در موجودات مرتبه باالتر یعنی موجودات برزخی یا موجودات مرتبه 
عقول یافت می شود، در انرژی دیده نمی شود. لذا اینکه ما انرژی را 
با خداوند یکی بگیریم یا مساوق با وجود بدانیم، به نظر قابل قبول 
نیســت، هر چند ممکن است در یک مرتبه نازله از عالم برزخ و در 
مرز میان عالم ماده و عالم مجردات باشد. این به عنوان یک نظریه، 
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 نشست علمی

امکان طرح شدن دارد.
سوال: براساس نظریه ی»وجــود رابطه تشکیکی بین ماده و انرژی 
و تأثیرگذاری انرژی بر ماده«،  اگر این تاثیرگذاری به نحو فاعلی ـ 
به معنای فلسفی آن ـ باشد، در این صورت، انرژی باید علت برای 
ماده باشد؛ آن هم علت به معنای اعطای وجود. در حکمت متعالیه، 
رابطه علت و معلول به نحو حقیقت و رقیقت اســت؛ بدین معنا که 
علت یعنی انرژی باید تمام کماالت معلول؛ یعنی ماده را به نحو برتر 
داشــته باشد. لکن این طور به نظر می رسد که برای ماده کماالتی 
هست که انرژی فاقد آنها است. بنابراین آیا نظریه فوق درباره ماده و 

انرژی درست است؟ اگر درست است چگونه توجیه می شود؟ 
خیر؛ چنین نیست. اینکه انرژی کماالتی دارد که ماده فاقد آنها است، 
بستگی دارد به اینکه مقصود ما از ماده و انرژی چه باشد؟ ابتدا الزم 
است تعریف این دو روشن شود تا بتوان گفت که ماده و انرژی دو تا 
هســتند یا یکی و اینکه چه کماالتی ماده دارد که انرژی ندارد یا بر 
عکس. پس لزوماً چنین نخواهد بود که انرژی تمام کماالت ماده را 
دارد. با توجه به نظریه هایی که امروزه ارائه شده است، به اعتقاد ما، 
انرژی مفهومی عام تر از ماده است؛ گاهی اوقات خودش را به صورت 
متمرکز نشــان می دهد که آن را مــاده نام می نهیم و گاهی اوقات 
نیز صورتی غیرمتمرکز دارد. نظیر این را در مورد الکترون مشاهده 
می کنیم که دو جلوه دارد. در برخی آزمایش ها خودش را به  صورت 

ذره نشان می دهد و در آزمایش های دیگر به صورت موج.
اگر اشکال شود که ماده بار دارد درحالی  که انرژی فاقد آن است، این 
به برداشت متفاوت شما از انرژی بازمی گردد. در حقیقت شما انرژی 
را در کنار سایر خصوصیات یک جسم می بینید و می گویید که یک 
جســم فقط انرژی ندارد. انرژی در موجودی ظاهر می شود که بار و 
خصوصیات دیگر هم دارد. در فیزیک ذرات بنیادی نیز می گویند که 
بار هم اقســام گوناگونی دارد. لکن باید توجه کرد که وجه مشترک 

همه این موجودات همان انرژی است.
اشکال: این تأکیدی که بر لزوم تقویت ارتباط بین فیزیک و فلسفه 
می شود، قابل قبول نیســت؛ زیرا فلسفه به خصوص فلسفه ای که 
اآلن مرســوم است، یعنی فلسفه الهی، تنها در حد فرضیه می تواند 
درباره جســم سخن بگوید. به عنوان مثال این مطلب که در خارج 
یک نحوه وجود داریم به نام جوهر که می تواند مســتقل باشد یا به 
نام عرض که غیر مستقل است؛ چنین چیزی هیچ گاه نمی تواند به 
سؤاالتی نظیر اینکه آیا ذات ماده یا انرژی ذره است؟ یا اینکه دقیقًا 
این ابهامی که در حقیقت انرژی وجود دارد چیست؟ به روشنی پاسخ 
دهد، چرا که این مطلب اساســاً بحثی عقلی نیست. لذا فیلسوف ها 
همیشه در حد فرضیه پرداز نســبت به عالم خارج خواهند بود. این 
بیان هایی هم که از فیلســوفانی مانند مرحوم عالمه طباطبایی و... 
نقل گردید، در حقیقت توصیفاتی نسبت به واقع هستند. حال سؤال 

این است که وقتی این ابهامات و فرضیات را در فیزیک نیز بررسی 
می کنیم و می گوییم که دانشــمندان تــراز اول فیزیک نیز چنین 
نظریاتی دارند، در آن صورت همراهی یک فیزیکدان و فیلســوفی 
که خارج از فرضیه نمی تواند حرفی بزنند چگونه می تواند به کشف 

واقعیت خارجی منجر شود؟
اواًل یکی از ثمراتی که بر همراهی فیلسوف و فیزیکدان بار می شود 
این است که فیلسوف می تواند به فیزیکدان بفهماند که آنچه شما 
می گویید، تنها امکان و تنها جواب مسئله نیست، بلکه حتی ممکن 
اســت به او راه و روش بهتری را پیشنهاد دهد. نظیر این مطلب در 
فیزیک کوانتوم اتفاق افتاده است. با انجام یک سری آزمایش ها در 
فیزیک اتمی، فیزیکدانان موفق نشــدند که علت وقایع را درحوزه 
میکروسکپی بفهمند. در نتیجه دو راه پیش روی آنها وجود داشت؛ 
راه نخســت این بود که بگویند در آنجا اساساً علیت حاکم نیست، 
بلکه ُصدفه و شانس حکومت می کند. برخی بزرگان فیزیک این راه 
را دنبال کردند. انیشتین با پشتوانه فلسفی ای که داشت، این نگرش 
را نپذیرفت و مســیر دیگری را در پیش گرفت. وی گفت که علیت 
کماکان حاکم است لکن شما نتوانستید علت را کشف کنید. بعدها 
ثابت شد که حق به جانب انیشتین بوده است و می توان تئوری ای 
عرضــه کرد که همان جواب ها را نیز به دســت دهد، در عین حال 
علّی هم باشد. تمام این روشنگری ها از جانب فیلسوفان عنوان شد. 
هنگامی که هایزنبرگ قائل شد که شانس بر دنیای زیراتمی حاکم 
است، پل فایرابند50 فیلسوف خاطر نشان کرد که شما در حقیقت از 
یک حکم معرفت شناختی نتیجه ای هستی شناختی گرفته اید، یعنی 
نیافتن علت را دلیل نبودن علت دانسته اید. این تذکرات فالسفه مهم 
و موثر بوده است؛ فالسفه ای که آمدند و فیزیک را آموختند و اشتباه 

فیزیکدانان را به آنها گوشزد کردند.
در همین زمینه ســؤالی جالب برای انیشتین مطرح بود از این قرار 
کــه چرا ما می توانیم این جهان را بفهمیم؟ انیشــتین می گوید که 
مشکل ترین و غیرقابل درک ترین چیزی که ما در مورد فهم جهان 
داریم این اســت که می توانیم این جهــان را بفهمیم!51 چرا مغز ما 
با ریاضیات اســت که می تواند جهان خارجی را بفهمد؟ جواب این 
ســواالت برای انسانی که دارای جهان بینی خداباورانه است روشن 
است. این تئوری ســازی همان طریقی است که خداوند از ما برای 
کشف تدریجی جهان خواسته است و پیشرو هم بوده است. همه این 
ابزارهای مفیدی که مورد استفاده بشر است به کمک همین فرضیات، 
کشف و اختراع شده است. این فرضیات به مرور زمان کامل و کاملتر 
شده است به  طوری که امروزه می بینیم میکروسکپ های الکترونی به 
کار گرفته می شوند. ما نباید انتظار داشته باشیم که در همان خط اول 

بتوانیم تمام عالم را بخوانیم.
از طرف دیگــر، خود دانش فیزیک نیز انباشــت ازمفروضات عام 



سال هشتم / شماره 40
بهمن و اسفند 94

21

فلسفی اســت که ممکن اســت یک زمانی در فلسفه به نفع آنها 
برهانی اقامه شــود. نیوتون می گفت تاکنون ارسطو و اتباع او قائل 
بودند که آســمان ها یک حکم دارند و زمین هم یک حکم متفاوت 
دارد. اما اکنون من می خواهم برای هر دوی آسمان ها و زمین، یک 
حکم و قانون واحد جاری کنم که هم حرکت سیارات و هم حرکات 
زمینی از این قانون تبعیت می کنند. این یک فرض اثبات نشده بود 
که معلوم شد صحیح است. هایزنبرگ می گوید من تئوری هایی را 
می پســندم که از ریاضیات ساده بهره بگیرد. پل دیراک52ریاضیات 
زیبا را می پســندید. وی هنگامی که متوجه شد که یک نازیبایی در 
نظریــه اش وجود دارد، آن را به کنــاری نهاد و گفت این ریاضیات 
زشت اســت. روشن است که این فیزیکدانان چنین فرضیاتی را به 
عنــوان اصل قبول می کنند. علوم مملو از این چیزها اســت. ما در 
علوم یک سلسله مفروضات فلســفی را به عنوان اصل، انتخاب و 
قبول می کنیم که ممکن است فلسفه آنها را مستدل کند. اینکه ما 
می توانیــم جهان را با زبان ریاضی بیان کنیم و فیزیک نیز آن را به 
عنوان اصل می پذیرد، به هیچ وجه امر واضحی نیست. اگرچه این 
اصل موفق بوده است، لکن دلیلی در دست نیست که اثبات کند این 
اصل همواره راه گشا خواهد بود. به همین دلیل در حال حاضر برخی 
متفکران استدالل می کنند که شــاید نتوان کل جهان را براساس 

ریاضیات بیان کرد. 
همچنین این ادعا که فلســفه، فرضیه و فرضیه بافی است، درست 
نیست. مطالب فلسفی، یا مفاهیم و گزاره های روشن هستند یا اینکه 
به گزاره های روشــن برمی گردند. لذا ما از آنها برای تبیین استفاده 
می کنیم نه اینکه فرضیه ســازی  کنیم. بله! نسبت به حقیقت جرم 
یا انرژی، خود فیزیک می تواند فرضیه پــردازی کند، ولی باید این 
فرضیه توجیه و تبیین عقالنی داشــته باشد. اگر ما به عنوان مثال 
خصوصیاتــی برای انرژی بیان می کنیم که آن را از ســنخ عرض 
برمی شــمارد، در این صورت انرژی دیگر نمی تواند تبدیل به جرم 
شــود. این دیگر یک فرضیه نخواهد بود، بلکه این امری مسلم و 
قطعی است. ما براساس مبانی فلسفی، آنچه را که به عنوان نظریه یا 
فرضیه  در فیزیک مطرح می شود، تبیین می کنیم. فلسفه در این گونه 
مسائل، یا مبانی را در اختیار علم قرار می دهد یا تبیین ارائه می کند. 
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دبیر علمی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض سالم و خوشامدگویي 
خدمت همۀ حضار محترم و اســاتیدی که دعوت ما را پذیرفتید و 
در این همایش شــرکت کردید. امروز با همایش »نقش عرفان در 
گســترش تشیع در ایران« در خدمت شما هستیم. الزم به یادآوري 
اســت که این همایش، دومین همایش با موضوع عرفان است که 
از ســوی مجمع عالي حکمت اسالمي شعبه مشهد برگزار مي شود 
و ســومین همایش از همایش هایي است که این مجمع توانسته با 
موفقیت تا امروز به انجام برســاند. همایش حاضر را پس از تالوت 
قرآن کریم و ســرود ملي، با خوشــامدگویي جناب حجت االسالم 
والمسلمین دکتر علي رضایي تهراني، مدیرگروه عرفان شعبۀ مشهد 

مجمع عالي حکمت آغاز مي کنیم.
دکتر شــیخ علی رضايي تهراني)مدیر گــروه عرفان مجمع عالی 
حکمت اسالمی شعبه مشهد(: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله 
و الصاله و السالم علي رسول الله و آله آل الله و اللعن علي اعدائهم 
اعداء الله الي یوم لقاء الله. خدا را شاکریم که در مجلسي علمي گرد 
هم آمدیم تا ان شاءاهلل مطالب سودمندی را شنوا باشیم. عنوان این 
همایش »نقش عرفان در گسترش تشــیع در ایران« است. بعد از 

اینکه این عنوان در منظر عزیزان قرار گرفت، برخی به ما اعتراض 
کردند که چرا به جای این عنوان، نگفتید »نقش عرفان در گسترش 

تشیع در جهان«؟ 
در پاسخ می گوییم اگر خداي متعال عنایت کند، قرار بر این است که 
ما سلسله  همایش هایي را با عنوان »نقش عرفان در گسترش تشیع 
در جهــان« برگزار کنیم که آغازین این همایش ها با همین عنوان 
»نقش عرفان در گســترش تشیع در جهان« خواهد بود. پس قرار 
بر این نیســت که به این همایش بسنده کنیم و ان شاءاهلل سلسله  
همایش هایــي را در این زمینه برگزار خواهیم کرد. در حقیقت پیام 
این همایش این خواهد بود که همان گونه که فقه و فقهاي شیعي در 
نشر تشیع در جهان و ایران نقشي اساسي داشتند، عرفان و عارفان 
شیعي نیز نقشی کم نظیر در این زمینه برعهده داشته اند. بنده قصد 

سخنراني ندارم و فقط دو - سه مقدمه کوتاه را بیان می کنم. 

درست شناختن پیشینه فرهنگی خود �
هر ملت و آییني اگر پیشینۀ خود را به درستي نشناسد و این پیشینه 
را قدر نداند، از هویت خود تهي خواهد شــد. گمان ما بر این است 

اشاره:
نشست علمی »نقش عرفان در گسترش تشیع در ایران« از سوی 
مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد پنج شنبه 8 بهمن 1394 
با ســخنرانی و حضور اســاتید محترم حجج اسالم والمسلمین 
علی رضایی تهرانی، محمدحســن وکیلی، دکتر محمد فنایی 
اشــکوری، دکتر غالمرضا جاللی و دکتر  پازوکی در ســالن 

اجتماعات دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.
دبیر علمی این نشســت را جناب آقای دکتر ســید موســوی 
برعهده داشتند. مشــروح گزارش این نشســت به شرح ذیل 

باطالع خوانندگان محترم می رسد.
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 نشست علمی

که اگر ما ملت ایران و نیز شیعیان از پیشینۀ خود غافل باشیم، و نیز 
تأثیري که این پیشــینه در جهان امروز ما داشته و دارد، به یقین از 
هویت فرهنگي خود تهي خواهیم شد. این همایش و همایش هایي 
از این دست درصددند این پیشینۀ درخشان را براي ما معرفي کنند 
کــه مبادا با غفلت از آن، ذوق زدة بعضي از رهاوردهاي امروز جهان 
غرب شویم. ما بر این گمانیم که همان نقشي که جاذبه هاي عرفان 
در گذشته در گسترش تشــیع داشته، امروز هم این جاذبه ها وجود 

دارد، بلکه غني تر و قوي تر و اثرگذارتر شده است.
 من از یاد نمي برم در یکي از ســفرهایي که به مدینه مشرف شده 
بودم، روبه روي بقیع یک جــوان آفریقایي که احتمااًل از لباس من 
حدس زده بود ایرانی ام، جلو آمد و به زبان عربي از من پرسید: شما 
ایراني هستید؟ گفتم: بله. گفت: شما جعفري و شیعه هستید؟ گفتم: 
بله. گفت: من با شما کار دارم. گفتم: در خدمتم. به کناري رفتیم و 
به دور از چشم دوربین ها و چشم شرطه ها مقداري صحبت کردیم. 
او مي گفت: ما در سلوک اســتادي داریم. این استاد به ما امر کرده 
که وقتي به مکه و مدینه مشرف شدیم، به دنبال ایراني ها بگردیم؛ 
با این تعبیر که ایراني ها اهل باطن و اهل دل هســتند. شما به این 
وهابي هاي متحجر نگاه نکنید. ازاین رو، من آمده ام از شما استفاده 

کنم. ایمیلي رد و بدل شد و بعد هم ارتباط برقرار گردید. 
اگر آن جوان آفریقایي یا شهید ادواردو آنیلي به مذهب تشییع روي 
مي آورند، شاید بیش از جاذبه هاي فقه و فقاهت، جاذبه هاي معنویِت 
شــیعي است که آنها را مي کشاند. دوســتاني که در آمریکا و اروپا 
در کارهاي فرهنگي دست اندرکار هستند، به صراحت گفته اند بیش 
از نود درصد جاذبۀ مذهب تشــیع، به دلیل گرایش هاي عرفاني و 
معرفتي و معنوي این مکتب است تا دیگر جنبه های آن. از منظر ما، 
نادیده انگاشتن عرفان اسالمي و شیعي، به معناي ناقص دیدن کامل 
دین خاتم است. در حقیقت به معناي نادیده گرفتن بعدي مهم از ابعاد 

مهم آدمي است؛ یعنی بعد دل انساني. 
در یکي از مالقات هاي مسئوالن ایراني با حضرت آیت اهلل سیستاني، 
ایشــان فرموده بودند ما گسترش تشــیع را در جهان امروز وامدار 
انقالب اســالمي هستیم. بر این جملۀ حضرت آیت اهلل این نکته را 
باید افزود که ما بخشي از این گسترش را وامدار شخصیت بنیانگذار 
این انقالب و بعد معنوي و عرفاني و معرفتي او هســتیم و این بعد 

نباید مغفول قرار بگیرد. 
یکي از ســخنرانان ما جناب آقاي دکتر دیناني بودند که متأسفانه 
نتوانستند تشریف بیاروند. البته ما با پیش بینی این مسئله، از جناب 
آقاي دکتر اشکوري خواسته بودیم اگر دکتر دیناني تشریف نیاوردند، 
شما زحمت سخنراني اول را بکشید و ایشان هم بذل عنایت فرمودند. 
من از ایشــان و از همۀ سروراني که تشــریف آوردند، سپاسگزارم. 

امیدوارم این همایش، همایشــي پربار باشد. امیدوارم خداي متعال 
دست عنایت خود را بر سر این ملت و امت در سراسر جهان بنهد و 
بتوانیم بیش از پیش در راه تعالي فرهنگ اسالمي و شیعي، به ویژه 
در بخش هــاي معنوي این فرهنگ که بیشــترین جاذبه را در این 

فرهنگ دارد، بکوشیم. و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
مجری: از جناب حجت االســالم والمســلمین دکتر علي رضایي 
تهراني، مدیر محترم گروه عرفان مجمع عالي حکمت اسالمي شعبه 
مشهد سپاسگزارم. بی گمان موضوع عرفان از موضوعات داراي فراز 
و فرود در تاریخ علم است که محققان بسیاري به جنبه های گوناگون 
آن پرداخته اند. امروز تالشي از سوي عزیزان و همکاران ما در مجمع 
عالي حکمت اسالمي صورت گرفته تا به برخي از این ابعاد در حد و 
اندازة زماني و امکانات این همایش بپردازیم. بدین منظور در خدمت 
جناب آقاي دکتر محمد فنایي اشکوري، عضو محترم هیئت علمي 
موسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خمیني هستیم که سخنرانی خود 

را با موضوع »عرفان؛ بعد معنوي و باطني تشیع« ارائه می فرمایند.

عرفان؛ بعد معنوی و باطنی تشیع �
دکتر محمد فنايي اشــکوري: ال حول و ال قــوه اال بالله العلي 
العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلي الله 
علي محمد و آله الطیبین الطاهرین. حضور حضار محترم و اساتید 
بزرگوار، برادران و خواهران گرامي سالم عرض مي کنم. چون وقت 
محدود اســت، بنده ســعي مي کنم از مقدمات کم کنم و به اصل 
موضوعي که اعالن فرمودند، بپــردازم. ابتدا مي خواهم تعریفي از 
عرفان ارائه بدهم و بعد در باب نســبت عرفان و تشــیع نکاتی را 

تقدیم کنم.



سال هشتم / شماره 40
بهمن و اسفند 94

25

تعریف عرفان �
تعریفي که بنده براي عرفان انتخاب مي کنم، این است که عرفان، 
راه یافتن شــهودي به باطن عالم است که این راه یافتن از طریق 
طهارت دل و سیر و سلوک به دست مي آید. مقوم یک علم یا یک 
معرفت یا حوزة معرفتي، مواضعي نیست که افراد در آن علم اتخاذ 
مي کنند؛ مقومش موضوع و روش اســت. در این موضوع و روش 
ممکن است افراد مواضع گوناگونی در پیش گیرند؛ مثاًل در فلسفه، 
روش، عقلي است و در فلسفۀ اّولي موضوع، هستي بما هو هستي 
اســت. حال یکي با این روش در این موضوع ماتریالیست مي شود، 
یکي موحد. یکي براي انسان به حیات پس از مرگ قائل مي شود، 
یکي هم آن را انکار مي کند و هر دو فلسفۀ مادي و الهي هم تا وقتی 

با این روش در این موضوع تحقیق مي کنند، فلسفه هستند. 
بنابراین، ما براي نقد یک علــم نمي توانیم به نقد مواضع برخي از 
افرادي که در آن علم هســتند، بپردازیم و اگر آن موضع باطل بود، 
بگوییم آن علم اساســاً باید کنار گذاشته شود. ما هیچ گاه به دلیل 
اینکــه در علم کالم آرای باطلي وجود دارد، اصل علم کالم را نفي 
نمي کنیم، بلکه آن آرای باطل را نقد مي کنیم. ما به دلیل اینکه در 
فقه ممکن است فتواي نادرستي باشد، اصل فقه را کنار نمي گذاریم، 
بلکه در آن فتوا مناقشه مي کنیم. در هر علمي این طور است و این 
روش نامناسبي است که در جامعۀ ما پیدا شده که کساني براي رد 
یک دانش، ســراغ برخي از مواضعي مي روند که بعضي از اهل آن 
دانش در مســائلي اتخاذ کرده اند. حاال فرض کنیم آن اشکال و رد 
درست باشد، معنایش این نیست که آن علم باطل است و باید کنار 
گذاشته شود. اگر آن اشکال وارد باشد، معلوم مي شود آن موضع در 
آن مسئله باطل است و باید موضع دیگري اتخاذ کرد، نه اینکه آن 

علم را کنار گذاشت.
براین اساس، بنده در تعریف عرفان اصاًل وارد محتواي عرفان نشدم 
و به مواضعي که عرفا در آن اتخاذ کردند، اشــاره اي نکردم. عرفان، 
معرفت شــهودي به حقایق باطني این عالم است که از راه طهارت 
و تهذیب نفس به دســت می آید؛ حال آن معارف هر چه مي خواهد 
باشــد، فعاًل در مقام تعریف دخالتي نــدارد. آیا به این معنا و در این 
حد مي توانیم از عرفان اســالمي و شــیعي سخن بگوییم؟ طبیعتًا 
وقتي این گونه وارد بحث شــویم، بحث ما بحثی تاریخي نیست و 
نمي خواهیم از آرای عرفا یا متصوفه یا فرقه ها و طرق عرفاني بحث 

کنیم و اظهارنظر نماییم که درست است یا خیر. 

مقدمات عرفان شیعی �
با این تعریف سراغ خود دین مي رویم؛ یعنی آیا چنین چیزي در دین 
وجود دارد و آیا در دین مي توان از معرفت شهودي و حقایق باطني 
عالم که بر طهارت و تهذیب نفس مبتني اســت، سخن گفت؟ اگر 

این پاسخ مثبت باشــد، مي توانیم بگوییم عرفان اسالمي و عرفان 
شیعي داریم؛ همان طورکه کالم  یا فقه اسالمی و شیعي داریم. اما 

این چند مقدمه دارد:
بپذیریــم.عالم.باطن.و.ظاهر.دارد؛.یعني.دوســاحتي.بودن.عالم.را...1

بپذیریم.
بپذیریم.دین.داراي.دو.ساحت.ظاهر.و.باطن.است...2
بپذیریم.في.الجمله.مي.توان.به.باطن.دین.و.در.نتیجه،.به.باطن.عالم...3

راه.یافت؛.یعني.این.راه.مســدود.نیســت..البته.ممکن.است.برخي.
بگویند.این.راه.باز.است،.ولی.فقط.براي.معصومان.باز.است.

بپذیریم.غیرمعصوم.هم.في.الجمله.به.باطن.این.عالم.راه.دارد...4

 اگر این چند مقدمه پذیرفته شود، تردیدي نخواهیم داشت که دین، 
از جمله اســالم و نیز تشیع، یک بعد باطني دارد و البته دلیل ویژه 

بودن تشیع را هم عرض خواهم کرد.
 اما در مقدمه نخست که »آیا عالم داراي ظاهر و باطن است؟« باید 
سراغ خود دین برویم؛ چون بحث ما درون دیني است و مي خواهیم 

ببینیم آیا در اسالم چیزي به نام عرفان هست یا نه؟
توصیف قرآن از غیب و شهادت:

 در اینکه عالم دو ساحت ظاهر و باطن یا دو ساحت آشکار و پنهان 
یا غیب و شــهادت دارد، تردیدي نیست. در چند جای قرآن کریم 
عالم غیب و شــهادت آمده اســت؛ یعني دو عرصه داریم: غیب و 
شهادت، و خداوند عالم به غیب و شهادت است و مي دانید که غیب 
و شهادت براي خداوند نسبي است؛ یعني براي خداوند هیچ چیزي 
غیب نیست. پس آنچه براي ما غیب و نهان است، براي خدا غیب 
هاَدِة َو  نیست و همه چیز براي او آشکار اســت: عاِلُم اْلَغْیِب َو الشَّ
ــهاَدِة اْلَکِبیُر اْلُمَتعال2  و  ُهــَو اْلَحِکیُم اْلَخِبیُر 1،عاِلُم اْلَغْیِب َو الشَّ
 3.ُئُکْم ِبما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن هاَدِة َفُیَنبِّ وَن ِإلی  عاِلِم اْلَغْیِب َو الشَّ ُثمَّ ُتَردُّ
خداوند عالم به غیب و شهادت است و ما دو عرصه و ساحت داریم: 
ْقِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن 

ُ
غیب و شــهادت. در سورة حاقه می خوانیم: َفاَل أ

* َو ما ال ُتْبِصُرون.4 حقایقي در این عالم هســت که دیده مي شود 
و ما مي بینیم، و حقایقي هســت که ما نمي بینیم؛ سوگند به آنچه 
ْنیا َو ُهْم  مي بینید و آنچه نمي بینید. َیْعَلُموَن ظاِهــرًا ِمَن اْلَحیاِة الدُّ
َعِن اآلِْخَرِة ُهــْم غاِفُلوَن5. اهل ظاهر ظاهري از عالم را مي دانند و 
آگاهي و آَشنایي دارند و از آخرت غافل اند، و آخرت را در برابر ظاهر 

قرار داده است.
عالمه طباطبایي این آخرت را به باطن تفسیر مي کند؛ چون در برابر 
ظاهر قرار گرفته اســت. اصواًل از نظر قرآن کریم مرز دین داري و 
بي دیني، ایمان به عالم غیب است. دین دار کسي است که به غیب 
ایمان و باور دارد، و ملحد کســي اســت که به غیب ایمان و باور 
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب  ِقیَن الَّ ندارد: ذِلَك اْلِکتاُب ال َرْیَب ِفیِه ُهدًى ِلْلُمتَّ
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 نشست علمی

ــا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقون.6  خداوند وحي و حیات  الَة َو ِممَّ َو ُیِقیُموَن الصَّ
پس از مرگ را به عنوان سه مصداق غیب در اینجا طرح کرده است. 
کساني از قوم حضرت موسي وقتي آنها را به ایمان دعوت کرد، 
َه َجْهَرة؛7 »ما به تو ایمان  ی َنَرى اللَّ چنین گفتند: َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّ
نمي آوریم، مگر اینکه خدا را آشــکارا ببینیم«؛ یعني خدا یک موجود 
مادي محســوس شود و ما او را ببینیم. در واقع زیر بار غیب نرفتند و 
گفتند ما چیزي را مي پرستیم که محسوس و آشکار و قابل لمس باشد. 
بنابراین، هر دین باور و مســلماني که به قرآن اعتقاد دارد، می پذیرد که 
عالم یک ساحت پنهان و غیب و باطن و ناآشکار دارد که نادیدني است.

 ســراغ دین مي آییم؛ چون اعتقاد ما بر این است که دین یا کتاب 
آسماني و قرآن کریم، نسخه اي از عالم است. عالَم، کتاب تکویني 
خداوند اســت و قرآن، کتاب تدویني یا تشــریعي اوست و بین این 
دو کتاب، تطابق اســت. اگر عالم ظاهر و باطن دارد، قرآن هم که 
بازتاب دهنده عالم اســت، ظاهر و باطن دارد و این از آیات فراواني 
استفاده مي شود و در روایات به همین واژه هاي ظاهر و باطن تصریح 
شــده است. روایتي از رسول اکرم دربارة قرآن هست که فرمود: 
»له ظهــر و بطن، فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه 
عمیق؛8 قرآن ظاهري و باطني دارد. ظاهر آن حکم و باطن آن علم 

است، ظاهرش زیبا و باطن آن ژرف است«.

نقش عرفان در تعمیق و گرایش به تشیع �
این ژرف بودن مرا به یاد این نکته انداخت که ما مي توانیم با توجه به 
مبحث مورد نظر در همایش، هم در زمینه گسترش تشیع در ایران 
سخن بگوییم و هم از نقش عرفان در تعمیق تشیع در ایران سخن 
بگوییم؛ یعني فقط بحث گسترش نیست که عرفان و عارفان موجب 
شدند جمع بیشتري به تشیع گرایش پیدا کنند؛ مهم تر از این کاري 
که اهل عرفان کردند، این اســت که معرفت و شناخت ما از تشیع 
ژرف تر شده است و این اهمیتش کمتر از آن اهمیت گسترش به لحاظ 
عرضي نیست و شاید بیشترین نقش آنها، به ویژه در ایران این تعمیق 
دین باشد تا گسترش ترویج تشیع؛ البته عرفان و تصوف در بسیاری 

از مناطق دنیا در ترویج اسالم نقش برجسته اي داشته است.

ظاهر و باطن قرآن �
فیض کاشــاني حدیث معروفی را از رســول اکرم نقل مي کند 
کــه: »ان للقرآن ظهــرا و بطنا و لبطنه بطن الی ســبعة ابطن«.9 
همچنین فرمود: »انزل القرآن علی سبعة احرف لکل آیة منها ظهر 
و بطن«.10 هر آیه اي از آیــات قرآن، ظاهر و باطني دارد، نه اینکه 
بگوییم في الجمله قرآن باطني دارد. هر آیه اي، ولو آیاتي که ممکن 
است به امور خیلي عادي و ظاهري ناظر باشد، باطني دارند. همین 
مضامین در سخنان حضرت امیر  هم وجود دارد: »َو ِإنَّ الُقرآَن 

ِنیٌق، َو َباِطُنُه َعِمیٌق، اَل َتْفَني َعَجاِئُبُه، َواَل َتْنَقِضی َغَراِئُبُه، َواَل 
َ
َظاِهُرُه أ

ُلَماُت إالَّ ِبِه؛11 همانا قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف  ُتْکَشــُف الظُّ
است. شگفتي هاي آن تمام نمي شود و اسرار نهفتۀ آن پایاني ندارد و 

تاریکي ها جز با قرآن برطرف نمي شود«.
 فضیل بن یسار از امام صادق  درباره معناي این حدیث مي پرسد: 
»ما فی القرآن آیۀ اال ولها ظهر و بطن؟«؛ یعنی اینکه هیچ آیه اي در 
قرآن نیست مگر اینکه ظاهر و باطني دارد، یعنی چه؟ حضرت پاسخ 
داد: »ظهره تنزیله و بطنه تاویله، منه ما قد مضی و منه ما لم یکن، 
یجری کما تجری الشمس و القمر؛12 ظاهر قرآن همان چیزي است 
که نازل شــده و همان واژگانی است که در دسترس است، و باطن 
قرآن آن معنایي اســت که ما از راه تأویل به آن مي رسیم. برخي از 
قرآن تحقق یافته و برخي از آن هنوز تحقق نیافته است. قرآن هم 

مانند خورشید و ماه در پرتوافشاني است«.
امام سجاد  درباره قرآن فرمود: »َله تُخوٌم َو َعلی ُتُخوِمِه ُتُخوٌم، ال 
ُتْحصی َعجاِئُبُه َو ال ُتْبلی َغراِئُبُه؛13 قرآن مراتبي دارد و آن مراتب نیز 
داراي مراتبي است که نه عجایب آن به شماره درمي آید، نه غرایب 

آن کهنگي مي پذیرد«.
َوَجلَّ َعلی  ِه َعزَّ نیز ایشــان در حدیث دیگري مي فرماید: »ِکتاُب اللَّ
طآِئِف َو اْلَحقآِئِق«؛14 یعنی  َاْرَبَعِة َاْشیآِء، َعَلی اْلعباَرِة َو ااْلشــاَرِة َو اللَّ
قرآن مشــتمل بر عبارت، اشــاره، لطایف و حقایق است. مفسران 
گفته انــد عبارت همان چیزي اســت که از واژگان قرآن اســتفاده 
مي شــود و هر کس علم عربي را بلد باشــد، این معنا را درمي یابد. 
اشاره به دقت عقالني نیاز دارد که معمواًل کار مفسران است. لطایف 
افزون بر دقت عقالنی، به لطافت درون هم نیازمند است و فهم آن 
معاني به طهارت و تهذیب نفس و اتصال به والیت نیاز دارد. حقایق 
هم که براي انبیاست و ژرف ترین الیه هاي دروني قرآن کریم است. 
بنابراین، با این سخنان معصومان  مقدمۀ دوم هم جاي تردیدي 
براي مؤمن به قرآن و ســنت باقــي نمي گذارد که دین خدا مراتب 
ظاهــر و باطن دارد و به همان ســطح ظاهري که از دین فهمیده 
مي شود، منحصر نمي شود. البته معنای ظاهر و باطن این نیست که 
ظاهرش کم  اهمیت است و هر چه هست، باطن است؛ خیر، ظاهر و 
باطن هر دو جزء دین هستند و دین بدون هر یک از این دو ناتمام 
است. ســخن در مهم بودن و نبودن نیست. ظاهر یعني چیزي که 
از دین آشکار است و باطن یعني آنچه از دین پنهان است و هر دو 

ارزشمند هستند و اساساً قوام باطن به ظاهر است. 
پس دین نیز مانند عالم، ظاهر و باطن دارد و ظاهر و باطن دین، ناظر 

به ظاهر و باطن عالم است. 

چگونگی راهیابی به باطن عاَلم �
آیا مي توان به آن باطن راه یافت؟ باطن هست، ولی پوشیده است. 
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حال چه کساني و از چه راهي مي توانند به آن دست یابند؟ اصل اول 
این است که عالم به غیب خداوند است. آن کسي که باالستقالل و 
به طور مطلق و بالفعل و نامحدود به همۀ ظواهر و بواطن علم دارد، 
خداوند است: »َو ِعْنَدُه َمفاتُِح الَْغْیِب ال َیْعلَُمها إاِلَّ ُهو«.15 مفاتح غیب 
باالصاله نزد خداست و هر کس جز خداوند بخواهد این علم را داشته 
باشــد، موهبت خداست و محدود به حدود آن شخص و مشروط به 

شرایط اوست.

وحی؛ راه دستیابی پیامبران و ائمه الهی به غیب �
یکي از راه هاي علم به غیب که نزد خداست و غیرخدا بدان راه ندارد، 
وحي است که خداوند به پیامبران ارسال و آنها را از غیب آگاه مي کند 
و مواردش در قرآن فراوان است. خود قرآن هم وحي است: »ِتْلَك ِمْن 
ْنَت َو ال َقْوُمَك ِمْن َقْبِل هذا؛16 

َ
ْنباِء اْلَغْیِب ُنوِحیها ِإَلْیَك ما ُکْنَت َتْعَلُمها أ

َ
أ

اینها اخبار غیبي است که ما به تو وحي کردیم و اگر این وحي نبود، 
تو از آن خبري نداشتي«. یا در قصۀ حضرت مریم هم عین همین 
ْنباِء اْلَغْیِب ُنوِحیِه ِإَلْیك؛17 یعنی  تو که 

َ
تعبیر آمده است: ذِلَك ِمْن أ

نبودي و این تاریخ هم مســتند و مکتوب نوشته نشده است، ولي از 
طریق وحي پیامبر از آنچه بر دیگران و بر خود او پیش از این وحي 

پوشیده بوده است، آگاه می شود. 
به باور شیعه، این امر به وحي و پیامبر محدود نیست و ائمۀ معصوم 
نیز از طریق الهام یا طریق تعلیم پیامبر مي توانند به وحي علم پیدا 
کنند، و علم هم پیدا مي کنند و این در سخنان خود ائمه فراوان آمده 
است. معروف است که امیرمؤمنان  مي فرماید: »لو ُکِشَف الِغطاَء 
َماِء  َنا ِبُطُرِق السَّ

َ
ْن َتْفِقُدوِني َفَل

َ
ما اْزَدْدُت یقینا«18 یا »َســُلوِني َقْبَل أ

ْرض«.19  حضرت مي فرماید به راه هاي آســمان 
َ
ي ِبُطُرِق اْل ْعَلُم ِمنِّ

َ
أ

از راه هاي زمین آشــناترم. راه هاي آسمان، همان راه هاي باطني و 
چیزهایي است که بر دیگران پوشیده است. یا در آن حکایت معروف 
که حضرت دســت کمیل را مي گیرند و به بیرون از شهر مي برند و 
َشاَر 

َ
براي اینکه اســراري را به او بفرمایند »ِإنَّ َهاُهَنا َلِعْلمًا َجّمًا َو أ

ِبَیِدِه ِإَلی َصْدِرِه« و به سینۀ خود اشاره مي فرمایند که در اینجا علوم 
َصْبُت َلُه َحَمَلة«20 کاش حامالني براي 

َ
انباشته اى وجود دارد »َلْو أ

این علوم مي یافتم و این اسرار را به آنها مي گفتم.
 معلوم مي شود غیرامام هم مي تواند این علم را داشته باشد؛ اگر امام 
این علم را به او عنایت کند و تعلیم دهد. در خود قرآن هم تصریح 
شــده که علم غیب نزد خداست، ولي خداوند این علم را به دیگران 
 21.ــهاَدِة َو ُهَو اْلَحِکیُم اْلَخِبیُر هم عطا مي کند: عاِلُم اْلَغْیِب َو الشَّ
خداوند عالم به غیب اســت، ولي این غیب را مي تواند به پیامبران 
تعلیم دهــد و منتقل کند. در زیارت جامعــۀ کبیره خطاب به ائمه 
ِه«؛22 یعنی خداوند  عرض می کنیم: »واْرَتضاُکْم ِلَغیِبِه َو اْختاَرُکْم ِلِسِرّ
آن غیبي را که هر کس را بخواهد از آن آگاه مي کند، به شما داده و 

شما را اهل سر و راز خود قرار داده است.
ْعَلُم  ِکَتاَب  

َ
ي  َل هِ  ِإنِّ امام صادق  در همین زمینه مي فرماید: »َو اللَّ

ْرِض 
َ
ــَماِء َو َخَبُر اْل ي ِفیِه َخَبُر السَّ ُه ِفي َکفِّ نَّ

َ
ِلِه ِإَلی آِخِرِه َکأ وَّ

َ
ِه ِمْن أ اللَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفیِه ِتْبَیاُن ُکلِّ  َو َخَبــُر َما َکاَن َو َخَبُر َما ُهَو َکاِئــٌن َقاَل اللَّ
َشيْ ٍء«؛23 یعنی من علم به کتاب خدا و اول و آخر و محتوا و معارف 
این کتاب را دارم و اخبار زمین و آسمان و اخبار آنچه بوده و خواهد 
بود، در دســت من است. معلوم مي شــود این هم از مصادیق علم 
به غیب اســت؛ زیرا این کتاب در اختیار همه اســت، ولی کسی از 
این علومي که حضرت خبر مي دهد، خبر ندارد. پس، از این کتاب، 
نمی توان این علوم را استخراج کرد. به همین دلیل است که ما اینها 
را حافظ اســرار الهي و حامل کتاب خدا می دانیم و این قطعاً بدان 
اشــاره دارد که ایشان، هم به ظاهر و هم به باطن کتاب علم دارند. 
پس آنها هم عالم به ظاهر و باطن کتاب هستند و هم عامل به آن؛ 
ِذیَن  برخالف علماي یهود که عالم بودند، ولي عامل نبودند: َمَثُل الَّ

24.ْوراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوها َکَمَثِل اْلِحمار ُلوا التَّ ُحمِّ

تهذیب نفس راه رسیدن به معرفت �
 معصومان به اذن و تقریر الهي به مقداري که مشیت خداوند اقتضا 
کند، به آن باطن راه دارند. راه شــناخت آن باطن چیست؟ یعني چه 
باید کرد که به آن باطن راه یافت؟ افزون بر راه هاي ظاهري حسي 
و عقلي تفکر و تدبر، در قرآن کریم بر این قضیه تأکید شده و جزو 
مسلّمات قرآني است که تهذیب نفس و طهارت و تقوا راهي براي 
معرفت است. لّب ادعاي عرفان نیز این است که ما غیر از مطالعه و 
تفکر و تعقل، راه دیگري هم براي معرفت داریم که شرط آن تهذیب 
 25.ِقیَن نفس و طهارت است: ذِلَك اْلِکتاُب ال َرْیَب ِفیِه ُهدًى ِلْلُمتَّ
قرآن هدایت براي متقین اســت. هدایت، یعنــي یافتن حقیقت و 
رسیدن به حقیقت. شرط نیل به حقیقت، تقواست؛ یعني بین هدایت 
و تقوا ارتباط است. در موارد مکرري در قرآن کریم آمده است: ِإْن 
ه،27 و َو  ُمُکُم اللَّ َه َو ُیَعلِّ ُقوا اللَّ َه َیْجَعْل َلُکــْم ُفْرقانا 26،اتَّ ُقوا اللَّ َتتَّ
ُهْم ُسُبَلنا؛28 یعني بین مجاهدة با نفس و  ِذیَن جاَهُدوا ِفینا َلَنْهِدَینَّ الَّ
هدایت و معرفت یافتن و به حقیقت رسیدن ارتباط است؛ یعني نوعی 
معرفتي در این عالم هســت که راه نیل به آن، داشتن بهرة هوشي 
باال و مطالعه و تفکر تنها نیست؛ تقوا و مجاهده است: َفَمْن کاَن 
َحدًا.29 راه 

َ
ِه أ ِه َفْلَیْعَمْل َعَماًل صاِلحًا َو ال ُیْشِرْك ِبِعباَدِة َربِّ َیْرُجوا ِلقاَء َربِّ

لقاء اهلل ایمان به توحید و عمل صالح است؛ یعني در کنار این علوم 
ظاهــري و تفکر، راه دیگري براي رســیدن به حقیقت وجود دارد؛ 
حقیقتي که سرنوشت و سعادت و رستگاری انسان در گرو نیل به آن 
ُه َلُقْرآٌن َکِریٌم ال  اســت و راهش تقوا و طهارت و مجاهده است: ِإنَّ
ُروَن؛30 یعني قرآن باطني دارد که جز اهل طهارت  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ َیَمسُّ
به آن باطن نمي رســند. تمام ادعاي عرفان همین است که قرآن و 
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 نشست علمی

دین باطني دارد که تنها از راه طهارت می توان به این باطن رسید. 
معناي ظاهري آیه هم درست که خط قرآن را بدون طهارت ظاهري 
نمي توان لمس کرد، ولي افزون بر این، مس حقیقت و باطن قرآن 

هم بدون طهارت باطني میسر نیست. 
ْرَبِعیَن 

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ أ ْخَلَص َعْبٌد ِللَّ

َ
در حدیث معروف آمده اســت: »َما أ

َصَباحًا ِإالَّ َجَرْت َیَناِبیُع اْلِحْکَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلی ِلَساِنِه«.31 شرط نیل به 
حکمت، اخالص است. طبیعي است که این حکمت، فلسفۀ بحثي 
نیســت؛ زیرا شرط فلسفۀ بحث، اخالص نیست. انسان با مطالعه و 
فکر فلسفه را مي آموزد، ولی شــرط آن حکمتي که از قلب انسان 
مي جوشــد،  اخالص است. بنابراین، طهارت، تقوا، سیر و سلوک، و 
تهذیب نفس راهي اســت که قرآن کریم به ما مي آموزد و ما را به 
باطن و حقیقت دین مي رســاند. این شناخت البته شناخت حصولي 
ظاهري حســي یا عقلي نیســت؛ نوعي مواجهۀ مستقیم و ارتباط 
بي واسطه با حقیقت است. سنخ معرفتي که از راه طهارت و اخالص 
به دســت مي آید، با معرفتي که از راه تفکر و تدبر به دست مي آید، 
تفاوت دارد. البته معناي این سخن این نیست که تفکر و تدبر مهم و 
الزم نیست. قرآن کریم بسیار به تفکر و تدبر دعوت مي کند. خداوند 
به ما قواي معرفتي متعدد داده است و هر یک از اینها براي شناخت 
ساحتي از هســتي به کار مي آید و هیچ کدام ما را از دیگري بي نیاز 
نمي کند. تقوا هم ما را از تفکر و تدبر بي نیاز نمي کند و اساســاً تقوا 
بر تفکر و تدبر  مبتني است؛ وگرنه، به خرافات می انجامد و تفکر و 
تدبر بدون طهارت قلب، ما را به فلسفه ای خشک و بي روح مي رساند. 

پس همۀ این معرفت ها در کنار هم باید باشند.
 در پایان بحث، شــواهدی را درباره ی معرفت بي واسطه و مستقیم 
عرض می کنم. امام صادق مي  فرماید: »مازلت اکَرر آیات القرآن 
حّتی بلغت الی حال کأَنني ســمعتها مشافهة مَمن أنزلها«؛32 یعنی 
آیات قرآن را به قدري تکرار کردم تا به مرحله اي رسیدم که گویي 
ی  َســِمْعُتَها ِمْن   ُد َهِذِه اآلَْیَة َحتَّ َردِّ

ُ
از گویندة آن شــنیدم. »َما ِزْلُت أ

َقاِئِلَها«؛33 یعني علم امام به باطن دین، علم ســمعِي نقلي نیست؛ 
ایــن طهارت و تقوا و اخالص و در اوج آن عصمت ائمه اســت که 
آنان را به جایي مي رســاند که این چنین ادعا و سخني بگویند که 
دانش مستقیم و بي واســطه از وحي الهي گرفته شده و این علمي 
اســت که در حدیث معروف آمده اســت: »العلم نور یقذفه الله في 
قلب من یشاء«.34 علمي که حاصل این طهارت و تقواست، در واقع 
پاداش آن طهارت و تقواست که خداوند این نور را در دل کسي که 
بخواهد، قرار مي دهد. پس نوري اســت در دل، نه فقط تصورات و 

تصدیقاتي در ذهن. 
این راه ها منحصر به معصومان نیســت و تمام این آیات و روایات 
به صورت عام و مطلق است. پس هر کس را که طهارت و اخالص 
داشته باشد، دربرمی گیرد؛ منتها مراتب محفوظ است و هر کس به 

مقدار اخالص و طهارت و تقوا از این معرفت بهرمند مي شود. با این 
مقدمات، براي کســي که با معارف دین آشنا و به آنها مؤمن باشد، 
جزء مســلّمات و بدیهیات است؛ یعني جاي بحث نیست که ما نوع 
دیگري از معرفت در دین داریم که حاصل ســلوک و تهذیب نفس 
و طهارت اســت و عرفان شیعي یعني همین. حاال عرفان تاریخي 
چیست؟ اینکه فالن عارف چه گفته، بحث دیگري است که به اصل 
بحــث ما صدمه اي نمي زند. گاهي افرادي بر اثر دیدن لغزش هایي 
از کساني یا توهم چنین لغزشــي، اساس عرفان و علم به باطن و 
این راهي را که گوهر دیانت است، انکار کرده اند یا آن را زیر سوال 

برده اند. و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
مجری: از اســتاد ارجمند جناب دکتر محمد فنایي اشکوري، عضو 
هیئت علمي موسسه آموزشي پژوهشــي امام خمیني که مطالب 
ســودمندي ارائه فرمودند، سپاسگزارم. آنچه امروز با عنوان میراث 
عرفان شیعي در اختیار ماست، بي شک حاصل تالش اندیشمنداني 
اســت که در طول تاریخ اسالم زحمات بسیاری کشیده و رنج هاي 
فراواني بر خود هموار کرده اند. پي جویي تاریخ عرفان شیعي، افزون 
بر بعد علمي آن، به نوعي پاسداشــت بزرگاني است که در این راه 
گام هاي بلندي برداشته و امروِز ما را ساخته اند. با این مقدمۀ کوتاه 
از جناب حجت االسالم والمسلمین محمدحسن وکیلي، استاد حوزه 
و محقق در موضوع عرفان شیعي دعوت مي کنم که مباحث خود را 
با عنوان »سیر تاریخي تأثیر عرفان در تعمیق اندیشه هاي شیعي« 

بفرمایند.

سیر تاریخی تأثیر عرفان در تعمیق اندیشه های شیعی �
حجت االسالم  محمدحسن وکیلي: بسم الله الرحمن الرحیم. 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی ســیدنا و نبینا محمد و آله 
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الطاهرین. بحثي که بناســت در محضر سروران ارائه کنم، مروري 
است بر »سیر تاریخي تأثیر عرفان در تعمیق اندیشه هاي شیعي«. 
پیش از ورود به بحث، با تعجیل فراوان مقدماتي را عرض مي کنم.

1. مقدمه اول اینکه، مراد از عرفان در این بحثي که عرضه مي شود، 
یک سلســله معارف قلبي و شهودي اســت که در قلوب جمعي از 
اولیای خدا در طول تاریخ تحت تأثیر سلوک و معنویت دیني شکل 
گرفته و شــهود و مکاشفه شده اســت. این سلسله معارف، معارفي 
نیست که صرفاً در حد سلوک باشد بلکه در حد انسان کامل است؛ 
چون گاهی عرفان در زبان امروز به معناي ارتباط با عالم باطن تفسیر 
مي شود و سرور معظم هم توضیح فرمودند. اما عرفان در عرض بنده 
بیش از این اســت، همان اصطالح عرفان اسالمي متداول؛ یعني 
سلســله دریافت هاي قلبي که از افق عالم مثال و عالم عقل عبور 
کرده باشــد و به الیۀ عالم اسماء و صفات و بلکه فناي تام ذاتي و 
دریافت حقیقت توحید رسیده باشد. مي خواهیم ببینیم تأثیر این دسته 
از عرفا که صرفاً زاهد و عابد نیستند یا صرفاً اهل مکاشفه و سلوک 
نیستند، بلکه کساني هستند که نهایت درجۀ عمق معارف دیني را در 
طول تاریخ به شکل قلبي دریافت کرده اند، بر اندیشۀ شیعي چگونه 

بوده است.
2. مقدمه دوم اینکه، عرفان به این معنا، یعني ســیر و سلوکي که 
به دریافت حقیقت توحید بینجامد، مســئله اي نیست که از بیرون 
مکتب تشیع و خانۀ اهل بیت آمده باشد. این عرفان یک خط 
مشــخصي از معارف خود اهل بیت است که در یک راستاي 

خاصي خودش را ظهور و بروز داده است. 
مســتحضرید که در مباحث رجالي نیز این مســئله مطرح مي شود 
که ائمه به حســب قابلیت ها و توانایي هاي اصحاب، معارف را 
بین ایشان پخش مي کردند: گروهي در مسائل کالمي، گروهي در 
مسائل فقهي و گروهي در مسائل معرفتي، و دست کم در فن رجال 
ســه شاخه در بین اصحاب ائمه مطرح اند: فقیهان، متکلمان و اهل 
معرفــت، و اینها در دوره هاي اول هر کدام در حوزة خود مشــغول 
بوده اند. از اصحاب معرفت مثــل مفضل یا جابر بن یزید، به ندرت 
احادیث فقهي نقل شده است؛ همان طورکه از زراره و محمدبن مسلم 
به ندرت احادیث معرفتي نقل شــده است، و امثال هشام  بن حکم و 
هشام بن سالم با اختالف گرایش بیشتر در مسائل کالمي اظهارنظر 

مي کردند. 
مسئلۀ عرفان، مسئله اي است که جوهرة آن در تشیع شکل گرفته و 
امتداد مکتب اهل بیت است. ازاین رو، باید دقت کنیم وقتي از تأثیر 
عرفان در تعمیق اندیشــۀ شیعي صحبت مي کنیم، در واقع به زبان 
 دیگر منظور این است که تأثیر بعدي از ابعاد مکتب اهل بیت
)بعد عرفانی( در بعد دیگري از او، که اندیشــۀ کالمي شیعي است 
بررســی شــود. تولد عرفان در دامن مکتب اهل بیت است. تمام 

فرقه های عرفاني بدون اســتثنا خود را به اهل بیت مستند کرده اند. 
از نظر تاریخي هیچ تردیدي نیست که بزرگان اهل عرفان به حسب 
اصول فن تاریخ، از شاگردان اهل بیت بوده اند؛ مثل معروف کرخي 
یا بایزید. اینها نه فقط در اصول، بلکه به تعبیر جنید در اصول و فروع 
به مکتب امیرمؤمنان معتقد بودند35 و خود اتباع بایزید گفتند که 
او چون در طریقت شاگرد جعفر بن محمد بود، امکان ندارد شریعت را 
از دیگري اخذ کرده باشد؛ چون در مسیر طریقت جایز نیست انسان 

شریعت را از غیر از استاد خود اخذ کند36.
پس تمام سلســله های عرفاني خود را به اهل بیت مستند مي کنند 
و امــروزه هم طبق آخرین گزارش هایي که از فضاي جهاني داریم، 
در جهان اهل سنت پانصد میلیون نفر صوفي وجود دارد که سیصد 
میلیون نفر از اینها رسماً اثني عشري هستند؛ یعني به ائمۀ دوازده گانه 
در مقام خلفاي باطنی رســول خدا معتقدنــد و آن خلفای ثالث را 
خلفاي ظاهری می پندارند. امکان ندارد جریاني با این قّوت در سطح 
جهان وجود داشته باشد و زاییدة تشیع نباشد، ولی همه جا به تشیع 
و جریان اهل بیت وابسته باشد. مي دانید مهد عرفان هم فعاًل 
فقط مملکت شیعه اســت و هر کس از هر جایي بخواهد فصوص 

بخواند یا فتوحات را بفهمد، باید به قم و مملکت شیعه بیاید. 
 ازاین رو، عرفان یعنــي همان حقیقتي که در مکتب اهل بیت
متولد شــد و در یک خط سیري ابتدا خودش را مستقاًل امتداد داد و 
بعد در زماني که معارف مختلف ائمه تجمیع شــد و ارتقا پیدا کرد، 

اینها با هم آمیخته و یکي شدند. 
3. مسئلۀ بعدي این است که منظور از شیعه هم در این مباحثي که 
عرض شد، طبیعتاً اندیشۀ کالمي شیعي است؛ وگرنه، عقاید عرفاني 
از اول هم شــیعي بود و چیزي غیر از شیعه نبوده است. لیکن شیعه 
در دوران تاریخي خود یک تابلویي داشت با عنوان عقاید کالمي که 
معمواًل دو مکتب معروف شــیعه، یعني مکتب قم و بغداد نمایانگر 
اینها بودند. اگر بخواهیم شــیعه را به عنوان مکتب بغداد یا مکتب 
قم بشناسیم، آنگاه باید بحث کنیم که عرفان در مکتب قم و بغداد 
و افکار عمومي متکلمان شــیعه چه تأثیري داشت؛ وگرنه، بزرگان 
عرفان از صدر اول شــیعي بودند و مکاتب شیعي داشتند و در تاریخ 
هم بحث هاي آنها منعکس شــده است؛ گرچه ما معمواًل متأسفانه 

شیعه را فقط منحصر در بغداد و قم مي شناسیم.
4. مسئلۀ دیگر این است که همان طورکه سرور معظم فرمودند، ما 
وقتي صحبت از عرفان مي کنیم، منظور همان عرفان شیعي فقاهتِي 
مســتند به شرع است که از مسیر شــریعت - نه در معارف و نه در 
احکام - تخطي نمي کند. اگر در البه الي عرایض حقیر اســمي از 
عرفان یا تصوف آمد، ســوءتفاهم پیش نیاید و کسی فکر نکند در 
اینجا در مقام ترویج عرفان و تصوف باطل هســتیم. همان گونه که 
شــیعه واژه ای اســت با بار مثبت و منفي، که یک سوي دامنۀ آن، 
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شیعۀ اسماعیلیه مالحده هستند که شریعت را ترک مي کنند، عرفان 
و تصوف هم یک بار معنایي خیلي گســترده ای دارد که یک گوشه 
از آن  عارفان یا عارف نمایان یا صوفي نمایاِن مخالف مکتب شریعت 
هســت و یک گوشــه از آن هم کساني هســتند که متمحض در 
شریعت اند. پس منظور ما از عرفان و تصوف در اینجا، همان مکتب 
حقیقي عرفان و تشــیع است که تشیع اثني عشري امامي و عرفان 

حقیقي شیعي است.
5. آخرین مقدمه این است که این بحث چه ربطي با عنوان همایش 
یعنی »تأثیر عرفان در گســترش تشیع« دارد؟ اجمااًل مستحضرید 
که تشیع در هر جایي که گسترش پیدا کرده، معمواًل تحت تأثیر دو 

عامل اصلي بوده است: »عقالنیت« و »گرایش هاي معنوي«.
مکاتب ســلفي که از گرایش هاي معنوي و عقالني خالي هستند، 
به واســطۀ تعصبي که دارند، معمواًل تغییر مذهب هم در آنها شکل 
نمي گیرد، مگر تحت تأثیر فشار حکومت. سنیانی که متحول شده و 
تشیع را برگزیده اند سنیانی هستند که  بن مایه هایی از عقالنیت یا 
معنویت داشته اند. مثاًل در تاریخ داریم که کشور ایران، کشوري بوده 
با غلبه اهل سنت، که بعداً به تشیع متحول شده است. این تحوالت 
مذهبی در بسیاري از مکاتب به مذهب شیعي در شبه قاره یا شمال 
آفریقا و ترکیه و مانند اینها، همیشــه یا در دامن عقل گرایي بوده یا 
در دامن معنویت، که بررســي رابطۀ عرفان و تشیع در هر دو حوزه 
مهم است؛ زیرا ریشه عقالنیت و معنویت تشیع هر دو عرفان است.

اگر مفاهیم عرفاني را از بستر تفکر شیعي حذف کنید، عماًل عقالنیت 
شیعي حذف شده است. ان شاءاهلل در ادامۀ بحث خواهیم دید تنها راه 
ما براي فهم صحیح معارف قرآن و عترت، استفاده از آثار عرفاست 
و در طول تاریخ کسی نیامده که بدون استفاده از آثار عرفا توانسته 

باشد معارف شیعي را توضیح دهد. 
عقالنیتي که اکنون در بســتر تشــیع داریم و از معارف شیعي در 
عرصه های توحید و والیت و معاد و فروعات آن دفاع مي کنیم، همه 
وامدار مسائل عرفاني اســت. ازاین رو، هر کس به واسطۀ عقالنیت 
وارد تشــیع شــده، در واقع وامدار عرفان است و به همین شکلـ  
همان طورکه فرمودند ـ کســاني که به واسطۀ معنویت وارد تشیع 
شدند، همه وامدار جنبۀ عرفاني تشیع هستند. اگر بعد عرفاني تشیع 
را حذف کنیم، چیزي با عنوان بعد معنوي تشیع که جاذبه اي اضافه 
براي دیگران داشته باشــد، نخواهد ماند. درست است که مکاتب 
غیرعرفاني و ضدعرفاني هم در شــیعه یک معنویت اجمالي دارند، 
ولــی امروزه بیش از آن معنویت اجمالي در بین اهل ســنت، و در 
مکاتب شرقي هندي و حتي در بین مکاتب غربي هم پیدا مي شود. 
آن چیزي که شاخصۀ اسالم و تشیع است، نوعی معنویت ویژه است 
که افق بســیار عالي تري از معنویت متعارف در بین اهل ســنت و 

غیرمسلمانان دارد.

 با توجه به این مقدمات، غرض این اســت که نمونه اي از معارف 
را عرض کنیم که این معارف در طول تاریخ تشــیع هیچ گاه قابل 
فهم نبوده و به برکت معارف عرفاني قابل فهم شده است؛ یعني ما 
مجموعۀ وسیعي از آیات و روایات را مي بینیم که اینها را بزرگان ما 
در دوره هاي گذشتهـ  چون هیچ گاه برایشان توجیه پذیر نبوده است و 
راهي براي فهمیدن آن نداشتندـ  همیشه انکار میکردند؛ به تعبیري 
یا تأویل مي کردند یا سنداً زیر سؤال مي بردند و به برکت عرفان ما 
متوجه شدیم حقیقت مکتب اهل بیت چیست و از تأویل گرایي 

دست برداشتیم.
 برخالف تهمت هاي ناروایي که به صدرالمتألهین و عرفا زده مي شود، 
صدراالمتألهین در چند رساله و کتاب خود تأکید مي کند که قبل از 
این مکتب عرفان و حکمت متعالیه، عمدة بزرگان شــیعه تأویل گرا 
بودند؛ یعني وقتی آثار شیخ مفید و شیخ طوسي و اتباع این بزرگان را 
ببینید، در غالب مسائل معرفتي، مانند باب مبدأ و والیت و حتی معاد، 
کاماًل تأویل گرا هستند و اصاًل نتوانسته اند روایات اهل بیت را 
توجیه کنند. به نظرم شاید بیشتر از دویست مورد مسئله در معارف 
روایي داریم که همه به برکت مکتب عرفان و حکمت متعالیه قابل 
شــرح و تفسیر شده است و پیش از عرفان به طور کلي یا فراموش 
شده بوده و یا کسي براي آن تفسیري نداشت. در اینجا فهرستي از 
رئوس اصلي این مسائل در خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی 

و معادشناسی عرض مي کنم.

1. توحید قرآنی یا وحدت شخصیه وجود ]

دستۀ نخست آیاتي اســت که در مسائل توحیدي وارد شده است. 
مســئلۀ وحدت شــخصي وجود، اســاس توحید قرآني است و اگر 
نباشــد، عماًل توحید قرآني فرومي ریزد. به تعبیر عالمه طباطبایي، 
هیچ سوره  اي از قرآن نیست، مگر اینکه مبتني بر وحدت شخصي 
وجود است. ما در بعد وحدت شخصي وجود مجموعه آیاتي داریم؛ 
ْیَن ما 

َ
اِهُر َو اْلباِطن37 یا ُهَو َمَعُکْم أ ُل َو اآلِْخُر َو الظَّ وَّ

َ
مثــل ُهَو ال

ُکْنُتم38  و نیز مجموعه روایات این باب.

 روایات هم دست کم سه دسته مي شود: یک دسته روایاتي است که 
صریح در وحدت وجود اســت که با صراحت می گوید »َلْیَس َشيْ ٌء 
َغْیَرُه«39 که همان تعبیر »َلْیَس في  الّداِر َغْیَرُه َدّیاٌر« اســت که در 
کالم اهل معرفت هم آمده است. »لیس اال الله« یا »ال احد اال الله« 
تعابیر بســیار غلیظي است که سیزده - چهارده روایت با این شکل 
در مجامع حدیثي ما آمده است یا اسم اعظمي که حضرت خضر به 
حضرت امیرآموختند که »َیا ُهَو َیا َمْن اَل ُهَو إالَّ ُهَو«.40 اینها یک 
دسته از روایات است که طبیعتاً براي افراد عادي قابل فهم نیست و 

اصاًل هیچ معناي مناسبي براي آن وجود ندارد.
 دستۀ دوم روایاتي است که از نامتناهي بودن خداوند صحبت مي کند، 
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به نحو نامتناهي وجودي نه نامتناهي مقداري که اصاًل درباره خداوند 
معنادار نیســت؛ چون خداوند مقدار ندارد. نامتناهي مکاني هم که 
برخي از معاصران ما معتقدند، با ظواهر روایات ســازگار نیســت. 
روایات ما خیلي بیشتر از این، از نامتناهي وجودي صحبت مي کند و 
نامتناهي وجودي در دستگاه متکلمان و حکمت مشاء و امثال اینها 

به هیچ شکلي قابل تفسیر نیست. 
دستۀ سوم از روایات این باب، روایاتي است که از دخول خداوند در 
همۀ اشیاء و پرکردن همۀ اشیاء صحبت دارد: »َفُسْبَحاَنَك َمالَت ُکلَّ 
ِذي ال َیْفِقُدَك َشيْ ء«؛41 یعنی اینکه  ْنَت الَّ

َ
َشــيْ ٍء َو َباَیْنَت ُکلَّ َشيْ ٍء َفأ

خداونــد به متن ذات خود در همۀ عالم حضور دارد و هیچ چیزي از 
خداوند متعال خالي نیست. 

تعامل بــزرگان ما با این آیات و روایات در صدر اول، همیشــه به 
شکل طرد یا تأویل بوده است؛ یعني شیخ طوسي در تفسیر تبیان یا 
شیخ طبرسي در مجمع البیان هر وقت به این آیات مي رسیدند که 
ُه ِبُکِلّ َشيٍْء ُمِحیٌط43 فوراً تأویل مي کردند و  َوُهَو َمَعُکْم42 یا ِإَنّ
مي گفتند ظاهر این آیه چنین است که خداوند خودش احاطه دارد، 
ولی منظورش این اســت که علم خدا احاطه دارد؛ وگرنه، خود خدا 
که به چیزي احاطه پذیر نیســت؛ چون احاطه صفت اجسام است. 
طبیعتاً این معارف را انکار مي کردند؛ چون توجیهي براي آن نداشتند؛ 
یعني تصوري از احاطۀ وجودي نداشــتند و احاطۀ وجودي در خاطر 
این بزرگان ترسیم شــده نبوده است، و احاطه فقط احاطۀ مکاني و 

مختص اجسام بود. 
اولین و مهم ترین چیزي که به برکت عرفان قابل فهم شد، مفهوم 
احاطۀ وجودي و مفهوم حضور ذات الهي در همۀ اشیاء در عین کمال 
تنزیه اســت. هیچ فرقه اي را در تنزیه قوي تر از عرفا پیدا نمي کنیم 
کــه ذات الهي را از همۀ خصوصیات برتر و از همۀ مخلوقات باالتر 
بداند و به هیچ شکلي دست یافتني براي هیچ مخلوقي نشمارد. این 
نخستین خدمت عرفا به جهان اســالم و به ویژه جهان تشیع بود؛ 
چون حجم بســیاری از اینها در روایات شــیعه هست؛ یعني عمدة 
این روایات توحیدي یا در خطبه های امیرمؤمنان اســت یا در 
خطبه های امام باقر و امام رضا. در معارف اهل سنت از خلیفۀ 
اول و دوم و ســوم که اصاًل چنین معارفي وجود ندارد و کسي نیز 
چنین چیزهایي از آنها نشنیده است. معارف شیعي همیشه در ابهام 
به ســر مي برد؛ یا به تأویل دچار بــود یا به طرد، که به برکت عرفا 

تفسیرپذیر شد و در عرفان نظري هم مورد بحث قرار گرفت.

2. صعود و نزول حقایق اشیاء ]

 مسئلۀ دوم که از مسلّمات قرآن است و در زبان روایات هم فراوان 
آمده، مسئلۀ صعود و نزول حقایق اشیاء است. قرآن کریم اصلي دارد 
که مي فرماید موجودات به خداوند رجوع مي کنند. رجوع موجودات 

به خداوند دو معنا دارد؛ چون هر مرجعي همیشــه مبدأ هم هست؛ 
یعني موجودات از خدا آمده اند و به خدا هم برمي گردند. پس امکان 
ندارد رجوع در جایي شــکل بگیرد، مگر اینکه رفتن و آمدني باشد. 
باز از مسلّمات قرآن است که خداوند را باال فرض مي کند. پس هر 
گاه صحبت از خود مي کند، صحبت از تنزیل و انزال و فروفرستادن 
اســت و هر گاه از حرکت ما به سوي خود صحبت مي کند، صحبت 
اِلُح َیْرَفُعه«44 یا  ُب َو اْلَعَمُل الصَّ یِّ از رفع اســت: »ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَکِلُم الطَّ
ُه ِإَلْیه45 و مانند این. ازاین رو، این از مسلّمات قرآن است  َرَفَعُه اللَّ
که هر مخلوقي در این عالم یک ســیر نزولي دارد »من اهلل الیه« و 
یک سیر صعودي دارد »منه الي اهلل«. البته خداوند در قضیه ای عام 
ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوم؛46  فرمود: َو ِإْن ِمْن َشيْ ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُنَنزِّ
یعنی خزاین همه  چیز نزد خداوند است و خداوند همه چیز را تنزیل 

مي کند و همه چیز هم بعداً به سوي او برمي گردد. 
به هرحال، مســئلۀ نزول و صعود و رجوع الي اهلل از مســائلي است 
که بدون عرفان اصاًل قابل تفســیر نیست. ما در ادبیات متکلمان 
به هیچ وجه مفهوم رجوع الي اهلل را پیدا نمي کنیم. متأسفانه هنوز هم 
کساني که دستشان از عرفان خالي است، تمام آیات رجوع الي اهلل 

را تأویل مي کنند.
تقریباً 120 آیه در این باب داریم که از رجوع الي اهلل صحبت مي کند 
و تأویالتي که کرده اند، اصاًل معنادار نیســت؛ مثاًل می گویند وقتي 
مي گوییم »إِنَّا إِلَْیِه راِجُعون«74  یعنی ما مي رویم و به ثواب یا حساب 
الهي مي رسیم. با اینکه درباره ثواب الهي که رجوع معنا ندارد؛ چون 
ما از ثواب و حساب الهي که نیامده ایم که بخواهیم به آن برگردیم. 
رجوع به جایي معنا دارد که انســان از آنجا حرکت کرده باشد و بعد 

بخواهد بدانجا بازگشت کند.
ازاین رو، مسئلۀ قوس صعود و نزول و حرکت اشیاء از مسائلي است 
که فقط عرفا مطرح کردند و پس از آن، تازه چشم و گوش دیگران 
هم باز شد که این مسئله بارها و بارها در قرآن و روایات آمده است. 
از جمله نمونه های دیگر که در روایات است مثاًل هر گاه صحبت از 
روزي رســاندن و انزال و فروفرستادن مي کند، یک سدرةالمنتهایي 
هســت که در بلندی و سماء قرار دارد. سماء به معناي لغوي، یعني 
بلندي، و روزي هاي الهي از آنجا نزول مي کند و پایین مي آید و بعد 
انسان ها وقتي حرکت الي اهلل مي کنند، صعود مي کنند و اعمالشان 

باال مي رود که این یکي از مطالب دقیق روایات است.
3.  مراتب عوالم

مسئلۀ سوم، مراتب عوالم است که بخشي از آن در حکمت مشاء در 
حد عالم طبع و عالم عقل فهمیده شده بود، ولي گسترش اینها از آن 
چیزي که در روایات و آیات قرآن کریم آمده، کمتر اســت. در آیات 
قرآن و روایات، دست کم دو مرحلۀ دیگر در مراتب عوالم هست که 
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 نشست علمی

عرفا بعداً آن را تشریح کردند: یک مسئله، مسئلۀ عالم مثال است که 
در روایات مفصل آمده است. هم در باب مکاشفات مثالي اهل بیت 
و یاران ایشان است و هم در باب عالم برزخ و قیامت، که مسلماً از 
نظر روایي عالمي وجود دارد. عالم جسماني طول و عرض و ارتفاع 
و رنگ و شــکل دارد، ولي وراي این دنیاي ماست و از این دنیا به 
خداي متعال نزدیک تر است. این مسئله را از قرآن هم مي شود اثبات 

کرد و در روایات هم مافوق حد تواتر است. 
یک عالم دیگر در روایات، عالم اظله و اشباح است که وادي مفصلي 
است. متأسفانه چون این عالم را قدما نمي توانسته اند درست تصور 
کنند، معمواًل این روایات را حمل بر غلو و جعل مي کردند و بعضي 

از این آثار هم به بهانۀ غلو بودن از دست رفت. 
در روایتی هست که حضرت مي فرماید: اشیاء قبل از خلقت در این 
دنیا در ظالل بودند. از حضرت مي پرسند: ظالل چیست؟ »ُثمَّ َبَعَثُهْم 
َلْم َتَر ِإَلی 

َ
اَلُل« مي فرمایند: » َقاَل أ يُّ َشــيْ ٍء الظِّ

َ
اَلِل َفُقْلُت َو أ ِفي الظِّ

ْمِس َشــيْ ٌء َو َلْیَس ِبَشيْ ء«. ظل یک چیزي است که  َك ِفي الشَّ ِظلِّ
هست و نیست؛ یعني یک مرتبه اي براي خلقت اشیاء در یک عالمي 
است که هست و نیست؛ یعني نه هست و نه نیست یا هم هست و 
هم نیست. این عبارت تفسیرهای  مختلفی دارد که یکی از تفاسیر 
دقیق آن در عرفان نظري و با توضیح عالم اسماء  و صفات و عالم 
اعیان ثابته اســت که یک تجلي علمي است، در رتبۀ قبل الخلق 
است. به تعبیري، براي خود شــیئیتي دارد و جزو حیطۀ ذات الهي 

به معناي اعم شمرده مي شود و هم هست و هم نیست.
به هرحــال، اگر مجموعــۀ روایات عالم اظله و اشــباح را کنار هم 
بگذاریــم، برای عالم اظله ویژگی هایی در روایات آمده که ظاهرا بر 
عالم خزائن الهی و اعیان ثابته منطبق است. البته در برخي از روایات 
اظله و اشباح به یک معنا پایین تر از عالم اعیان ثابته هم آمده است، 
ولي به هر حال غرض این است که تعابیري مثل »شيء« و »لیس 
بشيء« فقط در عرفان تفسیر مي شود و اگر از عرفان بیرون بیاییم، 

در جاي دیگر تفسیرپذیر نیست.
4. نظام اسماء اهلل

 مسئلۀ مهم دیگر در دستگاه معرفتي شیعه، مسئلۀ نظام اسماء اهلل 
است. معارف شیعه یک اصل کلي دارد که تمام موجودات اسم اهلل 
هســتند و اسمای الهي همۀ عالم را پر کرده است. در دعاي کمیل 
ْرَکاَن ُکِلّ َشيْ ٍء«48 یا در دعاها 

َ
ْت أ

َ
ِتي َمَل ْسَماِئَک اَلّ

َ
مي خوانیم: »َو ِبأ

مي خوانیم که خداوندا! ما را به فوز رســیدن به اسمای خودت قرار 
ْسَماِئَك«،49 لیکن هیچ دریافت درستي 

َ
ِتي ِفي َرْوِح َنَجاِح أ بده: »َو ِهَمّ

از اســم در جهان اسالم وجود نداشته است؛ چون تبادر مردم از واژه 
اســم، همین اسم لفظي بوده که در ادبیات و اصول و منطق بحث 

مي شود.

 شــاید جناب محي الدین براي نخستین بار به تفصیل به این بحث 
پرداخــت و توضیح داد که اســم در لغت به معناي عالمت و آینه و 
نشان دهنده اســت. همۀ عالم اسماء اهلل هستند و اسماء اهلل مراتب 
دارند و این مراتب براي خود قابل توضیح و تفسیر هستند. به واسطۀ 
این توضیحات، مجموعه اي از روایاتي که ما درباره اسماء اهلل داشتیم، 
روشن شد. مجلسي اول در بحثي که با مالمحمدطاهر قمي درباره 

ابن عربی دارد، در تعبیر زیبایي مي فرماید: 
مجماًل اگر دانشمندی را حالت فهمیدن کالم شیخ محی الدین بوده 
باشد، می  داند که فضیلت و حالت او در چه مرتبه بوده است؛ چنان که 
موالنا جالل دوانی در شــرح رســاله زوراء اطناب در مدح او کرده 
و همچنین موالنا شــمس الدین خفری و همچنین شیخ بهاءالدین 
محمد و موالنا صدرالدین محمد شــیرازی، بلکه جمیع محققین و 

مدققین خوشه چین خرمن اویند.50
بعد در ادامه مي فرماید: »بســیاري از احادیث مشکله، مثل حدیث 

اسماء و غیره از کالم محي الدین حل مي شود. «
حدیث اسماء، حدیث مفصلي است که مجلسی هم در بحار االنوار 
آورده و نوشــته  که از مشکالت احادیث بود و هیچ کس معناي این 
حدیث را متوجه نمي شد. من وجهي از پدرم یافته ام که به برکت آن 

این حدیث را مي توان مقداري فهمید. 
اعلم أّن هذا الخبر من متشــابهات الخبار و غوامض السرار التی ال 
یعلم تأویلها ااّل الله و الراسخون في العلم )= این خبر از اخبار متشابه 
و اســرار پیچیده ای اســت که تأویل آن را نمی داند مگر خداوند و 
راســخین در علم.( ... ... اّنما هداني إلــی ذلك ما أورده ذریعتی إلی 
الدرجات العلی و وسیلتی إلی مسالك الهدى بعد أئّمة الورى علیهم 

الّسالم أعنی والدى العاّلمة قّدس الله روحه في شرح هذا الخبر51

آنجا مجلسي اول به صراحت مي گوید من این وجه را از محیي الدین 
گرفته ام که در انشــاء الدوائر و دیگر آثار خود نگاشــته استو اینجا 

مجلسی ثانی میگوید من به واسطه پدرم این روایت را فهمیدم.
به هرحال، مسئلۀ اسماء اهلل و نظام اسمایي، جزو مسائل اساسي در 
میراث عرفاني و میراث حدیثي شیعه است که اگر حل نشود، تفاسیر 

آیات و بسیاري از روایات کاًل منحرف مي گردد.
ها ُثمَّ َعَرَضُهْم  ْســماَء ُکلَّ

َ
َم آَدَم ال عالمه طباطبایــي ذیل آیه َو َعلَّ

َعَلی اْلَمالِئَکة52 بیان فرموده که مفسران گفته اند خداوند اسماء را 
به حضرت آدم عرضه کرد؛ یعني اســامي اشیاء. عالمه تذکر 
داده که در آیــه مي فرماید »ُثمَّ َعَرَضُهْم« و ضمیر جمع مذکر آمده 
است که براي ذوی العقول به کار مي رود، و نگفته »عرضها«. پس 
معلوم اســت این اســماء، ذوي العقول و حقایق تکویني هستند که 
ضمیر ذوي العقول، آن هم به صورت مذکر به شکل جمع برمي گردد. 
 چنان که می بینید، با این بیان اصاًل مسئله حقیقت حضرت آدم
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و تعلیم اسماي الهي مســئله دیگری می شود که در معارف شیعي 
آمده و اگر از معارف شــیعه خارج شــویم، جاي دیگر بحث از نظام 

اسماء در بین خلفا و اتباع خلفا و مانند اینها وجود نداشته است.
5. خلقت نوری

مسئلۀ دیگر، مســئلۀ خلقت نوري عالم است. در آیات قرآن کریم 
ْرض.53 این یکي دیگر از اصول 

َ
ماواِت َو ال ُه ُنوُر السَّ آمده است: اللَّ

آیات قرآن اســت که خداوند متعال، نور آســمان ها و زمین است و 
مخلوقات که در مقابل او هســتند، کثرت و ظلمات دارند. این تعبیر 
زیباي قرآن است که همیشــه نور را مفرد مي آورد و ظلمات را که 
حیث عدمي دارد، جمع مي بنــدد؛ یعني نظام وحدت در کثرتي که 
وحدتش همیشه جنبۀ وجودي، و کثرتش جنبۀ عدمي است. تعبیر 
ظلمات و نور بدون عرفان قابل تفســیر نیست. اینکه در آیات قرآن 
ْنَزْلناُه ِإَلْیَك 

َ
مي فرماید خداوند شما را به نور دعوت مي کند الر ِکتاٌب أ

ُه ُنوُر  ور نور خداوند اســت اللَّ ُلماِت ِإَلی النُّ اَس ِمَن الظُّ ِلُتْخِرَج النَّ
ْرض  و مؤمنان را از ظلمات به سمت نور، و کافران 

َ
ــماواِت َو اْل السَّ

را از نور به ســمت ظلمات بیرون مي برد و این نور، نوري است که 
همۀ ظلمات عالم را پر کرده است که در روایات آمده است: »َیا َمْن 
ُلَمات « و در قرآن می فرماید کفار هم در نورند و به  َغِشــيَ ُنوُرُه الظُّ
اُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم  ْوِلیاُؤُهُم الطَّ

َ
ذیَن َکَفُروا أ سوی ظلمت میروندَو الَّ

. ُلمات وِر ِإَلی الظُّ ِمَن النُّ

و در روایات داریم: و هو حیوة کل شی ء و نور کل شی ء« و داریم 
وِر َیا  َر النُّ وِر َیا ُمَقدِّ َر النُّ وِر َیا ُمَدبِّ وِر َیا َخاِلَق النُّ َر النُّ وِر َیا ُمَنوِّ »َیــا ُنوَر النُّ
ُنوَر ُکلِّ ُنوٍر َیا ُنورًا َقْبَل ُکلِّ ُنوٍر َیا ُنورًا َبْعَد ُکلِّ ُنوٍر َیا ُنورًا َفْوَق ُکلِّ ُنوٍر 

َیا ُنورًا َلْیَس َکِمْثِلِه ُنور«

این نظام نوري که در روایات آمده، باز به وســیلۀ جناب محي الدین 
تفسیر شد. البته اجمال مسئله در کلمات شیخ اشراق هم هست، ولی 
نه به نحو وحدت در کثرت و نه به گونه ای که نور، نور واحدي باشد 
و کثرتش ظلمات باشد و از حدود عدمي استفاده شود. ترکیب نور و 
ظلمات مبتني بر همان نظریۀ وحدت وجود است با یکسري تتمه ها 

و تکلمه هایي که در کلمات جناب محی الدین آمده است.
6. خلقت انسان قبل از دنیا

 اگر از بحث مراتب عوالم و توحید بگذریم، به مباحث انسان شناسي 
می رسیم. یکي از مباحث در انسان شناســي قرآني و روایي شیعه، 
مسئلۀ خلقت انســان قبل از دنیاست. شیخ مفید و سید مرتضي و 
مانند اینها کاًل منکر بودند که انسان قبل از دنیا یک مرتبۀ وجودي 
داشــته باشد و گاهي با طعنه و حالت اســتهزا با روایات عالم ذر و 
خلقت قبل از دنیا برخورد مي کردند و از کساني که روایات عالم ذر 
را قبول کردند و خلقتي براي انســان قبل از دنیا پذیرفتند، با تعابیر 
ســبکي یاد مي کردند و مي گفتند اینها تعابیر غالت است54 و اولین 

نقطۀ وجود انسان، هنگام منعقد شدن نطفۀ اوست؛ درحالي که طبق 
روایات آغاز وجود انسان قبل از دنیا و عالم ذر بوده است. البته منظور 
از خصوصیات انسان قبل از دنیا، فقط خصوصیت ذره بودن نیست 
که برخي  روي این پافشــاري مي کنند. اجمااًل اینکه انسان قبل از 
عالم دنیا وجودي داشته، در روایات ما متواتر است؛ یعني روایات باب 
طینت، خلقت نفس، روح و خــود روایات عالم ذر، مطلب را به حد 

تواتر می رساند. 
این مسئله پیش تر اصاًل در بین شیعه نبوده است. در اجوبه مسائل 
َخَذ 

َ
محنائیه سید محنا از عالمه حلي می پرسد در تفسیر آیۀ َو ِإْذ أ

َك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهم55  روایاتي آمده که انســان ها قبل از  َربُّ
این دنیا وجود داشــته اند و بعد در آنجا مي فرماید برخي از متصوفه 
هم گفته اند ما اصاًل یادمان هست که قبل از این دنیا بودیم و لذت 
خطاب الهي را در آن عالم الســت به یــاد داریم. عالمه حلي ابتدا 
استبعاد مي کند و مي گوید این حرف ها اصاًل پذیرفتني نیست و بعد 
مي گوید کالم صوفي هم هذیان اســت و قابل اعتنا نیست56. یک 
زماني از نگاه عالمه حلي اینهــا هذیان بود، ولي بعدها که معارف 
عرفاني رواج پیدا کرد، توانســتند خلقت انسان را قبل از دنیا تصویر 
کنند؛ به طوري که هیچ کدام از این اســتبعادها و انکارها به آن وارد 

نشود.
مســئلۀ خلقت انســان قبل از دنیا وارد معارف شیعه شد. نخستین 
کسي که این مسئله را وارد معارف شیعه کرد، مالصدراست که در 
جلد هشتم ابتدا به صورت احتمال بیان مي کند و در جلد نهم خیلي 
 محکم از آن دفاع مي کند و در رســائل آن را فقط درباره ائمه
اثبات مي فرماید و در اسفار درباره همه اثبات مي کند که هر انساني 

یک کینونت خاص خودش در رتبۀ قبل از دنیا دارد. 
این مســئله، معرفتي بوده که در روایات وجود داشــته و مورد انکار 
بزرگان ما بوده است، ولي وقتي پشتوانۀ شهودي یافت و اهل شهود 
توانســتند براي آن توضیح علمي ارائه کننــد، خودبه خود به دامن 
مکتب تشیع برگشت و در دامن تشیع تفسیرپذیر شد. حاال تعجب 
اینجاست که برخی همین مسئله اي را که به برکت عرفان و تالش 
مالصدرا وارد مکتب تشیع شده، چماقي بر سِر او کرده اند و مي گویند  
شما روایات عالم ذر را انکار مي کنید و اهل فلسفه و عرفان با عالم 
ذر مخالف انــد و مانند آن؛ غافل از اینکه فهم معنای این روایات به 
برکت عرفاســت؛ وگرنه، قبل از این متکلمان شیعه این مسائل را 

انکار مي کردند.
7. روايات طینت

 مسئله هشــتم، روایات طینت است. مجلســي در بحار االنوار در 
خصــوص باب طینت 67 روایت نقل مي کنــد و در بقیۀ ابواب هم 
تعداد دیگري روایت در این باره وجود دارد و شاید در مجموع از صد 
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 نشست علمی

حدیث هم عبور کند. ایشان در پایان روایات طینت، می فرماید درباره 
این روایات دیدگاه های گوناگونی مطرح است که برخي سر از جبر 
درمي آورد و قابل پذیرش نیست و عده اي از اخباریان هم مي گویند 
ما علم آن را به خدا واگذار مي کنیم. به نظر ما هم بهتر است اجمال 
این مطالب را بپذیریم، ولی در تفصیل آن وارد نشویم؛ چون فکر ما 

بدان نمي رسد.57 
این مســئله گرچه نوعی تسلیم و تعبد اســت و جاي تقدیر دارد، 
ولی به یقین مطلبي که دســت کم صد حدیث از ائمه درباره 
آن به ما رســیده و معلوم نیست در واقع چند حدیث بوده که صد 
تایش به ما رسیده، مسئله اي نیست که انسان آن را به بهانۀ اینکه 
ما نمي فهمیم یا اتهام جبر کنــار بگذارد. اینکه بتوان این روایات 
را به گونــه ای توضیح داد که به جبر هــم نینجامد، فقط از نظام 
عرفانــي و توحید افعالی به ضمیمه خلقــت قبل از دنیا برمی آید. 
البته در دستگاه مشــائي هم براي حل این مسئله کوشیده بودند 
کــه به جبر منجر نشــود، ولي نه با لحاظ اینکه انســان کینونت 
وجود قبل از دنیا داشــته باشد. ازاین رو، عرفا معمواًل تنها کساني 
هستند که به روایات طینت و معناي واقع آن ایمان دارند؛ بقیه یا 
مي گویند تأویل مي کنیم یا مي گویند طرد مي کنیم یا مثل مجلسي 

مي فرمایند سکوت مي کنیم.
8. سیر انسان

 یکي دیگر از مســائل، سیر انسان اســت. تصویر شریعت از سیر 
انسان، یک حرکت اســت و ایمان را به تحلي به اخالق حسنه و 
فضایل اخالقي نمي داند. از نگاه شریعت، انسان واقعاً حرکت کرده 
و الی اهلل رشــد مي کند. کلمۀ تقرب و نزدیک شــدن در شریعت 
وجود دارد، ولي متأسفانه در معارف دیني ما قبل از عرفان، همیشه 
انســان را موجودی راکد و نامتحرک می پنداشــتند که صفات او 
درجا عوض مي شود؛ چون هیچ تصویر صحیحي از حرکت انسان 
به طرف خدا وجود نداشــت؛ چه برســد به تصویري از رسیدن به 
خدا که در بحث هاي بعد مي گوییم. اصاًل مفهوم حرکت و ســیر 
الي اهلل از مفاهیمي اســت که با عرفان وارد معارف اندیشۀ شیعي 
شــده است؛ گرچه در آیات و روایات از حرکت انسان الي اهلل زیاد 

صحبت به میان آمده است. 
9. حجب ظلمانی و نورانی

مسئلۀ دیگر، مسئلۀ حجب است که باز در روایات فراواني از حجب 
ظلماني و حجب نوراني صحبت شــده است. بحث حجب هم در 
بین متکلمان ما اصاًل معنادار نبود که بگویند بین انســان و خداوند 
حجاب هایي است که این حجاب ها پاره مي شود. یا حجاب ظلماني 
و نوراني داریم و انســان از اینها عبور مي کند. باب حجب در کتاب 
توحید صدوق و بحار االنوار روایــات فراواني دارد که تعداد و انواع 

حجب فقط در عرفان تفسیر شده است.

10و11و12. علم غیب و واليت تکوينی و عصمت
 مسائل بعد مسائل باب والیت است که بسیار مهم تر و اساسي تر 
به نظر می رسد. در باب والیت بزرگان شیعه مثل شیخ مفید، سید 
مرتضي، مکتب بغداد و پیروان آنها تا قرن هفتم و هشتم، مقامات 
ائمه را منکر بودند؛ زیــرا مي گفتند عقالنیت ندارد؛ یعني ما 
روایــات فراواني داریم که ائمه »علم مــا کان« و »علم ما 
یکون« و »علم ما هو کائن الي یوم القیامه« را دارند و این روایات 
به تعبیر عالمه طباطبایي در حد تواتر است. شیخ مفید مي فرماید 
این اصاًل عقالني نیست و امکان ندارد یک بشر »علم ما کان« و 
»علم ما یکون« و »علم ما هو کائن الي یوم القیامه« داشته باشد. 
ازایــن رو، تمام این روایات را در کتاب های مختلف اعتقادي طرح 

مي کند و سید مرتضي هم همین طور است.
 به دنبال بحث علم، بحث والیت تکویني است. ظواهر زیارتنامه ها 
و روایات ما این اســت که امام با همه چیز است و در صدور 
فعل الهي برای مخلوقات وســاطت دارد و تکویناً در عالم تصرف 
مي کند و فعل از او صادر مي شــود. اما متکلمان ما اصاًل این معنا 
برایشــان تصویرپذیر نبود. طبیعي است کسي که نقطۀ آغاز وجود 
امام را زمــان والدت از مادر مي داند، اصــاًل نمي تواند از والیت 
تکوینــي او صحبت کنــد. اصاًل مفهوم والیــت تکویني در آثار 

متکلمان نه تنها پیدا نمي شود، که انکار هم مي شود.
این چیزهایي که امروز در هیئات مذهبي ما گفته مي شود و عقاید 
شــیعي تلقي مي شــود، اینها همه به برکت عرفان آمده است، اما 
نــه به آن نگاه باطلي که آن آقا در کتاب مکتب در فرایند تکامل 
نوشت. مکتب در فرایند تکامل نبود؛ مکتب از اول تکامل داشت، 
»فهم مکتب« در فرایند تکامل بود. اینها روایاتي بود که در صدر 
اول صادر شــده بود و ما آهسته آهســته به برکت دریافت هاي 
عرفاني فهمیدیم؛ یعني عرفا وقتي خودشان رفتند در یک موطني 
که عالم علم الهي بود، دیدند انســان مي تواند احاطۀ به »ما کان 
و مــا یکون و ما هو کائن« در آِن واحد پیدا کند و در عالم مافوق 
 زمان باشد، تصدیق کردند این  چیزهایي که درباره امیرمؤمنان

و ائمه گفته شده، راست است. 
نظریۀ والیت تکوینــي، نظریۀ علم امام و حتي مباحث متعلق به 
تفســیر صحیح عصمت و برخي از فروعات کاماًل از مباحثي است 
که در فضاي عرفاني آمده اســت. ازاین رو، دشمنان مکتب تشیع 
یا شــیعیاني که مي خواهند تشیع را به دوران قبل برگردانند، همه 
ادعا مي کنند این تشیع، تشیع صفوي و تشیع صوفي است و تشیع 
حقیقي نیســت؛ با اینکه متون نقلي ما مي گوید این همان تشیع 
حقیقي اســت؛ چون این روایات از قدیم بوده است و فهم آن به 
برکت صوفیه و عرفا حاصل شده است و به واسطۀ این برکتي که 
اینها در فهم معارف به ما داده اند، توانستیم آن حقیقتي را که خود 
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ائمه تبیین کرده بودند، بیان کنیم.
13. صفات انسان کامل

مســئلۀ بعد، مقام والیت و فنا و وصول و خلوص و مقربان و امثال 
اینهاست؛ یعني صفات انسان کامل. آیات قرآن مطالب مفصلي درباره 
مقام انسان کامل دارد که با عناوین مقربین، سابقین و مخلصین و 

شهود عوالم قرب از آنها یاد مي کند.
در تاریخ مقام لقاء اهلل همیشــه مورد انــکار بود؛ چون اصاًل چیزي 
به معناي لقاي خدا تصورپذیر نبود. اما روایات خیلي شــفاف  است؛ 
یعني مي گوید انســان به جایي مي تواند برسد که خدا را نیز بدون 
ن َینُظَر ِإَلی الّلِه ِبَغیِر ِحجاٍب 

َ
ُه أ حجاب مشاهده کند؛ مانند »َمن َسرَّ

ٍد«.58 ســند این گونه  وَینُظــَر الّلُه إَلیِه ِبَغیِر ِحجاٍب َفلَیَتَولَّ آَل ُمَحمَّ
روایات صحیح است و مکاتبه بوده و اصاًل احتمال نقل به معنا هم 
در آن نمي رود؛ چون راوی عین لفظ امام را آورده و سندش هم 

خیلي محکم است.
 این طور روایات در فرهنگ شیعي تفسیرپذیر نبوده است و بزرگان 
هــم آن را انکار مي کردند؛ چنان که کســاني که امــروز از عرفان 
محروم اند، از این معارف شیعي کاماًل محروم هستند. بحث انسان 
کامل همه با دســتگاه عرفاني قابل تفسیر است که چطور ممکن 

است کسي به مقام لقاء اهلل و معرفت اهلل و شهود الهي برسد.
14.  معاد 

بحث پایانی، مباحث معاد است؛ مانند کیفیت ترسیم برزخ، کیفیت 
نسبت زمان بین عوالم مختلف و طي زمان در عوالم آخرت و امثال 
اینها، که اگرچه غالب آنها در کلمات صدرالمتالهین بیان شده، ولی به 
بیان مجلسی اول، صدرالمتألهین هم خوشه چین خرمن محی الدین 
است؛ یعني ریشه هاي آن در کلمات شیخ و صدرالدین قونوي بیان 
شده و به برکت آنها بعداً توفیق پیدا شده که کیفیت معاد آن گونه که 

قرآن و روایات بیان کرده اند، توضیح داده شود.

 جمع بندی  �
نکته  مهم در اینجا، این است که این تأثیر بعد از جریان عرفاني در 
دورة صفویه، فقط در خود عرفان باقي نمانده اســت، بلکه افزون بر 
فضاي عرفان، تمام مکاتب شــیعِي معرفتي متأثر از همین مکتب 
عرفان هســتند؛ یعني در آثار شیخیه  که قطب مخالف عرفان تلقي 
مي شوند، تمام اصطالحات، اصطالحات عرفاني و روح مطالب هم 
عرفاني اســت؛ فقط چند جا را خــراب کرده اند و محتوا هم خراب 
شده است؛ یعني شیخ احمد احســایي کاماًل متأثر از محي الدین و 

عبدالکریم جیلي است و با آثار اینها مأنوس بوده است. 
حتي در مکاتب مخالف عرفان، مثل جریان تفکیک کاماًل افکاري 
که این جریان دارند، متأثر از فضاي عرفاني ماست. نظریۀ صادر اول، 

اولین مخلوق، عالم ذر و نفس انساني در آثار میرزا مهدي اصفهاني، 
همه متأثر از فضاي عرفان بوده، مطلقاً از فضاي شــیخ طوســي و 
امثال ایشان اثر نپذیرفته است. اصاًل اسم این مباحث در دورة قبل 
نیامده اســت. بی تردید هر کس سِر سفرة مالمحمدباقر مجلسي و 
بحار االنوار نشســته، سِر سفرة اهل عرفان نشسته است؛ چون اگر 
بیان هاي عالمه مجلسي را فهرســت کنید، آنها که بیان لفظي و 
شرح کلمات است که هیچ، ولی جاهایی که شرح محتواست، عمومًا 
یا برگرفته از مالصدراســت یا از مالمحمد صالح مازندراني، داماد 
مجلسي است که اهل عرفان و سلوک است، یا برگرفته از میرداماد 
و شیخ بهائی یا پدرش مالمحمدتقی است که همه وامدار عرفانند. 
تقریباً بار معرفتي بیان هاي مرحوم مجلسي، بر دوش اهل حکمت 
و عرفان است. ازاین رو، این تأثیر عمیقي که عرفان بر مکتب تشیع 

گذاشته، فقط به نحلۀ خاصي از مکتب تشیع منحصر نیست.
مجری: تشکر مي کنم از جناب حجت االسالم وکیلی که هنرمندانه 
مطالب بسیاري را در زمانی کوتاه جاي دادند. از نکته های قابل توجه 
در بحث هاي تاریخي شیعه، تعامالتي است که در حوزه هاي علمیه 
با موضوعات مختلف داشــته است. یکي از این موضوعات، تعامل 
میان تشیع و عرفان بوده است که این امر فراز و فرودها و مراحلي 
را به خود اختصاص داده اســت. به منظور درک بیشتر این مراحل 
و شناخت مناسب تري از آن، از استاد ارجمند جناب آقاي غالمرضا 
جاللي، مدیر گروه تاریخ و تمدن اسالمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمي و عضو پیوستۀ گروه عرفان مجمع عالي حکمت اسالمي 
دعوت مي کنیم در موضوع »مراحل تاریخي تعامل عرفان و تشیع« 

مطالبی بیان بفرمایند. 

مراحل تاریخي تعامل عرفان و تشیع �
استاد غالمرضا جاللي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله 
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله 
الطیبین الطاهرین. موضوع بحث تعاملي است که به لحاظ تاریخي 
میان عرفا و مکتب تشــیع در تاریخ ایران پدید آمده است. بی گمان 
یک تعامل باطني بین عرفا و مباحث عرفاني با داده هاي تشــیع و 
آموزه هــاي ائمه در جامعۀ ایران و قبل از جامعۀ ایران، در خود 
اهــل بیت اتفاق افتاده و این تعامــالت و این ارتباط بین عرفان و 
تشیع به خاندان اهل بیت بیش از هر خاندان دیگر برمي گردد. 
ما اگر به منابع انســاب چهارـ  پنج سدة اول هجري مراجعه کنیم، 
در منابع و کتاب هایي مانند لباب االنساب  یا المجدي یا االصیلي یا 
شجرة مبارکه یا معقبین، می توانیم دست کم بیش از 36 شخصیت 
وابسته به خود اهل بیت راپیدا کنیم که اینها عنوان »صوفي« 
داشــته اند؛ واژه ای که همه ـ به ویژه در جامعه خراسان ـ به صورت 

شگفت آوری از آن فاصله مي گیرند و از آن نفرت دارند. 
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اما وقتي به ســده هاي نخست تاریخ اسالم و تاریخ تشیع در ایران 
برمي گردیم، یکي از حامالن عرفان را در مجامع روحاني و مجامع 
معنــوي ایران را همین کســانی مي بینیم که بیشــتر از اهل بیت 
هستند؛ یعني از شاگردان ائمه گرفته تا وابستگان به دودمان عترت 
و طهارت، کســاني را داریم که با عنوان صوفی شناخته می شوند. 
البته این عنوان در آن زمان بیشتر »زهد« معنا مي شده است؛ درواقع 
نخستین مکتب عرفاني که از مشارکت عرفان و تشیع در ایران پدید 
آمد، مکتب زهد بود و به همین دلیل، هر قدر به تاریخ گذشتۀ تشیع 
برمي گردیم، رواج مکتب زهد را حتي در بین بزرگان علما و فقهاي 

گرامی مي توانیم پیدا کنیم. 
ما با مراجعه به دو کتاب بســیار مهم از منابع شیعه مربوط به قرن 
پنجم، یعنی نقض سید جلیل رازي قزویني و تفسیر ابوالفتوح رازي، 
به صورت مکرر به این نکته برخورد مي کنیم که بزرگان تشیع چقدر 
برای چهره هاي شــاخص عرفاني احترام قائل بودند و با تجلیل از 
شخصیت هاي مهم سده هاي دوم و سوم صوفیه و عرفاي وابسته به 
شاگردان اهل بیت یاد مي کردند. اگر عبارات تفسیر ابوالفتوح 
رازي در این خصوص گرد آوری شود، کتابچه ای خواهد شد. کتاب 
نقض همین گونه اســت. جایگاه خاندان بزرگ ســید جلیل رازي 
قزویني و برادر ایشــان که از بزرگان علماي شــیعه در قرن پنجم 
هستند و در ري اســتقرار دارند و ارتباطشان با سید مرتضاي قمي 
که در همان ایام در قم مرکزیت و مدیریت تشیع را به لحاظ مباحث 

معنوي در اختیار داشته، مهم است. 
اندیشه های عرفانی فقط مختص به این بزرگان نبوده، بلکه به عنوان 
یک مکتب رایج رسمیت داشته است و حتي سید جلیل رازي قزویني 
در کتاب نقض از خانقاه هایي وابسته به امامیه در خود شهر ري نمونه 

آورده که تعامل نزدیکی با مدارس حوزوي داشته اند.  
ما هر چه از آن دوران فاصله گرفته ایم، چون به این میراث ها مراجعه 
نمي کنیم، نوعی فراموشــي تاریخي بر ما عارض می شــود. البته 
جریان مغول انقطاعي پدید آورد، ولي بالفاصله بعد از جریان مغول،  
نخستین مقاومت ها در برابر سپاه مغول و هجوم آنها به وسیلۀ عرفا 
اتفاق افتاده است؛ مانند سربداران. سربداران افراد فوق العاده مذهبي 
و متشــرع بوده اند که حتي براي اینکه بتوانند تکالیف یومیۀ خود را 
انجام دهند، در حکومتي که به نام امامیه تاســیس کردند - و این 
نخستین حکومت امامي است که در ایران پدید آمده - با جبل عامل 
لبنان و علماي بزرگ آنجا ارتباط برقرار کردند و شهید اول در داخل 
زندان لمعه را براي اینکه مورد استفادة ایشان و دولت اسالمي شان 

قرار داشته است، نوشته اند. 
این نشــان مي دهد نه تنها جریان ســربداریه، بلکه خاستگاه اصلي 
نهضت هاي بعدي مانند حروفیه، بکتاشــیه، مشعشعیان و صفویه،   
فهم عرفاني از عالم بوده اســت و اگر این فهم و پیروي از مکتب 

ســلوکي عشــق نبود که دربارة آن توضیح خواهم داد، هرگز این 
حرکت ها براي حفظ کیان تشیع و مکتب اهل بیت و توسعه و ترویج 
آنها فراهم نمي شد. متأسفانه ما اقدامات آنها را گویي جزو اقدامات 
مکتب تشیع نیست، به فراموشي سپرده ایم؛ درحالی که آنها باید در 
تاریخ حوزه ها قرار بگیرند و به صورت جدی دراین زمینه ها مطالعه 

صورت گیرد. 
سید محمد فالح که قیام مشعشعیان را به وجود آورد، شاگرد ابن فهد 
حلي اســت. مزار ایشــان اگر به کربال مراجعه کنید، نزدیک مزار 
حضرت سیدالشهداء مورد زیارت مردم است و باقي ماندنش در 
این فاصلۀ زماني طوالني، به معنویتي که داشته برمي گردد. ما تشیع 
را به تدریج کوچک وکوچکترکرده ایم، ولی صاحب نظران متوجه این 
نکته هستند که اگر بخواهیم به سراغ احیاي تمدن اسالمي حرکت 
و جایگاه خودمان را در سطح جهاني تقویت کنیم، باید به شیوه اي 
برگردیم که هم فضاي ما را تلطیف و هم ارتباط ما را معنادار نماید.

 نکته مهم درباره ســربداران این اســت که آنها افزون بر آنکه از 
همه اهل بیت پیروي مي کنند و مروج مهدویت اند، نخستین جریاني 
هستند که از تلفیق دین و دولت سخن به میان مي آورند. جمهوري 
اســالمي با استناد به این شواهد، گذشته خود را تقویت کرده است 
و به لحاظ تاریخي هم، درست است که فاصلۀ چند قرن پدید آمده، 
ولی ما از تمام دستاوردهاي گذشتۀ ملت خود استفاده مي کنیم. ما از 
آموزه هایي که حکومت سربداران در خراسان داشتند، در خود انقالب 

اسالمي به عنوان دست مایه هاي فکر خود استفاده کردیم. 
شاه اسماعیل به عنوان پایه گذارحکومت صفویه وقتی حرکت خود 
را آغاز کرد، ازعنوان مرشــد اعظم بهره برد و کساني که درآسیای 
صغیر از وی حمایت کردند، بکتاشــیون بودند. حاج بکتاش ولي که 
از ســادات رضوی و متولد یکي از روستاهاي نزدیک نیشابور است؛ 
مدتی در مشهد رضوي مقام تولیت آستان قدس رضوي را برعهده 
داشته است. حاج بکتاش ولي قبل از اینکه به آسیاي صغیر مهاجرت 
کند، قریب هفتاد - هشتاد تکیه در مشهد پدید آورد. آخرین تکیه اي 
که از ایشــان باقي مانده بود، در محل باغ رضوان قرار داشت که در 
زمان رضا شاه از بین رفت. این تکایا فضاهایي براي برقراري ارتباط 
بکتاشیه با جهان اسالم بود و بعد از اینکه حاج بکتاش ولي به آسیاي 
صغیر مهاجرت کرد، موقع رفتن مقداري از لوازم آشپزخانۀ حضرت 
رضــا را به عنوان تبرک به آنجا برد وهمین لوازم هم اکنون در 
آنجا مورد تقدیس بکتاشــیه است. از آن زمان به بعد بکتاشیه براي 

زیارت حرم حضرت رضا از آسیاي صغیر به مشهد مي آمدند. 
وجود بقایای حمام کشمیری ها در پایین خیابان مشهد نیز از ارتباط 
مردم این شهر با کشمیرحکایت می کند.  این ارتباط را میر سید علي 
همداني توانســت پدید آورد. اگر مهاجرت میر سید علي همداني به 
شبه  قاره هند و سرینگر و نیز کوالب تاجیکستان نبود و آموزه هایش 
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در کتاب هایی مانند مشارب االذواق بازتاب پیدا نمی کرد و اگر ایشان 
با تمام وجود از مکتب عشق و محبت حمایت نمي نمود، االن چهل 
و پنج درصد افراد ســرینگر به تشــیع روي نمي آوردند. ایشان کل 
کشمیر را »ایران صغیر« نامید و نفوذش در کشمیر تا لحظۀ حاضر 
مســتقر است و وجود ایشــان و تأثیر کالم ایشان و فرزندش سید 
محمد و کساني که از مکتب ایشان پیروی مي کردند، تاکنون سبب 
شده امروزه وقتي به سرینگر مي رویم، تنها تصاویري که در داخل 
این شــهر به عنوان نماد تشیع ، خود نمایی می کنند ، تصاویر امام 
خمیني و مقام معظم رهبري است، و از هیچ کس دیگري تصویري 

در آنجا وجود ندارد.
 نسبت جریان میرسید علي همداني از طریق میر سید حیدر کردي 
اردبیلــي به امام خمیني در منابع مربوطه بازتاب یافته اســت. من 
فکــر مي کردم فقط در کتاب هاي داخلي و ایراني بازتاب دارد، االن 
کتاب هایي را به زبان اردو مربوط به دو قرن پیش در اختیار دارم که 
در آنجا به همین ارتباط اجداد امام خمینی و کشمیر اشاره شده است. 
حتی مقابر بخشي از دودمان امام خمیني در کوهستان هاي کشمیر 
مشــرف بر دریاچۀ نگین وجود دارد که افراد زیادی براي زیارت به 
آنجا رفت و آمد دارند؛ چنان که دودمان هاي دیگري هم از ســادات 

بزرگ شیعي ایران نمایندگان فکري در آنجا هستند. 
ما نمي توانیم این تأثیرات تاریخی بسیار شگرف را انکار کنیم. خود 
میر سید علي همداني شاگرد شــیخ محمود مزدوقاني و او شاگرد 
عالالدولۀ سمناني است. او از نخستین عرفایي است که ائمۀ اطهار 
و حضرت مهدي را ولي کامل دانســت و این باور را ترویج کرد که 

همه باید از او اطاعت کنند. 
وقتي ما به این آثار نگاه مي کنیم، متعجب مي شویم از اینکه فردي 
با دودمان ســلطنتي مرتبط بوده، از تمام امکانات دست شسته و در 
شــرایطي قرار گرفته که پیرامون او اهل سنت هستند، ولي ایشان 
از یک مجرایي حرکت مي کند که تعصبات آنها برانگیخته نشود و 

همین امر سبب ترویج تشیع بین آنها می گردد.
 هنگامی که میر سید علي همداني به محضر شیخ محمود مزدقاني 
رفت و گفت: من چند سالي در محضر شما آموزش دیدم؛ اکنون چه 
باید بکنم؟ ایشــان گفت: مثل پروانه هفت دور بر گرد جهان بگرد. 
این مأموریت هاي بزرگ جهاني که به این بزرگان داده مي شد، سبب 
ترویج تشــیع شده است؛ چنان که شهید مطهري در کتاب خدمات 
متقابل ایران و اســالم نگاشته، به طور کلي ورود اسالم به شبه قارة 
هند از طریق خواجه معین الدین چشتي بود. اگر ایشان که از عرفای 
بزرگ و از ســادات حسیني است، بارقه هایي از مکتب اهل بیت را 
به شبه قاره نبرده بود، امروزه ما قریب هفتاد - هشتاد میلیون شیعه 
در آن منطقه نداشتیم؛ چنان که ناقالن به جنوب آسیا همین تیره ها 

بودند، و هر یک تاریخچۀ خاص خود را دارند. 

تأســیس دولت ملي ایران هم به وسیلۀ عرفا اتفاق افتاد؛ یعني بعد 
از اینکه خالفت اموي و عباســي به پایان رسید و دوره هاي ملوک 
الطوایفی و حاکمیت مغوالن و تیموریان اتفاق افتاد، نخستین جریاني 
که به تأسیس دولت ملي در ایران انجامید، صفویه بود. قبل از آن ما 
ایران را یک دست در اختیار نداشتیم و بسیاری از شهرها از آن به بعد 
به شیعه روي آوردند. این خدمات سبب شد یکپارچگي ملي پدید آید 

و شیعه رسمیت پیدا کند. 
نشــر تشــیع در منطقه دکن و جنوب هند، کشمیر، تاجیکستان و 
آســیاي صغیر به وســیلۀ عرفا اتفاق افتاده است.  اگر شاه خلیل اهلل 
فرزند شاه نعمت اهلل ولي به دکن مهاجرت نکرده بود، اثري از تشیع 
در جنوب نبود. االن وقتي به منطقۀ بیدر نزدیک حیدرآباد مي رویم، 
مي بینید مزار ایشان در باالي تپه اي هست و نزدیک سي - چهل تا 
از مقابر پادشــاهان و در پایین قرار دارد؛ سِر حرمتي که برای ایشان 
قائل بودند. ایشــان در تمام ایام حضور خود در آنجا به ترویج تشیع 

مبادرت ورزید. 
امروزه شما وقتي به داخل شهر پرجمعیت حیدرآباد مي روید، مي بینید 
در ذهن و زبان همه هســت که شهر حیدرآباد، شهر خواهرخواندة 
مشهد است. چه کسي این کار را کرد؟ حکیم محمدمؤمن استرآبادي 
که از عرفا بود و از مشــهد به آنجا مهاجرت کرد. او هم عارف، هم 
حکیم و هم دولت مرد بود. ایشان در مشهد سکونت و نزدیک حرم 
در خانقاه پاچنار فعالیت داشت. بعد از اینجا مهاجرت کرد و به آنجا 
رفت و موقعیت مناسبي پیدا کرد. سپس کارهای بزرگی برای مردم 
آنجا انجام داد. او حتی قبرســتاني وقف شیعیان حیدرآبادکرد ، بعد 
حکومت محلي را با خود هماهنگ کرد تا شــهر حیدرآباد را مشابه 
شهر مشهد مقدس بسازد و ازاین رو، در مرکز شهر یک میدان هست 
که چهار خیابان از آن فاصله مي گیرد و تمام آن نشــانه هایي که در 
داخل آن بقعه و بر مزارات قطب شاهیان وجود دارد، همه نشانه هاي 
برگرفته از شیعه است؛ یعني فلز سر پرچم شاه اسماعیل را به عنوان 
نشــانه تشــیع گرفته  و به عنوان یک امر تزیینی در سرستون ها و 
معجرها و مرمرهایي استفاده کرده است، هر دم در شهر حیدرآباد به 
ذهن شــما این امر منعکس مي شود که شما در شهری شیعي قرار 

دارید. 
بزرگ ترین موقوفۀ حضرت رضا نیز به وسیلۀ همین سالطین 
دکن اتفاق افتاده است. کوه ضامن از این موقوفه ها شمرده مي شود 
که می گویند امام رضا در آنجا حضوریافته است. این کوه یک 
موقعیت بسیار استراتژیک در شــهر هفت - هشت میلیون نفري 
حیدرآباد دارد و عماًل پایگاه هاي تشیع در جاي جاي شهر وجود دارد 

و اینها به لطف این بزرگواران اتفاق افتاده است.
 از تلفیق دو مکتب سلوکِي محبت و مکتب معرفتي و تلفیق این دو 
با مکتب والیت، معجزه اي پیش آمد و آن، شــکل گیري جمهوري 
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 نشست علمی

اســالمي ایران بود. اگر گذشتۀ تشیع ایران را از بعد عرفاني، به ویژه 
تاریــخ عرفان نگاه کنید، یکــي از الزامات معنوي آن، ظهور دولت 
جمهوري اسالمي بوده است. این دولت به وسیلۀ چه کسي ظاهر شد 
و چه کسي پایه هاي نخست آن را گذاشت؟ امام خمیني. امام خمیني 
کیســت؟ یکی از شــاگردان مکتب تهران وی از مرحوم شاه آبادي 
عرفان آموخــت؛ چنان که تا حدي وامدار مکتــب نجف از طریق 
برخي از بزرگان آنجاســت. نگاه سیاسي مرحوم شاه آبادي چه بود؟ 
ایشان قبل از این که انقالب اسالمی تحقق یابد، دیدگاه هاي بسیار  
اعجاب انگیزي دارد. ایشان یک عارف تمام عیار است، ولی هر کس 
رشحات و شــذرات و فطرت عشق ایشان را مالحظه کند، متوجه 
مي شود مرحوم شــاه آبادی مطلقاً در عرفان از دیگري تقلید ندارد؛ 
خود کاماًل به یک منبع سرشار معرفتي و علوم شهودي آراسته است. 
کلمات تصنعي به کار نمي برد و کاماًل با این دیدگاه انس دارد. امام 
شش سال از محضر مرحوم شاه آبادی درس آموخت و پیش از سی 
ســالگی تعلیقه اي بر فصوص نوشت. امام در بین شارحان فصوص 
الحکم جوانترین اســت و مي دانید شــارحان فصوص همه از نوابغ 

جهان اسالم بوده اند و ایشان جوان ترین شارح است. 
به هرروی، آن نگاه بسیار آراسته عرفانی و چشم اندازي که از تاریخ 
تشیع ارائه می دهد و  نگاه سیاسي که در تشیع شکل گرفته است، 
ســبب پیدایش نظام جمهوری اسالمی ایران شد که در حقیقت بر 

سه قاعده استوار است: 
)1( مکتب محبت؛

 )2( مکتب معرفتي؛
 )3( مکتب والیت.

 آن فهم از والیتي که امام ارائه مي دهد، امکان ارتباط آســمان را با 
زمین فراهم مي کند و در نتیجه، کساني که براي احیاي آن مکتب 
اقدام می کنند و به شــهادت مي رســند، به تعبیر امام قهقۀ مستانه 
مي زنند. این قهقۀ مستانه را چه کسي برای شهدا به کار برده است؟ 
امام شهدا. ایشان چرا این تعبیر را به کار برده است؟ براي اینکه در 
عالِم جان مي داند کســي که براي احیاي این نظام کار مي کند، کار 

بسیار عظیمي در خدمت مکتب والیت انجام مي دهد. 
اگر ما امروزه چشــم اندازي با عنوان تمدن نوین اســالمي را هم 
بخواهیم دنبال کنیم، که ان شاءاهلل باید دنبال کنیم، این چشم انداز 
هــم از مجرای همین فهم حاصل از تلفیق ســه مکتب یادشــده 
امکان پذیر است؛ یعني تلطیف فضا و امکان ارتباط و تعامل فرهنگي 
با مجامع دیگر از این مســیر امکان پذیر است. ما به همین دلیل در 
تمام ارتباطاتي که با کشــورهاي همجوار و کشورهاي دیگر داشته 
ایم، در مباحث فرهنگي بیشتر از عنصرعرفان که یکی از عناصرمهم 
مولد فرهنگ اســت، اســتفاده کرده ایم. عرفان با توجه به فضاي 

تلطیف کننده اي که دارد و تصرفی که در قلوب انجام مي دهد، امکان 
مراودة فرهنگي را براي ما فراهم  مي سازد.

مجری: تشکر مي کنم از جناب اســتاد جاللي و مطالبي که بیان 
فرمودند. میزگردي فراهم شــده با عنوان »ارتباط ماهوي تشیع و 
عرفــان« و »اهمیت معرفت نفس در عرفان شــیعي« که در این 
نشســت از حضور جناب آقاي دکتر شــهرام پازوکي، دکتر محمد 
فنایي اشکوري و دکتر سیدمحمد سیدموسوي که دبیري علمي این 

میزگرد را هم خواهند داشت، بهرمند مي شویم.

میزگرد تخصصی �
دکتر سیدمحمد سیدموسوي )دبیر علمی میزگرد(: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم. عرض ســالم دارم خدمــت همۀ عزیزان و حضار 
محترم. از دوستان و مسئوالن مجمع عالي حکمت اسالمي، جناب 
آقاي دکتر مســعودي و جناب آقاي دکتر رضایي سپاسگزاریم که 
فرصتي فراهم کردند که این جلســه تشکیل شــود. الزم مي دانم 
از حضور تک تک شــما که به ما انــرژي دوچندان مي دهید و نیز 

اساتیدي که تا االن خدمت آنها بودیم، سپاسگزاری کنم. 
با بحث مهم نفس در خدمت شــما هســتیم. ما بدن را دو ساحتي 
مي دانیم: بخش جسماني و بخشــي با عنوان نفس که مي تواند از 
جهتي ســیر تکاملي طي کند و از جهتي هم نقش آن ثابت است. 
به هرحال، معرفت نفس براي ما از این جهت اهمیت فوق العاده اي پیدا 
مي کند. ابتدا براي ورود به این بحث خدمت جناب آقاي دکتر شهرام 
پازوکي هستیم و بعد هم در خدمت جناب آقاي دکتر فنایي اشکوري. 

ارتباط ماهوي تشیع و عرفان ]

دکتر شهرام پازوکي: بسم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم، از 
میزبانان محترم در خصوص دعوت بنده براي حضور در این جلسه 
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تشکر مي کنم. بخشي از مطالبي را که مي خواهم عرض کنم، قباًل 
جناب آقاي وکیلي فرمودند و تقریباً من از آن قسمت هایي که فکر 
مي کنم مشــترک بین عرایض بنده و آقاي وکیلي باشد، صرف نظر 
مي کنم و به برخي نکته ها مي پردازم که شاید تکمله اي براي سخنان 

ایشان باشد. 
موضوع بحث »ارتباط ماهوي تشــیع و تصوف« اســت. این کلمۀ 
ماهوي را من به  عمد خواهش کردم حتماً در عنوان باشد؛ به دلیل 
اینکه ما اکنون با دو نگرش مي توانیم دربارة ارتباط تصوف و تشیع 

سخن بگوییم:
)1( نگرش تاریخي، که به این بپردازیم که تصوف و تشیع چه زمانی 

آغاز شده است و آیا مي توان بین این دو ارتباطي برقرار کرد یا نه؟
)2( نگرش ماهوي که در آن، ما به تاریخ پیدایش اندیشــه ها کاري 
نداریم، بلکه به این می پردازیم که یک اندیشه با اصل و حقیقت آن 

دین چه نسبتي دارد. 
االن بیشــتر مستشــرقان و برخی از تاریخ نگاران مي گویند شیعه 
مکتبي است که در تاریخ اسالم دیر ظاهر شده است. درباره  تصوف 
هم همین گونه است. اینکه تصوف در قرن دوم هجري آغاز شده و 
نخستین کسي که خود را »صوفي« نامید، که بود، مباحث تاریخي 
و براي مورخ تشــیع و تصوف خوب اســت، ولي برای کســي که 
مي خواهد به حقیقت این دو مکتب بپردازد، پاســخگو نیست؛ یعني 
مثاًل نویسنده کتاب مکتب در فرایند تکامل با دید تاریخي نگري به 
تشیع می نگرد و در این دید مي بیند مفهوم عصمت نخستین بار چه 
زمانی و از ســوی چه کسانی مطرح شده است. پس مهم برای او، 

زمان و عوامل تاریخي پیدایش یک فکر است. 
اما در نگاه ماهوي، که حاال اگر بخواهیم وارد مباحث امروز فلسفه 
هم بشویم، نگاهي است که بیشتر پدیدارشناسان به آن مي پردازند، 
ابتدا نگاه نمي کنند که چه زمانی آن اندیشه ظاهر شد. پس نمي گویند 
این مفهوم عصمت، مفهومی متأخر است، بلکه مي گویند چه نسبتي 
اســت بین تفکر شیعه و این مفهوم؟ آیا این مفهوم مي تواند از ذات 
این تفکر بیرون بیاید و با آن تناسب دارد؟ آیا از نظر ماهوي شیعي 
مي توانیم بگوییم عصمت جزو ذات تفکر شــیعي است یا نه؟ اینجا 
دیگر بــه مباحث تاریخي اواًل اهمیت نمي دهنــد بلکه ثانیاً به آن 
می پردازند. اینکه چه کسي نخستین بار خود را شیعه یا صوفي نامید، 
مهم نیست؛ مسئله این اســت که این تفکري که بعدها تصوف و 

تشیع نام گرفت، چه نسبتي با هم، و چه نسبتي با اسالم دارند؟
بیشتر کساني که این مفاهیم معنوي را در اصل تشیع نمی بینند، مثل 
صاحب کتاب مکتب، دید شــدید تاریخي نگري دارند. مشکل دید 
تاریخي نگري این است که به حقیقت یک تفکر دیني کاري ندارد و 
به تاریخ پیدایش آن می پردازد؛ حال آنکه پیدایش متأخر یک اندیشه 

دلیل بر فقدان آن در اصل نیســت. اینکه چه زمانی ظاهر مي شود، 
دلیل بر عدم حضورش در اصل نیست. این مقدمه عرایضم بود. 

پس اگر بخواهیم با نگاه تاریخي جلو برویم، به این ســادگي هیچ 
نســبتي نمي توانیم بین تصوف و تشیع  پیدا کنیم. بله، در این باره 
کســاني به تأیید حرف هایي زده اند، ولی دید تاریخي کافي نیست؛ 
چنان که از این منظر هیچ نســبتي را نمي توانید بین مفاهیمي که 
جزو اعتقادات شیعي اســت، مثل مفهوم والیت و مفهوم عصمت 
و چیزهاي دیگري که آقای وکیلی اشــاره کردند، با اصل شــیعه، 
پیدا کنید. دراین صورت، تشــیعـ  چنان که تاریخ نگاران می گویندـ  
صرفاً یا یک مذهب سیاسي می شود که علیه خلفا پدید آمد، و یا ـ 
چنان که جوامع شیعه شناسي غربي می گویند مذهب متأخري است 
که یا مبتني بر فقه اســت یا کالم، که کالمش هم حقیقتي ندارد و 

بین معتزله و اشاعره سرگردان، و بیشتر نزدیک به معتزله است. 
این نگرش تاریخی خصوصاً در مورد مسائل دینی جواب نمي دهد؛ 
یعنــي دارند تفکر شــیعي و نیز تفکر عرفانــي را تقلیل مي دهند. 
البته نمي خواهم بگویم تشــیع بعد و جنبــه فقهي و کالمي ندارد، 
ولــي حقیقت و اصــل و ماهیت آن را نباید تقلیــل داد به یکي از 
فروع و شاخه هاي آن. بنده مي خواستم عرض کنم که من این طور 
نمي خواهــم جلو بروم؛ یعني مي خواهم ببینم ارتباط ماهوي این دو 
چیســت؛ یعني پرسش از ماهیت تصوف و تشیع و نسبت میان این 

دو است.
در این باره ســید حیدر آملی در جامع االســرار که از شاهکارهاي 
عرفاني اســت نکته ای طرح کرده اســت. به نظر من، این کتابـ  
به ویژه مقدمه اشـ  نقطۀ اوجي است برای کسانی که در این موضوع 
مي خواهند تحقیق کنند. ســید حیدر مي پرسد مسئلۀ من این است 
که: چگونه برخي از ارباب طریقت و تصوف، اصل و منشــأ شیعي 
خود را فراموش کردند و چگونه است که شیعۀ رسمي یادش رفت 
اصل و منشأ او چیست؟ این عارف جلیل القدر در واقع پرسش ماهوي 

مي کند. 
پاسخ سید حیدر این است که اینها متوجه نیستند که اصل تصوف، 
همان تشیع است و اصل تشیع، همان تصوف. مي گوید این دو، دو 
روي یک سکه  است و در جملۀ دیگري مي گوید: شیعه ای که اهل 
تصوف نیست، شیعۀ حقیقي نیست و بالعکس صوفی حقیقی کسي 
اســت که اهل تشیع است. سید حیدر یک بحث ماهوي مي کند و 
در مبادی بحث به تاریخ کاري ندارد. البته بعداً مســتندات تاریخي 
مي آورد. مثاًل یکي از مســتندات قوي ارتباط این دو، همان اســت 
که معموال از جمله ســید حیدر آملی ذکر می کنند و آن اینکه: جز 
نقشبندیه، آن هم نقشبندیه متأخر، تمام طریقه هاي صوفیه خود را به 
امام علي مي رسانند. مرحوم عالمه طباطبایي در مصاحبه اي که 
با کربن داشتند، نکته اي مي گویند که در زمانه اي که اظهار حب اهل 
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 نشست علمی

بیت جرم شناخته مي شده و اشخاص تحت تعقیب و اذیت قرار 
مي گرفتند، مثل دورة سلجوقیان که اوج قدرت حکومتی اهل سنت 
است، بزرگان طریقت اصرار داشتند بگویند نسبت ارشاد معنوي ما به 
اهل بیت و نهایتاً به حضرت علي مي رسد. این اصرار دلیل 
بر اعتقاد است؛ وگرنه از این اصرار هیچ فایدة ظاهري عاید نمي شد 

و بلکه متحمل اذیت و آزار هم مي شدند.
 در چند سال اخیر دو کتاب در عربستان نوشته شده است: )العالقه 
بین الصوفیــه و االمامیه( و )العالقه بین التشــیع و التصوف(. هر 
دو رســالۀ دکتري است و در عربســتان چاپ شده است. مقدمه و 
موخرة کتاب ها را که مي بینید، متوجه می شــوید کتاب ها با اغراض 
استراتژیکی تألیف شده است؛ یعني گویي یک عده از علماي وهابي 
به اینها دســتور داده انــد دراین باره تحقیق کنیــد و پایان آن پر از 
رهنمودهاي استراتژیک است. شالودة کتاب خیلي جالب است. اول 
بحث مي کند که صوفیه و امامیه یک چیز هســتند و اگر گاهي در 
برابر هم قرار گرفته اند، از خطاهاي هر دو است؛ زیرا اصل و ماهیت 
هر دو یکي است. بعد شواهد و دالیلي مي آورد و مي گوید: بحث های 
اصولی درباره عصمت، تأویل، توســل، شفاعت و والیت در تصوف 
و تشــیع، هر دو، مطرح است. بعد به آداب مذهبی مي پردازد و اینها 
را به عنوان بدعت می گوید. می گوید: صوفیه خانقاه دارند و شــیعه 
حسینیه، صوفیه سماع درست کرده و شیعه روضه خواني. ولی اصل 
و ماهیت فکر این دو، یکي اســت و تنها صورت هاي ظهور آن دو 
فرق کرده اســت. بعد مي گوید: اینها همه بدعت در اســالم است. 
نتیجۀ آخر این کتاب ها جالب است و به نظر من، باید اهل سیاست و 
مبلغان مذهبي ما به آن دقت کنند. آخر کتاب مي گوید: متوجه باشید 
که تشیع خودش محبوبیتی در میان مسلمانان ندارد ولی از طریق 
تصوف در میان مسلمین جهان رخنه نکند؛ زیرا بین تصوف و تشیع 
ارتباطی )العالقه( وثیق وجود دارد. بعد مي گوید: متوجه ایران باشید 

که ایران این کار را نکند. 
بــه این ترتیب لحن پایان کتاب اســتراتژیک مي شــود و رهنمود 
مي دهد که مراقب باشــید این گونه نشود. حاال چرا چنین مي گوید؟ 
زیرا بیش از هشتاد درصد مسلمانان دنیا اجدادشان یا خودشان از راه 
طریقه هاي تصوف مسلمان شده اند و اگر آنها بخواهند به ریشه هاي 
عرفانی خود برگردند، ممکن است هر آن تشیع عالم را بگیرد.       

کالم ســید حیدر از سر اعتقاد اســت، ولی وهابی ها از سر احساس 
خطر مي گویند، ولی هر دو بــه این برمي گردند که ماهیت این دو 
یکي اســت. چرا راه دور برویم؟ مقــداري قدیم تر به تاریخ تصوف 
بپردازیم. مي بینیم معمواًل در میان اهل ســنت که تصوف را قبول 
ندارند، مي گویند تصوف مولود شیعه است؛ مثل ابن تیمیه که  نحوة 
مخالفتش با تصوف و تشــیع در یک ردیف اســت. نمي گوید عین 
هم اســت؛ یک شکل است. ابن خلدون هم مي گوید تصوف دارد از 

مفاهیم تشیع استفاده مي کند؛ مثل مفهوم امام یا قطب. 
پس این مسئله جدیدی نیست که بپنداریم این جلسه متکفل طرح 
و اثبات آن شــده اســت. بحث از قدیم بوده و نزد اهل سنت این 
بحث اکنون مهم تر اســت؛ چون مي ترسند این نزدیکي تصوف و 
تشیع سبب شود تشــیع نفوذ کند. حاال مشکل سِر مذهب نیست؛ 
مشکل سِر ایران است. مي ترسند ایران در عالم نفوذ کند. اگر بروید 
در دپارتمان هاي اسالم شناسي غربي، معمواًل عواملی که در پیدایش 
تصوف و تشیع مي گویند، شبیه است. این فکر در اذهان وجود دارد 
و من مي خواهم بگویم فکر درستی است و اینها ماهیتاً یکي هستند، 
ولي مشکل همان است که سید حیدر مي گوید: کدام تصوف و کدام 

تشیع؟ 
در اینجــا می خواهم اصل این ارتبــاط ماهوي را توضیح دهم. من 
اصــل ارتباط ماهوي را در مفهوم والیــت مي دانم. آن اصل و آن 
مابه االتصالي که تصوف و تشــیع را یکــي مي کند، مفهوم والیت 
اســت. والیت به معناي عرفاني لفظ؛ یعني این فکر ولوي است که 
در تصوف و تشیع مشترک اســت. فکر ولوي را هم ساده نگیرید. 
متأسفانه در متون کالمي شــیعي از این مفهوم والیت واقعاً هیچ 
چیزي باقي نمانده است. این را بنده عرض نمي کنم؛ کتاب امامت و 
رهبري شهید مطهري را بخوانید. مي گوید این مفهوم را آن قدر به 
چیزهاي دیگر تقلیل دادند که اصاًل االن قابل دفاع نیست. مرحوم 
آقاي آشتیاني مي گفتند: اگر عرفا نبودند، این مفهوم والیت در متون 
کالمي شــیعه گم مي شــد. در واقع این عرفا بودند که جنبه های 
گوناگون این مفهوم را شــرح دادند. سید حیدر هم از همین جا آغاز 
مي کند. آن ارتباط ماهوي تصوف و تشیع، دید ولوي است. دید ولوي 
فقط مشتمل بر مسئلۀ انسان کامل و ولي نیست؛ دید ولوي شئوني 
دارد. مسئلۀ وحدت شخصیۀ وجود، فرع است بر دید ولوي، و اصاًل 
نتیجۀ دید ولوي اســت. در دید ولوي اساساً ما یک دید عرفاني از 
دین داریم. در یک نگرش کالمي هیچ نسبت وجودي میان خالق 
عالم و عالم و انسان نیست، ولی در دید عرفاني اصاًل غیري نیست؛ 
همه اش اوست و مظاهر او و اینکه »رسد آدمي به جایي که به جز 
خدا نبیند«.95 شما در کدام یک از متون کالمي شیعه مي بینید یک 
همچین قولي که »رســد آدمي به جایي که به جز خدا نبیند«. این 
نگرش ولوي، یک نگرش عرفاني اســت مبتني بر اینکه ما عالم و 

مبدأ عالم را چگونه مي بینیم و چه نسبتي بین اینها قائل هستیم. 
عرض من این اســت که ارتباط ماهوي تشــیع و تصوف از اینجا 
آغاز مي شــود؛ منتها آنچه رخ داده، این اســت که درتاریخ مســیر 
شیعه، تشــیع به تدریج تبدیل مي شود به یک مذهب صرف فقهي 
یــا کالمي. هانــری کربن مي گفت من اصول کافــي را که براي 
اولین بار مي خواندم، گاه خیال مي کردم آثار محي الدین را مي خوانم. 
مانده بودم که این چطوري اســت و چطور این معانی شیعی در آثار 
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ابن عربی راه یافته. چطور مي شود اصول کافي که یک متن شیعي 
روایی اســت، این طور در آثار محیي الدین، نه به صورت نقل صریح، 
بلکه به مضمون عیناً وجود داشته باشد؟ بعداً متوجه پیوند بین تشیع 

و تصوف شدم. 
اگر توجه بفرمایید، یکي از پرســش های هانــري کربن از عالمه 
طباطبایی همین اســت که مي گوید: چرا تذکــره االولیاء عطار با 
ذکر حضرت صادق آغاز و با حضرت باقرختم مي شــود؛ 
درحالي که عطار در ظاهر، ســني است؟ عالمه توضیح مي دهد که 
این ارتباط ماهوي چیست. پس اگر به سراغ تشیع برویم، مي بینیم 
از مفهوم والیت است که مفهوم عصمت بیرون مي آید و بسیاری از 
روایت های ما معنا پیدا مي کند، اما وقتي این دید ولوي که عرفانی 
اســت به نفع دید کالمی کنار مي رود و کالم شیعه به کالم معتزله 
نزدیک شــود، با عقل معتزلی این روایات بی معنی و حتی مجعول 
تلقی می شود. اینجاست که می ببینید عرفاي ما چقدر با تأویل هاي 
معتزله مشــکل دارند. محیي الدین که مشــهور اســت به رئیس 
تأویل  کنندگان، در فتوحات مکیه علیه تأویل و البته تأویل کالمی 
حرف زده اســت؛ چون مي گوید این تأویل حقیقي نیســت. تأویل 
حقیقي، سیر از ظاهر به باطن قرآن است؛ این تأویل، تفسیر به رأي 
است. تو نمي تواني فهم کني که انسان چگونه به لقاي اهلل مي رسد، 
لذا به غلط مي گویي به لقای رحمت اهلل مي رسد؛ موالنا در مثنوي 
معتزله را تخطئه می کند و به تندي به معتزله مي گوید: »خویش را 
تأویل کن ني ذکر را«؛06 یعني اینکه اول بفهم اصل و حقیقت وجود 
تو چیست، از ظاهر وجود به باطن وجود خود سیر کن، آنگاه اگر به 
باطن وجود خود برسي و بداني حقیقت تو چیست و معرفت نفس پیدا 
کني، مي فهمي چگونه انسان به لقاء اهلل مي رسد. مثنوی پر است از 
اشکال ها و ابهام ها و تندي هایي که موالنا به تأویل معتزله مي کند، 
ولي مي بینیم دقیقاً همین نوع مباحث، مثل بحث رؤیت قلبي خدا در 
متون کالمي شیعه جاي ندارد. این ذات علم کالم است که نگرش 
کالمي به این چیزها نمي تواند برســد؛ چون نسبتي را که بین خدا 
و آدم و عالم قائل اســت، نمی تواند به این برسد که »رسد آدمي به 

جایي که به جز خدا نبیند«.
 من همیشه مي گویم نسبت شیعه با اسالم، همان نسبت مسیحیت 
اســت با یهود. در واقع مسیحیت دیني است ذاتاً عرفاني. بي هیچ 
تردیدي اساس مســیحیت مفهوم والیت است؛ البته در مسیحیت 
کسی از  ولي سخن  نمي گوید، اما آن معنایي که ما از ولي مي فهمیم، 
این است که عیسي ولي است. بعد همین مسیحیت در قرن چهارم 
در شوراها به یک دین کالمي صرف تبدیل مي شود و دراین صورت، 
دیگر پاسخ گوي آن اصول اولیه نیست. این است که عرفاي مسیحي 
در تاریخ مسیحیت کنار گذاشته مي شوند؛ چون مي خواهند به مبانی 
مسیحیت اولیه برگردند. حتي اکثر عرفاي مسیحي تثلیث را در مقام 

ذات قبول ندارند و در مقام فعل و تجلي قبول دارند. این حرفي است 
که برخي از عرفاي ما هم گفته اند، ولی هیچ مســیحیت رسمي ای 
نمي تواند این تفسیر را بپذیرد. این تحول دینی آن چیزي است که 
براي شــیعه هم پیش مي آید. در تاریخ تشــیع وقتي شیعه به یک 
مذهب کالمي صرف تبدیل مي شــود، در قرن چهارم با آثار شیخ 
مفید و شیخ طوســي، نزدیک معتزله مي شود، آنگاه بنیه و حقیقت 
و ماهیت عرفاني و ولوي اش را از دســت مي دهد. به همین دلیل، 
مفهوم عصمت از متون کالمي شــیعه به درســتی دست نمی آید و 
فهمیده نمی شــود؛ زیرا عصمت مفهومي اســت مبتني بر تفکری 
عرفاني. یک دید ولــوي مي خواهد که بفهمد عصمت یا امامت یا 
انسان کامل یعني چه. این بحث هایي که بعداً حمل بر غلو مي شود، 
حاصل غلبۀ فکر معتزلي در کالم شیعي است. در واقع این واژه غلو، 
مثل واژه رافضي شــده براي کوبیدن اشخاص. اهل سنت همیشه 
به مــا مي  گویند رافضي. رافضي یک معناي مذموم دارد. بعد وقتي 
مي خواهند مدلول این لفظ را روشن کنند، آدم مي گوید حاشا و کال! 
کدام شیعه این حرف را مي زند. غلو هم همین طور شده است؛ یعني 
روایاتي را که نمي فهمیم حمل بر غلو مي شود. البته من نمی خواهم 
خود غلّو را تأیید کنم بلکه می خواهم بگویم چگونه هر فکر عمیق و 

لطیف عرفانی حمل بر غلّو شده است.
در قرن هفتم کسی در نامه ای از شیخ عالءالدولۀ سمناني مي پرسد: 
صراحتاً بگویید نظرتان درباره اهل بیت چیســت؟ مي گوید در 
زمــان ما چهار نوع حب اهل بیت وجــود دارد. به معناي دیگر 
مي خواهد بگوید چهار نوع شــیعه وجــود دارد: )1( صلبي، یعني از 
 است. )2( رسمي. )3( حبي، یعنی اهل بیت نسل اهل بیت
را دوست دارد. )4( حقیقي. درباره شیعه حقیقي مي گوید: آن چیزي 
اســت که االن نمي توانم بگویم چه کسي اســت و شیعۀ رسمي 
کیست. به نظر من این شــیعه با آن تصوفي که در مقام فهم هم 

شیعه و هم ملتزم به شریعت است، از نظر ماهوي یکي هستند.
 اکنون می گوییم روایات ضد تصوف را چه کنیم؟ چندین روایت در 
دورة صفویه پیدا شــده که عمدتاً پیش از این در منابع موثق روایی 
شیعه دیده نمی شــود. در تاریخ تشیع در دورة آل بویه علیه روایات 
شــیعي که نوعی تفکر عرفاني بود، موضع گرفته شد و تقریباً کنار 
گذاشــته شد. در دورة صفویه روایت سازي زیاد شد. منبع اصلي این 
روایت در رد تصوف، کتاب حدیقة الشــیعه است؛ کتابي مجهول و 
منتسب به مقدس اردبیلي، که بنا بر تحقیقاتي که از چند جهت شده، 
از مقدس اردبیلی نیست و بلکه تحریف شده کتاب کاشف الحق مال 
معّز اردستانی است که فصلی در نکوهش تصوف، توسط نویسنده ای 
گمنام به آن اضافه شده است. این فصل که در این کتاب آمده، زاید 
اســت چنانکه مرحوم مقدس اردبیلی درباره وحدت وجود، جاهاي 
دیگر چیزهایي گفته که در این فصل آن را رد کرده اند. این روایات 
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 نشست علمی

در هیچ جا قبل از صفویه هم نیامده است. فقط یکي از این روایات، 
حدیثي است از حضرت رسول که مي فرمایند: در آخرالزمان قومي 
پیدا مي شــوند که صوف مي پوشند؛ که از این روایت هم برنمي آید 

علیه تصوف باشد. 
پس اگر دید تاریخي را کنار بگذاریم و به ســراغ دید پدیدارشناسانه 
و ماهیت شناسانه برویم، مي توانیم ببینیم اصل تصوف و تشیع یک 
نگرش ولوي است مبتني بر فهم ولوي از دین. فهم ولوي در واقع 
در برابر یک فهم رســالي از دین است. نمي گویم مخالف آن است. 
یک بار مي گویید نبي انســانی صالح و صادق و حافظ وحي است و 
به او وحي مي شــود و آنچه را که وحي شــده، حفظ و عیناً ابالغ و 
نشر می کند. نهایتاً تعریف کار نبي در این تفسیر، شبیه به کار ضبط 
صوت مي شــود که خوب ضبط مي کند و خوب پخش مي کند. این 
دید با آن مفاهیمي که در کتاب هاي اولیۀ شیعه، مانند روایات اصول 
کافي مي بینیم، جــور درنمي آید. در این روایات راجع به امام و ولی 
آن طور صحبت مي کند، که در تصوف گفته می شــود. مفهوم ولي 
در تصوف، همان مفهوم ولي در شــیعه است. ولي این طور نیست 
که صرف ضبط صوت باشــد، او به قرب نوافل مي رســد؛ به خدا 
مي رســد و گوش و زبان او گوش و زبان خدا می شــود، چشــم او 
چشــم خدا می شود و آن وقت انســان کامل مي شود. این مباحثي 
که دربارة والیت تکویني گفته مي شــود و پیروان کالمي شیعه آن 
را نفي مي کنند و می  پندارند به تازگی در شــیعه ساخته است، بحث 
قدیمی اســت که تاریخ ادیان مي خواننــد. در تمام ادیانی که یک 
نگرش عرفاني قوي دارند، یک مفهوم دیني اســت به نام نگرش 
انسان - جهاني)Anthropocosmic Vision(. من این تعبیر 

انسان - جهاني را از این شعر شبستری درآورده ام:
جهان انسان شد و انسان جهاني

از ایـــن پــــاکیزه تر نبود بیاني16
در نگرش انســان جهاني، حقیقت انســان کامل، حقیقت عالم، و 
حقیقت عالم، حقیقت انسان کامل اســت. نمونۀ آن در مسیحیت 
در اول انجیل یوحناست که گفته مي شود در ابتدا کلمه بود و کلمه 
نزد خدا بود و کلمه خدا بود و همه چیز از همان کلمه متجســم به 
وجود آمد؛ یعني عالم شأن و حقیقت انسان کامل است. این را ما در 
عرفان مي گوییم والیت تکویني، و کســانی که آن احادیث را نفي 
مي کنند و غلو می دانند، متوجه نیستند این مفهوم، مفهومی قدیمی 
در ادیان است و کسي آن را نساخته است. منتها در تشیع چون یک 
مذهب عرفاني بوده، این را ائمه بیان کرده اند و چون شیعه از مسیر 
آن نگرش عرفاني خود بیرون شده، گفتند این  اصطالح غلو است و 
غالي یک انگی شده که بر سِر کساني بزنند که این گونه روایات را 

نقل و فهم و تفسیر مي کنند. 

این اســت که مي بینید در دورة صفویه، یک حکیم مثل مالصدرا 
اصول کافي را شــرح مي دهد و مي خواهد ما را به آن شیعۀ عرفاني 
برگرداند. من تکرار می کنم که اصاًل نمي خواهم بگویم شــیعه بعد 
فقهي یا کالمي ندارد؛ مي خواهم بگویم اصل تشــیع یک نگرش 
عرفاني به دین است. از لوازم این نگرش عرفاني، روایاتي است که 
مــا نمونۀ آن را در اصول کافي پیدا مي کنیم و از قرن چهارم وقتي 
شیعه به یک مذهب کالمي صرف تبدیل مي شود، از تصوف هم دور 

مي شود. تشیع و تصوف تا قرن هفتم از هم دور مي شوند. 
عواملي که این دو را از هم دور مي کند، فقط عوامل فکري و اینکه 
شــیعه به سمت مذهب کالمي رفته، نیســت، بلکه مسئلۀ قدرت 
حکومت و سیاســت یعنی مرجعیت خلیفۀ عباسي است. تا قبل از 
سقوط خالفت عباسي، این مفهوم والیت را در کتب تصوف خیلي 
کم مي بینیم. در کشف المحجوب که از قدیم ترین کتب فارسي در 
خصوص تصوف اســت، مي گوید رکن اصلی تصوف، والیت است 
و مشــایخ صوفیه هر یک به گونه اي دربارة آن سخن گفته اند، اما 
وسعت حضور این مفهوم را نمي بینید. البته، به رغم نبود حضور اسمي 
ایــن مفهوم، حضور فعلي آن را کاماًل مي بینید. اما چه وقت حضور 
اسمي را مي بینید؟ بعد از سقوط خالفت عباسي و با استقرار حکومت 
مغول ها. وقتي مرجعیت دیني از خلیفۀ عباسي گرفته مي شود و در 
واقع نوعــی آزادي فکري پدید می آید، مي بینید عارف بزرگی مثل 
نســفي مي گوید: آنچنان این مفهوم در میان بزرگان رایج شده که 
همــه گویي در هر کوي و برزن دربــاره والیت صحبت مي کنند. 
مفهــوم والیت را نمي شــود در زمان خالفت عباســي که خود را 
اولي االمــر مي داند، طرح کرد یا بر آن تأکید کرد. پس از ســقوط 
خالفت عباسي به لحاظ تاریخي مي بینید چطور تصوف و تشیع علنا 
به هم نزدیک مي شــوند و آن اتحاد ماهوي را نشان مي دهند که 
ســید حیدر آملي می گوید، ظاهر می کنند، اما پیش از ســید حیدر، 
زمینه های این افــکار را می توان در آثار مشــایخ صوفیه از جمله 
ابن عربی، صدرالدین حمویه، نسفي، شاه نعمت اهلل ولي و نیز برخي 
از علماي شیعه مثل ابن میثم بحرانی یا ابن ابی جمهور احسائی دید.

 وقتي  در دورة صفویه شــیعه را مذهب رسمي ایران مي کنند، باید 
پرسید ایراني که بیش از هشتاد - نود درصد آن اهل سنت هستند، 
چگونه کســي می تواند بیاید و گاهي به ضــرب و زور و زمانی به 
خواهش و تمنا مذهب تشیع را مذهب رسمي اعالم کند. آیا این غیر 
از این است که یک زمینۀ فکري از سوی تصوف پدید آمده تا اینکه 
تشیع، مذهب رسمي ایران شود. صفویه در اصل یک سلسله صوفیه 
اســت. این است که شاه اسماعیل صفوي به نام یک شیخ صوفي 
شمشیر مي زد و شاه عباس به خود مي  گفت مرشد کامل. زمینه این 
کار آماده شــده بود. زمینۀ آن فکري که به لحاظ ماهیتي، بر اساس 
مفهوم والیت در تصوف و تشیع، میان این دو مشترک است، به لحاظ 
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تاریخي نیز بعد از سقوط خالفت عباسي و تضعیف مرجیعت دیني 
سني، خودش را نشان مي دهد. پس صفویه همین طور نمي توانست 
شیعه را مذهب رسمي ایران کند و زمینه از نظر فکري از قبل  آماده 
شــده بود. صفویه آخرین نهضت اجتماعی صوفیانه شیعی در ایران 
بود. ما نهضت هاي اجتماعي – دیني در ایران داریم. اما یک نهضت 
دیني - اجتماعي در تاریخ ایران پیدا نمي کنید که صوفي - شیعیانه 
نباشد. تمام نهضت هاي اجتماعي- دینی علیه حکام از فاصلۀ سقوط 
خالفت عباســي تا تحکیم حکومت صفویه، یک بعد تصوف دارند، 
یک بعد شیعه؛ مانند ســربداران، حروفیه و مشعشعیان. این نشان 
دهندة آن است که وقتي صفویه مذهب رسمي ایران را شیعه اعالم 
مي کنــد، هم به لحاظ فکري و هم به لحاظ اجتماعي آمادگي آن در 

ایران پیدا شده بوده است.
 در خاتمه، اینکه عرض کردم ارتباط ماهوي میان تشیع و تصوف، به 
نظر من اصل قضیه، موضوع و مفهوم والیت است به عنوان مبنای 
یک نگرش عرفاني از دین، نگرشی ولوی و این در واقع آن چیزي 
است که این دو را مشترک مي کند. حاال اگر هر کدام از این ماهیت 
مشترک دور شــدند، آن دیگر مسأله تاریخي است ولی من درباره 

اصل و سرمنشأ این دو سخن گفتم.
دکتر سیدموسوي )دبیر علمی(: نکته اي را به عنوان تکمله عرض 
می کنم. ایــن صحبت هاي آقاي دکتر پازوکی را کنار صحبت هاي 
آقاي دکتــر فنایي می گذاریم تا حق را با مصادیق نشناســیم و با 
معیارها بشناسیم و بر اساس آن معیارها افراد را به قضاوت بنشانیم. 
بــه تعبیر علي در جنگ جمل »اعرف الحق تعرف اهله«. پس 
این صحبت ماهوي به این معنا نیست که هر کس ادعا کرد، طبیعتًا 
او هم مورد قبول ماست. از جناب آقاي دکتر فنایی اشکوري خواهش 

مي کنم به ارائه مطالب خود درباره مباحث معرفت نفس بپردازند.

اهمیت معرفت نفس در عرفان شیعي ]

دکتر محمد فنايي اشــکوري: بسم اهلل الرحمن الرحیم. معرفت 
نفس در همۀ ســنت هاي عرفاني – چه در ادیان شرقی یا غربی و 
ابراهیمی و غیرابراهیمی - مورد توجه قرار گرفته اســت. در واقع از 
نظر عرفا، کلید ورود به عالم باطن، معرفت نفس اســت. ما عرض 
کردیــم که عرفان از دیدگاه ما بعد باطني دین اســت. حاال قدم و 
پرســش بعدي این اســت که: چگونه مي توان به این بعد باطني 
راه یافــت؟ یک نکتۀ کلیدي که همــۀ عرفا و حکماي متأله از آن 
سخن گفتند، معرفت نفس است. هم عرفان اسالمي و هم حکمت 
اســالمي را اســتکمال نفس در بعد نظري و علمي گفته اند. اینکه 
مالصدرا کتاب خود را اسفار نامید، این اسفار در واقع سفرهایي است 
براي خودشناسي برگرفته از عرفان؛ یعني این اصطالح، اصطالحی 
عرفاني اســت؛ هرچند در فلسفه رایج شده است؛ براي اینکه در هر 

دو جا مقصد یکي است. یک جا شما با علم شهودي به سراغ حقیقت 
مي روید، یک جا با علم عقلي و نظري به ســراغ معرفت مي روید، و 
البته مالصدرا هم در جمع بین این دو می کوشــد. این در دوره هاي 
کهن ریشه دارد. معروف است که شعار سقراط این بود که »خود را 
بشناس«، ولي در قرآن کریم این مضمون مکرر به کار رفته است: 
 َفال ُتْبِصُروَن 26،َسُنِریِهْم آیاِتنا ِفي اآلْفاِق َو ِفي 

َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
َو ِفي أ

ِذیَن آَمُنوا َعَلْیُکْم  َها الَّ یُّ
َ
ُه اْلَحق 36،یا أ نَّ

َ
َن َلُهْم أ ی َیَتَبیَّ ْنُفِســِهْم َحتَّ

َ
أ

ْنُفَســُکْم46 و مضامین این گونه فراوان اســت که از نگاه قرآني و 
َ
أ

دیني، بهترین و نزدیک ترین راه و نخســتین قــدم براي معرفت 
خودشناسي است. 

ما دو نوع معرفت نفس داریم؛ یعني واژة معرفت نفس در دو جا به کار 
مي رود: گاهي معرفت نفس دربارة علومي مثل علم النفس فلسفي 
به کار مي رود. ما شــاخه اي از فلسفه داریم که به نفس مي پردازد. 
بخش مهمي از شــفاء در باب نفس است. در اشارات یک نمط به 
نفس اختصاص دارد. در اسفار مجلد هشتم در باب نفس است و تا 
حدودي نهم. اما علم دیگري به نام روان شناســي داریم که آن هم 
به نحوي به خود و من و نفس مي پردازد. آیا معرفت النفســي که در 
آیات به کار رفته و در عرفان این قدر بر آن تأکید می شــود که کلید 
خداشناسي است و مهم ترین مفتاح براي سیر و سلوک و خودسازي 

است، آیا این علوم است یا چیز دیگري است؟ 
اواًل نفس در اینجا به معناي خود اســت. نفس کاربردهاي مختلف 
دارد. معرفت النفس یعني خود را بشناس؛ آن حقیقت و هویت خود 
را بشــناس؛ هر چه مي خواهد باشــد، مجرد است، مادي است، آن 
فعاًل محل بحث نیســت. آن چیزي که بــه آن »من« مي گویي و 
در این شــک و اختالفي نیست. خودشناسي یعني خود را بشناس. 
افزون بر این، خودشناســي که ما در دانش هایي مانند فلسفه و علم 
النفس فلسفي یا روان شناسي فلســفي و روان شناسي داریم، اینها 
نوعي انسان شناسي هســتند؛ یعني در آنجا بحث کلي است. ما در 
علم النفس درباره افراد بحث نمي کنیم؛ بحث راجع به ماهیت انسان 
است. آنجا نفس را این گونه تعریف مي کنیم که نفس، آن کمال آلي 
است براي موجودي که کمال اول لجسم طبیعي آلي می باشد. این 
به زید و عمرو اختصاص ندارد و تعریف کلِي نفس است. نیز آنجاکه 
از تجرد یــا مراتب نفس بحث مي کنیم، اینها در واقع مباحث کلي 

انسان شناسي است. 
اما آنچه از آیات و روایات استفاده مي شود، بیشتر ناظر به خودشناسي 
فردي است، نه انسان شناســي کلي. انسان شناسي کلي هم خوب 
است و آن هم داخل در خودشناسي است. ما وقتي انسان را به طور 
کلي مي شناســیم، خودمان هم یکي از مصادیق آن هســتیم و آن 
احکام بر ما هم صادق اســت، ولی آنچه تأکید روي آن است و بر 
خودسازي تأثیر دارد، آن مباحث کلي و نظري و تعریفات نیست؛ آن 
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 نشست علمی

خودشناسي فردي است؛ یعني من شناسي و خودشناسي که به فرد 
فرد اختصاص دارد. خودشناســي شما با خودشناسي بنده فرق دارد، 

ولی انسان شناسي ممکن است مشترک باشد. 
یک علم داریم به نام انسان شناسي، ولي به تعداد انسان ها مي توانیم 
خودشناسي داشته باشیم. خودشناسي آن بیوگرافي زندگي بیروني و 
دروني هر فرد است که جزئي و خاص است. خود را بشناس؛ یعني 
شــخص خود را و آن کس را که مي گویي من، آن را بشناس، که 
دو ساحت دارد: )1( ساحت بیرونی، یعنی شناخت رفتار و اعمال؛ )2( 
ساحت درونی، یعنی خودشناسي. در قرآن کریم خداوند به حضرت 
َلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآوى  َو َوَجَدَك َضاالًّ َفَهدى  َو 

َ
رسول مي فرماید أ

ا  مَّ
َ
ــاِئَل َفال َتْنَهْر َو أ ا السَّ مَّ

َ
ا اْلَیِتیَم َفال َتْقَهْر َو أ مَّ

َ
ْغنی  َفأ

َ
َوَجَدَك عاِئاًل َفأ

ْث؛65 یعني به پیشینۀ خود بنگر و ببین چه سرنوشتي  َك َفَحدِّ ِبِنْعَمِة َربِّ
داشــتي و یتیم و بي پناه بودي. بعــد از آن نتیجۀ عملي و اخالقي 
ا الَْیتِیَم َفال تَْقَهْر«. وقتي به گذشتۀ خود نگاه کني،  مي گیرد که »َفَأمَّ
این در هدایت عمل و سازندگي تو نقش دارد. از این گونه نمونه ها در 

متون دیني و به ویژه دعاها فراوان داریم. 
اینکه معرفت النفس کلید معرفت رب است، چند بحث دارد. از نگاه 
عرفاني که در قرآن و روایات ریشه دارد، معرفت نفس کلید معرفت 
رب است؛ یعني راهي براي خداشناسي است: »من عرف نفسه فقد 
عرف ربه«؛66 براي اینکه در عرفان مي گوییم انسان، کامل ترین جلوه 
و مظهر خداوند است و بیشترین اسماي الهي در انسان ظهور یافته 
است. بنابراین، اگر انسان خود را بشناسد، این آیینه اي براي شناخت 
پروردگار اســت؛ چون وجود انسان، آیینۀ خدا و مظهر اسمای الهي 
است و نگاه به این آینه، خداشناسي است. این یک تفسیر عرفاني از 

این خودشناسي و خداشناسي است. 
خودشناسي مي تواند کلیدي براي جهان شناسي و شناخت کل هستي 
باشــد. باز در نگاه عرفاني انسان عصارة عالم است. آنچه در جهان 
هست، در انسان هم هست. انسان عالم صغیر است و جهان بیرون 
عالم کبیر در ظاهر؛ گرچه در باطن گفته اند عالم کبیر انسان است. 
بنابراین، اگر خود را بشناســیم، خالصۀ هستي را شناخته ایم؛ چون 
آنچه در هســتي است، در وجود ما جلوه گر است. پس خودشناسي، 
جهان شناسي اســت. خودشناسي انسان شناسي هم می باشد؛ یعني 
وقتي من به عنوان فرد و مصداقي از انســان درون خودم را مطالعه 
مي کنم، به شناخت انسان می رسم. بنابراین، در این دیدگاه، کلید و 
نقطۀ شروع خداشناسي، جهان شناسي و انسان شناسي، شناخت خود 

و من و فرد است.
امام حسین در دعای عرفه ابتدا در باب خداوند سخن مي گوید 
ْنَت 

َ
ْنَعْمَت، أ

َ
ذي أ ْنَت الَّ

َ
ذي َمَنْنَت، أ ْنَت الَّ

َ
که تو که هستي: »یا َمْوالَي أ

نا یـا 
َ
ْجَمْلَت«، بعد به سراغ خود مي آید: ُثمَّ أ

َ
ذي أ ْنَت الَّ

َ
ْحَسْنَت، أ

َ
ذي أ الَّ

ْخطأُت، 
َ
نا اّلذي أ

َ
ذي أسـأُت أ َنا الَّ

َ
ِإلـهي اْلُمْعَتِرُف ِبُذُنوِبي َفاْغِفْرهـا ِلي، أ

ذي َغَفْلُت.67 بحث انسان کلي  نا الَّ
َ
ذي َجِهْلُت، أ نا الَّ

َ
ذي َهَمْمُت، أ نـا الَّ

َ
أ

نیست؛ بحث خود است. این مقایسه من که هستم و تو که هستي، این 
خودشناسي و مقابل قرار گرفتن آن با خداشناسي، نوعی تفسیر همان 
حدیث معروف است که: »من عرف نفسه فقد عرف ربه«.68 وقتي بدانم 
من کیســتم و خدا کیست، من کسي هستم که خطا مي کنم و خدا 
کسي است که مي بخشد، من کسي هستم که فقیرم و او کسي است 
که غني است، این تقابل بین فقیر و غني و ممکن و واجب و محتاج 
و بي نیاز، این در بعد نظري هم خداشناســي است و هم خودشناسي. 
من فقط به اشاره عرض مي کنم که خودشناسي، کلید خداشناسي و 

جهان شناسي و انسان شناسي است. 
در بعد عمل و در اســتکمال عملي نفس نیز خودشناســي محور و 
کلید اســت. خودشناسي مقدمه اي براي ســاختن خود و استکمال 
نفس و نقطۀ شــروع براي عرفان عملي و سلوک است. وقتي خود 
را مي شناسم، ضعف هاي خود را مي شناسم و قّوت ها و استعدادهاي 
خود را مي شناسم و بهتر مي توانم در عمل براي خود برنامه ریزي و 
راه سلوک را با شناخت خود طراحي کنم. آنچه در باب مراقبۀ نفس 
و محاسبۀ نفس گفته شده، همین خودشناسي و من شناسي است؛ 
یعني من خود را محاســبه کنم؛ هم اعمال بیروني و هم آنچه را در 
درونم مي گذرد. این شرط سلوک و خودسازي است و به همین دلیل 
است که در روایات ما فراوان تکرار شده که معرفت نفس، باالترین 
و سودمندترین معارف است؛ زیرا به نجات انسان مي انجامد و هیچ 

علمي نمي تواند جاي آن را بگیرد. 
اینکه مي گوییم خودشناسي، به معناي نفي مطالعۀ دین یا کتاب و سنت 
نیست و در عرض آن قرار نمي گیرد. خودشناسي راهي است که ما از 
این راه مي توانیم حقیقت دین را بشناسیم. خود خداوند فرمود: َسُنِریِهْم 
ْنُفِسِهْم؛69 یعني وقتي به خود مراجعه مي کنیم، 

َ
آیاِتنا ِفی اآلْفاِق َو ِفی أ

خدا را مي شناسیم و راه دست یافتن به باطن دین این است که ما درون 
خود را بکاویم و از این راه  به باطن دین راه یابیم.

در پایان به عنوان مؤید عرض مي کنم در غرر و درر احادیث فراواني 
درباره معرفت نفس آمده که عالمه طباطبایي در رسالة الوالیه تعداد 
فراوانــی از این احادیث را ذکر کرده انــد که یکي از اینها را عرض 
مي کنم: »نال الفوز الکبر من ظفر بمعرفة الّنفس؛70 کســي که به 
خودشناسي راه پیدا کند، به رستگاري برتر دست یافته است«. این 
همۀ آن چیزي بود که مي توانستم در مدت کم در باب معرفت نفس 

بگویم. و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
دکتر سیدموسوي )دبیر علمی(: از صبر و حوصله  حضار محترم 
بسیار سپاسگزاریم. به هرحال در این فضا مي توان ساعت ها صحبت 
کرد، ولی چون چند دقیقه اي بیشــتر بــه زمان اذان نمانده، مجبور 

شدیم بحث ها را فشرده تر مطرح کنیم.
و السالم علیکم و رحمة الله
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است، به سبب آنکه شیخ بایزید، قدس اهلل روحه العزیز، مرید جعفر صادق، رضی اهلل  عنه، بوده است 
و سّقای او. و جعفر، رضی اهلّل عنه، او را بایزید سّقا گفته است. و بایزید مذهب جعفر داشته است که 
پیر او بوده اســت و امام خاندان مصطفی، صلوات اهلل و سالمه علیه. و خود به هیچ صفت روا نباشد، 
در طریقت، که مرید جز بر مذهب پیر خویش باشد و یا به هیچ چیز و هیچ نوع از اعتقاد و حرکات و 

سکنات مخالفت پیر خویش روا دارد«.
37. حدید، 3.
38. حدید، 4.

39. مجلسی، بحار األنوار، ج3، ص306
40. همان، ص222.
41. همان، ص25.

42. حدید، 4.
43. فصلت، 54.

44. فاطر، 10
45. النساء، 158
46. حجر، 21.
47. بقره، 156.

48. قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از دعای کمیل.
49. همان، فرازی از مناجات شعبانیه.

50. صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج 2، ص: 642؛ در ضمن رساله اصول فصول التوضیح؛
51. مجلسی،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص29؛ بحار االنوار، ج4، ص170

52. بفره؛ 31.
53. نور؛ 35.

54. رک: مجلسی، بحار األنوار، ج 5، ص261، )چاپ بیروت(
55. اعراف، 172.

َتُهْم َو  یَّ َك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ َخَذ َربُّ
َ
56. مسألۀ )2( ما یقول سیدنا في قوله تعالی »َو ِإْذ أ

ا َعْن ٰهٰذا ٰغاِفِلیَن.  ا ُکنّٰ ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقٰیاَمِة ِإنّٰ
َ
ُکْم ٰقاُلوا َبلٰی َشِهْدٰنا أ  َلْسُت ِبَربِّ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعلٰی أ

َ
أ

 َفُتْهِلُکٰنا ِبٰما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن« فقد جاء 
َ
ًة ِمْن َبْعِدِهْم أ یَّ ا ُذرِّ ْشَرَك آٰباُؤٰنا ِمْن َقْبُل َو ُکنّٰ

َ
ٰما أ ْو َتُقوُلوا ِإنَّ

َ
أ

في التفسیر أن الّله سبحانه أخرج ذریة آدم من صلبه کالذر و أخذ علیهم العهد و المیثاق بما 
یجب علیهم من المعارف ثم أعادهم الی صلبه علیه السالم، حتی قال بعض المتصوفة أن لذة 
ذلك الخطاب في أذني االن.... ما ذکر المولی الســید في تأویل أخذ الذریة من صلب آدم علیه 

السالم في غایة االستبعاد، الن جمیع بني آدم لم یؤخذوا من ظهر آدم.
و أیضا فإن کان کالذر کیف یکلف أو یخاطب و یتوجه الیه طلب الشهادة منه، مع أن الّله تعالی 
حکی أنه أخذ من ظهور بني آدم ال من ظهر آدم علیه السالم. و الوجه في ذلك توجه الخطاب 
الی العقالء البالغین الذین عرفوا الّله تعالی بما شاهدوه من آثار الصانع في أنفسهم و في باقي 
الموجودات. و کالم الصوفیة في هذا الباب هذیان« (عالمه حلی، أجوبة المســائل المهنائیة، 

ص142 (.
57. مجلسی، بحار االنوار، ج5، ص260: منها ما ذهب إلیه الخباریون و هو أنا نؤمن بها مجمال و 
نعترف بالجهل عن حقیقة معناها و عن أنها من أي جهة صدرت و نرد علمه إلی الئمة ع.... و ال 
یخفی ما فیه و في کثیر من الوجوه السابقة و ترك الخوض في أمثال تلك المسائل الغامضة التي 
تعجز عقولنا عن اإلحاطة بکنهها أولی ال سیما في تلك المسألة التي نهی أئمتنا عن الخوض فیها 

و لنذکر بعض ما ذکره في ذلك علماؤنا رضوان الله علیهم و مخالفوهم.
58. برقی، المحاسن، ج 1، ص 133.

59. سعدی، دیوان، غزلیات.
60. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت 1084

61. شبستری؛ دیوان گلشن راز.
62. ذاریات، 21.
63. فصلت، 53.
64. مائده، 105.

65. ضحی، 10ـ6.
66. مجلسی، بحار األنوار، ج2، ص32.

67. قمی، مفاتیح الجنان، فرازهایی از دعای عرفه.
68. مجلسی، بحار األنوار، ج 2، ص 32.

69. فصلت، 53.
70. آمدی، غررالحکم، ص720.
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قال رسول اهلل: ماانزل اهلل من داء اال انزل له شفاء؛ 
اصول تغذیه علمی برای گیاه خواران

در طبیعت چیزی به نام بیماری وجود ندارد.
بیماری یعنی رویگردانی از زندگی طبیعی
سالمتی یعنی بازگشت به طبیعت انسانی

)Naturopathy( اصول بنیادین طبیعت درمانی
انسان ها باید از بیماری ها پیش گیری کنند و سالم زندگی کنند و نه 

اینکه به جنگ و جدال با بیماری ها بپردازند.
طبیعت قدرت شگفت انگیزی شفا گری دارد.

موجودات زنده از جمله انســان قــدرت خوددرمانی و خود ترمیمی 
دارند. 

در درمان بیماری درمانگر باید نگاهش به انسان در تمام ابعاد انسانی 
او باشد، ابعاد فیزیکی، ذهنی، احساسی، محیطی و اجتماعی.

درمانگر در درمان بیماری باید به علت بیماری بپردازد و نه به معلول؛
در سبک طبیعت درمانی پزشک یک معلم است و به بیماران خود 

می آموزد که:
چرا انسان ها مریض می شوند؟

چــه ارتباطی بین ابتالء به بیماری های مختلف و روش های تغذیه 
مردم وجود دارد؟ )کمبود اسید های آمینه؟، اسید های چرب؟، ویتامین 

ها؟، امالح معدنی؟(
چگونه می شود وضعیت تغذیه مردم را طوری سامان داد که دیگر 

دچار بیماری نشوند؟ 
محمد زکریای رازی:

اگر پزشــک بتواند بیمار خود را با غذا درمان کند، به سعادت رسیده 
است! 

طلب از گمشدگان لب دریا! �
با وجود همه این پیشــرفت ها در علوم زیســت شناسی، پزشکی و 
مهندســی بافت و با وجود همه بیمارســتان های بســیار پیشرفته 
و وســایل بســیار مدرن پزشــکی و علی رغم همه فعالیت های 
شرکت های داروسازی انسان امروز با بیشترین تعداد و انواع مختلف 
بیماری های مرگبار دست به گریبان است. معمواًل همه ما انسان ها 
انــواع این بیماری ها را کاماًل طبیعی یــا تصادفی تلقی می کنیم و 
برای مبتال شدن به این بیماری ها عادت می کنیم. بیشتر ما انسانها 
معمواًل آنچنــان در عالم پندار غرقیم که واقعــاً  باور می کنیم که 
بیماری، خســتگی و درماندگی و کسالت بخشــی از زندگی است 
و دچار شــدن به بیماری های مختلــف از بیماری های حاد مانند 
سرطان، بیماری های قلبی، دیابت، فشار خون تا بیماری های مزمن 
و فرســاینده مانند پروستات، کمردرد، پادرد و پوکی استخوان همه 

و همه یک وضعیت طبیعی است و برای هر کسی اتفاق می افتد.
وقــوع هیچ کــدام از این بیماری ها یک وضعیت طبیعی نیســت 
برای اینکه در طبیعت، آن حیواناتی که به لحاظ طبیعی به انســان 
نزدیکترند، مانند شــامپانزه ها و گوریل ها بــه هیچ بیماری مبتال 
نمی شوند، آنها مثل انســان دچار انواع سرطان ها نمی شوند، فشار 
خونشــان باال نمی رود، قند خونشــان افزایش پیدا نمی کند، دچار 
دیابت نمی شوند، انسولین نمی زنند، بیماری های قلبی پیدا نمی کنند، 
دندان هایشــان پوک و خالی نمی شود، موهای سرشان نمی ریزد و 

دچار پوکی های استخوان نمی گردند. چرا؟
جواب ما به همه این پرســش ها این اســت که این حیوانات سالم 
زندگی می کنند برای اینکه غذای سالم و طبیعی می خورند. در قلمرو 
حیوانات هیچ حیوانی مواد غذایی خود را به مواد و سموم شیمیایی یا 
به علف کش ها نمی آالید. در قلمرو حیوانات هیچ حیوانی با استفاده 
از مواد شــیمیایی دســت به فرآوری محصوالت طبیعی نمی کند، 
از محصوالت تصفیه شده اســتفاده نمی کند و اقدام به دستکاری 

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

تعذیه طبیعی

دکترناصرالدینحسنزاده�

عضو هیئت علمی دانشگاه مالير

تاریخارائه:1394/11/21�
 گروه علمی فلسفه
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گزارش گروه ها 

محصوالت طبیعی نمی کند.
ما انسان ها سالم زندگی نمی کنیم برای اینکه:

1. به اندازه کافی از غذاهای طبیعی )میوه  ها، ســبزیجات، ریشه ها، 
دانه ها، مغزیجات، آب سالم و اکسیژن کافی و...( استفاده نمی کنیم.

2.  غذاهای طبیعی را خودســرانه دستکاری می کنیم و از غذاهای 
غیر طبیعی ماننــد انواع فراورده های گوشــتی، فراورده های لبنی، 
کربوهیدرات های تصفیه شــده فاقــد ارزش غذایــی مانند انواع 
ماکارونی ها، انواع نان های تهیه شــده از آرد سفید و فاقد سبوس، 
شکر سفید، انواع شــکالت و شیرینی ها، چیپس ها، سرکه ها، انواع 
نوشابه ها و چای و قهوه و آب میوه های بسته بندی شده حاوی انواع 

مواد شیمیایی استفاده می کنیم.
3.  فراورده های طبیعی را پر از سموم و مواد شیمیایی می کنیم.

4. مفیدترین بخش مــواد غذایی فراورده های طبیعی مانند غالت، 
روغنها و قندها را با تصفیه سازی ها تخریب می کنیم.

5.  بخش بسیار قابل توجهی از مواد غذایی فراورده های طبیعی را 
در اثر حرارت و پخت و پز از بین می بریم.

ما بیمار می شویم برای اینکه طبیعی زندگی نمی کنیم و طبیعی تغذیه 
نمی کنیم. تغذیه غیر طبیعی تعادل بدن ما را به هم می ریزد. با تغذیه 

غیر طبیعی سیســتم ایمنی یا دفاعی بدن ما از حالت تعادل خارج 
می شود. با نقص سیستم ایمنی بدن ما در معرض انواع بیماری های 
مختلف قرار می گیرد و این آن چیزی اســت که متاسفانه سیستم 

پزشکی ما هنوز به این شناخت و این نگرش نرسیده است که:
اواًل هیچ درمانی بجز تغذیه درمانی وجود ندارد.

دوم اینکه، تالش و تقالی یک پزشک در رویارویی با یک بیماری، 
یک تالش و تقال برای رویارویی با یک معلول است نه با یک علت. 
کار کارســتان یک پزشک در سیستم پزشــکی رایج این است که 
بتواند با تجویز دارو عالئم بیماری را سرکوب کند و یا اینکه با عمل 
جراحی شــما را نقص عضو کند. اما اینکه اصاًل چرا و به چه علتی 
چنین بیماری بر کســی عارض شده، تقریباً هیچ پزشکی به دنبال 

چنین پاسخی نمی رود.
هنوز جامه پزشکی ما به این حقیقت نرسیده است که تجویز دارو، 
خــود تجویز بیماری اســت. هر بیماری علتــی دارد که باید آن را 
شناخت و به خود عامل بیماری پرداخت. تجویز دارو شناخت بیماری 
نیست و هیچ دارویی بدون عوارض نیز نیست. هر دارویی بدن ما را 
سمی می نماید و سیستم ایمنی ما را به خواب می برد و آن را به هم 
می ریزد. با به هم ریختن سیستم ایمنی بدن ما در معرض ابتالء به 

انواع بیماری ها قرار می گیرد. 

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر پارسانیا
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم آذریان

انتظارات مشروع در حقوق عمومی كشورهای اروپایی

آقایدکترعباسعلیکدخدایی�

تاریخارائه:1394/11/11�
 گروه علمی فلسفه حقوق

مقدمه 1 �
توسعه حقوق عمومی در کشور ایران با استناد به مبانی دینی در نظام 
اســالمی امری است که مورد غفلت قرار گرفته است، به طوری که 
کتاب های نوشته شده در این عرصه، تکراری و رونویسی از آثار قبلی 
است. همچنین در تبیین حقوق عمومی با مبانی غربی نیز به درستی 
عمل نشده است، به دلیل اینکه یا آن مبانی به درستی درک نشده، 
یا در اقتباس آن مبانی به درســتی عمل نشده است و یا بحث های 

مطرح شده در این زمینه بسیار کلی و مبهم است.
هر چند که ممکن است اندیشمندان مسلمان در عرصه تبیین مبانی 

و مباحث نظری حقوق عمومی گوی سبقت را از حقوق دانان غربی 
ربوده باشــند، ولی در برخی از مــوارد حقوق دانان غربی در تطبیق 
مبانی بر مصادیق اجتماعی و اســتفاده کاربــردی از این اصول از 

حقوق دانان اسالمی جلوتر هستند.

مقدمه 2 �
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا1به عنوان یک از مهم ترین نهادهای 
این اتحادیه و بلندپایه ترین دادگاه در میان این کشورها به بررسی امور 
مربوط با قوانین این اتحادیه می پردازد. این نهاد به تثبیت پایه های 
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حقوقی و ایجاد رویه های حقوقی برای استنباط نظام حقوقی اتحادیه 
اروپایی پرداخته اســت. یکی از وجوه قدرت این نهاد، تبیین مبانی 
حقوق عمومی است که مشــروعیت این اتحادیه و کارآمدی آن را 
تقویت نموده و موجب استفاده بهینه از پایه های حقوقی در مدیریت 

اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپایی گشته است.
با توجه به فقدان نظام خاص حقوقی در ابتدای امر، این دیوان برای 
حل پرونده های قضایی، اقدام به شناســایی برخی از اصول ومبانی 
حقوقی نمود که این اصول برگرفته از چند نظام حقوقی معروف در 
اروپا از جمله نظام کامن ال انگلستان، نظام رومی ژرمنی آلمان و نظام 

سیلوی فرانسه می باشد.
گذشته از ایرادات بسیاری که در ترکیب و عدم استقالل چنین نظام 
مطرح است، این نظام حقوقی در اروپا توانسته ساختاری هایی را برای 
خود تعریف نماید که در اجرا موفق ظاهر شده است. این دیوان سعی 
نموده تا اصول و قواعدی که می تواند مشکالت موجود در اتحادیه را 
حل نماید، به صورت رویه و عرف به این نظام حقوقی تزریق نماید و 

یا به صورت تعهد قراردادی در معاهدات اعمال کند.
از جمله این اصول و مبانی می توان به اصل حقوق بشر2، انتظارات 

مشروع3، اطمینان حقوقی4 و حاکمیت قانون5 نام برد.
اصل انتظارات مشروع اصلی است متخذ از اصل حاکمیت قانون که 
دیوان دادگستری جهت نظم بخشی و احقاق حقوق افراد یا گروه ها 
در مقیاس های کوچک تر از آن بهره برده اند.  البته ممکن اســت به 
نوعی این اصل را از شاخه های اصل اطمینان حقوقی نیز به حساب 

آورد.
این اصل عالوه بر اینکه در حقوق عمومی اتحادیه اروپا مطرح شده، 
در حقوق داخلی کشورها و حتی در حقوق کشور ما نیز جریان دارد 
و گاهی اوقات با ضرب المثل فارسی »رطب خورده منع رطب چون 

کند« به آن اشاره می شود.
در حقــوق بین الملل اگر دولتــی کاری را انجام دهد، نمی تواند به 
دولت دیگری که همان کار را انجام داده است، ایراد بگیرد و او را از 
انجــام آن کار منع نماید و یا اگر دولتی کاری را انجام دهد و دولت 
دیگری معترض و مدعی خالف بودن آن عمل باشــد، ولی همین 
مدعی خودش اقدام بر آن عمل نماید، دیگر نمی تواند بر علیه دولت 

اول اقامه دعوی نماید.
برخی عقیده دارند که یکی از پایه های این اصل، اصل آزادی عمل 
انسان است. انســان اختیاراتی دارد یا به نوعی خود مختار است و 
می توانــد  با رعایت قیود اخالقی و قانونی در جامعه اقداماتی انجام 
دهد. این اصل در واقع برای تضمین آن آزادی عمل انسان است تا 
بتواند در جامعه ای که زندگی می کند رفتار مقامات سیاسی اداری یا 

شهری خود را پیش بینی کند.

 در حقوق فرانســه به طور جدی به این اصل اســتناد نمی شود، به 
دلیل اینکه آنها از طریق قانون گذاری مسئله را حل کرده اند و حدود 
را با قوانین موضوعه مشخص می نمایند.اما در نظام های کامن ال به 
دلیل این که مبتنی بر رویه و عرف هستند، بیشتر به این نوع اصول 

استناد می شود.
ســوالی که در این زمینه می توان مطرح نمود این اســت که آیا در 
مبانی اخالقی ما نیز می توان چنین بحثی را مطرح نمود؟ آیا می توان 
بر آنچه که به عنوان قواعد اخالقی مطرح است، آثار حقوقی بار نمود 

و الزاماتی را برای التزام افراد به این نوع قواعد وضع کرد؟
در زبان عامیانه وقتی در روابط دوســتانه یا ارتباطات اداری به یک 
قاعده اخالقی عمل نمی شود از اصطالحاتی چون»خالف انتظار ما 
بود«، »انتظار نداشتیم این کار انجام شود« و... استفاده می شود. در 
روابط اداری از این دست تخلف های اخالقی بسیار مشاهده می شود 
و امری ملموسی در همه جوامع  و به خصوص در جامعه ما می باشد. 
امروز بخشنامه ای اعالم می شود، ولی فردا خالف آن عمل می شود. 
امروز وعده ای داده می شود، ولی فردا خالف آن عمل می َشود. امروز 
تصمیمی گرفته می َشــود، ولی فردا خالف آن عمل می شــود.  در 
تصمیمات مقامات اجتماعی و عمومی امتیازی را برای انجام عملی 

قائل می شوند، ولی خالف آن عملی می شود
در این نظام های حقوقی برخی از کشــورها برای تعهد به این امور 
اخالقی، آثار حقوقی ویژه ای را در صورت عدم اجرای تعهد در نظر 
گرفته انــد. در صورت وقوع چنین اتفاقــی، آن تصمیم و رویه قابل 
ابطال است. البته در نظام حقوقی کشور ما، مطابق اصل 138 قانون 
اساسی، رئیس مجلس می تواند مصوبات دولت را کان لم یکن اعالم 
کند و یا به اســتناد اصل 170 و 173 به دیوان عدالت اداری رفته و 
ابطال آن را در خواســت کند.  ولی این  موارد در خصوص مصوباتی 
است که خالف قوانین باشد و مادون این امور اگر تصمیمی گرفته 

شود هیچ الزامی بر اجرای آن تعهد، وجود ندارد.
وقتی تصمیمی در سطوح مختلف اداری و اجرایی گرفته می شود و 
شهروندان مطابق آن برنامه ریزی نموده و عملی را انجام می دهند و 
به یک باره بعد از مدتی آن تصمیم لغو می شود، وضعیت شهروندان 
که هزینه های مادی و معنوی را در راســتای آن تعهد پرداخته اند، 

چگونه می شود؟
انتظاری که شهروندان از آن دستگاه یا مقام مسئول دارند این است 
به تعهدات و قول هایی که داده شده عمل شود و خسارات وارد شده 

بر آنها جبران شود.
برای نمونه می توان به چند مورد اشــاره نمود. اگر به زندانیان گفته 
 شــود در صورتی که رفتار شما خوب باشــد، هر ماه به شما سه روز 
مرخصی تعلق می گیرد. ولی هنگام عمل به تعهد، خالفی صورت 



سال هشتم / شماره 40
بهمن و اسفند 94

50

گزارش گروه ها 

می پذیرد و مطابق وعده عمل نمی شــود. آیا شکایت این زندانیان 
قابل رسیدگی و پیگیری است؟

در نمونه دیگــر می توان به پیمان میان انگلســتان و چین درباره 
هنگ کنگ اشــاره کرد. وقتی اجاره 50 ســاله هنگ کنگ توسط 
انگلستان سر آمد، افرادی که در هنگ کنگ بودند مطابق وعده ای 
که انگلستان داده بود، اجازه مهاجرت و اقامت در انگلستان را داشتند. 
اما بعد از اتمام اجاره هنگ کنگ، انگلســتان از تعهد خود سرباز زد. 
بسیاری از این افراد در دادگاه انگلستان شکایت نمودند. در آن زمان 
که مجلس لوردها حق را به مهاجرین داد و اجازه مهاجرت و اقامت 

در انگلستان به آنها داده شد.
ســوال باقی مانده این است که بار نمودن آثار حقوقی بر گزاره های 
اخالقی چه فوایدی می تواند داشته باشد و چه نتایجی از آن استخراج 
می شــود؟ آیا می توان در نظام حقوقی اسالمی نیز چنین اصول و 
مبانی را شناسایی نمود و این مباحث را به نظام حقوق عمومی ایران 

وارد نمود؟
از ثمرات حقوقی شــدن این دست از مبانی اخالقی و الزامی نمودن 
تعهد به وعده ها و پیمان ها می توان به موارد زیر اشــاره نمود: اول 
اینکه اعتماد و اطمینان از جانب مردم نســبت به مقامات اداری یا 
سیاسی یا مراجع ذی صالح ایجاد می شود. ثبات در تصمیم گیری ها  
طبیعتاً اعتماد مردم به مقامات را اضافه می نماید و موجب مشروعیت 

سیاســی و کارآمدی حکومت خواهد شــد و در مقابل وعده های 
متناقض و دســت نیافتنی از جانب مســئولین کــه هیچ گاه عملی 

نمی شوند، موجب  می شود که مشروعیت نظام زیر سوال رود.
ثمره دیگر عملی نمودن وعده ها به واسطه الزامی شدن آنها، افزایش 
مشارکت مردمی است. قابل پیش بینی بودن رفتار مسئولین در یک 
نظام به شــهروندان کمک می کند که بتوانند برنامه ریزی منظمی 
در امور اجتماعی و سیاســی خود داشته باشند. باید توجه داشت که 
افزایش مشارکت مردم در یک حکومت از مهم ترین شاخصه های 

کارآمدی آن حکومت به شمار می رود.
در پایان اشاره به این نکته ضروری است که انبوهی از پرونده های 
مطرح شده در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره همین موضوع 
اســت که این نهاد احکام بسیاری را در این زمینه صادر نموده و در 
راســتای عمل به تعهد، حکم به نفع یک کارمند یا شهروند صادر 

کرده است و مقام اتحادیه را محکوم نموده است.
و السالم علیکم و رحمة الله

ــــــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــ

پی نوشت
1. European Union Court of Justice.
2. Human Rights.
3. Legitimate Expectation.
4. Legal Certainty.
5. Rule of Law.

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

نسبت اخالق و سیاست از منظر حکمت متعالیه

آقایدکترروزبه�

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالير  

تاریخارائه:1394/11/14�
 گروه علمی فلسفه سیاسی

حکمت متعالیه، قوام یافته توســط مالصدرا، با دســتاوردهایی در 
هستی شناســی مانند اصالت وجود، مشــکک بودن وجود، قانون 
علیت، حرکت جوهری، هدفدار بودن هســتی، اثبات مبدأ و معاد و 
دســتاوردهایی در انسان شناسی مانند وجود فقری، ذومراتب بودن 
انسان، جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن، تفسیری از عالم و 
آدم به دست می دهد که می تواند معرف اخالق و سیاستی خاص و 
رابطه این دو باشــد.در این مکتب اخالقیات، ملکاتی هستند که در 
سیر حرکت جوهری، توسط افعالی که به مدد قوای سه گانه انجام 

می شــوند به وجود می آیند. یعنی اخالق، مقام شدن و فعلیت وجود 
آدمی اســت. اخالق ـ به معنی ملکه ـ مقام فعلیت و شدن انسان 
اســت. اخالق یعنی جاندار شدن انســان در مراتب سه گانه شئون 
آدمی. فعل اخالقی، کاری است که انسان در مراتب مختلف، برای 
شــدن انجام می دهد. انسانـ  به لحاظ مشکک بودنـ  سه مرتبه 
وجودی و متناسب با آنها ســه مرتبه اخالقی دارد و آنها را به نحو 
"لبس بعد اللبس" طی می کند و لذا آنکه به مرتبه عالی رسیده است 
همه کماالت مراتب قبل را بدون نقایص آنها دارا اســت. اخالق در 
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هر مرتبه دو سر دارد دانی و عالی. از پایین رتبه شروع و در باالترین 
رتبه ـ که مرز ورود به مرتبه بعدی اســت ـ پایان می یابد. ملکات، 
منشــأ اعمال هستند. اخالق دنی، منشأ اعمال دنی و اخالق عالی، 
منشأ اعمال عالی است. هر مرتبه در نگاهی تعالی گرایانه، باالترین 
حد کمالی دارد باالترین حد کمــال مرتبه دنی، قدرت و منفعت و 
مرتبه برزخی، عدالت و مرتبه عقلی، کرامت است. وصول به کمال 
هر مرتبه نیز مقتضی تولید آدابی اســت که زیباترین شکل انجام 
فعل متناســب با آن مرتبه اســت. بنابراین باید بین اخالق و آداب 
تمایز قایل شــد. آداب، تنزل و تجسم و نماد بیرونی اخالق است. 
انســان در موقعیت و مقامات گوناگون قرار می گیرد و هر مقام، حد 
کمالی دارد که ادب آن مقام نامیده می شــود. مثال کمال انسان در 
مقام فقر، صبر و در مقام توانگری، شکر می باشد و لذا حکما گفته  اند 
ادب فقر، صبر و ادب غنا، شکر می باشد، ادب مقام مواجهه با بدن، 
پوشــش و حجاب است. و در مراتب سه گانه، ادب قدرت و منفعت 
"علم" به معنی تجربی می باشد)با علم می توان به باالترین حد کمال 
قدرت و منفعت رســید( و ادب عدالت نیز حکمت و عفت اســت و 
ادب کرامت نیز فیض اســت. چون مراتب انسان و مراتب کمال او 
مشکک می باشد ادب آنها نیز مشکک بوده دارای مراتب است. در 
مرتبه پایین تر به آداب وصول به ادب هر مقام می رسیم مثال برای 
رســیدن به علم آدابی وجود داردکه قالب عمل و طریق وصول به 

ادب و کمال آن می باشد.
حیات جمعی نیز مرتبه ای از حرکت و تکامل انسان است که نقش 
مهمی را در فعلیت دارد. حیات جمعی و سیاست موجودی است که 
انسان ب عنوان فاعل بالقصد وارد آن شده و براساس ملکات خود و 
افعال ناشی از آنها آن را می سازد. بنابراین اخالق سازنده سیاست و 
سیاست پرتو اخالق است. براساس سه مرتبه وجودی و خلقیات آنها 
)سودگرایی ، عدالت ، و احسان (سه نوع مدینه دنیه ، فاضله و متعالیه 

ساخته می شود. اخالق، روح حاکم بر جوامع است. برخی بر اساس 
ارزش برتر، در دســته بندی جوامع غربی گفته اند: در اروپای غربی 
ارزش برتر، علم اســت علم آموزی نه بخاطر فوائد آن بلکه بخاطر 
علم آموزی موجب رشد اروپا شده است. در امریکا پراگماتیسم حاکم 
اســت و علم، جنبه ابزاری دارد که نشــانه برتر بودن ارزش ثروت 
نزد امریکائی ها اســت. انگلیسی ها در پی افتخارند و اگر چنین نبود 
هرگز دســت به بســیاری از کارها و از خود گذشتگی ها نمی زدند. 
افالطون نیز در دسته بندی نظام  های سیاسی، آتن را به دلیل آنکه 
ارزش برتر حاکم بر آن، دانش بود برترین جامعه و دولت اســپارت 
را به دلیل حاکمیت افتخار در رتبه دوم و مصریان را به دلیل ثروت 
طلبی در رتبه سوم قرار می داد )استیس. 1371، ص94(1 سیاست به 
معنی تدبیر و قدرت و حکومت آمده است جوهر و جان سیاست این 
اســت که چه کسی و چگونه تدبیر و قدرت و حکومت را عهده دار 
می شود و اخالق تعین بخش جوهر و جان سیاست است؛ زیرا اینکه 
چه کســی قدرت و حکومت و تدبیر نظام سیاسی را بر چه اساسی 
در دســت بگیرد و چگونه اداره کند دقیقا به اخالق حاکم بر جامعه 
بستگی دارد. برای این منظور آداب و سنت هایی وضع می شود. مثاًل 
مردم ساالری با سنت انتخابات عمومی می تواند سنتی برای به حد 
اکثر رساندن قدرت و سود باشد و می تواند سنتی برای تأمین رضایت 
مردم و در نتیجه محدودیت اعمال قدرت حاکمان و عفت حاکمان 
و عدالت باشد و می تواند زمینه فعلیت گنجینه های عقول مردمان را 
فراهم کند و موجب کمال آنها شود در صورت اول متناسب با ادب 
قدرت و منفعت و در صورت دوم با ادب عفت و حکمت و در صورت 

سوم با ادب کرامت است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:
1. استیس . و. ت )1371(، ده مقاله درباره علم و فلسفه و اخالق. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات.

وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت )1 (

حجتاالسالموالمسیندکترنجفلکزایی�

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و رياست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخارائه:1394/11/28�
 گروه علمی فلسفه سیاسی

منبع اصلی این بحث آثار حضرت امام خمینی به ویژه کتاب شرح 
حدیث جنود عقل و جهل است و  اصطالح دو فطرت را حضرت امام 

در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل و هم در کتاب شرح چهل 
حدیث و هم در آثار دیگر به  کار برده اند.
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مستند حضرت امام هم حدیث جنود عقل و جهل است و ایشان از 
مرحوم شــاه آبادی )استاد( در این بحث بسیار متأثر هستند، لذا ابتدا 
مرحوم شاه آبادی نظریه دو فطرت را در برخی آثار خود از جمله کتاب 
شذرات المعارف و رشــحات المعارف به کار بردند، اما امام خمینی 
بحث را با ویژگی های خاصی مطــرح کردند و افزوده هایی هم در 

جاهایی به بحث دارند.
حدیث عقل و جهل حدیث صحیح و روایت مفصلی است که شیخ 
کلینی آن را در نخســتین باب از ابواب )کافی( آورده و بر آن توسط 
برخی از علمای بزرگ همچون: عالمه مجلسی، صدرالمتألهین، امام 

خمینی و... شروح مختلفی زده شده است.
حدیث از امام صادق و راوی آن سماعة بن مهران، است. سماعه 
می گویــد: نزد امام صادق بودم در حالــی که جمعی از یاران و 
اصحاب آن حضرت گرد ایشــان بودند، ســخن از عقل و جهل به 
میان آمد. آن حضرت فرمودند: عقل و لشــکر او، وجهل و لشکر او 
را بشناســید تا هدایت شوید )اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده 
تهتدوا( بنابراین با توجه به قید " تا هدایت شــوید" می توان گفت 
حدیث راهبردی است. حدیث دارای دو بخش است که بخش اول 

حالت هستی شناسانه دارد و در پایان رویکرد انسان شناسانه.
براســاس این حدیث خداوند اول عقل را آفرید و دوم جهل را. )ان 
اهلل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمیمن العرش من 
نوره( عقل اول مخلوق و از نور خدا و جنس روحانی دارد، یعنی مجرد 
اســت و از سمت راست عرش خلق شد. )ثم خلق الجهل من البحر 
االجاج ظلمانیا( جهل به معنای مصطلح بی سوادی نیست بلکه در 
برابر عقل هست، لذا حضرت امام می فرماید جهل عالم پایین است. 
جهل را از دریا آفرید و دریا را امام کنایه از تکثر می داند و جامع است، 
اجاج یعنی تلخ و شور است، تلخ و شور را قوه میل و نفرت، جاذبه و 
دافعه می داند، ظلمانیا؛ یعنی قوه وهم. خدا وقتی عقل را آفرید به او 
گفت برو، رفت، گفت بیا، آمد. ولی به جهل گفت برو، رفت و گفت 
بیا، نیامد، لذا رانده شــد. خداونــد 75 جنود به عقل داد و جهل هم 
درخواست کرد که خدا 75 جند به جهل که ضد عقل است، داد. در 
این جنود همه گونه صفات اخالقی، مدیریتی، اعتقادی و... هست. 
بعد از بیان 75 جند که جنبه هســتی شناسانه دارد، در ادامه مباحث 

انسان شناسانه شروع می شود.
امام صــادق می فرماید: هیچ فردی تمام 75 جند عقل را کامل 
ندارد مگر سه طایفه: 1. انبیاء 2. جانشینان انبیاء) اوصیاء( 3. مومنی 
که از کوره امتحان سربلند بیرون بیاید. بقیه انسان ها باید تالش کنند 

برخی از جنود را در اختیار خود بگیرند.
امام خمینی می گوید انســان بر اســاس آیه شــریفه انا خلقنا 
االنسان فی احسن تقویم، یعنی عقل، »ثّم رددناه اسفل سافلین«؛ 
یعنی جهل. لذا به لحاظ آفرینش، دو بُعد دارد یک فطرت عقل که 
فطرت مخموره اســت، فطرت الهی اســت، و دوم فطرت جهل یا 
فطــرت محجوبه؛ یعنی فطرتی که حجــاب ایجاد کرده بر فطرت 

مخموره، فطرت محجوبه، همان حالت مادی اســت )فطرت یعنی 
خلقت و آفرینش(.

انســان از هنگام تولد دارای فطرت مخموره بالقوه است و سه قوه 
میل، غضب و وهم دارد. اول قوه میل و غضب )حالت گرســنگی و 
گریه( و سپس وقتی شیطنت کرد، قوه وهم او فعال می شود تا زمانی 
که به عقل می رســد. در اینجا وحــی می آید به کمک عقل تا این 
قوای سه گانه در اختیار عقل قرار گیرد و ریاست عقل را بپذیرند که 
فطرت مخموره فعال می شود، این قوا باند پرواز برای شکوفا شدن 

عقل هستند.
در دیــن تمام احکام برای کنترل و محدود کردن این ســه قوه )میل، 
غضب، وهم( است نه قوه عاقله.  دین آمده است به کمک قوه عاقله برای 
کنترل این سه قوه، اینکه به چه چیزی میل داشته باشید یا نداشته باشید، 

و تمایالت و نظام نیازها را تعالی  دهد و سامان دهی  کند.
اگر ریاست عقل را نپذیرند با 7 نوع انسان سروکار داریم و هر نوعی 
تشکیک دارد با توجه به اینکه رئیس کدام قوه باشد، انگیزه ها در آن 

سمت جهت پیدا می کند.
هر دو فطرت باز به دو قســم تقسیم می شوند: 1. فطرت اصلی که 
همان عقل به کمال است. در مخموره عشق به کمال نامتناهی یعنی 
خداســت، اما در محجوبه کمال را دنیوی می خواهد ثروت و قدرت 
را می خواهد و چون اینها محدود هستند لذا نزاع می شود. 2. فطرت 

تبعی؛ یعنی تنفر از نقص.
قوه غضبیه اگر تربیت شــود جهاد می شود و قصد قربت می خواهد 
ولی اگر تربیت نشد و ریاســت جهل را پذیرفت، می شود سلطه و 
جنگ شــروع می شود. چون همه دنبال محدود ها هستند. اگر وهم 
بدنبال جهل برود، سیســتم اغواگری راه می اندازد و اگر تابع عقل 
باشد می شود حکمت. غضب تابع عقل، شجاعت می شود و در سایه 
جهل سلطه.شهوت با عقل تکامل می یابد و عفت می شود و در ظل 

جهل تنزل دارد و هوسرانی می شود.
نظریه انســان شناسی یکی از وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی از 
یکدیگر اســت. از این منظر نظریه انسان شناسی امام خمینی، در 
صورتی که مورد توجه و فهم روشــمند قرار گیرد، می تواند ضمن 
نقد مکاتب رایج فلسفه سیاسی، مبنای قویمی برای فلسفه سیاسی 
اسالمی باشد. به نظر امام خمینی حضرت حق با عنایت و رحمت 
خــود، که طینت آدم اّول را مخّمر فرمود، دو فطرت و جبلّت به آن 
مرحمت نمود: یکــی اصلی و دیگر تبعی. و این دو فطرت، اصل و 
ر است و دیگر فطریات،  پایه جمیع فطریاتی است که در انسان مخمَّ
شاخه های آن است. یکی از آن دو فطرتـ  که ِسَمت اصلّیت داردـ  

فطرت عشق به کمال مطلق وخیر و سعادت مطلقه است.
و دیگری از آن دو فطرت، که ِسَمت فرعّیت و تابعّیت دارد، فطرت 
ر بالعرض  تنفُّر از نقص و انزجار از شــر و شقاوت است که این ُمخمَّ
اســت، و به تبِع آن فطرت عشق به کمال، تنفُّر از نقص نیز مطبوع 

ر در انسان است. و ُمخمَّ
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انســان از آغاز خلقت در غالف طبیعت تربیت شــود، و روحانّیت و 
فطرت در این حجاب وارد شود، و کم کم احکام طبیعت بر آن احاطه 
کند، و هر چه در عالم طبیعت رشد و نمای طبیعی کند احکام طبیعت 
بر آن بیشتر چیره و غالب شود. و چون به مرتبه طفولیت رسد با سه 
قوه، هم آغوش باشد که آن قّوه شیطنتـ  که ولیده واهمه استـ  و 
قّوه غضب و شهوت می باشد. و هر چه رشد حیوانی کند این سه قوه 
در او کامل شود و رشد نماید و احکام طبیعت و حیوانیت بر آن غالب 
ْحَسِن َتْقِویٍم* 

َ
ْنساَن ِفی أ شود و شاید کریمه شریفه: َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

ْسَفَل ساِفِلیَن اشاره باشد به نور اصلی فطرت، که تخمیر 
َ
ُثمَّ َرَدْدناُه أ

 به ید قدرت حق تعالی  شده و آن »احسن تقویم« است؛ زیرا که بر 
ماهیتگرایشرویکرددرجه وجودیانواع فطرتردیف

وجهه به عالم عقلفطرت مخموره1
غیب و روحانّیت؛

فطرت عشق به کمال نامحدوداصلی
فطرت تنفر از نقص حقیقیتبعی

جهلفطرت محجوبه2
وجهه به عالم 

شهادت و طبیعت.
 

میل به کمال مادیقوه شهوت
عشق به کمال غیر حقیقی
تنفر از نقص غیر حقیقی

میل به قدرت مادیقوه غضب
عشق به کمال غیر حقیقی
تنفر از نقص غیر حقیقی

دستیابی به هدف با قوه شیطنت
روش حیله گری و مکر

عشق به کمال غیر حقیقی
تنفر از نقص غیر حقیقی

داللت های سیاســی فرا نظریه دو فطرت را در جدول زیر مشاهده 
می شود. کاربری بحث در مورد قدرت انجام شده است. ولی فرمول 
کاربری در دیگر موارد و موضوعات نیز به همین شکل خواهد بود. 

براساس نظریه دو فطرت 7+1 نوع انسان شکل می گیرد.

قوه يا قوای نوع انسانرديف
رئیس

جهت گیريها و 
رسالت ها

نسبت انسانها به 
وجوه و پیامدها در حوزه قدرتيکديگر

عاقلهعاقل1

الهی، انسانی، 
خیرخواه، 

غیرخواه، عدالت 
گرا

برادری: انما المؤمنون 
اخوه /

اشداء علی الکفار، رحماء 
بینهم

نظريه قدرت: متعالیه
کارگزاران قدرت: رهبران الهی و 

مؤمنین/
غايت قدرت: قرب الهی/

منابع قدرت: منابع الهی و امکانات مادی

غضبیه درنده خو2
سبعیه

غیرالهی، غیر 
انسانی، خودخواه، 
ظالمانه و سلطه 

گرا

درنده گی: هرانسان 
گرگ انسان ديگر است: 
اگر ندری تو را می درند.

نظريه قدرت: متدانیه
کارگزاران قدرت: ظالمان

غايت قدرت: دنیوی/
منابع قدرت: نظامی و ايدئولوژی های 

انسانی

نقشه کمال مطلق و جمال تام است، و رّد به »اسفل سافلین« اشاره 
به این احتجاب به طبیعت ـ که اسفل سافلین است ـ باشد. و چون 
این احتجابات و ظلمات و کدورات بر نفس غالب و چیره است، و کم 
اتفاق افتد که کسی به خودی خود بتواند از این ُحُجب بیرون آید و با 
فطرت اصلیه سیر به عالم  اصلی خود بنماید و به کمال مطلق و نور 
و جمال و جالل مطلق برسد، حق- تبارک و تعالی - به عنایت ازلی 
و رحمت واسعه انبیاء عظام را برای تربیت بشر فرستاد و کتب 
آسمانی را فرو فرستاد تا آنها از خارج، کمک به فطرت داخلیه کنند، 
و نفس را از این غالف غلیظ نجات دهند. آنچه بیان شد در جدول 

ذیل نمایش داده می شود:
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قوه يا قوای نوع انسانرديف
رئیس

جهت گیريها و 
رسالت ها

نسبت انسانها به 
وجوه و پیامدها در حوزه قدرتيکديگر

وهمیهشیطان صفت3
ضدالهی، ضد 

انسانی، خودخواه 
و مکار

فريبکاری: هر انسان 
شیطان انسان ديگر 
است: اگر ديگران را 
فريب ندهی، تو را 

فريب می دهند.

نظريه قدرت: متدانی
کارگزاران قدرت: نیروهای سیاسی و 

فرهنگی/
غايت قدرت: دنیوی/

منابع قدرت: فرهنگی، ايدئولوژی های 
انسانی و اديان تحريف شده

شهويه/حیوان صفت4
بهیمیه

لذت گرا، 
خودخواه،

کام جويی: همه چیز 
ابزار و منبع تأمین لذت 

انسان  است.

نظريه قدرت: متعارف/
کارگزاران قدرت: همه اعضای جامعه/

غايت قدرت: لذت/
منابع قدرت: اقتصادی/

درنده خوی 5
شیطان صفت

سبعیه و 
وهمیه

ضدالهی، ضد 
انسانی، خودخواه، 
مکار، ظالمانه و 

سلطه گرا

درندگی و فريبکاری: 
فريب ابزار تجاوز است. 

با حربه حقوق بشر و 
امثال آن به ديگران 

تجاوز می کند.

نظريه قدرت: متدانیه/
کارگزان قدرت: ظالمان و طاغوتها/

غايت قدرت:دنیوی/
منابع قدرت: ابزارهای جنگی، ابزارهای 

فرهنگی و ايدئولوژی های انسانی

درنده خوی 6
حیوان صفت

سبعیه و 
بهیمیه

غیرالهی، 
غیرانسانی، 

ظالمانه، سلطه 
گرا، خودخواه، 

لذت گرا

درنده گی و کام جويی: 
تجاوز به انسان ها لذت 

بخش است.

نظريه قدرت: متدانیه/
کارگزاران امنیت: نیروهای نظامی و 

اقتصادی/
غايت قدرت: لذت و سلطه/

منابع قدرت: نظامی و اقتصادی

حیوان صفت 7
شیطانی

بهیمیه و 
وهمیه

ضدالهی، 
ضدانسانی، 

مکار، خودخواه و 
لذت گرا

کام جويی و فريبکاری: 
فريب انسان ها لذت 

بخش است.

نظريه قدرت: متعارف يا متدانی/
کارگزاران امنیت: نهادها و نیروهای 
اقتصادی و فرهنگی/ غايت قدرت: 

دنیوی/
منابع قدرت: ابزار اقتصادی و فرهنگی

8
شیطان صفت 
درنده خوی 
حیوان صفت

وهمیه، 
سبعیه و 
بهیمیه

ضدالهی، 
ضدانسانی، 

مکار، ظالمانه، 
خودخواه، 
لذت گرا، 
سلطه گرا،

درند گی، فريبکاری و 
کام جويی: فريب ابزار 
تجاوز و لذت بخش 

است.

نظريه قدرت: متدانیه/
کارگزاران قدرت: نهادها و نیروهای 

اقتصادی، نظامی و فرهنگی/
غايت قدرت: دنیوی/

منابع قدرت: ابزار اقتصادی، نظامی، 
سیاسی و فرهنگی
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وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت )2(

حجتاالسالموالمسیندکترنجفلکزایی�

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و رياست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخارائه:1394/12/12�
 گروه علمی فلسفه سیاسی

براســاس حدیث جنــود عقل و جهل، حضرت امــام خمینی یک 
فرانظریــه یا متاتئوری طراحی کرده که با توجه به آن می توان کل 

فرایند علوم انسانی را تحت تأثیر قرار داد.
امام راجع به نظام هستی ابتدا از خالق هستی شروع می کند و بیان 
می دارد که خداوند اول عقل را آفرید و ســپس جهل را، پس جهل 

هم آفریده شده از سوی خدا است.
پس از خالق به بحث انسان می پردازد و انسان را موجودی می داند 

که هم عقل دارد و هم جهل در او وجود دارد.
در توضیح عقل و جهل می توان گفت: در عقل وحدت هســت ولی 
در جهل تکثر وجود دارد. جهل دو عالم نفس )برزخ( و طبیعت )ماده( 
را پوشــش می دهد. امیال در انســان وجود دارد و وقتی این امیال 
بطرف فطرت محجوبه بیاید هفت نوع انســان بوجود می آید، چون 

شّر تولید می شود.
سوال: آیا بحث عقل و جهل به معصومین نیز تسری داده می شود؟

پاسخ: در پایان حدیث شرح جنود به این سؤال پاسخ داده شده است. 
در ذیــل حدیث می فرماید: هیچ کس همه جنود عقل را ندارد مگر 
اینکه یا نبی باشد و یا وصی و یا مؤمن آب دیده و امتحان پس داده. 
)مؤمن بیان شده در اینجا غیر از نبی و وصی است(. لذا مؤمنین نیز 
می توانند ارتقاء درجه پیدا کنند و همه جنود عقل را داشته باشند ولی 

به جایگاه معصوم نمی رسند.
سوال: آیا ارتقاء وجود )ارتقاء جایگاه مومن( در حدّ  معصوم می شود؟ 
پاســخ: هرگز چنین ادعایی نمی شود و کسی این ادعا را ندارد. راه 
برای ارتقاء وجود باز اســت که انسان جنود عقل را مرحله به مرحله 
در وجود خود داشته باشد یا کامل شود، ولی در حد معصوم نمی شود.

ســوال: آیا در بحث عقل و جهل بحث تاریخی یــا اقبال و ادبار 

می باشد؟ 
پاسخ: خیر در این حدیث بحث ادبار یا اقبال و بحث تاریخی مطرح 
نیســت، بلکه دائماً و هر روز باید تالش کرد و نباید سراغ جهل و 

جنودش نرفت.
سوال: جایگاه این نظریه در سایر علوم چیست؟

پاسخ: امام جایگاه فقه را در این فرانظریه و سایر علوم روشن کرده 
است. لذا از فرانظریه به نظریه و از نظریه به احکام می رسیم.

در خصوص اینکه آیا در انسان عاقل قوه بهیمیه وجود دارد؟ می توان 
گفت: انسان عاقل هم قوه بهیمیه دارد ولی این قوه در خدمت عقل 
و تحت زعامت و ریاست عقل است که از این قوه عفت و شجاعت 

در راه خدمت بدست می آید.
سوال: برخی انســان ها نه تمام جنود عقل را دارند و نه تمام جنود 
جهل را، چون در این دو صنف قرار نمی گیرند، جایگاه آنها کجاست؟ 
در پاسخ می توان گفت که جهت گیری کلی انسان ها مالک است 
که یا به سوی عقل هســت و یا به سوی جهل. لذا براساس همان 
جهت گیری کلی می توان انسان ها را در یکی از این دو صنف عقل 

و جهل قرار داد.
طبق تعریف امام هم به جهل فطرت گفته می شــود و هم به عقل. 
لذا برخی گفته اند که جهل طبیعت است، بر اساس این نظریه درست 

نیست. هر دو فطرت هست.
وقتی نفس ریاست عقل را پذیرفت فضیلت بوجود می آید. انسان در 

این حالت فضایل را تقویت می کند.
حکمای ما معتقدنــد )امام و مالصدرا( در انســان های هفت گانه 
عقلی نیست، عقل دنیوی را عقل تجربی است عقل استراتژیک و 
سلطه گرا، عقل معاش، عقل دنیوی، این با عقل در روایت فرق دارد.
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گزارش گروه ها 

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین  دکتر آذربایجانی
 دستیار پژوهشی: دکتر هادی موسوی

بازخوانی آراء ژاک  دریدا در علوم انسانی )1(
آقایدکترمهدیخبازی�

استاديار فلسفه دانشگاه مازندران

تاریخارائه:1394/12/10�

 گروه علمی علوم انسانی

تلقی دریدا از ســاختارزدایی جریانی درون ســاختارگرایی اســت 
که نه تنها در ســنت تقابلی با آن قرار ندارد، بلکه نســبتی عمیق 
و دیالکتیکــی بــا آن دارد. به نحوی که به نظر می رســد ما مدام 
ناگزیر از ساختارگرایی و ساختارزدایی هستیم؛ گویی ساختارگرایی 
سیالیت پیدا می کند و ساختارزدایی آن را گسترش می دهد. رویکرد 
فلسفی دریدا به ساختارزدایی با نگاه سلبی او به فلسفه غرب اعم از 
هستی شناسی و معرفت شناسی آغاز می شود. او روایت های کالن از 
فلسفه و ساختارهای فلسفی را که فیلسوفان غرب بنیان نهاده  اند تا 
به تعریفی از حقیقت برسند، به پرسش می کشد. در این پرسشگری، 
دریدا فیلسوفان غرب را مورد خوانشی غیر متعارف با سنت فلسفی 
قرار می دهد. این پرسشــگری و خوانش نامتعارف، همان رویکرد 
ساختارزدایانه ای اســت که دریدا آن را با طرح و تولید مجموعه ای 
از مفاهیم، در متون فلســفی دنبال می کند. اما در تناسب با رویکرد 
ســاختارزدایانه نمی توانیم این مفاهیم را به عنوان مرکزیت ساختار 
فلســفی او تلقی کنیم بلکه او این مفاهیــم را نقطۀ عزیمتی برای 
خوانش و گشودن ساختارهای یکپارچه و تمامیت یافتۀ متون فلسفی 
قرار می دهــد. از جمله این که دریدا با طرح و تولید مفاهیمی مثل 
"فارماکون"، "روح"، "شــبح" و "دایه"، خوانش ساختارزدایانه ای از 

“افالطون”، “هایدگر”،” مارکس” و  “روسو”  را دنبال می کند.
یکی از مهم ترین مفاهیمی که دریدا به تولید و بسط آن می پردازد 
 difference تغییر یافتۀ Differance .اســت Differance مفهوم
است به طوری که در آن e به a تغییر می یابد. ولی این تغییر تنها در 
نوشتار آن رخ می دهد و در تلفظ فرانسۀ آن تغییری ایجاد نمی کند. 
به نظر من Differance مادیت خود را از difference سوســور در 
زبان  شناسی )مفهوم تفاوت و تفاوتی بودن نشانه ها و دلبخواهی بودن 
رابطۀ دال و مدلول( و روح خود را از defer هوسرل در پدیدارشناسی 
)مفهوم اپوخه در تقلیل رویکردهــای طبیعی برای تکوین آگاهی 
از طریق رویکرد فلســفی( می گیرد. اگر سوسور با difference بر 

گفتارمحوری تاکید می کند، Differance بر نوشــتار بنیاد گذاشته 
می شــود و اگر هوسرل با defer  همه رویکردهای طبیعی را تا مرز 
کانون آگاهی من در تعلیق قــرار می دهد، Differance من آگاه را 
نیز به تعلیق در می آورد. برای دریدا Differance خاستگاه ناخوداگاه 
زبان اســت اما نه خاســتگاه متافیزیکی که دارای بنیاد است بلکه 

خاستگاهی که به تعبیر دریدا خاستگاه خاستگاه است.  
مساله دریدا از تغییر شکل واژة Differance صرفاً یک بازی زبانی 
نیست. بلکه او می خواهد از طریق این مفهوم فلسفۀ غرب را که  بر 
هستی شناختی و معرفت شناختی بنیاد نهاده شده، نقد کند. به زعم 
دریدا تمامی فیلســوفان گذشته در پی نشان دادن حقیقت در قالب 
ذات گرایی در چارچوب هستی شناسی، یا یقین باوری در چارچوب 
معرفت شناسی از طریق رجحان گفتار بر نوشتار بوده اند. گفتاری که 
در آن حقیقت، منبع حقیقت و مخاطب حقیقت حاضر است و بدین 
جهت همه فیلســوفان گذشته درمتافیزیک حضور بسر می برند. اما 
متافیزیک حضور تنها به وجه جســمانی حضور ختم نمی شود بلکه 
به نظر دریدا درک حقیقت هستی حتی در سکوت و دیالوگ درونی 
چنان که هایدگر از آن یاد می کند نیز در ســاحت گفتار ظهور پیدا 
می کند. دریدا نشان می دهد که متون افالطون، سوسور، استراوس 
و روســو با ارجحیت دادن به گفتار بر نوشتار سراسر بر متافیزیک 
حضور بنا شده و آنها را به نقد می کشد. او در پاسخ به گفتار محوری 
می گوید: کــه اوال از کجا می توانیم به تکویــن آغازین )به لحاظ 
تاریخی( گفتار بجای نوشتار مطمئن باشیم درحالی که نقاشی غارها 
و خــط هیروگلیف می توانند به این نااطمینانــی دامن بزنند و دوم 
اینکه با فرض ضمیمه بودن نوشتار بر گفتار؛ آن ضمیمه و حاشیه ای 
است که حاشیه نمی ماند و چنان در همه جا رسوخ پیدا می کند که 
گویی به طور ماهوی خاستگاه زبان می شود. او به نوشتار به عنوان 
شرط علمیت علم اشــاره می کند که اساساً به واسطۀ ذات نوشتار 
تعین پیدا می کند. دریدا رابطۀ گفتار و نوشــتار را با مفهوم ارباب و 
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بازخوانی آراء ژاک دریدا در علوم انسانی )2(
آقایدکترمهدیخبازی�

استاديار فلسفه دانشگاه مازندران

تاریخارائه:1394/12/24�

 گروه علمی علوم انسانی

بندة هگل پیوند می زند و می گوید: نوشــتار ضمیمه بودن و بندگی 
خود را چنان گسترش می دهد و چنان ضروری می شود که اربابیت 
گفتار را ذیل خود قرار می دهد و گفتار ناگزیر از نوشتار می شود. اما 
به نظر من دریدا در همین جا متوقف نمی شود و باز به تولید مفاهیم 
دیگری از جمله رد می پردازد. دریدا رد را به جای نشــانۀ سوسوری 
قرار می دهد. دال در نشانۀ سوسوری در مدلول متوقف می شود ولی 
رد نه خاســتگاهی دارد و نه غایتی. به زعم دریدا متن از ردهایی تو 
درتو، بدون رابطۀ علی و معلولی، گنگ، بی انتها و بی خواســتگاهی 
متافیزیکی تشکیل شــده و این گونه است که متن به حیات خود 
ادامــه می دهد. دریدا با طرح مفهــوم رد که در آن همه چیز )همۀ 

دوگانه هایی مثل حضور/ غیاب( با هم و در هم تنیده به هم هستند، 
به نظر می رسد که از دوگانۀ گفتار/ نوشتار عبور می کند.

نقدی که به دریدا وارد می شــود، این اســت که مفاهیم او قابلیت 
اجرایی و تعمیم به زندگی اجتماعی ندارند و ساختارزدایی در اخالق، 
سیاست و علم کارایی ندارد. با این حال دریدا ساختارشکنی متون را 
از آنجایی که نوشتار از سیطرة تمامیت و حضور مولف رها می گردد، 
به متون ادبی، سیاســی و هنر نیز گســترش می دهد. این فرصتی 
می شــود برای اندیشمندانی مثل رورتی و کریچلی و... تا تفاسیری 
ساختارزدایانه از اخالق، سیاســت، ادبیات علم و حتی الهیات ارائه 

دهند. 

یکی از کانونی  ترین مســائل نزد فیلسوفان قرن بیستم مساله زبان 
اســت که بنیان ساختارگرایی را شــکل می دهد. همگام با جریان 
ساختارگرایی در قرن بیستم جریان پدیدارشناسی نیز شکل می گیرد. 
هوســرل در پدیدارشناســی به دنبال آگاهی از ذات چیزهاست که 
در ســاحت معرفت شناسی طرح و دنبال می شــود. برای هوسرل 
زبان چنانکه به تقسیم  بندی نشانه به اشاری و بیانی اشاره می کند، 
امری مهم تلقی می شــود. در پدیدارشناســی هایدگر هم زبان از 

اگزیستان های مهم دازاین شمرده می شود. 
در دهه اول قرن بیستم سوسور بانی نگرش تازه ای به زبان شناسی 
می شود. او نه فقط در باب زبان شناسی که بنیانگذار جریان تازه ای 
در معرفت شناسی تحت عنوان ساختارگرایی می شود. ساختارگرایی 
در اصل در پاســخ به نظام های معرفت  شناختی پیش از خودش به 

ظهور می رسد:
در آغاز، فلســفه با رئالیسم خامی شروع می شود و با سوفسطاییان 
ایده آلیســمی کثرت  گرا مطرح می شــود. معرفت شناسی افالطون 
ایده آلیســمی مطلق گرا را به نمایش می گذارد و ســپس ارســطو 
دوباره به رئالیســم باز می گردد و مطابقــت ذهن و عین را مطرح 
می کند. این شــکاف بین ذهن و عین تا به امروز به عنوان یکی از 
بنیادی ترین مساله باقی می ماند. دکارت و همزمان با او تجربه گرایی 

هم به دنبال پاسخ گویی به همین شــکاف  اند و پس از آن کانت با 
طرح سوبژکتیویسم و هگل با ضمیمه کردن تاریخ به شناخت تالش 
می کنند تا این بحران را حل کنند. با این نگاه مختصر، ساختارگرایان 
نیز با حذف سوبژکتیویسم از ذات گرایی پا فراتر گذاشته اما باز قدم در 
تداوم همین راه می گذارند. در ساختار معرفت شناختِی ساختارگرایی، 
سوژه ای بر فراز ابژه قرار ندارد که آن را تحت انقیاد در آورد. سوژه و 
ابژه اجزای تشکیل دهندة ساختارند که در نسبت متفاوتی با یکدیگر 
شکل می گیرند. ساختار از انســجام درونی ارگانیک بجای نسبت 
مکانیکی و سیســتماتیک برخوردار است. اجزا با هم نسبت تفاوتی 
دارند و هیچ  یک از اجزا دارای ذات و جوهر نیســتند.  ساختار ها خود 
تنظیم بوده و در شرایط مختلف نسبت های تازه ای به خود می گیرند. 
سوسور به عنوان بنیانگذار زبان  شناسی سهم بزرگی در ساختارگرایی 
داشــته اســت و پس از او ســاختارگرایانی مثل لوی استروس در 
مردم شناســی، بارت در ادبیات، پیاژه در روان شناسی رشد، آلتوسر 
در فهم مارکسیسم و فوکو در دیرینه شناسی و فلسفه علوم اجتماعی 
ساختارگرایی را گسترش می دهند. سوسور با طرح اینکه زبان شناسی 
تاریخی ـ تطبیقی اساســاً نمی تواند ما را به ماهیت زبان راهنمایی 
کند، زبان شناســی در زمانی را مطرح می کند تا بدین وسیله بتواند 
برشــی عرضی به ماهیت زبان زند. او زبان را به سه ساحت النگاژ، 
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النگ و پارول تقســیم می کند. به نظر او النگاژ و پارول نمی توانند 
ما را به ماهیت زبان تزدیک کنند، چرا که النگاژ قوة ناطقه و امری 
گنگ است و مســالۀ پارول نیز بررسی گفتار در زبان های مختلف 
اســت. اما النگ را ابژه اصلی زبان شناسی معرفی می کند. به زعم 
سوســور النگ به عنوان امری اجتماعی از نشانه ها تشکیل یافته 
اســت و نشــانه خود از نســبت دوگانه دال و مدلول تشکیل شده 
اســت. مدلول برای سوسور مفهوم منطوی در نهانگاه ذهن است و 
دال صورت آوایی این مدلول. دال و مدلول یا آوا و مفهوم نســبتی 
تفاوتی، قراردادی و دلبخواه با هــم دارند. قراردادی بودن و خطی 
بودن دو ویژگی مهم نشــانه از نظر سوسور است. اما برای سوسور 
خاستگاه تکوین زبان مهم است و این ساختاریت زبان است که آن 
را تکوین می بخشد. به نظر او دو رابطۀ جانشینی و همنشینی )چه 
برای شکل گیری کلمه و چه برای شکل گیری جمله( ساختار زبان 

را شکل می دهند. 
در نسبت ســاختارگرایی و پساساختارگرایی به نظر دریدا به عنوان 
نمایندة مهم این جنبش، ساختارزدایی جنبشی در درون ساختارگرایی 
است و ســاختارزدایی به طور بنیادین در تقابل با هیچ جریانی حتی 
متافیزیک حضور نیســت. بــه زعم دریدا ســاختارزدایی نه روش 
اســت، نه نقد و نه هرمنوتیک. همچنین جنبش مستقلی همچون 
پدیده شناســی نیســت، بلکه از دروِن همان سنت برخاسته است. 
ساختارزدایی از درون ســاختارگرایی بیرون آمده و به همین دلیل 

دریدا متذکر می شود که هرچند که این واژه به سختی ترجمه پذیر 
است، با این حال کلمۀ ساختار حتما باید در آن جای گیرد. در نگاه 
به ترجمه  هایی که از این واژه به فارسی شده است با واژه  هایی مثل 
بنیان فکنی یا شــالوده شــکنی و یا حتی واسازی )که فقط ترجمۀ 
پیشوند de در deconstruction است( مواجه می شویم که با تاکید 
دریدا منافات دارد. به زعم دریدا ساختارزدایی عبور از ساختارگرایی 
نیســت بلکه آن دو مدام در آمد و شد بین هم هستند. ما ناچاریم تا 
ســاختار را که تمام اجزا را ذیل خود به انقیاد می کشد، بهم بریزیم 
تا کانون های صلب و ایســتای فرازمانیـ   فرامکانی شکل نگیرند. 
هرچند که در واقعیت کانون دوباره شکل می گیرد ولی ساختارزدایی 
در صدد از بین بردن کانون نیســت بلکه کانون هــا را مدام تغییر 
می دهد و به کانون های متکثر می رســد. به نظر دریدا هر پرسشی 
از چیســتی ساختارزدایی پرسشــی متافیزیکی است. ساختارزدایی 
ویژگی ذاتی ندارد و تنها می توانیم بگوییم که ساختارزدایی هست 
ولی صفتی ندارد. این وجه حداقلی را دریدا با مفهوم ویروس نشان 
می دهد به طوری که ساختارزدایی مثل ویروسی وارد متن می شود، 
النه می کند و تکثیر می یابد. ساختارزدایی یک مفهوم نیست بلکه 
یک رویداد است. رویدادی که از جنس متن است که هربار منحصر 
به فرد تحقق پیدا می کند. خودش یک ساختار می شود و با رویدادی 
دیگر بایستی ساختارزدایی شــود. بدین ترتیب حیات ساختارزدایی 

ادامه می یابد.

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

جستاری در رجعت از منظر علمای شیعه
آقایدکترعلیرضامیرزایی�

استاديار دانشگاه شهید محالتی

تاریخارائه:1394/11/06�

 گروه علمی کالم

رجعت را می توان از منظر علمای مختلف در اسالم مورد بررسی قرار 
داد. 1. از نگاه اهل سنت، معمواًل حالت سلبی، انتقادی، رفض دارند؛ 

مانند شهرستانی، اشعری
2. در نگاه شیعه چند گروه هستند؛

- منکرین به معنی خاص مانند محمود جواد مغنیه
- معتقدین: 

1. مدافعان جدی، مانند شیخ صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی و نیز 
مرحوم مجلســی، شیخ حّر عاملی )به اعتبار اخبار و اجماع(، مرحوم 
رفیع قزوینی )به روش استداللی، و برخی بدون استدالل و توجیه آن 
را پذیرفته اند؛ مانند عالمه طباطبایی و حسن بن عبدالرزاق الهیجی

2. برخی مانند سید حســن امین و مرحوم شیخ طوسی چندان به 
اثبات آن دل مشغولی نداشته اند؛
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3. تأویل کنندگان: بازگشت گفتمان و فرهنگ اهلبیت
معانــی رجعت: یک معنای معهود دارد که برخی از کســانی که از 
دنیــا رفته اند و ایمان یا کفر محض دارند، در زمان ظهور به دنیا باز 
می گردنــد و برخی احیای دولت اهل بیــت را به معنای رجعت 
دانســته اند. این نگاه تأویلی با برخی روایات ســازگار نیست مانند 

روایات مربوط به رجعت امام حسین و امیرالمؤمنین است. 
در اثبات رجعت، کتابی به نام خالصة الرجعة یا اثبات الرجعة از فضل 
بن شاذان نیشابوری دارد و بیش از 100 روایت دارد ولی این روایت 
به بازگشت مردگان مربوط نمی شود، پس احتمال دارد ایشان، نگاه 

تأویلی به رجعت داشته است. 
مستندات رجعت:

1. آیه 82 و 83 نمل: »نخرج لهم داّبة من االرض تکّلمهم«؛
عالمه طباطبایی می فرماید: نمی توان برای آیه ولو با تکلف، مصداق 

روشنی یافت. 
2. روایات: حدود 500 روایت وجود دارد. 

3. اجماع:
آیه مشــهور و یحشر من کّل اّمة فوجًا ّممن یکذّبهم را به رجعت 

منطبق دانسته اند. 
آیه دیگر: »رّبنا امّتنا اثنتین و احییتنا اثنتین« که بســیاری؛ مانند 

عالمه حلی به آن استناد نکرده اند. 
در مــورد روایات مرحوم مجلســی فرمــوده 200 روایت و عالمه 

طباطبایی، 50 روایت را اشاره نموده است. 
برخی روایات،  تکلف زیادی برمی دارد تا بر رجعت داللت کند؛ مثاًل 
برخی مفّســران »قم فأنذر« را به رجعت برگردانده اند )بر اســاس 
روایت( شــاید حدود 30 روایت باشد که داللت آن بر رجعت، تکلف 

کمتری دارد. 
ُهم ِبَذنِبِهْم  ُهْم َیِکیُدوَن َکْیــًدا، یا آیه َفَدْمَدَم َعَلْیِهْم َربُّ در آیه ِإنَّ

اَها را به رجعت برگردانده اند.  َفَسوَّ

روایت: »لیس مّنا من لم یؤمن بکّرتنا«: یکی از روایاتی اســت که 
مقداری تأکید کننده بر رجعت است. 

در مورد اجماع علماء �
سید مرتضی علم الهدی، مستند اول را، اجماع  دانسته است. 

نوه صدرالمتألهین می گوید: در عصر ائمه، قطعیت به رجعت، شهرت 
نداشته است. 

چرایی رجعت؟  �
1. روایات عزت دین و ذلت کفر

ســؤال:  چرا در دنیا باید این عزت دیده شود، آیا رجعت دلیل کافی 
برای این است. 

2. به منصه ظهور رسیدن ظرفیت شناسی معصومین و انبیاء
سؤال آن است که آیا آن بزرگواران، موفق نبوده اند؟ 

سؤال دیگر: انبیاء که می آیند اگر به شکل نسبی بیایند که با خاتمّیت 
ناسازگاری دارد و اال که دیگر احیای ظرفیت  ما نمی شود. 

سؤال دیگر: بعد از شهادت امام زمان، انبیاء برای چه می آیند در 
حالی که ائمه هستند. 

3. اینکه معصوم، متکّفل تجهیز اســت پس باید امامی بیاید تا امام 
زمان را تجهیز نماید )کفن و دفن معصوم را معصوم انجام دهد(

بحث امکان وقوع رجعت �
برخی.به.معاد.استدالل.کرده.اند.که.در.حّد.امکان.بیان.کننده.است..1
ماجــرای.عزیز.نبی.در.آیه.251.ســوره.بقره.و برخی موارد رجعت ..2

که در قرآن آمده اســت که نشان دهنده امکان رجعت در دوران 
ظهور است.

- برخی عالمان، تنها منکر ضروری دین بودن رجعت هســتند و یا 
قوام شیعه بودن را به آن ندانسته اند. 

اهل سنت:

اشــعری می گوید: پیروان عبداهلل بن سبا )سبآتیه( معتقد به بازگشت 
اموات به دنیا هستند. 

شیخ صدوق: اعتقاد به رجعت را حق دانسته است. 
ســید مرتضی علم الهدی: )معنی الرجعة ان الله تعالی یحیی قومًا 

مّمن توفی قبل ظهور القائم علیه السالم من موالیه(

ایشان، فلسفه رجعت را بیان می کند که قتال اعداء و.... است. ایشان 
بــه دلیل اجماع امامیه و دخول معصوم در این اجماع، این عقیده را 

تأیید می کند. 
سپس اشاره می کند که افرادی که اخبار رجعت را به بازگشت دولت 

اهل بیتتأویل برده اند، اینها از بیان رجعت ناتوان بوده اند. 

نقد و نظرها �
1. برخی عالمان مخالت کرده اند و این به اجماع، ممکن است خدشه 

وارد کند؛
2. اجماع منقول اگر باشد، مشکالتی وارد است. 

3. در مورد فلسفه رجعت هم که ذکر نموده است دچار اشکال است. 
زیرا عالم ملکوت، محیط بر این عالم اســت و احیای ظرفیت های 
معصومین در عالم دیگر، مقدم بر آن اســت که در همین دنیا احیاء 

شود. 
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عالمه مجلسی هم دفاع کامل از رجعت دارد که ادعای اجماع علما 
با وجود مخالفت برخی عالمان، دچار اشکال می شود. 

- مرحوم حّر عاملی: با ذکر چند روایت، مشکل بودن روایات و علم 
مشکل الهی در این مورد را ذکر می کند. با ذکر 3 روایت بیان می کند 
که تأویل روایات رجعت جایز نیســت. لزوم ترجیح احادیث موافق 
قرآن هم دلیل خوبی است، چون احادیث رجعت موافق قرآن هستند. 
احادیــث متواتر معنــوی: در مورد رجعت اســت و اینکه برخی از 
ضروریات مذهب شیعه شده و در امم سابقه واقع گردیده و در برخی 
زیارات و ادعیه به ما گفته  شده به آن اقرار کنید و اینکه امام معصوم، 
اسم اعظم می داند و مســتحاب الدعوة است پس درخواست زنده 

شدن افراد را می تواند داشته باشد و محقق شود. 
حسین بن  عبدالرزاق: الهیجی در سر مخزون بحث مفصلی در مورد 
رجعت می آورد. به نظر ایشان رجعت با روش شرعی اثبات می شود 
نه عقلی. و همچنین در صدر اسالم و در زمان ائمه، اکثر طائفه 
شیعه اثنی عشری، این مسئله )رجعت( را نشنیده بودند مگر برخی 
اصحاب خاص ائمه و می گفته برخی از علمای قدمای شیعه به دلیل 
عدم وجود دلیل عقلی و... به انکار یا تأویل رجعت روی آورده اند. پس 

در نهایت می گوید: عقل را راهی به سوی آن نیست.  
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، قائل بود که اهل بیت و انبیاء، ظرفیت 
باالیی برای تربیت نفوس بوده اند که محقق نشد و این امر در دوران 

رجعت اتفاق می افتد. 
نظر شیخ طوسی در مورد آیه نحشر من کّل امة فوجا بحث هایی 
در مورد معنای »من« می اورد و تأکید چندانی در اثبات بحث ندارد. 
محمد جواد مغنیه: اگر از اصول دین و مذهب بود نباید اختالف در 

آن وجود می داشت. 
محمد حسن کاشــف العظاء: موضوع رجعت مثل پیش گویی های 
پیشــوایان اسالم است که اعتقاد نداشتن به آن باعث خروج از دین 

نمی شود. 
آيت اهلل سبحانی:  ضرورت را بررسی می کند که از مسلّمات اعتقاد 

شیعه است ولی شیعه بودن منوط به این اعتقاد نیست. 

جمع بندی �
استناد به آیات برای رجعت با توجه به ظواهر آیات، مشکالتی دارد و 
علما دسته های مختلفی هستند و کسانی که رجعت را اثبات کرده اند 
یک نظریه جامع و دارای دالیل کافی و قانع کننده ارائه نکرده اند. 

نظریات اساتید حاضر �
اســتاد رضانژاد: روایات ذیل آیات که مفّسر آیات است باید مورد 
توجه قرار گیرد کــه جایگاه مهمی دارد و می تواند بحث را تکمیل 
کند. روایات بحث بازگشــت افراد محــض ایمان و محض کفر را 
می آورد و آیه محض کفر و تکذیب را می آورد و اینها منافاتی ندارد. 

استاد اســحاقیان: در مورد حضرت عیسی هم که در دوران 
ظهور می آید، هر چند رجعت نیســت ولی فلســفه وجودی و نقش 

تربیت نفوس برای ایشان، هم دچار اشکال می شود. 
استاد رضانژاد: آیا مرحوم فضل بن  شــاذان، رجعت به معنی آمدن 
بازگشــت دولت به آل محمد را بیان نموده است و تأویلی در 

کالم خود نداشته است؟
اســتاد روحی: آیا در مــورد مصادیق رجعت؛ ماننــد رجعت امام 

حسین هم اشکاالت وارد شده است. 
استاد شهسواری: در مورد مرحوم الهیجی، برخی مطالب نقل شده، 
ناهمگون است. در مورد فوائد رجعت برای انبیاء، سمت نبوت مطرح 
نیســت. برخی استدالل ما دچار مشکل است؛ مثاًل اگر بگوییم چه 
ضرورتی در مورد پاداش و جزاء در رجعت هست در مورد خود قیامت 

و برخی عقاید؛ مانند نبوت هم این سؤال ها امتداد می یابد. 
اســتاد: ابتدا باید معنی روشــنی از رجعت ارائه شود بعد موافقان و 
مخالفان معین شوند. و اینکه در دوران رجعت بازگشت نبّی یا امام 

است، نه آنکه بازگشت نبّوت باشد. 
برخی از اهل ســنت در گفتگوهایی که داشــته اند، بحث رجعت را 

منکر نشده اند. 
استاد زمانی: در کتاب الحّجة در اصول کافی، مباحثی وجود دارد که 
نشــان دهنده وجود حجت تا قیامت است که مؤیدی براصل وقوع 
رجعت اســت، روایت داللت می کند که اگر دو نفر در زمین باشند 
یکی حجت است،  پس بعد از وفات امام زمان باید حجت باشد. 
چند پایان نامه در حوزه علمیه در مورد رجعت نوشــته شده است که 

مراجعه به آن مفید است. 
استاد اسدی: برخی پایان نامه ها در مورد شبهات رجعت نوشته شده 

است. اما الزم است که به شبهات عقلی نیز پرداخته شود. 
رجعت یک نوع همســایگی با معاد دارد؛ لذا جسمانی بودن معاد و 
جسمانی بودن که در رجعت است، هر دو در یک راستا قرار می گیرد. 
برگشــتن نفس به بدن سابق همان رجعت است، آیت اهلل سبحانی 

مباحثی در این مورد داشته اند و این مشابه معاد جسمانی است. 
مرحوم فیض کاشــانی که در محدوث بــودن و مباحث عقلی و... 
تواناســت، می گوید این رجعت، رجعت عنصری نیست بلکه رجعت 

مثالی است شبیه به اصطالح معاد مثالی. 
شهید مطهری هم متمایل به تقریر مثای از رجعت است. 

اســتاد مصطفی پور: کیفیت رجعت، مهم تر از دیگر مباحث رجعت 
است. مرحوم شاه آبادی در بحث رجعت آیات سوره نحل را مطرح 
می کنــد و معنا و مالک هــای رجعت را بیان می کنــد. در نهایت 
می گوید: »االرواح یتظاهرون بالملــک بابدانهم البرزخیه«. یعنی 

همان نوع مثالی را قبول می کند. 
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دیدگاه اهل سنت در مورد رجعت
حجتاالسالموالمسلمینخدامرادسلیمیان�

استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخارائه:1394/11/20�

 گروه علمی کالم

در مورد چنین موضوعی تحقیقات چندانی صورت نگرفته اســت و 
تنها در کتاب تاریخ غیب کبری شــهید سید محمد صدر است که 

چند صفحه ای در این موضوع وارد شده است. 
نوع ارتباط اهل سنت با رجعت چند عرصه دارد:

1. بحث وقوع رجعت در امت های گذشــته، یکی از عرصه هاست 
که آیات و روایات را شــعیان به رجعت مرتبط می دانند. مثاًل اعجاز 
حضرت عیسی، عزیر نبی و.... دیدگاه تفاسیر اهل سنت در این مورد 
بسیار به شیعه نزدیک است و قبول دارند که افرادی از دنیا رفته اند 
به دنیا بازگشــته اند، البته امثال آلوسی در روح المعانی، رجعت را به 
معانی دیگر تعبیر می کنند، مثاًل موت آن افراد که زنده شده اند را بر 
معنی بیهوشی دانسته اند. بنابراین در عرصه وقوع، عمده اهل سنت 

یا شیعه تفاوت چندانی ندارند. 
2. در مورد رجعت پس از بعثت حضرت رسول اکرم را که شیعه 
قائل است، اختالفات زیاد دارند. رجعت در آخر الزمان با ویژگی هایی 
که شــیعه تعیین می کند از نظر زمان و افرادی که رجعت می کنند 

مورد اختالف شدید اهل سنت واقع شده است. 
عالمه طباطبایی به این گروه اشاره  می کند و به برخی از افرد شیعه 

اشاره می کند که به آنها متمایل شده اند. 
مرحوم مظفر هم اشــاره می کند که برخی اهل سنت تا حد تکفیر 

معتقدان به رجعت رفته اند. 
3. برخی از اهل سنت، نگاه اثباتی به رجعت داشته اند؛ مانند جریان 
خلیفه دوم که پس از رحلت پیامبر بیان کرده اســت که او نمرده  و 
رجعت می کند که سیره ابن هشام و ملل و نحل به آن اشاره می کنند 

که چون ظاهر همان اســت که پیامبر از دنیا رفته اند بنابراین چنین 
قولی به نوعی امکان رجعت برگشت می کند. 

نوع نگاه هایی که در بین اهل سنت خیلی رایج است:
در مواردی که اهل ســنت به این اعتقاد رسیده اند که این اعتقاد در 
شیعه برجسته است، بیشــترین مخالفت ها را به آن سمت برده اند 
یعنی این مخالفت ها نشان می دهد که اهتمام جدی به آن داشته اند. 
بحث تهمت هایی که به شــیعه نسبت داده می شود نشان می دهد 
فهم درستی از بیان شیعیان نداشته اند، مثاًل تناسخ و رجعت را یکی 
دانســته اند، لذا بطالن تناسخ و رجعت را یکســان دانسته اند؛مثاًل 
می گویند شیعه معتقد اســت حضرت امیرالمؤمنین در ابرها پنهان 
است و بعدها رجعت می کند. و ممکن است بخشی از فرقه های شیعه 

مثل غالت را به همه شیعیان انتساب داده اند. 
در التفسیر الوسیط: من اول البدع و االهواء: یعنی رجعت را از بدعت ها 

و هوی پرستی دانسته اند. 
منبع دیگر:  والقول بالرجعة باطل و افتراء علی عادتهم: یعنی عادت 

شیعه آن است که به آن افتراء می زنند )البحر المحیط آندلسی(
در یک عبارت دیگر: در مورد آیه 95 انبیاء: این آیه را رّد بر اعتقاد به 

رجعت می دانند و بعد اهل تناسخ را در کنار شیعیان می آورد. 
در آیه 31 ســوره یس، کم اهلکنا من القرون می گویند. این آیه 
رّد ادعای کســانی است که به رجعت در آخر الزمان قبل از قیامت 

معتقدند. 
آلوسی بیشــترین هجمه را به این بحث دارد،  در روح المعانی في 

تفسیر القرآن العظیم، رجعت را کذب صریح می داند. 

استاد اعاليی:   بدن مثالی می تواند مشکالت مربوط به ذهن امامان 
رجعت کننده را حل می کند؛ زیرا آنها دیگر به دفن نیاز ندارند. 

استاد زهادت: خواجه نصیر طوسی بحث رجعت را بیان ننموده است 

و برخی او را متهم به اســماعیلی بودن کرده اند و اینکه بحث های 
روایی و عقلی رجعت را خوب است بیان شود. 
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گزارش گروه ها 

معمواًل در استدالل ها: دلیل کافی نمی آورند و بیشتر حالت توهینی 
دارند. )والقول بالرجعة محض ســخافة ال دلیل فیه( پس استداللی 

برای رّد رجعت نمی آورند. 
در کتب لغت هم حتی در مذمت معتقدین به رجعت صحبت می کنند 
با آنکه در کتب و بحث های لغــت، نباید چنین جهت گیری وجود 
داشته باشــد و گاهی افرادی که از نظر علمی باال بوده اند را صرف 

اعتقاد به رجعت، آن را نشانه عدم ثاقت وی دانسته اند. 
اعتقاد به رجعت را معادل اعتقاد افراد بادیه نشین و جاهل دانسته اند. 
به نظر می رســد یکی از انگیزه هایی که باعث مخالفت شده است، 
روایاتی اســت که در مورد رجعت خلفای اول و دوم اتفاق می افتد و 

مجازات آنها را در پی داشته است. 
برخــی معاصرین هم گفته اند: رجعت نه دلیل عقلی، نه قرآنی و نه 

اجماع دارد. 
در تعابیر دیگری گویند: رجعت بر اســاس ماجرای عبداهلل بن سبا 
اســت،  در جای دیگر گفته اند: این عقیده رجعت و تناســخ به این 

برمی گردد که در قرون گذشته از فلسفه افریقایی متأثر شده اند. 
 معمــواًل آیه لعّلی اعمل صالحــا، »کال انها کلمة هو قائلها« را 

مطرح می کنند که بازگشت به دنیا را محال دانسته است. 
بیشــتر مطالب را در تفاسیر خود آورده اند و در منابع کالمی چندان 

به آن نپرداخته اند. 
در برخی موارد افرادی معتقدند کــه اصحاب کهف در آخر الزمان 

رجعت می کنند و مدتی زنده هستند و بعد از دنیا می روند. 
نظرات اساتید حاضر در جلسه:

استاد رضانژاد: الزم است به کتب روایی اهل سنت نیز مراجعه شود 
و مشخص شود که روایاتی در این مورد دارند یا خیر؟ 

استاد میرزايی: دیدگاه های کالمی شهرستانی، طنطاوی و... دیگران 
در دوره های مختلف بیان شود. 

امکان دارد که چون در برخی دوره های شیعه، رجعت شهرت نداشته 
است، اهل سنت امکان مانور علمی در این موارد داشته اند. 

استاد اسدی: ظاهراً اهل ســنت روایاتــی از پیامبر در مورد رجعت 
ندارنــد و اال در مورد آنها صحبت می کردند و ظاهراً در بین ما هم 
روایاتی از پیامبر در این مورد نداشته باشیم. و ظاهراً در بین شیعه هم 

روایات در ابتدا منقح نشده بوده است و یا ابهام داشته است. 
استاد زهادت: آیا قرائت مشترک قابل قبول در بین امامیه هست که 

بخواهند اهل سنت به آن هجمه کنند؟ 
ادله ما برای آن قابل قبول اســت ولی در گفتمان بین مذاهب قابل 

قبول نیست؟ آیا روایات تفسیری برای آنها قابل قبول است؟ 
خوب است رجعت در سایر فرقه های شیعه هم بررسی شود و اینکه 

سیر تاریخی رجعت هم انجام شود چیست؟ 
و نیز نویسندگانی که مطالبی به عبداهلل بن سبأ نسبت می دهند چه 
کســی است؟ آلوسی را در نوشــته های اخیر بسیار مورد توجه قرار 
می دهند و در مورد علمای وهابیت نیز باید بین علمای حکومتی و 

علمای دیگر آنها تفکیک انجام شود. 
آقای اسحاقیان: به نظر می رسد که اگر اصلی تأسیس کنیم اصل 

عدم رجعت است پس باید مدعیان آن دلیل اقامه کنند. 
استاد رضانژاد: الجامع االحکام القرآن قطبی )ج 4، ص 1093(، و 
برخی منابع به بحث رجعت اصحاب کهف پرداخته اند، زمحشــری 
در تفســیر رابة االرض، هم بحث رجعــت را بیان می کند و برخی 
ذوالقرنین را هم به عنوان نمونه رجعت بیان می کند، بنابراین بخشی 
از اهل سنت اجمااًل رجعت را بیان می کند و الزم است به تاریخ اهل 
سنت هم مراجعه شود تا مواردی که از پذیرفتن رجعت قبل از قیامت 

را قبول کرده اند و حتماً بر اساس آن با هم گفتگو داشته باشیم. 
اســتاد سلیمانی: ظاهراً بنای اهل بیت آن بوده که جزئیات رجعت 
تأکید نشــود و فقط اصل رجعت تأکید شــده است مؤمن بکّرنکم، 
موقٌن بأیابکم، بنابراین ائمه اصراری نداشــتند مخاطب ورودی بر 

جزئیات رجعت داشته باشد. 
اهل ســنت در چندین روایت اصرار دارند که هر آنچه در امت های 
گذشته اتفاق می افتد در امت اسالم هم واقع می شود و بحث رجعت 
با آن عظمت در بنی اســرائیل اتفاق افتاده است پس در  اسالم هم 

می تواند اتفاق بیفتد.
برخی اعتقــاد دارند کل روایات رجعت را باید پذیرفتند در حالی که 
اصل مهدویت در قیــاس با رجعــت.......... و این منطبق بر اصل 

مدیریت است امر بسیار جامع و مهم تری است. 
اصل عدم رجعت است ولی باید ادله ای که وجود او لحاظ شود. 

استاد رضانژاد: بیهقی در کتاب حیات االنبیاء بعد وفاتهم عده ای از 
انبیاء را بیان می کند که بعد از مرگ زنده شده اند. 

ابن ابی الدنیا از علمای اهل سنت کتابی به نام )من عاش بعد الموت( 
دارد که مواردی از رجعت کنندگان را می  آورد. 

ابن کثیــر در البدایة والنهایة، ج 6، ص 175، در مورد برادر ربیع ابن 
خراشــی می گوید که مرده بود و بعد زنده شد و ادعا کرد که خدا را 

مالقات کرده است. 
بیهقی در دالئل النبوة، ج 5، ص 55، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر 
ج 39، ص 22، فردی به نام انصاری را نقل می کند که بعد از پیامبر 
از دنیا رفته بود و بعد به دنیا برگشت و به نبوت رسول خدا و مطالبی 

در مورد خلفاء شهادت داد. 
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نیازسنجی در مهدویت پژوهشیـ  فلسفه مهدویت
حجتاالسالموالمسلمینکلباسی�

رياست مرکز تخصصی مهدويت

حجتاالسالموالمسلمینعزالدینرضانژاد�
مدير گروه کالم مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخارائه:1394/12/04�

 گروه علمی کالم

استاد رضانژاد: کارهای پژوهشــی در دنیا بر اساس الگوهای نیاز 
است که در هر کشور برای خودشان تعریف می کنند، یکی از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه سوربن فرانسه که ایرانی است و چند روز قبل 
در قم بوده اند، بیان می کند که در آن کشــورها بخشی از مطالعات 
دینی مربوط به قســمت شیعه است و 18 اندیشکده در مورد شیعه 
تحقیق می نمایند؛ مثل کرسی حدیثی شیعه، جریان شناسی شیعه، 
قّدیســان )چهره شناسی شیعه( و... در بخشی از این تحقیقات هم 
در مورد حضرت زهرا کار شــده است و نیز در مورد کرسی های 

درسی حوزه های علمیه، تحقیقات گسترده دارند. 
 ،در قسمت مهدویت پژوهی، پژوهشگاه بین المللی المصطفی
گروهی در این موضوع شــکل داد تا مباحــث مهدویت در عرصه 
بین الملل را بررسی نماید، و اخیراً چند صد صفحه ارائه شده است. 
در این راستا اولویت ها، اسناد و منابع، مراکز مهدوی و مباحث آینده 

پژوهشی تحقیق شد. 
اولویت های هر بحث از لحاظ مبنایی بودن موضوع، کارآمدی، میزان 
فوریت پژوهشــی، گستردگی و فراوانی، جدید بودن یا کار شده و... 

بررسی شده است. 
در قســمت دیگر از آن کار، مجموعه کتب،  پایان نامه ها و مقاالت 
مربوط به مهدویت به تفکیک گرایش هــا )قرآن و حدیث، تاریخ، 
تربیت، کالم، آینده پژوهی( بررســی شد. درصد کل همایش های 

علمی که به مهدویت مربوط می شده، 13 درصد بوده است. 
آثار بین المللی مهدویت در جامعة المصطفی 42 تألیف است 
و تا آخر ســال 93، تنها یک درصد پایان نامه ها مربوط به مهدویت 

بوده است. 
در بررســی شبهات )کل مراکز مهدوی( 172 مورد اثر وجود داشته 

است. 
همچنین از جنبه اسناد باالدستی هم موضوع مهدویت بررسی شد 

)سند چشم انداز جمهوری اســالمی تا سال 1404، مجمع جهانی 
تقریب، سازمان تبلیغات و...( با نخبگان مهدوی، شرکت کنندگان 
خارجی همایش بین  المللی دکترین مهدویت، و مدیران و کارشناسان 
این بحث، پرسشنامه تکمیل شد. در مجموع 430 نیاز در گرایش های 

مختلف مهدویت استخراج شد. 
بر اســاس تحقیقات، امکان سنجی و قابلیت و نیاز برای موضوعات 

پژوهشی کالمی در مهدویت هم نتایجی بدست آمد. 
مثــاًل مبانی قرآنی انتظار، اثبات والدت امام زمان از منابع اهل 
سنت، شاخصه های حکومت مهدوی در قرآن و سنت، هویت شناسی 
انتظار و ارتباط آن با تکامل تاریخ  و... از اولویت اول برخوردار است. 
مبانی قرآنی مهدویت،  مبانی قرآنی انتظار، جایگاه نشانه های ظهور 

در هندسه مهدویت و... نیز از این دسته اند.
)در پروژه ای که برخی محققان در مورد انتظار در اهل سنت انجام 
داده اند نشــان می دهد که طیف قابل توجهی از علمای اهل سنت 

انتظار مثبت و منفی را هم تحقیق کرده اند.(
برخی از موضوعات هم اولویت دوم )ب( را کســب کرده اند؛ مانند 
آموزه های مهدویت در ادعیه، بررسی تطور نشانه های ظهور،  تحلیل 
 روش شناسی معرفی حضرت مهدی ،علل غیبت امام مهدی
در قرآن، تحلیل آیات تفسیری مهدویت، اعتبار سنجی نظریه آیات 
تفسیری مهدوی، روش شناسی مؤلفان مصادر اولیه مهدوی هم از 
نیازهای تحقیقی اســت. مثل روش شناسی کتاب )الغیبة( نعمانی، 
 و نیز کتاب الغیبة شــیخ طوســی، از دیگر اولویت های دوم، آموزه 
 نجات در قرآن، اصالت و جایــگاه مهدویت در روایات اهلبیت
و تیپ شناســی عالئم ظهور، آثار و برکات حکومت جهانی مهدی، 

احادیث مهدویت در صحاح سته.
 محمد تقی عثمانی هم از خود اهل سنت کتابی در مورد »مهدویت 

در صحاح سته« دارد. 
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ویژگی هــای آینده نگری در قرآن، مهدویــت در روایات عامه هم 
اولویت  دوم را دارند، برخی موضوعات اولویت سوم )ج( دارند. 

جایگاه خواب و استخاره در شناخت حجت الهی؛ مهدی شخصی یا 
مهدی نوعی، ضرورت عرضه اعمال به حجت الهی، بررسی داللت 

حدیث ثقلین بر امام معصوم.
 برخی موارد هم اولویت چهارم) د( را دارد:

تطبیق آیات بر مهدی موعود در تفاســیر عامه، بررسی دیدگاه های 
آسیب های مالقات گرایی، رجعت در کتب آسمانی، ابعاد شخصیتی 
حضرت مهدی در ادعیه و زیارات، بررســی نقش قم و مردم آن در 
آخر الزمان، اســتعجال ظهور،  معنای دیــن و کتاب جدید در عصر 
ظهور، ویژگی های آخرین امام از دیــدگاه قرآن و ادعیه و زیارات، 
ســیمای آخر الزمان در روایات، بررســی حوادث هنگام ظهور در 
روایات، بشــارت های قرآنی ظهور و دولت کریمه مهدوی، فلسفه 
عــدم ذکر نام امام مهدی در قرآن، تحلیل چرایی دو مرحله ای 
شــدن غیبت، بررسی ویژگی های امام مهدی در قرآن، بررسی 
ویژگی های یاران رجعت کننده، ســرداب غیبت )حقیقت یا توّهم(، 
نقش زنان در شکل گیری حکومت مهدوی، بررسی روایات سفیانی، 

ارتباط معنای دجال با فراماسونری. 
مستندات قیام در هنگام شــنیدن لفظ قائم، بررسی امکان یا عدم 
امکان دیدار با عصر غیبــت، معجزات حضرت مهدی در دوران 
ظهور،  و نیز وظایف منتظران هم از موضوعاتی است که خوب است 

مورد تحقیق واقع شود. 

برخی موضوعات مربوط به آسیب ها �
آفت های اجتماعی کردن انتظار فرج، نقش رسانه های غربی و معاند 
در تخریب مهدویت، تجزیه و تحلیل متمهدیان، بررسی جریان های 
انحرافی در مهدویت، آسیب شناسی استعجال ظهور، اندیشه مهدویت 
و لیبرالیســم، مطالعه تطبیقی فرقه های انحرافی منجیان در ادیان، 

نقش خواب و رؤیا در ترویج خرافات. 
استاد کلباسی: در ابتدا الزم است خود تعبیر فلسفه مهدویت بررسی 
و تعریف شــود. می توان گفت هر تحقیــق و تحلیل عقلی که به 
موضوعات مهدویت مربوط   می شــود را فلسفه مهدویت می نامند، 
مانند فلســفه غیبت، فلســفه انتظار، اما  در اینجا مقصود مباحث 

کلی تری است: 
1. فلسفه و جایگاه تبیین این اعتقاد در مجموعه معارف دینی و این 
که نسبت این موضوع با کل مجموع اعتقادات چیست؟ در این مورد 
دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که نشــان از تفاوت رویکردهاست 
اکنون می توان گفت این موضوع در حد یک دانش و فراتر از رشته 

است. 

2. مسئله ظهور که جزء یقینیات دینی است که نوع عالمان اسالمی 
و مذاهب بر  آن توافق دادند، حتمیت آن از کجا ناشی می شود؛ منظور 
آن اســت که ارتباط حتمیت ظهور با فلسفه خلقت، فلسفه خلقت 

انسان،  معاد و این مسائل چیست؟ 
اگر مهدویت نباشد چه خللی در این موضوعات ایجاد می شود، این 

ایجاب مهدویت از چه سننی حاصل شده است؟ 
رابطه مهدویت با سنن الهی و تصویری که از غایات داریم چگونه 
است؟ عالمه طباطبایی یکی از کســانی است که مطالبی در این 
موضوعات دارند، در تفسیر المیزان،  ذیل برخی آیات مربوط به عالئم 
ظهوری، بیانی در این موضوع دارند، ایشان جریان ثابت و مستقِر این 
عالم را جریان ظهور حق می دانند و این عالئم ظهور و حتی بعثت 
انبیاء در طول هم بخشــی و نقاطی از ظهور حق است و روز ظهور، 
باالترین میزان ظهور حق در این نشــئه است و در برزخ و قیامت، 

ظهور کامل تر می شود. )ذالک الیوم الحق(
توجیهات دیگری هم می توان در این موضوع ارائه کرد، مثاًل تکامل 

تاریخی آیا با ظهور مرتبط است؟ 
بحــث مالقات گرایــی در دوران ظهور به کجا منتهی می شــود؟ 
تطبیقات در دوران ما خســارت جبران ناپذیری بر تشیع وارد کرده 
اســت. در جریان صفویــه، تطبیقاتی بیان می شــد و اینکه برخی 
پادشــاهان خود ، به نیابت از امام عصر مدعــی حکومت بودند، و 
برخی بزرگان و علماء هم به نوعی این تطبیقات را تأیید می کردند 
و در امتداد این مسائل، آسیب هایی وارد شد که حکومت های بعدی 
سوء استفاده زیادی انجام دادند. تحلیل این وقایع و مسائل هم مهم 
است؛ زیرا مهدویت ظرفیت های تحرک بخش دارد؛ لذا خطراتی در 

کنار آن وجود دارد. 
اگر فلسفه مهدویت پژوهی فعال شود از این مخاطرات کاسته خواهد 

شد. 

نظرات اساتید حاضر ]

استاد رضانژاد: کتاب فلسفه مهدویت پژوهی، استاد الهی نژاد در این 
زمینه چگونه است؟ 

استاد زمانی قمشه ای: در مورد صفویه و نادرشاه، باید تحقیق جامعی 
در بحث مهدویت انجام شود، شاه طهماسب که 30 سال حکومت 
کرد ظاهراً نامه ای به محقق کرکی نوشت که شما نیابت دارید و ما 

می خواهیم تحت اشراف شما حکومت کنیم. 
نادر شــاه نامه ای به عثمانی نوشــت و از ظلم به تشیع گله کرد و 
اینکه مرقد امیرالمؤمنین باید مطاّل شود و در خواست کرد که جمله 

یدالله فوق ایدیهم را بر گنبد بنویسد. 

فلســفه امامت و مهدویت، همان فلسفه خلیفه الهی است، نبوت و 
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مهدویت دو روی سکه هستند، علیت مبقیه دین، مهدویت است و 
نیز تجلّی والیة اهلل است. 

اســتاد میرزايی: در کتاب الرجعة عالمه مجلسی، این جمله دیده 
نشده که حکومت صفوی از طرف امام زمان باشد. 

استاد کلباسی: عالمه مجلسی دارای کتاب خاص و مجزایی بوده 
که در آن کتاب این بحث ها مطرح شده است. 

استاد اسدی: شــهید مطهری در جــزوه مهدویت خود مطالبی در 
موضوع فلسفه مهدویت دارد که بشر در سیر تاریخی خود از مجهول 
به معلوم می رود و ســنت الهی بر فعلیت یافتن استعداد های نهفته 
در بشر قرار گرفته و این شکوفایی، حافظ و نگهبانی می خواهد که 
اعوجاج ها را کنترل کند و فطری بودن این امر و اتفاق همه ملل و 

نحل هم در همین راستاست. 
هانری کربن گفته اعتقاد به مهدویت است که مرا نسبت به مذهب 

شیعه از بین مذاهب دیگر شیفته نموده است. 
لزوم وجود ولّی در هر زمان هم در همین فلسفه جای می گیرد. 

ابن عربی گفته )ولّی( از اســماء الهی است و اسم الهی همیشه باید 
مظهر داشــته باشد. ولّی هر زمان به حسب همان زمان است. پس 

ولّی در آخر الزمان باید در سطح آن بحث تکاملی باشد. 
استاد شهســواری: در بحث تکوینی، اگر مهدویت نباشد چگونه 

خواهد بود؟ 
استاد مصطفی پور: در فلسفه مضاف، سمت علم مورد نظر می رویم 

و از هــدف و هدایت و تأثیرگــذاری آن علم تحقیق می کنیم. این 
موضوعات گسترده مهدویت که باید تحقیق و تبیین شود، همگی 

در این قسمت است. 
* نوع دیگر بحث آن اســت که چرا از مهدویت باید بحث کرد که 

ذیل کار آینده پژوهی خواهد بود. 
* بحث دیگری در مورد فلسفه خود مهدویت که مهدویت را برای 
چه می خواهیم؟ و یا مسائل مهدویت از صبغه عقالنی چگونه است؟

استاد روحی: اگر به عنوان باورهای شیعه از مهدویت سخن بگوییم 
مهدویت در تمام موضوعات انسان شناسی، آینده پژوهی و بسیاری 
موضوعات دیگر واقع می شود و نهایِت بحث های شیعه در مهدویت 

متجلی می شود.
و برخی فرقه ها هم سؤال می کنند که شیعه از مهدویت چه چیزی 

را دنبال می کند؟ 
استاد کلباسی: اثر آقای الهی منش در موضوع مهدویت پژوهی است 
ولی ما شقوق  زیادی در فلسفه مهدویت داریم، هدف ما در این جا، 
بحث ضرورت حضور ولّی نیســت. بلکه مقصود آن است که ظهور 
تحقق آنچه بایســتگی دارد؟ این بایســتگی در چه نظامی توضیح 
داده می شــود؟ و این از عرصه هایی است که کاستی های زیادی در 

تحقیقات آن وجود دارد. 
و هدف اصلی ما این اســت که اگر جامعه ظهور شــکل نگیرد چه 

خللی ایجاد می شود؟ 

بررسی اندیشه های توحیدی مقام معظم رهبری دام ظله

حجتاالسالموالمسلمینمحمدصفرجبرئیلی�

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

تاریخارائه:1394/12/18�

 گروه علمی کالم

حضــرت آیت اهلل خامنه ای از دوران جوانــی در کنار تحصیل و 
تدریس و تبلیغ اهل فکر و اندیشه بوده با منابع اصیل فهم دین و 
با انس دائم و غور و تأمل در آنها و نیز  بر اســاس مبانی و منابع 
اصیل قرآن و ســنت به تفســیر اجتهادی از دین و مفاهیم دینی 
 پرداخته اســت. با تدبر در قرآن و رابطه با معارف اهل بیت
و مطالعه تاریخ به کشــف و اصطیاد ســنت های الهی در تاریخ 

پرداخته است. 
ایشــان ضمن حشــر و نشــر با عالمان و متفکران هم عصرش 
همچون عالمه طباطبایی، شهید مرتضی مطهری، و نیز مطالعات و 
بررسی های آثار نویسندگان و متفکرانی همچون  دکتر علی شریعتی 
و نیز  آثار و تألیفات شخصیت های علمی و فکری دیگر کشورهای 

اسالمی همچون سید قطب با جهان اسالمی نیز آشنا بوده است. 

با الهام و استفاده از دو اثر ارجمند »طرح کلی انديشه اسالمی در قرآن« و »انسان 250 ساله«
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�  در بعد بررسی سیره و زندگی ائمه
آثــار متعددی در مورد حیات و ســیره اهل بیت وجود دارد؛ 
مانند آثار شــهید صدر و کتاب حیات سیاســی فکری رســول 
جعفریان و برخی موارد دیگر که هرکدام امتیازات و خصوصیاتی 
دارد ولی در تبیین مباحث توحید عملی و اجتماعی در این موضوع 

مطالب مقام معظم رهبری برجستگی دارد.
دغدغه ایشــان در دین و دینداری و دین فهمی و معرفی صحیح 
دین موجب شده تا به زوایای کم نگاه شده دین اسالم هم ورود 

کند و حرف های کم گفته شده و یا اصاًل گفته نشده ای بگوید.
وی برای فهم صحیــح دین به متون اصلی مراجعه می کند و بر 
اســاس مبانی مستنبط از قرآن و ســنت سخن می گوید بر قرآن 
تاکیــد دارد البتــه از اهل بیت هم بهــره می گیرد و ضمنا 
انحرافات مربوط به اخباری گر افراطی را رد می کند. به شــبهات 
مربوط به توحید، وحی و موضوعاتی مانند آنچه امروزه به  تجربه 
نبوی موســوم اســت، در این موضوع توجه داشــته و به  صورت 

ضمنی نقد می نموده است.
در بحث افعال الهی با مراجعه و مطالعه تاریخ به کشف و اصطیاد 
ســنت های الهی می پردازد و در پرتو این ویژگی ها است که دین 
و آموزه های دینی را تفســیر و تبیین می نماید. لذا به سیر تکاملی 
ادیــان الهی توجه دارد. بشــر را مانند نوآموزی می داند که تحت 
تربیــت معلمان الهی ـ پیامبران ـ از حضیــض نادانی و جهالت 
به کمال و ترقی نهایی نائل می آید. بدیهی اســت در این مسیر 
معلمان را موفق و کامیاب دانســته و بشــر را در مسیر سعادت و 

فالح و رستگاری می داند. 
نگاه اجتماعی او به دین و آموزه های دینی موجب شد تا در تمام 
آموزه های دینی به انســان و جامعه بشری توجه ویژه ای داشته 
باشد. البته تأکید فراوان بر توحید محوری دارد و در نظام معرفتی 
ادیان هر چند مخاطب را انســان می داند اما اصالت و محوریت 
را بــه توحید می دهد و امر مراتب و آثار متحد آن بر ابعاد مختلف 
حیات بشــری سخن می گوید که اگر جامعه بشری؛ جامعه الهی، 
توحیدی و قرآنی شــد آنگاه جامعه بشری رو به حرکت، تالش و 
تکاپو خواهد بود بر همین اســاس نبوت و پیغمبری را به بعثت و 
برانگیختگی تفسیر می کند که هدف اصلی آن کمال انسان است 
اما بــرای نیل به آن باید عالوه بر تربیت افراد به جامعه ســازی 
پرداخــت. لذا حرف دوم پیغمبران را تشــکیل جامعه توحیدی بر 
اســاس مؤلفه های الهی و وحیانی می داند. بعثت از درون پیامبر 
شــروع می شود بر اساس شایســتگی ها و ظرفیت های پیامبر اما 
به واســطه لطف و عنایت الهی و وحی بر ایشــان، بعثت محقق 

می شــود و این بر انگیختگی در باطن وی، به جامعه و تحول و 
انقالب اجتماعی کشــیده می شود. وهمانگونه که ذکر شد بر این 
اساس بحث کامیابی انبیاء را بیان می کنند و اثبات می نمایند که 

انبیاء موفق بوده اند.
ایشــان جهت گیری زندگی انســان مؤمــن  را در تمام مراحل، 
مجرای توحید می داند و اینکه دستور پیامبر به مردم برای گفتن 
»قولوا ال اله اال الله« حالت صوری نداشته بلکه در واقع برای نفی 
کفر و شــرک و برداشتن موانع و ســران کفر  در آن زمان بوده 
است. و یا تاکیدی که در روایات بر خواندن و تکرار آیت الکرسی 
وجود دارد را نشانه آن می داند که شعار توحیدی در این آیات موج 
می زند و باعث احیای مفهوم صفات توحیدی الهی در ذهن انسان 
اســت. حکومت و اقتصاد و همه ابعاد اجتماعی با مســیر توحید 
متحول می شــود و روابط فردی تا بین المللی باید اینگونه شکل 
بگیرد، توحید، وســعت و افق دید انسان را گسترده می کند و او را 

از نا امیدی و احساس شکست و بن بست می رهاند.
ایشــان در تأسیس الهیات اجتماعی و اینکه اسالم باید به صورت 
مسلک اجتماعی اجرا شود نقش مهمی داشته اند. البته عقل بشر 
هم موهبت خدادادی اســت که در هدایت انسان به کمال نقش 
آفرین است اما خود عقل به محدودیتش در هدایت کامل و تمام 
بشــری معترف است لذا برای نیل به کمالی الیق بشر به نیروی 
باالتر و هدایتی قوی تر و عمیق تر از هدایت حس، غریزه و عقل 
نیاز دارد کــه آن را وحی بر عهده دارد. لذا وحی هیچ گاه با عقل 
کامــل تعارض و تزاحم و تنافی که ندارد بلکه درصدد راهنمایی، 

پرورش و زدودن آسیب ها و موانع سر راه عقل است. 
والیــت )و امامت( دنبال بحث نبوت و تتمه و خاتمۀ آن اســت 
والیت در اصطالح قرآنی یعنی به هم پیوســتگی و هم جبهه گی  
و اتصال شــدید گروی از انسان ها که دارای فکر و هدف واحدند، 
در یــک راه قدم بــر می دارند و برای یــک مقصود در تالش و 
حرکت اند. تأمین این بعد هم از حیات بشــری در گرو سه جهت 

است:
الــف( ارتباطات داخلی در راســتای وحــدت و یکپارچگی امت 

اسالمی
ب( تعامل و تبادل و ترابط با جهان خارج از امت اســالم با حفظ 

استقالل و هویت و بدون تأثیرپذیری از آنها
ج( وجود یک مرکز اداره کننده با شــرایط خاص. مرکزی که در 
بطن و متن جامعه اسالمی همه اقشار  را اداره می کند، هر کسی 
را به کار الیق به شــأن خودش مشــغول می کند، از تعارض ها 
جلوگیری می کند. نیروها را به یک سمت هدایت می کند، او باید 
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نظرات اساتید حاضر در جلسه �
اســتاد شهسواری: نظریات ایشــان ناظر به شرایط خاص ایراد 
ســخنرانی ها در قبل از انقالب بوده است که لزوم نگاه اجتماعی 
به اسالم و اینگونه مباحث فراگیر بوده است و برای تکمیل آرای 
معظم له الزم اســت مجموعه ســخنرانی ها و مواضع ایشان در 

دهه های بعدی بررسی و اضافه شود
استاد کريمی: باید آحاد جامعه و حتی متخصصان علوم مختلف 
و حوزویان را به سخنرانی ها و آراء ایشان توجه دهیم؛ نحوه ورود 
ایشــان به مطالب، تحلیل مطالب در شــرایط خاص و حساس و 
متفاوت جامعه و در کل کلمه به کلمه ســخنان ایشــان دقیق و 

حساب شده است.

استاد اســدی: ارادت ما به ایشان همیشــگی و بیش از همه 
اشــخاص دیگر است؛ خوب است آثار اشخاصی مانند سید قطب 
و اســالم انقالبی که وی مطرح می کند را بررسی کنیم و رابطه 
ســخنان رهبر معظم با تفکرات چنین اشخاصی روشن شود و از 
این دریچه نگاه های مادی گرایانه و شــبه کمونیســتی برخی از 
جریانات اخوانی و... تحلیل شــود تا تمایزات نظرات رهبر معظم 

با آنها روشن شود.
استاد زمانی: توحید مطرح شده توسط آن بزرگوار، توحید افعالی 
و تبلور اجتماعی آن بوده اســت و نــگاه توحیدی را خصوصا در 
موضوع اســماء و صفــات می توان تکمیل نمــود و آثار جدید و 

کاملتری از ایشان منتشر شود

از ســوی خدا باشد، باید عالم باشــد، باید آگاه باشد، باید مأمون 
و مصون باشــد، باید یک موجود تبلور یافتــه ای از تمام عناصر 
سازنده اسالم باشد و باید مظهر قرآن باشد. این مرکز همان ولّی 

و امامت اســت که ضامن بقای دو جهت دیگر 
والیت است. 

بنابراین بــا مطالعه حداقــل دو اثر گرانقدر 
مظعم له »طرح کلی اندیشــه اســالمی در 
قرآن« و »انســان 250 ســاله« که هر دو 
محصول اندیشه و تفکر ایشان در سال های 
قبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران بــه رهبــری امام)ره( اســت که 
گزارشی از کلیات آن با رعایت امانت در 
نقل الفــاظ و عبارت ها در حد زیادی در 

چند ســطر پیشین تقدیم 
می توان خالصه  شــد. 
در  ایشــان  اندیشــۀ 
ماهیت  مقاله:  موضوع 
و مختصات اســالم از 

نظر قرآن، تاریخ و ســیرة 
پیامبر اعظم را چنین ترسیم کرد:
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استاد مصطفی پور: شرایط زمانی سخنرانی های ایشان در بحث 
توحید و اجتماع، مربوط به اوضاع خاص زمان انقالب بوده است 
که کمونیست ها و اعضای سازمان مجاهدین) منافقین ( و امثال 
نظریات دکتر شــریعتی مطرح بوده و معظم له در این مطالب در 
حال نقد غیر مســتقیم نظرات انحرافی کمونیست در نفی طبقات 
اجتماعی بوده  اند و بر اشــکاالت نظرات شریعتی هم تاکید داشته 
که باید اصالح شود، از طرفی مباحث ایشان ناظر به توحید عملی 
اســت ونگاهشان کامال از نوع نگاه امثال سید قطب و اشتباهات 

آنها متمایز است
اســتاد فیروزجانی: طرح این مباحث الزم است و از مظلومیت 

مقام معظم رهبری خصوصا در ابعاد علمی می کاهد.
اســتاد رضا نژاد: توحید محوری در نگاه ایشان را باید در ابعاد 
مختلف بررسی کرد مانند تمام تصمیم گیری ها، نامه ها، احکام و.. 
که می توان در کلیت آنها منظومه فکری و توحیدی و نمونه های 
عملی توحید محوری ایشــان در مواضع و رهبری آن بزرگوار را 

تبیین نمود با تحلیل و تنظیم این موارد می توان با اندیشــه های  
شرک آلود ) خفی و جلی ( و انحرافات فکری موجود مقابله کرد.

اســتاد جبرئیلی: ایشــان بر بصیرت دینی تاکید دارند و این هم 
بر اســاس تکیه بر توحید محوری و نشانه آن است که بر اساس 

مبانی و اصول محکم سخن می گویند.
استاد اسحاقیان: اگــر ما در جزئیات ســخنرانی ها و مواضعشان 
توجه کنیم ، توحید، والیت و نفی والیت شیطان و توجه به قرآن 
موج می زند؛ مانند توجه دادن به اندیشــه توحیدی و مبانی امام 
راحل )اعتماد به خدا( و لزوم جلوگیری از تحریف اندیشه توحیدی 
امام، نفی اســتکبار جهانی و هضم نشدن در آن و شیطان بزرگ 
بودن آمریکا و لزوم مرز بندی با کفر و اســتکبار، خدایی دانستن 
پیروزی هــا و حرکات دینی مانند حرکت 9 دی و اینکه دســت 
خداونــد در پس این حرکات و نهضت ها دیده می شــود و توجه 
خاص ایشــان به قرآن در هرسخنرانی خصوصا در بحث بعثت و 

امت اسالم و حج ابراهیمی و منافع آن برای امت اسالم.

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

صدق و كیفیت احراز آن در مبناگروی 
حجتاالسالموالمسلمیندکترسلیمانیامیری�

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخارائه:1394/11/10�

 گروه علمی معرفت شناسی

صدق در منطق و معرفت شناســی، مطابقت صورت قضیه با واقع 
اســت. اما سؤال این اســت که مطابقت قضیه با واقع دقیقاً به چه 

معناست؟ و چگونه مطابقت قابل احراز است؟
می دانیم مطابقت از باب مفاعله اســت بنابراین دو چیز الزم است: 
یکی مطابِــق و دیگری مطابَق. در کمیت مقداری وقتی می گوییم 
ســطح این کاغذ در طول و عرض مطابق سطح آن کاغذ است، به 
این معناست که اگر کاغذ اول را روی کاغذ دوم قرار دهیم این دو در 
یک وضعیت به گونه ای روی هم قرار می گیرند که هیچ کدام نسبت 
به دیگری اضافه ای ندارد. یعنی جزئی از کاغذ اول را نمی توان یافت 
که بر کاغذ دوم منطبق نباشد یا جزئی از کاغذ دوم را نمی توان یافت 
که هیچ جزئی از کاغذ اول بر آن منطبق نباشــد. بنابراین اگر هیچ 
وضعیتی نتوان یافت که کاغذ اول روی کاغذ دوم با شــرایط مزبور 

روی هم قرار بگیرد، آن دو کاغذ در طول و عرض برابر نیستند.
اما در مطابقت یا عدم مطابقت مقداری با مقدار دیگر، الزم نیســت 

انطباق خارجی صورت بگیرد بلکه برای مطابقت کافی اســت که 
با ابزار و قواعد هندســی بتوانیم اندازة آن را جداگانه بدست آوریم. 
اگر نتایج اندازه های بدســت آمده یکی بود، می گوییم آن دو با هم 
منطبق اند. بنابراین برای احراز انطباق همواره الزم نیســت که دو 
شــیء را به لحاظ فیزیکی منطبق کنیم حتی در بسیاری از موارد 
امکان انطباق وجود ندارد و یا اگر هم داشته باشد هزینه بر و مقرون 
به صرفه نیست. ازاین رو راه دوم هم مقرون به صرفه است و هم کم 
هزینه. بنابراین مطابقت در این جا به این معناست که هرگاه چنین 
مطابقت فیزیکی ای صورت می پذیرفت، قطعا یکی از دو کمیت بر 

دیگری واقع می شد.
حــال با توجه به مطابقت در مقــدار، وارد بحث در مطابقت قضیه 
با واقع خودش می شــویم.  واقع هر چیزی را طبق قرار داد »نفس 
االمر« می نامیم. بنابراین چگونه می توان گفت قضیه مطابق با نفس 

االمر است یا مطابق آن نیست؟
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بی شک صدق را به معنای مطابقت و کذب را به معنای عدم مطابقت 
گرفته اند، مطابقتی شبیه مطابقت از نوع اول در مقدار معنا ندارد؛ زیرا 
مطابقت از نوع اول در جایی معنا خواهد یافت که مطابِق و مطابَق 
از یک سنخ باشــند، در حالی که مطابِق از نوع مفهوم و مطابَق از 
نوع مصداق اســت و روشن اســت این دو از یک سنخ نیستند، هر 
چند نفس االمر برخی از قضایا از سنخ مفهوم باشد اما همین مفهوم 
نسبت به قضیه، مصداق تلقی شــده و قضیه نسبت به آن مفهوم 
تلقی می شود ازاین رو این همانی بین آن دو برقرار نیست. بنابراین 
اگر بحث صدق در قضایا مطرح می شود و به معنای مطابقت گرفته 

می شود، باید شبیه مطابقت از نوع دوم باشد.
بنابراین مطابقت را باید به این معنا گرفت که در صورتی یک قضیه 
صادق است که اگر)بر فرض محال( قضیه از ذهن به خارج و نفس 
االمر خودش منتقل شود، عین آن باشد و یا بالعکس اگر  )بر فرض 

محال( خارج، وارد ذهن شود عین همین قضیه گردد.
حال مشکل این اســت که چگونه می توان گفت این قضیه صادق 
اســت به گونه ای که هرگاه قضیه بر فرض محال به خارج منتقل 
شود، همان نفس االمر بشود و یا هرگاه بر فرض محال نفس االمر 
به ذهن منتقل گردد ، همین قضیه بشود؟ به تعبیر دیگر، چگونه احراز 
کنیم که قضیه از نظر منطق و معرفت شناسی مطابق با واقع است؟

بنابراین مهم احراز مطابقت به معنای دوم است. برای احراز مطابقت 
یا عدم آن، جداگانه باید قضیه بدیهی و نظری را مورد بررسی قرار 
دهیم. طبق مبنا گروی قضایای نظری از قضایای بدیهی بدســت 
می آیند. از این رو بــرای احراز صدق یا عدم صدق آنها باید دو چیز 
احراز شــود: احراز صدق قضایای بدیهی و احراز اعتبار راه کارهای 
منطق استنتاج در اســتخراج نتایج از مقدمات. بخش دوم را قواعد 
منطق اســتنتاج متکفل اســت. بنابراین هرگاه قواعد معتبر منطق 
اســتنتاج را در اســتدالل های خودمان رعایت کرده باشیم، در این 
صورت خواهیم گفت: نتیجه صادق اســت، البته مشروط بر آن که 
مقدمات آن صادق باشد. و اگر آن مقدمات خود مستنتج از مقدمات 
دیگر باشــند، باز خواهیم گفت مقدمات نیز صادق اند اگر مقدمات 
این مقدمات صادق باشند، این فرایند تا مبادی برهان پیش می رود. 
بنابراین هرگاه نتایج بر اســاس قواعد معتبر اســتنتاج بدست آمده 
باشند، در صورتی صادق است که مبادی آنها صادق باشند. بنابراین 
پس از احراز استفاده از قواعد معتبر استنتاج، مهم احراز صدق مبادی 

آنهاست.
برای احــراز صدق مبادی، می توان گفت که مبادی دو دســته اند: 
وجدانیات و غیر وجدانیات، و غیر وجدانیات یا اولیات اند یا غیر اولیات، 
و غیر اولیات از غیر وجدانیات یا حّسیات اند یا مجربات، یا حدسیات، 
یــا متواترات یا فطریات که به جز حّســیات همگی در واقع نظری 
هستند و با برهان معلوم می شوند و برهان آنها به مبادی  بر می گردد 
که نمی توان مبادی آنها را از سنخ خود شان دانست،  بلکه در نهایت 

باید به اّولیات برگردد.
اما در حّســیات به دلیل آنکه حس در معرض خطاست، چه قائل به 
حضوری بودن محسوسات باشیم یا نباشیم، در اعتبار صدق محتاج 
به برهان خواهیم بود. بنابراین حّسیات هم ملحق به نظریات خواهد 

بود و برای احراز صدق آنها باید به مبادی اولیۀ آنها برگردیم.
با توجه به تقسیمات مختلف مبادی، روشن شد که مهم احراز صدق 

اولیات و وجدانّیات است.
احراز صدق وجدانیات: ممکن اســت در احراز صدق وجدانیات این 
گونه استدالل شود: از آنجاکه وجدانیات برگرفتۀ از علم حضوری اند 
و علم حضوری علمی اســت که عالِم خود نفس االمر را بی واسطه 
می یابد؛ بنابراین عالِم، به علم حضوری می یابد که قضیۀ وجدانی اش 
مطابق با نفس االمرش اســت؛ چرا که مطابِــق و مطابَق به علم 
حضوری پیش عالِم حاضر اســت و عمل مطابقِت دو امر حضوری 
هــم در ظرف علم حضوری انجام می گیــرد و او به علم حضوری 
مطابقت را می یابد. بنابراین احراز می شود وجدانیات مطابق با نفس 

االمر خودشان هستند.
اما پیشتر اشاره کردیم، قضیه به عنوان مطابِق از سنخ مفهوم است 
و نفس االمر به عنوان مطابَق از سنخ مصداق است و این دو از یک 
ســنخ نیستند تا به معنای اول، مطابقت آن را احراز کنیم یا بگوییم 
قضیۀ وجدانی مطابِق با نفس االمر خودش هســت. پس در این جا 
هم باید مطابقت به معنای دوم باشد؛ یعنی هرگاه قضیۀ وجدانی بر 
فرض محال از مرتبۀ مفهومی به مصداق خودش منتقل شود، عین 
آن مصداق باشــد و یا بر عکس هرگاه نفس االمر و مصداق قضیۀ 
وجدانی )بر فرض محال( به مرحلۀ مفهوم منتقل شود، همان قضیۀ 

وجدانی بشود.
اما می توان گفت که بدیهی است که وجدانیاتـ  نه تفسیر وجدانیات 
ـ مطابق با نفس االمر هستند. اکنون سؤال این است که مقصود شما 
از بدیهی به چه معناســت؟ آیا به این معناست که به علم حضوری 
می یابیم که قضیه با نفس االمر مطابقت دارد، اگر این باشد، در واقع 
مطابقت را از نوع اول گرفتیم و بیان شــد که چنین چیزی ممکن 
نیست و از آن به معنای دوم منتقل شدیم. بنابراین بدیهی در اینجا 
باید به معنای اّولی باشــد؛ یعنی قضیۀ: »وجدانیات  مطابق با نفس 
االمر هستند« از قضایای اولیه است و یا از نوع فطریاتی است که حد 
وسطی دارد که به طور بدیهی در هنگام تصور موضوع و محمول به 
ذهن می آید. بنابراین احراز مطابقت وجدانیات، ریشه در احراز اّولیات 

به عنوان قضایای پایه دارد.

احراز صدق در اّولیات �
اولیات آن است که: صرف تصور اجزای قضیه کافی برای تصدیق 
اســت. بنابراین اّولیات به آن دسته قضایایی گفته می شود که اولی 
الصدق یا اولی الکذب اســت. مثال قضیۀ »الکل اعظم من الجزء« 
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گزارش گروه ها 

اولــی الصدق و قضیۀ »الکل لیس اعظم مــن الجزء« اولی الکذب 
است. بنابراین اولی الصدق به این معناست که صدقش بدیهی است 
و اولی الکذب به این معناســت که کذبش بدیهی است. حال سؤال 
این است که وقتی بدیهی بودن را به صدق نسبت می دهیم به چه 
معنا است؟ در واقع به این معناست که هرگاه مفهوم قضیه اولی را 
بــه عنوان یک واحد در نظر بگیریــم و آن را موضوع قرار دهیم، و 
»صادق« را محمول قرار دهیم، به طور اّولی تصدیق خواهیم کرد که 
صادق اســت اگر اولی الصدق باشد و به طور اولی تصدیق خواهیم 
کرد که کاذب اســت اگر اولی الکذب باشد. بنابراین اولیات به طور 
بدیهی صادق یا کاذب اند و در صدق و کذب محتاج به برهان نیستند.

با آن که اولیات بدیهی هســتند و بدیهی آن اســت که در صدق و 
کذبشان محتاج به برهان نیستند، اما هنوز »بداهت« نیاز به تبیین و 
روشن سازی دارد. بدین منظور اولیات به دو دسته تقسیم می شوند: 
به اولی االوائل و غیر اولی االوائل. یعنی همان طور که نشان دادیم 
همــۀ قضایای غیر اّولی به قضایای اولی تکیه می کنند و این تکیه 
مانع از آن نیســت که برخی را بدیهی )بدیهیات ثانویه( تلقی کنیم، 
حــال خواهیم گفت قضایای اولیه از نوع غیر اولی االوائل به نوعی 
بــه اولی االوائل یا اصل امتناع تناقض تکیه دارند و این تکیه مانع 
از آن نیســت که آنها در عین ابتناء به اصل امتناع تناقض هم  چنان 

اولی باشــند. بنابراین اولی الصدق آن دسته قضایایی اند که نقیض 
آن آشــکارا تناقض و اولی الکذب اســت. اولی الکذب ها آن دسته 
قضایایی اند که آشکارا تناقض است و بنابراین نقیض آن اولی الصدق 
است. بنابراین اولی الصدق های غیر از اصل امتناع تناقض و نیز اولی 
الکذب ها، بداهت صدق یا کذب شان را از بداهت صدق اصل امتناع 

تناقض می گیرند.
اما سؤال اساســی به بداهت صدق اصل امتناع تناقض برمی گردد 
که از چه روی اصل امتناع تناقض صادق است؟ آیا می توان بداهت 
صدق این اصل را آشکار سازی کرد؟ در پاسخ باید گفت که صدق 
این اصل از آشکارترین صدق هاست و هیچ اصل دیگری را مقدم بر 
آن نمی توان یافت که با آن درســتی و صدق اصل امتناع تناقض را 
تعیین کنیم. این بیانی است که می توان به مبناگرایان از فیلسوفان 

اسالمی نسبت داد.
اما ممکن اســت گفته شــود که اصل امتناع تناقض را می توان با 
اصل هوهویت )هر چیز خودش خودش اســت( آشکار سازی کرد. 
البته این بحث به نسبت بین اصل امتناع تناقض با اصل هوهویت 
و تقدم یا تأخر یکی بر دیگری و یا هم طراز بودن این دو نسبت به 

همدیگر  بر می گردد. 

جایگاه احساس گرایی در معرفت شناسی زگزبسکی
حجتاالسالموالمسلمینمهدیشکری�

استاد جامعة المصطفی العالمیه

تاریخارائه:94/11/24�

 گروه علمی معرفت شناسی

بررسی مسائل معرفت شناختی از منظر فلسفة اخالق �
در طول تاریخ معرفت شناســی، نویسندگان مختلف کم تر از منظر 
»اخالق« به بررسی مسائل معرفت شناسی مانند مالک در پذیرش 
یک باور، پرداخته اند. لیندا زگزبســکی یکی از نویسندگان معاصر 
است که تالش دارد با رویکردی اخالقی به بررسی مهم ترین مسائل 
معرفت شناســی معاصر بپردازد. در فلسفۀ اخالق، سه دیدگاه عمده 
وجود دارد؛ وظیفه گرایی، غایت گرایی، و فضیلت گرایی. زگزبسکی در 
مباحث فلسفۀ اخالق از دیدگاه فضیلت گرایی دفاع می کند. بر اساس 
این دیدگاه در بررســی معیارهای اخالقی بودن، الزم است به جای 
تمرکــز بر خوِد عمل، بر عامل و انگیزه هایی که وی از انجام عمل 

دنبال می کند، متمرکز شد.

انواع فضایل اخالقی �
وی نخست میان انواع مختلف فضایل اخالقی تمایز می نهد. در نظر 
او هنگامی که غایت یک فضیلت اخالقی را در نظر بگیریم، یا چنین 
است که غایت فضیلت اخالقی دست یابی به »خیر اخالقی« است؛ 
یا چنین اســت که غایت فضیلت اخالقی دست یابی به »حقیقت« 
است. اما دیدگاه همۀ فضیلت گرایان یکسان نیست. فضیلت گرایان 
از این جهت که همۀ فضایل را در مقدمه و ابزاری برای دست یابی 
به سعادت تفســیر می کنند یا آنکه فضایل را نیز بخشی از سعادت 
به شــمار می آورند به دو دسته تقسیم می شــوند؛ فضیلت گرایان 
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قوّی که فضایل را تنها ابزاری برای رســیدن به سعادت می دانند و 
فضیلت گرایان ضعیف که بر این باورند که خود فضایل اخالقی نیز 
بخشی از سعادت می باشد. زگزبسکی از دیدگاه فضیلت گرایی قوّی 

دفاع می کند.

رابطه میان فضایل اخالقی و فضایل عقالنی �
دربارة این که چه رابطه ای میان فضایل اخالقی و فضایل عقالنی 
وجود دارد؟ دست کم سه دیدگاه عمده وجود دارد؛ بر اساس دیدگاه 
نخســت فضایل همان فضایل اخالقی است که در خصوص عمل 
تحصیل معرفت تطبیق پیدا کرده است. بر اساس دیدگاه دوم فضایل 
اخالقی به کلی از فضایل عقالنی مستقل است و بر اساس دیدگاه 
ســوم، فضایل عقالنی بخشــی از مجموعه فضایل اخالقی است. 
زگزبســکی از دیدگاه اخیر دفاع می کند. بنابراین از نظر او، اگر چه 
هر دو دستۀ مذکور در زمرة فضایل اخالقی هستند، دستۀ نخست را 
می توان فضایل اخالقی غیرعقالنی و دستۀ دوم را فضایل اخالقی 
عقالنی نامید.1 بــرای مثال برخی از فضایل اخالقی مانند انصاف، 
عدم تعّصب فکری، دّقت از جملۀ فضایل عقالنی محسوب می شود.

از نظر زگزبســکی، تحصیل معرفت ممکن اســت عملی اختیاری 
باشد و ممکن است در مواردی به صورت غیراختیاری انجام گردد. 
تحصیل معرفت آنگاه که به صورت اختیاری انجام می شود، همانند 
هر عمل اختیاری دیگر ممکن اســت موجب تکامل یا عدم تکامل 
انسان گردد. بر اساس این دیدگاه اواًل در صورتی که معرفتی بدون 
اختیار و بدون مشــّقت و تالش به دســت آید، فاقد ارزش اخالقی 
اســت. ثانیاً انگیزة تحصیل معرفت، در ارزش اخالقی آن معرفت 
نقش مستقیم دارد. زگزبسکی از این حیث اخالقی عمل »تحصیل 
معرفت«، به حیث ارزش نسبی عمل تعبیر می کند. بر اساس حیث 
ارزش نســبی عمل، یک معرفت اگر چه با واقع مطابق باشد، اگر از 

روی اختیار و تالش به دست نیامده باشد، فاقد ارزش نسبی است.

تعریف معرفت �
زگزبسکی بر اساس نگرش اخالقی خود، معرفت را این گونه تعریف 
می کند: »وضعّیتی از تحصیل باور که بر اساس فضیلت عقالنی به 
دست آمده باشد.«. این تعریف تفاوت هایی میان دیدگاه زگزبسکی و 
دیدگاه سایر معرفت شناسان به وجود می آورد. عموم معرفت شناسان 
ضمن تقســیم باور به باور گــزاره ای مانند باور نســبت به اینکه 
الف ب اســت و باور از راه آشــنایی مثل باور نسبت به خدا، قلمرو 
معرفت شناسی را به قلمرو باور گزاره ای محدود می کنند، زگزبسکی 
با معیار قرار دادن فضیلت عقالنی به این نتیجه می رســد که باور 
از راه آشــنایی نیز چون می تواند واجد معیار فضیلت عقالنی باشد، 
در قلمرو معرفت شناسی وارد خواهد شــد. مطرح کردن معیارهای 
اخالقی، موجب طرح مســئلۀ »مســئولّیت فاعل شناســا در قبال 

تحصیل معرفت« می شــود. زگزبســکی میان »معرفت« و »باور 
معقول« تمایز می نهد. معرفت باوری است که صادق است، ولی باور 
معقول اعّم از باور صادق و باور کاذب می باشــد. زگزبسکی ترجیح 
می دهد به جای اســتفاده از اصطالح »باور«، از اصطالح »اتصال 
شناختی با واقع« استفاده کند. به نظر او اصطالح دوم این امکان را 
فراهم می سازد تا در مباحث معرفت شناسی هم به »باور گزاره ای« 

توّجه شود و هم به »باور از راه آشنایی«.

نقش انگیزه ها در شکل گیری باور �
از نظر زگزبســکی این تصّور اشــتباه اســت که تأثیر انگیزه ها در 
شــکل گیری باور، موجب قطع رابطۀ باور با واقعّیت می گردد. بلکه 
تأثیر انگیزه ها همان گونه که ممکن است باور فرد را از واقعیت دور 
ســازد، می تواند باور او را به واقعّیت نزدیک نماید. زگزبسکی برای 
توضیح مقصود خود از یک مثال کمک می گیرد. فرض کنید افرادی 
به یک ســخنرانی علمی گوش فرا می دهند. برخی از این افراد با 
اشتیاق تمام در محتوای ســخنرانی دقت می کنند، برخی دیگر با 
ماللت خاطر و از روی خستگی. بی تردید حاالت روانی افراد می تواند 

در میزان بهره وری آنان از محتوای سخنرانی تأثیرگذار باشد.
بر اســاس این نگرش، عقالنیت، شــکلی از اخالقی بودن است. و 
براین  اساس نظریه ای که دربارة مسئلۀ »توجیه« باور ارائه می گردد 
دارای ابعاد اخالقی است. به اعتقاد زگزبسکی فضیلت اخالقی دارای 
دو بُعد مهم است؛ اساس آن بر انگیزش است، و در تحصیل هدف 
انگیزشــی، موفق عمل می کند. فضایل عقالنی که از سنخ فضایل 
اخالقی هستند نیز دارای این دو بُعد مهم می باشند. برخی از فضایل 
اخالقی حاکم بر عنصر توجیه باور عبارت است از: بی طرفی، انصاف، 
بصیرت، دّقت عقالنی، شجاعت عقالنی، اعتماد عقالنی. به باور او، 
جزء انگیزشــی فضایل عقالنی عبارت است از »عالقه ذاتی انسان 
به صدق«. این جزء انگیزشــی انســان را وادار می کند تا نسبت به 
تحصیل باور صادق اقدام کند و از پذیرش باور کاذب اجتناب نماید. 
این انگیزه باعث می گردد تا فاعل شناسا بر تمایالت غیرعقالنی خود 
که او را به سوی پذیرش باورهای کاذب سوق می دهد، غلبه نماید 
و نیز زمینه را برای تقویت فضایل عقالنی مانند بی طرفی و انصاف 

فراهم می سازد.

ــــــــــــــــــ
پی نوشت:

1. ازآنجاکه تمایز میان دو دســته از فضایل عقالنی و غیرعقالنی را ارسطو برای نخستین بار مطرح 
کرده اســت، گاهی متفکرانی مانند زگزبسکی را »ارســطویی« می نامند. و البته از آن جهت که این 
متفکران در این نکته با ارســطو تفاوت دارند که ارسطو تفاوتی حقیقی میان این دو دسته از فضایل 
قائل بود، ولی اینان میان این دو دســته تفاوت اساســی قائل نیستند، گاهی از این دسته متفّکران به 

»نوارسطویی« تعبیر می شود.
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حکمت، مشــترک معنوی است و در قرآن توأم با کتاب آمده است؛ 
ُیعّلمهم الکتاب و الحکمه، با توجه به این مطلب انبیاء حکیم بوده  اند 
زیــرا کتاب و حکمت تعلیم می نمودند. حکمت به معنای خیر کثیر 
اســت، و تنها اختصاص به انبیاء ندارد برهــان در قرآن به معنای 
 قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین اســتدالل به کار رفته است؛
کم ) نســاء/ 174( و آیات  )بقــره/  ، )111قد جائکم برهان ّمن ّربِّ
دیگر در مواردی برهان در قرآن به معنای حجت به کار رفته است، 

ه الحجة البالغة ) انعام /149( آن هم حجت بالغه ؛ َفللِّ
از ســوی دیگر میزان حکمت، علم است، علم به معنای ضد جهل 
و نه به معنای science می باشــد. قرآن کتاب تدبیر و تعقل است و 
به تعقل امر کرده اســت درحالی که امروزه عقل و تعقل هم از نظر 
هستی شناسی و هم معرفت شناسی فروکاسته شده است. عقل نزد 
حکمای قدیم تنها یک قوه در وجود انســان ها نبود بلکه خود جنبه 
وجودی داشــت و عالمی به نام عالم عقل را معتقد بودند که مبداء 
و اصل وجود همه چیز اســت. به عنوان مثال: هراکلیتوس عالم را 
نشآت گرفته از لوگوس می داند و یا افالطون که همه چیز را به نومن 
انتساب می داد و در اشراق و عرفان نیز مسئله ظهور مطرح است، این 
درحالی است که امروزه در بسیاری از فلسفه ها، حتی مشاء عقل به 

عنوان عالم در نظر گرفته نمی شود.
مطلب دیگر اینکه در قرآن کریم ســمع و عقل با یکدیگر به کار رفته 
اســت؛ ان ذلک لذکرى لمن کان له قلب أو ألقی الّسمع )ق/37( یا 
فبشر عباد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه )زمر / 18-17( 

و یا قالوا لو کّنا نسمع أو نعقل ما کّنا فی اصحاب السعیر )ملک/ 10(

رابطه دین و حکمت در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی �
در ادیان غیر ابراهیمی دین و حکمت به موازات هم به کار می رود 
و دین برابر است با حکمت و بالعکس اما در ادیان ابراهیمی این طور 

نیست. در اسالم نیز به دالیل زیر چنین نیست:
ظهور.اسالم.در.میان.قبایل.بادیه.نشین.که.فهم.عمیقی.از.وجود.نداشتند...1
تفــاوت.جغرافیایی.ادیــان.ابراهیمی.که.در.ســرزمین.های.ظهور...2

نمودند.که.فرهنگ.و.تمدن.یونانی.و.هلنی.و.شکاکیت.رایج.بود.
اسالم.در.محیطی.که.مسحیت.رواج.داشت.ظهور.کرد.و.بسیاری...3

از.آباء.کلیسا.در.بالد.اسالمی.حضور.داشتند.
گستره.عظیم.تمدن.اسالمی.و.ارتباط.با.فرهنگ.های.گوناگون،.لذا...4

خیلی.از.باورهای.نامعقول.به.مسلمین.منتقل.شد.
اما توفیق دین و حکمت یا عقل و کتاب تنها در اسالم اتفاق افتاد و 
حکمت برهانی و قرآنی هم سو قرار گرفت؛ زیرا ثنویت در حکمت 
در اســالم مجاز نیست. بنابراین راه حل نهایی این است که دین را 

حکمی یافت کنیم.
در دوران جدید دو اتفاق عمده رخ داد: نخست جدایی حکمت دینی 
از حکمت رسمی، که به ابن رشد نسبت می دهند؛ زیرا او از یک سو 
قائل به حقیقت مطلق ارســطو بود و از سوی دیگر قاضی القضات 
اندلس بود و این باعث شــد که نظریه "حقیقت مضاعف" را مطرح 
کند. دیگر آنکه مبادی ای وجود دارد که اساســاً با حکمت ســازگار 

ارتباط حکمت قرآنی با حکمت برهانی 
دکترغالمرضااعوانی�

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

تاریخارائه:1394/12/19�

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

  مدیر گروه: دکتر عباس جوارشکیان
 دبیر: آقای حجت اهلل اسعدی
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نیست. عقل تکوینی در تفسیر عالم جایگاهی ندارد، با سوبجکتویسم 
دکارت حکمت و علم را از بین رفت و مسئله اصالت اراده که سازشی 
با اصالت عقــل ندارد جایگزین عقالنیت شــد و گو اینکه دکارت 
اشعری بوده است. به نظر اینجانب تمام فیلسوفان غرب از بدو تا ختم 
خصوصا دکارت، همه منکران عقل و تابع اصالت اراده بوده  اند؛ یعنی 
درست همانند اشاعره عقل و علم را تابع اراده می دانستند. به عنوان 
نمونه هیوم می خواهد عقل را به حس تحویل ببرد، کانت به دالیل 
واهی عقل را قبول ندارد، هگل که عقل را قبول دارد نیز تمام فلسفه 
را آزادی می داند و حال آنکه عقل فوق آزادی است و او باید آزادی را 
تعیین کند، شوپنهاور و روسو و... که عالم را به عنوان اراده می دانستند.

قرآن مسئله اصالت اراده را قبول ندارد و می گوید: انما امرنا لشئ إذا 

أردنا إن یقول له کن فیکون شئ در علم است و از مشیت می یابد و 
مقدم بر ارداه است و جعل به وجود )کن( تعلق گرفته است و ماهیت 
غیر مجعول است، در دوره جدید عقل دینی و ِحکمی دیگر مطرح 
نیســت در حال  که از نظر حکمای قدیم، علم الهی اساس پیدایش 
هستی اســت و عالم زائیده عقل و علم است و عرفا نیز علم را در 

رأس همه اسماء و صفت حق می دانند.
نکته دیگر این که حکمای قدیم میان عقل کلی و عقل جزئی تمایز 
قائل می شــدند و تمام سیر و سلوک انسان را رسیدن از جزئیت به 
کلیت می دانستند، اما از دکارت به بعد عقل جزئی و کلی معنای خود 

را از دست داد.

مبانی و مولفه های سلفی  گری
آقایحسینهمایونمصباح�

پژوهشگر جامعه المصطفی العالمیه

تاریخارائه:1394/11/21�

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

  مدیر گروه: دکتر جهانگیر مسعودی
 دبیر: آقای حجت ایمانی کیا

جریان  هــای برآمــده در هرجامعه هم منشــأ  اجتماعی فرهنگی 
وتاریخی دارد و هم معطوف به ایجاد تغییرات اجتماعی است. با توجه 
به این دو اصل، هرجریانی دست کم از شش مولفه تشکیل می شود، 

1. ایدئولوژی، 2. ایدئولوگ، 3. رهبر 4. راهبرد، 5. سازمان.6.مردم.
وی در ادامه به تشــریح هریک از ایــن مولفه ها پرداخت و جریان 
سلفی گری را که تمامی این عناصر در آن دخیل  اند را مورد بررسی 

و ارزیابی تاریخیـ  جامعه شناختی و روانشناختی قرار داد.
آقای مصباح در بحث نحوه شــکل گیری جریان سلفی گری اظهار 
داشت: از نظر برخی آغاز این جریان را باید به خوارج برگرداند. برخی 
دیگر آنرا شامل شش مرحله می دانند که در قرن دوم از احمد حنبل 

آغاز می گردد. 
مصبــاح خود بر بنیاد ســاختار نامبرده برای جریان ها شناســنامه 
ســلفی گرایی را این  گونه بیان داشــتند. مرحله اول با شکل گیری 
اصول و ایدئولوژی مرجع از احمد حنبل آغاز می گردد. درمرحله دوم 
ابن تیمیه و پس از او شاگردانش مثل ابن قیم جوزی در اواخر قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم هجری در مقام ایدئولوگ های برجسته این 

جریان پدیدار می گردند و بر بنیاد ایدئولوژی مرجع به اندیشه  ورزی 
دراین باب و به بسط و تبیین می پردازند. درمرحله سوم شاهد رهبری 
و راهبرد هستیم که با محمدبن عبدالوهاب در قرن 12هجری شروع 
می شــود و بر اســاس راهبرد نفی دیگران در قالب مسأله توحید و 

شرک به رهبری جریان همت گمارد.
در ادامه آقای مصباح عنــوان کرد: اما عامل و مرحله پنجم؛ یعنی 
ســازمان، به عنوان یک سازمان مذهبی ـ دینی با سازو کار منظم 
وسامان یافته از سه دهه پایانی قرن بیستم شروع و تاکنون ادامه دارد 
والبته تاحدودی توانسته پوشش مردمی را نیز فراهم آورد. طوری که 
در این اواخر یک بار در افغانســتان )طالبــان و القاعده( و اینک در 
بخشی از عراق و سوریه )داعش( دولت نیز تشکیل داده اند. القاعده، 
داعش، طالبان؛ وهابیت رســمی عربستان و دیگر فرق سلفی گری 
قالب های سازمانی این جریان را شکل می دهند، ضمن اینکه تمامی 

عوامل و مراحل قبلی در این مرحله حضور فعال دارند.
در پایان بحث مصباح درباره فقه سلفی گری اجماال توضیحاتی ارائه 
داد و به طور خالصه اجتهاد مرســوم در میان اهل سنت را به چهار 



سال هشتم / شماره 40
بهمن و اسفند 94

74

گزارش گروه ها 

دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
1. اجتهاد مطلق، به معنای اینکه مجتهد هم مولّد و موسس اصول 
و قواعد است  و هم مستنبط مســائل بر اساس آن اصول. )چنین 

موضعی در میان اهل سنت بندرت مشاهده می شود(
2. اجتهاد اسناد، به معنای اینکه مجتهد مّولد و موسس قواعد واصول 
فهم و استنباط نیست ام مسائل را بر اساس اصولی که تنها از ائمه 

چهارگانه رسیده است استنباط و استفهام می کند.
3. اجتهاد تخریج، یعنی مجتهد مولد و موسس اصول و قواعد نیست 
و هم چنین مسائل استنباط شده را استنباط و استفهام نمی کند، بلکه 
مسائل استنباط نشــده را براساس قواعد تولید شده پیشوایان قبلی 

)ائمه چهارگانه( به استنباط می پردازد.

4. اجتهاد ترجیح، یعنی مجتهد نه مولد اصول وقواعد است ونه هیچ 
مســاله ای را )استنباط شده و استنباط ناشده به واسطه پیشینیان( را 
اســتنباط و اســتخراج می نماید. وظیفه اش تنها این است که بین 
فتاوی واندیشــه ها ارائه شــده ترجیح می دهد. که براساس مبانی 
ومولفه های سه گانه معرفتی، اعتقادی و رفتاری سلفی گرایی عماًل 
اجتهادی درمیان آنها حضور نخواهد داشــت و در خوشبینانه  ترین 

حالت می توان اجتهاد ترجیح را به آنها نسبت داد.
در پایان جلســه به اشکاالت و سواالت شرکت کنندگان پاسخ داده 
شد و با توجه به ضیق وقت و تکمیل نشدن پاره ای از مباحث مورد 

نظر قرار شد تا در طی جلسات دیگری این مبحث ادامه پیدا کند.

بررسی و نقد كتاب مکتب در فرآیند تکامل
حجتاالسالموالمسلمینمحمدحسنوکیلی�

عضو گروه عرفان اسالمی شعبه مشهد

تاریخارائه:1394/11/28�

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

در این نشست که با حضور اعضای رسمی و جمعی از اساتید حوزه 
و دانشــگاه برگزار گردید، حجه االسالم والمسلمین وکیلی به نقد 
جریان تکامل گرا پرداخت و عنوان کرد: هدف بنده در این نشست، 
پیش از پرداختن ویژه به کتاب جناب آقای مدرسی، روش و رویکرد 
ایشان و امثال ایشان در نگاه به مکتب شیعه، فراتر از کتاب مکتب در 
فرآیند تکامل است. این بدان معناست که بنده نقدی فراتر از کتاب 
بر ایشان و این تفکر دارم. نقد بنده بیشتر متوجه این جریان است تا 

نوشته های جزئی مانند کتاب مکتب در فرآیند تکامل.
وی افزود: اصواًل نگاه تاریخی به مکتب تشــیع و یا هرگونه مکتب 
دیگر دینی و مذهبی برای سنجش و نقد آن مکتب کافی نمی باشد 
و برای پی بردن به اصول و معارف هر مکتبی منحصراً نگاه تاریخی 
داشتن شرط کافی و الزم برای ارزیابی مکاتب دینی و مذهبی نیست 
بلکه باید با تکیه بر مبانی عقالنی و اصولی آن که فالســفه و عرفا 
تبیین کرده اند، باید آن را مورد ارزیابی و نقد قرار داد که با توجه به 
این مطلب مکتب شیعه بر اصولی استوار است که آن را از هرگونه 

نقد در امان می دارد.
حجت االسالم والمسلمین وکیلی ادامه داد: معمواًل برای نقد مکتب 

مورخین، علمای علم رجال، اهل حدیث و پژوهشگران عرصه های 
مختلف دینی، با تکیه بر ســه منبع اصیل به بررسی مکتب شیعه 
پرداخته  اند و اگر اشــکاالتی در آن دیده  اند، به دلیل آن است که به 
احادیث و روایات ضعیف موجود در منابع روایی و تاریخی اســتناد 
کرده انــد، در حالی که بنده معتقدم بدون رجــوع به منابع روایی و 
تاریخی تنها با رجوع به کتاب قرآن مبانی اعتقادی مکتب تشــیع 
مانند توحید، والیت، عصمت امام، علم امام و... را به راحتی می توان 
اســتخراج و تبیین نمود. اگر به عصر ائمه برگردیم کاری که ائمه 
شیعه می کردند جز همین نبود که تنها با تمسک به قرآن به تمامی 

شبهات و اشکاالت وارده بر مبانی تشیع به آنها پاسخ می گفتند.
مدرس حوزه افزود: در قرون سه و چهار دو مکتب بغداد و قم بر سر 
مســائلی مانند امامت و شأن امام اختالفاتی داشتند که با رجوع به 
منابع روایی رسیده از این دو مکتب می توان اختالفات آنها را ناشی 
از کج فهمی در این مســائل دید و حتی انکار برخی از اصول مهم 
شیعه مانند چگونگی علم امام و... توسط علمای طراز اول آن دوران 
مانند شــیخ مفید و شیخ صدوق مخالف با مبانی خود ایشان و نص 

صریح قرآن است.
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نقد الگوهای معرفت شناختی الحاد در دوره معاصر
دکتررضااکبری�

 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

تاریخارائه:1394/12/12�

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

در دوره معاصر به دالیل متعددی مباحث مربوط به وجود خداوند با 
دقت بیشتری پیگیری شده است. در فضای معرفت شناسی معاصر 
و با محوریت مســئله توجیه معرفت شناختی الگوهای متعددی در 
زمینه ایمان به وجود خداوند طراحی و ارائه شــده اســت. از سوی 
دیگر الگوهای سنتی مورد بازخوانی قرار گرفته و زمینه ساز گفتگوی 
سنت و دوره جدید شده است. در مقابل خداناباوران نیز به بحث های 
جدید رو آورده اند. در فضای این گروه نیز با بهره مندی از ابزار هایی 
که معرفت شناسی معاصر در اختیار قرار داده است الگوهای جدیدی 
طراحی شده است. افرادی همچون آنتونی فلو، مایکل مارتین، ویلیام 
رو از جمله افرادی هســتند که تالش کرده  اند با بهره گیری از این 
ابزار الگوی جدیدی را در مباحث خود ارائه کنند. فلو از خداناباوری 
سلبی سخن گفته اســت. از نظر او خداباوران نیازمند ارائه تعریفی 
منسجم از خداوند و آنگاه اقامه دالیل مقبول بر وجود خداوند هستند. 
از نظر او گفتگوی میان خداباوران و ناخداباوران یک روند است که 
همراه با پرسش و پاسخ، دلیل و نقد دلیل و... می باشد. او معتقد است 
که پایان این گفتگو می تواند به خداباوری ختم شود. او خود در پایان 

عمر در گروه خداباوران قرار گرفت.
الگوی افرادی همچون مارتین و ویلیام رو یک الگوی اســتقرایی 
احتماالتی اســت. از نظر آنها خداناباوران نیز باید دالیلی را به نفع 
نظریه خود اقامه کنند و صرف درخواســت از خداباوران برای اقامه 
دلیل و بســنده کردن به نقد آنها کافی نیست. در این قالب فکری 
مارتین در کتاب خود تــالش می کند دالیلی را بر پایه تجربه های 
بشــری ساماندهی کند. ویلیام رو نیز به رنج هایی که در عالم وجود 

دارد تمســک می کند. در فضــای فکری ایــن دو احتمال صدق 
خداناباوری بیشتر از خداباوری است. 

جالب آن اســت که مارتین  و رو الگوی فکری خود را از فیلسوف 
خداباور انگلیسی ریچارد سویین برن اتخاذ کرده اند. سویین برن در 
کتاب ارزشمند خود با عنوان وجود خداوند الگویی را معرفی می کند تا 
از طریق شباهت با روش های علمی و تجربی بتواند راهکار مناسبی 
برای دانشمندان تجربی باشــد که در صدد اثبات خدا یا انکار خدا 
برآمده اند. روش سویین برن اثرگذاری بسیار زیادی بر فضای فکری 
خداناباوری در عرب داشته است. موفقیت این الگو سبب شده است 
که افرادی همچون مارتین و رو از این الگوی تجربی برای تقویت 

مبنای فکری خود یعنی خداناباوری بهره بگیرند. 
دیدگاه مارتین و رو از منظرهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. 
مقایسه ادله ای که مارتین با توجه به تجربه های انسانی اقامه کرده 
با ادله ای که در فضای خداباوری با قالبی تجربی بیان شــده است 
نشــانگر قوت ادله خداباوران در مقایسه با ادله خداناباوران است. در 
مقام پاسخ به ویلیام رو نیز الگوهایی مثل الهیات شک گرایانه تولید 
شده که به نوبه خود زمینه بحث های متعددی را فراهم آورده است.

در کنار این نوع نگاه به مســئله خداناباوری که در فضای فلســفه 
تحلیلی به چشــم می خورد در عرصه فلســفه قاره ای نیز مباحث 
متعددی در مسئله الحاد صورت گرفته است که به نوبه خود باعث 
تولید ادبیات متناسب با مباحث شده است. به عنوان مثال می توان 
به عنوان خداناباوری رادیکال اشاره کرد که به افرادی همچون دریدا 

نسبت داده شده است.

در پایان اساتید حاضر در جلسه با حجت االسالم واللمسلمین وکیلی 
وارد بحث و گفتگو شــدند و به برخی مســائل مورد اختالف اشاره 

کردند.

بحث ایشان به دلیل اینکه مبتنی بر برخی نمونه های مصداقی بود 
که در این جلسه فرصت پرداختن تفصیلی به آنها وجود نداشت، قرار 

شد که در نوبت های بعد تکمیل گردد.
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اخبـــار 

برگزاری جلسات �

جلسات هیئت مدیره ]

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی در بهمن و اسفند1394، با برگزاری4 جلسه، اهم موارد ذیل را در 
دستور کار خود قرار داد:

ـ بررسی و اصالح آئین نامه تاسیس و راه اندازی شعب مجمع عالی حکمت اسالمی؛
ـ نحوه حمایت و نظارت مالی شعب؛

ـ بررسی پروژه های پژوهشی؛
ـ بررسی درخواست های پژوهشی و آموزشی؛

ـ بررسی وضعیت امور اداری؛
ـ تعیین سمت اعضای هیئت مدیره بر اساس بند 3 ماده 36 اساسنامه؛

ـ بررسی وضعیت برنامه ها و فعالیت های کمیته های همایش ملی حکیم طهران؛
ـ بررسی وضعیت بودجه و اعتبار سال 94 و 95؛

ـ گزارش جلسه با اعضای شورای اجرایی شعبه اصفهان؛
ـ گزارش برگزاری نشست های علمی؛

ـ و...

فـرهنگی علـمـی   اخبــار 
اسالمی حکمت  عالی  مجمع 
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جلسات گروه های علمی �
گروهعلمیکالم�

گروه علمی کالم در بهمن و اســفند1394، با برگزاری 4 جلســه 
موضوعات ذیل را مورد بررسی قرار داد:

Ó  ـ » جستاری پیرامون رجعت از ديدگاه علمای شیعه« توسط
دکتر میرزايی؛

Ó  ـ » رجعت از نگاه اهل ســنت« توســط حجت االســالم
والمسلمین سلیمیان؛

Ó  ـ »نیازهای پژوهشــی کالمی در حوزه مهدويت« توســط
حجت االسالم والمسلمین عزالدين رضا نژاد؛

Ó  ـ »فلسفه مهدويت« توســط حجت االسالم و المسلمین
کلباسی؛

Ó  ـ »بررسی انديشه های توحیدی مقام معظم رهبری )مدظله
العالی(« توســط حجت االسالم والمســلمین محمدصفر 

جبرئیلی
گروهعلمیمعرفتشناسی�

گروه علمی معرفت شناسی طی سه جلسه در بهمن و اسفند1394، 
موضوعات ذیل را  مورد بررسی قرار داد:

Ó  ـ » صدق و کیفیت احراز آن در مبنا گروی« توســط حجت
االسالم والمسلمین سلیمانی امیری؛

Ó  »ـ » جايگاه احساس گرايی در معرفت شناسی زگزبسکی
)دو جلسه( توسط حجت االسالم والمسلمین مهدی شکری؛

گروهعلمیعرفان�
گروه علمی عرفان در ماه  های بهمن و اسفند1394 موضوعات ذیل 

را در سه جلسه ای که برگزار نمود، مورد بحث و بررسی قرار داد:
Ó  ـ » ديدگاه ها درباره حديث )داخل في االشیاء ال بالممازجه

و خارج عن االشیاء ال بالمباینة( ارتباط متقابل خدا با عالم« 
توسط حجت االسالم والمسلمین مصطفی پور؛

Ó  ـ »بررســی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از ديدگاه امام
خمینی و عالمه طباطبايی از دو منظر مباحث هستی شناسانه 
و علم اصول« )دو جلسه(  توسط حجت االسالم والمسلمین 

يزدان پناه؛
گروهعلمیفلسفه�

گروه علمی فلسفه نیز در بهمن و اسفند 1394 چهار جلسه برگزار و 
موضوعات  ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó  ـ » تغذيه طبیعی« )دو جلســه( توســط دکتر ناصرالدين
حسن زاده؛

Ó  ـ »فلسفه پیشا سقراطیـ  حکمت اسالمی: امکان محاوره ای
فرا تاريخ« توسط دکتر حسین کلباسی اشتری؛

Ó  ـ مبدأ حرکت از ديدگاه مالصدرا، نیوتن و انیشتین« توسط
حجت االسالم والمسلمین زمانی.

گروهعلمیفلسفهاخالق�
گروه علمی فلسفه اخالق با برگزاری چهار جلسه در ماه های بهمن و 

اسفند1394 موضوع ذیل را مورد بحث و بررسی قرار داد:
Ó  ـ » مبانی، اصول و نتايج اخالق عرفانی با تاکید بر آراء عالمه

طباطبايی« )سه جلسه( توسط حجت االسالم والمسلمین 
الهی منش؛

گروهعلمیفلسفهدین�
گروه علمی فلســفه دین با برگزاری دو ججلسه موضوع ذیل را مورد 

بررسی قرار داد:
Ó  »ـ » وينگنشــتاين، مســأله زبان خصوصی و ايمان دينی

)جلسه دوم( توسط حجت االسالم والمسلمین محمد علی 
عبداللهی؛

Ó  ـ »نقد و بررسی تبیین ژنتیکی  تکاملی خداناباوری ريچارد
دااوکینز« توسط حجت االسالم سید فخرالدين طباطبايی.

گروهعلمیفلسفهعلومانسانی�
گروه علمی فلسفه علوم انسانی در بهمن و اسفند1394، در دو جلسه 

موضوع ذیل را مورد بررسی قرار داد:
Ó  )ـ »بازخوانی آراء ژاک دريدا در علوم انســانی« )دوجلسه

توسط دکتر خبّازی؛
گروهعلمیفلسفهسیاسی�

گروه علمی فلسفه سیاسی نیز با برگزاری سه جلسه موضوعات ذیل 
مورد نقد و  بررسی قرار گرفت:

Ó  ـ » نسبت اخالق و سیاست از منظر حکمت متعالیه« توسط
دکتر حسن روزبه؛

Ó  ـ » وجوه سیاسی فرا نظريه دو فطرت« )دو جلسه(  توسط
حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لکزايی؛

گروهعلمیفلسفهحقوق�
گروه علمی فلســفه حقوق در این مدت، ضمن برنامه ریزی برای 
جلســات سال آینده و شــکل گیری کارگروه ها،  جلسه ای دیگر با 
حضــور اعضای محترم گروه برگــزار و موضوع ذیل مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت:
Ó  »ـ »انتظارات مشروع در حقوق عمومی کشورهای اروپايی

توسط دکتر عباسعلی کدخدايی؛
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جلسات شورای معاونان و شورای کتاب مجمع عالی �
شــورای معاونان و شورای کتاب مجمع عالی حکمت اســالمی در ماه های بهمن و اسفند 1394،  با برگزاری 2 جلسه، اهم موارد ذیل را در 

دستور کار خود قرار داد:
ـ بررسی عضویت اعضای جدید؛

ـ بررسی آئین نامه تاسیس و راه اندازی شعب و تنظیم پیشنهادهای الزم جهت ارائه به هیئت مدیره؛
ـ بررسی آثار ارسالی به انتشارات؛

ـ اتخاذ تصمیم نسبت به چاپ برخی آثار؛
ـ بررسی وضعیت فعالیت گروه های علمی؛

ـ بررسی وضعیت شورای کتاب و پیشنهاد عضویت اعضای جدید؛
ـ بررسی راه اندازی کارگروه فلسفه هنر؛

واحد مشاوره علمی �
مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در ماه های بهمن و اسفند 1394، جلساتی برگزار و موضوعات ذیل توسط جمعی 

از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت:
ـ بررسی دیدگاه های انتقادی درباره قلمرو دین؛ 

ـ برهان واجب الوجود؛ 
ـ بررسی مقایسه ای مخالفین فلسفه در شیعه و اهل سنت؛ 

ـ نسبت عالم مادی به غیر مادی؛
ـ  چیستی قوه مفّکره و تفکر و اهمیت آن در شکل گیری علوم عقلی از دیدگاه ابن سینا، سهروردی و مالصدرا؛ 

ـ کالم سیاسی از دیدگاه امامیه و معتزله؛ 
ـ فلسفه جنگ نرم؛ 

ـ عقل نظری و عملی و حکمت نظری و عملی.

نشست علمی »انرژی در فیزیک و فلسفه« برگزار شد �
نشست علمی » انرژی در فیزیک و فلسفه« با حضور کارشناسان محترم آقایان دکتر مهدی گلشنی و حجت االسالم والمسلمین دکتر علی 

عباســی، پنج شنبه 17 دی 94 در سالن اجتماعات 
مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.

در این نشســت علمی که جمع کثیری از طالب، 
فضالء، دبیران منطق و فیزیک آموزش و پرورش و 
عالقمندان به مباحث حکمی حضور داشتند، اساتید 
محترم پیرامون: تاریخچه ماده و انرژی در فلسفه و 
فیزیک، تحلیل مفاهیم ماده، انرژی، جرم، میدان و 
هم عرضی جرم و انرژی، رابطه ماده با انرژی، جرم 
و میدان، انرژی در فیزیک کالسیک، نسبیت عام، 
نظریه کوانتوم و نظریه میدان های کوانتومی، ابهام 
در برداشــت از انرژی در فیزیک معاصر و توصیه 
بعضی از فیزیکدانان و فالسفه برجسته معاصر بر 
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وارد کردن مباحث فلسفی در بحث از مفاهیم کلیدی فیزیک؛ نظیر »انرژی« و...، به ارایه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.
در پایان این نشست، کارشناسان محترم به سواالت حضار پاسخ گفتد. دبیر علمی این میزگرد را جناب آقای دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی 

بر عهده داشتند. متن کامل این نشست در همین شماره از خبرنامه باستحضار رسید.

نشست خبری مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد برگزار شد �
نشست خبری مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد در راستای همایش »حوزه های علمیه و علوم انسانی اسالمی« سه شنبه 4 اسفندماه 

1394 در سالن اجتماعات شعبه مشهد برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید 
واسطی مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی 
حکمت اسالمی شعبه مشهد ضمن خوش آمدگویی 
به خبرنگاران خبرگزاری  ها به تشریح ابعاد همایش 
»حوزه های علمیه و علوم انسانی اسالمی« پرداخت. 
وی در ابتدا به معرفی مجمع عالی حکمت اسالمی،  
ســاختار، اهداف و فعالیت های علمی آن  پرداخت 
و اظهار داشــت: مجمع عالی حکمت اســالمی از 
ســال 1384 رســماً به عنوان نهاد فرادانشگاهی و 
فراحوزوی تحــت نظارت عالی حضرات آیات عظام 
جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی فعالیت خود 
را آغاز کرد  و از ســال 1393 شعبه مشهد آن رسمًا 

تأسیس و مشغول به فعالیت  های علمی شد.
مدیرگروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد گفت: این گروه در راستای بیانات و دغدغه های مقام معظم رهبری درباره 
تولید علوم انسانی اسالمی تأسیس گردید. حجت االسالم واسطی افزود:  فعالیت های مجمع عالی حکمت مشهد در پنج گروه فلسفه، کالم، 
عرفان، منطق و معرفت شناسی و فلسفه علوم انسانی است که با برگزاری نشست های تخصصی علمی هفتگی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، 
کارگاه های علمی و همایش در سطح ملی، سعی در ارتقاء کیفیت علوم انسانی اسالمی و چگونگی تحقق تمدن اسالمی اصیل را دارد. عضو 
شورای اجرایی شعبه مشهد با اشاره به همایش حوزه علمیه و علوم انسانی خاطر نشان کرد: حوزه های علمیه و علمای دین در بسترسازی و 
تولید علوم انســانی اسالمی نقش مهمی در ایجاد تمدن اسالمی داشته و دارند و هدف از برگزاری این همایش نه تنها پرسش از چیستی و 
امکان علوم انسانی اسالمی بلکه، چگونگی و تحقق علوم انسانی اسالمی و نحوه تولید آن در عرصه های مختلف علمی، مدیریتی، فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی است که نیاز مبرم امروز کشور عزیزمان ایران است.
وی در ادامه افزود: این نشست با همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد، دفتر تبلیغات اسالمی خراسان، حوزه علمیه خراسان و 
موسسه مطالعات راهبردی معارف اسالم پنج شنبه 6 اسفندماه 1394 در محل سالن همایش های دفتر تبلیغات اسالمی خراسان از ساعت 8 تا 
12 برگزار خواهد شد. آیت اهلل رشاد ریاست حوزه های علمیه استان تهران و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی وحجت االسالم والمسلمین 

دکتر حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقالب فرهنگی سخنرانان این همایش می باشند.

همایش »حوزه های علمیه و علوم انسانی اسالمی« �
همایش و نشست»حوزه های علمیه و علوم انسانی اسالمی« توسط گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد در 
6 اســفند ماه، با حضور و سخنرانی آیت اهلل رشاد، حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید پارسانیا و حجت االسالم واسطی برگزار گردید. 
در این همایش و نشست که از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد، دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، حوزه علمیه خراسان و 
موسســه مطالعات راهبردی معارف اسالم برگزار شد، حجت االسالم واسطی دبیر علمی همایش در ابتدا ضمن خوشامد گویی به اساتید 
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اخبـــار 

و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، درباره موضوع 
و هدف برگزاری همایش گفت: پرسش اصلی 
در این همایش این اســت که چه تحوالت و 
تغییراتی در حوزه باید صــورت گیرد تا مبانی 
اصیل علوم انســانی اسالمی اســتخراج و به 
اجرا درآید؟ معاون پژوهشی موسسه مطالعات 
راهبردی معارف اسالم ابراز کرد: تغییر فرآیندها 
و ساختار ها نیاز اساسی در پیشبرد علوم انسانی 
و ارتقاء آن در نهادهای فرهنگی، آموزشــی و 
پژوهشی اســت که در رأس همه آن حوزه ها 
نقش اساســی را ایفا می کنند. البته باید توجه 
داشــت فیلســوفان در طول تاریــخ در ایجاد 

زیرســاخت های تولید علوم انسانی را نقشی بسزا داشته و در عالم اســالم فیلسوفانی مانند فارابی، ابن سینا و خواجه نصیر عالوه بر تکیه 
برعقالنیت، تالش کرده  اند از متن آیات و روایات دینی زیربناهای علوم انسانی جهت ساختن جامعه ای آرمانی و مدینه فاضله را استخراج و 
با تبیین آن  نقشی عظیم در این راستا داشته باشند. مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد در ادامه ضمن 
تشکر از حضور سخنرانان همایش، آیت اهلل رشاد و حجت االسالم والمسلمین دکتر پارسانیا ادامه داد: دعوت ما از این دو مهمان عزیز بدین 
جهت است که ایشان دغدغه های تولید علوم انسانی اسالمی را همیشه داشته و دارند و تا بحال کارهایی در این زمینه انجام داده  اند که 
شایسته تقدیر است. در ادامه همایش آیت اهلل رشاد به سخنرانی با موضوع »راهبردهای حوزه درجهت تحول در علوم انسانی« پرداخت.

آیت اهلل رشاد اظهار داشت: در ذیل عنوان »حوزه های علمیه و علوم انسانی« نیازمند به سه چیز هستیم، 1. فرهنگ   سازی، 2.معرفت پردازی، 
و 3. سیاست پردازی در حوزه علوم انسانی به ویژه در حوزه های علمیه.

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود: البته باید توجه داشــت که کســانی که در باب تحول علوم انسانی دغدغه هایی دارند بایسته 
است مفهوم شناسی و واژه شناسی دقیقی از مقوله »تحول« داشته باشند تا احکام و اموری که بعداً تصویب می شوند دچار مشکل نشوند 
به همین دلیل در باب تحول و تأســیس علوم انســانی اسالمی در چهار الیه باید کار کنیم، 1. تأسیس مبانی، 2. تأسیس منطق و روش 
شناسی، 3. تولید گزاره های علمی، 4. نظام پردازی؛ این چهار مجموعه اگر تحقق پیدا نکند علوم انسانی اسالمی نخواهیم داشت. در مقام 
تأسیس مبانی دانش انسان شناسی از مهم ترین آنهاست. ضمن این که مدل طبقه بندی علوم هم باید بر اساس قالب فرهنگی خود صورت 
گیرد. رئیس حوزه های علمیه تهران ضمن تأکید دوباره بر ضرورت تحول در علوم انسانی در حوزه افزود: در متن  و نهاد حوزه متأسفانه 
حساسیت و دغدغه  ای نسبت به نیاز به تحول در علوم انسانی دیده نمی شود و اگر دغدغه ای هست بیشتر در موسسات و پژوهشکده های 
حاشیه ای حوزوی است. حوزه ها باید توجه کنند که غیاب علوم انسانی در حوزه سبب خسارات سنگینی بر پیکره آن وارد خواهد ساخت و 
از آنجا که شواهد نشان می دهد حوزه از هویت فرهنگی و سنتی خودش به سرعت در حال فاصله گرفتن است نیاز به تحول علوم انسانی 
و تولید آن در بســتر حوزه و ضرورت آن دوچندان می نماید. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دچار تقلید از برخی نهادها و جوامع 
آکادمیک در تولید علوم انســانی نشویم. در ادامه همایش حجت االسالم دکتر پارسانیا، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، به سخنرانی 
پرداخت و گفت: درباره علوم انسانی و تولید آن بنده معتقدم باید نگاهمان را عوض کنیم و  نباید سخن از تولید علوم انسانی اسالمی کرد 
زیرا این امری بدیهی اســت که ما علوم انســانی اسالمی داریم اما مشکل در  جای دیگر است یعنی موانعی وجود دارند که باید آن موانع 
را برداشت تا علوم انسانی اسالمی را  جلو ببریم. مشکل اصلی ما این است که ابتدا سراغ تولیدات علوم انسانی غربی می رویم و سپس با 
گزینش و واردات آن به فرهنگ خودی تالش می کنیم مانند آنها را از متون و سنت خود استخراج کنیم و به بدنه فرهنگمان تزریق کنیم. 

این امر نه تنها شایسته نیست، بلکه گاهی قالبی که از دیگری اخذ می کنیم و بر تن این فرهنگ می پوشانیم هیچ گاه همخوانی ندارد. 
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برگزاری سومین بزرگداشت حکمای خراسان با عنوان »نکوداشت عالمه سید جالل الدین آشتیانی« �
نکوداشت  سومین همایش حکمای خراســان، 

اســتاد ســیدجالل الدین آشــتیانی و میزگرد 
علمی تحت عنوان »ارتباط حکمت متعالیه با 
عرفان«  با حضور اساتید محترم دکترغالمرضا 
اعوانی، حجج اسالم والمسلمین دکتر حسینی 
شــاهرودی، حسینی شــریف و حسینی آملی 
چهارشنبه 19  اســفندماه 1394 در دانشکده 
الهیات شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد 

برگزار شد.
در آغاز این مراسم حجت االسالم و المسلمین 
دکتر غالمرضا رئیسیان ریاست دانشکده الهیات 
ضمن بیان نکاتی چند در مورد شخصیت استاد 
آشتیانی، برگزاری این همایش را از دو جهت؛ 
نخســت تجلیل از مقام شامخ استاد آشتیانی و 

دیگری ارائه  الگویی کم نظیر برای دانشجویان، حائز اهمیت دانست.
در ادامه دکتر غالمرضا اعوانی سخنرانی خود را با این مقدمه آغاز نمود که جمع حکمت و عرفان تنها در ایران شیعی رخ داده است و به همین 
خاطر است که ایرانیان حکمت اهل بیت را پذیرفتند و در طول تاریخ دائماً مشاهده می کنیم که حکیمان به مکان هایی که شیعه بودند 
پناه می بردند. ایران قبل از اسالم نیز خصوصاً نزد یونانیان به حکمت اشتهار داشته است، چنانکه مورخین یونانی در باب تاریخ حکمت در کتب 
تاریخی خود، نخست از حکمت در ایران شروع می کنند. حتی هنگامی که آکادمی های مهم فلسفی یونان توسط مخالفین فلسفه به تعطیلی 

می گروید، زعیمان آن برای حل مشکل خود به ایران سفر می نمودند و این نشان دهنده سابقه بی بدیل حکمت در ایران است.
استاد اعوانی در ادامه در مورد شخصیت عالمه آشتیانی گفت: حکمت در وجود وی موج می زد و زندگی حکیمانه و با سخاوتی داشت، در میان 
علمای معاصر کسی به اندازه ایشان استاد نداشت و این کثرت اساتید در شخصیت ایشان موثر بوده است. از سوی دیگر بسیار شاگرد پرور بود.

او در عرفان نظری سرآمد بود و شرح ایشان بر مقدمه قیصری برجسته ترین شرح بر این کتاب است. او استاد متبّحر در حکمت صدرایی بود، 
فهم عمیقی از حکمت داشت و تفاوت روش تمام اساتید را می دانست، نسخه های خطی فراوانی را خوانده و تصحیح کرده بود، و بسیار دنبال 

نسخ کمیاب بود. او خود تاریخ فلسفه زنده بود.
 حجت االسالم و المسلمین دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی سخن خود پیرامون مقام استاد آشتیانی را با بیان روایاتی از اهل بیت
آغاز نمود، نخست روایتی از رسول اهلل خطاب به امیرالمؤمنین:که اگر خدای متعال یک نفر را به دست تو هدایت کند، این أفضل است 
از تمام آنچه خورشید بر آن می تابد. نقل نمود و هدایت را نتیجه بعثت انبیاء دانست. و فرمود: از آنجا که حقیقت انسان روح و نفس اوست، باید 

کمال مناسب با خود را داشته باشد و کمال نفس در حقیقت علم است لذا اگر عمل اندک باشد اما با علم، منفعت بخش خواهد بود.
دکتر شاهرودی که شاگرد برجسته استاد آشتیانی می باشند در ادامه گفتند: حقی که استاد آشتیانی به گردن حکمت و فلسفه و عرفان و طالبان 
آن در کشور دارد کم نظیر است. جایگاه ایشان جایگاه حکمت و علم است، حکیمی که علم اش به هدایت منجر شد، هدایت اصلی و حقیقی 
به دست امیرالمؤمنین است و ازآنجا که او از موالیان امیرالمؤمنین است هدایتش نیز به تبع حضرت است. فهم روایت و والیت در آثار 

ایشان موج می زند زیرا این فهم بدون فهم حکمت امکان پذیر نیست.
از سجایای اخالقی این استاد بزرگ تواضع ایشان بود، درجات بهشت مخصوص کسی است که خود را برتر نبیند و در زمین علّو نورزد و این 
شرط برخورداری از دار آخرت است، در میان اساتید اگر بتوان کسی را حقیقتاً ابوتراب دانست ـ با درجاتی که دارد ـ عالمه آشتیانی بود، وی 

با همه اقشار رابطه صمیمانه داشت.
حجت االسالم و المسلمین حسینی آملی از دیگر سخنرانان جلسه به جنبه دیگری از زندگی علمی عالمه آشتیانی اشاره نمود و آن عبارت بود 
از آزاد اندیشی و نداشتن تعصب در حوزه عرفان، فلسفه، فقه، ادب و دیگر حوزه های علمی. به عنوان نمونه می توان به بحث خاتم االوصیاء در 
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عرفان اشاره نمود که ایشان با صراحت با سخن قیصری و َجندی مخالفت می کند و حضرت ولی عصر را خاتم اوصیاء می داند. در جاهای 
دیگر نیز وقتی انحرافی از جاده حقیقت می بیند صراحتاً با آن مخالفت می ورزد. و نکته مهم در زندگی ایشان این بود که وی، صرًف مدرس 

فلسفه و عرفان نبود بلکه واقعاً به عرفان و فلسفه معتقد بود.
پس از ســخنرانی ها، میزگرد علمی تحت عنوان »ارتباط حکمت متعالیه با عرفان« با حضور اســاتید سخنران و حجت االسالم والمسلمین 
حسینی شریف برگزار شد. حجت االسالم والمسلمین حسینی شریف که خود نیز شاگرد مرحوم عالمه آشتیانی می باشد به عنوان سخنران 
نخست اشاره ای به ابعاد شخصیتی استاد خود کرد و گفت: ایشان بسیار سخاوتمند و اهل بذل و بخشش و خوش مشرب بود و بسیار نسبت 
به اسالم، قرآن و مکتب تشیع غیرت و تعصب داشت و دفاع از اعتقادات را وظیفه خود می دانست و با شبهات با دغدغه و با صالبت برخورد 

می نمود و پاسخ می گفت.
ســپس حجت االسالم و المسلمین حسینی شــریف به موضوع مورد بحث پرداخت و بیان داشت که حکمت متعالیه، تعالی حکمت و عرفان 
است، عرفان را به زبان عقل تبیین کردن است، مرحوم صدرا و شاگردان مکتب او بیشترین خدمت را به عرفان کردند. به عنوان نمونه از مهم 
ترین مسائل عرفان بحث اسماء و صفات و اندراج و اندماج در غیب الغیوب است که می توان آن را توحید صفاتی نامید، که سخن معروف امام 

علی که می فرمایند: کمال التوحید نفی الصفات عنه... به همین معناست. و سخن معتزله در اینجا مردود است.
نمونه دیگر وحدت وجود است که به بهترین نحو در حکمت متعالیه مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد، وحدت تشکیکی وجود در حکمت متعالیه 

در نهایت به وحدت شخصی وجود منتهی می شود، البته وحدت شخصی وجود به معنای نفی کثرات نیست.
حجت االســالم والمســلمین حسینی آملی نیز در این میزگرد بیان نمود: بسیاری از آنچه عرفا مشاهده می کنند اساساً قابل بیان نیست، هنر  
مالصدرا این است که مکاشفاتی را که پس از ریاضت های فراوان برای او حاصل شده است را به زبان استدالل بیان می دارد و چنین عملی در 
دیگران کمتر قابل مشاهده است، چنانکه برخی از عرفا که چنین کاری را می نمایند اساساً اهل بحث نبوده  اند و یا اگر بودند قادر نبودند آنگونه 
مطرح نمایند که خالی از اشکال حکمی باشد. سخن دیگر اینکه وادی عرفان وادی ذوق و چشیدن است و مقام بحث و نظر نیست و مباحثی 
دارد بسیار خطرناک لذا وجود استاد الزم و ضروری است. دکتر غالمرضا اعوانی در این میزگرد گفت: قرآن مبتنی بر حکمت است لذا کسی 
که آن را تبیین می کند باید قائم به حکمت باشد. حکمت نیز علم به حقایق اشیاء است، شناخت اشیاء از ناحیه علل آنها، همه علوم را حکمت 
می گویند. علم نیز مراتبی دارد، نخست علم الیقین که دانستن چیزی بدون شهود است، دوم عین الیقین است که دیدن است و سوم حق الیقین 

است که اساس علم است و مراتب قبل بدون این مرتبه بی معنا خواهند بود.

جلسه مشترک مدیران گروه ها و معاونان مجمع عالی حکمت اسالمی �
جلسه مشترک مدیران گروه های علمی و معاونان مجمع عالی حکمت اسالمی چهارشنبه 14 بهمن 94 برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای 
خراســانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اســالمی گزارشی از فعالیت و برنامه های گروه های علمی در ســال 94 ارائه و در ادامه مدیران 
گروه های علمی نقطه نظرات خود را پیرامون مباحث گروه ها، تولید و عرضه مباحث گروه ها، راهکارهای فعال تر شدن گروه های علمی و... 

ارائه دادند.
رئیس، دبیر و معاونان مجمع عالی حکمت نیز ضمن تشکر از مدیران و برنامه ریزان گروه های علمی، انتظارات آموزشی و پژوهشی از گروه های 
علمی را مطرح که تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. همچنین با تصویب اعضای حاضر در جلسه مقرر شد جلسه مشترک مدیران گروه های 

علمی و معاونان هر شش ماه یکبار به صورت مرتب برگزار شود.
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آقاعلی مدرس زنوزی و مباحث تطبیقی

اشاره: �
شانزدهمین پیش نشست هامیش  ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقا علی مدرس زنوزی به همت مجمع عالی حکمت اسالمی 
شعبه اصفهان پنج شنبه 8 بهمن 94 با موضوع »آقاعلی مدرس زنوزی و مباحث تطبیقی« و با سخرنانی اساتید محرتم حجت االسالم واملسلمین 

عسکری سلیامنی امیری، حجت االسالم واملسلمین احمد ابوترابی در سالن اجتامعات اهل البیت اصفهان برگزار شد. دبیر علمی این پیش نشست را 

حجت االسالم واملسلمین مجید هادی زاده برعهده داشتند.
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 بســم اهلل الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی 
ســیدنا محمد و أهل بیته الطاهرین. خوشحالیم که در شانزدهمین 
پیش نشست همایش ملی بزرگداشت و بررسی و تحلیل آرای حکیم 
مؤسس، آقاعلی مدرس، به واقع اصفهانیـ  طهرانی، هرچند مشهور 
و نام بردار به طهرانی، در خدمت اساتید معظم حوزه علمیه، دانشگاه 
اصفهان و دیگر مراکز آموزشــی این شــهر هستیم. این مراسم به 
همت مجمع عالی حکمت اســالمی شــعبه اصفهــان با حضور 
تخصصی اساتید حکمت اسالمی برگزار می شود. خیر مقدم عرض 
می کنم خدمت جناب آقای دکتر حجت اإلسالم و المسلمین آقای 
عسکری سلیمانی امیری که برای بعضی از آثارشان، از جمله کتاب 
شریف منطق صدرایی در بین حوزویان و دانشگاهیان شناخته  شده 
هستند و حضرت حجت اإلســالم جناب آقای دکتر احمد ابوترابی 
که بنده خودم مدت هاســت از مقاالت و نوشته های ایشان استفاده 
می کنم. امیدواریم امروز بتوانیم از محضر این دو استاد عزیز استفاده 

کنیم. 
بنا به آنچه مرســوم این نوع مجالس اســت، من در چند دقیقه به 
زندگی موضوع این نشســت؛ آقاعلی مدرس اشاره می کنم، اگرچه 
شخصیت حکمی و حتی تا حدودی کمتر شخصیت عرفانی ایشان 
نام بردار است و اساتید عزیز با ایشان آشنا هستند. آقاعلی مدرس در 

سال 1234، تقریباً 203 سال پیش در اصفهان در خاندان حکمی ـ 
فلسفی مالعبداهلل زنوزی، که از زنوز آذربایجان به اصفهان مهاجرت 
کرده بود، به دنیا آمد. در سنین جوانی در حوزه طهران در محضر پدر 
به کسب علم پرداخت. در سه یا چهار سالگی از اصفهان بازگشت و 
به هرحال در 1237 یا 1238 به طهران رفتند و از محضر پدر علوم 
اسالمی، به ویژه علوم حکمی استفاده کرد. گویا عنایت ایشان بیشتر 
به همین امور بوده اســت؛ چون پس از 37 ســالگی که به طهران 
برمی گردد، عمدتاً علوم منقول را از محضر میرزا حســن آشــتیانی 
استفاده می کند. به هرحال با فوت پدر در سال 1257 که تقریباً ایشان 
بیست سال بوده، به اصفهان برمی گردد و از میرزا حسن نوری، فرزند 
آخوند مال علی نوری بزرگ استفاده می کند. میرزا حسن ادامه دهنده 
مکتب فلسفی اصفهان بوده، هرچند هیچ گاه به شهرت و اعتبار پدر 
نرســید. به هرحال عمر بلند و حواشی بسیار زیاد بر کتب فلسفی و 
تربیت دو نسل کامل از فلسفه دانان بعد از خود، جایگاه بی نظیری به 
مالعلی نوری داده است. همچنین از دیگر شاگردان پدر، مثل مال 
آقای قزوینی استفاده کرد، که ای کاش کتاب شریف ایشان با عنوان 
اصطالحات العلوم که بســیار مهم اســت، چاپ می شد. نیز از مال 
محمدجعفر لنگرودی، شارح مشاعر و آقارضی الریجانی که عمدتًا 
در عرفان متبحر بوده، استفاده می کنند و بعد در سال 1270 در 36 

معرفی شخصیت علمی 
حجت االسالم والمسلمین مجید هادی زادهآقاعلی مدرس زنوزی
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سالگی به طهران بازمی گردد و در این سن آغازگر آن مسیر مکتب 
فلسفی طهران می شــود. اگرچه طبیعتاً این مکتب با وجود ایشان 
آغاز نشده اســت، تکامل عظیمی با حضور آقاعلی مدرس در این 
مکتب پیدا می شود. از همان سن 36 سالگی در مدرسه سپهساالر 
به تدریس علوم می پردازد، لیکن گویا در علوم منقول کتب ابتدایی، 
شاید کتب سطوح را تدریس می کرده است. گویا خبری از تدریس 
مراحل نهایی علوم منقول به وسیله ایشان در دست نداریم. در همین 
ســنین در طهران نزد مرحوم آشتیانی بزرگ، شاگرد حضرت شیخ 
اعظم و شــارح کبیر فرائد علوم منقــول را همچنان ادامه می دهد، 
اگرچه در همان دوره بازگشــت به اصفهان تحصیالت داشته ، گویا 
تخصصی مثل علوم حکمی به دست نیاورده بود. گفته اند به منورعلی 
شاه که از مشایخ نعمت اللهی بوده هم ارادتمند بوده، ولی گویا سند 
جدی در دست نیست که از ارادت ایشان به مشایخ نعمت اللهی خبر 
صحیحی بدهد. معصوم علی شاه که البته قدری به توسع معتقد است 
و حتی گاه چند جلسه نشست و برخاست در مجالس مشترک را بر 
ارادت و سرسپردگی حمل می کرده، بر آن است که جناب مالعلی 
مدرس از ارادتمندان و بلکه سرســپردگان منورعلی شاه بوده است. 
این صحبت خیلی قابل اسناد و اثبات نیست. گفته اند پس از اینکه 
تدریس علوم منقول را رها کرد و فقط به تدریس معقول پرداخت، 
درس را به منزل منتقل کرد و از این نظر خوب شهرتی در تدریس 
منقول به دست نیاورد. اگرچه انتقال درس به منزل مطلقاً از اهمیت 
درس فلسفه ایشان نکاست؛ بلکه بر شهرت آن افزود؛ چراکه بعضی 
از مباحثی که شــاید در مدرســه مجاز به طرح آن نبود، در منزل 
توانست با خواص اصحاب طرح کند و ازاین رو، به مباحثی مثل آن 
نظریه معروف در معاد و تبعیت بدن از نفس و ســرانجام اتصال در 
عالم ظهور ارواح رسید. گفته اند این مطالب، حاصل بحث های ایشان 

در منزل با شاگردان خاصش بوده است. 
می دانیم آقاعلی با بزرگانی از حوزه حکمت اسالمی معاصر بود که 
شــاید نام بردارترین آنها حاجی سبزواری، آقامحمدرضا قمشه ای و 
مرحــوم جلوه باشــند. مرحوم جلوه قطعاً در حکمت مشــاء خیلی 
قدرتمند بوده اســت؛ چنان که آقامحمدرضا قمشــه ای در تدریس 
عرفان و به ویژه عرفان نظری بی رقیب است. شأن جناب حاجی هم 
که معلوم اســت. خود آقاعلی از مرحوم حاجی به وحید دهرنا، وحید 
عصرنا، وحید العصر تعبیر می کنــد و گویا به مرحوم حاجی اعتقاد 
بیشــتری از بین حکمای آن دوره داشته است. بعضی گفته اند علت 
این است که مرحوم حاجی به مسائل روحی و تهذیب نفس بیشتر 
عنایت داشــته است. البته وجود کسی چون آقامحمدرضا قمشه ای 
در آن دوره نشان می دهد مرحوم حاجی در این زمینه ها هم یکه تاز 
نبوده  است. شاید واقعاً آقاعلی ایشان را از نظر فلسفی از همه قوی تر 

می دانسته که با تعبیرات خیلی باالیی از ایشان یاد کرده است؛ چون 
قلم آقاعلی خیلی دقیق اســت و تعابیرش، تعابیر جدی ای است. در 
تمام حوزه نگاشته های ایشان هیچ گاه تعبیر زنوزی یا حتی اصفهانی 
دیده نمی شود. خیلی با اصرار از خودش به »طهرانی« یاد می کند؛ 
به ویژه از تعبیر حکیم زنوزی اســتفاده نمی کرد؛ شــاید می خواسته 
پدرش متفرد در این عنوان باشد یا شاید به این دلیل بوده که هیچ گاه 
در عمر خود زنوز را ندیده اســت. او از اصفهان برخاسته، به تهران 
رفته، به اصفهان بازگشته و به عراق عرب رفته و به طهران برگشته 
و تا آخر عمر در این شــهر بوده و هیچ سفری به آن مناطق نکرده 
است. به همین دلیل، ایشان خیلی دقیق تعبیر می کند. این تعبیری 
که از مرحوم حاجی می کند، تعبیری مبالغه آمیز یا حتی مجاز نیست، 
خیلی دقیق ایشان را وحید دهرنا یا وحید عصرنا می داند. به هرحال 
شــاگردان ایشــان، میرزا محمد باقر اصطهباناتی، آقامیرزا هاشم 
اشکوری استاد استاد مرحوم امام، آقامیرزا حسن کرمانشاهی بزرگ 
حکیم مشایی و آقامیرزا علی اکبر ِحَکمی یا ِحکمی، البته ایشان به 
ِحَکمی معروف است و آقامیرزا طاهر تنکابنی معروف هستند که این 
دو نفر آخرین شــاگردان باقی ماندة آقاعلی مدرس به شمار می آیند. 
آخرین کسانی که از محضر ایشان استفاده کردند، آقامیرزا علی اکبر و 
میرزا طاهر تنکابنی بزرگ هستند. خدا رحمت کند مرحوم تنکابنی را، 
مورد ظلم فجیع رضاشاه قرار گرفت و نه فقط امالک و اموالشان را 
غصب کردند، که حتی کتابخانه شان را غصب کردند و ایشان خیلی 
با ناراحتی از این دنیا رخت بربست. در سال 1307 آقاعلی فوت کرد 
و در پایین رواق حضرت عبدالعظیم حسنی دفن شد و امروز هم مزار 
ایشــان، اگرچه زمان زیادی هم نگذشته، موجود است. خود مرحوم 

تنکابنی را هم به همین علت ارادت به استاد در آنجا دفن کردند. 
به هر روی، مجموعه ای از آثار این مرد بزرگ موجود است که یک 
بار به نحو ناقص چاپ شده است و إن شاء اهلل مجموعه کامل آن به 
همت همین کنگره به وسیله دوستان مجمع عالی حکمت اسالمی 
در قم چاپ خواهد شــد. مثال من حواشی اســفار ایشان را دیده ام، 
دو جلد قطور اســت که خیلی تفــاوت دارد با آن چیزی که در این 
مجموعه سه جلدی چاپ کرده اند و خیلی کامل تر است. عذرخواهی 
می کنــم و با تکرار این نکته که موضوع نشســت ما »دیدگاه های 
تطبیقی آقاعلــی مدرس و تطبیق برخی از دیدگاه های ایشــان با 
دیدگاه های دیگر حکیمان« اســت، از محضر جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای دکتر عسکری سلیمانی امیری با موضوع »وجود 

محمولی و براهین وجودی« استفاده می کنیم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی 
سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث وجود محمولی، یکی از مباحث 
بســیار دقیق، پیچیده و بااهمیت، هم در فلسفه اسالمی و هم در 
فلسفه غرب است. برای اهمیت این بحث به لحاظ تاریخی کافی 
است به تعلیقات فارابی مراجعه کنیم. او در تعلیقه ای از تعلیقاتش 
این مســئله را مطرح و بحث را چنین آغاز می کند: »پرسیده اند ـ 
یعنی مسئله را به صورت پرســش گزارش می  کند- که آیا وجود 
محمول است یا خیر؟« دقیقًا. خوب همه عزیزان استحضار دارند 
که کانت در فلسفه غرب همین را مطرح کرده که وجود محمول 
نیست. وقتی فارابی این ســؤال را مطرح می کند، می گوید قدما 
و متأخرین در این مســئله اختالف کرده انــد. این تعبیر به لحاظ 
تاریخی خیلی مهم است. وقتی شــخصی در قرن سوم یا اوایل 
قرن چهارم مدعی شــود قدما و متأخرین، معلوم می شود که مراد 
او قدما یعنی یونان باستان، متأخرین باز هم یونان باستان است؛ 

منتها احتمال دارد متأخرین در جهان اســالم دوره خود فارابی را 
شامل شود، می گوید قدماء و متأخرین اختالف کردند. بعد خودش 
نظر خود را خیلی صریح می گویــد. می گوید: یک عده این گونه 
معتقد شدند که وجود محمول است یا به تعبیر فلسفه اسالمی، در 
 »X« ،»موجود است X« قضایای هلیه بســیطه، وقتی می گوییم
موضوع، و »موجود اســت« محمول است. آیا واقعًا چنین چیزی 
است که به حسب ظاهر موضوع و محمولی داریم یا خیر؟ فارابی 
می گوید یک عده معتقدند محمول نداریم؛ اگرچه به حسب ظاهر 
گزارش و حمل می کنیم، وعده ای می گویند داریم. بعد می گوید: 
»و عندی«؛ یعنی خودش می خواهد مســئله را حل و فصل کند. 
می گوید هر دو قول درســت است؛ منتها هر کدام به جهتی. بعد 
می گوید »اگر به لحاظ طبیعی«؛ البته منظور فارابی در اینجا، یعنی 
به لحاظ فلسفی. در بحث منطق کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی 
عقلی داریم. کلی طبیعی یعنی چه؟ یعنی ناظر به واقع است. کلی 

وجود محمولی و براهین وجودی
حجت االسالم والمسلمین دکتر عسکری سلیمانی امیری
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منطقی یعنی مفهوم کلیت. کلی عقلی یعنی طبیعت مقید به کلی. 
پس اینجا که می گوید به لحــاظ طبیعت، یعنی به لحاظ طبیعت 
و واقع. خوب در مورد مســئله ای از واقع چه کســی باید سخن 
بگوید؟ فلســفه؛ یعنی به لحاظ فلســفی. فارابی می گوید به لحاظ 
فلسفی وجود محمول نیست، ولی به  لحاظ منطقی وجود محمول 
است. بعد اســتدالل می کند و می گوید صدق و کذب پذیر است. 
هلیه بســیطه یا صادق است یا کاذب. مثاًل اگر بگویم »آب روی 
میز هستی ندارد«، کاذب است و »هستی دارد« صادق است. پس 
به لحاظ صدق و کذب که بحثی منطقی اســت، وجود، محمول 
است، ولی به لحاظ واقع محمول نیست. حاال این همان داستانی 
است که بعدها، هم در فلســفه غرب و هم در فلسفه اسالمی با 
ادبیات متفاوت، هر کدام بر اســاس ادبیات فلسفی خودشان این 

مسئله را مطرح کردند که بدان اشاره خواهم کرد. 
در فلســفه اســالمی در این فضا مطرح شــد که اگر وجود را بر 
چیزی حمــل کردیم، یعنی »موجوٌد« را محمــول قرار دادیم و 
به تعبیر دیگر، هلیه بسیطه تشــکیل دادیم، آیا واقعًا این درست 
است؟ مشکل فیلسوفان اسالمی از اینجا سرچشمه گرفته است. 
مشکل فلسفی ای که فیلســوفان به آن تفتن کرده اند، این است 
که اگر شــما گفتید »X موجود اســت«؛ یعنی حمل برقرار شد. 
یک قاعــده ای دارند که آن قاعده معروف بــه »قاعده فرعیه« 
اســت: »ثبوت شیء لشیء فرع الثبوت مثبت له«. می گویند شما 
می خواهید »موجوٌد« را بــر »X« حمل کنید؛ بر کدام »X«؟ بر 
»X« معدوم؟ »موجوٌد« بر »X« معدوم حمل نمی شــود. قاعده 
فرعیه می گوید در رتبه ســابقه باید »X« موجود باشد، که این یا 
مستلزم تسلسل است یا مســتلزم دور. اگر وجودی که در ناحیه 
موضوع اخذ می شــود، عین وجود در ناحیه محمول باشــد، دور 
می شــود. اگر بگوییم نه، یک وجود دیگر دارد، آنگاه می پرســند  
رابطه آن وجود با »X« چیست؟ دوباره همین سؤال در آنجا تکرار 
می شود و تسلسل پیش می آید. این واقعًا در فلسفه اسالمی برای 

فیلسوفان درگیری جدی ذهنی پدید آورده است.
اگر رســاله مالصدرا بــا عنوان اتصاف الماهیــه بالوجود را دیده 
باشــید، تمام دیدگاه ها گوناگون فیلسوفان اسالمی در آنجا آمده 
است. بعضی  گفتند قاعده »ثبوت شیء لشیء فرع الثبوت مثبت 
له« در خصوص هلیه  بســیطه استثنا شده است و معمواًل این را 
به فخر رازی نســبت می دهند. ما در آثــار او به صراحت این را 
پیدا نکردیم، ولی مطالبی در مباحث المشــرقیه او یافت می شود 
که بتوان تا حدودی توجیه کرد که کســانی که اســتثنا را گفتند 
و آن را به فخر رازی نســبت دادند، شــاید برداشتی از بعضی از 
عبارتی اســت که فخــر در این زمینه دارد. امــا درعین حال این 
استناد، استناد قاطع نمی تواند باشد. افزون بر اینکه حتی می توان 

برای آن توجیه قائل شــد و اینکه گفته می شود استثناست، شاید 
از باب اســتثنای منقطع در ادبیات باشــد و در واقع هلیۀ بسیطه 
مصداق آن قاعده نیســت. صرف نظر از این، اگر کســی واقعًا به 
اســتثنا معتقد شود، بسیار روشن است که قواعد عقلی استثناپذیر 
نیســت. بعد از او شیخ اشراق همین مسئله را دارد. شیخ اشراق با 
اعتباری اعالم کردن وجود به راحتی می تواند از این مســئله عبور 
کند. دوانی قاعده را منکر می شــود و می گوید اصاًل قاعده فرعیه 
درســت نیست و باید دنبال قاعده استلزام برویم. شارحان تجرید 
بــاز اقوالی دارند. مالصدرا بر اســاس نظریه ذوق تأله که دوانی 
داشــت، باز جواب این مســئله را مطرح و آن را نقد می کند. در 
واقع او هر یــک از این دیدگاه ها را مطرح و نقد می کند تا نوبت 
به خودش می رســد. در اینجا ســه تا جواب می دهد که یکی از 
آنها، جواب معروفی است که معمواًل بعدها در کتاب های فلسفی 
شــهرت یافت. که اگر بر اساس ادبیات و اصطالح اصولی بحث 
کنیم، هلیه بســیطه تخصصًا از قاعده خارج است و اصاًل قاعده 
شاملش نبوده اســت، چرا؟ برای اینکه مفاد قاعده فرعیه »ثبوت 
شــیء لشیء« است و مفاد هلیه بســیطه »ثبوت الشیء« است. 
این جواب، جوابی اســت که محققان از فیلســوفان اسالمی به 
آن معتقدند؛ یعنی مشــائیان نیز همین را مطرح می کنند. اما خود 
مالصدرا بر اساس اصالت وجود می گوید در هلیه بسیطه که شما 
»X« را موضــوع و »موجوٌد« را محمول قــرار می دهید، این از 
باب عکس الحمل است. وقتی مالصدرا بر اساس مبنای حکمت 
متعالیــه به این مســئله می پردازد، می گوید ایــن از باب عکس 
الحمل اســت. در واقع این گونه می شــود: »بعضی از موجودات 
X اســت«. »X« محمول اســت؛ یعنی ماهیت محمول است و 
اتفاقًا ماهیت، صفتی برای وجود است. وجود اگر حد داشته باشد، 
ماهیت از حدش انتزاع می شــود. مالصدرا می گوید قاعده فرعیه 
در هلیه بســیطه جاری است، مشروط به اینکه هلیه بسیطه را به 
حالــت واقعی خودش برگردانیم؛ یعنی جای موضوع و محمول را 
که به حسب ظاهر ماهیت است و وجود، عوض کنیم و به وجود و 
ماهیــت تبدیل نماییم. حاال من می خواهم به جواب اول برگردم. 
جواب اول مالصدرا که مربوط به مشائیان هم هست، و آن اینکه 
قاعده فرعیه »ثبوت شیء لشــیء« است و هلیه بسیطه »ثبوت 
الشیء« است. چون قرار است بحث مقایسه ای انجام بگیرد، این 
نکته را عرض می کنم و بعد به رأی قبل مالصدرا برمی گردم. در 
این زمینه مالصدرا، آقاعلی مدرس و دیگران، همه این جواب را 
قبول دارند. عالمه طباطبایی هم که همین بحث اتصاف الوجود 
بالماهیــه را در نهایه مطرح می کند، همیــن جواِب به اصطالح 
مبنایی بر اســاس اصول فلســفی، و نه اصول حکمت متعالیه را 
مطرح می نماید. کانت همین مســئله را متعرض می شــود. او در 
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این مسئله متأثر از هیوم است. هیوم مدعی است ـ حاال به تعبیر 
ما هلیه بســیطه، آنها البته این تعابیر را ندارند و در واقع ناظر به 
وجود اشیا هستند ـ آیا اشیایی که به وجود متصف می شود، وجود 
صفتی برای شیء اســت یا صفتی بر آن نیست؟ االن این برگ 
گل مصنوعی که روبه  روی آن نشســتیم، سبز است. سبزی یک 
صفت است و محمولی است که بر آن حمل شده است. می گوییم 
موجود اســت. آیا وجود مثل ســبزی که به این شــیء نســبت 
می دهیم، چیزی است که به شیء نسبت می دهیم؛ به گونه ای که 
برگ واقعیتی است و وجودش هم یک واقعیت دیگر، آن گونه که 
برگ واقعیتی اســت و سبزی اش واقعیت دیگر؟ آیا واقعًا وجود و 
برگ همین حالت را دارند؟ هیوم می گوید نه، این گونه نیســت. 
کانت هم به تبع او می گوید نمی تواند این گونه باشد. نکته ای که 
کانت به آن رسیده، مهم است. تعبیری که از متن کانت استخراج 
کردم، این اســت که وجود وضع الشیء است. وضع الشیء است 
یعنی چه؟ یعنی فرض کنید اگر چیزی موجود نباشد، جاعل او را 
برقــرار می کند. برقرار می کند یعنی چه؟ یعنی موجودش می کند. 
خوب همه عالم هستی امکانی به حسب ذاتشان که وجود ندارند، 
خدا جعل و خلقشــان می کند. حاال این نکته را در بحث جعل و 
خلق می گویم. آیا جعل و خلق به این معناست؟ می گوییم خدا به 
اشیا وجود داده است، آیا به این معناست که مثاًل ما به فرزندانمان 
پول می دهیم؟ آیا خدا وجود داده است، به این معنا است که من 
به فرزندم پــول داده ام؟ خودتان این را تحلیــل کنید. مثاًل من 
به فرزنــدم یک هزار تومانی داده ام: 1. من هســتم ، 2. فرزندم 
هســت، 3. پولی هست، 4.دهنده ای هست، 5-گیرنده ای هست. 
پنــج چیز در واقع تعامل می کنند تا اینکه می گوییم پول دادن در 
خارج رخ داده است. آیا خدا که جعل می کند: 1. جاعل داریم، 2. 
مجعــول داریم، 3. چیزی داریم که خدا می دهد، 4. دهنده داریم، 
5. گیرنــده داریم، ایــن پنج چیز را داریم؟ خدا که ســلیمانی را 
آفرید، یک حقیقِت سلیمانی به صورت جداگانه وجود داشت، یک 
حقیقت خدایی، فعل دادن خدا یعنی ایجاد، فعل گرفتن من وجود 
را، و در خزینــه غیبش اصل وجود، همان طورکه در جیبمان پول 
هست و می دهیم، آیا این  گونه است؟ یا نه، حقیقتی بود که فعلی 
از او صادر شــد و بعد می گوییم من موجود شدم. کانت می گوید 
وجود جعل الشــیء و وضع الشیء اســت. ما در ادبیات فلسفی 
خودمان چه می گوییم؟ می گوییم ثبوت الشــیء اســت. اگر به 
فاعل نسبت دهیم، می گوییم اثبات الشیء و اگر به گیرنده نسبت 
دهیم، می گوییم ثبوت الشــیء. کانت هــم دقیقًا به همین نکته 
توجه می دهد و می گوید ثبوت الشــیء. بنابراین، کانت تا اینجا با 
فیلسوفان اسالمی همراه است. منتها از این به بعد نکته هایی دارد 

که می خواهم به آنها اشاره کنم. 

کانت بر اســاس این در فلسفه غرب به ویژه در فلسفه دین که به 
ادله اثبات خدا می رســند، می گوید امکان ندارد اثبات وجود خدا 
را مطــرح کنند و بحث برهان وجودی را مطــرح نکنند. برهان 
وجودی از آنســلم آغاز شده و فراز و نشیب هایی داشته است. به 
تعبیر پلنتینگا، این برهان وجودی از آن زمانی که آنســلم آورده، 
دو صف طوالنی از فیلسوفان را در دو طرف خودش گرفته است: 
طرفداران موافق این برهان و طرفدارن مخالف این برهان. جالب 
اینکه می گوید نفس برهان مهم نیست؛ مهم این است که پشت 
این برهان، دقیق ترین مســائل فلســفی مطرح می شود و هیچ 
فیلسوفی حاضر نیست از این مسئله عبور کند و باید اینها را مطرح 
کند. از این نظر آنســلم مطرح کرد و هم زمان، معاصرش گونیلو 
نقدی نوشت و دوباره در زمان دکارت مطرح شد و معاصرش نقد 
مفصلی بر علیه او نوشــت و همین طور تا زمان کانت جلو آمد. به 
قول امروزی ها، کانت وقتی بحث برهان وجودی را مطرح کرده، 
کمرش را شکسته است. کانت این نکته را متوجه شده که برهان 
وجودی در فضای فیلسوفان غربی، اساسی ترین برهان است؛ زیرا 
برهان های جهان شناختی در برهان وجودی ریشه دارد. پس اگر 
مشــکل برهان وجودی حل نشود، برهان های جهان شناختی هم 
از اعتبار ساقط می شوند. حاال این اشکال درست است یا نادرست، 
باید در جای خودش بررسی شود، ولی این نکته، نکته-ی دقیقی 
است. فیلســوفان ما در مباحث منطقی به مناسبت اعتبار براهین 
ان و لم، متوجه نکته اساسی در خصوص اثبات واجب شده اند که 
باز این خودش داستان مفصلی دارد که جداگانه باید مطرح شود و 
نمی توان در این فضا آنها را مطرح کرد. نکته این است که کانت 
می گوید برهان های وجودی قابل قبول نیســت. او اواًل و بالذات 
به تقریر خاص دکارت توجه دارد. دکارت گفته اســت خدا یعنی 
کامل مطلق. بعد گفته اســت کامل مطلق، آن حقیقتی است که 
هر کمالی را ـ حاال به تعبیر من ـ بدون نقص داراست؛ چون که 
مطلق اســت. وجود کمال است؛ پس خدا که کامل مطلق است، 
واجد وجود است. واجد وجود است یعنی چه؟ یعنی موجود است. 
به همین ســادگی ثابت می شــود خدا موجود است. کانت از باب 
اینکه وجود محمول نیســت، اســم این نوع برهان ها را »برهان 
وجودی« گذاشته است؛ وگرنه، اسم با مسمای این است که اینها 
را برهان هایــی مفهومی بنامیم؛ یعنی از تعریف و مفهوم خدا و با 
قواعد عقلی محــض بتوانیم وجود خدا را نتیجه بگیریم. دکارت، 
آنسلم و دیگران، و در حوزه فلسفه اسالمی تا اینجا که ما بررسی 
کردیم، مال مهدی نراقی اولین بار، و پس از او شیخ محمدحسین 
غروی اصفهانــی، هم برهان هایی دارند که بــه واقع می توانیم 
آنها را از نوع برهان های وجودی قرار دهیم. امروزه هم کســانی 
هستند که به برهان های وجودی اهتمام می ورزند. ما هم مقاله ای 
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نوشتیم و تا حدودی خواستیم همین ادعا را بکنیم که ما می توانیم 
برهان هایی از نوع برهان های مفهومی بیاوریم و وجود خدا را بر 
اساس آن نتیجه بگیریم. اما اشــکال کانت این است که وجود، 
محمول نیست، ولی دکارت در تقریرش وجود را محمول قرار داد 
و با تعریف کامل مطلق خواست بگوید وجود نمی تواند از آن سلب 
شــود. بنابراین، صرف نظر از اینکه وجود، محمول است یا نیست 
ادعا این است که، برهان های وجودی قابل قبول نیست. یکی از 
پاســخ هایی که می توان به کانت داد، همین است. وجود محمول 
باشــد یا نباشد، ما دنبال محمول بودنش نیستیم؛ ما دنبال قضیه 
صادق هســتیم. اگر صغرا و کبراهایی که دکارت آورد، صادق اند، 
آن نتیجه را می دهند، و اگر برهان دکارت به دلیل مشکل فنی در 
درون خودش اعتبار نداشــته باشد، پس برهان غلط او است. چرا 
ادعا می شود هر برهان وجودی باطل است؛ به این دلیل که وجود 
محمول نیست؟ وجود محمول نباشد، ما به محمول نبودن کاری 
نداریم؛ مهم برای ما صدق است؛ یعنی اگر صدق صغرا و کبراها 
نتیجه داد »X موجود اســت«، خوب این »موجود« که محمول 
نیست، محمول نباشد، ولی آیا صادق است یا نه؟ وضع الشیء را 
نشــان می دهد یا نمی دهد؟ ما دنبال وضع الشیء بودیم. شما هم 
که پذیرفتید هلیه بسیطه وضع الشیء است. پس می تواند برهان 

وجودی درست باشد.
این یکی از کارهایی اســت که می توان کار تطبیقی در این حوزه 
انجام داد و فیلســوفان ما به درســتی وجود را محمول می دانند؛ 
یعنی به لحاظ منطقی آن را محمول می دانند، ولی وقتی به لحاظ 
فلسفی بحث می کنند و می گویند وجود الشیء است، ثبوت الشیء 
اســت، یا به تعبیر کانت، وضع الشیء اســت. این یک نکته که 
بحثی تفصیلی در جــای خودش دارد و عزیزان می توانند در این 
حوزه تحقیق کنند که آیا وجود محمول اســت یا نه، و نســبت 
محمول بودن یا نبــودن وجود با ادله اثبات وجود خدا اگر از نوع 

براهین وجودی باشد، چه نسبتی است. 
به این نکته هم اشاره کنم که اشکال هایی که به براهین وجودی 
می گیرند، مختلف اســت. اساسی  ترین مشکل، خلط ذهن و عین 
اســت؛ چون می خواهید از مفهوم واقعیــت را نتیجه بگیرید. این 
بزرگ ترین اشکال اســت که در میان اساتید بزرگوار ما، حضرت 
استاد جوادی آملی به این نکته خیلی اصرار می ورزد و براین اساس 
برهان های وجودی را ناتمام می داند. ایشان سنگ بنای براهین را 
برهان های صدیقین می داند که در جای خودش برهان صدیقین 
قویم اســت. اما آیا از این اشکال می توان عبور کرد یا نه؟ به نظر 
می رسد شاید بتوانیم از آن عبور کنیم، ولی درعین حال جدی ترین 
اشــکال، همین اشکالی اســت که جناب اســتاد جوادی مطرح 
کرده اند. اما کانت اشــکال سومی را مطرح می کند. این خلط بین 

مفهوم و مصداق را می توان از فیلســوفان غربی با ادبیات فلسفی 
خودشــان استخراج کرد؛ یعنی اگر شــما بحث ها و اشکال هایی 
که فیلســوفان غربی دارند، تحلیل عقالنی بکنید و مقایسه انجام 
دهیــد، می بینید همین اصطالح خلط بیــن ذهن و عین یا خلط 
بین حمل ذاتی اولی و حمل شــایع صناعی دارد رخ می دهد، ولی 
آیــا  این خلط واقعًا رخ می دهد یا به بررســی تحقیقی نیاز دارد؟ 
ما تا آنجاکه به آن رســیدیم، می توانیم از آن مشکل عبور کنیم. 
دشواری در واقع همین جاســت، ولی شاید بتوان از این مشکل 

عبور کرد:
 نکته ای که شــاید بتوانم در عرض چند دقیقه بگویم، مقایســه  
بین آقاعلی مدرس و تمام فیلســوفان اسالمی در این مسئله و از 
آن طرف، کانت و دیگران در ضرورت ازلی اســت. ضرورت ازلی 
بحث های مختلفی می تواند داشته باشد. وقتی ضرورت را به خدا 
نسبت می دهیم، یک ضرورت واقعی است در برابر ضرورت های 
دیگری که بعضی به ضرورت های منطقی تعبیر می کنند که گویا 
در فضای ذهن است و این در فلســفه تحلیلی بحث های بسیار 
جدی ای را به خودش اختصاص می دهد که من وارد آن نمی شوم. 
اما یکی از اشــکال هایی که کانت بــر براهین وجودی می گیرد، 
اشــکال عامی است و پاسخش در فضای فلسفه اسالمی به نظر 
من آسان است. کانت اشکال هایی به تقریر دکارت می گیرد و آن 
را تعمیم می دهد و می گوید اساســًا هر برهان وجودی باید همین 
ســاختار و طراحی ای را که دکارت دارد، داشــته باشد. بنابراین، 
اگر این اشکال، اشــکال وارد بر تقریر دکارت باشد، بر هر تقریر 
دیگری نیز وارد است؛ به ویژه اینکه هم آنسلم و هم دکارت پس 
از آنکه با اشکال مواجه شدند، در مقام پاسخ، تقریر دومی از برهان 
وجودی شان داده اند و در این تقریر از عنوان چیزی که بزرگ تر از 
آن قابل فرض نیست یا از عنوان کامل مطلق استفاده نکرده اند. 
هم آنســلم و هم دکارت در تقریر دومشان از عنوان واجب الوجود 
استفاده کرده اند. جالب اینکه در تقریر مرحوم اصفهانی و مرحوم 
نراقی از اول روی همین عنوان اصیل واجب الوجود تکیه شــده 
اســت. امروزه در فلســفه غرب امثال هارتشورن که برهان های 
وجــودی را تقریر می کنند، دقیقًا همــان کاری را انجام می دهند 

که پیش تر مرحوم اصفهانی در تحفة الحکیم خود آورده است. 
حال اشکالی که کانت بر تقریر دکارت می کند، چیست؟ می گوید: 
آیا شــما می توانید مثلث را وضع کنید؛ یعنی بگویید هست، ولی 
ســه ضلع ندارد؟ تناقض پیش می آید. در تقریر ظاهری دکارت 
همین نکته هســت. اتفاقًا مثال مثلث و کوه را می زند. می گوید 
کوه بدون دره نداریم و مثلث بدون سه ضلع یا سه زاویه نداریم؛ 
زیــرا تناقض پیش می آید. می گوید واجــب الوجود بی وجود هم 
تناقض است. حاال اشکال کانت چیست؟ اشکال کانت این است 
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که می گوید شــما نمی توانید مثلث را وضــع کنید و روی تاس 
بنشــانید، ولی ســه ضلع را از آن جدا کنید. امــا یک کار دیگر 
می توانید بکنید: اینکه بگویید مثلث نیســت؛ پس سه زاویه و سه 
ضلع هم ندارد، آنگاه تناقضی الزم نمی آید. نکته این اســت که 
مثــال دکارت به مثلث و کوه، این ذهنیــت را پدید می آورد که 
ضرورتــی که دکارت دارد بحث می کنــد، گویا ضرورت ذاتی در 

منطق است نه ضرورت ازلی در فلسفه.
عزیــزان اســتحضار دارند در بحث منطق که انــواع ضرورت را 
می شمارند، یکی ضرورت ذاتی است و پیش از آن ضرورت ازلی 
اســت. در توضیح ضرورت ذاتی چه می گویند؟ می گویند موضوع 
تا وقتی موجود اســت، محمول نمی تواند از آن سلب شود. مثال 
معروفش همان انســان و ناطق اســت. می گوییم »کل انســان 
ناطق بالضروره«، یعنی چه؟ یعنی تا وقتی انســان هســت، نطق 
را نمی توان از او جدا کرد، ولی می شــود انســان نباشــد و نطق 
هم نداشــته باشد. پس با وضع انسان و سلب نطق، دچار تناقض 
می شــویم، یعنی اگر ســالبه را به انتفای محمول باشد، تناقض 
ایجاد می شود، ولی اگر سالبه را به انتفای موضوع کردیم ـ یعنی 
چون موضوعش نیست بگوییم محمول نیست؛ ـ تناقضی ندارد. 
کانت هــم همین گونه می گوید. می گوید شــما در تقریر دکارت 
نمی توانیــد خدا را فرض کنید و علم مطلق را از او جدا کنید. علم 
مطلق نباشــد، دیگر آن خدا، خدا نیست. مثل این است که مثلث 
را فرض کنید و سه ضلع را از آن جدا کنید، که مثلث دیگر مثلث 
نیست. همچنین شما نمی توانید خدا را وضع کنید و حیات مطلقه 
و قدرت مطلقه را از او جدا کنید، ولی می توانید بگویید خداـ  العیاذ 
باهللـ  نیســت؛ پس احکامش هم همراهش نیست و تناقضی هم 
در کار نیســت. تناقض وقتی است که موضوع وضع و  محمول 
سلب شود. اگر سالبه را به تعبیر فلسفه اسالمی به انتفای موضوع 
کنید، هیچ تناقضی پیش نمی آید. نکته این است: مگر آنکه- خود 
کانت می گوید-  موضوع از اموری باشــد رفع ناشدنی. یعنی چه؟ 
یعنی اینکه مگر آنکه نســبت محمول به موضوع از نوع ضرورت 
ازلی باشــد. کانت به اینجا که می رســد، مسیر را عوض می کند. 
می گوید ما در جــای خودش پذیرفته ایم تا چیــزی را در خارج 
حس نکنیم و نیابیم، احکام عقلی صرف اعتبار ندارند. می رود به 
حوزه معرفت شناســی؛ وگرنه، کانت ضرورت ازلی را متوجه شده 
اســت. حاال در فلسفه اســالمی ضرورت ازلی چیست؟ ضرورت 
ازلی آن اســت که هر گاه موضوع را در نظر بگیریم، در واقعیت 
و نفس االمر خودش، بدون هیچ شــرط و قیدی، محمول برایش 
ضروری اســت؛ مثل اوصاف ذاتیه خدا برای خدا. یا واجب الوجود 
که بدون هیچ قید و شــرطی وجود برایش ضروری اســت. این 
می شود ضرورت ازلی. نه حیثیت تقییدی دارد، به اصطالح فلسفه 

اســالمی و نه حیثیت تعلیلی. فرق بین ضرورت ازلی و ضرورت 
ذاتی چیســت؟ در این است که در ضرورت ذاتی می گوییم مثلث 
تا وقتی هست، سه ضلع و سه زاویه و احکام ضروری دیگر برای 
او ضرورت دارد. اما می تواند نباشــد؛ چون وجود مثلث یک وجود 
امکانی است و می تواند اساســًا نباشد. وقتی نباشد، هیچ حکمی 
هــم ندارد. اما اگر به جای مثلث و انســان و احکام و لوازم ذاتی 
مثلث و انســان، حقیقتی را قرار دهیم که آن حقیقت بدون هیچ 
قید و شــرطی وجود برایش ضرورت داشته باشد، آن اصاًل سلب 
ناشــدنی است. به اعتقاد من، برهان های وجودی دقیقًا به همین 
نکته توجه دارند. اگر کســی بتواند به برهان وجودی با این نگاه 
بنگرد، فقط باید مشکل حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی یا 
خلط ذهن و عین را که شــبهه ای در این زمینه است، به گونه ای 
حل و فصل کند. اما دیگر اشکال ها وارد نیست و کانت هم دقیقًا 
متوجه شد اگر تقریر برهان دکارت ناظر به ضرورت ازلی باشد که 
در واقع هم هست، هیچ اشکالی بر برهانش وارد نیست؛ اال اینکه 
یک بحث معرفت شناســی دارد؛ همان طورکه اینجا بحثی داریم 
که خلط بین ذهن و عین شده است یا نشده است، آن هم بحثی 
معرفت شناســی دارد که اساســًا معرفت با اموری که به اصطالح 
به درک حســی ما و از طریق درک حسی ما به فاهمه ما نرسد، 
قابل قبول اســت یا نیست؟ آن یک بحث و اشکال دیگری است 
که اشکال عامی است و  اساســًا در فضای معرفت شناسی طرح 
می شود. منتها نکته مهم که فیلسوفان اسالمی بر آن تکیه دارند 
و همواره بر اساس آن فلسفه خود را تنظیم کرده اند و این در آثار 
آقاعلی مدرس به خوبی هویداست، این است که پایه استدالل ها 
در فلسفه اسالمی، اصل امتناع تناقض است و این اساسی ترین و 
بدیهی ترین مســئله در فلسفه اسالمی است. اصل امتناع تناقض 
ناظر به واقع اســت و براهین وجودی مرحوم اصفهانی و مرحوم 
نراقی، و برهانی که من هم اقامه کردم، بر همین اســاس است. 
ما این گونه گفتیم: شــما عنــوان را واجب الوجود یا کامل مطلق 
قــرار بدهید )من کامل مطلق قرار دادم و مرحوم نراقی و مرحوم 
اصفهانــی واجب الوجود قرار دادند(، ولی بر اســاس اصل امتناع 
تناقض که ناظر به واقع اســت، کامل مطلــق یا واجب الوجود یا 
هر تعریفی را که تعریف انحصاری خدا باشد، موضوع قرار بدهید 
و این ســؤال را مطرح کنید که آیا موجود است یا نه؟ شق ثالث 
هم ندارد. اصل امتناع تناقض اســت. از دو حال خارج نیست: یا 
می گوییم موجود اســت یا می گوییم موجود نیســت. اگر موجود 
اســت، مطلوب ثابت می شــود و اگر معدوم است، باید تناقض را 
نشان داد. شما وقتی اصل امتناع تناقض را مطرح می کنید، بحث 
دقیقًا بحث خارجی عینی است؛ چه به سودش آن را اثبات کنید، 
چه علیه اش آن را نفی بکنید، راجع به خارج است. شما هر چیزی 
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را در نظر بگیرید، یا موجود اســت، یعنی در خارج تحقق دارد، یا 
معدوم اســت، یعنی در خارج تحقق ندارد. پس اصاًل بحث ذهنی 
نیست. مرحوم اصفهانی با تقریری که من می کنم، همین کار را 
می کند. می گوید ذات واجب  الوجود از آن نظرکه طبیعتی در ذهن 
من است، استقرار مفهومی یافته است و در خارج، یا موجود است 
یا معدوم. اگر بخواهد معدوم باشــد، یا باید معدوم بالذات باشــد 
یا معدوم بالغیر باشــد. معدوم بالغیر که قطعًا نیســت. چرا؟ برای 
اینکه ما درباره واجب الوجود سخن می گوییم. معدوم بالغیر یعنی 
چه؟ یعنی آنکه به واسطه علت معدوم می شود. خوب واجب الوجود 
به واســطه علت که معدوم نمی شود. اساسًا علت نمی پذیرد؛ پس 
معدوم بالغیر نیســت. معدوم بالذات هم نیست، چرا؟ برای اینکه 
معدوم بالذات آن است که تناقض باشد. آیا در عنوان واجب الوجود 
تناقض نهفته اســت؟ هیچ تناقضی ندارد. پس نه معدوم بالذات 
اســت، نه معدوم بالغیر و باید بگوییم موجود اســت. اکنون که 
موجود اســت، موجودات دو دسته اند: یا موجود بالغیرند یا موجود 
بالذات. حال واجب الوجود موجود بالذات اســت یا موجود بالغیر؟ 
خوب معلوم اســت موجود بالغیر نیســت. چرا؟ برای اینکه داریم 
براســاس اصل امتناع تناقض درباره عنوان طبیعت واجب الوجود 
بحث می کنیم. پس موجود بالغیر نیســت. از میان چهار احتمال، 
ســه احتمال که نفی شــد، احتمال چهارم بر اساس اصل امتناع 
تناقض تثبیت می شــود. مرحوم اصفهانی این گونه اثبات می کند. 
البته چهار ضلعی اش نمی کند؛ دو ضلعی می کند و راحت تر نتیجه 
می گیرد. ما تمام این شقوق مختلف را بررسی کردیم. تمام نکته 
این اســت که واجب الوجود حیثیتی نمی پذیرد، و به تعبیر مرحوم 
اصفهانی بالحیثیه است. نه حیثیت تعلیلی دارد که ممکن الوجودها 
دارند، نه حیثیــت تقییدی دارد که ماهیات ممکن الوجودها دارند. 
در اینجا همان اشــکال خلط ذهن و عین مطرح می شود. با این 
بیانی که من در اینجا اشاره کردم و بر اساس اصل امتناع تناقض، 
بحث را مطرح می کنیم که دراین  صورت کاًل این اشــکال منتفی 
می شود. برای اینکه یا موجود است یا معدوم دیگر بحث مفهومی 
نیســت. من از طریق مفهوم محکی این مفهوم را دارم می پرسم 
که وجود دارد یا ندارد؟ نداشــتنش یا باید تناقض آشکار باشد یا 
باید بالعله باشد. بودنش یا باید بالذات باشد یا بالعله باشد. بالعله ها 
کنار رفت، تناقض هم که نیســت، پس در متن خارج باید ثابت 
شــود. من با برخی از دوستان که این مطلب را مطرح می کردم، 
همین مشــکل خلط عین و ذهن را به ُرخ کشیدند حضار محترم. 
تأمل کنند من این سؤال را مطرح کردم و گفتم اجتماع نقیضین 
محال اســت یا نه؟ گفت محال است. گفتم در خارج محال است 
یا در ذهن محال؟ گفت در خارج محال است. گفتم شما مگر در 
خارج دیدی اجتماع نقیضینی را که محال اســت؟ ندیدی. شما از 

اجتماع نقیضیــن جز مفهوم چیز دیگری نداری، ولی درعین حال 
می گویی در واقع محال اســت. پس این گونه نیســت که اگر ما 
مفهومی را که در ذهــن داریم، نتوانیم به گونه ای آن را با خارج 
مرتبط کنیم. بله، هر مفهومی با خارج ارتباط ندارد و این نکته بر 
اساس همان ضرورت ازلی است که در فلسفه اسالمی به درستی 
به این مســئله توجه کرده اند. در پایان باز به ابن سینا اشاره بکنم. 
او بحث ضرورت را که در برهان مطرح می کند، دو نوع ضرورت 
درســت می کند. می گوید ضرورت به نحــو مطلق و ضرورت به 
حســب حمل، و ضرورت به حســب حمل را به ذاتــی و ازلی، و 
ضرورت های دیگر تقســیم می کند. این نکته بسیار جالبی است 
که آن را به بحث اول خودم عطف می کنم که ابن سینا هم توجه 
داشته اگر وجود را به موضوعی بالضروره نسبت بدهی، به لحاظ 
فلسفی حملی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه ثبوت الشیء است.  

از این رو این ضرورت را ضرورت مطلق نامید.
بــا عرض معذرت از وقتی که گرفتم، صلی اهلل علی محمد و آله 

الطاهرین.
دبیرعلمــی: از جناب آقای حجت االســالم والمســلمین دکتر 
عسکری سلیمانی امیری سپاسگزارم. بازگرداندن بحث به سابقه 
1150 ساله کتاب شریف تعلیقات فارابی، پرسش در باب اینکه آیا 
وجود محمول واقع می شــود یا نه، و نظر جناب فارابی، پی گیری 
مبحث از امام فخر رازی، شیخ اشراق و آرایی که صدرالمتألهین 
در رســاله اوصاف للوجود طرح کرده اند، نظر خاص ایشان برای 
خارج بودن هلیات بسیطه به نحو تخصصی از قاعده فرعیه ای که 
از امهات قواعد فلسفه ماست و تطبیق خاص کانت درباره برهان 
وجودی، نظر جناب مالمهدی نراقی در این زمینه و تقریر خاص 
جناب سخنران محترم از تقریر برهان وجودی و سرانجام نظری 
که از شیخ الرئیس درباره اقسام ضرورت طرح فرمودند، سیر کلی 
ســخنرانی جناب استاد بود که از محضر ایشان استفاده کردیم و 
اگر هم آقایان اســاتید فرمایشی داشته باشند، إن شاء اهلل بعداً در 

پایان جلسه خدمتتان خواهیم بود.
از اســتاد محترم، جناب حجت االســالم و المسلمین آقای دکتر 
احمد ابوترابی دعــوت می کنم درباره موضوع خودشــان، یعنی 
»نگاهــی تطبیقی میان حمل ذاتی اولی و حمل شــایع صناعی 
نزد منطق دانان مســلمان با قضایای تحلیلی و ترکیبی در فلسفه 

غرب« مطالب خود را بفرمایند.
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 بســم الله الرحمن الرحیم، الحمد للــه رب العالمین، و الصلوه و 
الســالم علی سید النبیاء و المرســلین، حبیب إله العالمین أبی 
القاسم محمد، و آله الطیبین الطاهرین المکرمین. تشکر می کنم 
که وقت عزیزتان را در اختیار این حقیر قرار دادید و از قبل پوزش 
می  طلبم که وقت شــما را می  گیرم و ممکن است بحث  های من 

فایده  ای برای حاضران در این جلسه، نداشته باشد. 
آقاعلی مدرس در مباحث مربوط به حمل، سیر منطقی خوبی را، که 
به یک معنا بی  سابقه است، پیمودند تا به حمل ال شیء علی نفسه 
و تقسیم حمل به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی رسیدند. در 
ادامه اشاره خواهیم کرد که این تقسیم سابقه طوالنی داشته و پیش 
از ایشان و حتی خیلی پیش از صدرالمتألهین مطرح بوده است. اما 
تقریر حکیم مدرس زنوزی یکی از دقیق  ترین درباره حمل ذاتی اولی 
و حمل شایع صناعی است. دیگران، مثل میرداماد هم مفصل بحث 
کرده اند، ولــی اختالف ها و تفاوت  دیدگاه هایی درباره این مفهوم و 

وجود دارد، که در نوشــته  های ایشان خوب منعکس شده است، از 
جمله این اختالف ها، اختالِف بین صدرالدین دشتکی و محقق دوانی 
درباره اعتبار تغایر در »حمل الشیء علی نفسه« و حمل ذاتی اولی 
است که در رساله حملیه مفصل آمده است. ضرورت اختالف و تغایر 
میان موضوع و محمول از مباحثی اســت که در فلسفه اسالمی در 

مباحث حمل داریم.
در فلسفه غرب هم تقسیمی از قضایا داریم به نام تحلیلی و ترکیبی. 
مشهور است که این تقسیم ابتکار کانت است، و نه تنها مشهور است، 
بلکه خود کانت ادعا دارد که من مبتکرم و هرچند زمینه های اولیه 
آن در دیگران بوده اســت، ولی کسی که به صورت روشن و دقیق 
این تفکیک را کرده، من هستم. بعد از کانت این تقسیم در فلسفه 
غرب یک تقسیم بسیار جنجالی شد. شاید نتوانیم به سادگی تقسیمی 
را در فلســفه غرب پیدا کنیم که این قــدر در آن اختالف نظر وجود 
داشته باشــد؛ زیاد بودن مســائل اختالفی در یک مسأله، یکی از 

نگاهی تطبیقی میان حمل ذاتی 
اولی در منطق فلسفه مسلمانان و 

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد ابوترابیقضایای تحلیلی در فلسفه غرب
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نشــانه  های اهمیت آن اســت. در اینکه آیا قضایای تحلیلی شامل 
قضایای سالبه می  شود یا نه، شامل قضایای شرطیه می  شود یا نه، 
شــامل قضایای کاذبه هست یا نیست، نسبتش با قضایای پیشین 
چیست، نســبتش با قضایای ضروری چیست، نسبتش با قضایای 
صادق چیســت، آیا همه صادق ها تحلیلی  اند  یا می  توان صادق غیر 
تحلیلی هم داشــت، آیا این تقسیم، یک تقسیم منطقی است یعنی 
خارج از این دو دســته قضیه هم قضیه ای داریم، یعنی شق سومی 
داریم یا نداریم، رابطه  اش با اصل عدم تناقض چیست تساوی است؟ 
اعم یا اخص اســت، نســبتش با اصل هو هویتـ  یا identity که 
الیب  نیتس بدان تصریح داشــتـ  چیست، نسبتش با کل قضایای 
عالم چیست، آیا می  توان گفت همه قضایای عالم تحلیلی  اند چنان که 
از الیب  نیتس نقل شده است و در میان اندیشمندان کشورمان هم 
جناب اســتاد آقای دکتر احمد احمدی به آن بــاور دارند که همه 
قضایای عالم، اعم از صادق و کاذب و ســالبه و موجبه همه  شــان 
تحلیلی  اند و غربی  ها هم به این موضوع پرداخته اند، مقسم تقسیم به 
تحلیلی و ترکیبی چیســت؟ قضایاست، حکم است، نسبت حکمیه 
اســت، جمله اســت، جمله معنادار اســت، جمله اعم از معنادار و 
بی  معناست، آیا قضایای تحلیلی گزارشی از واقع دربردارند یا نه، آیا 
مفیدند یا مفید نیســتند، گزاره  های بی  معنا هســتند یا گزاره  های 
کم فایده یا بی  فایده  اند، اصاًل قضیه هستند یا نیستند، یا شبه قضیه  اند، 
اینها عمده  ترین مسائلی است که روی تک تک مسائلش بحث  های 
مفصل شده اســت. مثاًل کریپکی فقط درباره رابطه  اش با قضایای 
ضروری مفصل بحث کرده که آیا می  توان گفت هر تحلیلی ضروری 
است یا هر ضروری تحلیلی است و نسبت این دو چیست؟ فیلسوفان 
موارد نقض متعددی پیدا کردند و مقاالت متعددی درباره آن نوشتند. 
این تقســیم چه اهمیتی دارد که این قدر آن را جدی گرفتند و چرا 
کانت این قدر این موضوع را جدی گرفت. البته در مجموع می  توان 
گفت او معرفت  شناسی  اش را با تحلیلی   یا ترکیبی آغاز نمی کند، بلکه 
با تقســیم قضایا به پیشین و پســین آغاز می  کند. مراد از پیشین، 
قضایای قبل از تجربه است که در انگلیسی apriory و مراد از پسین، 
بعد از تجربه است که در انگلیسی apostriory ، پیش از تجربه و بعد 
از تجربه؛ یعنی چیزی را که از تجربه به دســت آوردیم یا نیاوردیم. 
پیشینی  ها را به دو دسته analytic و synthetic؛ تحلیلی و ترکیبی 
تقسیم می  کند و به نظر می  رسد وی می خواهد این دو دسته تقسیم 
را مبنای همه معرفت  شناسی  اش قرار دهد. این خودش نشانه اهمیت 
موضوع است که گویا کل معرفت  شناسی کانت بر آن مبتنی است، 
معرفت شناسی ای که حقیقتاً از دقیق  ترین و پیچیده  ترین فلسفه  های 
غرب است. دقیق  ترین، نه به معنای درستی، بلکه به معنای اینکه یک 
سیر پیچیده فلسفی را پیموده است، نظام ساده  ای نیست که به راحتی 
بتوان آن را نقض کرد. وی برای اثبات صدق، برای توجیه قضایای 

صادق، و ارتباط با عالم خارجیـ  که مشکل می  توانیم بگوییم کانت 
به آنها، شیوه ای استعالیی داشته، یعنی همه  فلسفه کانت استعالیی 
است و همه مفاهیم کانت استعالیی است. اگر علم به نفس و علم 
به خود را هم قبول دارد، خود و من استعالیی است، نه من وجودی 
خارجی. اما درعین حال فلسفه  اش را می  خواهد با این بنا دو تقسیم از 
قضایا کند. اجازه می [واهم من مقــداری بحثم را درباره تحلیلی و 
ترکیبی کانت کامل تر کنم، بعد سراغ حمل اولی ذاتی و حمل شایع 
صناعی بروم، و ببینم نســبت این دو چیست. یادآوری این نکته را 
الزم می دانم به رغم اینکه کانت ادعا می  کند من مبدع این هستم 
و سابقه  ای هم در الک، دکارت، ولف و بومگارتن و هیوم دارد. البته 
وی درباره هیوم فقط اشــاره ای می کند و کمتر به آن می  پردازد، با 
اینکه به یک معنا تحلیل، فهم و اعتقاد به تحلیلی در هیوم روشن  تر 
از سایر افرادی است که وی از آنها نام می برد. تنها کسی که کانت 
از آن نام نمی  برد، و جا داشت نام ببرد الیب نیتس است. در حالیکه 
ادامه خواهم گفت که مهم  ترین تاریخچه و سابقه این تقسیم را باید 
در الیب  نیتس بررسی کرد که با یک واسطه، استاد خود کانت هم 
بوده است؛ چون ولف شاگرد الیب  نیتس و استاد کانت است و ولف 
حرف  ها را منتقل کرده و شاگردان الیب  نیتس در زمان کانت زنده 
بودند و بعضی هم با کانت هم درباره همین تقسیم درگیر شدند حتی 
ادعا کردند که تو این تقسیم را از الیبنیتس گرفته ای، یعنی تقسیم 
تحلیلی و ترکیبی مربوط به الیب  نیتس اســت. البته عرض خواهم 
کرد که آن چیزی که الیب  نیتس دارد با آنچه کانت دارد، تفاوت هایی 
هم دارد. کانت چه می  گوید؟ کانت دو سه تعریف برای تحلیلی دارد. 
می  گوید اگر محمول عینی موضوع باشــد، یــا محمول مندرج در 
موضوع باشــد، قضیه تحلیلی است؛ چون ما فرض گرفتیم مثاًل در 
قضیه »اإلنســان حیوان ناطق«. چون ما از مفهوم انسان، حیوان 
ناطق را می فهمیم، اگر بگوییم »انسان حیوان است« باز همین است 
و اگر بگوییم »انســان ناطق است« یا بگوییم انسان حیوان ناطق 
است. اما اگر صدق قضیه از مفهوم موضوع استخراج نشد، این قضیه 
ترکیبی اســت. آن  گاه ترکیبی  ها دو دسته  اند: یا پیشین اند یا پسین. 
پیشــین است اگر من به تجربه نیاز نداشته باشم. مثال کانت برای 
ترکیبی پیشــین این است که »هر پدیده  ای به علت نیاز دارد«. در 
مفهوم »پدیده«، »نیاز به علت داشتن« نیست. متکلمین می گویند 
الزمه حادث بودن نیاز به علت اســت.  غربی  ها هم معمواًل قاعده 
علیت را این گونه معنا می-کنند؛ به جای امکان ماهوی که در فلسفه   
داریم و امکان فقری که صدرالمتألهیمن جای آن گذاشــته است. 
طبق مبانی فلسفی ما می گوییم این که »هر پدیده  ای نیاز به علت 
دارد«، به خاطر این اســت که ممکن است به هر حال کانت این را 
می  گوید ترکیبی پیشینی است؛ وی قضایای ریاضی را هم از همین 
قسم می داند یعنی می گوید اینها تحلیلی نیستند و از آن طرف هم 
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عقل بدون نیاز به تجربه آن را درک می  کند. مواردی هم داریم که 
بدون تجربه نمی  توان آنها را درک کرد. اینکه »هر فلزی با حرارت 
منبســط می  شــود« این مثال هم از خود کانت است. این، ترکیبی 
پیشین نیست، پسین است و با تجربه به دست آمده است. نکته مهم 
در کانت این است که او آگاهانه تصریح می  کند که ریاضیات ترکیبی 
پیشین است، نه تحلیلی. یعنی چه؟ می  گوید من می  دانم اگر لوازم 
عقلی موضوع را در نظر بگیرید و آنها را در محمول بیاورید، می توانید 
عقاًل بفهمید این درســت است، ولی این دیگر تحلیلی نیست. من 
می  دانم مشکل همین جاست. مشکل این است که وقتی مفهومی را 
در موضوع ندارید و در محمول می  آورید، این را از کجا آوردید؟ یا از 
تجربه به دســت آوردید خوب دلیلش تجربی اســت و این اساس 
معرفت  شناســی کانت است و دلیلش معلوم است، ولی اگر این را از 
درون موضوع به دست نیاورده اید، پس آن را از کجا آوردید؟ ایشان 
می  گوید همه مشکل فلسفه همین جاست. خودش می  گوید باید این 
را از شــهود ماتقدم به دست آورید. فالسفه ما می گویند اینها الزم 
عقلی  اند. الزمه  های عقلی از معنای موضوع استنباط می  شوند و در 
درون آنها نیستند. البته الزم های عقلی در دو دسته بّین و غیر بّین 
قرار می گیرند. الیب  نیتس به  صورت دیگری بحث را آغاز می  کند. او 
می  گوید حقایق )truths( دو دســته  اند. بــه عبارت دیگر، می توانید 
بگویید قضایا دو دسته  اند. در فلسفه الیب  نیتس خیلی اهمیت ندارد 
که مقسم را چه قرار دهید، حقایق، قضایا، یا ... چنان که به نظر من 
 judgements در کانت هم اهمیت نــدارد که بگوییم احکام، یعنی
تقســیم می شود به پیشــین، پســین، ترکیبی و تحلیلی یا قضایا 
propositions. در الیب  نیتــس هم آنچنان اهمیت ندارد، می  گوید 
 truths of و truths of fact حقایق عقل اند یا حقایق واقع  اند؛ یعنی
reason. حقایق دو دسته اند، حقایقی که برای فهم صدق آنها باید به 
خــارج رجوع کنم و حقایقی که از درون خود عقل می-گیریم. بعد 
حقایق عقل را به دو دســته  حقایق اولیه  )primary( عقل و حقایق 
 derivative ثانویه  عقل تقســیم می  کند، او واژه ثانویه ندارد، بلکه
دارد. فکر کنم بشــود آن را به مستنبطه و مشتقه ترجمه کرد. ولی 
مرادش معلوم اســت. می  گوید آنهایی که با گذر از مفاهیم اولی به 
الزم  های آنها، از الزم به الزم دیگر می رسیم، اینها می  شود حقایق 
مستنبطه عقل. و مربوط به عقل  اند و به عالم خارج کاری ندارند. ما 
این طور جلــو می  رویم. بعــد می  گوید حقایق اولیــه عقل مبنای 
معرفت  اند. مثال می  زند که »A، A اســت« و در زبان ما »الف، الف 
است«، »AB، B است«، »AB،  A است«. این شد شبیه حرف  های 
کانت که یا کل موضوع و محمول یکی است یا بخشی از موضوع 
در محمول آمده است. البته می  گوید این قضایا مشکالتی دارند. یکی 
این است که گزارشی از واقع نمی  دهند. اینها چیزی شبیه تصورند و 
حقایق یا حقیقتی را بیان نمی  کنند. البته خود وی در جای دیگری از 

کتاب new essays  می  گوید این طور هم نیست که بی  فایده باشد، 
این  ها مبنای معارف  اند، چون اگر این قضایای هو هویهـ  و به تعبیر 
وی قضایای identity نباشــند ـ اصاًل برهــان و از جمله خلف پا 
نمی گیرد. برهان خلف از اینجا آغاز می    شــود سپس این مشکل را 
مطرح می  کند که ما نمی  توانیــم بگوییم همه آنچه را که به  لحاظ 
عقلی قبول داریم، قضایای هوهویه یعنــی از حقایق اولیه  اند، باید 
بخشی از آن را در حقایق ثانویه بگذاریم. چون آنها مستقیماً از درون 
موضوع بیرون نمی  آیند. اینهــا که عرض کردم، از خود کتاب  های 
الیب  نیتس است، نه از شــرح  ها و نوشته  ها. می بینید سابقه خیلی 
قوی  ای است. فرصتی نیست به عبارت دیگر کسانی که قبل از کانت 
در نوشته هایشان زمینه تحلیلی و ترکیبی بوده است، بپردازم؛ تا ببینید 
که بقیه واقعاً دورند. بقیه اصاًل به این عبارات نزدیک هم نشــدند. 
برای بحثمان مفید اســت که اعتراض اِبِرهارت و مانس را به کانت 
عرض کنم. که در نامه  ای به کانت می  نویسند، تو تمام حرف  هایت  
را از الیب  نیتس گرفتی و خــوب هم نفهمیدی. چون الیب  نیتس 
وقتــی می  گفت هوهویه و بعد تعبیر تحلیلی را به کار می برد، توجه 
داشت که تحلیلی  ها دو دسته  اند؛ تحلیلی  هایی که فقط هوهوی  اند 
یعنی حقایق اولیه  عقل  اند و تحلیلی  هایی که الزم معنای موضوع  اند. 
آنها هم جزء تحلیلی  اند و تو آنها را متوجه نشدی. ریاضیات و علوم 
عقلی تحلیلی  اند، ولی تو به این معنا توجه پیدا نکردی. البته همانطور 
که قباًل هم اشاره کردم  کانت توجه دارد که ریاضیات قضایایی دارد 
که محمول الزمه عقلی موضوع است ولی او یک دقت اضافه کرده 
است؛ البته ممکن است کسی الیب  نیتس را به گونه-ای توجیه کند. 
حرف کانت این اســت که من می  دانم اینها الزم  اند، شــما الزم را 
چطور به معنا نســبت می  دهید، در درونش نیست، از کجا آوردید؟ 
یعنی در مفهوم دو، زوجیت نیست. مشکل این است که اگر موضوع 
را با تحلیــل مفهومی خودش که چیزی به آن اضافه نکنیم، از آن 
محمول بیرون آوردید، جایگاهش معلوم اســت از کجا آوردید، ولی 
اگر در درونش نبود، از کجا آوردید؟ می  گویید الزم اســت، می  گوید 
بله، می  دانم الزم است، ریاضیات هم بر روی همین بنا شده است؛ 
این را از کجا آوردید و چه کسی این را به شما داد؟ و چون نمی تواند 
مشکل را حل کند ناچار می  شــود آنها را به قالب  های ذهنی ببرد. 
می  گویــد من راهی پیدا نکردم. پس من این گونه آفریده شــده  ام، 
نمی توانم اینها را کنار بگذارم، چون این گونه می  فهمم. چون جای 
دیگری نداریم، در درون معنا که نیست. الزم عقلی یعنی چه؟ به این 
تفسیر و تعبیرات نگفته است، ولی وقتی او تصریح می  کند که من 
می  دانم اینها الزم  اند و ریاضیات بر اینها بنا شده است، اینها ترکیبی 
پیشینی  اند، ولی همه مشــکل علوم این است که ترکیبی پیشینی 
دارنــد. من قبول هم دارم، ولی منشــئی برای آن پیدا نکردم. پس 
نشان می  دهد آن اشکال دوم اِبِرهارت وارد نیست که تو اصاًل این را 
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 نشست علمی

نفهمیدی. نه، فهمیده است، ولی به این حرف اشکال دارد. البته جا 
داشت و انصاف این بود که به سابقه مهم این تقسیم در الیبنتیس 
اشاره می کرد و بعد نظر خودش را هم می گفت من اشکالم اینجاست. 
که از ولــف، بوته، گارتون، جان الک، هیوم اســم می  برد، ولی از 
الیب نیتــس نامی نمی برد. البته در یک search کامپیوتری عرض 
می  کنــم که کانــت در بیــش از ده جا در کتــاب کریتیک اش از 
الیب نیتس نام برده و گاهی با عنوان یک فیلســوف بزرگ و دقیق 

تجلیل کرده است.
 این بحث تحلیلی بود که کانت مطرح کرده است. فیلسوفان غرب 
اشکال های مختلفی به کانت کرده اند؛ از جمله اینکه با قضایای سالبه   
چه کار می  کنید؟ یعنی وقتی می  گویید »انســان غیر حیوان نیست، 
این قضیه صادق است اما سالبته است«، همچنین وقتی می  گویید 
»انسان حیوان نیست«، یا این قضیه که »انسان غیرحیوان است« 
کاذبه اند، آیا اینها تحلیلی اند؟ شما می خواهیدمشکل این است که 
برای فهم صدق یا فهم کذب این قضایا به چیزی جز تحلیل معنای 
موضوع نیاز نیســت اما تعریف کانت  بر آنها صدق نمی کند. البته 
کانت اجمااًل به سالبه ها توجه داشته است. وقتی موجبه  ها را تعریف 
کرد، می  گوید حکم سالبه  ها هم معلوم شد و بیش از این چیزی ندارد. 
می  گوید وقتی من این تعریف را کردم، حکم سالبه  ها هم معلوم است 
و از کاذبه  ها نامی نمی  برد. او تحلیلی  ها را صادق پیشین می  داند. اما 
دو حرف دارد: گاهی می  گوید اینها گزارشی از واقع نمی  دهند، فقط 
توضیحی  اند، توسیعی نیستندـ  این دو عبارت هم ترجمه   الفاظ خود 
ایشان است- در یک عبارت می  گوید معنایی را توضیح نمی  دهند. 
در عبارت دیگر می  گوید وســعت اطالعات نمی  دهند، ولی قضیه 
صادق اند. ولی درباره کاذبه  ها حرفی ندارد. آن  گاه اگر بخواهیم سالبه 
صادق داشته باشیم، »انسان غیرحیوان نیست« این را چه کار کنیم؟ 
مســأله دیگر این است که شــما می  خواهید تمام قضایای عالم را 
به این قضیه برگردانید، شــرطیه  ها را چه می کنید؟ توضیحی نداده 
است. اشکال هایی را مطرح کردند برای اینکه مسئله را بیان و این 
مشــکل را به گونه  ای حل کنند. بعضی از فیلسوفان غرب به اینجا 
رســیدند که ما نمی  توانیم حل کنیم و کانت هم نتوانسته است حل 
کند. برای مثال، چیِزم chisholm، از فیلســوفان معاصر در کتاب 
theory of knowledge می گوید این اشکال واقعاً وارد است. چون 
همه می پذیرند که قضایایی مانند »سبز، سیاه نیست«، »سیاه، سفید 
نیست« و »ســیاه، غیر سیاه نیست« تحلیلی اند. این مورد اختالف 
نیســت و خود کانت هــم نمی  تواند آن را انــکار کند. چون کانت 
تحلیلی را مطرح کرد بــرای اینکه بگوید چه قضایایی داریم که از 
تحلیــِل مفهومش می  توانیم صدق آن را به دســت آوریم. چاره  ای 
ندارد که بگوید »سیاه، سفید نیست« از قضایای تحلیلی است؛ چون 
در هیچ کدام از آنها نمی  گنجد و از طریق مفهوم به دســت آوردیم. 

چیــزم می  گوید اما ما راه حلی در فلســفه غرب ندیدیم برای اینکه 
»سیاه سفید نیست« را تحلیلی به شمار آوردیم چون در مفهوم سیاه، 
نه اثبات و نه نفی سفید، هیچ کدام نیست. اصاًل در مفهوم سیاه که 
سفید نیست، در مفهوم سفید که سیاه نیست. این نقیض و متقابل با 
اوست، این را چه کار باید کرد؟ چیِزم می  گوید از کسانی که دستی در 
این گونه موضوعات دارند، درخواست می-کنم تحقیق کنند به این 
موضوع جدی بپردازند و راه حلی ارائه دهند. چون این اساس فلسفه 
غرب و معرفت شناسی است و هنوز در فلسفه غرب حل نشده است. 
تنها راه حلی که به نظر می رسد برای رفع این مشکل می توان ارائه 
داد این است که از تعریف کانت دست برداریم و بگوییم اگر محمول 
الزم معنای موضوع هم باشد قضیه تحلیلی است که فالسفه غرب 
آن را قبول ندارند. تنها موردی که من پیدا کردم که تحلیلی به این 
معنا را پذیرفته، آیر است که در کتاب معروف زبان، حقیقت و منطق، 
آن هــم در یکی از آخرین چاپ هایش مقدمه  ای زده اســت. در آن 
مقدمه می  گوید اگر محمول از لوازم هم باشــد می توان گفت: این 
قضیه تحلیلی اســت. اما، وی به عنوان نماینده پوزیتویسم مبنایی 
برای این حرف ندارد. البته پوزیتویست  ها معمواًل این مشکل را دارند 
که همه ریاضی را تحلیلی می  داننــد. اما، طبق تعریف کانت، این 
حرفشان مبنا ندارد اما کانت ریاضی را تحلیلی نمی  داند؛ الیب  نیتس 
هم ریاضی را تحلیلی می-داند، ولی مفهوم تحلیلی را توســعه داده 
اســت؛ یعنی در واقع آیر تسلیم الیب  نیتس می  شود و به یک معنا 
تقســیم ترکیبی و تحلیلی کانت را کنار می  گــذارد، یا به یک معنا 
می خواهد پیشــینی کانت را هم نپذیرد؛ چون پذیرش پیشین، گذر 
از تجربه گرایی به ســوی عقل گرایی اســت. کانت به همین علت 
عقل  گراســت که ماتقدم  ها را و به ترجمه-ی دیگر، پیشــین  ها را 
پذیرفته است. این را از کانت دارند، ولی نمی  خواهند آن را بپذیرند. 
آیر به هرحال این را می-پذیرد. این مشکالت در فلسفه  غرب هست؛ 
یعنی  تحلیلی را می  پذیرند و آن را مبنای معرفت  شناســی می  دانند 
و مشکالتش را هم حل   نشده برمی شمارند. از آیر هم همین عبارت 
کوچک را پیدا کردم که در حد جمله ای تقریباً مبهم است. به نظرم 
می  آید آن ترجمه  ای هم که از کتاب آیر در زبان فارســی داریم، آن 

مقدمه را که اگر در آن معنای تحلیلی را تعمیم داده است، ندارد.
اما فالســفه اسالمی. فالسفه  اسالمی تقسیمات متعددی دارند که 
به تحلیلی و ترکیبی کانت نزدیک اســت. چندی پیش شخصی به 
نام محمد یاســین اُریبی که شخصی لیبیایی است در همین ایران 
مقاله  ای ارائه داد ادعای وی این اســت کهـ  فکر می کنم در اولین 
یادنامه عالمه طباطبایی چاپ شده استـ  تحلیلی و ترکیبی کانت، 
عینــاً همان قضایای ذاتی و الزم ماســت. او می  گوید ما یک ذاتی 
باب ایساغوجی داریم که گاهی محمول قرار می  گیرد که این همان 
تحلیلی  های کانت می  شــود، و گاهی یک چیزهایی داریم که ذاتی 
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موضوع نیستند بلکه الزم معنا هستند. اینها که عین موضوع و درون 
موضوع هم نیســتند، ترکیبی  های کانت می شوند. بنابراین، کانت 
نباید ادعا کند من مبتکرم. وی عباراتی را از کتاب معیارالعلم غزالی 
می  آورد و بر اســاس آن می  گوید این را قبل از کانت، غزالی مطرح 
کرده اســت. این یک تشبیه است که بگوییم چون کانت می  گوید 
مفهوم محمول در موضوع است، مفهوم محمول همان ذاتیات است. 
تا این مقدارش به جاست. اما اینکه ترکیبی  های او همان الزم  های 
معنا هستند درست نیست چون الزم های معنا درواقع ترکیبی  های 
پیشین او هستند. اگر این را می  گفت، باز دقیق  تر بود. یا شایان ذکر 
است که خود این هم مشکالتی دارد و به این سادگی نمی  شود گفت 
ذاتیۀ المحمول ها، همان تحلیلی ها هستند. مثاًل درباره اینکه ذاتی، 
خود ذات را هم دربرمی گیرد، بحث نکرده است؛ البته در کتاب  های 
خودمان داریم که ذاتی را می توان به گونه ای تفسیر کرد که ذات را 
هم شــامل شود اما او واردش نشده است. محقق طوسی در اساس 
االقتباس این بحث را مطرح کرده اســت که ما ذاتی را به دو معنا 
به کار می  بریم؛ ذاتی به معنای مربــوط به ذات که کل ذات را هم 
دربرمی گیرد، و گاهی به معنای جــزء ذات، که از این نظر می  توان 
حل کرد. نکته دیگر قابل توجه در مقام مقایسه این است که بحث 
کانت در مفهوم است. بحث فالسفه  ما در ذاتیات و در ماهیت است 
و گاهی بدان تصریح هم شده است. بحث قضایای ذاتی و عرضی و 
بعد الزم در بحث ماهیت است؛ در مفهوم نیست. بنابراین، اساس کار 
فالسفه غرب با فالسفه اسالمی در بحث قضایای ذاتیۀ المحمول، 
متفاوت اســت. کار دومی که باید اینجا انجام دهیم تا بتوانیم این 
مقایســه را ترتیب دهیم، تبیین کنیم مراد از ماهیتی که می  گوییم، 
مفاهیم است نه ماهیت در برابر وجود. باز اُریبی این کار را هم نکرده 
است. این مشکل را هم اجمااًل می توان حل کرد. می  توان راه فراری 
از آن یافت که مثاًل اینکه بگوییم ما هم که در قضایای ذاتی آوردیم، 
ذاتی به معنای مفهوم است نه ماهیت به اصطالح خاص آن، این هم 
در کتاب  هــای خودمان نمونه  هایی دارد که گاهی ذاتی را به معنای 
ذاتی مفهومی هم به کار برده اند؛ ذاتی به معنای ماهیت نیست و این 
هم مشکل اساســی  ای به شمار نمی آید. اما اگر بخواهیم موردی از 
تقسیم قضایا را در فلسفه  اسالمی بیاییم که خیلی نزدیک باشد حمل 
ذاتی اولی و حمل شایع صناعی است. و دیگران هم هم بدان تذکر 
داده اند که تطبیق باید بین این دو باشد. بعضی می گویند حمل ذاتی 
اولی ما، عیناً همان تحلیلی کانت است، و حمل شایع صناعی ما که 
محمول آن از درون مفهوم بیرون نمی  آید، همان ترکیبی کانت است 
چون مربوط به عالم خارج است؛ یعنی چیزی شبیه به حقایق خارج 
الیب  نیتس اســت. چون ما در حمل ذاتی اولی می  خواهیم محمول 
را از مفهوم موضوع بیرون بیاوریم، در حمل شــایع اتحاد مصداقی 
را بیان می  کنیم و از درون مفهــوم بیرون نمی  آوریم. اما، واقع این 

است که مقایسه تحلیلی و ترکیبی کانت به تقسیم قضایا به حمل 
ذاتی و حمل شایع اختصاص ندارد. با تقسیم های متعددی از منطق 
مسلمانان قابل مقایسه است. مثاًل اگر به جای تحلیل کانت به سراغ 
ســخن آیر برویم، به ذاتی باب برهان ما هم نزدیک می  شود؛ یعنی 
می  توان گفت محمول  های قضایا گاه ذاتی باب برهان موضوع  اند که 
عالوه بر ذاتیات ایساغوجی اعراض ذاتی را هم دربرمی  گیرند. پس 
هم ذاتی باب ایســاغوجی را به لحاظ مصداقی در ذاتی باب برهان 
داریــم و هم آنهایی را که الزم الینفک  اند، از معنا جدا نمی  شــوند 
این تقسیم همچنین با بحث تقسیم قضایا به خارجیه و حقیقیه نیز 
قابل مقایسه اســت. قضایای حقیقیه و خارجیه، شبیه حقایق واقع 
و حقایق عقل الیب-نیتس  اند. البته اگر آن را دوشــقی  اش مطرح 
کنیم که من فکر می کنم دقیقاً بر سخن فارابی تطبیق می شود اگر 
ســخن فارابی را درست تقریر کنیم، نه طبق تقریرهایی که بعداً در 
برخی کتب منطقی مطرح شد و براساس آن فارابی را تخطئه کردند. 
چون فارابی قضایا را به قضایای فعلی و ضروری )غیرفعلی( تقسیم 
می  کند و  می  گوید بعضی از قضایا فعلی اند؛ یعنی وجودی  اند و باید 
از عالــم وجود آنها را اخذ کنیم و در تحلیــل عقلی نمی  توانیم آن 
را به دست آوریم. می  فرماید اینها امکانی  اند. گاهی قضایا این گونه 
نیســتند و از حقیقت او به دست می  آید. و ازاین رو، ضروری اند. آنها 
امکانی  اند و اینها ضروری؛ یعنی به تعبیر دیگر از حقایق عقل اند. البته 
بعداً این تقسیم خیلی تغییر پیدا کرد، تا آنجا که احتمااًل شنیدید به 
تخطئه فارابی می پردازند و می گویند او اباطیلی یافته است و تصریح 
می کنند ما و قضایای خارجیه  ای نداریم. اینها مزخرفات است که در 
عالم علم پدیده آمده عباراتی دارند که کاماًل معلوم اســت دارند به 
فارابی طعن می  زنند. این قول را امثال محقق طوسی و عالمه حلی 
به ابن سینا نسبت می  دهند که به نظر می رسد می توان این نسبت را 
نادرست دانست. مجال تفصیل این بحث اینجا نیست. اینجانب در 
نوشــته ای مفصل آن را آورده ام. اما اگر سخن فارابی را آن تقریری 
را که عرض کردم بپذیریم، یعنی حرف فارابی را ســخنی معرفت-

شناختی بدانیم یا آن را در حوزه خاصی در منطق و صناعات نبریم 
و بگوییم مراد فارابی این است که قضایا، یا فعلی  اند یا غیرفعلی، و 
فعلی  ها امکانی  اند. فعلی  ها همان وجودی  اند که از عالم وجود گرفتیم 
با این تقریر، می توان تحلیلی و ترکیبی کانت را با قضایای حقیقیه 

و خارجیه مقایسه کرد.
اما حمل اولی ذاتی و حمل شــایع صناعی را که تکیه  گاه بحث من 
در این جلسه است، چگونه تعریف کرده اند؟ می  توان گفت نخستین 
تعریف مشــهور از میرداماد است. البته مسلماً قبل از میرداماد، این 
تقســیم وجود داشته و قاعدتاً، از این دو قسم، تعریف هم داشته اند. 
یک نکته جالب توجه و عجیب این است که همان جایی که مدرس 
زنوزی، در رســاله حملیه دعوای بین صدرالدین دشتکی و محقق 
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دوانی راجع به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی آورده، همان   جا 
آن کسی که مجموعه مصنفات حکیم طهران را تنظیم کرده است 
بعضی پاورقی آورده که نخستین کسی که حمل اولی ذاتی و حمل 
شــایع صناعی را مطرح کرد، مالصدرا بود. خیلی روشن است که 
حداقل استادش میرداماد در االفق المبین بحث را مطرح کرده است 
و خود  میرداماد اشــاره می  کند به اینکه این در گذشته هم مطرح 
بوده اســت.  و آقاعلی مدرس در این رساله نیز تصریح می کند که 
درباره این دو دسته که اسمش را می برد، بین صدرالدین دشتکی و 
محقق دوانی این اختالف وجود داشته که تغایر اعتباری بین موضوع 
و محمول در حمل ذاتی اولی چگونه تغایری اســت و اعتبارش چه 
نوع اعتباری است؟ آیا می  شود اصاًل این اعتبار را فرض کرد یا اصاًل 
اعتبارش هم به یک معنا اعتباری اســت؟ به هرحال سابقه  این به 
خیلی قبل از مالصدرا برمی  گردد. اما از کالم مدرس زنوزی کاماًل 
معلوم است که در زمان تحقق دوانی و صدرالدین دشتکی این تقسیم 
بوده، ولی تعریف رسمی مشهور از میرداماد است. تعبیر میرداماد این 
است که در هر قضیه ای موضوع و محمول اتحاد وجودی دارند. این 
قطعی اســت که هیچ قضیه  ای ـ به تعبیر من ـ بدون حمل شایع 
نمی شود؛ زیرا هر قضیه  ای دارد به خارج اشاره می  کند. اما اگر افزون 
بر اتحاد وجودی، اتحاد مفهومی هم بین موضوع و محمول باشــد، 
حمل ذاتی اولی می  شــود. اگر قضیه به گونه  ای است که تنها اتحاد 
وجــودی در عالم خارج را بیان می کند دارند، و در آن اتحاد وجودی 
بسنده شده است و اتحاد در مفهوم ندارد، حمل شایع می  شود. این 
تعبیری است که میرداماد آورده و تقریباً همه از او پیروی کرده  اند. اما 
در مقام اســتفاده چگونه از این قضیه بهره برده اند؟ به تعبیر یکی از 
بزرگان معاصر مالصدرا مبتکر این تقسیم نبود اما مبتکر دستیابی به 
کاربردهای این تقسیم و بیان تأثیرات آن در حل مشکالت فلسفی و 
منطقی بود. این تقسیم در در بحث تعریف جوهر و عرض، در شرایط 
اصل عدم تناقض، و دو شرطی که مالصدرا به شروط تناقض افزوده 
است، یکی حقیقه و رقیقه و دیگری اتحاد حمل است و در در قضیه 
معدوم مطلق معدوم مطلق اســت یا نیست، می-تواند این تقسیم 
کاربرد داشــته باشد یعین اینکه در اینکه خود معدوم مطلق، معدوم 
مطلق اســت و نیست، هر دو درست اســت، جزئی جزئی است و 
نیست، فالسفه با استفاده از این تقسیم اینها را حل می کنند، در همه 
این حل  ها از اختالف میان این دو حمل استفاده می  کنند. اما چگونه 

استفاده می  کنند؟
استفاده  شان به این شکل است که می  گویند وقتی ما می  گوییم این 
دو متحدند، اگر لحاظ اتحاد مفهومی را در نظر گرفته باشیم، قضیه 
یک نوع می  شــود و اگر از این جهت کــه در خارج با هم متحدند 
در نظر بگیریم، نوعی دیگر می شــود؛ یعنی مثل اینکه دارند اشاره 
می  کنند که ما آن چیزی را که نیاز داریم، در اختالف حمل ذاتی اولی 
و حمل شایع صناعی، اختالف لحاظ است. اگر اختالف لحاظ باشد، 

یعنی اگر یک قضیه را به لحاظ اتحاد مفهومی موضوع و محمول در 
نظر گرفتید، حمل ذاتی اولی می  شــود، ولی اگر از این نظر باشد که 
دارید به مصداق اشــاره می  کنید و می گویید این موضوع در خارج 
این محمول را در درون خودش دارد، حمل شــایع می شــود. یعنی 
کاربرد این دو تقســیم، با تعریف پذیرفته شده که تعریف میرداماد 
اســت هماهنگ نیست چون در حمل شــایع این شرط هست که 
اتحاد مفهومی نداشــته باشند. یعنی یک قضیه را با اختالف لحاظ 
نمی توان حمل ذاتی اولی و حمل شایع دانست. اما وقتی می  خواهند 
مشکالت فلسفه را حل کنند، سراغ لحاظ می  آیند و ازاین رو، فالسفه 
معاصر شــاید هم ناخودآگاهـ  اختالف حل شایع و حمل ذاتی اولی 
را به اختالف لحاظ تعریف می کنند. مثاًل آیت اهلل مصباح یزدی در 
کتاب دروس فلسفه می  گوید مالک حمل ذاتی اولی، حمل مفهوم بر 
مفهوم است. اگر مالک لحاظ شما حمل بر مفهوم بود، به لحاظ اتحاد 
مفهومی اســت و حمل ذاتی اولی می شود، و لحاظ در حمل شایع 
اتحاد مصداقی است. این را در دروس فلسفه  شان دارند و در آموزش 
فلســفه همین عبارت را تکرار می  کنند و عیناً می  گویند ما مطمئن 
می شــویم. مثل اینکه ایشــان می  خواهند بگویند حتی »أإلنسان 
حیــوان ناطق« هم اگر در آن این لحــاظ را در ذهن قرار دهید که 
انسان-های خارجی ویژگی ناطق بودن دارند، از این نظر حمل شایع 
می شود. این که گفتم شاید ناخودآگاه چون وقتی می خواهند مثال 
بزنند، می گویند »انســان حقیقت  جو است« حمل شایع است؛ چون 
در اینجا حقیقت  جو بودن در مفهوم انسان نیست، یعنی گویا اتحاد 
نداشتن در مفهوم را برای حل شایع بودن شرط می  گیرند. یعنی گویا 

اختالف این دو صرفاً به لحاظ نیست.
این توضیحات ما را درباره حمل ذاتی اولی  نظر بگیرید و به فلسفه 
غرب بروید می بینید بسیاری از اشکال های به قضایای تحلیلی در 
حمل ذاتی اولی حل شده است. از جمله اشکال هایی که در فلسفه   
غرب مطرح شده، این است که شــما نمی  توانید قضایای تحلیلی 
را حاکی از واقع بدانید. اســم این اشــکال را »پارادوکس تحلیل« 
می  گذارند. می-گویند اگر شما گفتید قضایای تحلیلی گزارش از واقع 
دارند، در واقع دارید می  گویید من درصدد تعریف و بیان مفهومم و 
درعین حال کــه دارم مفهوم را بیان می  کنم، از عالم خارج هم خبر 
می  دهم و این پارادوکس و تناقض است. در واقع می گویند وقتی شما 
می  گویید »انسان حیوان ناطق است«، دارید می  گویید مفهوم انسان، 
مفهوم حیوان ناطق اســت و اینجا قیدی ذهنی در کنار موضوع و 
محمول گذاشته اید. مفهوم موضوع، مفهوم محمول است و بعد دارید 
می  گوییــد خبر از واقع هم دارم می  دهم. این تناقض اســت؛ یعنی 
اگر قید مفهوم را نیاورید، تحلیلی نمی  شود و اگر بیاورید، دیگر معنا 
ندارد گزارش از عالم واقع باشد. پس چگونه می  خواهید تمام مسائل 
معرفت  شناسی و صدق را از این موضوع استخراج کنید؛ چیزی که 
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صرفاً در درون ذهن است. عیناً همین بحث را می  توانیم در فلسفه 
اســالمی و در حمل اولی ذاتی و حمل شــایع صناعی بیاوریم، که 
اگر اتحاد مفهومی است، چگونه می  خواهید با آن تعریف، بعضی از 
اشکال های فلسفه و منطق را با تعدد لحاظ حل کنید؟ این مشکل را 
از طریق تعریف دو برای حمل ذاتی اولی می توان حل کرد؛ یعین با 
دو لحاظ است با لحاظ اتحاد مفهومی، دیگر خبر از خارج نیست تنها 
و بیان اتحاد مفهوم است. اما اگر لحاظ شما اتحاد مصداقی باشد در 

اینجا گزارش از واقع هست.
افزون بر این، فالســفه مســلمان، و مشــکالت دیگری را درباره 
حمل ذاتی اولی مطرح و حل کردند که فالســفه غرب نتوانســتند 
آن مشــکالت را در قضایایی تحلیلی حل کنند از جمله اینکه این 
مالعلی مدرس این ســؤال را مطرح کردند که آیا قضایای تحلیلی 
همیشه بدیهی  اند؟ وی تصریح می کند می  توانند بدیهی نباشند. این 
نکته مهمی اســت و ظریف وارد شده و مواردی را آورده که حمل 
اولی ذاتی می  تواند بدیهی نباشــد. وی می گوید ممکن است ما به 
ُکنه موضوع که در درون ذات این هســت، پی نبرده باشیم و برای 
ما بدیهی نباشد، یعنی ممکن است در درون معنا هست و به آن پی 
نبرده باشیم. پس در عین اینکه محمول در موضوع هست می  تواند 
بدیهی نباشد. همچنین در پاسخ به این پرسش آیا حمل ذاتی اولی 
شامل قضایای کاذبه می  شود یا نه؟ می  گوید »ألنه أولی الصدق أو 
أولی الکذب«. پس فالسفه ما با اینکه بسیار اندک به این موضوع 
پرداختند، به ریزه  کاری  های آن بیشتر پرداختند و در عمل هم مشکل 
را حل کردند، البته در تعریف رســمی منطق دانان مسلمان برخی از 
این مشــکالت حل نشده اســتاما، تعریف درست و حل مشکالت 
از کاربردهای عالمان علوم عقلی مســلمان کاماًل به دست می آید. 
بنابراین، اگر عملکرد فالســفه اســالمی را نه تعریفشان را؛ قبول 
کنیم و بپذیریم که می  توانیم به یک قضیه دو نگاه کنیم، یک نگاه 
مفهومی و یک نگاه خارجــی. پاراداکس تحلیل را جرج لوئیس در 
دایره العارف اســتنفورد مطرح کرده حل می شود فالسفه اسالمی 
می  گویند هر قضیه  ای خبر از خارج می دهد، البته باید یادآوری کنم 
که بعضی مثل ســهروردی می  گویند قضایایی که در آنها تعریف 
باشد، قضیه نیســتند، بلکه تنها تصور ند. وی برای مطلب خود، به 
قضایای ذاتی اولی مثال می  زند و می  گوید اینها اصاًل قضیه نیستند. 
اما اگر امکان تعدد لحاظ را یک قضیه در نظر بگیریم، یعنی بپذیریم 
که به قضیه »أإلنســان حیوان ناطق« دو نــگاه می  توان کرد این 
مشکل حل می شود. از همه آنچه تاکنون گفتیم نمی توان به دست 
آورد که به ســادگی نمی  توان تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را، 
همان تقســیم قضایا به حمل ذاتی اولی و حمل شایع هدف، مبنا و 
تعریف فالســفه اسالمی در تقسیم قضایا به حملذاتی اولی و حمل 
شایع با هدف، مبنا و تعریف فالسفه غرب برای حمل ذاتی اولی و 

حمل شایع کاماًل متفاوت بوده است. در پایان الزم است به مطلبی 
اشــاره کنم که در مقایسه قضایای تحلیلی با حمل ذاتی اولی تأثیر 
دارد کانــت می گوید محمول در قضایای تحلیلی می تواند جزئی از 
مفهوم موضوع باشــد در حالیکه در بیان منطق دانان و مســلمانان 
درباره حمل اولی ذاتی اختالفی وجود دارد که اگر جزئی از موضوع، 
بر موضوع حمل شود، آیا حمل اولی ذاتی بر آن صدق می  کند یا نه؟ 
در این باره اختالف نظر است طبق بعضی از دیدگاه ها اینگونه قضایا، 
حمل ذاتی اولی نیستند. برای دفاع از این دیدگاه. یک نکته منطقی 
را ذکــر می  کنند که اصاًل معنا ندارد بگوییم »دِر این بطری، بطری 
است«. وقتی می  گوییم »أإلنسان حیوان« در واقع می گوییم »این 
بطری دِر این بطری است« این مشکل را نیز برای تطبیق باید حل 
کنیم. به نظر می-رسد راه حل آن، این است که وقتی می  گوییم »دِر 
این بطری«، در واقع این »در« را به شــرط شــیئ در نظر گرفتیم 
یعنی در ذهنمان همه بطری است اما بر بخشی از تأکید می کنیم، 
ولی در گوشــه ذهنمان همــه آن را در نظر گرفتیم؛ اگر غیر از این 
بود نمی  شد از طریق مفهوم به صدق آن پی برد. به هرحال این هم 
یکی از مشکالتی است که اگر یک طرف اختالف را بگیریم یعین 
حمل جزء موضوع را بر مفهوم درست ندانیم، اصاًل امکان مطابقت 
نخواهیم داشــت. اجمااًل اگر بخواهیم این تطبیقات را انجام دهیم، 
راهی نداریم جز اینکه این تحلیل  ها و اختالف نظرها و تفکیک  ها را 
لحــاظ کنیم و با توجه به هر کدام از دیدگاه ها نظری دهیم. و صلی 

الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

مجری: از استاد محترم بسیار سپاسگزارم. آقاعلی مدرس زنوزی 
در رســاله حملیه تالش جامعی در این تقسیم حمل و انشقاق آن 
به ذاتی اولی و شــایع صناعی صورت داده که برخی از شاخه هی 
آن از مبدعات ایشان است؛ همان طورکه در فلسفه غرب قضایای 
تحلیلــی و ترکیبی اگرچه به ابداع کانــت پدید نیامده، به تکامل 
ایشــان به دو قسم پیشینی و پســینی به مراتب باالی خودش 
رســیده است. کثرت پرســش هایی که در فلســفه غرب درباره 
قضایای تحلیلی و ترکیبی هســت، نشــان دهنــده اهمیت این 
تقسیم در فلسفه است که تحقیقات الیب نیتس در موضوع قضایا 
و معاصرانی مانند آیر در همین قضیه و تقســیمی که فالســفه 
اسالمی شــبیه تحلیلی و ترکیبی ارائه کردند و سرانجام بدیهی 
نبــودن برخی از حمل های اولی ذاتی نــزد مدرس زنوزی که از 
نوآوری های خاص ایشــان است، مســیری بود که در سخنرانی 
استاد محترم جناب آقای دکتر احمد ابوترابی پیموده است و از آن 
اســتفاده کردیم.  از هر دو سخنران محترم جلسه تشکر می کنم 
و نیــز از یکایک شــما عزیزان، که قبول زحمــت فرمودید و در 
شــانزدهمین پیش نشســت همایش ملی مرحوم آقاعلی مدرس 

حکیم طهران شرکت کردید.
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توّلد  �
حکیم آقا بزرگ شهیدی فرزند ذبیح اهلل که از لحاظ نسب به حضرت 
امام جعفر صادق می رسد، در یکی از ماه های سال 1285 هجری 
قمری، مطابق با 1245 شمسی متولد گردید و پدر نام او را »محمد 
تقی« نهاد. اولین مکتب درسی این فرزند در خانه پدر تشکیل گردید 
و پدر با الهام از آموخته های خود تالش کرد وی را با مفاهیم دینی 
و نماز و عبادات و مجامع و محافل مذهبی و کانون های آموزشــی 

و علمی آشنا کند.

تحصیالت و اساتید حوزه مشهد �
محمدتقی شهیدی مقدمات و بخشی از سطوح فقه و اصول را نزد 
پدر عالم و مجتهد خود آموخــت و برای پیگیری علوم حوزوی به 

مدارس علمیه خراسان راه پیدا کرد.
اساتید اولیه وی عبارت بودند از:

Ó  مالغالم حسین شیخ االســالم؛ که از شاگردان برجسته
درسی شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری بود. طبق تحقیق 
اهل نظربه نظر می رســد آقابزرگ نزد او عالوه بر حکمت 
عملی، مباحثی از علوم هندســه و رياضی و نیز فقه و اصول 
را خوانده باشد. اين اســتاد بزرگوار در سال 1319 قمری 

درگذشت.
Ó  میرزامحمد ســروقدی، معروف به »خادم باشی« )کشیک

سوم آستان قدس رضوی(. 
Ó  .شیخ موسی منطقی
Ó حاج میرزا محمدباقر شفتی مجتهد؛

اساتید حوزه حکمی طهران �
آموخته های حوزه مشهد با وجود آنکه در شکوفایی علمی و فکری 
میرزا محمدتقی تاثیر فراوانی داشت و وی را به درجات و کماالتی از 
معرفت عقلی ارتقا داد، کافی ندانسته و برای پیگیری این مسیر راهی 
حوزه بزرگ تهران گردید. در آن زمان تهران آقا محمدرضا قمشه ای 
و میرزا ابوالحســن جلوه و آقاعلی مدرس و میرزا حسین سبزواری 
)از شــاگردان مالهادی سبزواری(ـ  که به حکمای اربعه موسوم اند 

ـ مکتب فلسفی تهران را تأســیس کردند و بدین گونه مرکز علوم 
اســالمی از اصفهان به این شهر انتقال یافت. بعد از تعطیلی حوزه 
درسی حکیم سبزواری، این محفل جان تازه ای گرفت و کثیری از 

حکما و عرفا و فقها از آن استفاده کردند. اساتید او عبارتند از:
Ó  میرزا ابوالحســن جلوه؛ آقا بزرگ حکیم که طريق حکمت

مشــاء را می پســنديد برای ادامه تحصیل، به درس میرزا 
ابوالحسن جلوه حضور پیدا کرد. آقابزرگ عالوه بر فراگیری 
بخش هايی از انديشه های ســینانی و حکمت مشايی نزد 

حکیم جلوه، در درس اسفار او هم شرکت می کرد. 
Ó  آقا میرزا حسن کرمانشاهی؛ میرزا حسن بعد از وفات زنوزی

به عنوان مدرس مدرسه سپهساالر قديم در تهران تعیین 
گرديد. آقابزرگ نزدش بخش هايی از شفاء و شرح اشارات 
ابوعلی سینا و اسفار مالصدرا را فرا گرفت و از وارستگی و 
تقوا و ساده زيستی و مناعت طبع وی درس های آموزنده تری 

آموخت.
Ó  حکیم میرزا هاشم اشکوری؛ شهرت و امتیاز ويژه میرزا هاشم

اشکوری تخّصص در عرفان نظری بود. آقابزرگ فرازهايی 
ارزشمند از کتاب مصباح االنس ابن فناری و گزيده هايی از 

تمهیدالقواعد ابن ترکه را به مدد وی فرا گرفت. 
Ó آقا میرشهاب الدين نیريزی؛
Ó میرزا محمود قمی؛

بعد از حوزه تهران جکیم خراسانی به عتبات عالیات رفت و به مدت 
ده ســال از درس آخوند خراسانی بهره برد و در سال 1332 قمری 

مطابق 1293 شمسی به مشهد مقدس بازگشت.

توانایی های علمی و تدریس حکیم خراسانی �
حکیم آقابزرگ در حوزه ای که به مدت حدود یک ربع قرن تشکیل 
داد به جامعه علمی، خدمات ارزنده ای ارائه نمود و شاگردان بسیاری 
تربیت نمود. آقابزرگ در منزل خویش به تدریس می پرداخت. خارج 
فقه و شرح قوشــچی بر تجرید، شــرح خواجه نصیر بر اشارات و 
شوارق و شواهدالربوبیة ماّلصدرا و مبدأ و معاد و شرح هدایة و اسفار 
صدرالمتألّهین و قبسات و شرح منظومه حکیم سبزواری، مهم ترین 

محورهای درسی او بود.
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 معرفی

تعدادی از شاگردان او عبارتند از:
Ó حکیم میرزا مهدی الهی قمشه ای؛
Ó آيت اهلل سید جواد حسینی خامنه ای؛
Ó  )شیخ محمد تقی اديب نیشــابوری )معروف به اديب دوم

شاگرد درس های منطق و حکمت و رياضی و عرفان؛
Ó شیخ سیف اهلل ايسی میانجی. شاگرد درس اسفار؛
Ó آيت اهلل العظمی میرزا حسن بجنوردی )صاحب قواعد الفقهیه(؛
Ó استاد محمود شهابی؛
Ó  حاج شیخ مجتبی قزوينی، از ارکان مکتب تفکیک؛  او که به

درس میــرزا مهدی اصفهانی می رفت، در محضر آقا بزرگ 
به نقد و ارزيابی نکته مطرح شــده می پرداخت و دراين باره 
تشويق های استاد را برمی انگیخت، برخی از اين بحث ها در 

کتاب معرفة النفس انتقادی او درج گرديده است.
Ó شیخ غالم حسین محامی بادکوبه ای؛
Ó آيت اهلل میرزا جواد آقا تهرانی؛
Ó سید محمد مشکوة بیرجندی؛
Ó آيت اهلل میرزا محمدآقازاده خراسانی فرزند آخوند خراسانی؛
Ó  آقا سیدمحمد تقی مدرس رضوی، شاگرد درس شرح هداية

مالصدرا و بخشی از شرح اشارات خواجه نصیر طوسی؛
Ó آيت اهلل آقا سیدحسن طباطبايی؛
Ó  شیخ حسینعلی راشــد، شاگرد درس شرح اشارات خواجه

نصیر و اسفار مالصدرا؛
Ó آيت اهلل حاج سید ابوالقاسم ماليری؛
Ó آيت اهلل حاج شیخ محمد باقر محسنی ماليری؛
Ó آقاسید ابوالقاسم الهی از مدرسان شرح منظومه؛
Ó آقاسید ذبیح اهلل امیر شهیدی برادرزاده آقا بزرگ حکیم؛
Ó آقا شیخ صدرا بادکوبه ای، حکیم مشهور نجف اشرف؛
Ó آيت اهلل سیدمیرزا آقا ترابی دامغانی؛
Ó مرحوم حاج شیخ محمود حلبی؛
Ó آقا سید مهدی شهیدی رضوی، فرزند ايشان؛
Ó آيت اهلل العظمی سید عبداالعلی سبزواری از مراجع عظام تقلید؛
Ó شیخ هادی کدکنی؛
Ó  آيت اهلل حاج شیخ عباســعلی محقق خراسانی )پدر دکتر

مهدی محقق(؛

و شاگردان بسیاری که از حوصله این نوشتار خارج است.

حکیم آقابزرگ در بیان و بنان دیگران �

 آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب ]

میرزای عسکری شهیدی معروف به آقابزرگ که فیلسوفی معروف 

و استاد مسلّم فلسفه در مشهد بود. بیست و سه سال در حوزه مشهد 
تدریس حکمت کرد و اکثر عالقه مندان این رشته از محضر درس 
او استفاده می بردند ... . بر اثر وجود این مّدرس بزرگ بود که حوزه 
علمیه مشهد، حکمت الهی و مرکز تدریس فلسفه به شمار می رفت و 
در میان حوزه های علمی معروف شیعه از این لحاظ اولوّیت داشت.1

روزی در کشــور ما کانون حکمت بوده است. یعنی حکمای بزرگی 
در این شــهر حضور داشتند؛ مثل مرحوم آقا بزرگ حکیم، پسرش 
آقامیرزا مهدی حکیم، یا مثل مرحوم شیخ اسداهلل یزدی که عارف 
بود؛ اینها همه در مشــهد بودند، مال دوره قبل از دوره اســاتید ما 
هستند. یعنی پدر من، هم پیش مرحوم آقا بزرگ درس خوانده بود، 
هم پیش مرحوم آ شــیخ اسداهلل یزدی. طبقه قبل از ما و اساتید ما، 
اینها را درک کرده بودند قبل از اینها، مرحوم آ میرزا حبیب ـ عارف 
و حکیمـ  در مشــهد بوده. یا مرحوم حاج فاضل ســبزواری االصِل 
َســرَخروی در مشهد درعین حال که مال و مدرس فقه و اصول بود، 

لیکن اهل حکمت بود.2

آیت اهلل حاج شیخ محمدباقر محسنی مالیری ]

من به درس آقا بزرگ حکیم می رفتم. آقا شیخ هاشم قزوینی به من 
گفت: چرا به درس میرزا نمی آیید؟ و اصرار کرد حتماً بیایید. گفتم: 
استادم آقابزرگ فرموده است به درس دیگری نروید. ایشان گفت: 
آقابزرگ را هرگونه که شده راضی کنید و حتماً به درس میرزا مهدی 
بیایید. در پس اصرار میرزا هاشم قزوینی از استاد اجازه گرفتم و به 
درس میرزا رفتم. اولین جلسه ای که حاضر شدم، بحث درباره کیفیت 
حصول علم برای نفس بود و بیان حقیقت علم و تمایز آن با نفس. 
پس از این درس، همین که به خدمت آقابزرگ رســیدم، مطالبی را 
که میرزا فرموده بود، نقل کردم. آقابزرگ شهیدی رضوی به محض 
شنیدن این مطالب فرمود: عجب مطالب عرشی! چه مطالب مهمی! 
تاکنون از کســی نشنیده بودم! حتماً به درس ایشان بروید و بیایید 
مطالب مطرح شــده را به من بگویید. این برخورد، وســعت نظر و 

فروتنی آقابزرگ را نیز نشان می دهد.3

شهید آیت اهلل مرتضی مطهری ]

میرزا عسکری شهیدی مشهدی از احفاد میرزا مهدی شهید است. 
بیت شــهیدی در مشــهد در حدود پنجاه سال بیت علم و حکمت 
و روحانیت بــود. این بنده در ابتدای تحصیل مقّدمات در مشــهد 
)سال  های 1352ـ  1354قمری( او را که پیرمردی سفیدموی و ساده 
زیســت بود، دیده بودم... مرحوم آقابزرگ به وارستگی و صراحت 

لهجه و آزادگی و آزادمنشی شهره بود.4
یکی از علمای مرکز )تهران( که با او سابقه دوستی داشت، پس از 
اطالع از فقر آقابزرگ، در تهران با مقامات باال تماس گرفت و ابالغ 
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مقّرری قابل توجهی برای او صادر می کند. آن ابالغ همراه نامه آن 
عالم به آقابزرگ داده می شــود. مرحوم آقابــزرگ پس از اطالع از 
محتوا، ضمن ناراحتی فراوان از این عمل دوست تهرانیش در پشت 
پاکت می  نویسد: »ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم....« و پاکت را با 

محتوایش پس می  فرستد.5

استاد عالمه سیدجالل الدین آشتیانی ]

آقابــزرگ عالوه بر مراتب علمی، در زهد و ورع و پرهیز از موجبات 
آلودگی روحــی، کم نظیر بود و به جرائت می  توان گفت، ذّره ای به 

دنیا و لوازم آن پا بند نشد.6

آثار و تالیفات �
متاسفانه از آقا بزرگ حکیم که حدود یک ربع قرن مشغول تدریس 
بوده، آثار زیادی بر جای نمانده اســت. در کتب تراجم و دانشنامه ها، 
تنها اثری که از او یاد کرده اند رســاله حکومــت در اصالت وجود و 
اصالت ماهیت اســت، اما به گفته اهل تحقیق مدارک دیگر نشان 
می دهد آقابزرگ، یادداشت ها و توضیحات و تعلیقاتی بر متون فلسفی 
و عرفانی که تدریس می کرده، نوشــته اســت و نسخه ای از کتاب 
اشارات ابوعلی سینا را با تعلیقات واصالحات و حواشی خود، به شاگرد 

کوشا و فاضلش مرحوم آیت اهلل مجتبی قزوینی اهدا کرده است.

فرزند دانشمندش �
از تعداد فرزندان مرحوم آقابزرگ اطالعی در دست نمی باشد. فقط 
می دانیم که میرزامهدی شهید فرزند معروف او است که راه پدر را در 
طریق فضل و فضیلت ادامه داد. وی پس از طی مقدمات و ســطح 
حوزه، از محضر پدر پارسا و فاضلش و نیز شیخ اسداهلل یزدی و میرزا 
محمدآقازاده و آیت اهلل حاج آقا حسین قمی و در حکمت و عرفان و 
فقه و اصول استفاده نمود. پس از والدش بهترین و بیش ترین بهره 
را از دانشمند ارض قدس و وارسته عصر شیخ اسداهلل برد. او در علوم 
ریاضی و هیئت و برخی علوم عقلی، مهارت وافری داشت، اما مهمّ تر 

از این تبّحر علمی، قناعت و مناعت طبع و ساده زیستی او است.
شــهید آیت اهلل مطّهری در مورد ایشان می گوید: دقیقاً به یاد دارم 
که در آن سنین که میان سیزده تا پانزده سالگی بودم، در میان آن 
همه فضال و مّدرسان حوزه علمیه مشهد، فردی که پیش از همه در 
نظرم بزرگ جلوه می نمود و دوست می داشتم به چهره اش بنگرم و 
در مجلسش بنشینم، مرحوم آقامیرزا مهدی شهیدی رضوی، مّدرس 
فلسفه الهی در آن حوزه، بود. آن آرزو محقق نشد؛ زیرا، آن مرحوم 
در همان ســال ها درگذشت. پس از مهاجرت به قم گمشده خود را 
در شخصیتی دیگر یافتم. همواره مرحوم آقامیرزا مهدی را به عالوه 

برخی مزایای دیگر در این شخصیت می دیدم.7

رحلت تندیس پارسایی �
رویداد تلخ مرگ مشکوک فرزند دانشورمیرزا آقابزرگ خراسانی یعنی 
مرحوم میرزامهدی در ســنین جوانی چنــان بر روح و روان و ذهن 
آقابزرگ تأثیر منفی نهاد که با وجود آن همه اشتیاق در فیض رسانی 
به عالقه مندان و نیز ایمان و باوری عمیق و نهایت وارستگی آماده 
کوچ ابدی گردید. سرانجام آن تندیس پارسایی در اواخر سال 1355 
قمری مطابق ســال 1315 شمســی جویندگان معارف و تشنگان 
مکارم را از وجود خویش محروم کرد و در دامنه شرقی کوه سنگی 

در خاک نهان گردید.
مرحوم عارف ربانی آیت اهلل  شیخ مهدی الهی قمشه ای بعد از ممات 
اســتادش آقابزرگ در رثای او غزلی به عنوان غزل »امیر کشــور 

عشق« سروده اند که طلیعه اش این است:
برفت اهل دلـی رادمرد هشیاری         

بـلنـد همـت و دانشور و وفاداری
بـرفت از فلک دانش آفتاب کمال        

 بـشد ز کشور فرزانگی جهانداری
الزم بــه ذکر اســت دومین همایــش از سلســله همایش های 
»بزرگداشــت حکمت و حکمای خراسان« نکوداشت چهار حکیم 
مدفون در کوهســنگی مشــهد، حکیمان مرحوم آقابزرگ حکیم 
شهیدی، میرزا مهدی شهیدی فرزند آقابزرگ حکیم، شیخ اسداهلل 
یزدی و شیخ سیف اهلل ایسی، روز پنج شنبه، هفتم آبانماه 1394 در 
ســالن همایش های دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در شهر 
مشهد، توســط مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد و با پیام 

حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی برگزار گردید.8
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