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سخن نخست 

محمدباقر خراسانی )مدیر اجرایی(

سخن نخست

هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و پانزدهمین گردهمایی ساالنه اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی با 
ســخنرانی حضرت آیت اهلل العظمی ســبحانی و با حضور جمع کثیری از اعضاء، اساتید و فضالی علوم عقلی 

چهارشنبه 12 خرداد 1395 در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد. 
مجمع عالی حکمت اســالمی بر اســاس اهداف و وظایف خود از ســال 1388 تاکنون، هرسال در پایان سال 
تحصیلی اقدام به برگزاری گردهمایی اســاتید علوم عقلی با حضور اساتید و پیشکسوتان علوم عقلی از حوزه و 

دانشگاه می کند که بحمدهلل هر سال با شکوه و عظمت بهتری برگزاری می شود. 
در گردهمایی اســاتید علوم عقلی، مجمع عالی حکمت اسالمی به دنبال آن است در فضایی دوستانه و عالمانه 
به تبادل اطالعات، ارائه گزارش فعالیت و برنامه ها، بهره گیری از بیانات و سخنان اساطین و بزرگان علوم عقلی 
اســالمی، پرداخته شود. ضمن اینکه در برخی از سال ها در ضمن برنامه گردهمایی با در نظر گرفتن شرایط و 

اقتضائات الزم مراسم اجالل از یکی از پیشکسوتان حکمت اسالمی در دستور کار قرار دارد.
در هشتمین گردهمایی نیز گزارش عملگرد مجمع عالی حکمت اسالمی در بُعد پژوهش، آموزش، نشر، شعب، 
اجرایی و ... از ســوی معاون پژوهش مجمع ارایه گردید، ضمن اینکه فعالیت آموزش مجمع در سال تحصیلی 

95-94 عالوه بر گزارش شفاهی به صورت تصویری ارائه شد. 
در هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی، حضار پذیرای استاد بزرگوار و ناظر معظم مجمع عالی حکمت اسالمی، 
فقیه حکیم حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی»دامت برکاته« بودند که معظم له در بیاناتی به نقش حضرت امام 
خمینی در رشد و شکوفایی حوزه های علمیه و علوم عقلی اشاره داشتند، همچنین در خصوص جایگاه علوم 

عقلی در میان مسلمانان و بویژه شیعه نیز مطالب بسیار ارزشمندی بیان فرمودند. 
بدلیل تقارن هشــتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی با بیســت و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری 
اســالمی حضرت امام خمینی، بخش هایی از نامه تاریخــی و ماندگار حضرت امام به گورباچف؛ صدر 
هیئت رئیســه اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1367، پخش و به نمایش درآمد. در این نامه حضرت امام 
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گورباچف را به تعمق، تأمل و تحقیق در آثار و آراء برخی فیلســوفان مسلمان از جمله فارابی، بوعلی سینا، شیخ 
اشراق و صدرالمتألهین توصیه کرده بودند. 

ترکیب هیئت اعزامی از سوی حضرت امام به ریاست حضرت آیت اهلل العظمی جوادی  آملی»دامت برکاته« 
و محتوای پیامـ  توضیح و تحلیل مطالب این نامه مهم و اثرگذار حتماً در فرصت مناسب و جای خود می بایست 
صورت گیردـ  نشــان از توجه جدی و ویژه امام خمینی به مباحث عقلی در شــکل گیری بنیان های معرفتی و 
ساختاری جامعه داشته و دارد، چرا که در برخورد با یک فرد سوسیالیست و مارکسیست نمی توان از مبانی نقلی 
بهره جست و تنها وجه مشترک، ادله عقلی است که امام به خوبی در ارایه پیام و هیئت تبیین کننده پیام، از این 
تکنیک استفاده کرد. ریاست هیئت ایرانی را حضرت آیت اهلل جوادی برعهده داشتند که به تعبیر حضرت آیت اهلل 
مصباح یزدی، در عصر حاضر ریاست فلسفه اسالمی بر عهده ایشان می باشد.1 به هر حال استفاده از این تکنیک 
و تاکتیک به یقین می تواند در معرفی عقالنی مبانی پویا و ماندگار شیعه و اهداف انقالب اسالمی، نقش مؤثری 
داشته باشد، لذا در هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی با پخش بخش هایی از این نامه تاریخی، توجه و اهتمام 

امام به علوم عقلی و بهره گیری دقیق و مناسب در آن مورد تأکید قرار گرفت. 
باید توجه داشــت استفاده و بهره گیری از مبانی علوم عقلی قطعًا ظرافت و تیزبینی خاصی می طلبد که امید 
است اساتید محترم علوم عقلی، در چنین اجتماعاتی با هم اندیشی و تبادل نظر، بتوانند در بکارگیری از علوم 
عقلی در معرفی مبانی دینی و انقالبی، موفق و منسجم تر از قبل اقدام و عمل نمایند که قطعا انتظار جامعه 
و فرهیختگان هم از جمع نخبگانی علوم عقلی همین اســت که مبانی عقلی شــیعه و انقالب اسالمی را با 
رویکرد عقالنی و علمی برای جامعه خودمان و برای دیگرانی که بدنبال هدایت و نورانیت هســتند، تبیین 

نمایند. ان  شاءاهلل

1 . در دیدار مسئوالن همایش روز جهانی فلسفه مورخه 1389/7/3 
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نشســت علمی »عدم تناهی واجب تعالی؛ مفهوم، مبانی و نتایج آن« از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی 
پنج شــنبه 94/10/3 در سالن اجتماعات مجمع عالی برگزار شد. در این نشست آیت اهلل غالمرضا فیاضی، 

حجت االسالم والمسلمین استاد حسن رمضانی به ارائه بحث و دیدگاه های خود پرداختند.
دبیر علمی این نشست را حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان برعهده داشتند.

گزارش تفصیلی این نشست به اطالع خوانندگان محترم می رسد.

نشست علمی »عدم تناهی واجب تعالی

مفهوم، مبانی و نتایج آن«
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دیدگاه هــای مختلــف دربــاره عدم تناهــی واجب  �
تعالی

حجت االسالم والمسلمین دکتر گرجیان )دبیر علمی(: 
الرحیم.  الرحمن  الله  بســم 
وصلی اللــه علی محمد وآله 
ــاَلُم َعَلــی  الطاهریــن. السَّ
ُه  ــِذي َوَعــَد اللَّ اْلَمْهــِديِّ الَّ
ْن َیْجَمَع ِبِه 

َ
َمَم أ

ُ
َوَجلَّ ِبِه اْل َعزَّ

 ِبِه 
َ
َعَث  َوَیْمَل اْلَکِلَم َو َیُلمَّ ِبِه الشَّ

َن  ُیَمکِّ َو  َوَعْداًل  ْرَض ِقْسطًا 
َ
اْل

َلُه َوُیْنِجَز ِبِه َوْعَد اْلُمْؤِمِنیَن. 

با عرض ســالم به محضر ســروران عزیز حاضر در جلسه، 
اساتید بزرگوار و با کسب اجازه از اساتید محترم. ایام مبارک 
ربیــع را به محضر مبارک حضرت بقیــة اهلل االعظم روحی 
و ارواح العالمین لتراب مقدمــه الفداء و همه ی دلباختگان و 
شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم. 
از خداوند سبحان خواستارم که ادعیه ی زاکیه آن حضرات در 
حق همه ی ما مستجاب شود و  بتوانیم جلسه ی خوبی را که 

مورد رضایت آن حضرات است ارائه کنیم. 
 موضــوع بحث درباره ی عدم تناهــی واجب تعالی، مفهوم، 
مبانی و نتایج آن اســت. دیدگاه های مختلفی در این عرصه 
وجود دارد: یک دیدگاه از  فالسفه است  که وقتی وجود را ذو 
مراتب تشکیکی می دانند رابطه ی حق و خلق را به نحو طولی 
ترسیم می کنند به گونه ای که حق تعالی وجود بی نهایتی است 
که موجودات دیگر براســاس رابطــه ی علت و معلول، عین 
الربط او هســتند. معتقدند خداوند دارای وجود حقیقی است 
و موجودات هم دارای وجود حقیقی هستند و این دو  به نحو 
عین الربطی معلول به علت مرتبط است. و وجود معلول را به 

نحوی وجود حرفی می دانند، نه وجود اسمی. 
از طرفی اهــل معرفت با ادله ی مختلفی، از جمله »بســیط 
الحقیقة«، »صرف الشیء« و »عدم تناهی« خواستند وحدت 

شخصی را اثبات کنند به نحوی که وجود اصلی و حقیقی عالم  هستی، حق 
تبارک و تعالی است و الغیر و دیگر موجودات نمودهای آن وجود هستند 
نه وجودی در قبال آن وجود. در اینجا مسئله را بسیار رقیق تر از تشکیک در 
وجود و تشکیک در مظاهر وجود مطرح می کنند؛ بلکه غلیظ تر، نه رقیق تر. 
و رابطه حق و خلق را بدین نحو ترسیم می کردند و ادله نقلی، از جمله »ُهَو 
اِهُر َو الَْباِطُن1« و بسیاری از این موارد تفسیر می کردند  ُل َو ااَلِخُر َو الظَّ اْلَوَّ
بر اینکه اینها راهی ندارد مگر اینکه به وحدت شخصی قائل شویم و این 

را راه حل می دانستند. 
 از طرف دیگر، سرور عزیزمان حضرت آیت اهلل فیاضی در مباحث خودشان 
مطرح کردند ترسیم دیگری داریم برای اینکه مشکالت دیگری، از جمله 
مشکالتی که ایشــان برای وحدت شــخصی مطرح کردند پیش نیاید. 
همچنین می توانیم ادله نقلی را نیز به نحوی تفســیر کنیم که منتهی به 
وحدت شخصی وجود نشود. نظریه ایشان، نظریه »تداخل وجودی« است. 
تداخل وجودی بدین معناســت که عالوه بــر اینکه وجود خداوند، حقیقی 
است، وجود مخلوقات نیز حقیقی است. هم خداوند واجد کماالت خودش 
است و هم مخلوقات هم دارای کماالت خودشان هستند. چیزی که هست 
این است که نوعی تداخل دو طرفه بین حق و خلق وجود دارد؛ یعنی هم 
حق تعالی در اشــیاء است و هم اشــیاء و موجودات در حق تعالی هستند 
به گونه ای که ایــن تدخل به عدم تناهی خداوند ضرر نمی زند. همچنین 
فرمودند ادله نقلی عرفا در وحدت شخصی وجود نیز باید به گونه ای تفسیر 
شــود تا به وحدت شخصی منجر نشود و چه بسا این ادله نقلی که شامل 

آیات و روایات است به همین تداخل وجودی اشاره داشته باشند. 
بنابراین، بحث را می توان در ســرفصل های ذیل ادامه داد: 1. معنای عدم 

تناهی؛ 2. اقسام آن؛ 3. محل نزاع کدام است؟؛ 4. بیان ادله طرفین.
در خدمت سروران گرامی حضرت آیت اهلل فیاضی و  حضرت استاد رمضانی 

هستیم.

اقسام نامتناهی �
حضرت آیت اهلل فیاضی: اعوذبالله من الشــیطان الرجیم. بســم الله 
الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین والصالة والسالم علی رسوله محمد 

وآله الطاهرین ولعنة  الله علی اعدائهم اجمعین. 
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نشست علمی

نامتناهی یکی از صفات باری تعالی است که هم در کلمات فالسفه بر آن 
تاکید شده و  بر آن برهان اقامه شده و هم مفاد آیات مبارک قرآن، ازجمله 
ا َیِصُفوَن2 اســت. »ُسْبَحان« در آیه شریفه  ِة َعمَّ َك َربِّ اْلِعزَّ ُســْبَحاَن َربِّ

اطالق دارد. اطالق تســبیح، یعنی خداوند از هر نقصی مبرا و منزه است. 
تعبیرات روایی ما هم فراوان است، نظیر َلْیَس ِلِصَفِتِه َحٌدّ َمْحُدوٌد3 »ال 
حد له«. این صفت از صفاتی است که عقل و نقل بر آن تطابق دارند که 

خدای متعال وجودی الیتناهی است.
ابتدا باید معنای متناهی معلوم شود تا الیتناهی معلوم شود. متناهی یعنی 
چیــزی که نهایت و حــد دارد و در جایی تمام می شــود. الیتناهی یعنی 
وجودی که تمام نمی شــود و حدی ندارد.  با استقرایی که بنده انجام دادم 

هفت نوع نامتناهی وجود دارد.
۱. غیرمتناهی از نظر تعــداد = غیرمتناهی عددی: یعنی عدد یک 
چیزی بی نهایت شــود. مثاًل »بی نهایت ذرات هوا« کی بی نهایت است؟ 
وقتی هیچ عدد مشــخصی نتواند آن را تعیین کند. اگر روی تعداد چیزی 
عدد گذاشــتید متناهی می شود. هر عددی که شــما بگویید و آن عدد را 
در خــودش ضرب کنید، عددی را کــه نامتناهی فرض کردید باید از این 
حاصلضرب بیشــتر باشد و اگر دوباره این حاصلضرب را در خودش ضرب 
کنید و هکذا، باید عددی را کــه غیر متناهی فرض کردید از حاصلضرب 
جدید بیشتر باشد؛ چون عدد نمی تواند آن را محصور کند. نهایت یعنی مرز 
داشتن و حد داشتن. غیرمتناهی عددی یعنی در محدوده عدد نمی گنجد یا 
بگویید عددش نهایت ندارد یعنی عددی روی آن نمی توانید بگذارید. اگر 
همان عدد را که می خواهی بگذاری مجذورش را هم بگذارید باز پاسخگو 
نیســت و همین طور مجذور مجذورش را هم که بگذاری و همین طور تا 
قیامت هم همین کار را بکنی باید مقدارش پاسخگوی آن نامتناهی نباشد. 

در عبارات فالسفه ما به صورت »الیتناهی عدة«4 آمده است. 
۲. غیر متناهی از نظر طول: موجودی که امتداد واحد دارد که به آن خط 
می گوییم، اگر در جایی ختم نشود یعنی خطی نه نقطه آغاز داشته باشد و 
نه انجام، به چنین خطی، غیرمتناهی در طول خواهیم گفت. اینکه داریم 
یــا نداریم، مثل اولی یعنی مثل نامتناهی عددی. آیا تعداد موجودات عالم 
محدود است یا نامحدود؟ بنده جوابی برای این سؤال ندارم. چون تاکنون 

به دلیلی برخورد نکردم که بتواند یکی از طرفین را تثبیت کند. 
اما قســم دوم، آیا غیرمتناهی در طول داریم؟ اگر تفکر فلسفی را بپذیریم؛ 
یعنی قانون ضرورت علّــی را بپذیریم، این قانون می گوید: خداوند متعال 
به صورت مســتقیم علت تامه برای عالم ماده اســت، اگر هم به صورت 
غیرمستقیم باشد و موجوداتی واسطه باشند، مجرد هستند و طبق ضرورت 
علّی باید مثل خدا موجوداتی  ازلی باشند. وقتی علت تامه موجود بود تحقق 
معلول واجب است. پس همه عللی که باید باشند  ـ مثل تفکر مشائی که 
قائل به علل طولی است ـ باید همه باشند تا به عالم ماده برسد. اگر تفکر 
صدرایی را داشته باشیم که فاعل و علت تامه خود خداوند متعال است؛ پس 
چون خداوند ازلی اســت، عالم ماده ازلی است. اگر تفکر مشائی هم باشد، 

همین طور اســت؛ چون علل قبلی همه ازلی هستند، ماده و 
استعداد ندارند و همه هستند. پس نوبت عالم ماده که می شود 
باید ازلی باشد و باید تخلفی از وجود حق نکند اگر ازلی است. 
غیر متناهی در طول بدین معناست: اگر موجود مادی یا مثالی 
دو سطح متقاطع داشــته باشد، خط وجود دارد و اگر بگوییم 
هیچ موجودی مادی که دو سطح متقاطع داشته باشد نداریم، 
بلکه همه ســطح ها محدب هســتند و سطح های محدب، 
موجودات عالم ماده را احاطه کردند و این ســطوح محدب یا 
کره هستند یا شبیه کره یا بیضی هستند، درهرصورت جایی 
دو سطح همدیگر را قطع نکردند، دراین صورت خط نامتناهی 
وجود نخواهد داشت. اما اگر اواًل قائل شدیم دو سطح متقاطع 
داریم و ثانیاً قائل به حرکت جوهری شدیم ـ که حرف بسیار 
ارزنده و درخشانی است که مالصدرا آورد ـ باید بگوییم این دو 
سطح که روز اول به وجود آمدند. برای مثال اگر یک سنگ 
که دو ســطح متقاطع دارد از روزی که پیدا شده تا به امروز 
که به چشم ما می آید به ظاهر یک سنگ محدود است. طبق 
قانون حرکت جوهری این ســنگ یک روز وجودش شروع 
شده و همین طور امتداد پیدا کرده است، اگر امتداد پیدا کرده 
آن خطی که بین دو ســطح متقاطع است از ازل وجود داشته 
و تا حاال امتداد داشته و حداقل بی نهایت از طرف قبل است 
یعنی ازلی است و از یک طرف نامتناهی است. این بحث که 
چنین نامتناهی داریم یا نداریم مورد بحث ما نیست، فعاًل در 
مقام تعریف نامتناهی طولی هستیم. اگر گفتیم خطی نامتناهی 
است؛ یعنی نقطه آغاز یا انجام یا حداقل یکی از این دو را ندارد 

که از یک طرف نامتناهی می شود. 
3. غیرمتناهی در طول و عرض: یعنی سطح بی نهایت، هم 

طولش بی نهایت است و هم عرضش. 
۴. غیرمتناهی در طول و عرض و ارتفاع: یعنی موجودی 
باشد که جسم باشد هم طولش بی نهایت باشد هم عرضش 

و هم ارتفاعش.
۵. غیرمتناهی از نظر زمان: در کلمات فالســفه به صورت 
»الیتناهی مدة« آمده است. این غیرمتناهِی زمانی، کی معنا 
پیدا می کند؟ چون زمان مقدار حرکت اســت؛ پس نامتناهی 
زمانی وقتی تحقق پیدا می کند که حرکت نامتناهی داشــته 
باشــیم. اگر ضرورت علّی را پذیرفتیم و گفتیم که عالم ماده 
از ازل موجود شده و عین حرکت است، پس حداقل حرکت، 
ازلی اســت و در نقطه پیداش، غیرمتناهی اســت و حرکت، 
نقطه پیدایش نخواهد داشت. نقطه پیدایش، مقارن با وجود 
حق تعالی است و مثل خدای متعال ازلی است. پس حرکتی 
اگرچه نهایت دارد چون بدایت ندارد از یک طرف بی نهایت 
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اســت. پس یک زمان بی نهایتی گذشــته تا به امروز رسیده 
اســت . پس زمان بی نهایت معنا پیــدا می کند ولی از طرف 
دیگر همه متفق هستیم که عالم ماده تمام می شود. البته بنده 
معتقدم اگر عالم ماده تمام می شود، دوباره  شروع می شود و 
حرکت هم هیچ گاه متوقف نمی شود. و چون حرکت متوقف 
نمی شود؛ پس بی نهایت حرکت داریم. منظور از بی نهایت در 

اینجا بی نهایت الیقفی است. 
چون اوال ضرورت علّی را قبول نداریم و به نظر می رسد حدوث 
دهری میرداماد تمام باشــد. معتقدم خدای متعالی بود و دهر 
بود نه زمان. چون خداوند متعال، موجودی باقی است. خداوند 
بــا اینکه خودش بود و خودش، بقاء معنا دارد. عقل بقاء را در 
خداوند می فهمد. بقاء اختصاص به موجود جسمانی و مادی 
ندارد. از اوصاف ذاتی خداوند بقاء  است و اگر باقی هست پس 
چیزی شبیه زمان دارد که اسمش دهر است. خداوند متعال در 
ظرف دهر وجود داشت و عالم ماده وجود نداشت. عالم ماده 
یک نقطه شروعی دارد؛ پس عالم از ابتدا غیرمتناهی نیست؛ 
یعنی ازلی نیست؛ اما از انتها بی نهایت است به دلیل »خالدین 
فیها« هیچ وقت این انسان تمام شدنی نیست در عین حالی که 
در حال حرکت است. یعنی انسان چه در زندگی دنیا و برزخ و 
چه در زندگی بعد از برزخ، قیامت و بهشت و جهنمـ  حاال این 
عقیده بنده است که نیاز به جلسه مستقلی دارد ـ، بی نهایت 
میشــود ولی بی نهایت الیقفی است نه بی نهایتی که محل 
بحث ماســت. باید از ابتدا می گفتم که بی نهایت به دو معنا 
بــه کار می رود: بالقوه و بالفعــل. اینهایی که گفتیم در مورد  
غیر متناهی بالفعل اســت؛ وگرنه در مورد غیر متناهی بالقوه 

هیچ حرفی نداریم و ربطی به بحث ما ندارد.
 غیر متناهی زمانی داریم یا نه؟ ظاهراً نداریم. طبق نظر آقایان 
از یک طرف داریم؛ چون قائل به ضرورت علّی هستند. طبق 
نظر ایشان حرکت ماده از ازل شروع شده و هنوز ادامه دارد. 
ولی طبق نظر ما ابتدا داشته؛ ولی انتهای آن بی نهایت است؛ 

ولی بی نهایت به معنای بالقوه است نه بالفعل.
۶. غیرمتناهی دهری. یعنی موجود غیر زمانی، ازلی باشد و 
ابدی. مثل وجود خداوند متعال. خدای متعال عمر نامتناهی 
دارد. یعنی ازلی بوده اســت و ابدی هــم خواهد بود . یعنی 
دهری که برای خداوند ترسیم می شود نه ابتدا دارد نه انتها. 
هیچ کدام از این قسم ها محل بحث در غیر متناهی بودن حق 
نیســت. حتی معنای ششــم با اینکه در مورد خداوند مطرح 
است؛ ولی محل بحث نیست. محل بحث معنای هفتم است.
۷. غیرمتناهی وجودی:  چه کسی قائل به ترتّب علّی باشد 

و چه نباشــد، قائل است به اینکه سلســله وجود از نقص به سمت کمال 
می رود؛ یعنی وجودی داریم، بنده هســتم و علّتی یا معّدی اشرف از خودم 
دارم )طبــق نظر آخوند، معــّد دارم و طبق نظر دیگران، علّت دارم(. که تا 
آن اشرف خلق نشود من خلق نمی شــوم تا برسد به خداوند متعال. خود 
خدای متعال هم وجود دارد ولی وجود او از همه این وجودها اقوی اســت، 
وجودی است که هیچ حّدی برای او نیست و الیتناهی است. در مقام تشبیه 
می توان گفت: وجود از یک نظر به محدود و نامحدود تقسیم می شود. مثال 
لیوان وجود محدود اســت و محدوده ای را پر کرده و از آنجا به بعد وجود 
لیوان نیســت. وجود لیوان با این سطح جانبی اش تمام می شود و از اینجا 
به بعد، عدم لیوان اســت. چون وجودش که نیست، اگر عدمش هم نباشد 
ارتفاع نقیضین الزم می آید؛ پس عدمش هســت. لذا می گویند وجودهای 
محدود ترکیبی  از وجود و عدم هستند. یعنی این عدم با این وجود مشِخصه 
این شیء است. بودن این لیوان به این است که همانجا تمام شود. و این 
همانی اســت که گفته اند: »شــّر التراکیب الترکیب من الوجود و العدم«، 

ترکیب شیء از وجود خودش و عدم خودش. 
منتها اگر عدم خودش در جای خودش باشد اجتماع نقیضین الزم می آید 
و محال است پس باید عدمش در کنار خودش باشد. وجود نامحدود، یعنی 
چیزی که این طور نیســت؛ یعنی هیچ جا نیست که وجود او نباشد.  عقل 
نمی تواند جایی را فرض کند که وجود او نباشــد. وجود او ترکیبی از بود و 
نبود )نبود خودش( نیست. بلکه هر جا و هر فضایی و هر ظرفی که عقل 
بتواند یا نتواند فرض کند وجود حق هست. و وجود حق الیتناهاست؛ یعنی 
اینکه از آن تعبیر می شود به »الیتناهی شدة«. یعنی از نظر شدت وجودی 
بی نهایت است؛ زیرا وجوِد بی نهایت است. این موضوع بحث است و اینکه 

خدا چنین وجودی است هم عقل بر آن توافق دارد و هم نقل. 
دکتر گرجیان )دبیر علمی(: استاد فیاضی فرمودند اگر بخواهیم نامتناهی 
را بفهمیــم باید از باب »تعرف االشــیا باضدادها«،  متناهی را معنا کنیم. 
فرمودند که متناهی، یعنی تمام شدنی و نامتناهی یعنی آنچه که تمام شدنی 
نیست. تمام شدنی حد دارد و ترکیب از وجود و عدم است و حق تعالی هیچ 
نوع ترکیبی ندارد این نوع ترکیب را هم ندارد. این نکته را هم خودم عرض 
کنــم که اگر بخواهیم تداخل وجودی را معنا کنیم اول باید تداخل را معنا 

کنیم. تداخل را هم اگر بخواهیم معنا کنیم از باب تفاعل هست.  
استاد فیاضی فرمودند تداخل وجودی را باید مطرح کنیم، و اقسام نامتناهی 
را ذکر کردند. و ایستار بحثشان را در تداخل وجودی گذاشتند. به این معنا 
که خدا وجــود دارد به وجود نامحدودش و موجودات وجود دارند به وجود 
محدودشان. و این تداخل، هیچ گونه مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. این را 
البته اضافه کنم که آقایان فالسفه منکر تداخل اجسام هستند به گونه ای 
که در مکانی که شیء اول قرار دارد شیء دوم نمی تواند در همان زمان و 
در همان مکان قرار گیرد به نحوی که هیچ مزاحمتی برای آن نداشته باشد 
و بر طول و عرض یا ارتفاع آن هم نیافزاید. استاد رمضانی هم تا اینجا را 

قبول دارند. در خدمت استاد رمضانی هستیم.
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نشست علمی

نسبت وجود نامتناهی حق به موجودات امکانی �
استاد رمضانی: سالم علیکم و رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. 

بیشتر آنچه را استاد فیاضی فرمودند 
قبول داریم؛ غیــر از مواردی که خود 
ایشــان فرمودند باید در جای دیگری 
بحث شود؛ مثل بحث ضرورت علّی 
و ازلیت عالم و ازلی بودن آفرینش که 
نسبت به آنها عرایضی وجود دارد. لکن 
عمدتاً آنچه را که نسبت به نامتناهی 
بودن حق تعالــی، به لحاظ وجودی و 
بالفعل فرمودند، ما هم آن را قبول داریم. این مســئله مفروغ عنه است که 
وجود خداوند، نامتناهی و نامحدود است و نمی توان حّدی را برای او تعیین 
کــرد و هیچ  یک از انواع حّد برای او قابل تصور نیســت. چون محدودیت 
مالزم با فقر و مستلزم فقد و نیاز و نقصان است و هیچ کدام از اینها در مورد 

حق تعالی ـ که من جمیع الجهات واجب است ـ قابل تصور نیست. 
اما آنچه که محل نزاع اســت، نســبت وجود نامتناهی حق به موجودات 
امکانی است. آیا حوزه وجودی حق تبارک و تعالی و حوزه وجودی ممکنات 
دو حوزه جدا از هم اســت؟ به نحوی که بین خدا و ممکنات بینونت باشد؟ 
یا اینکه حوزه وجودی حق تبارک و تعالی به نحوی نامحدود است که برای 
ممکنات، نه در طول و نه در عرِض حوزه وجودی حق، عرصه ای و جایی 
باقی نمی ماند؛ چون جایی تصّور نمی شود که حق در آنجا وجودش گستره 

نداشته و گسترده نباشد. آیا این گونه یا غیر آن است؟
بنابر فرمایشات استاد در جایی دیگر و همچنین مکتوبات ایشان، طبق آنچه 
فهمیده ایم ایشان معتقدند که در اینجا دو حوزه وجودی است. ایشان از باب 
تقریب به ذهن، نور و بلور مثال می زنند. نور باتوجه به لطافت و خصوصیتی 
که دارد در همه ی شراشر و اجزاء وجودی شیشه و  بلور نفوذ و حضور دارد 
و هیچ جایی از این شیشه را نمی توانید در نظر بگیرید که نور در آنجا حضور 
نداشته باشد. و در عین حال می فرمایند وجود نور و وجود شیشه دو وجودند، 
یک وجود نیستند و طبق فرمایش ایشان، تداخل کرده اند. البته ما در اینجا 
به نیابت از ایشان وارد نزاع شدیم. عرض ما این است که این، با فرمایش 
خود ایشان که قبول کردند وجود حق، نامتناهی است سازگار نیست. چون 
در این صورت به نحوی به تناهی بر می گردد؛ چون دو حوزه ی وجودی را در 

نظر گرفته اند. 
تداخلی را که ایشــان می فرمایند اگر به معنایی که خودشان می فرمایند 
باشــد، نمی پذیریم؛ چون منجر به تناهی می شود و با نامتناهی بودِن حق 
نمی سازد. البته شاید بتوان توجیه دیگری برای فرمایش ایشان داشت که 
همان قرائت برتر حکمت متعالیه و قرائت عرفان نظری است و مفاد همان 

رباعی معروفی است که می فرماید:
َفتـشابَها َفَتشاکل اَلمُر جاُج َوَرَقّت الَخمُر   َرّق الُزّ

َوَکَأنَّـهـا َقـدٌح َوال َخمُر َفـَکَأنَّهـا َخمـٌر َوال َقدح  
این فرمایش اهل معرفت و عرفان در مســئله نسبت حق و 
خلق است. به عقیده اهل معرفت حوزه وجودی  حق و خلق 
چنان در هم تنیده و غیر قابل تفکیک و انفکاک اســت که 
انسان سردرگم شده و امر بر او مشتبه می شود که آیا آنچه را 

االن مشاهده می کند حق است یا خلق؟ 
اگر مراد از تداخل این معنا باشد ـ که  لّب حرف اهل معرفت 
همین اســت ـ ما تداخل را می پذیریم. از منظر اینان در هم 
تنیدگی حق و خلق به نحو ظاهر و مظهر، یا مطلق و مقید، یا 
نامحدود و محدود اســت یا مثل در هم تنیدگی نفس ناطقه 
انسانی اســت با قوای نفس. و یا مثل تصاویری است که بر 
صفحه تلویزیون ظاهر می شود که در حقیقت نور است که بر 
صفحه ظاهر شده اســت و در عین اینکه نور است، درخت، 
کوه و نبات و ... هم هست. غناً و فقرا، شدة  و ضعفًا، محدود و 
نامحدود، در این صفحه تلویزیون ظاهر می شــود. ظاهربین 
می گوید: من در صفحه کوه و درخت را می بینیم؛ اما متخصص 
در فن نور و صدا و تصویر می گوید: این نور، الکتریسته، برق و 
انرژی است که به این صورت تجلی کرده است و ما نمی توانیم 
تصاویر را از نور و نور را از تصاویر تفکیک کنیم. در عین اینکه 
معتقدیم نور نور است و تصاویر، تصاویر و صورت، ظهور نور 

و نور ظاهر در این صورت است. 
حال ما به جــای صفحه تلویزیون، صفحه عالم می گوییم و 
اَواِت َواْلَْرِض5« و به  ــمَ به جای نور می گوییم: »اهلَلّ نُوُر الَسّ
جــای این صور می گوییم: موجــودات و نیز می گوییم: اینها 
که مشاهده می شود به اعتباری همین موجودات است، و به 
اعتباری می گوییم حق اســت. و بنابر فرمایش زیبا و شیرین 

حضرت استاد، عالمه حسن زاده آملی:
ملـکوت اسـت کـه در منـظر من جلوه گر است

تو بر آن باش که بحر و بر و شمس و قمر است 
آن خـدایی کـه پـرستـی نـه خدای حسن است  

کــه حسـن را بـه خـداونـد خـدایـی دگـر است
این مقدمه ی محل نزاع بود. 

معنای تداخل �
دکتر گرجیان )دبیر علمی(: برخــی مواردی را که جناب 
استاد فیاضی ورود نکردند جناب استاد رمضانی کمک کردند 
که زودتر ورود کنیم. اگر ممکن اســت تداخل وجودی خوب 
معنا شود و با معانی دیگر، مثل اجتماع، اتحاد و امتزاج و حلول 

خلط نشود.
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آیت اهلل فیاضی: معنای تداخل واضح اســت. تداخل یعنی 
اینکه هویــت دو وجود و 
تغایرشــان محفوظ باشد. 
البتــه تداخلی کــه بنده 
می گویــم نــه آن تداخل 
متعالی اســت کــه آقای 
رمضانــی گفتنــد و نــه 
تداخل نفس و قوا با تفکر 
صدرایــی. اگرچه ما آنجا 
به تفکر صدرایی قائل هســتیم. ولی مســئله هستی را مثل 
مســئله نفس و قوا قائل نمی دانیم. تداخلی که بنده عرض 
می کنم مثل نور و بلوری در طبیعیات فلسفه هم مطرح بوده 
که  تداخل اجســام ممکن نیســت. یک بحث تجربی است 
و می گفتند: ممکن نیســت و ابن ســینا و دیگران هم این را 
می گویند که تداخل ممکن نیســت. به این معنا که دو جسم 
در یک فضا قرار گیرند به طوری که فضا بیشتر نشود و در یک 
فضا هر دو جسم باشند. فالسفه با استدالل عقلی در مسائل 
تجربی محال بودن آن را اثبات کردند. به نظر بنده این محال 
نیست و اینکه آقایان در طبیعیات می آوردند و دلیل عقلی هم 

داشتند دلیلشان تمام نیست. 
یعنی اینکه در اجســام، تداخل ممکن اســت. این البته علم 
تجربی است و بنده نباید درباره آن اظهار نظر می کردم. ولی 
چون دلیل عقلی را تمام نمی دانستم دنبال این بودم که ببینم 

دانشمندان علم تجربی چه می گویند؟ 
به محضر استاد گلشنی رفتم که استاد بزرگ فیزیک هستند 
و استاد کسانی هستند که در انرژی هسته ای افتخاراتی کسب 
کرده اند. به ایشان گفتم که در طبیعیات قدیم این طور بوده، 
امروز نظر چطور است؟ این امواج نور که در جسم وارد می شود 
آیا فقط در خالء های جســم عبور می کند و از مسیر خالءها 
عبور می کند یا در خود جرم جســم هم وارد می شود؟ ایشان 
فرمودند در خود جرم جسم هم وارد می شود. یعنی چه؟ یعنی 
همــان نور و بلور . نور  در بلور که هســت فقط در خالء ها 
نیســت در جرم بلور هم هست. همه بلور را فراگرفته است و 
این همان تداخلی است که قدما معتقد بودند که محال است. 
اما االن معتقدند که شدنی است. این نور در همان فضایی که 
جسم بلور هست وارد شده و در همان شخص فضایی که بلور 
هست نور هم وجود دارد. این تداخل در اجسام است که خارج 
از محل بحث ماست ولی مقدمه خوبی است برای فهم مسئله 
ما. یعنی شما در مســئله نور و بلور اگر قائلید که نور در بلور 
هست نمی گویید نور بلور است و نمی گویید که بلور نور است. 

نور نور است و بلور نیست و بلور هم بلور است و نور نیست. هرکدام حقیقتی 
با خصوصیات و موجودیت خودشان است. اما سنخ این دو وجود به گونه ای 
است که مثل یک بلور و یک بلور نیست. دو بلور در هم تداخل ندارند؛ ولی 
نور و بلور تداخــل دارند و نور دقیقاً در همان جای بلور قرار می گیرد. این 
تداخل می شــود. ما در مورد خدای متعال و هستی همین را قائل هستیم. 
خدای متعالی بود و هیچی نبود. و آن وجود مطلق نامحدود همان طور که 
اشاره کردم هیچ وعایی را خالی نگذاشته بود، چه وعاهایی که عقل می تواند 
تصور کند و چه نمی تواند تصور کند؛ ولی عقل این حکم قطعی را می کند 
که همان وعاهایی هم که من قدرت تصور آن را ندارم وجود الیتناهی حق 

به دلیل نامتناهی بودنش در همه ی آنها حضور دارد.   
این یک معناســت که قبل از خلقت، وجود خداوند چنین وجودی اســت. 
موجوداتی را که خلق می فرماید کجا موجود می شوند؟ عرض ما این است 
که همه ی موجوداتی که خداوند متعالی ایجاد می کند )ایجاد می کند؛ یعنی 
وجود هایی غیر وجود حق پیدا می کنند( ایجاد اســت نه تجلّی. خود اینها 
انشاء شــده اند؛ یعنی قباًل عدمشــان در وجود حق بوده و االن عدمشان 
رخت بسته و وجودشان در خود حق موجود شده است. نظیر اینکه بلورها 
َماَواِت  در نور محسوس ایجاد می شوند، همه ی مخلوقات در آن »ُنوُر الَسّ
ْرِض«6 که نور نامحسوس است موجودند؛ اما او وجود خود را دارد و هر 

َ
َواْل

موجود مخلوقی، وجود مخصوص به خود را دارد. وجود او نامتناهی اســت 
و واحد است و دوم بردار نیست. وجودات دیگر محدوداند و ثانی و ثالث و 
رابع دارند و »ان تعدوا مخلوقات الله ال تحصوها«. مخلوقاتی را که خداوند 
انشاء فرموده و ابداع فرموده، قابل شمارش نیست. هر کدام برای خودش 
وجودی دارد. فکر من هم با فکر فرد و شخص دیگر متفاوت است. فکر من 
عین وجود من است )طبق قاعده اتحاد عاقل و معقول آخوند که فرمایشی 
بسیار شریف است( و تصدیقات فرد دیگر عین وجود خودش است. این دو 

وجود با هم تغایر دارند. 
وجود حق با وجود مخلوق دوتاست. شخص وجودها دوتاست؛ اما حوزه ی 
وجود حق، حوزه ای الیتناهی است که به ناچار، وجودات محدود خارج از آن 
حوزه نیستد؛ بلکه در همان حوزه هستند؛ اما شخص وجودشان، شخص آن 
وجود نیست. حوزه ی وجود محدود مثل خودش محدود است؛ اما حوزه ی 
وجود نامحدود مثل خودش نامحدود است. این وجود نامحدود در آن وجود 
محدود وجود دارد و شما با چشم معمولی تان مخلوق را می بینید و الغیر. 
بله هر انســانی بالقوه این چشــم را دارد که خدای حاضر در موجودات را 
هم ببیند و بسیارند انسان هایی که بالفعل این چشم را دارند همان گونه که 

ا َلم أَرُه«7.  امیرالمؤمنین فرمود: »َلم أعُبْد َربًّ
این چشم هم هست ولی عارف وقتی نگاه می کند به دلیل عشقی که به 
حق دارد، اصاًل چیز دیگری نمی بیند  و فقط او را می بیند. این عارف الزم 
نیست چشم ظاهری اش باز باشد. چشم ظاهرش بسته هم باشد می بیند. 
ْبَصاِر َو َلِکْن  همان طور که خود حضرت فرمود: »َلْم َتَرُه اْلُعُیوُن ِبُمَشاَهَدِة ااْلَ
یَماِن«8، دو رؤیت است. یک رؤیت است که اسمش  َرَاْتُه اْلُقُلوُب ِبَحَقاِیِق ااْلِ
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نشست علمی

علم حضوری اســت و برای موجودی اســت که از این حالت اخالد الی 
االرض منقطع باشد؛ مثل علی  دنیا و تعلقاتش را طالق داده باشد و 
از دنیا کنده باشــد. چنین شخصی چشمش باز است و می بیند. رؤیتی هم 
هست که علم حصولی است و حیوانات هم دارند و با چشم ظاهر می بینند. 
 تداخلی که بنده عرض می کنم با حفظ تغایر تشخص هاست. تشخص عین 
وجود اســت. اگر می گوییم تشخص ها مغایر است؛ یعنی وجودها مغایرند. 
وجــود حق با وجود خلق مغایر اســت ؛ ولی درعین حال هیچ مخلوقی در 
خارج از حوزه ی حق، موجود نیست و همه در حوزه ی وجودی او موجودند. 
دکتر گرجیان )دبیر علمی(: تداخل اجســام را گرچه فالســفه محال 
دانستند، با توجه به نظر اســاتید فن محال نمی دانند و این را مدخل بحث 
گرفتند. همان طور که تداخل نور و بلور ممکن است در مورد خدا و مخلوقات 
هم می توان این گونه مقایســه کرد. به نظر من درگیری بحث در صحت و 
عدم صحت تداخل محدود با نامحدود است و این اگر واضح نشود تشبیهات 
چه بسا قیاس مع الفارق باشد. پس باید بتوان گفت که رابطه ی حق و خلق 
چه نوع رابطه ای است. رابطه ی نور و بلور را ممکن است دوستان بپذیرند و 
البته جناب استاد گلشنی هم باید فرمایش خود را اثبات کنند که نور در شرار 
اجسام تداخل دارد یا در خلل و فرج، و لذا مسئله هم باید در مشبه و هم در 
مشبه به ثابت شود. و اگر بحث را به محل درگیری نبریم که رابطه حق و 
خلق است به معنای بی نهایت و بانهایت. بحث در رابطه بی نهایت با نهایت 
است. نکته ای که در مورد نفس و قوا گفتند ما رابطه بی نهایت و با نهایت را 

در نفس و قوا نمی دانیم و در جای خود باید بحث شود.

چند نکته �
اســتاد رمضانی: از توضیحات هر دو بزرگوار تشــکر می کنم. در مورد 
فرمایشات استاد فیاضی چهار نکته را عرض می کنم و پس از آن، عرایض 

خودم را دنبال می کنم.
1. گرچه تمثیل به تداخل اجسام برای تقریب به ذهن قابل قبول است؛ اما 
همان طور که خودتون قبول دارید بحث ما اعم از این است و تداخل اجسام 
اخص از مدعاست. چون اجسام بخشی از محدوده هستی اجسام اند که شما 
اگر بفرمایید بر فرض اینکه تداخل ممکن بوده باشد... اگر ما آن را بپذیریم 
و قبول کنیم، در بخشــی از هستی می پذیریم؛ اما بحث ما محدود به این 

نیست؛ بلکه بحث ما اعم از اینهاست و شما باید آن را دنبال بفرمایید.
2. تمثیل به نور و بلور، در حقیقت تداخل نیست؛ بلکه دخول است؛ یعنی 
دخول نور و نفوذ نور در شراشــر اعضای بلور اســت نــه بالعکس. چون 
نمی توانیــد بگویید بلور نفوذ کرد در شراشــر اعضای نور. چرا؟ چون بلور 
درســت است که شفاف اســت اما لطافت نور را ندارد. لطافت نور ایجاب 
می کند که نفوذ کند. اما بلور در عین شــفاف بودن، کثیف است، نه لطیف 
و تداخل در اینجا مورد نــدارد. بلکه نفوذ و دخول از ناحیه لطیف در یک 
جرم شفاف و در عین حال کثیف است. اینکه می گویم کثیف، یعنی مثل 
این جدار  تکاثف دارد و در هم تنیده و فشــرده است و ملکول های آن در 
هم تنیده و مقاوم است؛ مثل مقاومت میز موقعی که به آن ضربه می زنیم؛ 

برخالف هوا که وقتی ضربه ای به آن بزنیم مقاومت نمی کند. 
درعینحال شــفاف است. پس بلور به رغم اینکه شفاف است 
کثیف است؛ ولی نور لطیف است و در جرم شفاف کثیف بلور 
نفوذ می کند و بالعکس درســت نیست؛ پس نمی شود گفت: 

تداخل. 
3. در رابطــه  با حوزه وجودی که عرض کــردم، به نظرم 
حضرت اســتاد حوزه ی وجودی را به معنای عرفی گرفتند 
یعنی به این معناکه هر جا او هســت این هم باشد و هرجا 
این هست آن هم باشــد. نه، این معنا مورد نظِر ما نیست؛ 
بلکه مــراد ما حوزه وجودی به معنای واقعی کلمه اســت. 
برای حوزه وجودی عرفی همان مثالی که زدید خوب است. 
البته می توان در همین مثال هم خدشه کرد؛ زیرا نور خیلی 
فراتر از بلور است، چون شعاعی از نور به بلور خورده و آن را 
روشن کرده است. اما حوزه وجودی نور خیلی وسیع تر از بلور 
است و وسیع تر از شیشه ای است که شعاعی از نور به او نفوذ 
کرده؛ مگر اینکه بگویید مراد من همان شــعاع است که در 
بلــور نفوذ می کند و حوزه ی وجودی اش با حوزه ی وجودی 
بلور یکی اســت. بله آن شــعاعی از نور است و کالم ما در 
نوری اســت که از مبدأ روشنایی  می تابد و شعاع او آنجا را 
تحت الشعاع قرار داده و در آن نفوذ می کند. این حوزه، امری 
عرفی است. هر جا که او هست او هم رفته. صرف نظر از آن 

مسامحه که عرض کردم. 
حوزه وجودی به معنای عقلی، یعنی حصه وجودی؛ حظی که 
نور از وجود دارد، در برابر حظی که بلور از وجود دارد. آیا این 
دو، دو حظ و دو بهره و دو حوزه اســت؟ هرچند به قول شما 
این دو تداخل کردند و به قول ما دخول و نفوذ نور در بلور، اما 
درعین حال دو حوزه ی وجودی و دو حصه ی وجودی است و 
دو وجود است. کالم ما در این قسمت است که اگر دو حوزه 
شــد، همان چیزی خواهد شد که بعداً خواهم گفت منجربه 

تناهی خواهد شد و ربطی به هم نخواهند داشت.
4. تفســیری کــه از کالم امام علی  فرمودید تفســیر 
عرفی خوبی اســت. من نگاه به این موجود می کنم اصاًل او 
را نمی بینیــم، بلکه ورای آن را می بینم. مثل راننده ای که در 
فضای بارانی در حال رانندگی اســت و برف  پاکن در جلوی 
چشم او رقاصی می کند و او اصاًل  آن را نمی بیند؛ بلکه جاده 
را می بیند و اگر او را ببنید از جاده منحرف شده و به این طرف 
یا آن طرف سقوط می کند. پس همان گونه که برف پاک کن 
در عین اینکه جلوی چشــم راننــده رقاصی می کند و راننده 
اصاًل آن را نمی بیند، موجودات عالم نیز در برابر دید ولّی خدا 
یا انسان عارف چنین شأنی را دارند و کار خودشان را می کنند 
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و ناخدا هم کار خودش را و خدا و اشــیاء هم جدای از هم اند. 
فرمایش شما این گونه است و این مطلبی عرفی است. 

مطلب خیلی ورای این تفســیرات عرفی اســت. عارف این 
مطلب را  می گوید و  باالتر از آن را هم می گوید. شبی از شبها 
که در خدمت حضرت آقای بهاء الدینی  بودیم به ایشان عرض 
کردم که شما این فقره »ألغیرک من الظهور ما لیس لک« را 
که در تتمه دعای عرفه و منسوب به امام حسین است با 
وجودی که هیچ متنی عرفانی نخوانده اید چطور معنا می کنید؟ 
ایشان فرمود: کوزه در دست زید بود و افتاد و شکست. آنچه 
در متن واقع اتفاق می افتد یک امر بیش نیست. اگر این یک 
امر را به زید نسبت  دهیم، کسر می شود و اگر به کوزه نسبت 
دهیم انکسار می شود. یک امر بود که اتفاق افتاد و آن اینکه 
کوزه از دســت زید افتاد و شکست. اما در عین حال، با تفاوت 
اعتبار می توانید بگویید: زید کوزه را شکســت و می توانید با 
اعتبار دیگر بگویید: کوزه شکســت. ایشان پس از مثال یاد 
شــده می فرمودند: یک ظهور است. این یک ظهور را تارًة با 
توجه به دید عرفی و معمولی می گوییم  این اشیاء ظاهرند؛ اما 
با توجه به دید والیی و نفوذ بصیرت می گوییم: این حق است 
که در این اشیاء ظاهر است. اینها ظهور حق اند نه ظهور اشیاء. 
اگر اینها ظهوری دارند در پرتو ظهور حق هســتند که ظاهر 
شــدند. و ظهور حق است که بالمجاز به زید و عمر و بکر و 

خالد و زمین و آسمان و سایر اشیاء نسبت می دهیم.
 اگر به فرمایشــات علی ابن أبیطالب از منظر ُعرفی دقت 
کنیم همان معنایی می شــود که شما فرمودید و اگر از منظر 
دّقی و عرفانی دّقت کنیم همین معنایی می شود که ما عرض 
کردیم. حضرت علی فرمایشات دیگری را هم دارند که 
خود شما در نوشته هایتان اشاره کردید و به نفع خود مصادره 
کردید. مثل »داخل فی االشیاء« که شما به آن استناد کردید 

و فرمودید دخول را امیرالمومنین  هم فرموده اند. عبارات بعدی حضرت 
را هم بخوانید که می فرماید: »ال کدخول شــیء فی شــیء«، یعنی »ال 
کدخول النور فی البلور«. داخل در اشــیاء با این تتمه باید معنا شود، نباید 
قضیه ی حلول پیش آید. در جلســات قبل هم خدمت شما گفتم که شما 
با این نحوه ی بیان، در حقیقت یک حلولِی مدرن هســتید؛ گرچه از حلول 
سخن نمی گویید، بلکه آن را رّد می کنید؛ اما باالخره سخن شما منجر به 

همین مطلب خواهد شد. 

حوزه وجودی به معنای دّقی، نه عرفی �
بســط سخن: حاال به بحث اصلی که بنده بر آن تمرکز دارم رسیدیم 
گرچه از البه الی بحث هایی که عرض کردم مطلب روشــن شد و آن 
بحث عبارت اســت از بحث حوزه ی وجودی به معنای دّقی نه معنای 
عرفــی.  حظی که خلق از وجود دارد در برابــر حظی که حق از وجود 
دارد، آیا دو حوزه ی وجودی است؟ دو حوزه ی متمایز و متباین با هم یا 
اینکه یکی محیط و دیگری محاط اســت؟ البته منظور محیط و محاط 
عرفی نیست. ذهن شما به سمت محیط و محاط عرفی نرود که در ابتدا 
به ذهن می آید؛ مثل احاطه این بناء و ســقف و جدرانش نســبت به ما 
که در عین حال دو حوزه وجودی است. بلکه منظور احاطه دقی و عقلی 
اســت مانند اینکه می گوییم چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. صد 
محیط به نود و نود محاط به صد است. یا مانند نفس و قوا ـ که جنابعالی 
می فرمائید اصلش را قبــول دارم ولی تطبیقش را در محل بحث قبول 
ـ   همین نفس و قوا را که می فرمایید اصلش را قبول دارید و این  نــدارم 
خود مایه امیدواری است و اگر این روند را ادامه بدهید باالخره مستبصر 
می شوید. درست است که نفس با قوا یک نحو تباین و تغایری دارد؛ اما 
باالخره قوا فانی در نفس اند و نفس محیط به قواســت. به عبارت دیگر، 
اگر قوا را باال ببرید نفس می شود و نفس را پایین بیاورید قوا می شود.  
کالم در این نوع احاطه اســت. اینکه شما می گویید دو حوزه ی وجودی 
است: حق در برابر خلق و خلق در برابر حق، این سخن باالخره به اینجا 
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نشست علمی

منتهی خواهد شــد که بپرســیم آیا حوزه ی وجودی حق واجد حوزه ی 
وجودی خلق اســت یا خیر؟ اگر نیســت عین محدودیت است؛ اگرچه 
در مقام اّدعا می فرمایید او نامحدود اســت. ولی این فقط یک اّدعاست. 
از یک طرف می گویید او نامحدود اســت و در عین حال می گویید که او 
حوزه ی وجودی خلق را ندارد. دو حوزه است؛ مثل این است که بفرمایید 
حجمــی طویل، عریض، عمیق و نامتناهــی داریم؛ ولی در عین اینکه 
نامتناهی اســت؛ اما این مقدار از حجم خاص را ندارد و فاقد این حجم 
اســت. البته این تمثیل است و از باب تقریب به ذهن به این مثال روی 
می آوریم. شــما وقتی بگویید طول نامتناهی، عرض نامتناهی و عمق 
نامتناهی و حجم نامتناهی شود، نه از این طرف، نه از آن طرف و نه از 
طرف حجم، هیچ حدی ندارد. حجمی که االن این شیء دارد )اشاره به 
شیء ای که در دست داشتند( در مقایسه با آن حجِم نامتناهی، یقینا آن 
محیط به این است و معنا ندارد شما حجمی نامتناهی فرض کنید و این 

حجم نامتناهی به دیگر حجم ها محیط نباشد. 
ممکن است کسی بگوید شما با این تفسیری که از آن کردید خداوند را 
تجویز کرده و مخلوقات را اجزاء خدا در نظر گرفتید؛ چون طبق تحلیل 
شــما خدا یک امر نامتناهِی محیط و مخلوقات محاط هایی خواهند بود 
کــه هر کدام جزئی از خدا می شــوند. همان طورکه در مقام ایراد و نقِد 
اهل معرفت می گویید: شــما خدا را  تجزیه کردید و این شیء جزئی از 
خدا شده و شیء دیگر جزئی دیگر و هکذا. ما در جواب می گوییم: بلی از 
باب تمثیل اگر بخواهیم به این تمثیالت توجه کنیم، شاید چنین چیزی 
به ذهن تداعی کند؛ ولی اصل داســتان این اســت که در این تمثیل ها 
به وجه شــبه توجه نمی شود و چون چنین است، لوازم فاسدی به ذهن 
می آید. لذا باید گفت وقتی گفته می شود زیٌد کاالسد شما در زید نباید به 
دنبال دم شیر بگردید؛ بلکه باید به دنبال شجاعت باشید و بر وجه شبه 
تمرکز کنید و این جهت تیز و تند قضیه است که باید این را ده ها بار و 
صدها بار تکرار کرد که مراد از حوزه وجودی، حظ و بهره وجودی است. 
 شما وارد بحث ایجاد شدید بنده هم می خواهم وارد بحث ایجاد شوم که 

ظاهراً فرصتی نیست. 

چند نکته �
دکتر گرجیان )دبیر جلسه(: برای اینکه بحث درگیرتر شود نکته ای را 
عرض کنم. نکاتی را که حضرت استاد رمضانی فرمودند عبارتند از: در نور 
و بلور که مشبه به شما هست، تداخل نیست؛ بلکه دخول است. و از جانب 
بلور درعین حال که شفاف است به هیچ وجه به خاطر جرمانیت نمی تواند در 

نور نفوذ کند و قیاس از جهاتی مع الفارق است: 
الف. نور و بلور رابطه ی دو نهایت است و نمی توان آن را با دو امر که یکی 

بی نهایت و دیگری متناهی است مقایسه کرد.
ب. نور در بلور نفوذ می کند، نه بلور در نور.

ج. شــعاعی از نور در بلــور دخول پیدا می کند، نه همــه نور که این هم 

می رساند قیاس مع الفارق است.
د. آیا در تداخل حق تعالی با مخلوق،  شــعاعی از حق را در 

مخلوق می دانید اگر این گونه است باید پاسخ دهید. 
ه. به نظر می آید حضرت اســتاد فیاضی در نوشته هاشون بر 
جداسازی نظریه »تداخل وجودی« با »نظریه حلولی« تأکید 
داشتند. چون فرمودند که تداخل، معانی قریب به خودش را 
دارد، برای این که بحث منقح شود باید حدود و ثغور آن روشن 
شود. ما باید تک تک معانی را بررسی کنیم تا به معنایی که 

مد نظر ایشان است برسیم.
چند نکته را بنده اضافه می کنم که به نظرم جهت درگیر شدن 

بحث مفید است.
Ó  این نوع تفســیری کــه حضرتعالی فرمودیــد به حلول

کشــیده می شود؛ زیرا تشــبیه نور با بلور و ارتباط نور با 
بلور این گونه اســت که نور کیف مبصر اســت و بلور 
جســم مادی و جوهر اســت. درحالی که در  مکتوبات 
حضرتعالــی حلول به صــورت رابطه جوهــر و عرض 
ترسیم شده اســت. و حضرتعالی در عین اینکه تداخل 
وجــودی را از نوع حلول نمی دانید مثالی که می زنید از 
نوع رابطه ی جوهر و عرض اســت کــه خودش نوعی 

حلول است.
Ó  بعد از نکته دیگر کــه در فرمایــش امیرالمؤمنین

عبارت »داخل فی االشــیاء« عبارت »ال کالممازجة« و 
»الکدخول شیء فی شیء« آمده که صریحاً دخول را 

رد می کند.
Ó  نکتــه دیگر که پیشــنهاد می کنم این اســت شــما در

نوشــته هاتون به حضرت آیت اهلل مصباح اشاره کردید 
که ایشــان فرموده که تنهــا راه جواب بــه برهان عدم 
تناهی بر وحدت شــخصیه این اســت که اوالً رابطه ی 
حق با ممکنــات را رابطه ی طولی بدانیم و ثانیاً بپذیریم 
که رابطه ی این دو رابطه ی وجود مستقل و رابط است. 
حضرتعالی در مکتوبات خود نوشتید که این روش سر 
از اثنینیت درمی آورد. و اینها به هر حال دو تا هســتند. 
به نظرم این اشــکال که به اســتاد مصباح دام ظله العالی 
کردیــد به این تبیینــی هم که ذکر شــده در مکتوبات 
حضرتعالی وارد اســت؛ زیرا الزمه ی تداخل یا دخول، 
دویئت است. در تداخل دوئیت مفروض است. اینها را 

اگر امکان دارد پاسخ دهید. 

پاسخ به چند اشکال �
 آیت اهلل فیاضی: فرمودند: مثال نور و بلور، دخول نور در بلور 
است. در فرمایش امیرالمؤمنین  هم که آمده »داخل فی 
االشیاء«. اما ما عرض کردیم اول تداخل را معنا کنیم. تداخل 
یعنی در همان جا و وعائی که وجود یک موجود هست، وجود 
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یک موجود دیگر هم باشــد. در چنین جایی که در یک وعاء 
هر دو هســتند کاری به نفوذ نداریم که آن در این نفوذ کرده 
اســت. مهم این است که االن در یک وعاء وجود دارند، اسم 
این چی هســت؟ اســم این حالت، بعد از اینکه محقق شده 
که یک وجودی در یک وعاء هســت موجودی دیگری هم 
در همان وعاء وجود دارد. این همان اســت که اســم آن را 
تداخــل می گذارند. تداخل یعنی هر دو در اینکه هر دو در آن 
وعاء قرار گرفته اند و داخل آن وعاء هستند مساوی اند. گرچه 
به فرمایش شما، نور نفوذ کرده است. ما که نگفتیم نور نفوذ 
نکرده است. نفوذ کرده، یعنی در همان جایی قرار گرفته که 
بلور وجود دارد. در مورد خداوند متعال عکس این است. خدای 
متعــال یک وجود الیتناهی بود. خدا نیامد در مخلوقات نفوذ 
کند؛ بلکــه خود او در همان حوزه ی وجود خودش موجودات 
دیگر را خلق فرموده اســت. یعنــی در همان جا که حق بود، 
وجــود دیگری با حّظی از وجود مخصــوص خود که غیر از 
آن وجودی است که حق دارد، وجود داشت. تداخل یعنی در 
یک وعاء بودن هر دو. اما اینکه اول کدام بود، دوم کدام بود، 
کدام در دیگری وارد شــد، تفاوت نمی کند. خدا بود و اشیاء 
که موجود شــدند در همان حوزه ی وجود او موجود شدند و 
به شــخص وجود او موجود نیســتند؛ بلکه به شخص وجود 
خودشان موجودند. هر موجودی حظ وجودی خودش را  دارد 
و خدای متعالی هم وجودی دارد. به فرمایش شــما حصه ی 
وجودی خدا، غیر از حصه ی وجودی تک تک موجودات است.

Ó  اما اینکه فرمودید حلول می شــود. عرض ما این اســت
که مرحــوم آخوند حلول را مفصــل توضیح داده  که 
معنای حلول این اســت که وجودی وجود ناعت برای 
دیگری شود. وجودی، وجود ناعت دیگری شود یعنی 
چه؟ یعنی وجود فی نفســه لغیره شــود، وصف شود. ما 
هرگز چنین حرفی را نمی زنیم. ما هرگز نمی گوییم که 
وجود مخلوق، اســم یا صفت یا نعت خالق اســت. اگر 
چنین چیزی گفته شــده از طرف آقایان عرفاســت که 
ما با آن مخالف هســتیم. ما نمی گوییم نعت است. اگر 
کسی گفت نعت است باید به او بگوییم که شما حلولی 
شــدید. ما قائل هستیم به اینکه حظ وجودی حق، حظ 
خودش هست و حظ وجودی مخلوق هم حظ خودش 
اســت و هرگز یکی ناعت دیگری نیست. نه وجود حق 
وجود فی نفســه لغیره برای خلق و نه وجود خلق وجود 
فی نفسه لغیره برای حق است. بلکه اینها دو موجودند و 
هرکدام نفســیت خود را دارند و هر دو فی نفسه لنفسه 
هستند و لغیره نیستند؛ منتها یکی مخلوق است و دیگری 
خالق؛ یعنــی یکی بنفســه و دیگری بغیره اســت. این 

مسئله ی دیگری است که بر آن تأکید می کنیم.
Ó  فرمودید: حق تعالی وجودش اگر واجد شخص وجود مخلوق

نشد، وجود محدود می شود. عرض می کنم: وجود حق تعالی قبل از خلق 
نامحدود بود یا نبود؟ همه می گوییم بود. حاال این خلق چه می کند؟ خلق 
یعنــی وجود محدودی در این عالم می آید. آیا آمدن وجود محدود در این 
عالم، وجود نامحدود را از نامحدود بودن می اندازد؟ در مقام تشبیه اگر یک 
نور الیتناهی همه جا را گرفته اســت و بلوری در این نور خلق شــود، آیا 
آن نور کمرش می شکند؟ آیا نور از نامحدود بودن می افتد؟ خدای متعالی 
که قبل از خلق وجود نامحدود اســت، بعد از خلق هم تغییرپذیر نیست. او 
یک وجود ثابت دائم باقی الیتغیر و الیتحول است. یک موجود دیگر هم 
خلق شــده که محدود اســت. این وجود محدود آیا او را محدود می کند؟ 
چــه مالزمه ای وجود دارد که اگر چیزی در این عالم آمد و موجود شــد، 
خدا محدود شود؟ چرا محدود شود؟! نامحدود بود حاال هم که این موجود 

محدود خلق شد آن موجود باز هم نامحدود است.  
Ó  ســوال شده است که اگر نامحدود است چرا وجود این را ندارد؟ جوابش 

این اســت که چون او نامحدود اســت نمی تواند وجود محدود را داشته 
باشــد. این وجود وجود محدود است و اگر او بخواهد این وجود محدود را 
داشــته باشد محدود می شود. پس اگر بخواهد فرمایش شما باشد محدود 
می شود. یا مگر بفرمایید که اینها یعنی وجودهای محدود نیستند ولی اگر 
بفرمایید هستند و عین حق هستند حق را از نامحدود بودن انداختید و او 
را محدود کردید. زیرا می گویید خدای متعالی عین این محدود است. ولی 
بنده می گویم هرگز عین نیست. وجود حق شخصی است، حظی از وجود 

دارد حصه ای از وجود دارد و آن حصه اش همان حصه نامحدود است.  
Ó  اما اینکه فرمودید شــما اشــکال اثنینّیتی که به استاد مصباح گرفتید به

خود شــما وارد است. من به استاد این را عرض کردم که شما می خواهید 
وحدت وجود را حفظ کنید و بعد می فرمایید که مخلوق وجود رابط است به 
تفسیر خودتان. می گویم با این وحدت وجود حفظ نمی شود؛ بلکه اثنینّیت 
درســت می شود. این اشکال بنده به ایشان است. اما بنده که نمی خواهم 
وحدت وجود را حفظ کنم. بنده می خواهم با وحدت وجود مقابله کنم. بنده 
معتقد هســتم وحدت وجود را نباید پذیرفت و نمی پذیرم. من اگر اثنینیت 
را بپذیریم مشــکلی ندارد. من باید به اثنینّیت قائل باشم. می گویم واجب 
یک وجود است و به وحدت وجود قائل نیستم. بنده قائلم که او یک وجود 
نامحدود است با حظ نامحدودی که از وجود دارد و تک تک ما هم وجود 
محدود هستیم. اواًل موجودیت خود را می یابیم. هیچ کس نیست که بتواند 
بگوید من نیستم. و هم در خودمان تمنیاتی داریم. شما هم تمنیاتی دارید. 
بنده هم تمنیاتی دارم که ای کاش اول طلبگی ام بود و آن نشاط و جوانی 
و فرصت ها را داشــتم که در اول جوانی توجه نداشــتم و نشستم پهلوی 
تلف کردم، کاش برمی گشــت و دیگه آن کارها را نمی کردم. این تمنی 
اســت. تمنی مربوط به وجودی اســت که محدود است یعنی دستش به 
خیلی چیزها نمی رسد. یک پیرمرد تمنی دارد که یک جوان باشد. چرا این 
تمنی را دارد؟ چون وجود محدود است. پس ما هم خودمان را می یابیم و 
هم به دلیل تمنیاتی که به علم حضوری در خودمان می یابیم محدودیت 
خودمــان را به علم حصولی می فهمیم. وقتی می فهمم  که وجود محدود 
هســتم آن وقت چطور می توانم بگویم که وجــود من همان وجود حق 
اســت؛ درحالی که برهان و قرآن و عرفان تطابق دارند بر اینکه وجود حق 
نامحدود است. پس او نمی تواند این وجود باشد و این وجود نمی تواند آن 
وجود باشد. چون نامحدود نمی تواند محدود باشد و محدود هم نمی تواند 

نامحدود باشد. 
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نشست علمی

Ó  شما فرمودید من رابطه ی عرض و جوهر قائل شدم. من چنین رابطه ای قائل
نشدم.

دکتــر گرجیان )دبیر علمی(: بنده گفتم شــما حلولی ها را نفی کردید 
به این دلیــل که فرمودید حلول در جایی مطرح اســت که رابطه ی عرض 

و جوهر باشد.
آیت اهلل فیاضی: رابطه ی عرض و جوهر یا رابطه ی صورت نوعیه با ماده. 
یعنی وجود فی نفسه لغیره. این را فقط ما نمی گوییم، همه می گویند. آخوند 
هم گفته و حق هم گفته و آمده حلول را تدقیق کرده و گفته حلول یعنی 

اینکه وجود فی نفسه شیئی عین وجود لغیره اش باشد. 
دکتر گرجیــان )دبیر علمی(: نکته ای را عرض کنم که جناب اســتاد 
فیاضی در بحث تداخل حق و خلق این گونه فرمودند که اول خداوند بود و 
از نظر زمان و شدت و وجود و بلکه از هر حیثی بی نهایت بود. بعد در یک 
زمانی مخلوقی و  موجودی مادی ایجاد شد. مخلوق مادی زمانمند است، 
زمانی این تداخل و دخول مطرح نبوده و در یک زمانی حادث شده است.

نکته بعدی که ایشان مطرح کردند که ما وحدت را قائل نیستیم برخالف 
ســخن اســتاد مصباح دام ظله و فرمودند ما دوئیت قائل هستیم. دوئیت 
 محدود با نامحدود. سوال بنده این است که سخن شریف امیرالمومنین
فاِت َعْنُه«9 حتی نحو دوئیت صفت  که فرمودند: »َکماُل ااِلْخالِص َلُه َنْفُی الِصّ
َها َغْیُر اْلَمْوُصوِف ،  نَّ

َ
و موصوف را می خواهد نفی کند »ِلَشــَهاَدِة ُکلِّ ِصَفٍة أ

َفــِة« این دوئیت حتی صفت و ذات را  ُه َغْیُر الصِّ نَّ
َ
َو َشــَهاَدِة ُکلِّ َمْوُصوٍف أ

می خواهد نفی کند تا چه رسد به دوئیت شیء مستقل با شیء مستقل را.

ایجاد وجود محدود توسط وجود نامحدود �
اســتاد رمضانی: براساس فرمایشــات جناب آقای فیاضی چند نکته را 

یادداشت کردم که اگر وقت اجازه بدهد عرض خواهم کرد:
1. بنده می خواســتم بحث را در مسئله ی ایجاد متمرکز کنم که خود شما 
بحمداهلل وارد شــدید و فرمودید: خداونِد نامحدود وجوِد محدودی را ایجاد 
کرد. نکته تیز مســئله اینجاست که ایجاد یعنی چی؟ این یکی از مباحث 
اساســی عرفان است که کاماًل با فضای کالم، حکمت مشائی و  مباحث 
عرفی فرق می کند. برای توضیح این مطلب الزم است بپرسم حق تبارک 
و تعالــی که چیزی را ایجاد می کند آیا در مقام ایجاد، از ناحیه او چیزی به 
طرف خلق سرازیر می شود یا نمی شود؟ اگر بگویید سرازیر نمی شود، این 
خالف وجدان و خالف آن چیزی اســت که متسالم علیه بین همه است؛ 
چون باالخره حق تعالی او را افاضه کرده و بخشیده است. پس از ناحیه ی  او 
چیزی به این سمت سرازیر شده است. اکنون که چیزی به این سو آمده آیا 
از ملک حقیقی او خارج شده است یا هنوز در ملک حقیقی اوست؟ منظور 

ملک مجازی نیست، ملک مجازی رهزن است. 
آیا در ملک حقیقی او باقی اســت یا خارج شده است؟ اگر بفرمایید خارج 
شده، خالف آن چیزی است که می پذیرید و هم صدا با قرآن می فرمایید: 
ْرِض10. این ملک، ملک حقیقی است، نه 

َ
َماَواِت َوَما ِفي اْل ِه َما ِفي السَّ ِللَّ

مثل مالک بودن حضرتعالی نســبت به کتاب ها، خانه و مال 
و... . ملک حقیقی یعنی امری که در گستره ی وجودِی مالک 
داخل است؛ مثل مالک بودن انسان نسبت به قوه عاقله، قوه 
باصره و سایر قوایش. اگر شــیء ایجاد شده داخل در ملک 
حقیقی اســت، نباید جدا فرض کرد و اگــر بگویید از ملک 
حقیقی او خارج اســت. این خالف آن چیزی است که همه 
می گویند. اگر شیئی داخل در ملک حقیقی من شد به اعتباری 
می توان گفت او من است و به اعتباری می توان گفت نه. به 
چه اعتباری نه؟ به ایــن دلیل که او محدود و محاط به من 
است و من محیط بر او و برکنار از محدودیت به او هستم؛ ولی 
به اعتبار اینکه در گستره  ی وجودی من، شأنی از شئون من 
است و  جدای از من نیست  می توانم بگویم: بله او من هست. 
در اینجا این ِفقره از دعای جوشن کبیر را باید با دقت و  بدون 
مســامحه بررسی کنیم که می گوید: »یا من الیزید فی ملکه 
شــیء« و در فقره دیگر آمده است »یا من الینقص من ملکه 
شیء«.  حق تبارک و تعالی موجودی است که هیچ چیزی بر 
ُملک و ِملک او نمی افزاید، چه چیزی را بیافریند و چه نیافریند 

)به طورمطلق می گوییم(. 
آنچه را که شــما به عنوان موجود در برابــر حق تعالی قرار 
می دهید، طبق فرمایش شما، خدای نامحدود بود و نیافریده 
بــود و االن که آفرید، طبق فرمایش شــما آفریدن آن چیز، 
چیزی بر دارائی خدا افزوده اســت. قباًل او را نداشت و االن 
نسبت به او دارا شده است. به تعبیر عرفی آن چیز به اذن اهلّل 
از کتم عدم قارچ وار درآمد و این موجود شــد. قباًل از او هیچ 
خبری نبود و او را نداشــت و االن دارا شــده است. با توجه به 
ایــن تصویر آیا معنای آن این نخواهد بود که »زاد فی ملکه 
شیء«؟ چون خود شما می گویید آن چیز را نداشت و االن او 
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را ایجاد کرد و دارا  شد. حال آنکه دعا می گوید: »الیزید فی 
ملکه شیء«. تأکید می کنم که ما نباید دعا را سطحی و عرفی 
معنی کنیم و نگوییم منظور این اســت که هیچ کس قدرت 
ندارد بر دارایی خدا بیفزاید. وقتی خدا دارایی اش نامحدود است 
شــما چه می خواهید بگویید، هر چه بگویید او دارد. این یک 
معنای عرفی و پیش پا افتاده اســت کــه در بدو امر می توان 
آن را پذیرفــت. اما این فقره و فرمایش از دعا به همین معنا 

محدود نمی شود.  
ما معتقدیم همه موجوداِت عالم من االزِل إلی االبد با موجود 
شدنشان چیزی بر دارایی خدا نیافزوده و نمی افزایند. همچنین 
نمی شود بگوییم: »الینقص من ملکه شیء« هیچ موجودی 
نمی تواند از دارایی او کم کند. معنای عرفی و ســطحی این 
فقره هم همانی اســت که معلوم است؛ ولی معنای ِدّقی آن 
برمی گردد به اینکه معدوم شــدن اشیاء، چیزی از دارایی خدا 
کم نمی کند و راز قضیه هم به این برمی گردد که ایجاد، إظهار 

است و إعدام، إخفاء. 
شما اگر بخواهید مطالب این فقره از دعا را در فضای علمی 
به صــورت فنی مطرح کنید  همان ظهــور و کمون عرفان 
می شود. همه ی موجودات در صقع ذات حق تعالی به صورت 
کامن بودند و حق تعالی آنها را ظاهر ساخت. حق تعالی ُمظِهر 

اینها شد. 
فرصت کم است ولی فرمایشات جناب آقای فیاضی زیاد است 
و باید پاســخ داده شود. این نحوه نظر عارف است به ایجاد و 
اعدام. نه ایجادش چیزی می افزاید و نه اعدامش چیزی کم 
می کند. و با آنچه شما معتقدید کاماًل متفاوت است و الزمه ی  
آنچه شــما فرمودید ـ البته با توضیحات بنده ـ محدود شدن 

خداست؛ ولی ظاهراً شما نمی خواهید آن را بپذیرید.

2. شــما فرمودید اگر خداوند متعال که وجودی نامحدود است، این وجود 
محدود را داشته باشد، باعث محدودیتش می شود؛ چون این محدود است. 
وقتی این محدود را داشــت مثل این محدود می شود. پاسخ این است تارًة 
ما می گوییم این شیء محدود را خداوند به نحو »البشرطی« دارد. و اخری 
به نحو می گوئیم: »بشــرط الیی«. اگر بگوییم: حق تعالی فقط این شیء 
را دارد بشــرط ال، دراین صورت حق با شماست. این شیء محدود است و 
خداوند هم محدود می شود. ولی باید دانست که هیچ عارفی این سخن را 
بر زبان و قلم نرانده که خداوند واجد این حصه وجودی است به نحو بشرط 
ال. اما اگر بگوییم حق تبارک و تعالی دارای این حصه وجودی است به نحو 
البشــرطی. این را دارد به نحو البشرطی، یعنی این را دارد مع اشیاء زائد. 
دراین صورت کجا خداوند محدود می شود؟ اتفاقاً این به خاطر نامحدود بودن 

حق تعالی است؛ چون نامحدود است این را دارد مع شیء زائد. 
 چون شاید فرصت دیگری به بنده نرسد روایتی را ذکر می کنم که جلسه 
هم متبّرک با فرمایشــات معصومین شــود. در کافی11 در باب معانی 
ٍد، َعْن َسْهِل ْبِن ِزَیاٍد، َعِن اْبِن َمْحُبوٍب،  االســماء  آمده است : َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ
ْکَبُر، 

َ
ُه أ ِه علیه الســالم، َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِعْنَدُه: اللَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْن َذَکَرُه: َعْن أ َعمَّ

ِه علیه  ُبو َعْبِد اللَّ
َ
يِّ َشيْ ٍء؟« َفَقاَل: ِمْن ُکلِّ َشيْ ٍء، َفَقاَل أ

َ
ْکَبُر ِمْن  أ

َ
هُ  أ َفَقاَل: »اللَّ

ْن 
َ
ْکَبُر ِمْن أ

َ
ُه أ ُقوُل؟ َقاَل : »ُقْل: اللَّ

َ
ُجُل: َکْیَف أ ْدَتهُ  « َفَقاَل الرَّ الســالم: »َحدَّ

ْحَمَد 
َ
ُد ْبُن َیْحیی ، َعْن أ ُیوَصَف«. و در روایت بعدی آمده است  َو َرَواهُ  ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِعیســی ، َعْن َمْرَوِك ْبِن ُعَبْیٍد، َعْن ُجَمْیِع ْبِن ُعَمْیٍر ، َقاَل:َقاَل  ْبِن ُمَحمَّ
ْکَبُر ِمْن ُکلِّ 

َ
ُه أ ْکَبُر ؟« َفُقْلُت: اللَّ

َ
هُ   أ يُّ َشيْ ٍء اللَّ

َ
ِه علیه الســالم: »أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
أ

ْکَبَر ِمْنُه؟« َفُقْلُت: َفَما  ُهَو؟ َقاَل : 
َ
َشيْ ٍء، َفَقاَل: »َو َکاَن َثمَّ َشــيْ ٌء؛ َفَیُکوَن   أ

ْن ُیوَصَف«.
َ
ْکَبُر ِمْن أ

َ
ُه أ »اللَّ

در روایت دوم آمده اســت آیا در برابر او اصاًل چیزی هست که بخواهیم 
بگوییم: خداوند از آن بزرگ تر اســت؟ روایت قبلی هم می گوید اگر او را 
در برابر موجودات قرار بدهیــد او را محدود کرده اید. لذا باید گفت معنای 
اهلل اکبر این اســت که اهلل اکبر من أن یوصف. نه اینکه او از همه ی اشیاء 

بزرگ تر است. 

پاسخ به چند اشکال �
آیت اهلل فیاضی: فرمودید شما چون قائل به حدوث مخلوق شدید پس شما 
خدا را محل حوادث دانستید. پاسخ: محل حوادث شدن برهانی بر نفی آن 
نیســت. چیزی که بر آن برهان قائم است عدم تغییر در ذات است. خدای 
متعالی قباًل خالق نبود، حداقل خالق نوه شما )که هنوز به دنیا نیامده( نبود. 
کی خالق می شود؟ وقتی »نفخت فیه من روحی« انجام می شود، خداوند 
خالق می شود. این تغّیر نیست. برای اینکه وجود او تغییر نکرد؛ بلکه عالم 
تغییر کرده اســت. تغییر در عالم موجب تغییر در وجود او نمی شــود؛ مگر 
اینکه تصور دیگری از خلق داشته باشید و خلق را در وجود حق ببرید. اما 
اگر مثل بنده اشــیاء را  به عین وجود حق موجود نمی دانید و بگویید خلق 
به وجود خود موجود اســت؛ دراین صورت خدا در جای خودش ثابت است 
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نشست علمی

و هیچ تغییری در او ایجاد نمی شــود، در وجود او چیزهایی پیدا می شود و 
قباًل نبوده است. 

Ó  فرمودید: تخلل و تکاثفی که محال است چیزی نیست جز آنکه شما
بــه آن تداخل گفتید. پاســخ: اصاًل تداخل یک چیز اســت و تخلل 
و تکاثــف چیزی دیگر. ما اصاًل تخلــل و تکاثف را مطرح نکردیم. 
تخلل عبارتست از یک موجود در عین اینکه جرمش زیاد نمی شود 
حجمش زیاد شــود. و تکاثف این اســت در عین اینکه جرمش کم 
نمی شود حجمش کم شود. این ربطی به تداخل ندارد. ما در تداخل 
این گونه مطرح کردیم که یک جســم در همــان فضایی قرار گیرد 
که جسم دیگری در همان فضا قرار دارد. و به نظرم اینجا خلط شده 

است.
Ó  .فرمودید: در عرفان این طور که ایجاد را می گویند شما قبول ندارید

پاسخ: بله قبول ندارم. بنده مگر قرار است حرف عرفا را بگویم. 
Ó  اما درباره ی »الیزید فی ملکه شیء«، بنده مُلک را به حاکمیت خداوند

معنا می کنم. چیــزی نمی تواند حاکمیت خدا را زیاد کند؛ زیرا همه 
چیز دست اوســت. اگر حاکمیت مال اوست کدام موجود می تواند 
قدرت و سلطنت خدا را افزایش دهد. همه مخلوق و مقهور او هستند. 
شما می گویید: »الیزید فی مِلکه شیء«؛ درصورتی که »مُلک« است، 
نه »مِلک«. حاال فرض کنید »مِلک « باشد یعنی هیچ چیزی نمی  تواند 
مخلوقات خدا را زیاد کند؛ چون خودش زیاد کرده اســت. موجود 
دیگــری نمی تواند به خدا چیزی بدهــد؛ اگرچه ملک حقیقی. همه 
چیز ملک حقیقی اوست. در عین این که مالک حقیقی هست ملک 
اعتباری هم دارد. »فلله خمســه و رســوله«، خداونــد ملک اعتباری 
خــود را روی همین ملک اعتباری شــما آورده و گفته: چهارپنجم 
مال خودت اســت و یک پنجم مال شما نیست و حق تصرف در آن 
نداری. مالک اصلی و حقیقی اســت و همه چیز مال اوست، او خالق 
آنهاســت و همه عین تعلق و وابستگی به او هســتند. چطور موجود 
دیگری می تواند مالک حقیقی باشــد باید خدای دیگری باشــد که 

مالک حقیقی شود. خدا واحد است الشریک له. 
Ó  فرمودند: وجود حق تبارک و تعالی وجود محدود را به نحو بشــرط

ال ندارد؛ بلکه به نحو البشــرطی دارد. پاســخ: محــدود بودن وجود 
محدود به همین بشرط  الیی اوست. چیزی که شما می گویید ]وجود 
البشــرطی[ اعتبار ذهن است. در خارج این قلم، قلم بودنش به همین 
بشــرط الیی اوســت. اگر می خواهد قلم بودنش را داشته باشد باید 
بشــرط ال باشــد. یعنی با همین محدودیتش موجود می شود؛ وگرنه 
بایــد بگوییم نیســت. حقیقت فرمایش جناب اســتاد رمضانی به این 
برمی گردد که بگوید موجودات نیســتند و آخر فرمایششان همین را 
فرمودند. »أفهناک شیء حتی یکون هو اکبر« جان حرف شما همان 

حرف آخر شماست که االن به فرمایش امام صادق می رسیم. 
Ó  روایتی که فرمودید اصاًل ســند ندارد. این روایت را قباًل دیدم. شما

روایتی را در یک مســئله عقیدتی مطرح کردید که اصاًل سند ندارد. 
در مقابلش جمالت دیگری وجود دارد که موجودات را شیء نامیده 
است. قرآن فرمود: »و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا«؛ وقتی خلق 
نکرده بود شیء نبودیم، آیا االن هم که خلق کرده شیء نیستیم؟ آیه 

این را می گوید؟ 

دکتــر گرجیان )دبیر علمی(: اشــکالی را خطاب به آیت اهلل 
فیاضــی مطرح کردند. حضرتعالی فرمودیــد وحدت را قائل 
نیستم و دوئیت بین محدود و نامحدود قائل هستم. فرمایش 
امیرالمؤمنیــن در نهج البالغه که فرمودند: »کمال االخالص 
نفــی الصفات عنــه« را چه می فرماییــد و در ادامه دارد که 
»لشهادة کل صفة أنها غیرالموصوف و ....« در اینجا هر نوع 

دوئیتی نفی شده است. 
آیت اهلل فیاضی: صفات خداوند متعال عین ذات اوســت؛ 
ولی مخلوقات، صفات خداوند نیست. لشهادة ... تعلیل است 
و تعلیل معمم و مخصص است. می فرماید صفتی که غیر ذات 
باشــد ندارد دوئیت صفت با موصوف نفی شده است. خدای 
متعالی صفتی که عین ذاتش نباشد ندارد. صفاتش عین ذات 
او هســتند. شــما می خواهید از این روایت استفاده کنید که 
موجودات غیر او نیســتند. پاسخ بنده این است که موجودات 
صفت او نیستند. موجودات مخلوق او هستند. فرمایش موال 
این است لشهادة کل صفه. ولی شما معنا می کنید لشهادة کل 
شــیء. صفت در خدا عین ذات اوست. اینکه نمی رساند که 

مخلوق عین خالق است. 

پی نوشت:
1. حدید )57(، 3.

2. صافات )37(، 180.
3. نهج البالغه؛ خطبه 1.

4. حــاج مالهادی ســبزواری، رســائل، تصحیــح و مقدمه 
سیدجالل الدین آشتیانی، ص605.

5. نور، 25.
6. نور،25.

7. مســتدرك  نهج  البالغة، منشورات  مكتبة  االندلس  ـ بیروت ، 
ص 157، باب  سّوم .

8. نهج البالغه؛ خطبه178. 
9. نهج البالغه؛ خطبه1.

10. جمعه )62(، 1.
11. کاقی، ج 1، دارالحدیث، ص 289.
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برگزاری جلسات  �

هیئت مدیره �

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی در بهار 1395،  با برگزاری7 جلسه، اهم موارد ذیل را در دستور 
کار خود قرار داد:

تعیین زمان و برنامه های هشتمین گردهمایی اساتید؛. 1
پیگیری وضعیت برنامه ها و بودجه مجمع در سال 1395؛. 2
بررسی درخواستهای آموزشی و پژوهشی؛. 3
گزارش برنامه و فعالیتهای مجمع در سال 1394؛. 4
بررســی وضعیت گردهمایی علمی فعال و اتخاذ تصمیم نسبت به راه اندازی گروههای علمی . 5

جدید؛
تائید عضویت اعضای جدید؛. 6
بررسی حضور انتشارات حکمت اسالمی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب؛. 7
بررسی وضعیت همایش ملی حکیم طهران و اتخاذ تصمیم های مقتضی؛. 8
بررسی امور جاری.. 9



سال هشتم / شماره 41
فروردین، اردیبهشت 

و خرداد 95

18

اخــبــار

شورای معاونان مجمع عالی  �

شورای معاونان مجمع عالی حکمت اسالمی در فصل بهار با برگزاری دو جلسه به مباحث ذیل پرداختند:
Ó بررسی آثار ارسالی به انتشارات و پیشنهاد اعضای جدید شورای کتاب به رئیس هیئت مدیره؛
Ó تعیین مدعوین هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی؛
Ó بررسی عضویت اعضای جدید؛
Ó بررسی درخواست های آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی؛
Ó .پیگیری امور مربوط به همایش ملی حکیم طهران

شورای کتاب مجمع عالی  �

شورای کتاب مجمع عالی حکمت اسالمی با تنرکیب اعضای حقیقی و حقوقی جدید با برگزاری دو جلسه در بهار 1395 نسبت به آثار رسیده 
به انتشارات و همچنین آثار در دست نشر، تصمیمات الزم و مقتضی را اتخاذ نمود.

انتشــارات حکمت اسالمی تا کنون 18 عنوان کتاب منتشر نموده که در سال 1395 سیاستگذاری مناسبی برای نشر آثار تخصصی حکمت 
اسالمی صورت گرفته است.

گروه های علمی �

گروه علمی کالم �
گروه علمی کالم در سه ماهه اول 1395، 5 جلسه برگزار نمود و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

Ó نقد خداشناسی صحیح بخاری« توسط آقای دکتر عبدالرئوف افضلی؛«
Ó غرض خلقت از دیدگاه کالم )ابعاد و مسائل(« توسط حجت االسالم والمسلمین حسین شهسواری؛«
Ó شیوه های پاسخ گویی قرآن به نیازهای روز« توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر کالنتری؛«
Ó منزلت اهل بیت در نگاه احمد بن حنبل« توسط آقای دکتر علیرضا میرزایی؛«
Ó بازخوانی نگاه ابن تیمیه به منزلت اهل بیت« توسط آقای دکتر علیرضا میرزایی؛«

گروه علمی معرفت شناسی �
گروه علمی معرفت شناسی در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد 1395،  3 جلسه برگزار که موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

Ó  نومن و فنومن در فلسفه کانت و پیامدهای معرفت شناختی و دینی آن« توسط آقای دکتر اسحاق طاهری؛«
Ó مبناگروی از منظر فومرتون« توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر امیری؛«
Ó سیری در تطور وجود ذهنی در اندیشه حکماء مسلمان« توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر حسام الدین شریف؛«

گروه علمی عرفان  �
گروه علمی عرفان نیز در سه ماهه اول 1395 چهار جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó  ابعاد معرفت نفس در عرفان اسالمی« توسط آقای دکتر محمد فنایی اشکوری؛«
Ó تاملی بردیدگاه عالمه طباطبائی در باره معرفت نفس« توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیروانی؛«
Ó تکنیک توجه به نفس از منظر مکتب نجف« توسط حجت االسالم والمسلمین داود حسن زاده؛«
Ó عالمه طباطبایی و تبیین نظام مند معرفت نفس« توسط حجت االسالم والمسلمین محمد جواد رودگر؛«

گروه علمی فلسفه  �
گروه علمی فلسفه نیز در بهار 1395، 2جلسه برگزار و ضمن تعیین و بررسی مباحث گروه در سال جاری، موضوع ذیل مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت:
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Ó نگرش صدرایی به آزمایش های بنیامین لیبت درباره اراده آگاهانه« توسط حجت االسالم والمسلمین محمد حسین زاده؛«

گروه علمی فلسفه اخالق �
گروه علمی فلسفه اخالق نیز در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد 1395 پنج جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت:
Ó  نتایج تربیتی مبانی ارزش شــناختی از دید گاه مالصدرا وعالمه طباطبائی)رحمت اهلل علیهما()جلســه دوم(« توســط حجت االســالم«

والمسلمین علی کارشناس؛
Ó اخالق علم آموزی در اسالم« توسط حجت االسالم والمسلمن جمال سروش؛«
Ó اخالق نقد با تاکید بر روش منتقدان حکمت و عرفان اسالمی« )دو جلسه( توسط حجت االسالم والمسلمین وحید واحد جوان؛«
Ó نقش اراده در کارهای اخالقی« توسط حجت االسالم والمسلمین حسین شهسواری؛«

گروه علمی فلسفه دین  �
گروه علمی فلسفه دین بهار1395، سه  جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

Ó  نقد و بررســی تبیین ژنتیکی تکاملی خدا ناباوری ریچارد داوکینز)جلســه دوم و ســوم(« توســط حجت االسالم والمسلمین فخرالدین«
طباطبایی؛

Ó بررسی اعتبار برهان غایت شناختی با تاکید بر اندیشه های معاصر« توسط حجت االسالم والمسلمین سیدجابر موسوی راد؛«

گروه علمی فلسفه علوم انسانی  �
گروه علمی فلسفه علوم انسانی نیز در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد 1395، با برگزاری چهار جلسه، موضوعات ذیل را  مورد بحث و 

بررسی قرار داد:
Ó بازخوانی آراء هابر ماس در علوم انسانی« )سه جلسه( توسط آقای دکتر تقویان؛«
Ó .1395 هم اندیشی اعضای گروه پیرامون موضوعات مّدنظر و برنامه ریزی سال

گروه علمی فلسفه سیاسی  �
گروه علمی فلسفه سیاسی نیز در بهار 1395،  چهار جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

Ó امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار« توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان؛«
Ó نقادی توسعه نامتعالی در حکمت متعالی« توسط آقای دکتر علیرضا صدرا؛«
Ó ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی« توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمرضا بهروزی لک؛«
Ó درآمدی بر طبقه بندی آثار صدرالمتالهین؛ بررسی جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدرالمتالهین« توسط آقای دکتر شریف لکزایی؛«

واحد مشاوره علمی �
مجمع عالی حکمت اســالمی در بخش خدمات مشــاوره علمی در سه ماه نخست سال 1395، با برگزاری جلسلت مشاوره موضوعات مورد 

درخواست با حضور و مساعدت اساتید محترم ، مورد مشاوره قرار گرفت. موضوعات مهم مورد مشاوره عبارتند از:

Ó  وحدت وجود
Ó  عقل در آیات و روایات
Ó  رابطه عدل و حکمت با تفاوتهایش در نظام آفرینش
Ó  صیرورت انسان بعد از عالم دنیا از دیدگاه مالصدرا
Ó  نقش رسوالن الهی در تکامل عقل

Ó  رابطه جنس و فصل
Ó  بررسی انتقادی نظریه اصالت وجود
Ó  عدم تناهی واجب تعالی
Ó  رابطه ضمیر ناخودآگاه با قوه خیال
Ó چگونگی تحصیل فلسفه
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آغاز به کار کارگروه فلسفه هنر �
کارگروه فلسفه هنر تحت اشراف معاونت پژوهش مجمع 
عالی حکمت اســالمی فعالیت خود را آغاز کرد. به دنبال 
درخواست جمعی از اساتید و دانش پژوهان در خصوص 
راه اندازی گروه علمی فلسفه هنر، کار گروه فلسفه هنر 
با حضور جمعی از اســاتید و عالقمندان به هنر اسالمی 
و تحت اشــراف معاونت پژوهــش مجمع عالی حکمت 

اسالمی فعالیت خود را آغاز کرد.
کارگروه فلســفه هنر تا کنون دو جلسه برگزار کرده که 
بناســت محورهای مورد توجه گروه، شناســایی اساتید، 
اولویت گذاری مباحث و ســایر موضوعات توسط هسته 
مرکزی کارگــروه تعیین و از ابتدای مهر 1395 رســمًا 

فعالیت علمی خود را آغاز کند.

حضور انتشارات حکمت اسالمی در نمایشگاه بین المللی کتاب  تهران �
انتشارات حکمت اسالمی با تازه ترین آثار خود برای دومین بار در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت . 

انتشارات حکمت اسالمی وابسته به مجمع عالی حکمت اسالمی که در سال 92 مجوز نشر گرفت، در این مدت فعالیت توانسته است 18 عنوان 
کتاب مرتبط با حکمت اسالمی را به عالقمندان این حوزه تقدیم نماید.

همچنین درغرفه حکمت اســالمی، محصوالت صوتی و تصویری این مجمع نیز عرضه گردید که با استقبال بازدید کنندگان ارجمند روبرو 
گردید.

هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی برگزار شد  �
هشــتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی چهارشنبه 12 خرداد 1395 با سخنرانی استاد بزرگوار حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی و با حضور 

پرشکوه اساتید و فضالی علوم عقلی در سالن اجتماعات 
مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.

حضرت آیت اهلل ســبحانی در این گردهمایی فرمودند: 
امروز این گردهمایی به برکت نعمت انقالبی است که آن 
استاد بزرگ و پیر فرزانه یعنی حضرت امام خمینی رحمت 
اهلل علیه برای امت اســالم به وجود آورد و باعث رشد و 

شکوفایی حوزه های علمیه شد.
ایشــان در ادامه با بیان اینکه تاریخ علوم عقلی به زمان 
پیامبر برمی گردد، اظهارداشتند: مسلمانان در عصر 
پیامبــر بر دو گروه بودند، عده ای که فقط حدیث را 
جمع آوری می کردند و همیشه دنبال نقل آن بودند و در 
مفهوم کمتر بحث می کردند، همانند کتاب طبری که از 
ابتدا تا انتها فقط روایت آمده بدون اینکه یک بحث عقلی 

در کنار روایات آمده باشد. حضرت آیت اهلل سبحانی امیرالمومنین را اولین پایه گذار مباحث عقلی دانستند و بیان کردند: گروه دوم کسانی بودند 
که در امتداد مسیر امیرالمومنین  حرکت می کردند و عالوه بر علوم نقلی به علوم عقلی نیز گرایش داشتند و این از خطبه های حضرت 
علی  مشــخص اســت که ایشان اولین پایه گذار بحث های علوم عقلی است و با توجه به اینکه برای افراد آن زمان مفهوم نبود ولی این 

عقلی بودن از عمق خطبه های حضرت مشخص است.
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حضرت آیت اهلل  ســبحانی در ادامه به جایگاه عقل در ســه گروه اهل سنت اشاره و افزودند: »اهل حدیث«، »اشاعره« و »معتزله« از جمله 
گروههای اعتقادی اهل سنت می باشند به طوری که اهل حدیث نه اشاعره را قبول دارد و هم معتزله را رد می کند.

این مرجع تقلید ادامه دادند: عقالنیت در معتزله امتداد مسیر امیرالمومنین  می باشد به طوری که روسای معتزله قائل به توحید و عقل می 
باشند و در رأس آنها از ابوهاشم گرفته که فرزند محمد حنفیه است و او نیز فرزند امیرالمومنین  می باشد.

این مرجع تقلید  در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به فعالیت های ارزشمند مجمع عالی حکمت اسالمی گفتند: این مجمع که توسط 
بزرگان دینی بنیان نهاده شده است با توجه به رسالت و هدفی که برعهده دارد باید کاربردی تر عمل کند.

حضرت آیت اهلل سبحانی با توجه به جایگاه مجمع عالی حکمت اسالمی افزودند: مجمع عالی حکمت اسالمی به عنوان شجره طیبه انقالب 
با توجه به رسالتی که بر عهده دارد، باید متون غربی را به ویژه آثاری که در زمینه فلسفه و کالم می باشد را رصد و عصاره آن را مورد بحث 

و بررسی قرار دهد.
معظم له در ادامه بیان داشــتند: امروز این مجمع عالی می بایست مســائل کاربردی و مطرح روز جهان اسالم را مورد بررسی قرار دهد و با 

عقالنیت پاسخی برای این مسائل پیدا کند. 
حضرت آیت اهلل سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، مساله تکفیر را مساله روز جهان اسالم دانست و افزودند: امروز علما و اساتید ما 
باید در مقابل این حرکت تدبیر کنند و به منظور این حرکت کالمی در جهان اسالم که ریشه آن به زمان پیامبر  برمی گردد، برنامه هایی 

اتخاذ کنند.
معظم له خاطرنشــان کردند: اولین تکفیر توسط اسامه بن زید در زمان پیامبر و سپس توسط ولید بن ُعقبه دنبال شد، بعد از آن در زمان 
امیرالمومنین در خوارج ظهور کرد و بعد از اینکه مدتها این تفکر خوابیده بود، احمدبن تیمیه متوفی 728 مساله تکفیر را دوباره احیا نمود 

و بعد از 300 سال محمد بن عبدالوهاب دنبال کرد و امروز به حد کمال رسیده است.
ایشــان افزودند: مجمع عالی حکمت اسالمی باید با باال بردن عقاید، آموزه ها و فرهنگ اسالمی اقدامات کاربردی نسبت به این مسائل روز 

داشته باشد.
ایشان در پایان خطاب به مسئوالن مجمع عالی حکمت اسالمی اظهارداشتند: در حال حاضر این مجمع در دو استان فعال است و باید تالش 
کنید در ســایر اســتان ها مراکزی را دایر کنید تا اساتید آن مناطق از نعمت و برکات این مجمع بهره مند و در این روزگار پر هجمه به علوم 

مختلف مسلح بشوند.
در این گردهمایی آیت اهلل غالمرضا فیاضی رییس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی ضمن خیرمقدم به اساتید و حضار گرامی اظهار 
داشت: علوم عقلی یکی از ثمرات انقالب اسالمی است که توسط حضرت امام خمینی و رهبری نایب امام زمان به ثمر نشست و جان 

تازه ای به حوزه های علمیه داد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از امیرالمومنین افزود: هر کس از شیعیان ما که به دین ما آگاه باشد و ضعیفان از شیعیان ما را از 
تاریکی جهل برهاند و به روشنایی علمی که بدو بخشیده ایم درآورد، در حالی وارد محشر می شود که بر تارکش تاجی از نور است و همه اهل 

محشر را روشنی می بخشد.
ایشــان افزود: امروز خداوند به عده ای عنایت فرموده اســت کــه در حوزه معارف عقیدتی، اخالقی و فقهــی گام بردارند و مصداق روایت 

امیرالمومنین باشند.
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با تشکر از گروه های علمی 9 گانه مجمع عالی اظهارداشت: از دیرباز در حوزه های علمیه 
گعده های علمی بوده است و امروز گروه های علمی مجمع عالی حکمت اسالمی با فعالیت های جّدی که در حوزه های مختلف علوم اسالمی 
 و انســانی دارند در نوع خود و در حوزه های علمیه بی نظیر است و کمتر حوزه شاهد برپایی چنین نشست ها و کارگاه های علمی بوده است.

وی افزود: نشســت های گروههای علمی با حضور اســاتید دو هفته یکبار و با ارائه مطالب جدید و به روز با هدف هم افزایی و ارتقای سطح 
معلومات و آگاهی های فردی اساتید این مجمع برگزار می شود که به نوعی از طرز فکر و نوع افکار یکدیگر آگاهی پیدا می کنند و این حرکت 

موجب ثمرات ارزشمندی در مجمع عالی حکمت اسالمی شده است.
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی عباسی معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسالمی که دبیر علمی هشتمین گردهمایی اساتید علوم 
عقلی را عهده داشتند، بیان داشتند: خدا را شاکریم بعد از انقالب شکوهمند اسالمی مساله علوم عقلی و حکمت در حوزه های علمیه از رونق 
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ارزشــمندی برخوردار شد چراکه الزم بود عده ای از اســاتید مجرب و متخصص به صورت ستادی برنامه ریزی هایی را در عرصه آموزش، 
پژوهش و تحقیقات انجام دهند و اعتبار این مجمع از همین بُعد شناخته شده است.

معاون پژوهشــی مجمع عالی حکمت اســالمی بیان داشت: مجمع عالی حکمت اسالمی یک نهاد مبارک و شجره طیبه است که به برکت 
انقالب اسالمی بلوغ و جلوه ویژه ای پیدا کرده است.

وی با اشاره به ضرورت فعالیت در حوزه علوم عقلی و حکمت اسالمی تصریح کرد: نظارت علمی و اشراف کامل حضرات آیات عظام جوادی 
آملی، سبحانی و آیت اهلل مصباح یزدی به عنوان استوانه های حکمت نشان از اهمیت و توجه این مهم  درحوزه های علمیه را دارد.

حجت االســالم  والمسلمین علی عباسی با بیان اینکه بســیاری از خدمات این مجمع امروز در حوزه های علمیه جاری است، گفت: برپایی 
همایش های علمی و نشست های کارگاهی با حضور اساتید برجسته حوزه های علمیه همینطور برپایی گردهمایی هایی با حضور گروه های 9 
گانه مجمع همچنین ارائه بیش از 50 کرسی آموزشی و درسی با عنوان مجمع عالی حکمت اسالمی در حوزه های علمیه بخشی از فعالیت های 

علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی این مجموعه فرهیخته است.
در ادامه برنامه های هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح مدیر گروه فلسفه اخالق و حجت 

االسالم والمسلمین دکتر عزالدین رضانژاد مدیر گروه کالم به ارایه گزارش گروه های علمی فلسفه اخالق و کالم پرداختند.
پخش ســه مستند با موضوع »بازخوانی بخشی از پیام تاریخی حضرت امام خمینی به گورباچف«، »ضرورت فلسفه و راهکارهای گسترش 

فلسفه اسالمی« و »گزارش تصویری فعالیت های آموزشی سال 94-95 مجمع عالی حکمت اسالمی«، پخش گردید. 

انتشار هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسالمی ویژه زمستان 1394 �
در این شماره فصلنامه حکمت اسالمی شش مقاله با موضوعات ذیل ارائه شده است:

Ó واکاوی برهان صدیقین آقاعلی حکیم و تحقیق و بررسی آن/ مرتضی پویان
Ó تبیین حکمی از نصوص دینی در خداشناشی حکیم طهران/ مهدی کریمی
Ó محدوده معرفت فاعل شناسا به باری تعالی از منظر حکیم زنوزی/ محمد هادی توکلی
Ó رهیافتی به روش شناسی آقاعلی مدرس/ ابوالحسن غفاری
Ó مقام قرب و درجات آن ازمنظر اهل معرفت/ حسن رمضانی
Ó شالوده تشکیک وجود در آرای ابن سینا با تاکید بر متن المباحثات/ محمد حسین ایراندوست

آثار جدید انتشارت حکمت اسالمی منتشر شد �
چهار اثر جدید انتشارات حکمت اسالمی با عناوین:

Ó اصول و قواعد برهان؛ شرح برهان شفا )جلد اول( به قلم حجت االسالم والمسلمین استاد عسگری سلیمانی امیری؛ 
Ó استاد مهربان؛ یادبود حجت االسالم و المسلمین استاد محمد مهدی مهندسی؛ 
Ó نقد و بررسی نظریه تطور تاریخی تشیع؛
Ó برخی از فیلسوفان معاصر اسالمی در حوزه علمیه به قلم دکتر محمد فنایی اشکوری؛

منتشر شد و در اختیار عالقمندان قرار گرفت.



ره
شا
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نشســت علمی »انسان و سالمت« به عنوان پنجمین پیش نشســت همایش ملی »انسان، جامعه، سالمت« از 
سوی مجمع عالی حکمت اسالمی و با همکاری دانشگاه قم پنج شنبه 94/10/17 در سالن اجتماعات مجمع 

عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
در این نشست علمی حجت االسالم والمسلمین دکتر شجاعی و جناب آقای دکتر رضا حبیبی به ارائه بحث 

و دیدگاه های خود پرداختند.

پیش نشست همایش ملی

    »انـسان، جـامعه و سـالمت«



سال هشتم / شماره 41
فروردین، اردیبهشت 

و خرداد 95

24

نشست علمی

بخش اول: مالک های بهنجاری و نابهنجاری در روان شناسی معاصر �

1. تعریف بهنجاری و نابهنجاری �

بر اســاس چه مالکی تعیین می کنیم که مجموعه خاصی از رفتارها یا واکنش های هیجانی 
اختالل روانی هستند؟ 

برای تعریف رفتار نابهنجار تالش های زیادی انجام شــده اما هیچ کدام کامال رضایت بخش 
نبوده است. هیچ کس نتوانسته تعریف جامعی که همه شرایط قابل اطالق این مفهوم را شامل 

گردد ارائه کند.1 

تاکید اصلی را بر تجربه پریشانی شخصی از سوی فرد �
یک رویکرد به تعریف رفتار نابهنجار تاکید اصلی را بر تجربه پریشانی شخصی از سوی فرد 
قرار می دهد. می توان گفت رفتار نابهنجار بر حســب ناراحتی فاعلی که فرد را به جستجوی 
کمک از متخصص ســالمت روان وامی دارد تعریف می شود. اما این تعریف مشکالتی دارد. 
یکی از دالیل عمده عدم کارایی این تعریف را نشــان می دهــد. عدم تمایل برخی بیماران 
قبل از بستری شدن است. یک روان شناس ممکن است بگوید که او نسبت به اختالل خود 
بینش نداشــت. ناراحتی را ابتدا جویس تجربه کرد و چند هفته هم تالش کرد ماهیت مساله 
را انکار کند. اتخاذ تعریفی که رفتار کوین را تنها پس از درمان موفق آن نابهنجار تلقی کند 

بی فایده است. 

مالک های بهنجاری و نابهنجاری از دیدگاه 

روانشناسی معاصر، علم النفس و اسالم
آقای دکتر رضا حبیبی 
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هنجارهای آماری �
رویکرد دیگر تعریف رفتار نابهنجار برحســب هنجارهای آماری است و 
ایــن که چقدر یک رفتار در جامعه شــایع یا نادر اســت. با این تعریف 
افراد دارای ســطوح باالی اضطراب یا افســردگی غیر معمول نابهنجار 
به شــمار می روند زیرا تجربه ایشان هنجار مورد انتظار را نقض می کند. 
باورهای پارانویید کوین آسیب شناختی است چون بسیار منحصر به فرد 
و غیر عمومی است. در واقع اختالالت روانی بر حسب تجربیاتی تعریف 

می شود که اغلب مردم آنها را ندارند. 
اما این رویکرد مشــخص نمی کند رفتار نابهنجار چقدر باید غیر معمول 
باشــد. برخی شــرایطی که نوعا اشکالی از آسیب شناســی روانی تلقی 
می شوند فوق العاده نادرند. مثاًل میزان اختالل هویت جنسی، یعنی این 
باور که فرد به جنس مخالف تعلق دارد و در بدن نادرســتی گیر افتاده، 
کمتر از 1 در 30000 نفر اســت. در مقابــل اختالالت روانی دیگر مثل 

اختالالت خلقی شیوعی در حد یک نفر از هر شش نفر دارند. 
ضعف دیگر رویکرد آماری این است که انحرافات آسیب رسان و جز آن 
تمایزی قائل نمی شود. بسیاری از رفتارهای نادر آسیب شناختی نیستند. 
برخی کیفیات نابهنجار، نمونه هایی مانند عملگرایی فوق العاده یا حرافی 
نامعمول، تأثیر کمی بر ســازگاری فرد دارند. سایر ویژگی های نابهنجار 
مثل توانایی فکری، هنری، یا ورزشی استثنایی عماًل امتیازی برای فرد 
به شــمار می روند. به این دالیل عدم شیوع آماری یک رفتار نمی تواند 

برای تعریف آسیب شناسی روانی مورد استفاده قرار گیرد. 

نارساکنش وری آسیب رسان  �

یک رویکرد مفید برای تعریف اختالالت روانی این است که شرایطی را 
اختالل تلقی کنیم که دو مالک ذیل را داشته باشد2: 

شــرایط نتیجه ناتوانی ســازوکاری درونی بــرای انجام کارکرد . 1
طبیعی باشــد. به تعبیر دیگر، چیزی درون فــرد خوب کار نکند. 
نمونه هایی از این سازوکارها عبارتند ازآنهایی که سطوح هیجان ها 
را تنظیم می کنند و آن دسته از سازوکارها که فرد را قادر می سازند 

بین احساس های شنیدن واقعی و تخیلی تمیز قائل شود. 
شــرایط مزبور با توجه بــه معیارهای فرهنگی شــخص موجب . 2

آســیبی به وی شــود. این پیامدهای منفی در چارچوب پریشانی 
فاعلی شــخص یا اشــکال در انجام نقش های اجتماعی یا شــغلی 

مورد انتظار سنجیده می شود. 
بنابراین، اختالل روانی بر اســاس نارساکنش وری آسیب رسان تعریف 
می شــود. این تعریف مولفــه ای را در خود دارد کــه حتی االمکان بر 
ارزیابی عینی عملکرد متکی است. کارکرد طبیعی فرایندهای شناختی و 
ادراکی این است که به شخص امکان دریافت جهان را به انحای مشابه 

ســایر افراد داده و او را به تفکر منطقی و حل مســاله توانا 
سازد. نارساکنش وری در اختالالت روانی محصول به هم 
ریختگی هایی در تفکر، احساس، ارتباط، ادراک، و انگیزش 

محسوب می شود. 
تعریــف رفتار نابهنجــار در راهنمای تشــخیصی و آماری 
اختالالت روانی )2000( بســیاری از عوامل فوق الذکر را 
مورد استفاده قرار داده است. این نظام طبقه بندی در فصل 
4 بررســی خواهد شد. تعریف موجود در آن در جدول زیر 

خالصه شده است. 
DSM-IV-TR خالصه ای از تعریف اختالالت روانی در 

ویژگی های معرف 

یک نشــانگان رفتاری یا روان شــناختی )مجموعه ای از 
خصوصیات همایند( که با موارد ذیل همراهند 

پریشانی فعلی )نشانه های رنج آور( یا . 1

ناتوانــی )نقــص در یــک یــا چنــد حیطــه مهم . 2
کارکردی( یا 

خطر افزایش یافته و چشمگیر دچار شدن به مرگ، . 3
درد، ناتوانی، یا فقدان حائز اهمیت آزادی

تعریف DSM-IV-TR تأکید اصلی اش را بر پیامدهای 
نشــانگان رفتاری خاص قرار می دهد. در نتیجه، اختالالت 
روانی بر حسب شــاخه ای از رفتارهای ثابت و ناسازگارانه 
ای تعریف می شوند که با پریشانی فاعلی همراه است، مانند 
اضطراب یا افســردگی، یا اشکال در کنش وری اجتماعی، 
مانند عملکرد شــغلی یا روابط فردی. لذا این تعریف رسمی 
مفهوم نارســاکنش وری را می پذیرد و شیوه هایی را که بر 
اساس آن می توان پیامدهای آسیب رسان اختالل را تعریف 

نمود بیان می دارد.  
در میدان عمل، رفتار نابهنجار در چارچوب نظام تشخیصی 
رسمی تعریف می شود. سالمت روان، مانند طب، حیطه ای 
کاربردی اســت تا نظری و بر شناختهایی که تحقیقات در 
علوم روان شناختی و زیست شناختی که برای کمک به افراد 

دارای اختالل رفتاری به عمل آمده استوار است. 
از یــک نظر، اختالالت روانی مســائلی اند که متخصصان 
ســالمت روان با آنها دست و پنجه نرم می کنند. به موازات 
بسط فعالیت ها و مفاهیم تبیین کننده آنها فهرست رفتارهای 
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نابهنجار نیز متاثر می شود. مرزهای عملی رفتار نابهنجار بر 
اساس فهرستی از اختالالت است که در راهنمای تشخیصی 
و آماری اختالالت روانی رسمی آمده اند. مقوالت موجود در 

این راهنما را در انتهای این کتاب آورده ایم. 

2. سالمت روان در برابر نبود اختالل  �

فرایند تعریف رفتار نابهنجار سواالت جالبی درباره نحوه تفکر 
ما درباب کیفیت زندگی در زمان نبود اختالالت روانی طرح 
می سازد. سالمت روان چیست؟ آیا سالمت روان بهینه بیش 
از نبود اختالل روانی است؟ پاسخ روشن است که بلی. اگر 
بخواهیم بدانیم که آیا دوستانمان از لحاظ جسمی وضعیت 
مناســبی دارند یا نه، تنها با تعیین عدم بیماری ایشان نمی 
توان این را مشخص کرد. در قلمرو کنش وری روانشناختی 
افرادی که ســطوح باالی کارکرد را دارند می توان شکوفا 
توصیف نمود3. آنها معمــوال افرادی اند که هیجانات مثبت 
بســیاری را تجربه می کنند، عالقمند به زندگی بوده، و آرام 
و بی تنش هستند. افراد شکوفا نگرشهای مثبتی هم درباره 
خود و دیگران دارند. ایشــان معنــا و جهت زندگی خود را 
یافته و روابط اعتمادآمیــزی با افراد دیگر ایجاد می نمایند. 
بنابراین سالمت کامل روانی بیش از نداشتن اختالل روانی 
است. بنابراین، رویکردهای جامع به سالمت روان در جامعه 
باید هم به تالش برای به حداقل رســاندن فراوانی و تاثیر 
اختالالت روانی پرداخته و هم فعالیت های طراحی شــده 

برای ارتقای شکوفایی را مد نظر قرار دهد. 

3. طبقه بندی رفتار نابهنجار  �

به دو دلیل نیاز به یک نظام طبقه بندی رفتار نابهنجار وجود 
دارد. نخســت این که، نظام طبقه بندی برای متخصصان 
بالینی، که بایســتی مســائل مراجعان خود را با شــکلی از 
مداخله که احتماال موثر اســت هماهنگ سازند مفید است. 
دوم این که، نظام طبقه بندی باید در جســتجو برای دانش 
جدید مورد اســتفاده قرار گیرد. تاریخ پزشــکی پر از نمونه 
های مســائلی اســت که مدتها پیش از امکان درمان آنها 
شــناخته شده بود. طبقه بندی مجموعه خاصی از نشانه ها 
غالبا مبنای تحقیقاتی را می نهد که نهایتا به تعیین درمان یا 

نحوه پیشگیری از اختالل می انجامد.  
نظامهای طبقه بندی جدید در روان پزشــکی اندکی پس 
از جنگ جهانی دوم معرفی شــدند. در خالل دهه 1950 و 
1960 طبقه بندی روانپزشــکی به شکل گسترده ای مورد 
انتقــاد قرار گرفــت. یک انتقاد عمده بر فقدان ســازگاري 
در تصمیمات تشــخیصي متمرکز بــود )ـــ( متخصصان 

بالیني به کرات با یکدیگر درباره اســتفاده از مقوالت تشخیص مخالفت 
مي ورزیدند. مخالف ها همچنین از دیدگاه هاي فلسفي، جامعه شناختي و 
سیاسي نشــأت مي گرفت. براي نمونه، برخي منتقدان مدعي بودند که 
مقوالت تشخیصي در روان پزشکي را مناسب تر آن است که مشکالتي 

در زندگي در نظر گرفت نه اختالالت پزشکي )ـــ(.
دیگران نگران تأثیر منفي استفاده از عناوین تشخیص بودند. به عبارت 
دیگر، زماني که یک تشخیص روان پزشکي داده مي شود، فرد داراي این 
عنوان تبعیض هاي مختلفي را تجربــه کند و در ایجاد یا حفظ روابط با 
دیگر افراد دچار مشکالتي شود. این ها مسائل جدي بودند که بحث هاي 
مهم و مســتمري را در میان متخصصان ســالمت روانــي و بیماران 
خانواده هاي ایشــان ایجاد کرده اند که هنوز ادامه دارد. مباحث مربوط به 
این موضوعات به بهبودهاي مهمي در تشخیص اختالالت رواین منجر 
شــده اند، از جمله تأکید بر استفاده از مجموعه مالک هاي تفصیلي براي 

هر اختالل.
در حال حاضر، دو نظام تشخیص براي اختالالت رواني به نحو گسترده 
شــناخته شــده اند. یکي DSMS راهنماي تشــخیص و آماري توسط 
انجمن روانپزشــکي آمریکا منتشر مي شود و دیگري ICD طبقه بندي 
بین المللي بیماریها توسط سازمان بهداشت جهاني انتشار مي یابد. هر دو 
نظــام اندکي پس از جنگ جهاني دوم ایجاد شــدند و هر دو بارها مورد 
تجدید نظر قرار گرفته اند. هر دو راهنما از بسیاري جهات، خیلي شبیه اند. 
تالش هاي آگاهانه اي براي هماهنگ سازي تولید این مر صورت گرفته 
است. بسیاري از مقوالت فهرست شده در آن دو یکسان و مالک ها براي 

اختالالت خاص همو در مشابهند.

�  DSM 4. نظام

بیش از 200 مقوله تشخیصی خاص در DSM توصیف شده است. اینها 
تحت 18 عنوان اساســی چیده شده اند. اختالالتی که انواع مشابهی از 
نشــانه ها را نمایش می دهند در یک گروه قــرار گرفته اند. برای نمونه 
شرایطی که شــامل نمایش غالب اضطراب اند تحت عنوان اختالالت 
اضطرابی و شرایطی که مستلزم خلق افسرده اند تحت عنوان اختالالت 

خلقی فهرست شده اند. 
ایــن راهنما مالکهای خاصی را برای هر مقوله تشــخیصی فهرســت 
می نماید. براي انواع مختلفي از اختالالت مدت مســأله و تصویر بالیني 
آن لحاظ مي شود. براي نمونه مالک ج براي OCD تصریح مي کند که 

آیین  هاي جبري بیمار باید هر روز بیش از یک ساعت طول بکشد.
عالوه بر مالک هاي مشمول، یا نشانه هایي که باید وجود داشته باشند، 
بســیاري از اختالالت بر حســب مالک هاي خروج تعریف مي شوند. به 
عبارت دیگر، در صورتیي که برخي شــرایط وجود داشته باشند، بسیاري 
از اختالالت بر حســب مالک هاي خروج تعریف مي شــوند. به عبارت 
دیگر، در صورتي که برخي شــرایط وجود داشته باشند چنین تشخیصي 
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داده نمي شــود. مثاًل در OCD اگر نشــانه ها صرفاً طي دوره اختاللي 
دیگر رخ دهد، تشــخیص مدنظر داده نمي شــود )صدک د(. DSM از 
نظام طبقه بندي چند محوري اســتفاده مي کند؛ یعني، شــخص در پنج 
محور مجزا رتبه بندي مي شــود هر محور با حیطه متفاوتي از اطالعات 
ســروکار دارد. دو تــا از محورها با مقوالت تشــخیص مرتبطند که به 
شکل گســترده اي در این کتاب بررسي خواهند شــد. سه محور دیگر 
براي جمع آوري داده هاي تکمیلي مرتبط، هستند که شامل شرایط طبي 
عمومي اســت که ممکن است برســازگاري روان شناختي شخص تأثیر 
بگذارد، مســائل روان شناختي و محیطي که ممکن است بر تشخیص یا 
در حال او تأثیر داشته باشد، و سنجش عام سطح کنش موري کلي وي 
مي باشــد. این اطالعات تکمیلي، عالوه بر مقوالت تشخیص خاص به 
منظور کمک به متخصصان بالیني براي مدیریت موارد خاص جمع آوري 

مي شوند. 
اختالالت بالیني عمدتاً بر حســب رفتارهاي نشانه اي تعریف مي شوند. 
غالب تشــخیص ها در محور I ظاهر مي شوند، که شامل شرایطي مانند 
OCD، اسکیزوفرنیا، و اختالالت خلقي است. بسیاري از تشخیص هاي 
توصیف شــده در این محور با دوره هاي معیني از آشــوب روان شناختي 
مشخص مي شوند. محور II با مسائل پایدارتر، و با دوام تر مانند اختالالت 
شخصیت و عقب ماندگي ذهني سروکار دارد. تفکیک اختالالت در محور 
I و II به  این منظور توجه به شــرایط بادوام، از قبیل سبک شخصیتي 
پرانویید یا وابسته، که ممکن است با وجود تصویر نشانه اي چشم گیرتر، 
مانند توهمات یا هزیان هاي مکرر در اسکیزونرنیا مورد غفلت واقع شوند 
طراحي شــده است. یک شخص ممکن است بیش از یک تشخیص در 
محور I یا II )یا هر دو( داشــته باشد در صورتي که مالک هاي بیش از 

یک اختالل را داشته باشد.

5. ارزیابی نظام های طبقه بندی  �

یکی از مهم ترین مســائل برای فهم طبقه بنــدی اختالالت روانی این 
اســت که راهنمای تشخیصی رســمی بر مبنایی قاعده مند تجدید نظر 
می شــود. این فرایند با تحقیق درباره اختالالت روانی هدایت می شود، 
و شواهد اشــکال مختلفی دارند. چگونه می توان یک نظام طبقه بندی 
را ارزیابی نمود؟ آیا این نظام طبقه بندی ســودمند اســت؟ سودمندی را 

می توان برحسب دو مالک اصلی اندازه گیری نمود: پایایی و روایی. 

پایایی  �
پایایــی به ســازگاری اندازه گیری ها اشــاره دارد، و شــامل تصمیمات 
تشــخیصی می شود. در صورتی تشخیص ســودمند است که به شکلی 
سازگار انجام شود. یک شکل مهم از پایایی، که به پایایی بین ارزیاب ها 
موسوم اســت، بر توافق میان متخصصان بالینی داللت دارد. به عنوان 
نمونه، فرض کنید دو روانشــناس با یک بیمار مصاحبه کنند و هر یک 
مستقال با استفاده از DSM-IV-TR تشخیصی را ارائه نماید. اگر هر 

دو روان شناس تصمیم بگیرند که بیمار مزبور با مالک های 
مربوط به اختالل افســردگی عمده مطابقــت دارد، آنها از 

تعریف مقوله مد نظر به نحوی سازگار استفاده کرده اند. 
البته یک یا دو مــورد آزمون کارآمدي از پایایي یک مقوله 
تشخیصي به دست نمي دهند. پرسش واقعي این است که 
آیا متخصصان بالیني در مجموعه هاي بزرگي از بیماران با 
همدیگر موافقت دارند یا خیر. فرایند جمع آوري و تفســیر 
اطالعات درباره پایایي تشخیص اختالالت رواني در مبحث 

روش هاي تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

روایی  �
مهمترین مساله در تحول یک مقوله تشخیصی سودمندی 
آن است.4 با آگاهی از تناسب فرد با گروه یا طبقه خاص، آیا 
چیز معناداری درباره فرد دستگیرمان می شود؟ برای مثال، 
اگر شخص با مالک های تشخیصی مربوط به اسکیزوفرنیا 
مطابقت داشــته باشد، آیا وی احتماال با دریافت داروی ضد 
روان گسستگی بهبود خواهد یافت؟ یا آیا این شخص احتمال 
می رود سطح رضایت بخشی کمتری از سازگاری اجتماعی 
در پنج ســال داشــته باشد تا شــخصی که با مالک های 
تشــخیصی اختالل خلقی دوقطبی تطابــق دارد؟ آیا این 
تشــخیص چیزي درباره عوامل یا شرایط اجتماعي مؤثر در 
شروع مســأله به ما مي گوید؟ این سؤاالت با روایي مقوله 
تشخیص ســرو کار دارند. اصطالح روایي به معنا یا اهمیت 
اندازه گیري اشــاره دارد ـ در این مورد، تصمیم تشخیص، 
اهمیت موضوعي همه یا هیچ نیســت؛ که موضوعي کمي 
است. مقوالت تشــخیصي کم و بیش سودمندند، و روایي 

شان )سودمندي( را به چند نحو مي توان تعیین نمود.
روایي، بــه یک معنا، انعکاس موفقیتي اســت که در فهم 
ماهیت یک اختالل کســب شــده اســت. آیا حقایق مهم 
کشــف شده اند؟ مطالعات نظام مند معطوف به تثبیت روایي 
یــک اختالل در توالیي از مراحل پیش مي رود، چنان که در 
جدول فهرست شده اســت. پس از تثبیت توصیف بالیني، 
مقوالت تشخیصي پاالیش و از طریق این فرایند اکتشاف 
علمي معتبر مي گردند. اما باید تأکید شــود که توالي مذکور 
نمایانگر نمایشــنامه اي آرماني است. اختالالت نسبتاً کمي 
به وسیله مجموعه وسیعي از شواهد پژوهشي که همه این 
نکات را پشتیباني کنند حمایت مي شوند. دانشمندان بالیني 
نقاط کمیابي بین نشانگان متبط را تعریف نکرده اند. در مورد 
بسیاري از اختالالت رواني، شواهد مربوط به پیامد بلندمدت 
و پاســخ درماني از یک شخص تا شــخص دیگر به نحو 
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نشست علمی

قابل توجهي متفاوت است. 
انواع  که  کنیم  تصور  نباید 
در  شده  فهرست  مطالعات 
از  بي بدیلي  جدول حمایت 
اختالالت فهرست شده در 
DSM به عمــل آورده اند. 
تفکر دربــاره انواع مختلف 
روایــي بر حســب رابطه 
زمانــي آنها با ظاهر عالئم 
اختالل سودمند خواهد بود.
با  علت شــناختي  روایــي 
شــروع  بر  مؤثر  عوامــل 
اینها  دارد.  اختالل سروکار 
گذشــته  در  که  اموري اند 
اتفاق افتادهاند. آیا اختالل 
خاصي  مجموعه  با  قاعدتاً 
از رخدادهــا به وجود آمده 

اســت؟ آیا در خانواده ها صورت گرفته است؟ مسأله نهایي 
در رابطه با روایي علت شــناختي این است که آیا هیچ نوع 
عواملي علي خاصي که قاعدتاً، و شــاید اعضاراً، با اختالل 
همراه اســت یا خیر. اگر بدانیم شخص نشانه هاي اختالفي 
را نشــان مي دهد، همه چیز را درباره شرایطي که اساساً به 
شروع مشکل منجر شده خواهیم دانست که روایي همزمان 
با زمان حال و همبستگي هاي میان اختالل و سایر نشانه ها، 
شرایط، و روال هاي آزمون سروکار دارد. آیا اختالل اخیراً با 
هیچ نوع دیگري از رفتارهــا، مانند عملکرد در آزمون هاي 
رواني همراه اســت؟ آیــا مقیاس هاي صریــح متغیرهاي 
زیست شناختي مانند ساختار و کارکرد مغیر، بین افرادي که 
داراي اختالل اند و آنها که اختالل ندارند به طور ردایي تمیز 
مي نهند؟ مطالعات بالیني که با هدف ایجاد توصیف صریح 
اختالل صورت گرفته اند به این نوع روایي تعلق دارند. روایي 
پیش بیني با آینده و پایداري مشکل در طول زمان سروکار 
دارد. آیا آن ثابت است که اگر کوتاه مدت است یک دوره آن 
چقدر طول مي کشد؟ آیا این اختالل پیامد قابل پیش بیني اي 
دارد؟ آیا افراد داراي این مشکل در صورتي که نوع خاصي 
از دارو یا مشــکل خاصي از روان درماني را دریافت نمایند 
نوعاً بهبود مي یابند؟ روایي کلي یک مقوله تشــخیصي به 
مجموعه شواهدي بستگي دارد که با جستجوي دانشمندان 

براي پاسخ به این سؤاالت شکل گرفته اند.
فهرســت مقوالت موجود در DSM بر پایه نتایج مطالعات 

پژوهشي و تجربه بالیني بنا نهاده شــده است. برخي اختالالت بر پایه 
گسترده تري از شواهد نسبت به ســایر آنها مبتني است. هر بار که این 
راهنما بازنگري شــده، مقوالت جدید افزوده شده و مقوالت قدم حذف 
شــده، شــاید به این دلیل که آنها فایده الزم را نداشــته اند. تا به حال، 
متخصصان بالیني، بیشــتر تمایل به افزودن مقوالت جدید داشته اند تا 
حذف قدیم ها دانســتن این که چه زمان مي شــود تعیین نمود که یک 
مقوله تشــخیص خاص روا نیســت آسان نمي باشــد. درچه نقطه اي از 
انباشــت دانش، دانشمندان تمایل دارند که نتیجه بگیرند که یک مقوله 
فایده اي ندارد و جستجو براي اطالعات بیشتر باید ترک شود؟ این مسئله 
دشــواري است که مؤلفان DSM با آن مواجه هستند. وضعیت روایي و 
تشخیص روان پزشــکي فرایندي در حال تحول است که در آن شواهد 

بیشتر بر مبناي منظم افزوده مي شود.

بخش دوم: مالک بهنجاری و نابهنجاری در علم النفس و اخالق  �
ارسطویی

با توجه به اینکه علم النفس دارای گرایش های متعددی است و همه این 
گرایش ها را نمی توان در اینجا مورد بررســی قرار داد، به همین دلیل، 
از تبیین همه آنها صرف نظر کرده، فقط به بررســی علم النفس مبتنی 
بر دیدگاه های ارســطو بســنده می کنیم. نکته ای که باید به جد به آن 
تاکید کرد، تفاوت علم انلفس اسالمی حتی دیدگاه های  ابوعلی مسکویه 
در تهذیب االخالق با دیدگاه های ارســطو اســت. برخی به غلط چنین 
می پندارند که تهذیب االخالق، برگــردان آزادی از اخالق نیکوماخس 
ارسطو اســت، در حالی که چنین نیست و بررسی آن نیازمند بحث جدا 
گانه ای است. شکی نیست که وقتی علم النفس موجود در مقدمه تهذیب 
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االخالق ـ سر آعازی بر شکل گیری جریان منسجم تبیین دیدگاه های 
اخالق عقلی در جهان اسالم است- با اخالق ارسطو و دیدگاه های وی 
تفاوت داشــته باشــد، در این صورت، بی تردید، دیدگاه های موجود در 
منابعی از قبیل جامع الســعادات و معراج السعاده و غیره، تا چه اندازه با 

اخالق ارسطو فاصله داشته باشد.
در هر صورت، آنچه در این قســمت در صدد بیان آن هســتیم، گزارش 
بســیار مختصری از چارچوب نظام فضایل و رذایل ارســطویی و بیان 

مالک عدم سالمت و نابهنجاری از دیدگاه ارسطو است.

1. مبانی انسان شناختی مالک بهنجاری و نابهنجاری �

 از دیدگاه ارسطو  ، انسان در بُعد روحی دارای ابعاد مختلفی می باشد. از 
این ابعاد در اخالق عقلی تحت عنوان قوای نفس یاد می شود. به اعتقاد 

علمای اخالق عقلی، انسان دارای سه قوه نفسانی است:
 1. قوه شهوت؛ 2. قوه غضب؛ 3. قوه ناطقه یا قوای عقالنی. 

قوه شهوت زمینه ساز و منشأ ظهور افعالی است که درصدد کسب لذت و 
منفعت است. قوه غضب مبدأ و زمینه ساز بروز رفتاری است که هدف آن 
دفع آالم و امور ناگوار بوده و در مواجهه با مسائلی که موجب آزار روحی 
انســان می شود می توان با تکیه بر این قوه رفتارهایی را از خود بروز داد 
که این گونه امور را دفع کند. قوه نطق زمینه ساز ادراک واقعیات عینی و 
تشخیص مصالح و تفکیک حقایق از غیرحقایق و اعمال خوب از اعمال 

ناشایست و رفتارهای از رفتارهای مبتنی بر مفاسد عینی است. 
هر یک از قوای سه گانه در حقیقت دارای لذت و نامالیمات خاص خود 
هستند. به تعبیر بهتر، هر یک از این قوا، در صورتی که با واقعیاتی مواجه 
شــوند که موجب ارضا شدن آن قواست،، انسان احساس لذت می کند و 
در صورتیکه با وســائل و پدیده هایی مواجه شــوند که نه تنها زمینه ساز 
ارضای آن قوه نیســت، بلکه زمینه ساز کاستی و کاهش و نقص در آن 
قوه خاص باشد انســان احساس ناراحتی، انزجار و نامالیمت می کند. از 
نمودهای رفتارهای لذت آور برای قوه شهویه، می توان خوردن، آشامیدن 

و سایر امور لذت بخش را نام برد.
 نامالیمــات مربوط به ایــن بخش از قوه نیز محرومیــت از خوردن و 

آشامیدن و سایر امور مربوط به این قوه می باشد.
 لذت قوه غضبیه، در غلبه یافتن بر پدیده ها و رفتارهایی است که وجود 
و بقای انسان را به خطر می اندازد. الم و رنج های این قوه نیز، به ناتوانی 

انسان در مواجه با امور خطیری است که بقای انسان را تهدید می کند.
 لذت قوه ناطقه و قوه عقالنی نیز در معرفت و کسب حقایق عینی و الم 
آن نیز ریشه در عدم دست یابی به حقایق و غوطه خوردن در جهل دارد.
موضوع تعدد قوا در اندیشــه اخالق متفکران اســالمی نیز، عموماً، به 
عنوان یک اصل مســلم مــورد پذیرش قرار گرفته اســت. البته برخی 
شــخصیت ها مثل اســتاد مصباح با این مبنا به مخالفت برخاسته و آنرا 

قابل دفاع نمی دانند.

2. مالک بهنجاری و نابهنجاری از دیدگاه ارسطو �

با توجه به مبانی انسان شناختی ارایه شده از دیدگاه ارسطو 
و نظام فضایل وی، می توان به مالک نابهنجاری و گستره 
وسیع رذایل یعنی خصوصیات نابهنجار و ویژگیهای بیانگر 

عدم سالمت انسان از دیدگاه ارسطو پی برد. از دید.
یکی از ســواالت اساســی در مکاتب اخالقی فضیلت مدار 
مانند اخالق ارسطویی، تبیین حدود و ثغور فضیلت اخالقی 
و ارایه معیار مشخصی برا تمییز و بازشناسی فضیلت از غیر 

فضیت و رذایل اخالقی است.
با توجه به تصویری که از قوای نفس ارایه شــد این سوال 
پیش می آید که تجلیات قوای نفســانی کدام هســتند به 
عبــارت بهتر تجلیات قوای شــهویه کدامند؟ تجلیات قوه 
غضبیــه و تجلیات قوه ناطقه کدام هســتند و آیا همه این 
تجلیات و ظهورات آن قابل قبول و مورد پذیرش هستند یا 
نه؟  یا اینکه شق سومی وجود دارد؛ برخی از آنها مورد قبول 
و برخی از آنها غیر قابل قبول هستند. نگاهی این چنین به 
مسئله، در کنار قوای نفســانی عنوان جدیدی را در ادبیات 
اخالق عقلی پدید آورده است که از آن تحت عنوان رذیلت 
و فضیلت اخالقی، نیکی ها و بدی ها، زشــتی ها و خوبی ها، 
اخالق فاضله و اخالق رذیله یاد می شود. از دیدگاه فالسفه 
اخــالق عقلــی، در ازای نیازهای مبتنی بر خواســته های 
شــهوانی و همینطور نیازهای ناشی از قوه غضبیه و ناطقه 
همیشه و به هر نحوی مجاز نیست، بلکه در یک چارچوب 
و محدوده خاص قابل قبول و خارج از آن حدود و چارچوب 
غیرقابل قبول بوده و نمی تواند مورد پذیرش باشــد. با این 
نگاه چنانچه به ازای قوای نفسانی به اندازه اعتدال و تحت 
عنوان حد وسط باشــد در این صورت مورد پذیرش بوده و 
اگر خارج از اعتدال باشد، رذیلت محسوب می شود. با توجه 
به اینکه خارج از اعتدال در دو شکل تجلی می یابد در شکل 
اول، حالت افراط داشــته و به مصابه یک نوع زیاده روی در 
ارضای نیاز می باشــد. در شکل دوم ، حالت تفریط داشته و 
یک نوع بی اعتنایی و بی توجهی به نیازهای روحی محسوب 
می شــود. بدین ترتیب ارضای نیاز در حد معمول و وســط 
آن فضیلت و خــارج از این چارچوب چــه از نوع افراط یا 
تفریط، رذیلت اخالقی محســوب می شود. نکته ای که در 
این بین باید به آن توجه نمود این اســت که صرف ارضای 
نیاز در محدوده و چارچوب اعتدال زمینه ســاز شکل گیری 
فضایل اخالقی نیســت، بلکه زمانــی می توان از آن تحت 
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نشست علمی

عنــوان فضیلت اخالقی یاد کرد که ایــن نوع ارضای نیاز 
تداوم داشــته و در مدت زمان زیادی تکرار شود. به نحوی 
کــه تبدیل به یک نوع عادت رفتاری و ملکه درونی تبدیل 
شــود. بنابراین، صرف ارضای نیاز معتدالنه در برخی موارد 
خاص، نشانگر برخورداری شخص از فضایل اخالقی نیست. 
بلکه شخص می بایست آنچنان این نوع رفتار را تکرار کند 
که ارضای آن نیاز خاص، همیشه، به شکل معتدل، ظهور و 
تجلی یابد. بدین ترتیب با توجه به اینکه قوای نفسانی سه 
نوع هســت و هر یک از این قوای نفسانی به شکل معتدل 
ارضاء شود در این صورت، صدور یک عمل اخالقی مثبت 
به شکل معتدل،  نشــانگر نهادینه شدن آن خصوصیت در 
درون وی و در نهایت جزء فضیلت اخالقی  محسوب شدن 
آن می شود در غیر این صورت، یعنی ارتکاب عملی متضاد با 
این خصوصیت مثبت و یا انجام عمل دارای بار ازشی مثبت 
به شــکل مقطعی و توام با سختی و تکلف،  بیانگر آن است 

که فرد هنوز برخودار از فضیلت اخالقی نیست.
بدین ترتیب، معیار فضیلت اخالقی مثبت بودن خود عمل در 
درجه اول و صدور آن با سهولت و بدون بهره گیری از نقشه 
و برنامه تفصیلی و آگاهانه ذهنی )من غیر رویه( می باشد. 

3. اجناس فضائل �

اجناس فضائل ســه نوع است. 1. جنس فضیلت مربوط به 
قوه شــهویه؛ 2. جنس فضیلت مربوط بــه قوه رضویه؛ 3. 

جنس مربوط به قوه ناطقه. 
ارضای نیاز به شــکل معتدل در بُعد قوه شهویه زمینه ساز 
شــکل گیری عفت و به دنبال آن زمینه ســاز شکل گیری 
فضیلت دیگری است که از آن فضیلت تحت عنوان فضیلت 
سخا یاد می کنند. بنابراین در مرحله اول فضیلت عفت و در 

مرحله دوم فضیلت سخا شکل می گیرد. 
بــا اعتدال در بُعد قوه رضویه و بــا پرهیز از افراط و تفریط 
فضیلت حلم شکل می گیرد و به دنبال آن فضیلت شجاعت 

پدید می آید. 
و با رعایت اعتدال در حوزه قوه ناطقه و پرهیز از دســتیابی 
معارف غیریقینــی و غیرضروری، فضیلت علم و به تبع آن 

فضیلت حکمت شکل می گیرد. 
با شــکل گیری این ســه جنس فضیلت، یک نوع اعتدال 
درونی در وجود انسان شــکل می گیرد که بیانگر یک نوع 
تناسب و هیأت متناســب در بین همه قوای سه گانه است 
که از آن تحت عنوان فضیلت عدالت یاد می شود. یعنی به 
تعبیری رعایت اعتدال در همه حوزه های سه گانه، زمینه ساز 

شــکل گیری یک نوع حالت اعتدال فراگیر در وجود و شخصیت انسان 
می شــود که از آن تحت عنوان فضیلت عدالت یاد می کنند. باالترین و 
کامل ترین فضیلت در وجود انســان فضیلت عدالت محسوب می شود. 
اجناس فضایل چهار نوع محسوب می شود: 1. حکمت در بُعد قوه ناطقه؛ 
2. شجاعت در بُعد قوه رضویه؛ 3. عفت در بُعد قوه شهویه؛ 4. عدالت که 

محصول شکل گیری فضایل سه گانه مذکور است. 
بــا توجه به تصویری که از حوزه رذائل اخالقی ارائه کردیم، می توان به 
این واقعیت پی  برد که عالوه بر انواع فضائل و انواع رذائل می توان خرده 
فضائلی را ذیل هر کدام از قوای مذکور تصور کرد که بیان آنها حتی به 

صورت فهرست وار در این جا مقور نیست. 

بخش ســوم:  نگاهی اجمالی به مبنــای بهنجاری و نابهنجاری  �
روحی و رفتاری از دیدگاه اسالم

تبیین مبانی بهنجاری و نابهناری از دیدگاه اســالم، نیازمند تبیین مبانی 
معرفت شــناختی، الهیاتی و انســان شــناختی مالک های بهنجاری و 
نابهنجاری است. برای مثال تا زمانی که نقش وحی به عنوان مهمترین 
منبع معتبر بیانگر مالک های بهنجــاری و نابهنجاری از منظر معرفت 
شناختی مشــخص شــود نمی توان درباره کیفیت و کمیت بهنجاریها 
و نابهنجــاری، تبیین درســتی ارایه کــرد. به ویژه زمانــی بهنجاری و 
نابهنجاریها معطوف به بعد ملکوتی انســان بوده و یا ناظر به پیامدهای 
رفتارهــای ظاهری و ملموس از قبیل صدق و کذب و غیبت و ...در بعد 
ملکوتی انســان باشد. شکی نیست که نه علوم عقلی و نه علوم تجربی 

انسانی، راهی به کشف این مناسبات ندارند.
به همین ترتیب، تا زمانی نقش باور به خدای متعال و جایگاه محوری و 
تعیین کننده توحید در رفتارهای اخالقی و تربیتی انسان مشخص نباشد، 
در ایــن صورت، به هیچ وجه نمی تــوان، به تبیین جامع، عمیق و همه 
جانبه از مالک های بهنجاری و نابهنجاری، پی برد. جایگاه مبانی انسان 
شــناختی نیز روشن تر از آن اســت که بخواهیم به نمونه هایی از ابعاد 
تعیین کننده آن در تبیین بهنجاری و نابهنجاری اشــاره کنیم. در ادامه، 
فقط به تبیین مالک عــام بهنجاری و نابهنجاری و مالک طبقه بندی 

آن، بسنده می کنیم.

1. مالک بهنجاری  نابهنجاری از دیدگاه اسالم �

از دیدگاه مکتب اسالم مبنای سالمت روحی و رفتاری حول محور ایمان 
و متعلّقات آن مانند توّکل، رضا، تواضع، محّبت از یک ســو و عبودّیت 
کامــل در مقام رفتــار )چه رفتار فردی و چه اجتماعی( از ســوی دیگر 
می باشد. به این ترتیب فردی که ایمان به خداوند نداشته باشد و یا بدتر 
از آن تظاهــر به ایمان بکنــد، در حقیقت به بدترین نوع مرض روحی و 
ْم َلْم 

َ
ْنَذْرَتُهْم أ

َ
ِذیَن َکَفُروا َسَواٌء َعَلیِهْم َءأ بیماری روانی مبتال می باشد: ِإنَّ الَّ

ْبَصاِرِهْم 
َ
ُه َعَلی ُقُلوِبِهْم َوَعَلی َسْمِعِهْم َوَعَلی أ ُتْنِذْرُهْم ال یْؤِمُنوَن * َخَتَم اللَّ

ِه َوِباْلیْوِم اآلِخِر  ا ِباللَّ اِس َمْن یُقوُل آَمنَّ ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم * َوِمَن النَّ
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ْنُفَســُهْم 
َ
ِذیَن آَمُنوا َوَما یْخَدُعوَن ِإال أ َه َوالَّ َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنیَن * یَخاِدُعوَن اللَّ

ِلیٌم ِبَما 
َ
ُه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب أ َوَما یْشــُعُروَن * ِفی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَّ

.5َکاُنوا یْکِذُبوَن

انذار یا عدم انذار شــما برای کسانی که کفر ورزیده اند یکسان می باشد 
آنها ایمان نخواهند آورد خداوند بر دل و گوش و چشم های آنان مهر زده 
اســت و دیدگان آنها را پرده ای ضخیم( که مانع از دیدن حق می باشد) 
فرا گرفته اســت. عذاب هولناک و بزرگی در انتظار آنان است. و برخی 
از مــردم اّدعا می کنند که به خدای متعال و روز قیامت ایمان آورده اند و 
این در حالی است که آنان هیچ اعتقادی به این امور ندارند (در حقیقت) 
دلهای آنها آکنده از بیماری و مرض اســت( و به علّت ریاکاری و نفاق 
آنان )خدای متعال بر بیماری روحی آنان را افزونتر کرده است و به علّت 

دروغ گویی آنها عذاب دردناکی در انتظار آنان است.
در نظام اخالقی اســالم مبنا و ریشه ارزشها ایمان به خدا و روز قیامت 
است. چون از دیدگاه اسالم کارها وقتی با ارزش می شود که رنگ الهی 
داشته باشد و این مّهم، جز با ایمان به خدا حاصل نمی شود. با کمی دقت 
در آیات قرآنی چنین برمی آید که تمام وعده ها و ثوابهائی که داده شــده 

به کسانی است که ایمان به خدا دارند.
اٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها الْنَهاُر  اِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َوالَّ
اٍت َتْجِری ِمْن  ُه اْلُمْؤِمِنیــَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ َبًدا 6َوَعَد اللَّ

َ
َخاِلِدیــَن ِفیَها أ

اِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن  َتْحِتَها الْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َوَمَســاِکَن َطیَبًة ِفی َجنَّ
7ْکَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم

َ
ِه أ اللَّ

و کســانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادند، بزودی آنها 
را در باغهایی از بهشــت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری 
اســت؛ همیشــه در آن خواهند ماند/ خداوند به مــردان و زنان باایمان 
باغ هایی از بهشــت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری اســت؛ 
جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسکن های پاکیزه ای در بهشتهای جاودان 

و رضای خدا برتر است؛ و پیروزی بزرگ همین است.
و در عوض کسانی که دچار کفر شده اند، اعمالی که انجام می دهند مورد 
ْعَماُلُهْم 

َ
ِهْم أ ِذیــَن َکَفُروا ِبَرِبّ مقبول درگاه خداوند قرار نمی گیرد. َمَثُل الَّ

ا َکَسُبوا َعَلی َشیٍء  یُح ِفی یْوٍم َعاِصٍف ال یْقِدُروَن ِممَّ ْت ِبِه الِرّ َکَرَماٍد اْشــَتدَّ
.8الُل اْلَبِعیُد َذِلَك ُهَو الضَّ

اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکستری است 
در برابر تند بــاد در یک روز طوفانی؛ آنها توانایی ندارند کمترین چیزی 
از آنچه را انجام داده اند، به دست آورند؛ و این همان گمراهی دور و دراز 
است والذین کفروا اعمالُهم َکَسواٍب بقیعٍة َیْحَسُبه الَظْماُن ماًء حتی اذا 
جائَُه لم یجْده شــیئاً کسانی که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابی 
اســت که در یک کویر که انسان تشــنه از دور آن را آب می پندارد؛ اما 

هنگامی که به سراغ آن می آید چیزی نمی یابد.
ِه َشــْیئًا َو  ْوالُدُهْم ِمَن اللَّ

َ
ْمواُلُهْم َو ال أ

َ
ِذیــَن َکَفُروا َلْن ُتْغِنَی َعْنُهْم أ ِإنَّ الَّ

اِر ُهْم ِفیها خاِلُدوَن * َمَثُل ما ُیْنِفُقوَن ِفي  ْصحاُب النَّ
َ
ولِئــَك أ

ُ
أ

صاَبْت َحْرَث َقْوٍم 
َ
ْنیا َکَمَثِل ِریٍح ِفیها ِصــرٌّ أ هِذِه اْلَحیــاِة الدُّ

ْنُفَســُهْم 
َ
ُه َو لِکْن أ ْهَلَکْتُه َو ما َظَلَمُهُم اللَّ

َ
ْنُفَســُهْم َفأ

َ
َظَلُموا أ

َیْظِلُموَن9. کســانی که کافر شدند هرگز نمی توانند در پناه 
اموال و فرزندانشان، از مجازات خداوند در امان بمانند، آنها 
اصحاب دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند. آنچه آنها در 
این زندگی پست دنیوی انفاق می کنند، همانند باد سوزانی 
اســت که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده، بوزد و آن 
را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده؛ بلکه آنها، خودشان به 

خویشتن ستم می کنند.
به این ترتیب در نظام فکری اسالم بنیادی ترین بیماری و 
اساسی ترین مشکل روحی عدم ایمان می باشد و به همین 
دلیل اصلی ترین رســالت یک مشــاور ارزیابی بنیان های 
اعتقادی فرد و حل مشــکالت روحی ناشی از بی ایمانی و 
نفاق فرد می باشــد. از سوی دیگر چون ایمان یک حقیقت 
متواطی نیست بلکه واقعّیتی تشکیکی و ذومراتب می باشد. 
به تعبیــر از مراتب و درجات متعّددی برخوردار می باشــد 
االیمان عشــر درجات بمنزلة الّســلم یصعد منه مرقاة بعد 
مرقاة01: »ایمان همانند نردبان از ده مرتبه و منزل تشکیل 

شده است. که ]انسان مؤمن[ پله پله از آن باال می رود«.
با توجه به همین ویژگی اســت کــه مؤمنین از یک درجه 
ایمان و اعتقاد برخوردار نیســتند بلکه هــر کدام از درجه 
خاصی از ایمان برخوردار هستند به تعبیر امام باقر: ان 
المؤمنین علی منازل منهم علی واحدة، منهم علی اثنین و 
منهــم علی ثالث )همان(: مؤمنین هر کدام از درجه خاصی 
از ایمان برخوردار هســتند برخی از آنها در یک مرتبه اول، 
برخی از دو مرتبه دوم، برخی از آنها در مرتبه سوم و... قرار 

دارند.
نتیجه روشــنی که از مباحث فوق می توان گرفت این است 
که هر انســانی با توجه به ایمان یا عدم ایمان از یک سو و 
حدود و مرتبه خاصی از ایمان و یا فاصله داشتن وی از مراتب 
باالی ایمان از ســالمتی روحی و یا بیماری روانی برخوردار 
می باشــد. اگر هیچ ایمانی نداشته باشد و یا تظاهر به ایمان 
بکند به بدترین نوع مرض روحی گرفتار اســت. اما چنانچه 
به خدای متعال و روز قیامت ایمان داشته باشد به معنای آن 
نیست که کاماًل از سالمت روحی و روانی برخوردار است بلکه 
چون ایمان حقیقی ذومراتب است بنابراین با توجه به فاصله و 
شکافی که بین آن شخص و حاالت و صفات وی با حاالت و 
رفتار مؤمن کامل وجود دارد از امراض روحی خاص برخوردار 
می باشد و باید در صدد معالجه آن باشد، بنابراین کسی که به 
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خدای متعال اعتقاد دارد و به روز قیامت نیز باور دارد اما حّب 
دنیا چشــم و گوش دلش را پر کرده است و یا اینکه از ترس 
عذاب جهنم برخود نمی لرزد و از خداوند نمی ترسد و باالخره 
اگرچه بــه خداوند عالقه دارد اما عالقه و محّبت او به زن و 
فرزند خویش بیش از محّبت او به خداوند می باشــد در این 
صورت در معرض آفات و امراض قلبی خطرناکی اســت که 
ممکن اســت حتی ایمان ابتدایی او را نیز از او سلب کند زیرا 
که حّب الّدنیا رأس کّل خطیئه. محّبت و عالقه به دنیا منشأ 
هر گونه خطا و اشتباه می باشد و به همین دلیل خدای متعال 
ْنیا َلِعٌب َوَلْهٌو11: زندگی دنیا  َما اْلَحیاُة الدُّ تأکید می کند که ِإنَّ
جز بازیچه و سرگرمی بیش نیست و به همین دلیل کسانی را 
که در پی دنیا هستند که مورد نکوهش قرار می دهد تریدون 
عرض الّدنیــا و الّله یرید اآلخرة12: شــما متاع دنیا را طلب 

می کنید و خداوند آخرت را )برای شما( می خواهد.
ترجیــح دادن محّبت به غیر خدای متعــال )زن و فرزند و 
اموال( بر محّبت الهی نیز جزو امراض روحی قلمداد شــده 
ْبَناُؤُکْم َوِإْخَواُنُکْم 

َ
است به تعبیر قرآن ُقْل ِإْن َکاَن آَباُؤُکْم َوأ

ْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن 
َ
ْزَواُجُکْم َوَعِشــیَرُتُکْم َوأ

َ
َوأ

ِه َوَرُســوِلِه  َحبَّ ِإَلیُکْم ِمَن اللَّ
َ
َکَســاَدَها َوَمَســاِکُن َتْرَضْوَنَها أ

ُه ال یْهِدی  ْمِرِه َواللَّ
َ
ُه ِبأ ِتی اللَّ

ْ
ی یأ ُصوا َحتَّ َوِجَهاٍد ِفی َسِبیِلِه َفَتَربَّ

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن13. بگو اگر پدرانتان و فرزندان و برادران و 
همســران و فامیلهایتان و اموالی که جمع آوری کرده اید و 
تجارتی که از کســادی آن بیمناکید و منزلها و مسکنها که 
بدان دلخوش هستید از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا 
پیش شما محبوبتر است پس منتظر باشید تا خدا امر خود را 

بیاورد و خداوند بدکاران را هدایت نمی کند.
تطبیق عنوان فاسق بر این گروه نشانگر این واقعّیت است 
که این افراد از یک مرتبه باالتر که عبارت از غلبه حّب الهی 
بر موارد مذکور می باشد سقوط کرده و به مرض روحی دچار 
شــده و به لحاظ اجتماعی نیز به خاطر سرپیچی از جهاد در 
راه خداوند عملی نابهنجار مرتکب شــده اند و به این ترتیب 

سالمتی رفتاری خود را نیز از دست داده اند.

2-مبنای طبقه بندی اختالالت روحی و ناهنجاری  �
رفتاری از دیدگاه اسالم 

از دیدگاه اســالم، اختالالت بعد ذهنی، ریشــه در جهل و 
ناآگاهی، شــناخت ناقص و یا تحریف شده از یک طرف و 
کارکرد عاطفی و رفتاری آن از حیث تأثیرگذاری های منفی 
و یا خنثی در بعد عاطفــی و رفتاری از طرف دیگر دارد. با 
توّجه به رابطه متقابلی که بین بعد شــناختی و انگیزشی و 

رفتاری وجود دارد، هر نوع نقــص در بعد ذهنی، تأثیر منفی متقابلی بر 
این دو حوزه خواهد داشت.

ناآگاهی از مبدأ و معاد و یا شناخت ناقص و نارسا از آن، تمامی حوزه های 
انگیزشــی و جهت گیری عاطفی انسان را دچار اختالل نموده و آن را به 
موجودی پست تر و بی ارزش تر از حیوانات مبّدل می کند. ناآگاهی از نوع 

اعمال و رفتار انسان می شود.
با توجه به این که این موضوع در بخش مبانی انسان شناختی به تفصیل 

مورد بررسی قرار گرفته است از توضیح دوباره آن صرف نظر می کنیم.
مبنا و معیار طبقه بندی ناهنجاری های روحی و اختالالت روانی از دیدگاه 
اســالم جزو رذایل اخالقی بوده و در زمره جنود جهل می باشد. در طبقه 

اختالالت عاطفی و هیجانی قرار خواهند گرفت.
معیار دسته بندی اختالالت رفتاری و ناهنجاری های عملی نیز انطباق یا 
عدم انطباق یک رفتار با موازین شرعی و احکام و مقّررات دینی می باشد. 
به این ترتیب اعمال حرام و مکروه جزو ناهنجاری های رفتاری محسوب 
می شــود. با توّجه به توضیــح اجمالی فوق در مــورد معیار طبقه بندی 
ناهنجاری های رفتاری اختالالت ذهنی و بیماری های روحی به ترسیم 

سیمای کلّی اختالالت روحی و رفتاری می پردازیم.
ساختار و چارچوب کلّی مشکالت روحی و رفتاری انسان، کاماًل متأثّر از 

ساختار و ابعاد وجودی وی می باشد.
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم 
أمنحنی الســالمة فی نفسی و السعة فی رزقی و الشــکر لک أبدًا ما أبقیتنی بحق محمد و اله 

الطاهرین. 

موضوع بحث در مورد انســان و سالمت اســت و من با رویکرد روان شناسی این موضوع 
را بیان خواهم کرد. جناب آقای دکتر حبیبی مباحث انسان شناســی و مبانی آن را گفتند و 
بیان کردند که مبانی انسان شناســی چه تأثیری در نظریه های روان شناسی و به ویژه بحث 
ســالمت و بیماری دارد. ازاینرو، من به مبانی انسان شناســی نمی پردازم. فقط به این نکته 
اشاره می کنم که روان شناسی به لحاظ مبانی انسان شناسی به شدت متأثر از نظریه ی تکاملی 
داروین اســت. طبق نظریه ی داروین، انسان و حیوان دو نوع جدا نیستند؛ بلکه از یک نوع 
هســتند. به همین دلیل، روان شناسان، پژوهش های شــان را، به ویژه در شروع شکل گیری 
روان شناسی درمورد حیوانات انجام داده اند و بعد آن را تعمیم به انسان داده اند. این برداشت 
از انسان، آثار و پیامدهای زیادی در روان شناسی داشت. اینک می پردازیم به موضوع اصلی، 

یعنی سالمت و اینکه چه تحلیل و تبیینی از آن در روان شناسی وجود دارد. 
 بحث ســالمت، موضوع بسیار مهمی است، شاید از یک جهت بتوان گفت داستان زندگی 
انســان، داستان سالمت و بیماری است؛ یعنی از همان ابتدای تاریخ و وقتی بشر زندگی را 
در کره زمین آغاز کرد، بحث سالمت و بیماری، دغدغه اصلی ذهن افراد بوده است. فالسفه 
در مورد بحث سالمت و بیماری اظهار نظر کرده اند. در اسالم هم بحث خیلی مهمی است، 
در حدیث بیان شده: »العلم علمان، علم االبدان و علم االدیان«1؛ علم االبدان، علم سالمت 
است. اینکه در این روایت، علم ابدان در کنار علم ادیان قرار گرفته به خاطر اهمیت آن است. 

مبنای انسان شناسی روان شناسی

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدصادق شجاعی 
)دانشیار پژوهشگاه بین المللی المصطفی(



سال هشتم / شماره 41
فروردین، اردیبهشت 

و خرداد 95

34

نشست علمی

ارتباط مفهوم بیماری و سالمت  �
سالمت، مســئله و موضوع بین رشته ای اســت و در رشته های 
علمی مختلف مطرح شــده اســت. بعد از پزشکی بحث سالمت 
در روان شناسی بیشتر از رشته ها و شاخه های علمی دیگر مطرح 
شده است. روان شناسان، خودشان را متولی اصلی بحث سالمت 
می دانند؛ به ویژه سالمت در جنبه های روان شناختی. در اینجا فقط 
رویکرد روان شناسی را در مورد سالمت و بیماری مطرح می کنم 

و به رشته ها و شاخه های علمی دیگر نمی پردازم. 
ســالمت و بیماری از نظر مفهومی با هم ارتباط دارند، به محض 
اینکه در مورد ســالمت فکر می کنیم یا واژه ســالمت را به کار 
می بریم، مفهوم بیماری بــه ذهن ما تبادر می کند و از آن طرف 
هم وقتی مفهوم بیماری به کار می رود مفهوم سالمت به ذهن ما 
می آید. به تعبیر فالسفه، نسبت بین سالمت و بیماری، نسبت عدم 
و ملکه است. در بســیاری از تعریف هایی که در مورد سالمت و 
بیماری مطرح شده به این نکته اشاره شده که سالمت و بیماری، 
دو روی یک سکه هستند و در تعریف سالمت می گویند: سالمت 
عبارت اســت از عدم بیمــاری و در تعریف بیمــاری می گویند: 
بیماری، یعنی عدم ســالمتی. به همین جهت وقتی از پزشــک 
معروف انگلیسی آســلر )Osler( در مورد تعریف سالمت سؤال 
شد گفت: سالمت عبارت است از عدم وجود بیماری در فرد. این 
تعریف ناظر به قرن نوزدهــم و فضای علمی حاکم در آن زمان 
است. البته مفهوم ســالمت با مرور زمان تا حدودی تغییر کرده 
و اآلن در روان شناسی، برداشــت جامع تر و کامل تری درباره ی 

سالمت مطرح شده است. 
ابن ســینا در کتاب اول قانون، ســالمتی را حالتی می داند که در 
آن اعمال حیاتی بدن به درســتی انجام شود. یعنی اعضاء، جوارح 
و دســتگاه های بدن، وظایــف و کارهای اصلی شــان را بتوانند 
به درستی انجام بدهند. برای مثال، سیستم گوارش بتواند کاری را 

که از آن انتظار می رود درست انجام بدهد.
 مفهوم سالمت هم در جنبه سالمت جسمی به کار می رود و هم 
در جنبه روانی و چه بسا مفهوم سالمت ابتدا در جنبه های جسمی 
کاربرد داشــته و بعد وارد حوزه روان شناســی و جنبه های روانی 
انسان شده است. ســالمت در این تعریف، در مورد جسم به کار 

رفته و در مقابل سالمت، مفهوم بیماری قرار دارد. 
راغب اصفهانی سالمت را این گونه تعریف می کند: »السلم و السالمة 
التعری مــن اآلفات الظاهرة و الباطنة«2؛ عدم ابتالء به بیماری های 
ظاهری و باطنی. در تعریفی که راغب از سالمت ارائه داده جنبه های 
روانی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ چون جنبه باطنی که ایشان 
اشــاره می کند اختالالت، بیماری های اخالقی یــا روحی و روانی 

می تواند باشد. 
 بنابراین مفهوم سالمت و بیماری، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ 
وقتی می خواهیم از سالمت بحث کنیم مفهوم بیماری هم مطرح 
می شــود. این مطلــب، اختصاص به تعریف نــدارد؛ بلکه اگر  
به لحاظ تاریخچه و سیر مباحث نیز نظریه های مربوط به سالمت 
و بیماری را بررســی کنیم کاماًل با هم مرتبط هستند. به عبارتی، 

نمی توانیم تاریخچه ی سالمت و بیماری را از هم جدا کنیم. 
نکته ی دیگر اینکه، به لحاظ تاریخی ممکن است این طور برداشت 
شود که ورود به بحث سالمت و بیماری ابتدا از ناحیه ی بیماری 
بوده، به ویژه با نگاه روان شناختی،  زیرا دغدغه اصلی متخصصان 
این بود که افراد را از رنج مشکالت و بیماری های روانی خالص 
کنند. به  همین دلیل، ابتدا ذهنشــان به بیماری متوجه شــد و به 
مرور زمان بحث ســالمت پیش کشیده شــد. زیلبورگ و هنری 
)1941 م( می گویند که وجه تمایز چندانی بین تاریخ روان شناسی 
نابهنجاری )آسیب شناســی روانی ( و روان شناسی سالمت وجود 
ندارد. تاریخچه این دو خیلی با هم ارتباط دارد و تعریف و مبنایی 
که در گذشته در مورد بیماری اتخاذ می شد براساس آن، سالمتی 
را یا راه دســتیابی به ســالمتی را تبیین و تفسیر می کردند. پس 
نظریه ی ســالمت تا مدت هــا به عنوان نظریــه ی ضمنی و تا 
حدودی در حاشیه مطرح بود و آنچه محور کار بود بحث بیماری 
و اختالالت بود. در مورد افرادی که مبتال به اختالل بود هم تعبیر 
به مجنون می شــد. معضل اصلی این بود که با دیوانگان چه باید 
بکنیم که اینها از رنج و مشکالتشــان رهایی پیدا کنند و رهایی 
پیدا کردن از آن رنج و مشــکالت چیزی اســت از آن به درمان 

تعبیر می شود و نتیجه اش سالمتی است. 

الگوهای مختلف سالمت و بیماری �
بحث ســالمت و بیمــاری در روان شناســی از زوایای مختلف 
بررســی شده است و جهت گیری های علمی و پژوهشی متفاوتی 
در روان شناسی وجود دارد که به بحث سالمت و بیماری مربوط 
می شــود و تحولــی نظری را در مــورد ســالمت و بیماری در 

روان شناسی می بینیم.
برداشت های مختلفی درباره ی ســالمت و بیماری وجود داشته 
است. چند الگو را در تبیین سالمت و بیماری می توان از هم متمایز 
کرد. الگوی اول درباره ی ســالمتی و بیمــاری، به فرهنگ های 
نخســتین مربوط اســت. در این دوره یک الگوی فراطبیعی در 
مورد ســالمت و بیماری حاکم بود. تبیینی کــه در این دوره در 
مورد بیماری وجود داشــت این بود کــه می گفتند بیماری تحت 
تأثیر نیروهای ماوراء طبیعی و حرکت ســتارگان به وجود می آید 
یا اینکه حلول ارواح خبیثه و شــیطانی در مغز افراد باعث بیماری 
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می شــود. چون این دیدگاه را در مورد بیماری داشتند راهی را که 
بــرای درمان پیش گرفته بودند این بود که چه کنیم ارواح خبیثه 
از مغز افراد خارج شــود. به کسانی که متولی درمان بودند، شمن  
می گفتند. شمن ها افراد روحانی در هر قوم و قبیله ای بودند که با 
قدرتی جادویی می توانستند افراد را درمان کنند. یکی از رایج ترین 
روش هایــی که در این دوره به کار می بردند این بود که جمجمه 
افراد را سوراخ می کردند تا منفذی و مفّری پیدا شود برای خروج 
شیطان و اجنه که در ذهن و مغز این افرد رسوخ پیدا کرده است 
تا از بیماری رهایی پیدا کند و ســالم شــود. لــذا در حفاری ها و 
آثار باســتانی باقی مانده از آن دوره، جمجمه هایی را یافته اند که 
ســوراخ هایی در آن وجود دارد که به این سوراخ ها تورفین گفته 
می شــود. جمجمه را با آهن یا چیزی شبیه آن سوراخ می کردند 
تا اینکه فرد از آن حالت بیماری رهایی پیدا کند و سالمتی خودش 

را باز یابد. 
روش دیگر برای درمان، برگزاری مناســک مذهبی و جن گیری 
بــود. گاهی هم افراد را شــکنجه می دادند تا اینکه اجنه از بدن و 
مغز آنها خارج شــود. همچنین، داروهــا و معجون هایی از قبیل 
خون، شراب، پشکل گوســفند را به افراد می خوراندند و اگر هم 
اینها جواب نمی داد حتی حاضر بودند افراد را اعدام کنند تا جامعه 
از شــر اینها راحت شود. طالع بینی، دعا و مناجات، روش دیگری 
بود که برای درمان اســتفاده می شــد. چون این دیدگاه در مورد 
بیماری هــا حاکم بــود در حالتی که اینها وجود نداشــت، به آن 
سالمتی می گفتند. درواقع، نظریه سالمتی، نظریه ای ضمنی بود. 
چه بسا ممکن است رگه هایی از این اعتقادات اآلن هم در بعضی 
از جوامع وجود داشــته باشد وچه بســا ممکن است افراد مذهبی 

چنین عقایدی را داشته باشند. 
دوره دوم، بــه رم و یونان قدیم مربوط اســت کــه در این دوره 
ـ  پزشــکی در تبیین ســالمت و بیماری حاکم بود.  الگوی زیستی 
افراد سرشناســی که در این دوره در مورد سالمت و بیماری کار 
کرده اند بقراط و جالینوس هستند که پزشک بودند. تبیین بیماری 
در نظرشــان این بود که اگر اخالط بدن )مایعات چهار گانه بدن(، 
یعنی ســودا، صفرا، خون و بلغم حالت تعادل داشته باشد به این 
حالت، سالمتی می گوییم و وقتی تعادل این مایعات به هم بخورد 
به آن گفته بیماری می شــود. لذا برای حفظ ســالمتی و رهایی 
از بیمــاری، روش هایی را بــه کار می گرفتند که تعادل اخالط در 
بدن حفظ شود. پزشــکی متأثر از این دیدگاه است. حتی مبنای 
علم پزشــکی جدید نیز همین دیدگاه است. متولی درمان در این 
دوره، اطبــاء بودند. طبق این دیدگاه، پزشــکی و روان پزشــکی 
اصل و روان شناســی،  دیدگاه و تلقی فرعی نسبت به پزشکی و 
روان پزشکی می شود. روش های درمانی که در این دوره استفاده 

می شــد خون گیری، اســتفراغ اجباری و تغذیه سالم بودغ چون 
اینها به حفظ تعادل کمک می کنند. 

 دوره ســوم، قرون وسطی اســت که دوباره بازگشت به الگوی 
فراطبیعی را می بینیم. در این دوره تحت تأثیر حاکمیت کلیســا، 
بیمــاری را مجازات پروردگار به خاطر کارهای زشــت و گناهان 
افراد می دانســتند. متولی درمان در این دوره، کشیش و روحانی 
بود. روش های درمانی، شکنجه دادن افراد برای اصالح،  توجه به 
انجام کارهای نیک،  دعا، نیایش و برگزاری مناسک مذهبی بود. 
افرادی که این مشــکالت را نداشتند سالم بودند. اینجا هم بحث 

بیماری،  محور کار قرا ر می گیرد و خیلی برجسته است. 
در ایــن دوره، نظریه دکارت که گفت: ذهــن و بدن با همدیگر 
ارتبــاط ندارند، اهمیــت ویــژه ای دارد. دیــدگاه دکارت، تأثیر 
گســترده ای بر اندیشه ها و تفکرات مربوط به سالمتی و بیماری 
بر جا می گذارد. دکارت سه پیش فرض در مورد سالمت و بیماری 
دارد، پیش فرض اولش این اســت که انســان را به یک ماشین 
تشــبیه می کند و توضیح مکانیکی از رفتار و احساســات انسان 
ارائه می  دهد. پیش فرض دومش این است که می گوید بین ذهن 
و بدن رابطه ای وجود ندارد، از همدیگر مســتقل هستند و فقط از 
طریــق غدد صنوبری که در مغز هســت ذهن و بدن با همدیگر 
ارتباط پیدا می کنند. نکته سوم اینکه روح با مرگ از بین نمی رود؛ 
بلکه روح با مرگ از بدن جدا می شــود. بنابراین بعد از اینکه فرد 
مرد, می توان جسم را تشــریح کرد. لذا این زمینه را فراهم کرد 
برای شکل گیری علم تشریح که بعد از مرگ افراد، بدن و جسم 
افراد را تشــریح کنند و تحقیقــات را دراین زمینه انجام دهند که 
زمینه ی تحقیقات بیشــتری را درباره ی سالمت و بیماری فراهم 
کرد. تا اینجا بحث ســالمت کاماًل در جنبه ی جسمی و روانی با 
هم ارتباط و هم پوشــی دارد و مستقل نیســت. دیدگاه دکارت، 
موضع گیری کل نگرانه بر بحث ســالمت و بیماری را به موضع 
جزئی نگر تبدیل کرد، قبل از آن یا می گفتیم فرد ســالم هست یا 
سالم نیست یا بیمار هست یا بیمار نیست اآلن چون زمینه تشریح 
فراهم شد می توان گفت که کدام بخش بدن سالم است و کارش 
را درســت انجام می دهد و کجا نمی تواند کارش را درست انجام 
بدهد. لذا یک نگرش جزئی نگرانه نســبت به سالمت و بیماری 
مطرح شد و روان شناســی فیزیولوژیک، تحقیقات فیزیولوژی و 
زیست شناسی در زمینه ســالمت و بیماری کم کم شکل گرفت 
و رشــد کرد و این دیدگاه تا اوایل قرن بیســتم بر فضای علمی 
غرب حاکم بــود. تحقیقات زیادی در این بــاره صورت گرفت و  
روان شناسی هم در بافت و زمینه روان شناسی فیزیولوژیک شکل 
گرفته و تأسیس شده؛ یعنی از روان شناسی فیزیولوژیک به سمت 
روان شناســی به معنای عام آن آمده اند، مبنای کار روان شناسی 
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نشست علمی

فیزیولوژیک، تحقیقات زیستی است. 
برنارد از اولین پزشــکانی هســت که به نقــش عوامل روانی یا 
روان شــناختی در ســالمت و بیماری تصریح می کند و می گوید 
فقط عوامل زیستی و فیزیولوژیک نیست که در بیماری و سالمت 
انســان نقش دارد؛ بلکه عوامل روانی و نیازهای عاطفی هم در 
سالمت و بیماری تأثیر دارند. این به عنوان حلقه واسطه دیدگاهی 
که خود پزشــکان این را مطرح کــرده زمینه را فراهم کرد برای 
اینکه برداشــت متفاوت تری نســبت به سالمت و بیماری شکل 
بگیرد. نخســتین تحقیقات در زمینه اهمیت عوامل روان شناختی 
و اثرات بیماری از طرف روان شناسان که از رویکرد روان پویشی 
یا روان تحلیل گری )Psychoanalysis( تبعیت می کردند، مطرح 
شد. یکی از چهره های معروف این مکتب که شما هم می شناسید، 
فروید اســت. با فروید بود که روان شناسی جایگاه خودش را در 
بحث سالمت و بیماری پیدا کرد و دیدگاه روان شناسی به عنوان 
دیدگاه غالب و مســلط در بسیاری از حوزه ها پذیرفته شد. دیدگاه 
فروید در زمینه ســالمت و بیماری جایگاه بسیار برجسته ای دارد 
و تبیینی که فروید به طور کلی در مورد شخصیت انسان ارائه داده 

است. 

محورهای بحث سالمت در روان شناسی �
پــس یک جهت گیری عمده در روان شناســی این بود که محور 
اصلی بحث آسیب شناســی و بیماری بــوده و به طور ضمنی به 
موضوع ســالمت پرداخته می شده اســت. اما یک موضع گیری 
و جهت گیری دوم هم در بحث ســالمت در روان شناســی وجود 
 )Health psychology( دارد کــه از آن به روان شناســی ســالمت
تعبیر می شــود. روان شناسی ســالمت در دهه 1970 به عنوان 
یک شــاخه علمی در روان شناسی مطرح شد که محور این شاخه 
از روان شناسی بحث سالمت اســت. محققین معتقد هستند که 
شــکل گیری روان شناسی ســالمت مهم ترین اتفاق بوده که در 
طول پنجاه ســال گذشته در قلمرو یا حوزه روان شناسی رخ داده 
است. روان شناسی ســالمت از این بحث می کند که چه عواملی 
باعث ســالمتی انسان می شود؟ نشانه های سالمتی چیست؟ چه 
عواملی باعث بیماری می شود؟ و چه راهکارهایی وجود دارد برای 
اینکه ما افراد را از حالت بیماری به حالت ســالمتی برگردانیم؟ 
سبک زندگی، وعده های غذایی و نوع غذایی که افراد می خورند 
تأثیرگذار اســت. در روان شناسی سالمت تأثیر اینها را بر سالمت 
و بیماری بررســی کرده و آموزش هــای الزم را انجام می دهند. 
عده ی زیادی از روان شناســان تخصص اصلــی را که می گیرند 
در روان شناسی سالمت اســت. پس این خیلی با بحث سالمت 

ارتباط دارد. 

محور سومی که در حوزه روان شناسی به موضوع سالمت پرداخته، 
تحقیقات، پژوهش ها و نظریه هایی است که با عنوان سالمت روان 
)Mental health(  از آن یاد می شود. این هم با بحث سالمت ارتباط 
دارد که در فارسی از آن به بهداشت روان هم تعبیر می شود. بهداشت 
روانی و سالمت روانی، هر دو ترجمه یک واژه انگلیسی است. یکی 
 )Mental wellbeing( از واژه های نزدیک به آن بهزیستی روانی
اســت. بعضی ها این واژه را ترجمه می کنند به "بهزیستی فاعلی" 
یعنی احساســی که فرد درباره ی خودش دارد؛ حالش خوب هست 
حالش خوب نیســت، این هم  با بحث ســالمت ارتباط دارد. پس 

روان شناسان در این سه محور  به بحث سالمت پرداخته اند.

اهمیت پیشگیری در سالمت در روان شناسی �
 در ســالمت روان به عنوان یک شــاخه روان شناسی آنچه مهم 
است و محور کار متخصصان این حوزه را تشکیل می دهد، بحث 
پیشگیری اســت. سه نوع پیشگیری مطرح شــده که زمینه ساز 
سالمت اســت: پیشگیری اولیه، پیشــگیری ثانویه و پیشگیری 
ثالثیه. منظور از پیشــگیری اولیه این است که ما چه راهکارهایی 
را به کار بگیریم تا از ایجاد اختالل و بیماری در افراد پیشــگیری 
شود؛ برای مثال مشــاوره قبل از ازدواج، خیلی کمک می کند به 
پیشــگیری از اینکه فرزند عقب مانده به دنیا بیاید یا مثاًل رعایت 
مســائل بهداشــتی یا آموزش هایی که به خانواده ها و افراد داده 
می شود که بتوانند در برابر استرس و عواملی که سالمتی آنها را 
به خطر می اندازد، مقاومت کنند. به افراد آموزش داده می شود تا 

در برابر اعتیاد مقاومت بکنند و به سمت این رفتارها نروند. 
 پیشگیری ثانویه در جایی هست که ممکن است زمینه پیشگیری 
اولیه فراهم نبوده و فرد مبتال به بیماری یا اختالل رفتاری شــده 
نشــانه های بیماری را ما در افراد می بینیم ولــی این بیماری و 
اختالل حاد نشــده و تــازه عالئم و نشــانه های بیماری در فرد 
دیده می شود. چه راهکارهایی را به کار بگیریم تا از پیشرفت این 
اختالل و بیماری جلوگیری شود.  روان شناسانی که تخصصشان 

سالمت روان است در این زمینه کار می کنند.
 محور سوم، پیشگیری ثالثیه است. این پیشگیری در جایی هست 
که اختالل یا بیماری حاد شده و راهی برای درمان وجود ندارد، ما 
چــه کمکی به این فرد می توانیم بکنیم که بتواند زندگی خودش 
را در همــان وضعیتی که دارد ادامه بدهد یا بتواند با آن وضعیتی 

که برایش پیش آمده، کنار بیاید. 
بهداشــت روانی به عنوان یک شــاخه روان شناسی از طریق این 
سه نوع پیشگیری به حفظ و ارتقای سالمت کمک می کند. باید 
توجه داشت همین بحث سالمت وقتی از جنبه های روان شناختی 
این گونه مطرح می شــود،  این سؤال مطرح می شود که معیارهای 
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ســالمت از دیدگاه روان شناسی چیســت؟ وقتی معیار سالمت 
مشخص شد، معیار بیماری هم مشخص می شود. 

معیارهای سالمت از دیدگاه جاهودا �
دیدگاه های مختلفی در زمینه معیارهای ســالمت مطرح شــده، 
شاید یکی از جامع ترین تعریف ها یا مالک  هایی که برای سالمت 
و ســالمت روان ذکر شده مربوط به محققی به نام جاهودا است. 

وی سالمت را براساس شش مالک بررسی کرده است.
 یکی از معیارهای ســالمت روان طبق تعریفی که جاهودا ارائه 
داده، نگرش های فرد نســبت به خود است. اینکه فرد خود آگاهی 
و خویشــتن پذیری داشته باشد و خودش را با توجه به وضعیتی که 
به لحاظ جسمی، توانایی ها و مهارت ها دارد بپذیرد. خویشتن پذیری 
به لحاظ روان شناسی خیلی مهم است. اینکه اآلن خیلی ها جراحی 
پالستیک می کنند، علتش همین است، تحقیقاتی که انجام شده 
می گوید ریشــه اصلی این رفتار بیمار گونه، عدم خویشتن پذیری 
اســت، خودش را با وضعیت جسمی که دارد نپذیرفته است. این 
نشانه اختالل است، وقتی فرد خودش را بپذیرد این نشانه سالمت 
می شــود. اعتماد به نفس، احساس هویت، هوشیاری نسبت به 
توانایی ها و مهارت های خود از دیگر نشــانه ها و شــاخص های 

مربوط به این محور است.
مالک دوم، ســالمت روان، رشد و خود شکوفایی است. براساس 
اینکه فرد چه مقدار از توانایی هایش در زندگی اش استفاده کرده 
اســت، می توانیم میزان ســالمت فرد را اندازه بگیریم و بررسی 

کنیم.
 مالک بعدی، انسجام شخصیتی در نظر گرفته شده است. مرکز 
ثقــل این مفهوم ارتباط همه ی فرآیندهــا و خصیصه های روانی 
فرد است که سبب اتحاد و هماهنگی ابعاد شخصیتی و در نتیجه 
اعمال و رفتار فرد می شود. چالش پذیری و اینکه فرد تا چه اندازه 
می تواند در برابر عوامل استرس زای زندگی مقاومت کند نیز به این 
ویژگی مربوط می شود که به اصطالح روان شناسی به آن مقابله 
)coping( می گوییم. برای مثال، افرادی که ســخت رو هستند، 
زود تحت تأثیر مســائل و اســترس های زندگی قرار نمی گیرند. 
این یک نشانه سالمت محسوب می شود. مالک چهارم سالمت 

روانی از نظر جاهودا خود مختاری و استقالل است. 
مالک پنجم، درک صحیح واقعیت در نظر گرفته شده است. وی 
در این محور به این نکته اشــاره می کند که این افراد از تعصب 
و پیش داوری بــه دور بوده و جانبدارانه در مــورد قضایا داوری 

نمی کنند. 
مالک ششــم عبارت اســت از روابط میان فردی مثبت، احترام 
گذاشــتن به دیگــران، همدلــی و حمایت کــردن از دیگران، 

مسئولیت پذیری و مسائلی که در روابط میان فردی مثبت مطرح 
است. اینها به نحو بهتر در اخالق اسالمی هم وجود دارد.

کاربرد مفهوم بهنجاری به جای مفهوم سالمت �
 مفهوم دیگری که بحث سالمت را در روان شناسی مطرح می کند 
و روان شناسان از این زاویه به موضوع سالمت پرداخته اند مفهوم 
بهنجاری )Normality( اســت. دلیــل عالقه مندی و گرایش 
روان شناســان به مفهوم بهنجاری به جای سالمت روان این بود 
کــه مجادله های زیادی در تعریف و مالک های ســالمت روان 
مطرح شــده و برداشــت های مختلفی درباره ی آن وجود داشت؛ 
یعنی هر نظریه پرداز و روان شناســی تحت تأثیر آن دیدگاهی که 
در مورد انســان و در مورد شخصیت انسان داشتند سالمت روان 
را به نحــوی تعریف کرده اند. ازاین رو، عده ای دیگر گفته اند که ما 
از مفهوم سالمت دســت برمی داریم؛ چون خیلی محل اختالف 
شــده و نمی توانیم این را کنترل کنیم؛ لــذا مفهوم بهنجاری را 
مطرح کرده اند؛ ولی همان مسائل و موضوعاتی را که قباًل تحت 
عنوان ســالمت دنبال می کردند، حاال تحت عنوان بهنجاری به 
آن پرداختنــد. در نتیجه گفتند افرادی که بهنجار هســتند افراد 
سالم  اند، هم به لحاظ جنبه های جسمی و هم به لحاظ جنبه های 
روانی. در مقابل، افراد نابهنجار )abnormal( کسانی هستند که 
بیمارند و دچار اختالل روانی هستند. دوباره روان شناسان در مورد 
اینکه مالک های بهنجاری چیست، بحث های مفصلی را مطرح 

کرده اند. 

مالک های بهنجاری �
همان طور که قباًل در مورد مالک ها و شاخص های سالمت بحث 
می کردند، از این به بعد در مورد شــاخص های بهنجاری ســؤال 
مطرح شد که براساس چه معیارها یا مالک هایی می توانیم میزان 

بهنجاری افراد را مشخص کنیم؟ 
در روان شناســی دراین زمینه چند معیار مطرح شــده است.  یکی 
مــالک آماری اســت. منظور از مالک آماری این اســت که ما 
ویژگی های افراد جامعه را بررسی می کنیم که در نتیجه یک خم 
نورمال را تشــکیل می دهد. افرادی که در میانه و میانگین قرار 
می گیرند یعنی اکثریت افراد بهنجار و ســالم هستند و افرادی که 
دو طرف پیوســتار قرار می گیرند، افراد نابهنجار و ناسالم هستند. 
طبق این برداشتی که روان شناسان از بهنجاری و سالمتی دارند 
هم  افراد نابغه که در سمت راست پیوستار قرار می گیرند نابهنجار 
هســتند و هم افراد عقب مانده که در ســمت چپ پیوستار قرار 
می گیرند. چون این دو طیف با اکثریت جامعه اختالف دارد. پس 
این یکی از مالک هایی است که در روان شناسی به عنوان مالک 
سالمت و بیماری مطرح است و کارهایی پژوهشی که با استفاده 
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نشست علمی

از آمار انجام می شود مبتنی بر همین دیدگاه است. 
 همگونــی اجتماعــی یکی دیگــر از مالک ها و شــاخص های 
بهنجاری  اســت. طبق این مالک باید بررسی کنیم که افراد به 
لحاظ ســبک زندگی، وضعیت ظاهری و لباس، اخالق و رفتار، تا 
چه اندازه با اکثریت جامعه، هماهنگی و همگونی دارد. طبق این 
مالک، جامعه هنجار اســت؛ یعنی رفتارهایی که در یک جامعه 
هست، سبک پوشــش، لباس، اعتقادات و باورها هنجار است و 
رفتار افراد با آن ســنجیده می شــود. اگر ویژگی های افراد با این 

جامعه تفاوت و اختالف داشته باشد نابهنجار و ناسالم می شود. 
 مالک سوم، مالک آسیب شناختی در مورد بهنجاری و سالمتی 
اســت که براساس کارکرد سیستم عصبی ســالمت روانی افراد 
بررسی می شود. در اینجا دیدگاه زیســتی و فیزیولوژیکی حاکم 
اســت. این به لحاظ فیزیولوژیکی است که سیستم مغز خوب کار 
می کنــد یا اینکه خوب کار نمی کند. اگر درســت کار کند به آن 
بهنجار می گوییم و اگر خوب کار نکند به آن نابهنجار می گوییم. 
مالک بعدی، مالک روان شناختی اســت. مالک روان شناختی، 

یعنی احساســی که فــرد دارد. از فرد ســؤال می کنی که حالت 
چطور اســت؟ می گوید حالم خوب است، همین که می گوید حالم 
خوب است و احساس رضایتی از خودش و زندگی اش دارد، نشانه 
بهنجار بودن وی هست. اما وقتی ده شکایت را مطرح می کند که 
خوابم نمی برد،  استرس دارم، اضطراب دارم و از وضعیت روحی و 

روانی خودش شکایت می کند، نشانه نابهنجاری وی است یا به 
تعبیر دیگر ناسالم است. 

 آخرین مالک که در روان شناسی برای بهنجاری مطرح شده مالک 
سازگاری )Adaptation( است. سازگاری مفهوم بسیار قدیمی و 
در عین حال قدرتمند در روان شناسی است. طبق این مالک افرادی 
که بتوانند خودشان را با وضعیت زندگی، دیگران، جامعه، شرایط، 
محیط و آب و هوا ســازگار کنند، سالم و بهنجار هستندو افرادی 
که نتوانند خودشان را سازگار کنند، یعنی به غذاها و آب و هوای 
مختلف حساسیت داشته باشند برای مثال، به محض اینکه از این 
اســتان به هرمزگان و بندرعباس می رود آرامش ندارد، نمی تواند 
آنجا راحت زندگی کند و نمی تواند با آن محیط ســازگار شود به 
او آدم نابهنجار می گوییم. مفهوم سازگاری در روان شناسی تحت 
تأثیر دیدگاه داروین مطرح شد. داروین تحول انواع را بررسی کرد 
و گفت گونه های جانوری که توانســته اند خودشــان را با شرایط 
آب و هوایی مختلف ســازگار کنند باقی مانده اند و گونه هایی که 
نتوانسته اند خودشان را ســازگار کنند نسلشان منقرض شده و از 
بین رفته است. پس 
سازگاری باعث شده 
گونه های  برخی  که 
حیوانــی از مــرگ 
کنند.  پیــدا  نجات 
سازگاری  بنابراین، 
و  اســت  خــوب 
و  انسان  بقاء  باعث 
باعث  به طور کلــی 
بقــاء موجــود زنده 
می شــود. دارویــن 
ســازگاری  مفهوم 
جنبه هــای  در  را 
کرد  مطرح  زیستی 
جیمز  ویلیــام  ولی 
کــه بــه تعبیــری 
روان شــناس  اولین 
محســوب می شود، 
را  سازگاری  مفهوم 
از جنبه های زیســتی وارد حیطه های روان شناســی کرد و گفت 
سازگاری روانی مهم است. دیدگاه او این ایده را در روان شناسی 
به وجود آورد که انســان سالم یا شــخصیت سالم، همان انسان 
سازگار است؛ زیرا هدف زندگی این است که ما باقی بمانیم، زنده 
بمانیم، هم به لحاظ حیات جســمی یعنی به مرگ مبتال نشویم و 
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هم به لحاظ حیات اجتماعی و حیات فکری. به خاطر اینکه بتوانیم 
موقعیت خودمان را در هر فضایی و در هر شرایطی حفظ کنیم باید 
با آن جمع و جامعه و هنجارها و ارزش ها خودمان را وفق بدهیم. 
برای مثال فردی که به محیط مذهبی می رود خودش را مذهبی 
نشــان بدهد حساســیت به خرج ندهد وقتی به محیط الئیک و 
غیر مذهبی می رود به لحاظ باورها و ارزش ها و سبک لباس شبیه 
آنها شود، این سازگاری است. چه بسا ممکن است تصور شود که 
این فرد، سالم است. اما اگر حساسیت نشان بدهد متعصب و ُدگم 
می شود. این نمی تواند به لحاظ اجتماعی تداوم حیات داشته باشد. 
بنابراین هر کســی که با نگرش های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی 
و ارزشی مختلف، هنجارهای مختلف، رفتارهای مختلف جمع و 
جماعات مختلف بتواند خودش را سازگار کند انسان سالم می شود 
و آنکه نتواند خودش را ســازگار کند ناسالم می شود. این هم یک 
برداشت هســت که خواسته یا ناخواسته در روان شناسی سنتی و 

تحت تأثیر دیدگاه داروین مطرح شده است. 

اشــتراکات دیدگاه های مختلف در روان شناسی درباره  �
سالمت

 در روان شناسی بحث های زیادی در مورد سالمت وجود دارد که 
نشان می دهد روان شناسان از ابعاد مختلف به موضوع سالمت و 
مفهوم مقابلش )بیماری( پرداخته اند. اگر بخواهیم برداشتی جامع 
از همه ی این بحث ها ارائه بدهیم دیدگاه و موضع گیری که االن 
در مورد سالمت در روان شناســی وجود دارد در چند نکته با هم 

اشتراک دارند: 
نکته اول فاصله گرفتن از الگوی زیستی ـ  پزشکی و آن دیدگاهی 
اســت که قباًل تحت تأثیر دیدگاه جالینوس و بقراط مطرح بود. 
شواهد نشان می دهد که اآلن روان شناسان از این دیدگاه فاصله 
گرفته و دیدگاه ها به این ســمت  حرکت می کند که سالمتی را 
در قلمرو سازه های روانی تعریف  کنند. نکته دوم نگاه پیوستاری 
و فرآیندی به ســالمت و بیماری به جای نگاه مقوله ای اســت. 
این بحث بسیار مهمی است در گذشته ها یک برداشت مقوله ای 
و قطبی نســبت به سالمت و بیماری وجود داشت، منظور از نگاه 
قطبی و مقوله ای این است که ما افراد را دسته بندی می کنیم این 
فرد یا در این قطب قرار می گیــرد یا قرار نمی گیرد. برای مثال، 
یا مالیخولیا هســت یا مالیخولیا نیست. به عبارت دیگر، طبق نگاه 
مقوله ای به ســالمت و بیماری، این فرد یا ســالم هست یا بیمار 
هست، ولی اآلن در روان شناسی نگاهی پیوستاری به سالمت و 
بیماری وجود دارد. می گویند همه افراد، حتی افراد سالم، میزانی 
از سالمتی و بیماری را دارند، چیزی که افراد در آن با هم متفاوت 

هستند میزان بهره مندی از سالمتی و بیماری است.
 نکته ســوم در مورد ســالمت این اســت که اآلن تحت تأثیر 

جهت گیری ســالمت روان و پژوهش هایــی که در حوزه 
ســالمت روان انجام شده دیگر سالمتی فقط عدم بیماری 
نیســت، یعنی صرف اینکه فرد بیمار نباشد ما به آن سالم 
نمی گوییم، نگاهی که در گذشــته حاکــم بود. اآلن گفته 
می شــود انسان سالم آن است که از این مرحله باالتر برود 
و وضعیت رفاهی نسبتًا قابل قبولی داشته باشد. االن بحث 
ارتقاء سالمتی مطرح شده است. یکی از شاخه های تأثیرگذار 
دراین زمینه روان شناسی مثبت گرا است که دنباله ی رویکرد 
انســان گرایی از یکی دو دهه پیش در حوزه روان شناسی 
به صورت جدی مطرح شــده است. نکته بعدی اینکه اآلن 
روان شناســی در بحث ســالمت چند مؤلفه و محور را با 
هم در نظر می گیرد. در حال حاضر، الگوی زیســتی، روانی، 
 Bio-psycho-socio-spirituál( اجتماعــی و معنــوی
model( در مورد ســالمتی مطرح است. شاید بشود نگاه 
حاکم و نگاه مسلطه فعلی درباره سالمت را این گونه تبیین 
کرد: یک بعد ســالمت به جنبه زیستی مربوط می شود که 
همان عملکرد سیســتم های عمده فیزیولوژی بدن است. 
یک بخش، جنبه های روانی و بهزیســتی عاطفی و رهایی 
از نشانه های اضطراب و افسردگی و بقیه اختالالت روانی 
است. بعد دیگر، به جنبه های اجتماعی مربوط می شود که 
از آن به ســالمت اجتماعی هم تعبیر می شود، این بعد به 
روابط میان فردی می پردازد. بعد آخر، بعد معنوی اســت. 
امروزه اینها را با هم در بحث ســالمت در نظر می گیرند. 
این برداشتی است که با توجه به دیدگاه ها و پژوهش های 
چند دهه قبل درباره ی ســالمت می توان از روان شناســی 
کرد. اآلن مقداری پیشرفت کرده و نگاه نسبتًا متفاوت تری 
به بحث ســالمت تحت عنوان الگــوی فرهنگ محور در 

سالمت مطرح شده است. 

پی نوشت:
1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412ق(. مفردات الفاظ 

القرآن. چاپ اول، بیروت، ص421.
2. مجلسی، محمدباقر )1403ق(. بحاراالنوار، چاپ دوم، ج1، 

بیروت، ص220.
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین یداهلل یزدان پناه
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم شکریان

ابعاد معرفت نفس در عرفان اسالمی

دکتر محمد فنایی اشکوری�
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

 گروه علمی عــرفــان

تاریخ ارائه: 1395/1/25�

ایشان با اســتناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت  ابعاد 
معرفت نفس را بررســی نموده و اهمیت، ضرورت و فضیلت 
معرفت نفس را از یک ســو و نیز مذمت بی توجهی به آن را از 
ســوی دیگر مورد واکاوی قرار دادند، روایاتی نظیر »أفضل 
المعرفة معرفة اإلنســان نفســه«1 و یا »أعظم الجهل جهل 
اإلنسان أمر نفسه«2 و یا »معرفة النفس أنفع المعارف«3 در این 
بیانات بیشتر به بُعد معرفتی و چه بسا بُعد اخالقی و سلوکی 
نیز توجه شده است. در مقایسه با کارهایی که عالمان دینی 
انجــام داده اند، در زمینه معرفت نفس کار چندانی که جّدی 
باشد، انجام نگرفته است و لذا پرداختن به بحث معرفت نفس 
و بررسی اهمیّت آن و ورود در حوزه  های معرفتی و ارتباط آن 

با جهات دیگر، از اهمّیت فراوانی برخوردار است 
معرفت نفس در ادیان پیشین و سنت  های شرقی و هندوئیسم 
و بودائیسم و یا نظام  های فلسفی نظیر سقراط وجود دارد؛ در 
اسالم نیز عارفان مسلمان، بحث سلوک الهی را در این بستر 
مطرح کردند و فلسفه اســالمی نیز غایت خود را استکمال 

نفس می  داند که از راه تهذیب نفس حاصل می شود. 
مراد از نفس، خود انسان است، یعنی آنی که هویت انسان را 
تشکیل می  دهد که در تحقیق نهایی به دست می  آید بر این 
که انسان، فقط حقیقت مادی نیست، بلکه مشتمل بر حقایقی 
است که مادیّت او نیز در همین راستا ارزیابی می  شود و روند 
سیر تکاملی انســان از نطفه و مضغه و علقه و... همین  گونه 
است. در آیات قرآن کریم خداوند سبحان به پیامبرش تاریخ 
زندگی  اش را یادآور می  شود و می  فرماید: سرنوشت خود را بیاد 

بیاور که خدا با تو چه کرد و این توجه به پیشینه خود، تو را وا می دارد که به 
دیگران توجه کنی، و یا در جای دیگر انسان را به نعمت  هایی که خداوند به 
او عنایت کرده است، توجه می دهد. در فلسفه اسالمی آمده است که انسان 
حقیقتی مشتمل بر جسم و روح است که علی رغم خاصیّت  های منحصر به 
فردی که هر کدام از جنبه  های جسم و روح وجود دارد، یک نوع پیوستگی 
و وحدت نیز بین این دو مشاهده می  شود. در غرب، آنهایی که به معرفت 
نفس اعتقاد دارند، نظیر دکارت، نتوانسته  اند پیوند بین نفس و بدن را سامان 
دهند و راه حّل موفقی ارائه نمایند. مالصدرا نفس و بدن را قبل از مرگ، 

یک واحد حقیقی و نه دو چیز بیگانه بهم چسبیده می  داند . 
دو گونه خودشناســی وجود دارد: خودشناســی حضوری و خودشناســی 
حصولی؛ خودشناسی حضوری همان خودآگاهی حضوری است که از آن 

می  شود علم به علم و خودشناسی حصولی را به دست آورد. 
انواع معرفت نفس  ها: 1. معرفت نفس فلســفی، که در آن مباحث کلی 
عقلی مطرح است؛ 2. مباحث تجربی در باب نفس که تالش می  کند نفس 
را به صورت کلی مورد شناســایی قرار دهد؛ 3. معرفت نفس عرفانی که از 
استنتاجاتی که از این ِقبَل به دست می  آید، حاصل می  شود؛ 4. معرفت نفس 
از راه مباحث روان  شناســی که می  تواند در این فضا قرار گیرد؛ 5. معرفت 
نفس دیگری که گویا در روایات و جاهای دیگر بیشــتر مورد توجه است، 
شناخت هر کسی از خودش می  باشد و این توصیه به هر فرد خاصی است 
که فرد خودت را بشناس، حتی ممکن است تعمیم احکام آن نیز مورد نظر 
نباشد، در عین حال انسان بهتر می  تواند توانایی  ها و ظرفیت  های خودش 
را ببیند. این نوع از خودشناسی خاص و شخصی می  تواند تأثیر فراوانی در 
سلوک فرد داشته باشد. این نوع معرفت، علم نیست اگرچه ممکن است در 

دیگران شبیه پیدا کند، ولی قابل سرایت به دیگران نیست.
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گزارش گروه ها

در بــاب بُعد معرفتی معرفت نفس باید گفت آنچه از معارف دینی و تأمل 
فراوان به دست می  آید این است که می  توان از کانال آن به سایر امور نیز 
دست یافت و این معرفت در واقع کلید سایر معرفت  هاست. مهمترین نقش 
معرفت شناسی، خداشناسی است، ولی نقش معرفت شناسی در نظام هستی 
نظیر شــناخت عالم کبیر از راه شناخت عالم صغیر است که عالم کبیر در 
عالم صغیر که انسان باشد، ظهور پیدا می  کند. در باب خداشناسی و این که 
خداوند را چگونه می  توان شــناخت، یکی از راه  ها این است که اگر انسان 
ارتبــاط خویش با خداوند را در نظر بگیــرد، می  تواند از کانال این ارتباط، 
حضرت حق را بشناسد. همچنین می  تواند از کانال معرفت نفس به معرفت 
انفسی شریعت نیز نائل گردد، چنانچه همین معرفت نفس در انسان شناسی 
به معنای کلی  اش نیز می  تواند به او کمک نماید؛ از تمام این موارد می  شود 

به این نتیجه رسید که معرفت نفس کلید شناخت همه معارف است. 

به نظر می  رســد معرفت نفس به معنای وسیعی که برای آن 
قائل شدیم، می  تواند بین علم اخالق و حکمت نظری و عملی 
و عرفــان نظری و عملی ارتباط برقرار کند، یعنی چه در بُعد 
معرفتی و چه در بُعد ســلوکی می  توان از معرفت نفس بهره 
گرفت. وقتی نفس به واسطه تهذیب پیراسته شد، شناخت او 
نیز نســبت به خداوند متعال کمال پیدا می  کند و این همان 
تأثیر متقابل معرفت نفس با تهذیب است. خداشناسی نیز بر 
خودشناسی اثر دارد که نمونه آن بخش  هایی از دعای حضرت 
سیدالشــهداء  در دعای عرفه است که می  فرمایند: همه 
داشــته  هایم مال خداوند است و باید شاکر باشم و باید توجه 
کنم که اینها تعلّق به من ندارند. حضرت در ادامه به نقص  ها 
و خطاهای خویش انسان اشــاره می  کنند و از خداوند طلب 

بخشش و مغفرت دارند.   

پی نوشت:
1.غررالحکم، ص232. 

2. همان، ص233. 
3. همان، ص232. 

تاملی بردیدگاه عالمه طباطبائی در باره معرفت نفس

حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیروانی�
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 گروه علمی عــرفــان

تاریخ ارائه: 1395/02/08�

ایشان ابتداء به جســتجوی آثار مرحوم عالمه طباطبائی در موضوع 
معرفت نفس پرداخته و ســپس محور بحث خویش را المیزان قرار دادند. 
عالمه طباطبائی در المیزان پیرامون معرفت نفس، هم بحث قرآنی و هم 
روایــی مطرح می کند. عالوه بر ایــن دو بحث، مطلب دیگری را نیز مورد 
اشــاره قرار می دهند که محل بحث ما قرار دارد و ایشان به عنوان »بحٌث 
علمی« آن را بیان می کنند و در آن به چیستی معرفت نفس و جایگاه و آثار 
و تبعاتش و همچنین به رابطه آن با شریعت از یک سو و عرفان و تصوف 

از سوی دیگر در نُه بند اشاره می  کنند. 
در بند نخست می فرماید همه ما اذعان داریم که چیزی به نام »من« و »أنا« 
وجود دارد که ما کارها و افعالمان را به آن نسبت می دهیم ولی در تشخیص 
حقیقت آن اختــالف آراء وجود دارد. دیدگاههــای مختلفی که در مورد 
حقیقت »من« وجــود دارد، منافاتی با هوّیت و حقیقت »من« ندارد، زیرا 
یک ارتکاز واحد را در همه می توان مشاهده نمود. آنگاه برهان اقامه می کند 
بر این که حقیقت نفس همین بدن نیســت، چون بدن و اعضاء و جوارح، 

مورد غفلت قرار می گیرند، ولی انسان از حقیقت خودش غافل 
نمی شود؛ حتی در مورد اغماء و بیهوشی نیز از خودمان غافل 

نیستیم، بلکه فقط علم به خودمان را به یاد نمی  آوریم. 
اشتغال به امور روزمره و اهتمام به آمال و آرزوهای دنیوی و 
رفع حوائج دنیوی باعث این شــده که برخی حقیقت انسانی 
را بــدن تلقی می کنند و لذا بایــد از عوامل بیرونی انصراف و 
به درون خودش التفات پیدا کند. ترس شــدید، سرور شدید 
که حالت شــوک به انســان وارد می کنند و حتی وابستگی و 
اضطرار شدید، از عوامل انصراف از بیرون به درون می باشند؛ 
حال این عوامل، چگونه انســان را به درون منصرف می کنند 
که برای پاســخ به آن، بحث معرفت نفس مطرح می شــود. 
عالمه می فرمایند انســان وقتی در مقام اضطرار قرار گرفت، 
توجهی به حضرت حق پیدا می کند، مثاًل اگر کســی عاشق 
کســی دیگر بشود، این عوامل معرفت نفس است. البته باید 
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عالمه طباطبایی و تبیین نظام مند معرفت نفس

حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر�
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 گروه علمی عــرفــان

تاریخ ارائه: 1395/03/05�

دقت کرد که چگونه این امور می  تواند به معرفت نفس منجر 
شود، آیا ســاحت خاصی مدنظر است یا خیر؟ ترس شدید را 
ایشــان اینگونه تحلیل می کند که انسان به خودش می  آید تا 
چگونه خودش را حفظ نماید. این عوامل نظیر ترس شــدید، 
باعث می  شــود که تمثالتی برای انسان واقع شود و یا حالت 
منامیه برای او واقع شــود و اموری از وقایع گذشــته و آینده 
را بفهمد، همــه این موارد در دایره معرفت نفس عالمه قرار 
می  گیرند؛ در واقع اراده اگر همراه با یقین باشد، می  تواند بسیار 
تأثیرگذار باشد. در مورد این که منظور عالمه از ایمان شدید 
چیست، می  توان از کلمات ایشان برداشت  های مختلف داشت، 
از برخی از کلمات وی بر می  آید که منظور از ایمان شــدید، 
ایمان و یقین به خداســت، از برخی دیگر از کلمات مبارک 
ایشان برمی  آید که منظور، ایمان و یقین به توانایی نفس است 
و این یقین نیز جز با ریاضت که منتهی به معرفت نفس است، 
حاصل نمی شود. ایشان می  فرمایند اصل این که برای انسان 

تمثالتی واقع می شود، مورد اتفاق است. 
تمثالت و رؤیاها و افعال خارق العاده، نیازمند انصراف از بیرون 
به درون اســت، حاال هر نوع انصرافی باشد و این منتهی به 
معرفت نفس خواهد شد. مرحوم عالمه انصراف از بیرون به 
درون را به مخالفت با نفس تفســیر می  کند و این که توجه 
زیاد به پیروی از امیال، باعث می  شــود که انســان نتواند به 
خودش مشغول شــده و لذا مانع از اشتغال سلوک به طریق 

باطن می شود.  
در بند دیگری نیز شواهد وجود معرفت نفس را در سنت  های 

مختلف اعم از برهمن، بودا، بت پرســتان و مشرکین تا اهل کتاب مورد 
بررسی قرار می  دهد؛ عالمه طباطبائی حتی سحر و کهانت را نیز مرتبط با 
بحث معرفت نفس می  داند و این خودش توســعه مفهوم و معنای معرفت 
نفس است. همچنین برنامه سلوکی مختلفی را مطرح می  کند و می  فرماید 
این ها نیز از برنام ه ای ســلوکی معرفت نفس هستند. ایشان پیرامون ارتباط 
سلطه بر نفس و معرفت نفس می  فرماید هر راه و روشی که منجر به تسلط 

بیشتر انسان بر خودش شود، عامل شناخت بیشتر خویش می گردد.
بند دیگری را ایشان به شکل وهم و تنبیه مطرح می  کند و در وهم به بیان 
این اشکال می  پردازد که یکی از مشترکات مذاهب و مکاتب در دنیا، مسئله 
زهد اســت و حال این که مسئله زهد غیر از معرفت نفس است. در پاسخ 
می  فرمایند: در تمام این موارد انسان اراده  ای غیر از انفصال از علل و اسباب 
خارجی نمی  کند تا از طریق این اراده اســتقالل بنفسه پیدا نماید، زیرا این 
اســتقالل بنفسه، از عوامل بیرونی حاصل نمی  شود و حصول نتائج خاص 
استقالل بنفســه نیز معرفت نفس مرتبط است؛ مثاًل شخص متدّینی که 
زاهد در دین خودش می  باشد، می  گوید انسان باید به دنبال سعادت حقیقی 
خودش برود؛ عده ای نیز در تالش  اند که به حیات طّیبه و سعادت در همین 
دنیا نائل آیند ولی او می  بیند عوامل مــادی نمی  تواند او را مقّرب عنداهلل 
نماید و لذا برای رسیدن به سعادت و رسیدن به مبدأ عالم، مقرِّب این راه، 
عبادت است و دیندار از این راه تالش می  کند تا معرفت نفس را به دست 
آورد، پس همه مذاهب و ملل تالش آنها به معرفت نفس مرتبط می  شود. 
مرحوم عالمه طباطبائی می  فرماید: در ریاضت  های غیر دینی نوعی تقویت 
نفس همراه با اراده وجود دارد. رابط بین ترتّب آثار مورد نظر بر این اعمال 
و رفتارها با نفس، به رابطه اعمال با ارتباط با نفس در به وجود آوردن این 

نتائج است که این همان معرفت نفس است. 

درابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین رودگر فرمودند 
کــه عاّلمه طباطبائی با الهام از ســه مبنا: 1. مبنای وحیانی 
)نقلی(، مبنای عرفانی )شــهودی(، مبنــای برهانی )عقلی( 
و همچنین یافته های شــخصی )تجربه وجودی یا معرفت 

شهودی نفس(  تبیینی نظام مند از "معرفت نفس" ارائه نموده اند. 
عالمه بیان و تبییــن نظام مند معرفت نفس یا به بیان دیگر ارائه مکتب 
معرفت نفس که ترجمان و نماد عالمان ربانی و عارفان صمدانی و اخالقیون 
الهی نجف می باشد را در "ام الکتاب" خود یعنی "المیزان فی تفسیرالقرآن" 
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گزارش گروه ها

وسفرنامه سلوکی – عرفانی اش یعنی"رسالة الوالیه" صورتبندی و فرموله 
کرده وبه عالم معرفت بخصوص اهالی ســلوک تا شــهود ارائه داده اند و 
به مناســبت های مختلف در کتب دیگرخویش یعنی:1- شیعه )مجموعه 
مکاتبات و محاضرات عالمه با هانری کربن( 2- شیعه در اسالم 3- بررسی 
های اســالمی 4- اسالم و انسان معاصر وکتبی که انعکاس دهنده انظار 
عالمه در ساحت معرفت نفس می باشند مثل: 1- رساله لب الباب )تقریر 
درس اخالق عالمه( نوشته عالمه سید محمد حسین حسینی تهرانی 2- 
درمحضرعالمه طباطبائی)مجموعه پرسش و پاسخهایی درمحضر عالمه 
نوشته محمدحسین رخشاد( 3- جمال آفتاب)شرح دیوان حافظ با اقتباس 
از نظرات عالمه طباطبائی( آیت اهلل علی سعادت پرور)پهلوانی( 4- راز دل 
)شرح گلشن راز با اقتباس از نظرات عالمه طباطبائی( آیت اهلل علی سعادت 
پرور)پهلوانی( و... بازگو و شرح داده اند. ناگفته نماند که برخی مطالب کتب 
یاد شده تبیینی، تکمیلی، تاییدی و برخی نیز تولیدی و قابل تأمل هستند 

که بایسته است در یک فرصت کافی و کامل استخراج و اصطیاد شوند.
 ناگفته نماند که خاستگاه بحث معرفت نفس در عرفان عملی است. به بیان 
دیگر معرفت نفس ثمره شیرین شجره طیبه مراقبت و مجاهدت نفس در 
پرتو فکر و ذکر وفعل می باشد. یا درحقیقت  معرفت شهودی نفس نتیجه 
و دســتاورد دانش حصولی و مفهومی یا علم الدراسة نیست، بلکه عصاره 
ســلوک تا شــهود و طی مقامات معنوی و فتوحات غیبی یا علم الوراثة 

می  باشد که با علم الفراسة خاصی تبیین و تنظیم شده است.
 بنابراین همه کســانی که پیرامون معرفت نفس داد سخن سر داده اند در 

چند محور با یکدیگر اشتراک دیدگاه و اتفاق نظر دارند:
نفس انسانی حقیقتی ذو مراتب و الیه به الیه می باشد.. 1
مراتب نفس بر اســاس ســاختار وجودی انســان عبارت است از: . 2

مثالی، عقلی و الهی
شناخت شهودی هویت عین الربطی و فقر نفسی نه نسبی خویشتن . 3

ثمره اش شهود طرف تعلق و ربط یعنی خدای سبحان است.)سخن 
از یافتن وشناخت شهودی است نه دانستن وشناخت حصولی(

درک ودریافت این حقیقت که معرفت شهودی حق تعالی مبنای . 4
تمامی معرفتهاست، یعنی نخست خدا را می شناسیم و آنگاه بواسطه 
او چیزهای دیگر را )بر اساس سعه وجودی خویش( می شناسیم.   

معرفت نفس شــهودی دســتاورد سیر و ســلوک یا عرفان عملی . 5
است.

فرجام و سرانجام معرفت نفس رسیدن به مقام »فناء فی اهلّل«، قرب . 6
وجودی به حق سبحانه ودیدار با دلبر و دلداراست.

فنای در معرفت نفس شــهودی بر اساس دیدگاه عالمه طباطبائی، فنای 
شهودی یعنی از سنخ "لیس تام" یا نیستی و نابودی و "لبس بعد از خلع" 
نیست بلکه رهائی از شهود غیر حق و از جنس"لبس بعد از لبس" می باشد.

به هرتقدیر عاّلمه طباطبائــی در باب کمال امکانی و راه و روش نیل به 
این کمال می نویســند:" فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکن هو الذی 

یفنی عنده، فالکمال الحقیقی لالنسان أیضًا هو الذی یصیر عند 
کماله االنسانی مطلقًا مرساًل و یفنی عنده االنسان ال کمال له 
غیر ذلک ألبّتة. و قد مّر فی البرهان السابق اّن شهود االنسان 
لذاته الذی هو عین ذاته شهود منه لجمیع حقائقه و لحقیقته 
الخیرة، و حیث إنه فان عند ذلک فاالنسان مشاهد فی عین 
فنائه. و إن شــئت قلت: إّن حقیقته هی الشــاهدة لنفسها و 
اإلنســان فان. فالکمال الحقیقی لالنسان وصوله إلی کماله 
الحقیقی ذاتًا و عوارض أی وصولــی إلی کماله الخیر ذاتًا و 
وصفًا و فعاًل أی فنائه ذاتًا و وصفًا و فعاًل فی الحّق سبحانه، و 
هو التوحید الذاتی و االسمی و الفعلی، و هو تمکنه من شهود 
ان ال ذات و ال وصف و ال فعل إال لله سبحانه علی الوجه الالئق 
بقدس حضرته جّلت عظمته من غیر حلول و اّتحاد، تعالی عن 
ذالک. و هذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختّصة بهذه 

الرسالة، و الحمد لله"1.

 عالمه با تکیه بر مبانی عرفانی به ویژه مســئله »تجلّی« و 
ظهور حق تعالی بر قلب ســالک، و تشکیکی بودن تجلی و 
ظهوربراســاس مراتب وجودی سالک الی اهلل، ظهور مراتب 
نفس را تبیین می نماید. بدین معناکه همه الیه ها و ســطوح 
هستی، از یک »ظهور« و »تجلّی« یکسان بهره مند نیستند، 
بلکه مراتب »ظهور و تجلّی« الیه ها، بر حســب حقیقت و 
رقیقت، شــّدت و ضعف و نقص و کمال، متفاوت است، هر 
مرتبه از تجلّی که به حق تعالی نزدیک تر باشــد و واســطه 
کمتری بین او و حقیقة الحقایق وجود داشــته باشد، از ظهور 
شدیدتر و کامل تری برخوردار است و به هر میزان از حق تعالی 
دورتر باشــد و قیود و حدود و تعّینات او بیشتر، ظهور او کم 
فروغ تر و کاســته تر است؛ و این همان تشکیک در »تجلّی« 
است که بر اســاس استعدادها و قابلیت ها، متفاوت می باشد.
بنابراین نفس ناطقه انســانی هرچه از کثــرت و قیود دورتر 
به وحدت و اطالق نزدیک تر خواهد شــد. چنانکه با تجلی 
تکوینی مصداق:" عدم گردم عدم چون ارغنون" شــد تا از 
جمادی مرده و به عالم نباتی و از عالم نباتی مرده و به عالم 
حیوانی ســر زده و از عالم حیوانی مرده و به عالم آدمی قدم 
نهاده و این عدم شدن)عدم نسبی( را دریک حرکت جوهری 
تجربه کرده و این تجربه برای او کمال تکوینی را به ارمغان 
آورده است و در تجلی تهذیبی نیز توانائی و ظرفیت صیرورت 
تا فوق فرشــته شدن را داراست. چنانکه عالمه در تفسیرآیه: 
ُقوا  ِه َو َرُســوِلِه َو اتَّ ُموا َبْیَن َیَدِي اللَّ ِذیَن آَمُنوا ال ُتَقدِّ َها الَّ یُّ

َ
یــا أ

َه َســِمیٌع َعِلیــٌم2 بعد از بحث مفردات و متن آیه  َه ِإنَّ اللَّ اللَّ
می نویسند: "فمحصل المعنی: أن ال تحکموا فیما لله و لرسوله 
فیه حکم إال بعد حکم الله و رســوله أي ال تحکموا إال بحکم 
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الله و رسوله و لتکن علیکم سمة االتباع و االقتفاء. لکن بالنظر 
إلی أن کل فعل و ترك من اإلنسان ال یخلو من حکم له فیه و 
کذلك العزم و اإلرادة إلی فعل أو ترك یدخل الفعال و التروك 
و کذا إرادتها و العزم علیها في حکم االتباع، و یفید النهي عن 
التقدیم بین یدي الله و رســوله النهي عن المبادرة و اإلقدام 
إلی قول لم یسمع من الله و رسوله، و إلی فعل أو ترك أو عزم 
و إرادة بالنســبة إلی شي ء منهما قبل تلقي الحکم من الله و 
رســوله فتکون اآلیة قریبة المعنی مــن قوله تعالی في صفة 
ْمِرِه 

َ
المالئکة: َبْل ِعباٌد ُمْکَرُموَن ال َیْســِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبأ

ُموا َبْیَن  َیْعَمُلوَن3. و هذا االتباع المندوب إلیه بقوله: ال ُتَقدِّ
ِه َو َرُســوِلِه هو الدخــول في والیة الله و الوقوف في  َیَدِي اللَّ
موقف العبودیة و السیر في مسیرها بجعل العبد مشیته تابعة 
لمشــیة الله في مرحلة التشریع کما أنها تابعة لها في مرحلة 
ُه4، و قال:  ْن َیشاَء اللَّ

َ
التکوین قال تعالی: َو ما َتشــاُؤَن ِإالَّ أ

 .7"6ِقیَن ُه َوِليُّ اْلُمتَّ ُه َوِليُّ اْلُمْؤِمِنیَن5، و قــال: َو اللَّ َو اللَّ
پس انسان می تواند در پرتو عناصری چون: 1. عقل صائب؛ 
2.ایمان ثابت؛ 3. عشــق صادق؛ 4. عمل صالح عدم و مرگ 
نسبی را در خروج از بشرعادی و قدم نهادن در وادی فرشته 
شــدگی و آنگاه از فرشته شدن به فوق فرشته گشتن تجربه 
نماید که این تجربه در اثر ســلوک در صراط نفس و عبور از 
تثلیث: 1. سالک، مسلک و مسلوک الیه به تثنیه: 1. مسلک 
2.  مسلوک الیه و سپس راهیابی به توحید:مسلوک الیه ممکن 
و میســور خواهد بود که مرگ و عدم و فنای شهودی نفس 
را در مراحــل و مقامات معنوی یکی پس از دیگری درک و 
دریافت می کند.چنانکه عالمه در فصل پنجم رساله الوالیه 
که درواقع شــرح فصل دوم است می نویسند: فاإلنسان فی 
سیره إلی الحّق سبحانه ال بّد أن یعبر من جمیع مراتب الفعال 
و السماء و الذوات حتی ینال التوحیدات الثالثة. و حیث إّنه 
ال ینال مرتبة من مراتب کماله إاّل بفنائه، و بقاء ذلک الکمال 
فــی المحّل فهو فی کّل مرتبة واقف علی مجری جمیع أنواع 
الفیوضات المترّشحة من تلک المرتبة إلی ما دونها متحّقق به 
حتی ینال توحید الذات، و ال یبقی له اسم و ال رسم و اْلُمْلُك 
ِه .  بنابراین اگر کسی موفق به شناخت واقعی نفس  َیْوَمِئٍذ ِللَّ
گردد و الیه های وجودش را یکی پس از دیگری کنار بگذارد، 
قــدم به قدم به وجوِد محض، محض  وجود، کماِل مطلق و 
مطلِق کمال نزدیک می شود و سالک کوی معرفت نفس هر 
چه به آن حقیقت نزدیک تر می شود، حقیقت در او بیشتر خود 
را نشان خواهد داد و بر او تجلّی پیدا می کند پس هر چه قیود 
عدمــی و حدود خویش را برچید به آن کمال صرف و جمال 
محض قرب وجودی بیشتری می یابد و رسیدن هر موجودی 
به کمال حقیقی، مستلزم فنای آن موجود است تا حدود و قیود 

ذاتی و عرضی اش فانی و مســتهلک گردد. در عرفان به نفس صیرورت 
و تحّول، نهادی و نهانی اســت، حرکت سلوک نیز جوهری و اشتدادی، 
ناآرامی همه جانبه وجودی اســت که ســالک به وحدت سالک و مسلک 
و مســلوٌک الیه برسد و هر چه در صراط ســلوک باقی می ماند مسلوٌک 
الیه باشــد لذا عالمه طباطبائی فرمود قرب هر موجودی به حق که کمال 
محض و محض کمال است به اندازه قیود عدمی و حدود اوست لذا هر چه 
حدود عدمی اش کمتر و از عالم کثرت رها شده  تر و به وجود و عالم وحدت 
نزدیک تر باشــد قرب آن به خدا بیشتر است. بنابراین هر که بخواهد به 
حقیقت کمال نزدیک تر بشود باید قیود عدمي اش کمتر باشد هر چه قیود 
عدمي اش کمتر بود به او نزدیک تر است هر چه قیود عدمي اش بیشتر بود 
از او دورتر است اگر یک درصد کم داشت به او نزدیک تر است اگر بیست 
درصد کم داشــت از او دور است نود درصد کم داشت از او بي نهایت دور 
است. وصول هر چیزی به کمال حقیقی خود مستلزم فنای آن موجود است 
و چون چنین است فنای قیود و حدودش در ذات یا عوارضش بوده و فنای 
هر موجودی مستلزم بقای حقیقت آن موجود نیز هست.پس کمال حقیقی 
هر موجودی همان چیزی اســت که در آن فانی می شود و کمال حقیقی 
انســان نیز در انقطاع از قیود و رهائی از کثرات و فنای او در همه هستی 
بینی هایش می باشد. 8 آری انسان سالک از حیث بینشی، گرایشی و کنشی 
و توانشــی در پرتو فنا درمرحله ذات و وصف و فعل ظرفیت نیل به مقام 
والیت و شهود حقیقت و باطن نفس خود را داراست تا اینکه ذات، وصف 
و فعل او در حق تبارک و تعالی فانی شــده و ســالک حقانی گردد. دراین 
صورت اســت که فنای سالک در حق تعالی از سنخ"لیس تام" یا نیستی 
و نابودی نیســت بلکه خلع جامه تعدد و رهائی از شهود غیر حق و نزاهت 
از خود دیدن و جام شهود واحد و صهبای وحدت نوشیدن است که چنین 
سلوک و فعلیتی را در زبان حکمت متعالیه "لبس بعد از لبس" می گویند. 
شهود کامل مطلق از راه »شهود نفس« ممکن است و البته چنین شهودی 
محتاج ریاضت مشــروع و مجاهدت معقول و سلوک معتدل است تا هیچ 
کژی و انحرافی پیش نیاید و رونده و ســالک به تدریج به مسلوک الیه و 
مقصد اصلی خویش نزدیک گردد به تعبیر عالمه طباطبایی: » ان شهود 
هذه الحقایق و معرفتها منطویة فی شهود النفس«9 همان گونه که در جائی 
دیگر مهم ترین دســتاورد و رهاورد »انقطاع از غیر خداوند« از بین رفتن 
حجاب های میان عبد و پروردگار و شهود بدون واسطه کمال مطلق است 
وفرمود: »اّن النســان ِاذا اشتغل بآیة نفسه و خالبها عن غیرها، انقطع الی 
رّبه من کّل شــی ء، و عقب ذلك معرفة رّبه؛ معرفة بال توسیط وسط، و علما 
بال تسبیب سبب، ِاذ النقطاع یرفع کّل حجاب مضروب، و عند ذلك یذهل 
النسان بمشاهدة ساحة العظمة و الکبریاء عن نفسه، و أحری بهذه المعرفة، 

أن تسّمی معرفة الّله بالّله.«10 

نتیجه آنکه نکته کلیدی در تبیین نظام مند معرفت نفس از دیدگاه عاّلمه 
طباطبائــی، همانا رابطه میان »اطالق« و »تقیید« یا »ظهور« و »تعّین« 
اســت. بدین معنا که هرچه نفس از قیود و حدود عدمی فاصله بیشتری 
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گزارش گروه ها

بگیرد و خود و خواهش های خود را در اراده حق فانی کند، حقیقت او، که 
خداوند است، »ظهور« و »تجلّی« کامل تری می یابد، تا اینکه نفس به طور 

کلی »مطلق« شده و از هر تعّینی رهایی  یابد.

نکات ششگانه معرفت نفس از المیزان و رساله الوالیه �
عاّلمه طباطبائی در ذیل آیه 105 ســوره »مائــده«، دیدگاه عرفانی خود 
پیرامــون »معرفت نفس« را تکمیــل می نماید. خداونــد در آیه مذکور 
ُکم ِمن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم  نُفَسُکْم اَل َیُضرُّ

َ
ِذیَن آَمُنوْا َعَلْیُکْم أ َها الَّ یُّ

َ
می فرماید: َیا أ

ُئُکم ِبَما ُکنُتْم َتْعَمُلوَن. عاّلمه طباطبائی در  ِإَلی الّلِه َمْرِجُعُکْم َجِمیعا َفُیَنبِّ
تفسیر آیه شریفه یاد شده، به تبیین دقیق و عمیق معرفت نفس می پردازند.

دیدگاه ایشان درضمن مطالبی تبیین می گردد:
»هدایت« و »ضاللت«، به داللــت التزامی ازچهار عنصر حکایت . 1

دارد:1- »مســلک یا راه«،2- »مسلوک الیه یا هدف«،3- »سالک یا 
رونده« 4-»ســلوک یا رفتن«. همانطوری که در تعبیر دقیق عالمه 
آمده اســت: »و من المعلــوم أن الضالل و االهتــداء ـ و هما معنیان 
متقابالنـ  إنما یتحققان في سلوك الطریق ال غیر فالمالزم لمتن الطریق 
ینتهــي إلی ما ینتهي إلیه الطریق، و هو الغایــة المطلوبة التي یقصدها 
اإلنســان السالك في سلوکه، أما إذا اســتهان بذلك و خرج عن مستوی 
الطریق فهو الضالل الذي تفوت به الغایة المقصودة فاآلیة تقدر لإلنسان 
طریقا یســلکه و مقصدا یقصده غیر أنه ربما لزم الطریق فاهتدی إلیه أو 
فسق عنه فضل و لیس هناك مقصد یقصده القاصد إال الحیاة السعیدة، و 
العاقبة الحسنی بال ریب لکنها مع ذلك تنطق بأن الله سبحانه هو المرجع 

الذي یرجع إلیه الجمیع:المهتدي و الضال«.11
مســلوک الیه یا غایت و نهایت این سیروســلوک، همانا خداوند . 2

تبارک وتعالی اســت؛ چنانکه فرمود: ِإَلی الله َمْرِجُعُکْم َجِمیعا12؛ 
َك َکْدحا  َك َکاِدٌح ِإَلی َربِّ نَســاُن ِإنَّ َها اإْلِ یُّ

َ
یا در جای دیگر می فرماید: َیا أ

13َفُماَلِقیِه
مسلک سلوک الی اهلل همانا نفس مؤمن است.بنابراین، راه هدایت . 3

که انســان را به ســرمنزل مقصود می رســاند، همان »نفس« آدمی 
است؛ »فنفس المؤمن هو طریقه اّلذی یسلکه الی رّبه و هو طریق هداه و 
هوالمنتهی به الی سعادته«.14 با توجه به این نکات است که در واقع، 
»وحدت ســالک و مسلک و مسلوٌک الیه« صورت خواهد گرفت. 
به بیان دیگر، وحدت »ســالک و مســلک و مسلوٌک الیه« وحدت 

عینی و تغایر آنها اعتباری می باشد. 
َِّذیَن آَمنُواْ َعلَیُْکْم . 4  با عنایت به تفسیر عالمه از آیه شریفه یَا أَیَُّها ال

أَنُفَســُکْم روشــن می گردد که آیه یاد شده در حقیقت، انعکاس 
دهنده غرضی اســت که ســایر آیات قرآن کریم از جمله آیات: 
َه ِإنَّ  ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ ا َقدَّ َه َوْلَتنُظــْر َنْفٌس مَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ یُّ

َ
َیا أ

نُفَسُهْم 
َ
نَســاُهْم أ

َ
َه َفأ ِذیَن َنُســوا اللَّ َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َواَل َتُکوُنوا َکالَّ اللَّ

ْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِســُقوَن15 درمقام تحقق آن هستند. چنانکه نوشته اند: 
ُ
أ

ْنُفَســُکْم بلزوم أنفسهم کان فیه 
َ
»ثم أمیرالمؤمنین في قوله: َعَلْیُکْم أ

داللة علی أن نفس المؤمن هو الطریق الذي یؤمر بســلوکه 
و لزومه فإن الحث علی الطریق إنما یالئم الحث علی لزومه 
و التحذیر من ترکه ال علی لزوم سألك الطریق کما نشاهده 
ِبُعوُه  نَّ هذا ِصراِطي ُمْســَتِقیمًا َفاتَّ

َ
في مثل قوله تعالی: َو أ

َق ِبُکْم َعْن َسِبیِلِه16. فأمره تعالی  ــُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ َو ال َتتَّ
المؤمنین بلزوم أنفسهم في مقام الحث علی التحفظ علی 
طریق هدایتهم یفید أن الطریق الذي یجب علیهم سلوکه و 
لزومه هو أنفســهم، فنفس المؤمن هو طریقه الذي یسلکه 
إلــی ربه و هو طریق هداه، و هو المنتهی به إلی ســعادته.

فاآلیة تجلي الغرض الذي تؤمــه إجماال آیات أخری کقوله 
ــَه َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنــوا اتَّ َها الَّ یُّ

َ
تعالی: یــا أ

َه َخِبیٌر ِبما َتْعَمُلوَن، َو ال َتُکوُنوا  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َو اتَّ َقدَّ
ولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن، ال 

ُ
ْنُفَسُهْم أ

َ
ْنساُهْم أ

َ
َه َفأ ِذیَن َنُســوا اللَّ َکالَّ

ِة ُهُم  ْصحاُب اْلَجنَّ
َ
ِة أ ْصحاُب اْلَجنَّ

َ
اِر َو أ ْصحاُب النَّ

َ
َیْســَتِوي أ

17.اْلفاِئُزوَن

فاآلیات تأمــر بأن تنظر النفس و تراقب صالح عملها الذي هو 
زادها غدا و خیر الزاد التقوی فللنفس یوم و غد و هي في سیر 
و حرکة علی مســافة، و الغایة هو الله سبحانه و عنده حسن 
الثواب و هو الجنة فعلیها أن تدوم علی ذکر ربها و ال تنســاه 
فإنه سبحانه هو الغایة، و نسیان الغایة یستعقب نسیان الطریق 
فمن نســي ربه نسي نفسه، و لم یعد لغده و مستقبل مسیره 
زادا یتزود به و یعیش باستعماله و هو الهالك، و هذا معنی  ما 
رواه الفریقان عن النبي ص: من عرف نفســه فقد عرف ربه. 
و هذا المعنی هــو الذي یؤیده التدبر التام و االعتبار الصحیح 
فإن اإلنسان في مسیر حیاته إلی أي غایة امتدت ال هم له في 
الحقیقة إال خیر نفســه و سعادة حیاته و إن اشتغل في ظاهر 
ْحَسْنُتْم 

َ
المر ببعض ما یعود نفعه إلی غیره، قال تعالی: ِإْن أ

ُتْم َفَلها. و لیس هناك إال هذا 
ْ
َســأ

َ
ْنُفِسُکْم َو ِإْن أ

َ
ْحَســْنُتْم ِل

َ
أ

اإلنسان الذي یتطور طورا بعد طور، و یرکب طبقا عن طبق من 
جنین و صبي و شاب و کهل و شیخ ثم الذي یدیم الحیاة في 

البرزخ ثم یوم القیامة

ثــم ما بعده من جنة أو نار، فهذه هي المســافة التي یقطعها 
اإلنسان من موقفه في أول تکونه إلی أن ینتهي إلی ربه، قال 

19".18 َك اْلُمْنَتهی نَّ ِإلی  َربِّ
َ
تعالی: َو أ

لب اللّباب بحث های رسالة الوالیه همانا »طریق عرفان . 5
به نفس« برای رســیدن به "مقام والیت" است چه این 
که نفس انســان و جامِ جان آدمی جانــان نما و حقیقة 
الحقایق نماســت و دارای ظاهر و باطــن، باطِن باطن، 
باطِن باطِن باطن و... است و اگر کسی موفق به شناخت 
واقعــی نفس گردد و الیه هــای وجودش را یکی پس 

پی نوشت:
 ، ئــی طبا طبا .1
رساله  محمدحســین، 

الوالیه، فصل چهارم
2. حجرات)49(، 1
3. انبیاء)21(، 27

4. انسان)76(، 30
5. آل عمران)7(، 68

6. جاثیة)45(، 19
7 طباطبائــی، المیزان 
فی تفسیرالقرآن، ج18، 

ص306
الوالیــه،  رســالة    .8
»اّن  فصــل چهــارم. 
وصــول کل موجــود 
الحقیقی  کمالــه  الی 
مســتلزم لفنائه حیث 
لفناء  مســتلزم  اّنــه 
قیــوده و حــدوده فی 
فــی عوارضه  أو  ذاته 
فناء  بالعکس  و  فقط، 
کل موجود مســتلزم 
فی  حقیقتــه  لبقــاء 
قال  فقــط«  مــورده 
تعالی: »کلُّ َمْن َعَلیَها 
ک  یْبَقی  َوْجُه َربِّ َفاٍن َو
کَراِم«  َواْلِ اْلَجاَلِل  ذو 
الحقیقــی  فالکمــال 
ممکن  موجــود  لکّل 
عنده،  یفنی  الذی  هو 
الحقیقــی  فالکمــال 
هو  أیضــًا  لالنســان 
عنــد  یصیــر  الــّذی 
کماله االنسانی مطلقًا 
مرســاًل و یفنی عنده 
له  کمال  ال  االنســان 

غیر ذلک البّتًة«
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از دیگــری کنار بگذارد، قدم به قدم به وجوِد محض، 
محض  وجود، کمــاِل مطلق و مطلــِق کمال نزدیک 
می شــود و ســالک کوی معرفت نفس هــر چه به آن 
حقیقت نزدیک تر می شود، حقیقت مطلق در او بیشتر 
خود را نشان خواهد داد و بر او تجلّی پیدا می کند پس 
هر چــه قیود عدمی و حدود خویــش را برچید به آن 
کمــال صرف و جمال محض قرب وجودی بیشــتری 
می یابــد و رســیدن هر موجــودی به کمــال حقیقی، 
مســتلزم فنای آن موجود اســت تا حدود و قیود ذاتی 
و عرضی اش فانی و مستهلک گردد بنابراین در عرفان 
به نفس صیــرورت و تحّول نهــادی و نهانی، حرکت 
جوهری اشتدادی و ناآرامی همه جانبه وجودی است 
که ســالک به وحدت سالک و مسلک و مسلوٌک الیه 
برسد تا هر چه در صراط سلوک باقی می ماند مسلوٌک 
الیه باشــد لذا عالمه فرمــود: »اّن وصول کل موجود الی 
کماله الحقیقی مســتلزم لفنائه حیث اّنه مســتلزم لفناء 
قیــوده و حدوده فی ذاته أو فــی عوارضه فقط، و بالعکس 
فناء کل موجود مســتلزم لبقاء حقیقته فی مورده فقط« 
قال تعالی: کلُّ َمْن َعَلیَها َفاٍن َویْبَقی  َوْجُه َربِّک ذو اْلَجاَلِل 
کــَراِم فالکمال الحقیقی لکّل موجود ممکن هو الذی  َواإْلِ
یفنی عنده، فالکمال الحقیقی لالنسان أیضًا هو الّذی یصیر 
عند کماله االنسانی مطلقًا مرساًل و یفنی عنده االنسان ال 
کمال له غیر ذلک البّتةً«20. عرفان به نفس مستلزم عرفان 
به رّب اســت چه این کــه نفس عین فقــر و نداری و 
محض نیاز و نیاز محض است، نفس عین الربط به مبدأ 
وجودش می باشد و آویختگی صرف و شأنی از شئون 
اوست، نفس مظهر و تجلّی است و هیچ گونه استقاللی 
ندارد و استظالل محض است21  پس »راه فقر وجودی 
و ذاتــی« راه تفســیر حقیقی و جامــع از »راه نفس« در 
ساحت خداشناسی است و شهود موجودی چون نفس 
که معلول، جلوه، شأن و آیت و آینه است همانا شهود 

حق تعالی و رؤیت »رّب« است. 
عالمه در فصل چهارم رســاله الوالیه ذیل عنوان"فی . 6

اّن الطریق إلی هذا الکمال بعد إمکانه ما هو؟" نوشــته اند" 
نقول: حیث إّن نسبة الحقائق إلی ما فی هذه النشأة الماّدیة 
و النفس البدنّیة نسبة الباطن إلی الظاهر. و کّل خصوصّیة 
وجودّیة متعّلقة بالظاهر متعلّقة بباطنه باالحقیقة و بنفس 
الظاهــر بعرضه و تبعه، فاالدراک الضروری الذی للنفس با 
لنسبة إلی نفسها متعلقة بباطنها أواّل و بالحقیقة و بنفسها 
بعرضــه و تبعه...فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکن هو 

الذی یفنی عنده، فالکمال الحقیقی لالنســان أیضًا هو الذی یصیر عند 
کماله االنسانی مطلقًا مرساًل و یفنی عنده االنسان ال کمال له غیر ذلک 
ألبّتة. و قد مّر فی البرهان السابق اّن شهود االنسان لذاته الذی هو عین 
ذاته شهود منه لجمیع حقائقه و لحقیقته الخیرة، و حیث إنه فان عند 
ذلک فاالنسان مشــاهد فی عین فنائه...و هذا البرهان من مواهب الله 
سبحانه المختّصة بهذه الرسالة، و الحمد لله". نکات دقیقی را مطرح 

کرده اند که خالصه آنها عبارت است از:
باطن اصل است و ظاهر فرع پس هر حکمي که به ظاهر دادیم حقیقتش 
براي باطن است , یکي از چیزهایي که براي این ظاهر است مسئله معرفت 
و ادراک اســت که ما این عالم را مي شناســیم, خودمــان را, بدنمان را , 
شئونمان را مي شناسیم پس ادراکي که متعلق به ظاهر است اواًل حقیقت 
براي باطن اســت و ثانیا براي ظاهر است. منتها ما چون خبر نداریم خیال 
مي کنیم این را داریم در حالی که برهان او را مي گوید. ما به خودمان علم 
حضوري داریــم نه علم حصولي. این علم حضوري نفس اواًل و باالصالة  
بــراي باطن نفس اســت ثانیاً و بالعرض براي خــود نفس. پس ما حتي 
خودمــان را که ادراک مي کنیم ادراک ما به تبع اســت و در حقیقت اول 
ولي مان را وبعد خودمان را ادراک مي کنیم این باالترین ادراک ما از ادراک 
نفس به نفس خواهد بود. هیچ چیزي براي ما روشــن تر از خود ما نیست، 
دســت من, پاي من, چشم من, خانه من, زندگي من, کتاب من, همه را 
با آن پسوند "من" ادراک مي کنیم من را با علم حضوري ادراک مي کنیم. 
پس مهم ترین سرمایه ما این است که خودمان را به علم شهودي ادراک 
مي کنیم و بقیه را به علم حصولي. این نفس ما , جان ما و روح ما قبل از 
اینکه خــودش را درک بکند ولي و صاحب و مدبر اصلی خودش را درک 
مي کند. براي اینکه آنکه اول درک مي کند بدیهي است آنکه مع الواسطه 
درک مي شود غیر ابده است. ما اگر باطن خودمان را درک مي کنیم قبل از 
اینکــه باطن خودمان را درک کنیم باطن باطن خودمان را درک مي کنیم 
باالصالة , بعد باطن را درک مي کنیم, بعد ظاهر را درک مي کنیم همانطوری 
که آیات: واذا ســآلک عبادی عنی فانی قریب ،22نحن اقرب الیه من 
حبل الورید 23واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه24و...داللت تام و 
روشنی بر این حقایق می کنند. آری شهود نفس همان و شهود حق همان. 
و اگر نیک به عالم و آدم بنگریم جز خدا نمی بینیم که خداوند سبحان در 
همه چیز تجلی کرده اســت: فاینما تولوا فثم وجه الله25 اینک با عطف 
توجه همه جانبه به مطالب بسیار عمیق و انیق عالمه طباطبائی در کتب 
المیزان، رساله الوالیه و سایر کتب خویش می توان تبیین نظام مند معرفت 
نفس را در قالب گزاره هائی هستی شناختی و انسان شناختی ارائه کرده اند 

که بصورت مجمل و موجز بدانها اشاراتی خواهیم افکند.

پی نوشت:
9. رسالة الوالیة، فصل 

چها ر م.
10. طباطبایی، 1393، 

ص 12ـ17
11. طباطبایی، المیزان 
في تفسیر القرآن، ج 6، 

ص-162
12. مائده)5(، 105و45

13. انشقاق)84(، 6
 ،6 طباطبایــی،ج   .14

ص 261.
15. حشر)59(، 18و19

16. انعام)6(، 153
17. حشر)59(، 20
18. نجم )53(، 42

19. طباطبایی، المیزان 
في تفسیر القرآن، ج 6، 

ص- 166
الوالیــه،  رســالة    .20

فصل چهارم.
21. ر.ک: طباطبایــی، 
اسالم و انسان معاصر، 

ص 74.
22. بقره)2(، 186

23. ق)50(، 16
24. انفال)8(، 24

25. بقره)2(، 115
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح
 دستیار پژوهشی:حجت االسالم جمال سروش

اخالق علم آموزی در اسالم

حجت االسالم والمسلمین جمال سروش�
عضو هیئت علمی دانشگاه مالیر

 گروه علمی فلسفه اخالق

تاریخ ارائه: 1395/01/29�

اخالق نقد با تأکید بر روش منتقدان حکمت و عرفان اسالمی 1

حجت االسالم والمسلمین وحید واحد جوان�
پژوهشگر و استاد حوزه

 گروه علمی فلسفه اخالق

تاریخ ارائه: 1395/02/12�

ایشــان در این جلســه فرموند که در حیطه علم آموزی حقوق بسیاری 
هست که دانستن آن برای همه اساتید و دانشجویان مفید و بلکه ضروری 
اســت. در این بررسی بعد از مقدمه ای در بیان معنای لغوی و اصطالحی 
اخــالق و مخصوصا اخالق هنجاری و کاربری )که این بحث در ذیل آن 
میگنجد( و نیز بیان اهمیت علم آموزی، با استفاده از آیات و احادیث اهل 
بیت، به روشی نقلی-تحلیلی، حقوق مذکور را در سه بخش مشترک 
بین اســتاد و دانشجو، مختص اســتاد و مختص دانشجو مورد توجه قرار 
دادهایم. عمدهترین حقوق مشــترک عبارت است از عمل به علم، توکل، 

دنیاگریزی، اجتهاد. عمده ترین وظایف اختصاصی استاد نیز 
عبارت است از احراز صالحیت برای تدریس، رعایت انصاف 
و مســاوات، شــروع و ختم درس با نام خدا و دعا، فروتنی 
نسبت به دانشجویان و توزیع نگاه بین آنها. مهمترین وظایف 
اخالقی مختص دانشجو نیز عبارت است از: استفاده حداکثری 
از فرصتها، اجتناب از رفیق ناباب، انتخاب استاد شایسته، حفظ 

احترام استاد و کمک علمی و روحی به دانشجویان دیگر. 

اخالق نقد  �

صفــات، رفتارها، آداب و ویژگی های پســندیده ای کــه در نقد و انتقاد، 
شایسته و بایسته است وجود داشته باشد و مراعات شود.

نقد و انتقاد �

نقد : جدا کردن خوب و خالص از بد و نا خالص است. تشخیص محاسن 
و معایب است. 

انتقاد : ســره کردن، خالص کردن، جدا کــردن خوب از بد، بیان کردن 
درستی ها و نادرستی هاست.

انتقد الدرهم، یا انتقــد الکالم )که در هر دو مورد به کار می 
رود( یعنی »اظهر عیوبه و محاسنه؛ عیوب و محاسن آن ِدْرهم 
و یا کالم را آشکار کرد«. چنان که سکه ای را که به محک 
می زنند، طالی خالص و به اصطالح عیارش را به دســت 
می آورند. کالمی را نقد کردن نیز یعنی خوبی های آن را از 

بدی های آن جدا کردن.
پس »نقد، یعنی ارزیابی یک ســخن، دیدگاه، نظریه، رفتار و 
مانند آن که نقاط قوت و محاسنش از نقاط ضعف و معایبش 

جدا شود«
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اخالق نقد با تأکید بر روش منتقدان حکمت و عرفان اسالمی 2

حجت االسالم والمسلمین وحید واحد جوان�
پژوهشگر و استاد حوزه

 گروه علمی فلسفه اخالق

تاریخ ارائه: 1395/02/26�

چهار مساله مهم در نقد و انتقاد  �

دست کم، چهار مساله در نقد و انتقاد باید مورد توجه باشد: 
اولین مســاله،  نگاهی اســت که به پدیده، اثر، مساله، . 1

رفتار و پدید آورنده می شود. 
اگر نگاه ناقد و منتقد قبل از بررســی مســاله، این باشد که 
فالن سخن قطعا غلط اســت، یا قطعا درست است، فالنی 
دشمن است، در علم و صنعت، شریک ما یا دوست ما است در 
اینصورت نقدها متفاوت خواهد شد. این  نگاه می  تواند اخالقی 
باشد و می  تواند  نـباشد  و خوب است در این باره بحث شود. 
زمانی  رفتار  نقد،  اخالقی می  شــود که  نگاه  ناقد و منتقد به 

دیگران اخالقی بـاشد.
دومیــن مســاله، احـــساسات نـــاقد اســـت. زبان و . 2

نوشــتاری که در نقد به کار گرفته می شود، می تواند 
از احساسات، هیجانات، عواطف مثبت یا منفی نشات 

گرفته باشد. 
وقتی کسی احساس دشـــمنی دارد، هـــمین احساس، در 
رفتارش اثر می کند . این مســائل هم بایــد در اخالق نقد، 

بررسی و تبیین شود. 
ســومین مســاله انگیزه و هدف نقد و انتقاد است. آیا . 3

انگیزه، الهی است یا نه؟!، جهت اصالح آن فرد است یا 
نه، جهت اصالح جامعه است یا نه، دنیا طلبی و شهرت 

و قدرت و .... است. 
همه اینها در نقد و انتقاد به نوعی اثر می گذارد. 

چهارمین مساله، روش و شیوه  نقد  است که باید اخالقی و . 4
بر اساس ویژگی های قابل دفاع و عقل پسند باشد.   

برخی از ویژگی های مهم نقد و انتقاد  �

نمونه هایی از اخالق نقد بر اســاس بنای عقال و روش عقل پسند ـ که 
برخی از آیات و روایات شرع مقدس، موید آنها و ارشاد به حکم عقل است 
ـ بیان می شــود. این موارد با رویکرد و روش برخی از منتقدان حکمت و 

عرفان اسالمی به صورت تطبیقی ارائه می شود.   
بیان محاسن و خوبی ها و نقاط مثبت و برجسته  . 1
کنار گذاشتن حب و بغض، کینه، حسادت و .... 2
تعیین معیارهای نقد و داوری . 3
فهم صحیح سخن و مساله، نه برداشت شخصی . 4
نقــل صحیح و عدم تقطیع مخل به معنا و عدم تحریف و گزینش . 5

هدفمند 
ارجاع متشابهات به محکمات . 6
در نظر گرفتن شــرایط زمانی، مکانــی، حاالت روحی گوینده و . 7

نویسنده 
مصادره به مطلوب نداشتن و خود را از قبل حق ندانستن . 8
تمرکز در یک مساله یا یک فرد یا یک رویکرد خاص . 9

بیان مستدل معایب و ضعف ها . 10
پرهیز از دروغ و بهتان  . 11
استفاده از زبان مناسب و پرهیز از کلمات تحقیرآمیز و تعبیرات . 12

کنایی
نقد انگیخته به جای انگیزه. 13
عدم تمسک به خصوصیات گوینده و نویسنده جهت نقد مطلب . 14

و نوشته  
تفکیک اندیشه و رفتار از فرد. 15

اخالق نقد �

انتقاد، شایسته و بایسته است وجود داشته باشد و مراعات شود. صفات، رفتارها، آداب و ویژگی های پسندیده ای که در نقد و 
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نقد و انتقاد �

نقد: جدا کردن خوب و خالص از بد و ناخالص است. تشخیص محاسن و 
معایب است. 

انتقاد: ســره کردن، خالص کردن، جدا کردن خوب از بد، بیان درستی ها 
و نادرستی ها 

انتقد الدرهم و انتقد الکالم ای اظهر عیوبه و محاســنه؛ عیوب و محاسن 
درهم یا کالم را آشکار کرد. چنانکه سکه ای را که محک می زنند طالی 
خالص و به اصطالح عیارش را به دست می آورند. کالمی را نقد کردن نیز 

یعنی خوبی های آن را از بدی های آن جدا کردن. 
پس »نقد یعنی ارزیابی یک ســخن، دیدگاه، نظریه، رفتار و مانند آن که 

نقاط قوت و محاسنش از نقاط ضعف و معایبش جدا و مشخص شود.« 

برخی از ویژگی های مهم نقد و انتقاد  �

نمونه هایی1 از اخالق نقد بر اســاس بنای عقال و روش عقل پسند – که 
برخی از آیات و روایات شــرع مقدس، موید آنها و ارشــاد به حکم عقل 

است – بیان می شود. 
این موارد با رویکرد و روش برخی از منتقدان حکمت و عرفان اسالمی به 

صورت تطبیقی ارائه می گردد. 
الف. اخالق نقد – از منظر پیش داوری و احساسات ناقد  

عدم پیش داوری در مساله، قبل از بررسی کامل آن . 1
کنار گذاشتن حب و بغض تاثیر گذار، کینه، حسادت و ... . 2

ب. اخالق نقد – از منظر انگیزه و هدف ناقد 

انگیــزه الهی و اخــالص یا هر انگیزه مــورد تایید بر . 1
اساس مبنای پذیرش شده در فلسفه اخالق 

ج. اخالق نقد – از منظر بیان و قلم / آداب ســخن گفتن و 
نوشتن 

بیان محاســن، نقاط مثبت و برجسته مرتبط با موضوع . 1
و مساله 

استفاده از زبان مناسب و پرهیز از کلمات تحقیر آمیز . 2
و تعبیرات کنایی نامناسب 

د. اخالق نقد – از منظر رعایت قواعد فهم و روش استدالل  
تعیین و تبیین منابع، مبانی، اصول و روش نقد و داوری . 1
فهم و تقریر صحیح ســخن و مســاله بر اساس قواعد . 2

فهم )با توجه به قرائن درون متنی و برون متنی2، ارجاع 
متشابهات به محکمات و ...( 

نقل صحیح و عدم تحریف3. 3
عدم تقطیع مخل به معنا . 4
عدم تمسک به متشابهات به جای محکمات . 5
تمرکز در یک مساله . 6
بیان مستدل معایب و محاسن . 7
عدم خلط انگیخته و انگیزه . 8
عدم تمسک به خصوصیات گوینده و نویسنده جهت . 9

نقد مطلب و نوشته 
تفکیک اندیشه و رفتار . 10

پی نوشت:
1 . اخالق نقد، منحصر 
مذکــور  مــوارد  بــه 
توجه  با  بلکه  نیســت 
منتقدان  عملکــرد  به 
عرفــان  و  حکمــت 
اســالمی، این مسائل 

استخراج شده است. 
2 . از جملــه: در نظر 
زمانی،  شرایط  گرفتن 
روحی  حاالت  مکانی، 

گوینده و نویسنده 
3 . از جملــه: پرهیز از 
و  دروغ  نســبت های 

بهتان یا غیر معتبر  

نقش اراده در کارهای اخالقی

حجت االسالم والمسلمین حسین شهسواری�
استاد علوم عقلی در حوزه علمیه قم

 گروه علمی فلسفه اخالق

تاریخ ارائه: 1395/03/9�

ابتدا مفردات عنوان و موضوع را بیان کنیم، سپس به مسئله مورد نظر بپردازیم:
الف( »اخالق« جمع »ُخُلق« یا »ُخلْق« به معنای سرشت »ترتیب کتاب 

العین؛ لسان العرب«
و به آن دسته از رذایل و فضایلی گفته می شود که ترک و فعل آن ها به اقتضا و 

مطابق عقل عملی یا وجدان اخالقی یا عرف و شرع است.

تعریف اخالق این می شود که چگونه باید زیست یا چگونه باید 
رفتار کرد تا زندگی و رفتار ما با ارزش و مقدس و متعالی گردد.

بنابراین بیان اخالق هرگونه رفتاری نیست که انسان از خود 
بروز می دهد بلکه رفتاری است که کمال مطلوب دارد و این 
کمال مطلوب نمی تواند در حد ســودجویی مادی و فرو مایه 
دنیایی باشد چون توجه اخالق به مسأله ی ارزشهاست، از این 
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رو ارزش مستقل گاهی سود خواهد بود، و گاهی مغایر و حتی 
متضاد با آن می گردد.

اخالق جمع ُخلق است به معنای حالت و کیفیت نفسانی که 
از او افعال و کارها به آسانی صادر می شود.

َخلق)به فتح خاء( عبارت است از صور ظاهری و ُخلق )به ضم 
خاء( عبارت از صورت باطنه اســت که برای هر کدام از این 
دو، هیئت و صورتی است یا زیبا و پسندیده و یا زشت و کریه. 
پس ُخلق )به ضم خاء( عبارت است از هیئت و کیفّیتی برای 
نفس که در آن راســخ وثابت شده باشد وافعال به سهولت و 
آســانی از نفس صادر می شود به طوری که برای انجام آن 

نیازی به فکر و تأمل نباشد.
بااین بیان اخالق را چنین تعریف کرده اند ملکات و هیئت های 
نفسانی که اگر نفس به آن متصف گردد به سهولت کاری را 
انجــام می دهد همانطور که صاحبان صنعت ها و حرفه ها به 
سادگی کار خود را انجام می دهد، از صاحبان ملکات فاضله و 
یا رذیله هم به راحتی کار خوب و یا کار بد صادر می شود پس 
به ملکات نفسانی و هیئآت روحی که باعث می شود کارها، چه 
زشت و چه زیبا، به آسانی از نفس متخلّق  به اخالق خاص، 

نشأت بگیرد، اخالق اطالق می شود.
با بیانات گذشته اخالق به »خوب« و »بد« و به تعبیر دیگر به 

»باید«ها و »نباید«ها و یا فضائل و رذائل تقسیم شد.

منشأ تفاوت بینشها در اخالق  �
اختالف نظرها در تعریف اخالق که اخالق چیست، تا اندازه ای 
از جهان بینی های مختلف سرچشمه می گیرد؛ یعنی بینش هر 
مکتبی درباره جهان یک نوع سیســتم اخالقی در آن مکتب 

الهام می بخشد و پیشنهاد می کند.

فعل طبیعی �
در میان کارهای انسان اغلب کارها را کار طبیعی و فعل طبیعی 

می نامند نه اخالقی؛ در این کارها اخالق صدق نمی کند.
مثاًل انسان احساس گرسنگی می کند غذا می خورد،و .... این 
افعال را افعال طبیعی می گویند، یعنی کارهای عادی؛ طبیعت 
انسان چنین چیزی را اقتضا کرده. تمام فعالیتهای معاشی که 
انسان می کند که در آن فعالیتها هدفش فقط معاش و زندگی 
عادی اســت کارهای طبیعی است. در این حد، این کارها نه 
قابل ستایش و آفرین اند؛ و نه قابل نکوهش، نفرین و ناآفرین.

فعل اخالقی  �
حال فعل اخالقی چیست؟ اولین مشّخصش همین است که 

تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد، تقاضای تعظیم و تبجیل دارد.
فعلی را که آفرین می طلبد »اخالقی« می گویند؛ این کار در یک ســطح 

عالی واقع شده است.
در اخالق عنصر اختیار و اکتســاب یعنی غیر غریزی بودن خوابیده است. 
و حکومت عقل و حکومت اراده نیز از معیارهای کار اخالقی شمرده شده 

است.
پس اراده نیرویی است در انسان که همه میلها و ضد میلها را، همه کششها 
و تنفرها، خوفها، بیمها و ترسها را تحت اختیار خود قرار می دهد و نمی گذارد 

که یک میل یا ضد میل، انسان را به یک طرف بکشد؛

اراده �
اراده در لغت: قصد کردن، خواستن، توّجه کردن، دوست داشتن آمده است، 
)خواست، میل، قصد، آهنگ(، و نیز اختیار مسبوق به تصّور، تصدیق، میل، 

شوق و عزم مؤّکد را اراده گفته اند.1
معنای دیگری از اراده، تصمیم بر انجام کاری است که متوّقف بر تصور کار 

و تصدیق به نوعی فائده برای آن می باشد.
اراده ی انسان از کیف نفسانی و تابع غرض که پس از مقّدماتی چون تصور 

نفع، و شوق به آن، و عزم و تصمیم به تحصیل آن، به وجود می آید.
اراده به معنای »تصمیم گرفتن« در نفوس متعلّق به ماّده، کیفّیتی انفعالی 
یا یکی از افعال نفس است، به جهت این که حادث در نفس و مسبوق به 

تصور و تصدیق و شوق می باشد 
خالصه اینکه:

اراده در انســان حالتی است که برای فاعل بعد از تصور فعل و تصدیق به 
فایده ی آن و حصول شــوق نسبت به انجام آن عمل، پدید می آید یعنی 
هر گاه شوق مؤکد شد، اراده حاصل می شود پس اراده مسبوق به مبادی 
ســه گانه اســت یکی تصور فعل و دیگری تصدیق به فایده و منفعت و 
مصلحت آن کار و سوم اشتیاق شدید نسبت به آن فعل.)2( از این بیان معلوم 

می گردد که اراده مقّدمه و مبدأ قریب فعل به شمار می رود.
جناب صدرالمتألهین »اراده در انســان را از مقوله ی کیف نفسانی و امور 
وجدانــی می داند«)3(و در این باره می گوید: »همان شــوق متأّکد که به 
دنبال داعی و انگیزه که تصور شیء مالئم است به یکی از تصورات علمی 
و یا ظّنی و یا تخّیلی که موجب تحریک اعضاء می شود حاصل می شود«4

با توجه به تعاریف ارائه شده نسبت به اخالق و فعل اخالقی و نیز تعریف 
از اراده و مقدمات و مکانیسم آن ، به نظر می رسد در ملکات اخالقی »چه 
فضایل و چه رذائل« که صدورشان از انسان بالفکر و رویت و به سهولت از 
انسان صادر می شود، نقش اولیه اراده با آن مکانیسم و مقدمات وجودندارد.
بــرای تبیین این نظریه می توان به حدس و یا طی االرض تمثیل کرد،  و 
یا این نظریه را داد که اراده بسیار قوی می شود که ملکات توسط او صادر 

می شود.

پی نوشت:
1. فرهنگ اصطالحات 
و تعبیــرات عرفانی، و 
نیز کشاف اصطالحات 

الفنون و العلوم، ج 1.
ص  شــفا،  الهّیات   .2
از  اّول  )فصــل   482
مقاله دهم(. و نیز ر ک 

التعلیقات، ص 94.
3. ترجمه مبدأ و معاد، 
ص 161. اســفار ج 6، 
ص 366، و نیــز ص 

.336
4. ترجمه مبدأ و معاد، 
ص 161. اســفار ج 6، 

ص 354.
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گزارش گروه ها

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

امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار

حجت االسالم والمسلمین دکتر داود مهدوی زادگان�
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

تاریخ ارائه: 1395/01/25�

در ابتدا چند مقدمه را باید مدنظر قرار داد: 
وضع موجود را یــا می خواهیم حفظ کنیم که منطبق با حکومت . 1

مطلوب اســت و یا باید تغییر کند چون منطبق با حکومت مطلوب 
نیست.

هر عمل سیاسی باید مبتنی بر یک فلسفه سیاسی باشد و اگر مبتنی . 2
نباشد باید به دو شکل اتفاق بیفتد یا متکی بر نگاه آثارشیستی باشد 
و یا اینکه از فلســفه های سیاسی عاریتی اســتفاده کند که البته هر 
دو شــکل باطل است، چون فلسفه سیاســی آمده تا آنار شیسم را 
کنار بگذارد و فلســفه سیاســی عاریتی هم نمی تواند عمل سیاسی 
را تحرک دهد. باید توجه داشــت عمل سیاســی در هیچ مقطعی 
نمی تواند بدون فلســفه سیاســی باشــد، فلسفه سیاســی برای تمام 

زمان هاست. 
بر اســاس مبانی سیاســی تشــیع زمین هرگز خالی از حجت حق . 3

نمی باشد، تشــیع این دو مقدمه را کاماًل قبول دارند که هم به یک 
فلسفه سیاســی که مختص یک زمان خاص نیست بلکه برای همه 
زمان ها باشد، نیاز دارد و هم اینکه زمین هرگز خالی از حجت حق 

نمی باشد. فلسفه سیاسی شیعه امامت است. 
در تشــیع آموزه انتظار و غیبت را دارد. آموزه غیبت جزء ارکان . 4

فکری شیعه هست. 
با توجه به مقدمات فوق ســوالی که مطرح می شود این است که فلسفه 
سیاســی امامت آیا امتداد دارد یا با دوگانه حضور و غیبت امتداد خود را از 
دست می دهد؟ آیا عصر غیبت را شامل می شود یا خیر؟ چگونه می توانیم 

فلسفه سیاسی امامت را در عصر غیبت تسری دهیم؟
در این زمینه دید گاه های مختلفی وجود دارد که به دلیل اهمبت مساله به 

سه مورد از آنها اشاره می شود:
Ó  .1( اساســاً آموزه غیبت و انتظار فرج با فلســفه سیاسی انطباق ندارد

بلکه تشــیع یا باید فلسفه سیاسی امامت را انتخاب کند یا انتظار فرج 
را. جــالل آل احمــد در کتاب غــرب زدگی و خدمــت و خیانت 
روشــنفکران به این اشــاره دارد. وی می گوید شیعیان فلسفه سیاسی 

امامت را قبول دارند و انتظار فرج را کنار گذاشــته اند.
پذیرش فلسفه سیاسی امامت یعنی پذیرش حق تشکیل 

حکومت. 
Ó  برخی دیگر ضمن پذیرش تعارض بین فلســفه سیاسی

امامــت و آموزه غیبت و انتظار فرج اینگونه اســتدالل 
می کنند که ویژگی عصر حضور که عصمت امام باشد 
در دوره غیبت نیســت، لذا جانشــینی برای امام معصوم 
نداریم که معصوم باشــد و چون عصمت نیســت پس 
فلســفه سیاســی امامت از کار می افتد. لذا سیره فقهای 
امامیه از عصر غیبت را بررســی و گفته اند سیره فقهای 
امامیــه دو بخــش اســت:1- از زمان شــروع غیبت تا 
مشروطه که علما جایگزینی برای فلسفه امامت انتخاب 
کردند و آن عبارت از نظام سلطانی و سلطنت می باشد. 
2- از مشروطه تاکنون که میل پیدا کردند نظام سلطانی 
را کنار بگذارند و نظام های جدید را انتخاب کنند و به 

مرحوم نایینی اشاره دارند.
Ó  3( می گوینــد اساســاً مفهوم والیت و امامت دو شــقه

دارد.1- والیت معنوی 2- والیت سیاســی، که هر دو 
والیــت در زمان امام معصوم در امام معصوم جمع بوده 
و با شروع غیبت فقط امامت معنوی باقی مانده و امامت 
سیاسی دیگر باقی نمی ماند. این دیدگاه به دیدگاه دوم 
نزدیک اســت، گرچه دیــدگاه دوم می گوید عصمت 
نیســت و دیدگاه ســوم می گوید چون والیت سیاسی 
نیســت باید نظام های جایگزین و مدرن را پیدا کرد. هر 
دو دیدگاه دوم و سوم به نظام سیاسی جایگزین و مدرن 
می رســند. به هر روی ، راه حلی که هر ســه دیدگاه – 
به ویژه دیدگاه دوم و ســوم - پیشنهاد می کنند عبارت 

سکوالر و عرفی شدن است. 
با بررسی این سه دیدگاه مشخص می شود که بحث غیبت و 
انتظار، خیلی مهم است. لذا از ابتدای عصر غیبت بحث غیبت 
مورد توجه علمای امامیه بوده است، زیرا بحث غیبت باعث 
طعنه هایی از سوی اهل سنت و غیر مسلمانان به شیعه می 
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درآمدی بر طبقه بندی آثار صدرالمتألهین ؛
)بررسی جایگاه سیاسی در آثار صدرالمتألهین(

آقای دکتر شریف لک زایی�
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

تاریخ ارائه: 1395/03/05�

شده اســت که امام غایب چگونه می تواند مدیریت و امامت 
کند. بســیاری از علما، کتاب هایی در مورد غیبت دارند مثل 

شیخ مفید، شیخ طوسی و ... .

� :دیدگاه امام خمینی در این خصوص
برای امام خمینی غیبت و پاســخ به شــبهات آن مهم بوده 
اســت. امام در کتاب کشف اسرار در نقد علمی کتابچه اسرار 
هزار ســاله به این بحث می پردازد چرا که علي اکبر َحَکمي 
زاده در کتاب اســرار هزار ساله یکی از ایرادهایی که مطرح 
می کند این است که آیا در عصرغیبت، امامت می تواند نظریه 

سیاسی باشد یا خیر؟ 
امام خمینی نه تنها در زمان در تشــکیل حکومت اســالمی 
بلکه پیش از ســال 42 نیز به این مساله التفات داشتند. امام 
فلســفه سیاســی والیت فقیه را ذیل فلسفه سیاسی امامت 
تفسیر می کند، بنابراین امامت جریان پیدا می کند و غیبت  تا 

هر زمانی که طول بکشــد، امامت استمرار دارد. همین قضیه را امام بعد از 
تشکیل حکومت به آن می پردازد و نسبت به فلسفه سیاسی امامت راسخ تر 
می شــود. به عقیده امام خمینی امامیه اساساً با هرگونه تفکر آنارشیستی 
)بی حکومتی و هرج و مرج طلبی( مخالف اســت واز فلسفه سیاسی امامت 

دفاع می کند. 
امام معتقد است آموزه غیبت هیچ تأثیری بر فلسفه سیاسی ندارد و فلسفه 
سیاســی امامت مختص به زمان خاصی نیســت. فلسفه سیاسی امامت 
اختصاص به دوره حضور معصوم علیه الســالم ندارد بلکه شــامل دوره 
غیبت هم می شود. مشروعیت والیت فقیه در دورةغیبت از فلسفه سیاسی 
امامت ناشــی می شود. والیت فقیه برمبنای اصل امامت، فلسفه سیاسی 
انتظار اســت. در دوران انتظار فلسفه سیاسی ما فلسفه انتظار است و یک 
دولت انتظار و دولت آماده باید شــکل گیرد بنابراین، والیت فقیه، »دولت 
انتظار« در دوره غیبت است که شکل گیری جمهوری اسالمی بر همین 
اســاس است. تلقی امام خمینی و مقام معظم رهبری هم همین است که 
دولت جمهوری اسالمی دولت انتظار است که باید حکومت را تحویل امام 

زمان دهد. 

تا کنون طبقه بندی  های مختلفی از حیات علمی مالصدرا ارائه 
شده که مشهورترین آن توســط عالمه سید محمد حسین 
طباطبایی مطرح شده است. این طبقه بندی اشعار می  دارد که 
حیات مالصدرا بر سه دوره است: دوره فراگیری و تحصیل؛ 
دوره ریاضــت و تهذیب و در نهایت دوره نگارش و تدریس. 
تقریباً همه کسانی که بعد از طباطبایی به بحث پرداخته  اند از 
این دســته بندی برای تبیین زندگی مالصدرا بهره گرفته  اند. 
آیت اهلل جوادی آملی ضمن این که این طبقه  بندی را به نوعی 
پذیرفته است اما بر اساس اسفار اربعه به ارائه بحث جدیدتری 
مبادرت می  ورزد. از این نظر دوره کودکی و تحصیل مالصدرا 
دوره قبل از ورود به اســفار اربعه به شمار می رود. ایشان آنگاه 
بر اســاس اســفار اربعه به چهار دوره زندگی مالصدرا اشاره 
و در ایــن زمینه به بحث می  پردازد. این طبقه بندی از حیات 

مالصدرا مورد توجه محققان قرار نگرفته و ترویج نشده است. عبدالرسول 
عبودیت نیــز در کتاب خود با بحثی مختصر تالش نموده اســت تاریخ 
نگارش برخی از آثار مالصدرا را مورد توجه قرار دهد و بر اساس آن جایگاه 

هر کدام از مباحث مالصدرا را مشخص نماید.
وجــه اهمیت تالش برای طبقه بندی ادوار زندگی و تعیین تاریخ نگارش 
آثار مالصدرا در این اســت که می توان روشن نمود که هر کدام از مباحث 
مالصدرا از چه جایگاهی در حیات علمی او برخوردار است. ضمن این که 
روشن می  شود که مباحث سیاسی به ویژه در کدام دوره از زندگی او مورد 
توجه قرار گرفته و چه مباحثی توســط ایشان مورد بحث واقع شده است. 
همچنین می  توان بر این اســاس سیر تحول فکری مالصدرا را بررسی و 
تغییر و تحول فکــری او را دقیق  تر تبیین و جایگاه هر اثر را در میان آثار 

روشن نمود.
نگارنده بر این نظر اســت که در سیر حیات علمی و نگارش آثار مالصدرا 
می  توان از ســه مالصدرا ســخن گفت: مالصدرای جــوان، مالصدرای 
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گزارش گروه ها

میانســال، و مالصدرای کهنســال. بر این اســاس صدرای جوان در پی 
آموختن است؛ صدرای میانسال با قائل شدن به اصات وجود در پی تدوین 
فلسفه نوینی است؛ و صدرای کهنسال نیز با توجه به مباحث قرآنی و روایی 

و عرفانی در پی وحدت و جامع نگری است.
این بحث که برای نخستین بار از سوی نگارنده مطرح می  شود در پی آن 
است که در ابتدا به عنوان مقدمه  ای برای ورود به بحث به ذکر طبقه بندی 
آثار صدرالمتألهین بپردازد و ســپس به بررســی جایگاه سیاست در آثار 
مالصدرا اشاره نماید. بنابراین تبیین جایگاه مطالب سیاسی در آثار مالصدرا 

در سه دوره مذکور در اولویت نویسنده است.

اشــاره به این نکته بایســته است که شــیوه مذکور برای 
بازشناخت برخی از متفکران از جمله افالطون در غرب دارای 
سابقه است اما در ایران کم تر به این گونه مباحث پرداخته شده 
و درباره صدرالمتألهین تا آنجا که نگارنده مطلع است کاری 

صورت نگرفته است.

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

بازخوانی آرای هابرماس در علوم انسانی

دکتر ناصرالدین )علی( تقویان�
عضو پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 گروه علمی فلسفه علوم انسانی

تاریخ ارائه: 1395/01/24�

بخش نخست �
هســتی، شناخت و زبان، سه عرصه ای است که فلسفه به طور تاریخی در 
آنها به جوالن پرداخته است. این را هابرماس درباره ی مراحل تاریخ فلسفه 
می گوید. به سخن دیگر، »هستی« مسأله ی اصلی فلسفه ی یونان باستان 
و ســده های میانه بود، »شناخت« مسأله ی اصلی فلسفه ی مدرِن پیشین 

بود، و »زبان« مسأله ی اصلی فلسفه ی مدرِن پسین است.
تا پیش از دوران مدرن، فیلســوفان پیش از هرچیز در پی به دست دادن 
تبیینی عقالنی از »هستی« بودند. چگونگی این تبیین، سمت و سوی تبیین 
»شناخت« را نیز تعیین می کرد. شناخت شناسی در ذیل هستی شناسی معنا 
و مفهوم می یافت. افالطون را می توانیم شاخص دوران پیشامدرن فلسفه 
درنظر گیریم که پرسش اصلی اش همانا تبیین هستی است. سلسله مراتب 
شناخت نزد افالطون برپایه ی طرحی استوار می شود که وی پیش از آن در 
سلسله مراتب هستی درانداخته بود. اینکه سرشت و قلمرو شناخت چیست، 
تابعی است از اینکه هســتی چه مراتبی دارد. به سخن دیگر، هر ساحتی 
از شــناخت انسانی به ساحتی متناظر در سلسله مراتب هستی برمی گردد. 
جهت گیری بُردار اندیشه ی فلســفی، از هستی آغاز می شد و به شناخت 

می رسید.
اما جهت بردار اندیشــه ی فلســفی در دوران مدرن وارونه شد. اندیشه ی 

فلســفی مدرن، ادراک چیســتی و قلمرو شناخت را مقدم بر 
ادراک چیستی و قلمرو هســتی به شمار آورد. از این بیشتر، 
حتی خود هســتی تابعی از چگونگی درک و شناخت انسان 
از آن شــد. شناخت ماست که هستی را به فعلیت می رساند. 
شــاخص این نوع جهت گیری در دوران مدرن، کانت است. 
اگر افالطون مقوالت هســتی را مســتقل از ذهن آدمی و 
شــکل دهنده به آن می دانست، اینک کانت مقوالت ذهن را 
شاکله های قوام و تعّین هستِی بیرون از ذهن می داند. فلسفه 
دیگر نه عرصه ی عینیت بلکه عرصه ی ذهنیت را به جوالنگاه 
خود بدل ساخت. بدین سان، شکاف عینیت و ذهنیت، نظر و 
عمل، سخن و کنش نه تنها پر نشد بلکه بر ژرفا و پهنه ی آن 
افزوده شد. این دوگانه ها و شکاف میان دو سوی آنها، همگی 
ترجمان های دیگری از دوگانه ی افالطونی هستی و شناخت 
است. گویا تقدیر فلسفه تا پیش از سده ی بیستم دست وپازدن 
در میانه ی آن دوگانه و اســارت در مرده ریگ افالطونی خود 

است.
چرخش زبانی، اما کوششی است برای از میان برداشتن این 
دوگانه ی دروغین در دوران مدرِن پسین. کوششی است برای 
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین رضانژاد
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم والمسلمین اسحاقیان

نقد و بررسی خداشناسی در صحیح بخاری

آقای دکتر سید عبدالرئوف افضلی�
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و عرفان پژوهشگاه بین المللی المصطفی

 گروه علمی کالم

تاریخ ارائه: 1395/01/18�

افالطون زدایی رادیکال از فلســفه. و این کاری بود که حتا 
کانت و فیلسوفان شاخص دوران مدرن نیز با همه ی بزرگی 
اندیشه شــان از عهده ی آن برنیامدند. سایه ی افالطون بس 
سنگین و مغناتیس دوگانه ی هستی و شناخت بس پرجاذبه 
و افسونگر بود. افسانه و افسون افالطونی را تنها ویتگنشتاین 
و هایدگر هریک از زاویه ای توانستند بزدایند. اینک »زبان« 
خود جهانی است و چه بسا تنها جهانی است که هم هستی و 
هم شناخت درون آن و با آن رخ می دهند. افق رخداد هستی 
و شــناخت را مرزهای زبان ما تعیین می کند. حال پرســش 
بنیادین فلسفه این است: زبان چیست؟ زیرا اندیشه ی فلسفی 
اینک دیگر بُرداری ندارد که بخواهد جهت هستی و شناخت 
یا برعکس را معین کند. فلسفه جوالنگاه تازه ای یافته است. 
اما این جوالنگاه نیز خود پیوسته دگرگون می شود، زیرا زبان و 
هرآنچه درون آن رخ می دهد، مرزها و افق های تازه ای برای 

جوالن درمی افکند.
هابرماس خود را وابســته و کوشنده ی این سومین مرحله ی 
تاریخ فلســفه می داند. از دید او هر تأمل فلســفی از جمله 
درباره ی جامعه و سیاســت، پیشــاپیش باید نسبت خود را با 
زبان روشــن کند. درک ما از چیستی زبان است که سمت و 
سوی تأمالت ما درباره ی جامعه و سیاست را تعیین می کند. 
گشایش در مســائل مربوط به جامعه و سیاست، مشروط به 
گشایش در بن بستی است که دوگانه ی افالطونی نظر/عمل 
یا سخن/کنش پدید آورده بود. ازاین رو، می توان هابرماس را 
پوینده ی راهی به شمار آورد که پیش تر چرخش زبانی فلسفه 
از راه کوشش های فیلسوفان زبان گشوده بود. هابرماس پیش 

از آنکه فیلســوفی اجتماعی و سیاسی باشد، فیلسوف زبان است. این وجه 
از اندیشــه ی وی را می توان از تأمــالت ژرف و ماندگارش درباره ی زبان 
دریافت. البتــه برخی صاحب نظران، به ویژه اصحــاب علوم اجتماعی و 
سیاسی، بر این باورند که مسیر تکامل اندیشگی هابرماس عکس این بوده 
و او از مباحث مربوط به جامعه و سیاست به سوی زبان رفته است. در اینجا 
نمی خواهیم به تفصیل در ابن باره استدالل کنیم. اما همین بس که گرچه 
»دغدغه«ی هابرماس بیشتر اجتماعی و سیاسی بوده است، اما آنچه راه را 
برای پرداختن به این دغدغه به شیوه ای نوین برای وی هموار نمود، تقدم 
فلسفی و نه زمانی یافته های نوین )از جمله یافته های خود هابرماس( در 
حوزه ی فلسفه ی زبان است، یافته هایی که مجموع آن در آغازه های سده ی 

بیستم عنوان »چرخش زبانی« به خود گرفته است. 
بر این قرار، مســأله ی اصلی و جهت گیری نخستین این گفتار، تالش در 
بازخوانی اندیشه های هابرماس درباره ی زبان و نقش آنها در صورت بندی 
نظریه ی کنش هم رسانشی1 است. بازشناسی چگونگی درک هابرماس از 
زبان و سپس نشــان دادن رگه های زبان شناختی اندیشه های اجتماعی و 
سیاسی وی، کاری است که در این خوانش از اندیشه های هابرماس انجام 
می شــود. این کاری اســت که به ویژه در ایران و در میان فارسی زبانان 
کمتر انجام شده است. بیشتر آثاری که به زبان فارسی درباره ی هابرماس 
نگاشته و منتشر شده است، چنان که شایسته و بایسته است به اندیشه های 
هابرماس با محوریت مباحث زبانی او نپرداخته اند. تمرکز این آثار بیشــتر 
بر وجوه اجتماعی و سیاســی اندیشه ی او و کمتر بر زوایای زبان اندیشانه 
بوده است. به نظر می رسد برجسته کردن وجوه زبان کاوانه ی اندیشه های 
هابرماس می تواند به درک بهتر سویه های اجتماعی و سیاسی اندیشه های 

او یاری رساند. 

پی نوشت:
1. ایــن عبــارت ترجمه 
واژه  از  مــن  مختــار 
 communicative
اســت. بر پایه ی فرهنگ 
 to فعل   ،)2012( وبستر 
 c o m m u n i c a t e
التیــن  واژه ی  از 
 communicates
کــه  شــده  برگرفتــه 
خــود آن نیــز از واژه ی 
 communis التیــن 
از  اســت.  مشــتق شده 
مترادف هــای  جملــه 
آن، ایــن واژگان آمــده 
 to impart، اســت: 
 to participate،
و   to conduct
در   .to convey
مفاهیــم  واژگان،  ایــن 
»رساندن«، »هم بهرگی« 
و »شــریک بــودن« در 
چیزی و با کســی نهفته 
اســت. همچنین با توجه 
بــه پیشــوند com که 
اروپایــی  زبان هــای  در 
به معنای »هم« اســت، 
می تــوان در ترجمــه ی 
 communication
به جای واژه ی »ارتباط«، 
واژه ی »هم رســانش« را 
به کار برد. بــه باور من 
به  »ارتبــاط«  واژه ی  در 
ســختی می توان همه ی 
یکجا  را  مفاهیــم  ایــن 
بر  افــزون  لحاظ کــرد. 
این، داللت های مفهومی 
عبــارت  از  هابرمــاس 
 communicative
action بســیار فراتر از 
واژه ی ســاده و معمولی 
این  اســت.  »ارتبــاط« 
معادل پیشــتر نیز به کار 
رفته اســت، برای نمونه 
بنگریــد بــه: محمدرضا 
نیکفر؛ خشــونت، حقوق 
مدنی؛  جامعــه  و  بشــر 
انتشارات  تهران:  1389؛ 
طرح نو؛ صص 9 و 90. در ابتدا استاد رضانژاد از مرحوم نیک خو یاد کردند که از محققان 

جامعــة المصطفی بوده  و پــروژه ای در مورد مباحث توحید در 
صحیح بخاری شــروع کرده بودند و دکتر افضلی مســئولیت 

بازخوانی و امتداد کارهای نیک خو را بر عهده گرفت. 

دکتر افضلی: نکات مقدماتی: بخاری از علمای قرن سوم   و اهل بخارا بوده 
است؛ محمد بن اسماعیل بخاری توسط اهل سنت در حّد یک قّدیس و امام 
محسوب می شود، خطیب دمشقی در تاریخ بغداد،  ج 2، ص 334، مقاماتی 
هماننــد مقامات پیامبر را برای بخاری مطرح می کند و نیز منبع دیگر هم 
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اینگونه تمجید کرده اند. 
صحیح بخاری با مکّررات، حدود 7 هزار حدیث دارد. 

خود بخاری می گوید 600 هزار حدیث در اختیار داشتم و 4000 حدیث را 
انتخاب کــردم و در مقدمه فتح الباری ج 1، ص 5 می گوید فقط احادیث 
صحیح را آورده ام و نیز جایی گفته هر حدیثی آوردم، قبل از ارائه آن غسل 

کردم و نمازی خوانده ام. 
صحیح بخاری را حتی از صحیح مســلم باالتــر   و حتی  تالی تلو قرآن 

دانسته اند. 

برخی از شروح آن �

 شرح ابن بطال )449 ق( 
شرح عمدة القاری از بدرالدین عینی

برای بررسی توحید در صحیح بخاری، از میان مباحث، بحث صفات مهم تر 
است که آن را برای ارائه  برگزیده ایم. 

علت این گزینش آن اســت که شــناخت صفات الهی، و شناخت خداوند 
الزم است، اما شناخت ذات محال است،  در تفسیر نیشابوری،  ج 3، ص 91 
هم بیان شده  است که عقول انسان به شناخت ذات نمی رسد، پس باید از 

طریق صفات، به شناخت خدا رسید.
در مورد صفات الهی: تألیفاتی وجود دارد؛ مااند: 

الصفات:  از دار قطنی؛ 
االسماء و الصفات از )بیهقی(

در موضوع صفات الهی در بخاری در برخی منابع، مطالبی آمده است مانند 
صحیحین محمد صادق نجمی، و پژوهشی در صحاح سته) طبیبیان( 

معنای صفات:
در ادبیات: اسم اعّم از صفت است )جامع المقدمات، ج 2( 

در کالم: نظر مشــهور آن اســت که )علم  و حیات  و ...( را صفت تلقی 
می کنند و )عالم(، )مرید( و ... را اسم حساب کرده اند. 

)المیزان، ج 8، ص 369(
نظر برگزیده: با توجه به صحیح بخاری و منابع دیگر، صفت اعمّ از اســم 

دانسته شده است. 
ابن حجر در فتح البارئ، ص 221: کانت االسماء من الصفات. 

عالمه حلی در کشــف المراد، ص 296: فال یفتقر فی کونه قادرا الی صفة 
القدرة. 

روش دست یابی به نظرات بخاری:
مراجعه به تراجم با عناوین بخاری؛. 1
مراجعه به تفاسیر بخاری؛. 2
مراجعه به روایات برگزیده بخاری. 3

روش اول: منظور از تراجم: عناوینی است که بخاری استفاده 
کــره مثاًل اینکه بخاری می گوید: بــاب رجل اهلل، ابوابی که 
بخاری انتخاب کرده با التفات بوده اســت و خواسته دیدگاه 
خود را در آن بیان کند زیرا او اهل اختصار بوده و لّب کالم را 

در یک عنوان کوچک آورده است. 
روش دوم: گاهی بخاری در بین پرانتز در تفسر آیات مطالبی 

می آورد که برای ما مفید است. 
روش سوم: او با معیارهای روایات مورد نظر خود را بیان کرده 

و لذا این روایات ما را به دیدگاه او می رساند. 
روش چهارم: شــارحان متعدد وجــود دارد که اینها به مبانی 

فکری بخاری اشراف دارند و دیدگاه های او را می دانند. 
تعداد صفات خداوند هم در این موضوع اهمیت دارد. 

نظرات مربوط به تعداد صفات الهی: �

1. محدود بودن اســماء الهی سیوطی در المنشور، ج 4، ص 
375 و بر اســاس روایاتی، سیوطی می گوید خداوند 99 اسم 

دارد. 
ابن حزم در المحلّی، ج 1، ص 30: گفته که هر کس  اسمی 
بر اسماء بیفزاید ملحد شده است. و در برخی موارد می گویند 

هر کس  اسمی اضافه کند کافر می شود. 
2. دیدگاه نامحدود بودن اسماء و صفات الهی

در فتح البارئ، ج 11، ص 230 آمده )اســألک بکل اسم هو 
لک لسمیت( و نیز آمده اســت: عن کعب االخبار فی دعاء و 
اسألک باسمائک الحسنی ما علمت منها و ما ال اعلم )همان 

منبع( 
بخــاری:  محدود بودن اســماء را می پذیرد: )ان هلل تســعة 
و تســعین اسما( او بر این اســاس این روایت پذیرفته است 

)بخاری، ج 10، ص 58( 
ابــن حجر در فتح البــاری، ج 11، ص 230 می گوید اضافه 
کردن صفات منفی به خداوند اشکالی ندارد. ) یعنی هرچه به 

تعداد بیشتر  نواقص را از خدا نفی کنیم عیبی ندارد(
فخــر رازی در ج 1، مفاتیــح، ص 94: نقص ها را که هر چه 
زیاد باشد می توان از خدا نفی کرد و محدودیتی ندارد و اینکه 
هر چه وقوف انسان به صفات االهی بیشتر باشد، مورد مدح 

است. 
در مورد توقیفی بودن یا نبودن اسماء هم اختالف است. 

ابن حزم در المحلی، ج 1، ص 129: توفیقی بودن را می  آورد. 
و اصرار آن ها بر آیات و روایات در بیان اسماء و صفات، نشان 

می دهد نظریه توقیفی را قبول دارند. 
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نظریات مربوط به معناشناسی صفات الهی �

1. بی معنا بودن صفات الهی )پوزیتیویست ها( اما این نقدش 
آن اســت که اگر این گزاره های االهیاتی مهمله باشد، قول 
مخالــف )نبودن خدا و نفی صفات( هــم مهمل خواهد بود. 
)کتاب: زبان، حقیقت و منطــق، ترجمه بزرگمهر، ص 162( 

دیدگاه بی معنایی بین روشنفکران رایج است. 
2. نظریه دوم: تشــبیه اشــتراک معنوی غلیظ، که قائل به 
اعضاء و جوارح برای خدا هستند )شهرستانی، الملل و النحل، 

ج 1، ص 120( 
لذا گفته اند که به صورت انسان ضربه نزنید زیرا حدیث هست: 
ان اهلل خلق آدم علی صورته )چون صورت انســان، صورت 

خداست( پس این صفات را حمل بر ظاهر می کردند.
3. نظریه تعطیل: دو زیر مجموعه دارد:

3/1. الهیات ســلبی: که فقط می توان صفاتی را از خدا سلب 
کرد)نه اثبات( مثل معتزله )اشــعری، مقاالت االسالمیین و 
اختــالف المصلیــن، ص 155( ولی صفــات اثباتی را نفی 

می کنند یعنی می گویند ما  نمی توانیم بشناسیم.
3/2. اشتراک لفظی: ابن تیمیه )در التعارض العقل و النقل، ج 
5، ص 324( می گوید که صافت در مورد خدا به یک معنا بکار 
می رود و در مورد انســان به معنای دیگر به کار رفته است و 

علمایی چون شهرستانی، و از عماد... این را گفته اند. 
4. نظریه بینابین: 

4/1. مانند نظریه توماس )تمثیل( نســبت علم ما به ذات ما 
مثل نســبت به ذات خدا با علم اوســت. و یا آنکه حقیقت و 

مجاز است در مورد ما حالت مجازی است. 
پس در تمثیل، قائلند، نوعی شناخت برای خدا امکان دارد. 

4/2. نظریه تشکیک: که صفات دو نوعند: برخی مثل وجود 
حالت تشکیکی است وجود واجب،  وجود ممکن، صفات مانند 
علم و قدرت و ... هم تشکیکی است )مالصدرا، شرح اصول 

کافی، ج 3، ص 58( 
بخاری:  نظریه بی معنایی را می پذیرد که تنها به محسوسات 

باور دارند. 
1. استدالل از راه تراجم بخاری

- باب قوله )و کان عرشه علی الماء( 
- باب )هو کان عرشه علی الماء( 

- باب )یوم یکشف عن ساق( 
در واقع، مطالب ایشان به تشبیه مایل است و حتماً اصرار بر 

مادی بودن دارد و تحلیل آن به بی معنایی می رسد. 

2. استدالل از طریق مراجعه به روایات:
مثل روایت خلق اهلل آدم علی صورته طوله ستون ذراعا )بخاری، ج 5، ص 

2299( و نیز ج 2، ص 902
ابن بطال در شرح صحیح بخاری، ج 7، ص 69: روایتی می اورد که اگر بر 
صورت کسی بزنید بر صورت خدا زده اید. و نیز در ج 4، بخاری ص 1725: 

ان اهلل یدنی المؤمن فیضع کتفه.
نزول مکانی خدا: ج 1، بخاری، ص 384: که خداوند شب ها به دنیا می آید. 

رؤیت خداوند )ج 1، ص 203 و 209، صحیح بخاری(
چون بخاری در این مــوارد، تأویل نکرده و داب او تغییر دادن مطالب در 
مورادی اســت که ظاهرش را قبول نداشته، پس در مورد صفات ظاهری 
الهی نظرش آن اســت که همان معنای ظاهری را قبول داشته است. و از 
طرفی اصرار بر تشبیه دراد  به این معنا که گزاره های متافیزیکی را قبول 

ندارد و تنها ابزار حس را قبول دارد. 
و در واقع صفات الهی به معنای متافیزیکی را تهی از معنا می داند. 

نقد نهایی �

اینکه فقط محسوس معنا دارد قابل قبول نیست زیرا موارد متعدد داریم که 
محسوس نیســت ولی همه قبول دارند و حتی خود مطلب که )همه چیز 

محسوس است( خود متناقض است و خود این مطلب محسوس نیست. 
دیگر آنکه چنین وجودی که برای خدا اثبات می شــود امکانی اســت و با 

براهین اثبات خدا نمی سازد.
مالصدرا در شــرح اصول کافــی،  ج 3، ص 321-322: نقد دیگری وارد 
می کند که در صورت محسوس بودن، ترکیب در خدا راه می یابد و ترکیب 

در خداوند، با براهین وجوب نمی سازد. 

نظرات اساتید حاضر �

اســتاد اعالئی: این نظریه در مورد صفات الهی  نمی گوید که اصال معنا 
ندارد بلکه معنای متافیزیکی را رد می کند 

روش هایی که برای کشف نظرات بخاری ذکر  در واقع دو نوع بود، تراجم، 
شروح) نه سه نوع(

ســوال دیگر  اینکه  این نظر که  فقط محســوس، معنا دارد را چگونه به 
بخاری می توان نسبت داد؟ 

استاد شهسواری: بی معنایی در اعتقاد  پوزیتیویست ها با حرف های بخاری 
متفاوت دارد، بخاری چون معتقد بود اسامی الهی احصاء شده است که هر 

کسی قبول کند به بهشت می رود پس او فقط ظاهر گرا است. 
استاد مصطفی پور: حرف ظاهر گرایان با نفی متافیزیک متفاوت است. 

استاد اسدی: "علم" وصف است ولی )عالم(، اسم است و در مورد حق تعالی 
هم همینگونه است. هر جا به اسم اشاره کنیم به وصف هم اشاره کردیم. 
در بین روایات، مواردی است که قابل توجیه هست با ضوابط علمی و عرفاء 
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از بسیاری از همین روایات ظاهر گرا بهره برداری زیاد کرده اند. و در کتاب 
کافی هم کم نیست، در کتاب تحریر ایقاظ النائمین آیت اهلل جوادی بیان 
می کنند که این مدارک و منابع در مورد االهیات تا چه حّد می تواند مأخذ 

قرار گیرد و ما را به الهیات برساند.
دکتر میرزائی: هیچ مسلمانی همه چیز را محسوس نمی داند، امثال بخاری 

در صفات خبری محتاط هستند و معمواًل بالکیف را می اورند )اشاعره(
استاد زمانی: کتابی به عنوان کشف المعنی عن سّر اسماء اهلل الحسنی گفته 
اســت این اسماء محتوا دارد ولی انسان باید متمثل شود تا بداند. در مورد 
اسماء و صفات در قرآن هم بر تعداد زیاد اسماء الهی و ... تأکید دارند. احمد 
حنبل هم گفته که شــب جمعه خداوند بر االغی   سوار می شود و حرکت 

می کند. 
استاد زهادت: نقد های جدی توسط عقل گراها و خود اهل سنت در مورد 
بخاری وجود دارد و انتقاداتی به دلیل حذف روایات صحیح بر وی  دارند. 

و ضمنا در بحث ها ترتب تاریخی در ذکر عالمان رعایت شود. 
کلمه علیا در توقیفیت اسماء: نام کتاب مهمی است که استاد 
حسن زاده آملی دارند که در این موضوع، قابل استفاده است. 

دکتر دهقانی: در تقسیم بندی شما مالک مبهم است گاهی 
نظریه اشتراک معانی در طول می آید و گاهی به گونه دیگر 

است. 
استاد ایزدی: بین توقیفی بودن و محدود بودن فرقی نیست. 

تفاوت بین اینها چیست؟ 
اســتاد افضلی: برخی کلمات مانند امثال مالصدرا که گفته 
مشّبهه فقط محسوســات را قبول دارند و این به بی معنایی 

نزدیک است. 

غرض خلقت از دیدگاه کالم )ابعاد و مسائل(

حجت االسالم والمسلمین حسین شهسواری�
استاد علوم عقلی حوزه علمیه قم

 گروه علمی کالم

تاریخ ارائه: 1395/01/31�

اشاعره معتقدند برای افعال خدا، غرضی متصور نیست. 
معتزله و شیعه برای خداوند در خلقتش، غرضی  قائل هستند. سؤال اصلی 

آن است که غرض خداوند از آفرینش چیست؟ 
نکته ی  اول آن که خداوند متعال به دنبال بهره مند شدن از آفرینش بوده یا 

خیر؟ آیا منفعتی برده است؟ 
نکتــه ی دوم آن که، فعل و خلق )آفرینش( به چه ســمتی می رود؟ چه 

جهت گیری در آن وجود دارد؟ 
غرض خالق و فاعل خود، دو قسمت می شود، یکی این که برای مخلوق 

چه هدفی داشته و دیگر آنکه خداوند خود چه هدفی داشته است؟ 
این ســؤال در موقعی پیش می آید که انســان ها کاستی ها ، بیماری ها و 
مشــکالت   و یا ناکامی ها و شکست در آرزوها را می  بینند و در برابر این 

حوادث از غرض خلقت سؤال می کنند که چه سودی در این 
زندگی دنیوی وجود دارد؟ 

»غرض« در لغت به معنی نشــانه و هدف و قصد و .... آمده 
است و معمواًل فاعل مختار را داری غایت می دانند. 

4 عنوان برای غرض تعیین کرده اند:
Ó ما ألجل الشیء
Ó ما انتهی الیه لشیء
Ó اشرف ما انتهی الیه الشیء
Ó باعث فعل

گاهی خصوصیات اولیه یک فعل، مقدمه   برای غایت بالذات 
هستند و گاهی امر مقدمی هستند، مثاًل تیزی برای شمشیر 
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غایت بالذات است ولی  صالبت، غایت بالذات است. 
و گاهی نیــز الزمه غایت بالــذات، بیان می شــوند، مانند 
تراشه هایی که در حین کاِر تهیه یک محصول صنعتی ایجاد 

می شود. 
نکته دیگر که در این موضوع مهم است، اراده است، در کتب 
کالمی گفته شــده اســت صفتی که  به رجحاِن یکی از دو 

طرف فعل را اقتضاء کند، اراده گفته می شود.
در کتب معتزله گفته می شود گمان پیدا شدن به یک طرف 

)فعل یا ترک( در فعل، همان پیدایش اراده است. 
اختیار هم دارای حالتی است که منشأ فعل می شود. 

در متون اشاعره،  این اعتقاد وجود دارد که چون خداوند، نقصی 
ندارد و قادر و عالم مطلق اســت، سؤال از خلقت، غلط است. 
حتی غرضی که به عنون ایجاب بر خدا باشد یا هدف خدا را 
برساند هم از دیدگاه اشاعره غلط است )شرح مواقف، ج 13( 
در توضیحات حاشیه ای کتاب شــرح مواقف آمده است ک 
خداوند کامل اســت و   به چیز اضافه ای مانند غرض و قصد 
و ...   نیاز ندارد  و اراده و خواســت خدا در انجام فعل،  کافی 
است. در واقع چون خداوند غنّی مطلق است و نقصی ندارد، 
غرض برای او نیست زیرا غرض، برای تکمیل کاستی هاست. 
عالمه حلی و برخی علمای دیگر مطلب فوق را رد کرده اند، 
و گفته اند اگر نفِع فعل متوجه فاعل شــود و فاعل با آن، رفع 
نقــص کند، این غرض بر خلقت پذیرفتنی نیســت ولی اگر 
غرض به مخلوقین راجع شــود و یــا توجیهات دیگری ارائه 

کنیم، پذیرفتنی است. 
معتزله با توجه عقل گرایی و قائل شدن به حسن و قبح ذاتی 
افعال،  گفته انــد خلقت غرض دارد ولی غرض وی به فعل و 
مخلوقین رجعت می کند،آن ها به آیات مربوط به عبث نبودن 
خلقت، باطل نبودن آن، استناد نموده اند و صدور عبث از باری 
تعالی را محال دانسته اند )ربنا ما خلقت هذا باطال، آل عمران، 
191( و آیاتی از ســوره احقاف و موارد دیگر بر این بحث ها 
می تواند داللت داشته باشد،با توجه به این مباحث، نگاه شیعی 

به غرض خلقت هم مشهود است. 
شیخ مفید با توجه به آیه )ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون(، 
صدور عبــث از خدا را قبیح می داند و اینکه موجودات، عبث 

نیافریده شده اند. 
مرحوم خواجه نصیر در نقد المحصل: شــیعه افعال الهی را 
دارای حکمــت و مصلحت می دانــد و اینکه البته برای فعل 

الهی، داعیی خارج از ذات او وجود ندارد. 
در مورد اینکه فعل حق تعالی غرض نداشته باشد که اشاعره 

گفته ند باید سؤال کرد که آیا فعل حق تعالی بی غرض است؟ اشاعره انجام 
هر کار برای هر غرضی را مستلزم نقص فاعل می دانند و این هر کار شامل 
انجام کار برای مخلوقات هم می شــود، ولی معتزله قائلند که چون انجام 
کار خیر بر خدا الزم اســت پس خداوند برای انجام فعل و خیر رساندن به 

خلق، غرض قائل هستند. 
شــیعه، ایصال خیر به دیگران، اظهار کمال و برخی موارد دیگر را غرض 

خلقت توسط خداوند مشخص نموده اند. 
در مباحث مربوط به اصل رجعت، برخی رجوع به حق تعالی را غرض نهایی 
داشته اند که رجعت یکی از جلوه های این رجوع به حق است و در آیاتی که 

تعابیری مانند )الّی المصیر( به این موضوع اشاره می کند. 

نظرات اساتید �
استاد رضانژاد: سؤاالت دقیقاً پاسخ داده شود، مانند پاسخ به این  سوال که 

انسان بگوید چرا آفریده شده ام؟ 
پیشــنهاد آن است که در پاسخ این سؤال گفته شــود   در برخی امور ما 

اختیاری نداریم و در حیطه حِق انسانی نیست که سؤال کند. 
استاد اسدی: بهتر اســت بحث در دو محور متمرکز شود یکی غرض و 
غایت فاعل اســت، یعنی خداوند بما هو فاعل، غایتی را دنبال می کند یا 
نه؟ و اینکه آیا غرضا زائد بر ذات را مد نظر قرار می دهیم )که کسی قائل 

نیست(. 
نکته ی بعد آنکه اگر غرض وجود داشته  باشد ولی   زائد بر ذات نباشد؛ در 
واقع، غرض،  همان ذات است و هدف اظهار کماالت است )خلقت الخلق 

لکی اعرف: در حدیث گنج مخفی( 
احتمال دیگر  آن که، غایِت فعل مّد نظر باشد و اینکه آیا مخلوقات، هدفمند 
خلق شده اند؟ نمی توان هدفمندی را انکار کرد چون فعل حق تعالی هدف 
دارد. عالمه طباطبایی مقاله ای در مجله مکتب تشیع دارند )در سال 1337( 
که عنوان آن مقاله هدف آفرینش است و بهترین و خالصه ترین مباحث 

را آورده اند. 
اســتاد مصطفی پور: کتابی به نام مبانی کالمی اجتهاد هست که برخی 
مســائل را در مورد غرض آفرینش گفته   و بیش از ده نتیجه و اثر را بیان 

کرده اند. 
خوب اســت تعریف متفق علیه در مورد غایت از دیدگاه های مختلف بیان 

شود. 
استاد دهقان: دیدگها امامیه را اینگونه می توان بیان نمود که نکات عرفانی 

و فلسفی را باید در این مورد ضمیمه نمود. 
استاد زمانی قمشه ای: مسئله غرض آفرینش در سه حوزه کالم، عرفان، 
فلسفه بیان می شود و میرزاده عشقی )شاعر( در گفتگویی با آقای مرتضی 

حائری، به بی هدفی اشاره می کند؛
خلقت من اندر عزل یک وصله ناجور بود
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گزارش گروه ها

من بدان راضی نبودم در حقیقت زور بود
و مرحوم حائری نیز با عشر جواب داده است. 

قرآن هم اشــاره فرموده، هل اتی علی االنسان حین من الدهر لم یکن 
شیئا مذکورا، یعنی انسان چیزی نبوده که بخواهد سوال و ... داشته باشد. 
مرحوم قوچانی صاحب ســیاحت شرق در بحث گفتگوی خدا و فرشتگان 
در مورد خلقت انسان می گوید فرشــتگان نمی توانسته اند درکی از افعال 

حیکمانه خدا داشته باشند که سوال از علت خلقت نموده اند.

استاد رضانژاد: در مرکز پاسخگویی به مسائل دینی پروژه ای 
انجام شــد و منتشر گردید که تا حدودی مسائل مطرح شده 

است و پاسخ به ابعاد مختلف عنوان شده است. 
استاد شهسواری: وظیفه متکلم آن است که از متون دینی 
بهره بگیرد و به استناد آیات قرآن و متون دینی توجه کنندو با 

راهنمایی های اهلبیت، تفصیالت را بیان کند. 

شیوه های پاسخ گویی قرآن به نیازهای روز

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم کالنتری�
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

 گروه علمی کالم

تاریخ ارائه: 1395/02/14�

چند مقدمه �
1. زیرا بنای مسلمانی قرآن است و در بین جوانان هم این موضوع،  پذیرفته 
شــده است لذا در میان نسل جوان گفته می شود که در هر موضوعی یک 

آیه قرآن بیاورید و حق همین است که ابتدا از قرآن سخن گفته شود. 
در کســی های آزاد اندیشی دانشــگاه ها نیز این موضوع مطرح می شود. 
دانشــجوی امروز تصور م کند که نابسامانی ها و مشــکالت ما به موارد 
دیگر مربوط می شود و اینکه قرآن، درمان و پاسخگوی مشکالت است و 
هنگامی که با تدریس واحد قرآنی در دانشگاه مواجه می شود به مشکالت 

بحث ها برخورد می کند نسبت به ظرفیت قرآن شک می کند. 
در کشورهای مختلف، گروه های لیبرالیستی بوده اند که قرآن را مربوط به 
حصر نزول می دانند و این موضوع ریشــه چند صد ساله دارد. در حالی که 

تک تک آیه ها تا آخر جهات، پاسخگو هستند و تحدیر قرآن ادامه دارد. 
موضوع دیگر آن اســت که ختم نبوت بدین معناست که خداوند آنچه تا 
پایان دنیا برای بشر الزم است، در قرآن قرار داده است و چیز جدیدی الزم 

نیست ختم نبوت به معنی عرضه کامل وحی است. 
البته اینگونه نیســت که چون امروز انسان به رشد عقلی کامل رسیده به 

وحی دیگر نیاز نیست. 

ســؤالی که در دانشــگاه ها هم زیاد مطرح می شود آن است 
که قرآن با همین کلمات، که تغییری در طول 1400 ســال 
در آن انجام نشده و هیچ تغییر کّمی و کیفی در آن مشاهده 
نمی شود، ولی زندگی بشــر هم به لحاظ کمی و هم کیفی 
تغییر یافته اســت. پس آن امر ثابت می خواهد بر امر متغّیر 
اعمال شود. مثاًل شبیه سازی از سلول، تغییر روابط انسان ها و 
نوع تغذیه و ... ایجاد شده، و چگونه آن آیه ها پاسخگوی این 

موضوعات است؟ 
عالمه طباطبایی در بحث انسان و نیازهای زمان، مشابه این 
ســؤال را مطرح کرده است و شهید مطهری هم در اسالم و 
مقتضیات زمان مطالبی آورده و سروش نیز در قبض و بسط 

و شیعت نیز همین را می گوید. 
پاسخ قرآن به نیازهای بشر در جریان سیال بشر، با چند ابزار 

شکل گرفته است:
بیــان جزئیات ابدی،  در فروعات ریز وارد می شــود. . 1

این هــا ریز های ابدی اســت و تغییری در بســتر زمان 
نمی کند؛
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میــان قواعد و اصول کلی بــدون بیان مصداق که در . 2
قالب زمان ها مصداق متفاوت می باشــد )مثل و اعّدوا 

لهم ما استطعتم من قّوه(
بیان مکانیزم ها که گسترده ای از اصول است مثل اصل . 3

تفّقه در دین، مکانیزم امامت، تفّقه در دین به معنی کار 
تخصصی و اجتهاد تخصصی است. مکانیزم اولی االمر 

)اهل بیت عصمت(
بطون قرآن هم بخشــی از ماندگاری قرآن است که . 4

فراتر از اصول و مکانیزم هاست یعنی آیه ها ثابت هستند 
ولی دینامیــزم درونی دارند و الیه هــای متعدد دارند. 
روایــت مربوط به بطــون را برخی دانشــمندان متواتر 

داشته اند مثل آیت اهلل خوئی، آیت اهلل معرفت؛ 
حتی ابن تیمیه که روایت مربوط به بطون را از نظر ســندی 

درست نمی داند باز هم بطن داشتن قرآن را می پذیرد. 
تأکید بر تدبّر که در آیات آمده نشانه دقت و رفتن به الیه های 
پایین تر اســت زیرا عرب که ظاهر را متوجه می شده است. 

پیوند قرآ« و عرت هم از این جا سرچشمه می گیرد. 
ابــن حجر هیتمی در کتاب الصواعق المحرقه با اســتناد به 
روایت ثقلین می گوید،  یکی از عترت همیشــه در کنار قرآن 
حضــور دارد، یکی از ضرورت های اینکه قدرت در کنار قرآن 
باشد، همین بواطن است علم به بطون، کار هر کس نیست. 
مرحوم کلینی در کافی نقل می کند که اهلبیت بارها فرموده اند 
هیچ کس قادر نیست بگوید همه علم قرآن، پیش ماست مگر 
اوصیای الهی اصطالحی از امام صــادق وجود دارد که 
قرآن به خورشید و ماه تشبیه شده است که خورشید به فطر 
ثابت می رســد ولی واقعاً در حال تغییر است. قرآن، ظاهرش 
یکی است ولی پیام ها کم کم عمیق تر می شود وسیع تر خود 

را نشان می دهد. 
شبه پیش می آید که چگونه یک کالم چند معنا داشته باشد؟ 
کالم خدا می تواند اینگونه باشد قل انزله الذی یعلم السّر فی 
الســموات و االرض خاتم االنبیاء هم می تواند در آن واحد 
کالمی را بگیرد که ده ها معنی دارد و عترت این معانی را در 
اختیار بشــر قرار می دهند، البته همه پاسخ های ائمه از قرآن، 
بطن نبوده است، بطن نمی تواند ظاهر را رد کند و بطن گیری 
دارای چارچوب است. از سوی دیگر بر اساس آیه انما یعلم 
القرآن شئ خطب به، درک عمیق این بطون هم مخاطبان 
واقعی معصومین هستند. این مکانیزم در زمان غیبت به جریان 
تفّقه در دین امتداد پیدا می کند اجتهاد روشمند را پیامبر و اهل 
بیت هم تأیید می کردند. امام صادق به ابان بن تغلب فرمودند 

»اجلس فی مجلس المدینة انت للناس«. 

برخی از ائمه مردم را به امثال ذکریا بن آدم ارجاع می دادند. در عصر غیبت 
که آب زالل نیست، باید مکانیزم تفقه استفاده شود. 

نظرات اساتید:
استاد اســدی: عمل ما بعد الوحی باید مورد دقت قرار گیرد، موحد و 

مؤمن اولین مسیری که طی می کند از راه عقل استفاده می کند. 
در موضوع تفّقه: فقه، اعّم از اجتهاد امروزی بوده است. پس تفّقه به معنای 

فهم و عمق فکر است، قدیم هم به علم کالم فقه اکبر گفته می شد. 
مســئله بطن و ظهر: مسئله بسیار غامضی است،  بله اهبیت علیهم السالم 
از بطن استفاده می کردند ولی اینکه بطن همین قرار گرفتن آن ها در کنار 

قرآن باشد، اینگونه نیست. 
عالمه طباطبایی می فرماید: این معانی متعدد در طول هم هستند و معارض 

هم نیستند و این استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیست. 
اســتاد شهســواری: ما باید با توجه به حدث ثقلین و تقریر درست آن 
می توانیم تلّقی اشتباه را از بین ببریم، یعنی اینکه الزم نیست همه چیز را 
فی الحال قرآن جواب بدهد، پس ضرورت ندارد همه چیز در قرآن باشد. آیا 

قرآن برای هر سبک زندگی و هر فرهنگی، پاسخ دارد؟ 
اســتاد مصطفی پور: این پاسخ ها در بحث احکام است، آیا این طرح ها در 
مورد معارف هم می تواند باشــد، یعنی تفقه مطرح شــده در قرآن، آیا در 

مباحث معرفتی نیز هست؟ 
استاد رضانژاد: مســئله جایگاه عقل را بیان کنید که خود قرآن، عقل را 

حجت قرار داده است. 
استاد دهقان: 4 نکته مطرح شده مهم است ولی مباحث هرمنوتیکی هم 

در اینجا ورود پیدا می کند و شبهات ایجاد می شود. 
اســتاد: تنها بر بحث صرف قرآنی تأکید نشــود و قرآن به صورت مجرد 

نیامده است و پیامبر به عنون مفّسر و مبّین همراه آن شده است. 
استاد زهادت: بحث )تبیاناً لکل شئ( که در قرآن آمده است باید شرح داده 

شود که این کل شئ به چه چیز اشاره دارد؟ 
عالمه شعرانی مباحثی در این موضوع دارد که انتظار درستی از قرآن نیست 

که در هر موضوع میان داشته باشد. 
در مورد عقل هم، معانی مختلف بیان می شود.

اســتاد زمانی قمشــه ای: قرآن، خودش الیه الیه دارد و مستعمین هم 
یکسان نیستند و هر کدام دسته های متعدد دارند؛ مالصدرا، قرآن را دارای 
چند نســخه می داند، یکی اینکه بر قلب پیامبر نازل شده و یک نسخه آن 
اســت که ما می بینیم. یک نسخه است که اهل معرفت و معنویت درک 
می کنند و یک نســخه که مال خود ائمه است یعنی به تعبیر روایت 
تحقق قرآن مال انبیاء و معصومین اســت، یعنی این ها، قرآن و ملموس 
هســتند. اینها قرآن متحقق هســتند. در طول زمان هم یک قرآن ناطق 
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است. فوق علم به باطن، خود تحقق قرآن است که اهل بیت تحقق 
قرآن است. 

اســتاد خزائلی: )و ال ربطب و ال تابس فی کتــاب مبین( چگونه در این 
موضوع تفسیر می شود؟ 

مطالب تکمیلی استاد کالنتری �
عقل را همیشه به صورت مطلق و ثبت یاد نشده است. در کتاب کافی جلد 
اول، تمجید و تحسین شده است ولی گاهی از عقل مذمت شده است، که 
این خدا با عقول انسان ها به دست نمی اید. در برخی موارد عقل هدایتگر 
اســت یعنی کلیاتی ایجاد می :ند ما را به نبوت و وحی می رساند. آیا وحی 

برای عقل چارچوب نمی گذارد؟ 
عقلی که در غرب استفاده می شود همان است که وحی آن را رد می کند. 

وقتی وحی آسمانی نازل شد، تبصره هایی می زند. 
قرآن: 18 بار ماده فکر در قرآن آمده است که از ماده تفعل است و یکمرتبه 

هم )فکّر( آمده است. در روایات آمده )فی ذات اهلل(، تفّکر ممنوع است. 

استاد زمانی قمشه ای: گاهی شرع به بن بست می رسد و عقل 
کارگشا می شــود. عالمه حلی، 150 آیه از قرآن می آورد که 
عقل آن ها را به ظاهــره نمی پذیرد مثل )جاء ربک(، »یداهلل 
فوق ایدیهم(؛ در برخی هم موارد هم بالعکس است. امام رضا 
می فرماید: )لو ال العقل لما یعرف الخالق و من الخلوق( شیخ 
مفید می گوید عقــل و وحی تعامل دارند، دو کلید برای یک 
مخزن هســتند، مثاًل در تعداد ائمه، شرع نمی گذارد بیش از 
12 باشد و از آن سو هم ظاهر آیاتی که عقل آن ها را توضیح 

می دهد. 

اصل �
تفّقه در دین ابتدا به فقه اکسب برمی گردد و بعد مباحث فقهی 

جدید در بحث ظهر و بطن درست است که پیچیده است. 
مبانی ما تخصصی است و مخاطب ما عاّم است این بستگی 

به روش های ما دارد.

اهل بیت از دیدگاه احمدبن حنبل

استاد علیرضا میرزایی�
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید محالتی

 گروه علمی کالم

تاریخ ارائه: 1395/02/28�

در ابتدا استاد رضانژاد مقدمه ای را بیان کردند.
اگر روایات کتب احمد حنبل را بررســی کنیم و مشــترکات روایی وی 
با نگاه تشــیع را در موضوع اهلبیت بررســی کنیم برای مقابله با 

گروه های افراطی و حمله های آن ها به تشیع، مناسب است. 
اســتاد میرزائی: در جهان اهل سنت به مهدویت   توجه شده است هم 

در اصل ظهور امام مهدی و هم از نسل فاطمه بودن ایشان؛
در کنز العمال متقی هندی، روایتی مربوط به زمینه سازی ظهور توسط 
مردم مشــرق آمده است و امید است انقالب اسالمی در این راستا قرار 
گیرد. احمد حنبل در فضائی که افراطی های عثمانی و اموی ایجاد کرده 

بودند، وارد شده و از اهلبیت سخن گفته است. 
وی یکی از فقهای چهارگانه اســت، حدود 30 هزار حدیث است که از 

چند صد هزار گردآوری و انتخاب نموده است. 
در مناقب وی گفته اند هزار هزار حدیث حفظ بوده اســت 
)فارغ از صحت این ارقام، آن هم در قرنی که وی می زیسته 

است.(
با توجه به منع حدیث در ســده اول و نیز بحث محنت که 
در مورد قرآن پیش آمد، فعالیت های احمد قابل توجه است. 
مســلک وی اهل حدیثی اســت که در معناشناسی ظاهر 

گراست. 
این ظاهرگرایــی باعث بروز برخــی تعارضات در مباحث 
می شــود. در  برخی مــوارد عقاید وی به شــیعه متمایل 

می شود. 
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احمد حنبل این مطلب را تأیید می کند که علی بن ابی طالب 
افضل اصحاب بوده است.در رجال نجاشی آمده ابن حنبل با 
نقل خطبه امام حســن  بعد از شهادت علی و ذکر 
این نکته در خطبه که دیروز کسی از شما مفارقت کرد که 
در علم کسی به پایه او نمی رسد، به مرجعیت قطعی علمی 

حضرت علی صحه می گذارد.1 
احادیث احمد را در 29 عنوان دسته بندی کردیم. 

احمد در 164 ق به دنیا آمــد و 241 از دنیا رفته و معاصر 
پنج امام است از امام کاظم تا امام عسگری است. وی 
از ابتدا فقیهی قابل اعتماد بوده است با امام کاظم مراوداتی 
داشته است و از شهادت امام کاظم ناراحت بود و در مقابل 
کســانی که می گفتند امام رافضی ها از دنیا رفته، گفته نه 
بگویید امام مشــرق و مغرب از دنیا رفت، احمد تنها کسی 
است که این گواهی را امضاء نکرد که امام کاظم به مرگ 

طبیعی از دنیا رفته باشد. 
وی با تأویل و تفســیر احادیــث مخالفت جدی دارد و این 

تفکرات باعث بروز سلفی گری نیز شده است. 

برخــی از عناویــن مربوط به اهلبیــت در آثار  �
احمد بن حنبل:

1. جایگاه ممتاز اهلبیت در نزد ایشان:
احمد حنبل فضای مســموم ضد اهلبیتی را با شــجاعت 

شکست. 
ابوالفرج ابن جــوزی و برخی نقل می کنند که وی گفته یا 
از او نقل شــده که اعالم کرد هرکس حضرت علی را 
به عنوان خلیفه چهارم نپذیرد با او ازدواج و صحبت نکنید.2
در صواعــق المحرقه ابن حجر هیتمی از احمد نقل شــده 
که تعداد فضایل امیرالمؤمنین برای هیچ کس دیگر وجود 

ندارد. 
عبداهلل بن حنبــل فرزنــد او نقل می کند کــه پدرم حدیث 
شــخصی به نام سفینه )نه حدیث ســفینه مشهور( را نقل 
می کرد و پس از این نقل از پدر پرســیدم »دربارة تفضیل 
، علی بن أبی طالب من  خلفاء چه می گویی؟ ...؟ گفت: یا ُبنیَّ
اهل بیــت، الیقاس بهم احد؛ ای فرزندم علی بن ابی طالب از 

اهل بیت است، هیچ کس با آنان قابل مقایسه نیست«.3
از او نقل شــده است که در مورد جمله )علی قسیم النار و 
الجّنة( گفت، پیامبر فرمود ال یحبک اال مؤمن و ال ینجضک 

اله المنافق، بنابراین علی قسیم النار و الجّنة است،4 

در  ، ج 1 ص 316 از پسر احمد مطالبی نقل می شود که منعکس کننده 
نگاه مثبت یک محدث شیعی به ابن حنبل است:

 احمد بن حنبل وارد کوفه شد و از عده ای از علمای حدیث آنجا، استماع 
حدیــث کرد و با اینکه برای یاد گرفتــن حدیث خیلی حریص بود، نزد 
یکی از علمای کوفه که مشــهور به تشیع بود نرفت، تا اینکه جمعی با 
احمد صحبت کرده و او را قانع نمودند تا با آن مرد مالقات نموده و از او 
هم اخذ حدیث کند. احمد به مالقات او رفت و احادیثی از او فراگرفت. 
هنگامی که خواســت برود، آن مرد عالم گفت؛ درخواستی دارم، احمد 
گفت؛ برآورده اســت،  گفت؛ دوست ندارم از پیش من بروی و عقیده ام 
را نزدت اظهار نکنم، گفت؛ بگو،گفت؛ عقیده ام این اســت که علی بن 
ابی طالب بعد از پیامبر اکرم بهترین مردم است و افضل و اعلم 
از تمام اصحاب آن حضرت اســت به همین جهت جانشین و امام بعد از 
پیامبر او می باشــد.احمد گفت؛ در این عقیده اشکالی نمی بینم، زیرا 
چهار نفر از اصحاب پیامبر به نامهای: جابر، ابوذر، مقداد، ســلمان، 

همین عقیده را داشتند.5 
محمــد بن ناصر گفــت؛ از احمد بن حنبل پرســیدم، آیا خالفت برای 
علی ثابت اســت؟ جواب داد؛ اعوذ باهلل، او کســی اســت که او را 

امیرالمؤمنین نامیده اند.6
او قائل بود که به دلیل علم و ایمان، علی ابن ابیطالب، فضل تقدم داشته 
 ،اســت و حدیث نقل می کند که پس از شهادت امیرالمومنین علی
امام حســن مجتبی سبط اکبر رســول خدا در خطبه ای منزلت 

علی را به مردم توصیف می کند. این 
»لقد فارقکم رجل باالمس لم یســبقه االولون بعلم و ال یدرکه االخرون؛ 
مردی دیروز از شــما مفارقت کرد که در علم از پیشــینیان کسی بر او 

پیشی نگرفته و از پسینیان کسی به او نخواهد رسید«.7  
روایــت دیگری با وحدت مضمون و تفــاوت مختصر در عبارت حامل 
همان معنی اســت. بجــای »ال یدرکه االخرون« از عبــارت »ال ادرکه 

االخرون« استفاده شده است.8

این روایت را نقل می کند که علی اولین ایمان آورنده بود. 
روایتی مطرح می کند که رسول خدا خطاب به فاطمه فرمود؛ 
»او ما ترضین انی زوجتک اقدم امتی ســلما و اکثرهم علما و اعظمهم 
حلما؛ آیا راضی نمی شــوی که تو را به همسری کسی برگزیدم که در 
مسلمان شدن بر تمام امت من مقدم و از همه بیشتر دارای علم و حلم 

است«.9

� دوستی و والیت اهلبیت
ابن عباس نقل می کند که رســول اهلل فرمود: من کنت موال فهذا علّی 

مواله .
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 مردم را در مورد سفارش پیامبر زازان بن عمر نقل می کند، علی
در غدیر خم به شــهادت طلبید و ســیزده نفر شــهادت دادند از رسول 
خدا این جمله را شنیدند که فرمود؛ »من کنت مواله فعلی مواله«.01

روایت غدیر با افزودن عبارتهایی پر معنی نســبت به روایت قبل از زید 
بن یثبع نقل گردیده است. پس از درخواست علی برای شهادت به 
آنچه از رســول اهلل شنیده شده است عده ای که در غدیر خم حاضر 

بودند به مفاد کاملتر روایت با این عبارت شهادت دادند؛ 
»فشهدوا انهم سمعوا رسول اهلل یقول لعلی یوم غدیر خم الیس اهلل 
اولــی بالمومنین؟ قالوا بلی قال اللهم من کنت مواله فعلی مواله اللهم 

وال من وااله و عاد من عاداه«.11

� مرجعیت علمی اهلبیت
در مســند علی بن ابیطالب، 819 حدیث می آورد و این تعداد، 250 

حدیث بیشتر از احادیث مربوط به فضیلت 3 خلیفه است. 
عبداهلل بن شــفیع، روایتی می آورد کــه امیرالمؤمنین متعد را به نقل از 
پیامبر حالل می داند ولی خلیفه ســوم می گویــد از ترس مردم این را 

اعالم نمی کنم. 
این مطلب در ج هشتم مسند احمد آمده است. 

در المســند، ج 8، ص 314 از عایشــه نقل می  شود: سل علّیًا فهو اعلم 
منی: یعنی عاشیه به اعلم بودن حضرت علی اعتراف می کند. 

در المســند، ج 9، ص 19: مقایســه معنی دار در مبــارزه روز خیبر بین 
صحابه مشــهور و گزینش علی به همه با عنوان محب و محبوب 
خدا و رســولش در روایت ذیل به روشــنی مورد اشاره قرار گرفته 

است.
»حاصرنا خیبر فاخذ اللواء ابوبکر فانصرف و لم یفتح له ثم اخذه من الغد 
فخرج فرجع و لم یفتح له و اصاب الناس یومئذ شدة و جهة، فقال رسول 
اللــه انی دافع اللواء غدا الی رجل یحبه الله و رســوله و یحب الله و 
رســوله ال یرجع حتی یفتح له فبتنا طیبة انفسنا ان الفتخ غدا، فلما ان 
اصبح رسول الله صلی الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء، و الناس علی 
مصافهــم فدعا علیا و هو ارمد، فتفل فــی عینیه و دفع الیه اللواء و فتح 
له؛ بریــده می گوید خیبر را محاصره کرده بودیم ابوبکر پرچم مبارزه را 
تحویل گرفت کاری از پیش نبرد و بازگشــت و فردا نیز این امر تکرار 
شد و مردم حاضر نگران وضعیت بودند که پیامبر فرمود؛ فردا پرچم 
مبارزه را به کســی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست دارند 
و او هم خدا و رسولش را دوست دارد، از صحنه مبارزه جز با فتح و 
پیروزی بر نمی گردد. بعد از ســخنان حضرت رسول مطمئن شدیم 
که فردا مســلمین پیروز خواهند شد. فردا که شد همه منتظر بودند که 
رسول اهلل پرچم را درخواست کرد و سپس علی را خواست که دچار 
چشــم درد بود از آب دهانش به چشم ایشان زد و پرچم را تحویل علی 

نمود و پیروزی حاصل شد«.21
بنابراین روایت، اثبات شفا یافتن شخصی توسط آب دهان 

پیامبر هم مطرح شده است. 
در ج 1، ص 704 در ســفینة البحار آورده اســت که احمد 
بن حنبل را هر چه شــکنجه کردند قبول نکردند امضا کند 
امام کاظم به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و در کل 

براوداتی با امام کاظم داشته است. 
در برخــی روایات عبارت »اثنی عشــر کعــدد نقباء بنی 
اســرائیل«، در مسند احمد آمده اســت که عدد ائمه را بر 

تعداد نقبادی بنی اسرائیل منطبق نموده  است. 13
جابر بن ثمــره ضمن تایید عدد 12 اضافه می کند؛ »کلهم 

من قریش«.41   
از زیــد بن ارقم )ج 7، المســند، ص 79( نقل می کند که 
پیامبر همه درب ها را به مســجد بست جز درب خانه علی 
می فرمــود: خدا به من دســتور داده و از امــر خدا تبعیت 

می کنم. 

� معیار سنجش ایمان بودن حضرت امیر
از علــی نقل می کند کــه پیامبر به مــن فرمود؛ »انه 
الیبغضنی اال منافق و ال یحبنی اال مومن؛ جز منافق بغض 

مرا ندارد و جز مومن دوست دار من نمی شود«.15
، احمد بن حنبل این ها را نقل می کند و رد هم نمی کند. 

قابل توجه است که احمد می گوید من احادیثی را می آورم 
که به پیامبر مسند می شود. 

در ج 10 مســند، ص 187 ماجرای ســالم دادن پیامبر در 
موقع نماز در خانه امیرالمؤمنین و قرائت آیه تطهیر را نقل 

می کند. 
در ج 10 ص 177، نقل می کند عطاء بن ابی رباح حدیث کسا 
را با ذکر نزول آیه 33 سوره احزاب تکمیل می کند و در پایان 
 به درخواســت ام سلمه و پاسخ معنی دار حضرت رسول
اشاره می کند؛ »انا معکم یا رسول الله؟ قال انک علی خیر«.16

رد درخواست همســر پرهیز گار پیامبر با جمله »انک 
علی خیر«، انحصار شــمول آیه تطهیر در پنج تن با قرائت 

شیعه را اثبات می کند.
در ج 1، ص 213 روایاتی در مورد امام مهدی می آورد. 

روایتی نقل می کند که پیامبر فرمود جبرئیل، از شــهادت 
امام حسین در شط فرات خبر داد، ج 1، ص 185 المسند

در همین ج 1، از توجه پیامبر به امام حسین و فضیلت 
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و شهادت ایشان نقل شده است. 
ماجرای جایگزینــی علی به جای ابوبکر برای اعالن 
برائت و  انصراف از واگذاری ماموریت به ابوبکر و جایگزینی 
 در قرائت بخشی از سوره برائت، رسول خدا علی
در جواب پرسش ابوبکر از علت لغو ماموریتش می فرماید؛ 
»...و لکن جبرئیل جائنی فقال؛ لن یودی عنک اال انت او 
رجل منک؛جبرئیل آمد و گفــت بجا آورنده این ماموریت 

خودت یا فردی از خودت باید باشد«.17
ج 2 ص 256 نقــل می کند که عبــداهلل بن عمر می گوید 
فضایلی که علی علیه الســالم داشــت که اگر داشــتم از 
شتران سرخ مو برایم بهتر بود ، این سه مورد این است که 
پیامبر دخترش را بــه عقد او در آورد که برایش فرزند 
آورد، درب تمام خانه را به مسجد جز درب خانه او بست و 

روز خیبر پرچم مبارزه را به او داد«.18

� :تصریح به بطالن مواضع دشمنان اهلبیت 
در ج 1 المسند، ابوکثیر نقل می کند:

با موالیم علی در جنگ نهروان بودم بعد از قتل آنها تعدادی 
از مردم در نفس دچار شــبهه شــدند، علی فرمود؛ ای مردم 
رســول خدا در مورد مردمی به مــا خبر داد که همانند 
تیری که از کمان خارج می شــوند و هرگز بر نمی گردند، از 
دین خارج می شــوند، عالمت این امر آن است که در میان 
آنان مردی سیاه چرده با دست معیوب وجود دارد که گوشت 
اضافی آن همانند پســتان زنان است)او به ذوالثدیه معروف 
است(. علی دستور داد آن مرد را در میان کشته ها پیدا کنید. 
جنازه او در کنار نهر پیدا شد و علی تکبیر گفت و فرمود خدا و 
رسولش راست گفتند و مردم پس از ایشان تکبیر گفتند 

و شادمان شدند و شبهه آنها مرتفع شد«.19 
در فضائل الصحابه، ص 66: رســول خدا فرمود: اشــقی 

االخرین، قاتل تو )ای علی( هستند. 
پیامبر در چند نوبت این جمله را خطاب به عمار یاســر 
فرموده است؛ »یا بن سمیة تقتلک الفئة الباغیة؛ پسر سمیه 

تو را گروهی طغیانگر خواهند کشت«.20
بحث تســبیحات حضرت زهرا را احمــد نقل می کند که 
پیامبر آموزش داد و حضرت امیر حتی شــب جنگ صفین 

هم ترک نکرد. 
 در المســند، ج 1، ص 183: در مکــه پیامبر به علی
فرمــود از دوش من باال برو و مــن )علی( حس کردم اگر 
بخواهم به افق های آســمان می توانم برسم و بعد بت های 

آن را شکستم. 
در المسند، ثقلین مطرح شده که عترتی اهل بیتی هم آمد، ج 4، ص 54 

عبارت انی تارک فیکم الثقلین خیلی تکرار شده است. 
روایت نقل می شــود که علی بر تأویل یا دشمنان می جنگد، ج 4، 
ص 68 این را پیامبر نقل کرد که من با تنزیل با دشــمنان می جنگم و 

علی بر اساس تأویل. 
در مواردی نقل می کند اهلبیت علیهم السالم خاص الخواص بودند. 

نکته دیگر آن که نقل کرده اســت: علی امیر جماعتی بود و آن ها 
خواستند از علی گالیه به پیامبر ببرند ولی رسول خدا ابتدا اعراض کرد 
و در نهایــت با ناراحتی گفت علــی را رها کنید ان علیًا منی و انا منه و 

این که او و ولّی مؤمنین بعد از من است. 
عبداهلل جدلی نقل می کند؛ »دخلت علی ام ســلمة فقالت لی، ایســب 
رســول الله فیکم؟ قلت؛ معاذ الله او ســبحان الله و کلمة نحوها، 
قالت؛ ســمعت رسول الله یقول؛ من ســب علیا فقد سبنی؛ خدمت 
ام سلمه رســیدم از من سوال کرد آیا شــما به رسول خدا جسارت 
و اهانت می کنید؟ گفتم پناه بر خدا که مرتکب این کار زشــت شویم. 
ام ســلمه گفت؛ از رسول خدا مکرر شنیدم که فرمود؛ من سب علیا 

فقد سبنی؛ کسی که به علی دشنام دهد به من دشنام داده است«.21
از ســعید بن مسیب نقل می شود که پیامبر به علی فرمود تو برادر من و 
من برادر تو هســتم. از ابن عمر هم نقل می شود که به پیامبر گفت من 
را برادر کسی نکردی و پیامبر فرمود تو برادر من در دنیا و آخرت هستی. 

نظرات اساتید حاضر �
استاد رضانژاد: آیا در مورد روایاتی مانند )علٌی خیر البشر(، تعلیق، رّد 

یا اثبات و توضیحی دارد؟ 
استاد میرزائی: نه هیچ اظهار نظری ندارد. 

اســتاد زهادت: مرحوم خواجه نصیر در تجرید دو حدیث می آورد به 
عنــوان  نص جلّی کــه  یکی از آن دو حدیث تحنئه اســت که پیامبر 

فرمود، سالم کنید بر علی به عنوان امیر المؤمنین. 
و روایت دیگر، تعبیر انت الخلیفه که پیامبر در مورد امیرالمؤمنین فرمود. 
آنچه در روایات اهل سنت در مورد فضیلت اهل بیت یا مخالف آن است 

را خوب است جمع شود و این تقابل تحلیل شود 
اســتاد کریمی: در  کتاب االمامة و اهل البیت که از محمد » بهرام« از 
تاریخ شناســان مصری است، در جلد دوم تمام مصادری که اهل سنت 

در مورد اهلبیت گفته اند را بیان می کند. 
در مباحث حدیث شــناختی این گونه نیست که نقل روایت از مسندها 
کافی باشــد. اربعین فخــر رازی، ج 2، ص 291 مطالبــی در مورد هم 
نصوص خفیه وجلّیه نقل می کند. ابن ابی الحدید هم در برخی موارد به 
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گزارش گروه ها

افضلیت علی اشاره می کند اما همین ها می گویند این ها داّل بر آن 
نیست که خالفت بالفصل علی را نزد ما اثبات کند. 

بنابراین برای چنین احادیثی در ابتدا تصحیح ســند شود طبق نظر اهل 
ســنت و بررسی شود و بعد تحقیق شود که معارضی برای آن ها نباشد. 
در برخی موارد می گویند احادیث کوفی همه منکر )انکار شــده( هستند 
و بخشی از روایات نقل شــده در مورد اهل بیت از این دسته) احادیث 

کوفی( هستند. 
استاد دهقان: این مناقب  و محاسن در شافعی و مالکی هم هست. 

استاد ایراندوســت: بحث نسخه شناسی اگر ضمیمه شود خوب است و 
اهل ســنت روی نسخه ها نقد و نظر دارند. برخی نسخه های موجود در 

مورد فضائل اهلبیت از زبان احمد بن حنبل را مجعول می دانند. 
اســتاد مصطفی پور: روایات مخالف هم در آثار ایشان بررسی شود و 

در کل مقایسه کنیم. 
استاد شهسواری: اگر از چاپ های حجاز و مصر استفاده می شود بهتر 

است تا به چاپ های بیروت و سوریه. 
در مــورد اصطالح روافض، امام باقر فرمود مــن افتخار می کنم که از 

روافض هستم.
 نقل این آثار، آیا نشــان دهنده عقیده امثال احمد بن حنبل به فضائل 

اهلبیت است؟ 
استاد اســدی: آیا احمد حنبل، مصادیق اهلبیت را نام می برد؟ آیا در 

روایات او، روایات فقهی که مستند به ائمه بوده باشد، وجود دارد؟ 
استاد زمانی قمشه ای: احمد بن حنبل در جواب عده ای گفت: باید نام 

علی را به عنوان خلیفه چهارم حتمًا در خطبه ها نقل شود. 
اســتاد رضانژاد: کتاب االمام الصادق المذاهب االربعه از اســد حیدر 

ظاهراً مطالبی شبیه مطلب فوق وجود دارد. 
استاد میرزائی: علت انتخاب احمد بن حنبل برای بررسی روایات اهل 
بیت آن است که ایشان ازریشــه های بروز سلفی گری است، پس اگر 

زبان مشترکی با شیعه پیدا شود، اثر کاربردی خواهد گذاشت. 
نکته ی دیگــر آن که معمواًل امثال کتاب صواعق المحرقه پس از ذکر 
فضائل اهلبیت، به شیعه می تازند و آنها را اهل غلّو و افراط می خوانند. 

پی نوشت:
1 . فضائل اهل البیــت من کتاب فضائل الصحابة، ص 98 / حدیث 

ش 137.
2 . ابن قدامه المقدسی، المغني، ج7، ص379.

3 .همان.
4 طبقات الحنابله، ج 1، ص 320 

5 .اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج 1، ص 
161 و خوانساری، روضات الجنات، ج1، ص 301.
6 .ابن الجوزی، مناقب االمام احمد حنبل، ص164.

7 .ابن حنبل، المسند، ج 1،ص 425 / حدیث ش 1719.
8 .همان، ج 1، ص426.

9 .همان، المسند، ج7، ص288/ حدیث 20329.
10 .ابن حنبل، المسند، ج 1، ص182/ حدیث ش641.

11 .همان، ص250/ حدیث ش 950.
12 . المسند، ج9، ص19/ حدیث ش 23054.

13  همان، ج 1، ص 555
14 .ابن حنبــل، المســند، ج7، ص 405/ حدیث ش 20840 و 

ص432/ حدیث ش 21005.
15 .ابن حنبل، المسند، ج1، ص183/حدیث ش642.

16 .همان، ص 177 / حدیث ش 26570.
17 .ابن حنبل، المسند، ج 1، ص318/ حدیث ش1296.
18 .ابن حنبل، المسند، ج2، ص 256/ حدیث ش 4797.

19 کنت مع ســیدی علی بن ابی طالب حیث قتل اهل النهروان 
فکان وجدوا فی انفســهم من قتلهم فقال علی؛ یا ایها الناس ان 
رســول اهلل قد حدثنا باقوام یمرقون من الدیــن ... فاخذها بیده 
فجعل یطعن بها و یقول صدق اهلل و رسوله و کبر الناس حیراوه 
و استبشــروا و ذهب عنهم یجدون.همان، ج1، ص 192/حدیث 

ش672.
20 .همان، المســند، ج 4، ص11/ حدیث ش 11011 و ص45 

حدیث ش 11166.
21 .همان، ج10، ص 228/ حدیث ش 26810.
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تعاریف وجود ذهنی �
1. هنگامی که ماهیت در نفس حاصل می شــود آثار ماهیت 

خارجی را ندارد که آن را وجود ذهنی نامند.
2. صورتی مساوی صورت شــیء خارجی است که ماهیت 
یکسانی دارد ولی در عدد مغایر آن است که در ذات مدرک یا 

قوه ای از قوای ادراکی وی نقش بسته است.
3. با توجه به مبانی صدرایی، وجود علمی معلوم است که در 
مرتبه ای دیگر از وجود معلوم قرار داشته، معلوم از آن دانسته 
شده و بر آن قابل حمل و صدق است ولی آثار خارجی وجود 

معلوم را واجد نیست.
4. ماهیات موجود در خارج، وجــودی در ذهن دارند که آثار 
ماهیت خارجی از آن صادر نمی شــود که به آن وجود ذهنی 

گویند که همان علم ما به ماهیات خارجی است.

نظــر فالســفه یونــان و قبــل از مســلمانان درباره  �
وجود ذهنی

قبل از آنکــه فصل مخصوصی تحت عنــوان وجود ذهنی 
مطرح شــود؛ فالســفه در مباحث مقــوالت، نفس، عقل و 
معقول، مباحث علم و ادراک و مسائل مربوط به آن، پیرامون 
وجود ذهنی بحث می کرده اند. با توجه به این نکته به بررسی 
ریشــه های وجود ذهنی در میان حکمای یونانی و اسالمی 

می پردازیم. 
یکی از اختالفات بین سوفسطائیان و حکما این بود که آنها بر 
خالف حکما قائل بودند که صورت عین خارجی به ذهن نمی 
آیند و بین آنها مطابقت کامل بر قرار نیست. در مقابل ایشان، 
دموکریتوس, سقراط, افالطون, ارسطو, اپیکوریان و رواقیان 

به تطابق صورت ذهنی با واقعیت خارجی معتقدند. 

وجود ذهنی در میان متکلمان �
مشهور آن اســت که متکلمان منکر وجود ذهنی هستند به 

دلیل آن که علم را اضافه به شیء خارجی می دانند نه حصول صورت آن 
در ذهن. مانند ابوالحسن اشعری یا حسن بصری. 

موافقان وجود ذهنی در میان متکلمان: ایجی، تفتازانی،  قوشجی.

نظر اولین فیلسوفان مسلمان درباره وجود ذهنی �
نظر کندی , نظر فارابی، اخوان الصفا، ابن زرعه، ابن سینا،  بهمنیار، غزالی، 
ساوی، بغدادی، ابن رشد، شیخ اشراق که همگی معتقد به عینیت صورت 
ذهنی با شیء خارجی به لحاظ ماهیت هستند و به نحوی مطابقت ذهن و 
عین را مطرح می سازند نه صرف حکایت. ایشان معتقد به وجود اشیاء در 
خارج و وجودی از آنها در ذهن هســتند. تعریف علم به صورت حاصل از 
شیء  نزد نفس هم در این راستا است. نیز اعطا صور اشیاء خارجی به عقل 
نیز حکایت از یکسانی ماهیت این دو دارد. مفهوم کلی از نظر آنها مفهومی 
اســت که بر ماهیت اشیاء خارجی به صورت یکسان داللت دارد و ماهیت 

مشترک میان اشیاء و مصادیق خود است. 

مســأله وجود ذهنی به عنوان بابی مستقل در آثار فخر رازی  �
و بعد از او

فخررازي و خواجه نصیرالدین طوســي نقش بسزایي در به  میان  کشیدن 
نظریه ي وجود ذهني داشته اند. ایشان با اختصاص فصلي مستقل به وجود 

ذهني موجب برجسته شدن این بحث در میان مباحث فلسفي شدند.
نظر خواجه نصیر الدین طوسی، قطب شیرازی، عالمه حلی و الهیجی به 

عنوان منکران وجود ذهنی.
مکتب شیراز و نظریات آنها درباره وجود ذهنی. مانند سید صدر،  صدر الدین 

دشتکی، دوانی و مالصدرا. 

ریشه بحث از وجود ذهنی �
1. مطابقت ذهن و عین

2. تفاوت میان صورت شــیء و خود شیء )الزمه این حرف می تواند عدم 
تطابق ماهوی باشد(

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

سیری در تطور وجود ذهنی در اندیشه حکمای مسلمان

جناب آقای دکتر حسام الدین شریفی�
؟؟؟؟

 گروه علمی معرفت شناسی

تاریخ ارائه: 1395/02/18�
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  مدیر گروه: دکتر عباس جوارشکیان
 دستیار پژوهشی: آقای حجت اهلل اسعدی

نظریه روایت در فلسفه

جناب آقای دکتر محمد سهیلی�
؟؟؟؟

 گروه علمی فلسفه

 گروه های علمی شعبه مشهدتاریخ ارائه: 1395/01/25�

روایت یا داســتان واره در گذشــته اهمیت ویژه ای داشته و از شیوه های 
اصلی بیان و تفکر در فلســفه اسالمی بوده است. اما امروزه تقریبا به طور 
کامل مغفول واقع شــده است، و این در حالیست که اکنون این مسئله در 

فضای فلسفه ی غرب بسیار مورد توجه است.
مقصود از روایت، عبارت اســت از هر داســتان وار ه اي که آغاز و انجامي 
دارد و اجزاي متشــکله آن پیوندي اندام وار با یکدیگر دارند. روایت یکي 
از اشــکال چهارگانه خلق نوشتار از میان سه نوع دیگر یعنی بحث کردن، 
اســتدالل کردن و توصیف وتفسیر کردن است.روایت همچنین شیوه اي 
براي اندیشیدن، تجربه کردن، نظم دادن به تجربه ها و ساخت واقعیت است. 

شیوه اي که مي تواند هم عرض فرضیه ها و نظریات علمي باشد.
بر مبناي برداشت بارت، روایت، شیو ه اي از نظم دهي به تجربه ي انسان و 
انتقال اندیشه  ها و شناخت عالم به خودمان و دیگران است. بنا بر این روایت 

دو جنبه دارد؛ شناختن و اندیشیدن
نمونه هایی از روایت:

ـ در قرآن کریم در آیاتات مربوط به خلقت و آفرینش موجودات
ـ در نهج البالغه در خطبه نخســت امام علی به عنوان شخصی که 
شــاهد خلقت است، در نســبت دادن ایجاد جهان به قدرت خداوند تعالی 

آفرینش را روایت می کند.
ـ حکایت های رمزی و داســتان های سهروردی نمونه بارزي از روایت در 
حوزة فلســفه و عرفان اســت. برخی از آثار وی نظیر: عقل سرخ، صفیر 
سیمرغ، آواز پَر جبرئیل، لغت موران، فی حالت طفولیت، روزی با جماعت 

صوفیان، الغربة الغربیه و نیز رســاله ی فی المعراجـ  که هنوز 
منتشر نشده استـ  این رساله ها که به فارسی نگاشته شده با 

زبان رمزی روایت شده است.
ـ رساله حی بن یقظان ابن سینا، در نوع خود، نه تنها در میان 
آثار وی بی نظیر بوده، بلکه در ســّنت نگارش های فلســفی 
مسلمانان نیز تازگی داشته اســت. پس از آن، سهروردی و 
ابن طفیــل هریک به نوعی در بیان مقاصــد فکری خود از 
آن متأثر شــده اند. میرداماد در پاسخ به پرسش هایی درباره 
رموز این رساله شــرحي نگاشته است. به عقیده کوربن این 
تمثیل نخستین منبع برای تشخیص و شناخت طرح ابن سینا 
در حکمت مشــرقی اســت و برای ارزیابی تاثیر ابن سینا بر 

سهروردی اهمیت زیادی دارد.
ـ دیدگاه سهروردی به داستان حی بن یقظان: چون داستان 
»حّی بن یقظان« را خواندم، هر چند شامل سخنان روحانی 
شگفت و اشارتهاي عمیق شگرف است، آن را عاری یافتم از 
تلویحاتی که اشاره کند به طور اعظم، یعنی طاّمه کبری که در 
نامه هاء خداوندی مخزون است، و در رمزهاء حکیمان مکنون، 
و هم در »داستان سالمان و ابسال پوشیده آمده است. رازی 
اســت که مقامات پیروان تصّوف و صاحبان مکاشفه بر آن 
استواراست، و در رساله »حّی بن یقظان« )نیز( بدان اشارتی 
نیست، جز در پایان کتاب و..، پس بر آن شدم که اندکی ازآن 
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به شیوه داستانی بنام »قّصه غربت غربّیه« برای بعض دوستان 
بزرگوار، بپردازم. 

نمونــه ای از بهره گیری ســهروردی از روایــت در کتاب 
حکمت االشراق؛ ســمعت المالئکة صیاح البرار من خشیة 
الّله، فتضّرعوا فیهم الی رّبهم أن »یا صاحب العظموت، و رب 
العلین، و ناصب ســرادقات القــدرة، و مضی ء لالکوان! صّل 
علیهم؛ أّن صالتک الخیر یفرح بها کّل قلب قّوام. رّبنا! اّن قوما 
صاحوا فی نجواهم و بکوا فی محاریبک طالبین برکات سماء 
جاللک، تبّرؤوا عن الطواغیت و تجّردوا عن الســحت، و بذلوا 
جهدهم فی سبیلک الکریم، فاجعل لهم من لدنک حّظا عزیزا، 

و اجعل لهم من لدنک سلطانا نصیرا منیرا«.

اســتجاب الّله دعوة المالئکة فی الذیــن یعملون الفاضالت 
و یصبرون علی التعّبد و ال یشــرکون به شیئا، اّنهم اذا وردوا 
عرصة القدرة یغشیهم ما غشــی المقّربین الذین قاموا تحت 

درجة الکبریاء عند مصدر الجود. 1

ـ نمونــه ای از بهره گیریی مالصــدرا از رویکر روایتی: علم 
االشــیاء في قضائه الســابق جملة و تفصیاًل، ثم نزلها بفدره 
المعلوم تنزیاًل، رتبها بمقتضي مشــیته احســن الترتیب، و 
خصصها علي وفق عنایته بالتبعید و التقریب. ابدع المبدعات 
بقدرته فابدي آزالها، و انشــأ الکاینات بحکمته فسمي آجالها، 
نظمها في ســلک الزمان تقدیمًا و تأخیرًا و خلق کل شــيء 
فقدره تقدیرًا و لم یحتــج في ذلک الي زمان و مکان بل قال 

»کن« فکان.2

روایت شیوه ای برای خلق معنا �
بحث های فلسفی در حوزه ی روایت به صورت فیلم، شعر، 
داستان، و... که ارزشی معادل استدالل عقلی دارد قابل بیان 

است
به عنوان مثــال در فیلم برگزیده هالیوودی به نام "شــهر 
تاریک" ، که ســاخته ی جان مرداک اســت چندین مبحث 
فلسفی نظیر؛ دیدگاه هیوم در مورد نفس، شیطان فریب کار، 
مباحث وجود در فلسفه اگزیستانس، ابر مرد نیچه و... رد قالب 

فیلم بیان می شود.
و یا فیلم سه گانه ی ماتریکس که پس از تولید و پخش، کتب 

متعددی در پیرامون تبیین مباحث فلسفی آن نگاشته شد.

دیدگاه ریکور در مورد روایت �
ریکور روایت را مشــتمل بر ساختار هاي عمیقي مي داند که 
پیکربندي  هاي عینِي روایي، تجلي آن ها در ســطح حکایت 
اســت. وي ماندگاري عملکرد روایي را بر پایه ي جستجوي 

این ساختار ها مطرح مي سازد و این جستجو را »تعمق« نام مي دهد. و آن 
را مبتني بر سه خصوصیت روش شناختي ذیل مي داند:

1. روایت، برخوردار از بیان  هاي روایي)شامل گفتاري، نوشتاري، نگار هاي 
و حرکتي( و رده  هاي روایي)شامل اسطوره، حکایت تمثیلي، رمان، حماسه، 
تراژدي، درام، فیلم، داستان مصور، تاریخ، نقاشي و مکالمه( است و رویارویي 
با این تنوع و حاالت شمارش ناپذیري که از ترکیب آنها ناشي مي شود، تنها 
از طریق استنتاج، یعني ساخت الگویي فرضي از توصیف که چند زیر رده ي 

اصلي از آن مشتق مي شود، امکان پذیر است.
2. این الگو ها در حیطه ي زبان شناســي ساخته مي شوند. بر این اساس، 
ارزش  هاي ســاختاري واحد هایي بلندتر از جمله، از ساختار هاي زباني در 
سطوح پایین تر از جمله، مشتق مي شــوند. آنچه فراسوي جمله مي یابیم 
»گفتمان« اســت)یعني پي آیند هایي از جمله که تابع نظمي هســتند( و 

حکایت یکي از وسیع ترین رده  هاي گفتمان است. 
3. ترکیــب بندي حکایت همــان ترکیب بندي زبان اســت یعني، باید 
پیوســتگی و انسجام را که دو وصف متفاوت ولی مرتبط اند و قالب و معنا 

را باهم سازگار سازد.

روایت و معنا �
گریما که اساســاً معنی شناس است به روایت نیز از دیدگاه معنی شناسی 
می نگرد. به اعتقاد گریما ساختارهای روائی را می توان در نظام های دیگری 
که مانند نقاشی از زبان طبیعی استفاده نمی کنند نیز به کار برد. به عبارت 
دیگر می توان گفت که گرچه روایت دارای ســاختاری جهانی است و به 
اصطالح نقشــه ی ذهنی آن محدود اســت ولی در زبانها و فرهنگ های 
مختلف به شیوه هاي گوناگون نمود مي یابد. به نظر گریما معنا تنها وقتی 

قابل درک است که در قالب روایت درآید.

ارتباط روایت با سایر رویکردهای فلسفی �
مفاهیم و مقوالت متعددي مرتبط با ساختارگرایي، روایت و گفتمان مطرح 
هستند. این مفاهیم را در سه ســطح 1-واژه ونماد و نشانه، 2- متن 3- 

فرامتن، مي توان مورد بررسي قرار داد.
روایت در هرسه سطح مطرح است، گرچه حضور اصلي آن در سطح متن 
دیده مي شــود. در سطح فرامتن، روایت با بینامتنیت و هرمنیوتیک ارتباط 
برقرار مي کند و در سطح واژه، نماد و نشانه، با نشانه شناسي و معناشناسي 

مرتبط است. 
درسطح متن، روایت با ساختارگرایي ارتباط جدي دارد که در تحلیل ساختاري 
روایت نمود یافته است. همین طور با تحلیل گفتمان و معني شناسي کاماًل 
مرتبط است. هم چنین مي توان گفت بخش عمده اي از رمزگذاري در سطح 
روایت صورت مي پذیرد. و نیز روایت محمل مناسبي براي مباحث واسازي 

به شمار مي رود. 
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روایت و تفکر �
از نظر برونر، دو شیوه ي متفاوت براي کسب معرفت)شامل تجربه کردن، 
نظم دادن به تجربه  ها و ساختن واقعیت( وجود دارند که نوع اول را مي توان 
»پارادایمي« و نوع دوم را »روایتي« نامید. آنچه در شیوه ي پارادایمي مهم 
است خوش ساخت بودن، داشتن استدالل  هاي منطقي و داشتن قوانین و 
احکامي است که بیانگر صدق  هاي جهان شمول باشند. روایت نیز شیو ه اي 
براي اندیشــیدن، تجربه کردن، نظم دادن به تجربه  ها و ســاخت واقعیت 
است. شیو ه اي که مي تواند هم عرض فرضیه  ها و نظریات علمي باشد. البته 
این شــیوه، معیار هاي قضاوتي خاص خود دارد. روایت  ها با فراز و نشیب 

احساسات، نیت  ها و انگیزه  هاي انساني سروکار دارند. 

مقایسه بین استعاره و روایت �
ریکور در کتاب  قاعدة استعاره مي گوید که نوعي تخیل زباني در کار است 
که از طریق نیروي استعارت براي بیان چیزها به شیوه هایي تازه به تولید 
و بازتولیــد معنا مي پردازد. عمل روایتگري نیز به همین ترتیب با آفریدن 

پیرنگ ها و شخصیت هاي تازه به خلق معاني نو مي پردازد.

کاربرد روایت در فلسفه �
تبیین فلسفي؛ که در غرب شاهد آن هستیم که به عنوان نمونه عرفان های 

کابالیســتی و یهودی و... را در فیلــم هایی مانند هری پاتر 
نمایش می دهند. 

تفکر فلسفي؛ بایستی بررسی شود که آیا روایت می تواند به 
صورت آکادمیک شیوه ای برای مباحث فلسفی مطرح شود.

نقد فلســفي؛ روایت می تواند در نقد دیدیگاه های فلسفی و 
نظریات معارض مورد استفاده قرار گیرد، نقد فیلم از این منظر 

به عنوان شیوه ای شناخته نشده مورد توجه است.
فلسفه و زندگی؛ روایت ابزاری مناسب برای ارتباط جامعه و 
نحوه ی رسوخ فلسفه و عقالنیت را به جامعه عرضه می کند.
فلسفه براي کودکان؛ روایت در ارائه مباحث فلسفه و کودک، 

نقش اساسی دارد.
نتیجه آنکه برای ترویج فلسفه در جامعه و برنامه ریزی های 
در این حوزه، نظریه روایت نقش عمده ای دارد از سوی دیگر 
کاربرد آن در فیلم، ســینما، نقاشی، هنر، داستان نویسی و... 

بسیار گسترده است. 

پی نوشت:
االشــراق  حكمــة   .1
فصل 8 وارد آخر... ص 
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین واسطی
 دستیار پژوهشی: آقای حجت ایمانی کیا

قرائت های  چهارگانه در تعریف و تحقق علم دینی

جناب آقای دکتر جهانگیر مسعودی�
عضو هیئت  علمی دانشگاه فردوسی مشهد و معاون آموزش و پژوهش مجمع عالی شعبه مشهد

 گروه علمی علوم انسانی

 گروه های علمی شعبه مشهدتاریخ ارائه: 22 و 1395/02/23�

در این نشست که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه  و همچنین دانشجویان 
و طالب برگزار شــد دکتر مســعودی درباره امکان و تحقق علم دینی به 
ارائه بحث پرداخت و عنوان نمود:تمدن اسالمی نوین، نیازمند فلسفه های 
مضاف اسالمی و علوم انسانی اسالمی نوینی است.آیا چنین چیزی امکان 
پذیر و قابل تحقق اســت؟ آیا می توان علوم انسانی اسالمی و فلسفه های 
مضاف اســالمی داشت؟ که به نظر ما پاســخ این سوال کامال وابسته به 
این اســت که ما چه تعریف و تصویری از علوم دینی داشته باشیم و مراد 
از علــم در این بحث نه Knowledge و نه Science اســت بلکه مراد 

Discipline است.

وی در ادامه بیان کرد: اگر پرسیده شود آیا ما  نمونه محققی 
از علم دینی داریم؟ پاسخ این است که مشخص ترین نمونه 
ی علوم دینِی محقق، فلســفه های دینی، و بطور مشخص 
برای ما فلســفه اسالمی است. البته برخی با تکیه بر رویکرد 
تعریفی به رد علم دینی پرداخته اند. نمونه مخالفین، در میان 
روشنفکران آقای ملکیان است که می گوید: با توجه به تعریف 
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فلسفه و تصویری که از اســالم داریم، فلسفه اسالمی ، نه 
فلسفه است و نه اسالمی است. مخالفین ملکیان پاسخهایی 
بــه تعریف و رویکرد وی داده اند کــه در جای دیگر باید به 
آن پرداخت.لذا در پاسخ به مساله »امکان و چگونگی تحقق 
علم دینی« همچنان نیازمند رویکرد تعریف محور و استناد به 

مباحث تعریفی هستیم.
عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی در ادامه به چهار قرائت 
محوری در باب تعریف علم دینی پرداخت و خاطرنشان کرد: 
از میان قرائتهای مختلف علم دینی شاید بتوان چهار قرائت 
و خوانش را زیربنای تمامی خوانشهای دیگر قرار داد که هر 
کدام از قرائتهای دیگر به صورت مســتقیم و یا غیرمستقیم 
بــا این قرائتهــا در ارتباطند. این قرائتهــا عبارتند از: قرائت 
رایشنباخی از علم دینی، قرائت هیدگری، گادامری و دبرویی 

و یا مکملی که توضیح هر کدام به اختصار چنین است:

  قرائت رایشنباخی �
هانس رایشنباخ، فیلسوف معروف علم که منسوب به حلقه وین 
و پوزیتیویست های منطقی است در علم قایل به دو ساحت 
 context(و مقام اســت؛ مقام و ساحت کشــف و گردآوری
of Discovery ( و دیگــری ســاحت و مقــام داوری و 
قضاوت)context of Justification(.  بر طبق نظر وی، ما 
در مقام شکار که مقام دستیابی به علوم و ایده های شخصی 
اســت، محدودیتی برای استفاده از منابع و امکانات  مختلف 
نداریم اما وقتی که به مقام داوری می رسیم، یعنی مقام شکل 
گیری علم جمعی، باید ایده ها و فرضیه های خود را به کمک 
روش خاص آن علــم مورد آزمون قرار داده و تبدیل به علم 

جمعی کنیم.
بر این اســاس  و بر مبنای تقسیم او، تعریف علم دینی می 
تواند این باشد:   دانشی که در مقام شکار، از ایده ها و آموزش 
های دینی بهره می برد و در مقام داوری، از ابزارهای داوری 

در آن علم.

تصویر گادامری یا دیالوگی �
بر اســاس نظریه هانس گئورک گادامر، موسس هرمنوتیک 
فلســفی، فهم مــا از یک متن حاصل امتــزاج دو افق متن 
وخواننده)مفسر( است) Fusion of Horizons(. فهم اساسا 
هویتی دیالوگی دارد و نتیجه گفتگوی واقعی میان دو طرف 
است. در این دیدگاه که نه متن محور و نه مولف محور و نه 
مفسر محور است، همه اطراف قضیه اصالت دارند و هیچکدام 
بتنهایی نقش اول را ایفا نمی کنند. بدینسان رویکرد گادامر 

یک رویکرد گفتگویی است. بر طبق نگاه گادامر از فهم، می توان از علم 
دینی یک تعریف گفتگویی ارایه داد. علم دینی علمی اســت که از امتزاج 
دو افــق علم و دین در ذهن عالم دینی پدیــد می آید؛ اگر دین در ناحیه 
مشخصی، مثال در باره ی روان انسان، آموزش هایی داشته باشند و از سوی 
دیگر، دانشی تجربی چون روانشناســی نیز تئوری ها و ایده هایی در باب 
شناخت روان آدمی داشته باشد، می توان تصور کرد که روانشناسی دینی 
یک نوع دانش و دیسیپلین خاص است که از امتزاج این دو در ذهن یک 
اندیشــمند و یا در محیط مشترک و بین االذهانِی گروهی از اندیشمندان  
بوجود آمده است.  این امتزاج نتیجه یک گفتگوی واقعی و در واقع نتیجه 

اصالت دادن به هر دو سوی گفتگوست.

تصویر هیدگری یا اکوسیستمی �
بر اســاس نگاه هیدگر هر یــک از ما در جهانی)world( افکنده شــده 
ایــم)projected(، یک جهان فکری و فرهنگی، جهانی از باورها و پیش 
ســاختارهای ذهنی)pre structures(. این جهان، جهان تنفس فکری ,و 
فرهنگی ماست. زیست جهان انسان به تمام افکار و اعمال و احساسات و 
خروجی های وجود انسان شکل و رنگ و بو می دهد. انسانی با یک زیست 
جهان و با یک اتمسفر و اکوسیستم سنتی قطعا نمی تواند علم یا صنعت 
یا هنری بیافریند که رنگ و بوی سنتی ندهد، و در مقابل انسانی که واقعا 
جهان و اکوسیســتی مدرن دارد، بخواهد یا نخواهد، هر چه تولید می کند 

مدرن خواهد بود. )از کوزه هر آن برون تراود که در اوست.(
اصطالح جهان)world( در هیدگر متناظرهایی در فیلسوفان دیگر دارد : 
 tradition & ( هوســرل ، سنت و افق )life – world( زیســتـ  جهان

horizon( در گادامر، گفتمان )discourse( در فوکو

بازی های زبانی)linguistic games(،  پارادایم)paradigm( در توماس کوهن.
 اصل ســنخیت میان علت و معلول نیز به لحاظ فلسفی دیدگاه مزبور را 

پشتیبانی می کند.
همین تعبیر را می توان در تعریف علم دینی بکار گرفت؛ علم دینی علمی است 
که انسانی دینی، که جهان و اکوسیستم درونی او دینی شده است بوجود می 

آورد، انسانی که در فضا و اتمسفری دینی تنفس فکری و روحی می کند.

 قرائت مکملی یا دوبرویی �
در فیزیک کالسیک )از ق 17(دو نظریه متفاوت در باره ماهیت نور وجود 
داشته استنظریه ذره ای آیزاک نیوتن، نظریه موجی کریستین هویگنس. 
اما در فیزیک کوانتوم این دو نظریه همدیگر را نفی نمی کنند بلکه تکمیل 
می کنند و در یک دیدگاه جامع با عنوان ” نظریه مکملی“ قرار می گیرند.
گروه بسیاری در طرح دیدگاه مکملی نقش داشته اند که از همه بیشتر لویی 
دوبروی، فیزیکدان معروف فرانسوی  با ارایه نظریه ذره ای – موجی برای 
نوروالکترون وبطورکلی هرنوع ماده و ایجاد ارتباط میان فیزیک ماده)ذره( 

و فیزیک موج  برنده جایزه نوبل در 1929  شد.
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گزارش گروه ها

همزمــان و پــس از وی نظریه مزبور در میان فیزیکدانــان جدید، بویژه 
طرفداران فیزیک کوانتوم پیروان بســیار دارد، کســانی چــون : آلبرت 

اینشتین،ماکس پالنک، نیلز بور و دیگران.
به اعتقاد آنان تمام ذرات بنیادی در عالم، هم حالت و خاصیت ذره ای دارند 
و هم حالت و خاصیت های موجی حتی ذرات ترکیبی باالتر چون اتم ها و 
مولکول ها.در قرائت مکملی از علم دینی، با الهام از مدل مکملی در فیزیک 
مدرن، تاکید براین اســت که :الزم نیســت برای علم دینی منحصرا یک 
ماهیت و یک تعریف اخذ کرد.بلکه علم دینی می تواند صورت هایی تحققی 

و تعریفی متنوعی داشته باشد، حتی در منظومه فکری یک متفکر واحد!!

دکتر مسعودی پس از تبیین و توضیح این خوانشها از علم و چیستی 
آن در پایان نتیجه گرفت هنگامی که سخن از علم دینی می کنیم 
باید به یاد داشــته باشیم که این مفهوم اوال مفهومی تک مصداقی 
نیست، ثانیا در اکثر قرائت های مزبورواقعیتی فازی و تشکیکی است، 
ثالثا ممکن است، درست  مانند علوم سکوالر  متکثر و دارای انواع 
مختلف باشد، و حتی به لحاظ روشی نیز مقید به یک روش و رویکرد 

خاص نباشد.
درپایان جلســه اساتید و دانشجویان با دکتر مسعودی در این باب و 

موضوعات مرتبط با آن به پرسش و پاسخ پرداختنند. 

  مدیر گروه:  دکتر جهانگیر مسعودی
 دستیار پژوهشی: آقای حجت ایمانی کیا

مبانی کالمی سلفی گری )2(

جناب آقای سید حسین همایون مصباح�
؟؟؟؟

 گروه علمی کـالم

 گروه های علمی شعبه مشهدتاریخ ارائه: 1395/02/1�

در بحث سلفی گری چند عامل کلیدی مطرح اند که از جمله ی آنها زمینه 
و عوامل، بیان مولفه ها و نقد و بازاندیشی مولفه ها را می توان نام برد.

پژوهشــگر جامعه المصطفی و دفتر تبلیغات اسالمی خاطر نشان کرد: در 
بحث از زمینه ها و عوامل شکل گیی سلفی گری به دو دسته از آن عوامل 

اشاره کرد: عوامل بیرونی و عوامل درونی.
همایون مصباح ادامه داد: از جمله ی عوامل بیرونی  دز شکل گیری جریان 
مبانی و مولفه های سلفی گری، به سه عامل مهم می توان اشاره کرد که 
از جمله آنها اولین عامل آن است که  با توجه به پیشرفت تاریخی در عرصه 
اسالم و دادو ستد مکاتب و فرق اسالمی با یکدیگر در مقاطع تاریخی میان 
قرن دوم تا پنجم هجری، ریشه ی این جریان به آن دوران بر می گردد. 
عامل دوم در قرون یازده و دوازده هجری اســت که قلمرو جهان اسالم 
به عوامل گوناگوئن کوچک و کوچکتر می شد و طبیعی بود که در چنین 
اوضاعی زمینه های پیدایش و نمو جریانهایی مانند ســلفی گری هر چه 
بیشتر و بیشتر شــود. عامل سوم تعدد مکتبهای فلسفی و علمی و ظهور 
مدرنیته، مولفه های علم گرایی، عقل گرایی، سکوالریزم و... بودند که با 
تاثیری که بر قلمرو جهان اســالم گذاشتند، سبب شدند این جریان به و 

رشد خود ادامه دهد.

عضو شــورای علمی گروه کالم مجمــع در ادامه افزود: اما 
عوامل درونی هم نقش بسزایی در شکل گیری جریان سلفی 
گری داشتند که از جمله ی آنها می توان به تنش در جهان 
اسالم میان قدرتهای منطقه ای، مکتبها و حوزه های علمیه 
که برون داد آن بر اســاس نظام های آموزشــی آنها، نوعی 
بنیادگرایی و ســلفی گری است، اشاره کرد. همچنین تفرقه 
های موجود در جهان اسالم در عرصه کالن مذهبی و پیروی 
از ظنون که در قرآن به شدت با گمانه زنی های تفرقه انگیز 
مخالفت شــده اســت و تکیه بر نقل به جای عقل و از همه 
مهمتر تمســک به آیات ذو وجوه قرآن که به ظاهر دیگران، 
اعم از نهاد، مذهب، دین و شــخص را مذمت می کنند مانند 
آیاتی از قبیل انما المشرکون نجس، و آیات مربوط به جهاد و 
نفی و مذمت ادیان دیگر، سبب شدند جریان سلفی گری رشد 

و قوت بیشتری پیدا کند.
در پایان جلســه اســاتید و مخاطبان وارد گفتگو و پرسش و 

پاسخ شدند که مصباح به آنها پاسخ گفت.
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  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین ظهیری

منطق پژوهش )اعتبارسنجی در علوم نظری و استنادی(

جناب آقای دکتر لطف الله نبوی�
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 گروه علمی منطق و معرفت شناسی

 گروه های علمی شعبه مشهدتاریخ ارائه: 1395/01/18�

اعتبارسنجی, سومین گام از مراحل روش علمی بعد از مساله 
یابی و نظریه پردازی است. علوم در یک دیدگاه روش گرایانه 
به علوم قیاسی و علوم استقرائی تقسیم گشته و در رتبه بعدی, 
علوم قیاسی به علوم صوری و علوم نظری و علوم استقرائی 

به علوم تجربی و علوم استنادی تقسیم می گردد.
بعد از عبور از روش اصل موضوعی در اعتبارســنجی علوم 
صوری مانند منطق, آمار و ریاضیات, روش تحلیل منطقی, 
شبیه روش اصل موضوعی علوم صوری, جهت اعتبارسنجی 
علوم نظری به کار می رود. در این روش که متناسب با ساختار 
درختی علوم قیاسی است با یکسری حدود و اصول موضوعه 
)Axioms( یا به تعبیر قدما مبادی تصوری و تصدیقی که به 
منزله ریشه است برمبنای یکسری قواعد می توان,قضایای 

پایه )basic theorems( و سپس فروعات آن را اثبات کرد.
متأســفانه برخالف ســاختار درختی مرتب علوم صوری, در 
برخی از علوم نظری مانند فلسفه این ساختار, نامرتب است. 
یکی از مصادیق اصلی ایــن درهم آمیختگی, عدم تفکیک 
basic theo-( از قضایای پایه )Axioms )اصول موضوعــه 

rems( است, تفکیک این دو مسئله از باب برهان پذیرنبودن 
اصــول موضوعه )Axioms( در کنار برهان پذیری قضایای 

پایه )basic theorems( بسیار مهم است.
مساله اصالت وجود در فلسفه دوره اسالمی و صدرائی, شاهد 
مناســبی بر این نکته است. در پیشگفتار کتاب نظام حکمت 
صدرائی که یکی از بهترین تقریرهای نظام صدرائی اســت, 
اصالت وجود را در کنار تشــکیک, حرکت جوهری و وجود 
رابط به عنوان ستون های اصلی حکمت صدرائی و در ادامه, 
اصالت وجود و تشکیک در وجود را به عنوان اصول مهم تر 
و در نهایت با بیان ابتای تشکیک بر اصالت وجود, این اصل 
را اصل اساســی این نظام معرفی کرده است. خب اگر اصل 

یا به عبارت دیگر Axiom اســت نیازی به اثبات ندارد, درحالی که جناب 
مالصدرا در مشاعر براهین متعددی بر اصالت وجود اقامه می کند.

مهندس علی قلی بیان, مترجم آثار فلسفی برکسون در کتاب منطق عشق 
عرفانی معتقد است که تاکنون یک استدالل منطقی بر اثبات اصالت وجود 
اقامه نشــده است و پیشــنهاد می کند که اصالت وجود را به عنوان اصل 
موضوع بپذیریم. او ریشه این مشکل را در نبود تعریف دقیق کلمات دانسته 
و می گوید ایشان به تعبیر دکارت در سرداب تاریک مبهمات به سروکول 

هم می زنند.
البته می توان برای حل نســبی اشکال مذکور در ساختار این علوم از واژه 
عامی مثل احکام پایه )Principles( اســتفاده کرد اما راه حل اساســی, 
مســیری است که غرب از دوران دکارت شروع کرد و با کارهای اسپینوا و 
 )Axiomatic( الیب نیتس تکمیل شد, یعنی تالش برای اصل موضوعی
کــردن متافیزیک. این تالش در قرن بیســتم با کارهای گودل تحوالت 
اساســی یافت و آخرین دســتاوردهای, آن مربوط به تالش های زالتا در 

کتاب principia metaphysica در سال 1999 است.
گفتیم که علوم  استقرائی به دو حوزه علوم تجربی و علوم استنادی تقسیم 
می گردد. درحوزه علوم استقرائی بنای ورود به اعتبارسنجی علوم تجربی و 
بررسی روش های آزمایشگاهی, بالینی, میدانی و پیمایشی نیست و فقط 
در حد یک جمله عرض کنم که برخالف علوم قیاسی که برمبنای ریشه 
های پیشینی به سنجش میزان اعتبار نظریات می پردازیم, این جا مبنای 
اعتبارسنجی میوه های پسینی است و ضمنا نظریات, به جای اثیات قیاسی, 

با درجه ای از احتمال, تأیید استقرائی می شوند.
و اما اعتبارسنجی در علوم استنادی؛ آنچه در علوم استنادی نقش محوری 
دارد متن است و مراد از متن, اعم از متون نوشتاری, گفتاری و یا رفتاری 
است. علوم استنادی در یک تقســیم روشی به علوم أسنادی مانند علوم 

حدیث و علوم استنباطی مانند علم تفسیر متون دینی, تقسیم می گردد.
به طور عمومی, روش استنادی به پنج روش تحلیل محتوا, أسنادی, دلفی, 
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گزارش گروه ها

فهم عینی و تفهمی تقســیم می گردد کــه دو روش اول در حوزه علوم 
أسنادی و سه روش دیگر در حوزه علوم استنباطی به کار می رود.

روش تحلیل محتوا مبتنی بر این اصل است که متن, پیام خود را باید ابراز 
کند و به عبارت دیگر, اگر پیام متن باید پشتوانه لفظی داشته باشد و مالک 
در شناســایی آن, تحلیل کّمی محتوا یا شناسایی موارد تواتر کّمی است. 
این جا شناخت و برجسته کردن محورها یا خطوط اصلی یک متن خیلی 
اهمیت دارد و اینکه تکیه کالم ها چقدر و با چه ضریبی تکرار می شود در 

شناخت محورهای اصلی متن نقش بسزایی دارد.
در روش أسنادی, برخالف روش تحلیل محتوا که مبتنی بر تحلیل صوری 

و به نوعی تواتر لفظی است, تواتر محتوایی در اسناد مالک ماست.
به تعبیر آقای دکتر ساروخانی, استفاده از اسناد و مدارک معتبر برای شناخت 
یک واقعیت رفتاری یا تاریخی, روش أسنادی است. اینجا برجسته سازی 
و تکیه کالم ها مهم نیســت و به تعبیر دیگر با صورت متن کاری نداریم 

بلکه محتوای متن مهم است.
 ,)Max Weber( اما در علوم استنباطی, ما با سه روش تفهمی ماکس وبر
روش فهم عینی کارل پوپر )Karl Popper( و روش دلفی مواجه هستیم.

قبل از ورود به بحث الزم اســت متذکر شــوم که علوم انسانی از جهات 
متعددی با علوم طبیعی تفاوت دارد و دانشــمندان بزرگی مانند وبر بر این 
تفاوت ها اصرار داشته اند. در علوم طبیعی فقط علت کاوی می شود ولی 
در علوم انســانی دلیل کاوی می شــود. این تفاوت را می توان با مقایسه 
تحلیل متفاوت ســقوط برگی از درخت و ســقوط اختیاری انسانی از بام 

تاحدی درک کرد.
اینجا می پذیریم که تحلیل خارجی و طبیعی برای عمل انســانی ناکافی 
اســت و نیاز به تفسیر درونی دارد و این یعنی ورود اختالف تفاسیر. جناب 
پل ریکور در کتاب تعارض تفسیرها می گوید: از آنجا که قرائت هر متنی 
خواه ناخواه درون یک سنت یا نحله فکری خاص صورت می گیرد, معضل 

تفسیرهای گوناگون همیشه پابرجاست.
اینجا چالش اعتبارســنجی جدی می شود و تالش های امثال وبر و پوپر 

درواقع به دنبال این هدف شکل گرفته است.
وبر در روش تفهم عینی, مالک تحلیل و تفسیر اعمال را نیات پس ذهن 
شخص دانسته و برای این کار معتقد به نوعی بازاندیشی است او در کتاب 
اقتصــاد و جامعه می گوید: باید خویشــتن را به جای عامل یا عامالن در 
تاریخ یا جامعه گذاشت و به این وسیله عمل تاریخی یا اجتماعی را از درون 

احساس کرد.
اما درمورد نحوه اعتبارسنجی این بازاندیشی می گوید: پیش از آنکه بتوان 

بدیهی ترین تعبیر را, تبیین, قابل فهم و معتبر دانست باید به 
روش های معمول علی مهار تفهم را دردست گرفت.

یعنی در اعتبارســنجی آن باید به سراغ روش های پنج گانه 
اســتقرائی استوارت میل یعنی توافق و اختالف و ... رفت که 
فرصــت ورود به آن در این جا نیســت. این روش مجموعا 
علی- تفهمی است یعنی در نظریه پردازی باید به سراغ قصد 
و غرض و نیت عامل رفت و نهایتا با مالک استقرائی, آن را 

ارزیابی کرد.
اشــکالی که بر این نظر گرفته اند این است که شما در این 
روش مجبوری ذهنیت را ایجاد کنی و معلوم نیســت درمقام 
ارزیابی بتوانی از آن خارج شوی. لذا پوپر در روش فهم عینی 
معتقد است که برای تحلیل, به جای نیات پس ذهن, باید به 
ســراغ عینیت و مسائل پیش چشم او رفت و ابتدا درک کرد 
که او با چه مسائل و ماجراهایی درگیر بوده است و بعد از فهم 
شرایط و موقعیت, میزان سازگاری رفتار او با این موقعیت را 

باید بررسی کرد.
به نظر می رسد که هم وبر و هم پوپر حق می گویند و نیات 
پس ذهن و مســائل پیش چشم, هریک جایگاه خود را دارد 
مثال در تفســیر یک غزل عرفانی حافظ ممکن است مسائل 
پیش چشــم بی معنی باشد و باید به ســراغ ذهن عمیق و 

عرفانی او رفت.
و اما دلفی نام معبدی در بیســت و پنج کیلومتری آتن است 
که در یونان باســتان محل شور عقالی قوم بوده است و بر 
همین اساس نام روش پنجم در اعتبارسنجی علوم استنادی 
و به عبارت دیگر روش سوم در اعتبارسنجی علوم استنادی 

استنباطی را از این مکان اقتباس کرده اند.
پیشنهاد روش دلفی برای خروج از اختالف تفسیرها, ارجاع به 

عقال و خردمندان قوم است.
روش دلفــی در یک تعبیر دقیق جمــع آوری و تجمیع آراء 
نخبگان و خبرگان و کارشناســان مشرف و منصف در امری 
بدون شــاهد مستقیم و محتاج تفسیر برای شناخت بیشتر و 

تصمیم گیری مناسب تر است.
همانطور که مالحظه می کنید در این جا تواتر تفســیری و 
تأویلی مطرح است و تواتر پای استقراء را به میان می آورد و 

لذا این روش هم استقرائی است.
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ســومین همایش از سلسله همایش های »حکمت و حکمای خراســان« نکوداشت حضرت آیت اهلل عالمه 
ســید جالل الدین آشتیانی در روز 94/12/19 از ســوی مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد و با همکاری 
دفتر تبلیغات اســالمی خراسان رضوی و دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی در سالن همایش های دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار گردید.
در این نشســت علمی دکتر غالمرضا اعوانی، حجت االســالم والمســلمین دکتر ســیدمرتضی حســینی 
شاهرودی، حجت االسالم والمسلمین حسینی شریف، حجت االسالم والمسلمین حسینی آملی به بیان سخنان 

خود پرداختند.
آقای دکتر سید موسوی دبیر علمی این نشست بودند.

سومین همایش نکوداشت

»حکمت و حکمای خراسان«
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نشست علمی

آقای دکتر سید موسوی: بســم اهلل الرحمــن الرحیم. به همه حضار 
محترم، به ویژه اســاتید معزز دانشــکده و جناب آقای دکتر اعوانی سالم 

عرض می کنم. 
دیــوار و  در  از  پــرده  بــي  یــار 
االبصــار اولــي  یــا  اســت  تجلــي  در 
بلنــد آفتــاب  و  جویــي  شــمع 
تــار در شــب  تــو  و  روشــن  بــس  روز 
بینــي رهــي  خــود  ظلمــات  ز  گــر 
انــوار مشــارق  عالــم  همــه 
طلبــي عصــا  و  قائــد  کــورَوش 
همــوار و  روشــن  راه  ایــن  بهــر 
ببیــن و  گلِســتان  بــه  بگشــا  چشــم 
خــار و  گل  در  صــاف  آب  جلــوه 
بــي رنــگ صــد هــزاران رنــگ ز آب 
گلــزار ایــن  در  نگــر  گل  و  اللــه 
عشــق از  و  نــه  طلــب  راه  بــه  پــا 
بــردار اي  توشــه  راه  ایــن  بهــر 
چنــد کاري  عشــق  ز  آســان  شــود 
دشــوار بــس  عقــل  پیــش  بــود  کــه 
اآلصــال و  بالغــدو  گــو  یــار 
واالبــکار بالعشــي  جــو  یــار 
گوینــد ار  ترانــي  لــن  رهــت  صــد 

دیــدار بــر  دیــده  دار  بازمــي 
تــا بــه جایي رســي کــه مي نرســد
افــکار دیــده  و  اوهــام  پــاي 
جــا کآن  محفلــي  بــه  یابــي  بــار 
بــار نــدارد  امیــن  جبرئیــل 
منــزل آن  و  راه  زاد  آن  ره،  ایــن 
بیــار و  بیــا  اگــر،  راهــي  مــرد 
دگــران چــون  راه  مــرد  اي  نــه  ور 
یــار مي گوي و پشــت ســر مــي خار
هاتــف، اربــاب معرفــت کــه گهــي
هشــیار گــه  و  خوانندشــان  مســت 
از مــي و جــام و مطــرب و ســاقي
زنــار و  شــاهد  و  دیــر  و  مــغ  از 
قصــد ایشــان نهفته اســراري اســت
اظهــار گاه  کننــد  ایمــا  بــه  کــه 
پــي بــري گــر بــه رازشــان دانــي
اســرار آن  اســت ســر  کــه همیــن 
کــه یکي هســت و هیچ نیســت جز او
االهــو1 الالــه  وحــده 
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سومین همایش بزرگداشت و نکوداشت حکمای خراسان را 
در این ایام به مرحوم آیت اهلل آشتیانی اختصاص دادیم؛ چون 
در اواخر سال هشتاد و ســه بیماری ایشان اوج گرفت و در 
اوایل سال هشــتاد و چهار در ایام عید از دنیا رفتند. ابتدا در 
خدمت جناب آقای دکتر رئیســیان، ریاست محترم دانشکده 

هستیم. 

زندگی نامه علمی آیت الله سید جالل الدین آشتیانی �
)ریاست   رئیسیان  دکتر 
دانشگاه  الهیات  دانشــکده 
فردوسی مشهد(: أعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم، بسم الله 
الرحمن الرحیم و به نستعین، 

إنه خیر ناصر و معین.

 به رسم ادب میزبانی وظیفه 
خود می دانم به حضار محترم، اســاتید معزز، دانشــجویان 
گرامی و به ویژه مهمانان عزیز و سروران محترمی که افاضه 
خواهند کرد، خیرمقدم عرض کنم و همچنین خدمت سرور 
محترم، جناب آقای دکتر اعوانی خیر مقدم ویژه دارم. حدود 
بیســت سال پیش در تربیت مدرس در خدمت ایشان بودیم 
و از محضر ایشان کسب فیض کردیم، تمثیل غار افالطون 
برای کســب معرفت را یــادم نمی رود که با شــور خاصی 
می فرمودند. همچنین تشــکر می کنم از سرور محترم جناب 
حجت االسالم و المسلمین آقای حســینی آملی، سرور معزز 
جناب آقای دکتر شاهرودی و استاد عزیز جناب آقای حسینی 
شــریف، که این بزرگواران قبول زحمت کردند، إن شــاء اهلل 

افاضه خواهند فرمود. 
  چند نکته را به دانشجویان عزیز عرض می کنم. شخصیت 
مرحوم آشتیانی، هم در داخل ایران شناخته شده و هم جنبه 
بین المللی داشته اســت. خاورشناس معروف، هانری کربن 
درباره ایشــان می گوید زمانی می توانیم خط مشی، فعالیت 
و خالقیت ســید جالل الدین آشتیانی را توصیف نماییم که 
بگوییم او مالصدرای دیگری اســت. مرحــوم دکتر حمید 
عنایت هم از مرحوم آشتیانی در کنار مرحوم عالمه طباطبایی 
به عنوان مدرسان حکمت سنتی در ایران معاصر یاد می کند. 
این بزرگوار، شخصیت بسیار برجسته ای است. در آشتیان در 
ســال 1304 به دنیا آمد و در فروردین 1384 هم به رحمت 
خدا رفت. تحصیالت ابتدایی ایشان در آشتیان بود و در سال 
1323 بــه قم مهاجرت کرد. در نجف هم مدتی را از محضر 
اساتید کسب فیض کرد و دوباره به قم برگشت. حدود هشت 

ســال در محضر مرحوم عالمه طباطبایی بــود و مدتی هم در قزوین در 
درس میرزا ابوالحســن رفیعی قزوینی شرکت کرد. ایشان در مهر 1338 
تدریس در دانشــکده معقول و منقول دانشگاه فردوسی را شروع کرد )آن 
موقع اســمش الهیات نبود.(. با تألیف رساله ای در مبحث وجود در بهمن 
1338 در دانشگاه استخدام شد، در خرداد 1340 هم به رتبه دانشیاری و در 
آذر 1345 هم به مرتبه استادی نایل شد. از سال 1349 سه دوره مدیریت 
گروه فلســفه و حکمت اســالمی را در این دانشکده به عهده داشت و در 
آبان 1355 هم عضو کمیته  انتصابات و ترفیعات شــد. در سال 1355 هم 
به دلیل فعالیت های برجسته در حوزه پژوهش به جایزه بنیاد فرهنگی البرز 
نایل شدند و در آبان 1375 هم بازنشسته شد. در اسفند 1376هم به عنوان 
دانشمند برجسته توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی انتخاب شد. 
در شهریور 1377 مجدداً برای تدریس در دانشکده دعوت به همکاری شد. 
در مهر 1377، اولین نکوداشــت ایشان در دانشگاه برگزار شد و در بهمن 
1377هم در شانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی به دلیل تألیف 

کتاب شرح قیصری بر فصوص، جایزه دریافت می کند.
 می توان گفت این بزرگوار با چهل سال تتبع و تحقیق و سی سال تدریس 
در حوزه و دانشــگاه، در میان معاصرین از بزرگ-ترین حکما، شارحان و 
مورخان عظیم الشأن در زمینه فلسفه و عرفان نظری، به ویژه مکتب وحدت 
وجودی مالصدرا بود. جالب این اســت که ایشان، تعطیلی و غیرتعطیلی 
نداشتند و دائماً در حال تحقیق و پژوهش بود و اصاًل  تعطیلی در قاموس 
ایشان وجود نداشت. از ایشان مقاالت و آثار متعدد و پنج اثر مستقل چاپ 
شده است که عزیزان زحمت کشیدند و نمایشگاهی را ترتیب دادند. شرح 
بر زاد المسافر مرحوم مالصدرا، شرح حال و آرای فلسفی مرحوم مالصدرا، 
شرح فصوص الحکم فارابی، شرح مقدمه قیصری بر فصوص و هستی از 
نظر فلســفه و عرفان، آثار مستقل این بزرگوار است. حدود بیست و شش 
مقاله و سی و یک اثر مرتبط با تعلیقات و تصحیحات و مقدمات آثار عرفانی 

و فلسفی از این استاد گران قدر به یادگار مانده است. 
برپایی چنین نکوداشتی قطعاً فوایدی خواهد داشت، اواًل تجلیل و تعظیم از 
مقام علم و عالم و معرفت است، و در مرتبه بعدی آشنا شدن دانشجویان 
عزیز ما با مفاخر جامعه  و آثار علمی است و این می تواند درس آموز و مایه 

الگو گرفتن عزیزان باشد. 
در پایان وظیفه خودم می دانم که از مهمانان و ســروران عزیزی که قبول 
زحمت کردند و مطالبی را افاضه می کنند تقدیر و تشــکری داشته باشم، 
همین طور از نهادهایی مثل مجمع عالی حکمت اســالمی مشــهد، دفتر 
تبلیغات اسالمی و دانشکده الهیات که در برپایی این نکوداشت و همایش 
زحمت کشــیدند. از همه عزیزانی که به نحوی زحمت کشــیدند تقدیر و 
تشکر می کنیم. از برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سید موسوی که قبول 
زحمت کردند نیز تشــکر می کنیم. البته ایشان از شاگردان استاد بودند و 
خودشان را مدیون استاد می دانند؛ لذا برای اداره جلسه قبول زحمت کردند. 
و از جناب آقای دکتر مســعودی مدیر محترم گروه فلسفه تقدیر و تشکر 
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نشست علمی

می کنــم که این بزرگواران هم در برپایی این مجلس و محفل علمی که 
إن شــاء اهلل مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیرد، زحمت هایی کشیدند. 

والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته. 

دکتر سید موسوی: از جناب آقای دکتر رئیسیان، رئیس محترم دانشکده 
بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر اعوانی در کالس درس می فرمود دانشجویان 
در گذشــته به شــهری می رفتند تا چیزی یاد بگیرند؛ ولی االن برعکس 
شده است و ما باید برویم تا آموزش دهیم. ایام سوگواری حضرت فاطمه 
صدیقه اطهر را تســلیت عرض می کنم و از جناب آقای حسین زاده 
دانشجوی ارشد دانشــکده الهیات که از قاریان بین المللی هستند تشکر 
می کنــم. همانطور که آقای دکتر فرموند در ایــن برنامه که با همکاری 
مشــترک مجمع عالی حکمت شعبه مشهد و دانشــکده الهیات دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار می شــود زحمات فراوانی را آقای دکتر مسعودی 
و همکارانشــان کشیدند. برنامه به این شکل اســت که در خدمت آقای 
دکتر اعوانی، جناب حجت االسالم و المسلمین آقای حسینی شریف و جناب 
حجت االسالم و المسلمین آقای حسینی آملی خواهیم بود و بعد اگر عزیزان 
احیاناً ســؤاالتی داشتند، در خدمتشان هستیم. آقای سید حسن مصطفوی 
می فرمود، وقتی مرحــوم عصار در تهران از دنیا رفته بود آقای دکتر نصر 
نامه ای نوشــته بود که اگرچه عصار از دنیا رفته است اما آقای سید جالل 
الدین آشتیانی بســیار عالم تر و جوان تر از عصار موجود است. در خدمت 
جناب آقای دکتر اعوانی با موضوع اهمیت و جایگاه اســتاد آشــتیانی در 

فلسفه ایران هستیم. 

اهمیت و جایگاه آیت الله آشتیانی در فلسفه ایران  �
دکتر اعوانی: اعوذ باهلل من الشیطان 
الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم، حسبنا 
اهلل و نعــم الوکیل، نعــم المولی و نعم 
ْرلی  النصیر. َربِّ اْشَرْح لِی َصْدِری َوَیسِّ
أَْمِری َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّســانِی َیْفَقُهوا 

  .2َقْولِی
 بسیار خوشحالم که در خدمت عزیزان 
هســتم. برای بزرگداشت مرحوم استاد 
عالمه سید جالل  الدین آشتیانی، حکیم و فیلسوف و عارف قرن ما، خیلی 
تشکر می کنم. بنده مرحوم آشتیانی را از سال 1347 می شناختم و با ایشان 
حشــر و نشر داشتم.   آن موقع دانشــجوی دوره دکتری بودم و به علت 
ارتباطی که با جناب اســتاد دکتر نصر داشتند، من هم دانشجوی ایشان 
بودم. همچنین برای تدریس برای اســتادان دانشگاه تهران دعوت شده 
بودند و کتاب مشــاعر را هر روز صبح برای مدت بیش از یک ماه و شاید 
دو ماه درس می داد، هر روز اســتادان در دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران 
جمع می شدند و هر وقت کنگره ای در مشهد بود تا همین اواخر خدمتشان 
می رسیدیم. واقعاً ایشان از هر حیث استاد بزرگ حکمت و تجسم حکمت 

بودند، حکمت در وجودش تبلور و تحقق داشت. حکمت مثل 
خواندن کتاب و حفظ نیست، تحقق به حکمت است و متحقق 
بودن در وجودش موج می زد، حکیمانه  زیســت و حکیم هم 
همیشه غریب است، غریب به دنیا آمد و غریب رفت. به نظر 

من چنانچه باید و شاید قدر او را نشناختیم. 
 ما باید به فرهنگ خودمان توجه بیشــتری داشته باشیم و 
قدری دقت بیشــتری کنیم. کســی مانند حکیم آشتیانی و 
بزرگان و اساتید او، در فرهنگ ما اتفاق افتاده است و در هیچ 
فرهنگ دیگری دیده نمی شــود. مثاًل عالمه عصار، مرحوم 
طباطبایی، امام راحل، حکمای مکتب تهران که تهران را شهر 
هزار حکیم گفتند، سبزوار، هر جایی که مرکز حکومت بوده 
است مرکزحکمت بوده است، مانند مراغه و خواجه نصیر، یا 
هر جای دیگری. این جمع بین علوم دینی، حکمت و عرفان، 
به عالوه حکمت فقط در ایران اتفاق افتاده است. شما در عالم 
تســنن نمی بینید که حکیمی، عارفی، فقیهی، عالم به علوم، 
جمــع بین حکمت کند، این خیلی معنا دارد. شــما در مصر 
و در هیچ کشــور عربی نمی بینید. و این نه یک نفر دو نفر، 
اتفاقی نیســت، یک قانونی بوده است. در طی ادوار و اعصار 
گوناگون قبل از اســالم، ایرانی ها به حکمت معروف بودند و 
به جهت همین حکمت بوده اســت که حکمت اهل بیت را 
پذیرفتند و حکمت در پرتو اهل بیت نشــأت پیدا کرده است؛ 
وگرنه جریان های دیگری که اآلن هست حاصل تعالیم ائمه، 

پیامبر و قرآن نیست. پس این را در خط تعالیم ائمه ببینیم. 
دیگر اینکه حکما همیشه در جایی بودند که شیعه بودند، مثاًل 
فارابی نتوانســت در بغداد بماند و پیش سلسله همدانیان در 
حلب که شیعه بودند رفت. محمود غزنوی ابن سینا را دعوت 
کرد ولی در آنجا نماند و فرار کرد و همیشــه کینه محمود و 
مســعود غزنوی در دلش بود و در آخر به اصفهان حمله کرد 
و اولین کاری که مســعود کرد خانه ابن سینا را تاراج و غارت 
کرد و مقدار زیادی از کتاب های او از بین رفت. رواج حکمت 
در دوره صفویه بر اثر تشیع اســت. ایران قبل از اسالم، نزد 
یونانیان به داشتن حکمت شهرت بسیار داشت. من نمونه های 
فراوانــی دارم که نمی خواهم همه را بیان کنم؛ مثاًل یکی از 
بزرگ ترین مورخان فلســفه یونان که کتاب او به یونانی در 
دو هزار سال پیش نوشــته شده است، دیوگنس الئرتیوس3 
»زندگی فیلســوفان«4 را نوشته اســت که معتبرترین کتاب 
است. او در کتابش درباره اینکه حکمت از کجا شروع شد اول 
از ایران نام می برد و شرح حکمت آنها را می دهد و از خیلی از 
کتاب های دیگر و از بزرگان یونان نقل می کند. اینکه یونانیان 
چه کردند خودش یک کتاب می شــود. یــا افلوطین5  برای 
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فراگرفتن حکمت به ایران آمد و چون پولی نداشــت در سپاه 
امپراطور گردیانوسـ   این را فرفریوس، شاگر معروف افلوطین 
در سرگذشــت زندگی افلوطین نوشته است ـ  ثبت نام کرد تا 
به ایران بیاید و حکمت بیاموزد. ولی سپاه گردیانوس شکست 
خورد و او ســالم ماند و دیگر به اسکندریه برنگشت و به رم 
رفت و مکتب نوافالطونی6 را در آنجا تأسیس کرد. همچنین 
وقتی آکادمی افالطون در سال 529 به وسیله ژوستینیانوس7 
که ضد فلســفه بود بسته شد هفت تن از بزرگان حکمت که 
زعمای آکادمی بودند به ایران پناه آوردند و بنا بر قولی، ســه 
سال در جندی شاپور ماندند، و مقدار زیادی از آثار ارسطو به 
زبان پهلوی پیش از اسالم ترجمه شده بود. ابن مقفع آنها را 
از پهلوی ترجمه کرده اســت که چند رساله از آنها را انجمن 

فلسفه مرحوم دانش پژوه چاپ کرده است. 

جایگاه فلســفه در خراسان و ارتباط استاد آشتیانی  �
با حکمت مشاء و اشراق

بنده ارتباط مرحوم آشــتیانی را با چهار مکتب مشاء، اشراق، 
ابن عربی و مالصدرا می گویم. اول به جایگاه خراسان اشاره  
می کنم. بزرگ ترین فالسفه مشاء، در خراسان بودند و کسانی 
که بیش ترین ضدیت با فلسفه را داشتند نیز از خراسان بودند. 
اگر خراسان بزرگ را در نظر بگیریم فارابی از خراسان بزرگ 
اســت، دو شاگرد بزرگ کندی که ابوطیب سرخسی و ابوزید 
بلخی بودند و آن مکتب را ادامه دادند، ایرانشهری از ایرانشهر 
نیشابور، ابوالحســن عامری و بیرونی نیز از نیشابور بوده اند، 
به ویژه ابن ســینا که بزرگ ترین حکیم تاریخ است که تحول 

عظیمی در فلسفه به وجود آورد. 
بنابراین، خراسان مرکز حکمت مشاء به طور خاص بوده است. 
اما بزرگ ترین دشــمنان فلســفه هم از اینجا بوده اند. وقتی 
نظامیه بغداد تأسیس شــد برای خنثی کردن تأثیر فاطمیان 
که شیعه بودند همه کســانی که برای تدریس دعوت شدند 
از خراسان بودند؛ ازجمله ابواســحاق اسفراینی که از همین 
اسفراین بوده است، امام الحرمین جوینی، و باالخره غزالی که 
قبول نکرد. غزالی دشمن فلسفه بود و کتاب تهافت الفالسفه 
و المنقذ من الضالل را نوشــته است و کتاب های دیگر که 
در آنها فلســفه را تخطئه کرده اســت و عده ای را هم حتی 
تکفیر کرده است. و بیشتر مدرسان ضد فلسفه نظامیه بغداد 
از همین خراسان بودند. شهرستانی نویسنده ملل و نحل هم 
ضد فلسفه بود، ایشان استاد بود و سال ها در نظامیه تدریس 

می کرد. اما برد با فالسفه بود.
 فالســفه  زندگی پر فراز و نشیبی داشتند، اینکه فلسفه ادامه 

داشــته، به دلیل تحمل همه این مشکالت است. در همین طوس، غزالی 
طوسی در جهان اسالم نفوذ زیادی داشت. اخوان المسلمین هر صبح که 
بیدار می شدند غزالی را مثل قرآن می خواندند. اما از همین طوس قهرمانی 
مانند خواجه نصیر پیدا شد که همه اینها را خنثی کرد. همه کتاب هایی که 
بر ضد فلســفه نوشته شده بود از محصل رازی گرفته که نقد المحصل را 
نوشت، گفت اشارات او جرح است و شرح اشارات نوشت، در پاسخ فالسفه، 
شهرستانی کتاب مصارع المصارع را نوشت و فلسفه را احیا کرد، آشتیانی 
هم همین کار را در مشهد کرد. به تنهایی در مقابل جو عظیم ضد فلسفه 
ایستاد و فقط کار خودش را کرد. واقعاً باید او را در اینجا مقایسه کنیم. اما 
بیشــتر کار او در حکمت مشاء نبود؛ زیرا حکمت مشاء بیشتر بحثی است. 
درست اســت که ابن سینا به آن جنبه اشــراقی داد و حکمت مشرقیه را 
تأسیس کرد؛ ولی توجه او بیشتر به حکمت اشراق بود؛ زیرا حکمت اشراق 
جامع بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی اســت. حکمت اشراقی با وحی 
بیشتر ارتباط دارد، واقعاً منطق وحی است. هرچند ایشان تألیفاتی در زمینه 
حکمت مشاء و اشراق نداشته است؛ ولی کاماًل به حکمت اشراق وارد بوده 

و آن را می پسندید و آن را درس داده است.

بهره مندی آیت الله آشتیانی از اساتید بسیار �
 اما چنانچه اشاره شد اســتاد آشتیانی در عرفان نظری بسیار صاحب نظر 
بــود و واقعاً کار کرده بود. من این را از چند نفر از اســاتید نقل می کنم و 
خودم هم تحقیق کردم، می گویند از کسانی که در ایران معاصر به حکمت 
معروف اند هیچ کس بیشتر از استاد آشتیانی استاد ندیده است. یعنی پیش 
کســانی تلمذ می کرد که اصاًل به کســی اجازه نمی دادند، مثاًل یک سال 
حکمت را به طور خصوصی نزد میرزا احمد آشتیانی آموخت که میرزا احمد 
از بزرگان بود و معلوم نیســت که اصاًل شاگردی داشته باشد، همین طور 
میرزا محمود آشــتیانی و میرزا مهدی آشــتیانی و دیگران، غیر از اساتید 
دیگری مثل امام راحل، عالمه طباطبایی و دیگران، خیلی اســاتید داشته 
اســت. اگر می خواهید از اساتید ایشان مطلع شوید به کتاب آقای صدوقی 
سها مراجعه کنید. حکمت، نواری نیست و با گوش کردن حاصل نمی شود، 
اینها صرفاً مفاهیم اســت و حکمت لفظی و کتبی است، البته وجود کتبی 
دارد؛ اما استاد است که واقعاً در همه علوم حکمت را در جان او می نشاند، و 
به جهت کثرت اساتیدی که داشته است خیلی مؤثر بوده است. اما در زمینه 
عرفــان نظری و دقایق آن، واقعاً متخصص بود و کتاب ها را نقد می کرد، 
مثاًل نقدی که بر مصحح کتاب فصوص الحکم نوشته است که مال عفیفی 
است و گفته است اصاًل این نفهمیده است. نقدهای زیادی نوشته است و 
نه فقط، کتاب فصوص و کتاب های ابن عربی، بلکه همه شارحان را خوانده 
بود، کتاب های نصوص و فکوک و کتاب های صدرالدین قونوی و قیصری. 
یکی از کارهایی که کرد این بود که برای دانشجویان، کتاب توحید و نبوت 
و والیت را که خالصه شرح قیصری است تصحیح کرد که من آن را بارها 
تدریس کردم، این قدر کتاب نقلی است، این کتاب به نظر من حتی از شرح 
فصوص بیشتر اهمیت دارد؛ زیرا مطالب آن مقدمه را دارد چون بعداً نوشته 
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شده است، مطالب دیگری نیز به طور خالصه نیز دارد که برای تدریس آن 
را تألیف کرده بود.  شــرحی بر مقدمه قیصری نوشت که بارها چاپ شده 
است و بهترین شرحی اســت که نوشته شده است. این کتاب را در سال 
1342 و 1343 نوشته است، این کتاب خیلی قیم است. همیشه آرزو داشت 
که شرح کاشانی را چاپ کند و می گفت نسخه ای دارم که تقریباً در زمان 
خود کاشانی نوشته شده است که بعدها باالخره چاپ شد. یک نسخه جامی 
می خواست پیدا نکرد از بنده گرفت، نسخه جامی نایاب بود و من به ایشان 
دادم که می خواست چاپ کند. نسخه نقد النصوص نسخه بسیار نایابی بود 
را به من داد تا به آقای چیتیک بدهم  ـ    بسیار جوانمرد و بخشنده  بود ـ گفت 
شــنیدم که می خواهد عرفان کار کند، اگر می تواند این کتاب را تصحیح 
کند، این کتاب خیلی نایاب است و خودم به او می دهم. آقای چیتیک هم 
همین را اختیار کرد و نســخه را تصحیح کــرد. این کارها را زیاد می کرد. 
جناب سید موســوی شاگرد ایشان بودند و رساله اش را با ایشان گذراندند 
می دانند که چقدر عالقه داشت در این زمینه کار کند. همچنین در حکمت 
صدرائی، اســتاد متوغل در حکمت صدرایی بود و تفاوت تدریس استادها 
را می دانســت. می گفت این استاد با این خصوصیت اسفار درس می دهد 
و حتی در نوشــته ها. مثاًل ایشــان عالمه رفیعی را بهترین مدرس اسفار 
می دانست؛ البته می گفت عالمه طباطبایی حکیم و فیلسوف است و خیلی 
آرا دارد ولی کسی که این را تدریس می کرد این را خیلی می پسندید و این 
را در آثار خودش نوشته است. نسخه های خطی زیادی دیده بود و خوانده 
بود، همیشه نســخه های خطی داشت و از جاهای مختلف پیدا می کرد و 
می خواند و تا حد امکان تصحیح می کرد. اگر این نسخه های متعدد را یک 
نفر خوانده باشد واقعاً حکیم است، که بعضی را چاپ کرده است و بعضی را 
می خواست چاپ کند و موفق نشد. استاد هانری کربن خیلی عالقه داشت 
ایشان را به سوربن ببرد؛ ولی می گفت من نمی آیم چون می خواست حکمت 
اسالمی دست نخورده باقی بماند؛ بنابراین دعوت کربن را نپذیرفت. شاید 
اگر یکی دو سالی می رفت بی مورد نبود ولی می خواست حفظ شود. قرار بود 
دوره ای به نام منتخباتی از حکمای ایران بعد از مالصدرا در ده جلد چاپ 
شــود، چهار جلد آن چاپ شده است و متأسفانه بعد از انقالب این ده جلد 
تمام نشد. این چهار جلد که چاپ شد به اندازه پنجاه و هفت رساله است. 
کربن بر مبنای این، تاریخ فلسفه در دو جلد نوشته است. ای کاش این ده 
جلد را تمام کرده بود. ولی همه این ها را دیده بود و خوانده بود و می دانست، 
با یک مقدمه بسیار خوب. استاد ما، دکتر نصر اینها را به صورت منتخباتی 
از حکمای ایران از زمان قبل از اســالم تا بعد از اسالم از همه فالسفه در 
هفت جلد به انگلیسی ترجمه کرده است، با بهترین مترجمانی که در زبان 

انگلیسی بودند، امیدواریم که چاپ شود.

چند ویژگی آیت الله آشتیانی  �
اما بنده چند خصوصیت استاد آشتیانی را ذکر می کنم. من گفتم او حکیم به 
معنای زنده بود. تا  پاسی از شب به خواندن حکمت مشغول بود. در یکی 
از این هتل ها کنگره جهانی بود که صد فیلسوف بزرگ دنیا به مشهد آمده 

بودند. آقای دکتر نصر هم برای اینکه شــراب نخورند گفت 
اینجا ممنوع اســت، آنها هم نخوردند و خیلی هم خوششان 
آمد. بعد گفتند که ما شــنیدیم که فیلسوف معروف، هانری 
کربن هم بود، خواستند او را ببینند. گفت من یک شب می آیم. 
یک شــب در حدود ده تا از این نسخه های خطی را با خود 
آورده بود که ما دیدیم و خیلی استقبال کردند و واقعاً بنده آن 

صحنه یادم نمی رود.
 ثانیاً فهم عمیقی از حکمت داشت. فهمیدن حکمت، حکمت 
است. در اروپا می گویند فیلسوف کسی است که به هر قیمتی 
نوآوری کند؛ اگرچه شــکاک باشد. ولی ما می گوییم حکمت 
عالی ترین علم و دانش اســت. ایشان فهم بسیار عمیقی از 
مسائل مهم حکمی داشت و این بسیار اهمیت دارد. او بیش 
از هر یک از حکمای معاصر، اساتید را درک کرده بود، تاریخ 
فلســفه زنده بود. به مقدمه کتاب هایش نگاه کنید بسیاری 
از مطالب را درباره فالســفه ای کــه از آنها چیزی نمی دانیم 
می نوشت که خیلی ها اســتفاده کردند. مطالعات وسیعی در 
حکمت داشــت، خیلی از رســاله ها را جمع آوری کرده بود و 
دیده بود. دنبال نســخه می گشت، دنبال رساله های مجهول 
از مؤلفان و حکمایی که بودند بود و اینها را تصحیح می کرد. 
قبل از انقالب تصحیح چندان رایج نبود.  ممکن است بعضی 
اشکال کنند. او یکی از تنها کسانی بود که از حوزه به این کار 
بسیار عنایت داشت و خیلی کارهای دیگری در تصحیح کرده 
است که در اینجا وقتش نیست. از محدود کسانی بود که هم 
در حکمت تبلور داشت و هم در عرفان و بین عرفان و حکمت 
را جمع کرده بود. حکمت رسمی را با معارف اهل بیت ارتباط 
می داد و ســخت در حکمت اهل بیت تعصب داشت. مثاًل در 
بحث خاتم والیت که ابن عربی طرح می کند، همه می گویند 
که عیسی است. او به طور قطعی متونی را وارد کرد و اشعاری 
را از جاهای مختلف آورد که اثبات می کرد که حضرت مهدی 
از اهل بیت است »علی إن ختم االولیاء الشریفه ...« خالصه 
در ابن عربی می گوید که از آل احمد اســت. حکیمی بود که 
مروج حکمت بود؛ یعنی معلم حکمت بود و خیلی از شاگردان 
را تربیت کرد که اآلن در اینجا حضور دارند، شاگردانی تربیت 
کرد که اآلن از اســاتیدند، هم در حوزه و هم در دانشــگاه. 
فتوت عجیبی داشــت؛ یعنی اگر کسی مسئله ای داشت و به 
ایشــان مراجعه می کرد به هر قیمتی سعی می کرد که آن را 
ْنُفِسِهْم َوَلْو 

َ
حل کند. خیلی بخشندگی داشت؛ َوُیْؤِثُروَن َعَلی أ

َکاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة8، اگر به خانه ایشان می رفتید گاهی دلتان 
می سوخت، هیچی نبود، ولی می بخشید. فوق العاده متواضع 
بود. بنده پیشــنهاد می کنم که عالوه بر مکتب خراســان، 
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سمیناری همه ساله به یاد او تشکیل شود و ما هم حاضریم 
که اگر چنین کاری شود کمک کنیم. انجمن حکمت و فلسفه 
حاضر اســت همکاری کند و ایشان حق بزرگی بر حکمت و 

عرفان دارد. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.      
آقای دکتر ســید موســوی: از جناب اســتاد دکتر اعوانی 
بســیار سپاســگزاریم. آقای اعوانی فوق العاده خوش بزم و 
خوش ســخن اند. از دید من که شــاگرد ایشان بودم، ایشان 
از فیلسوفان معاصر ما هم هســتند. اآلن اگر به کلماتشان 
توجه کرده باشــید این قضایا موج می زد. به مرحوم آشتیانی 
گفتیم که ادامه  منتخبات9 چه شد؟ گفت دکتر کربن مرد، او 
پی گیر بود، کس دیگری پی گیر نیست. چون دکتر رئیسیان 
فرمود آثار ایشان بیشتر تصحیح است، این را عرض کنم که 
مقدماتی که ایشان برای هر کدام از این نسخه ها می نوشت 
گاهی از ذی المقدمه بیشــتر می شد. به طوری که خود ایشان 
می گفت مرحوم کربن به من می گفت این مقدمات را حذف 
کن که بتوانی رســائل را تمام کنی. در خدمت جناب دکتر 
شــاهرودی از اساتید دانشکده الهیات با عنوان جایگاه استاد 

آشتیانی در مراتب معارف اسالمی هستیم. 

ارزش هدایت یک انسان �
دکتر حسینی شاهرودی:  أعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم، بسم 
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله 
رب العالمیــن، و صلی الله علی 
سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد 
و علــی اهل بیتــه و ائمة 
اعداء  اللعن علی  و  المعصومین 

اجمعین إلی یوم الدین. 

 ابتدا برای شادی روح مرحوم آشتیانی یک صلوات بفرستید. 
قبل از اینکه بحث را شروع کنم یک نکته را اضافه می کنم، 
حقی که استاد آشتیانی بر گردن حکمت، فلسفه و عرفان در 
کشــور دارد و همچنین حقی را که بر گردن طالبان حکمت، 
فلسفه و عرفان دارد اگر نگوییم بی نظیر است حداقل کم نظیر 
است. زمینه آشنایی طالبان حکمت و فلسفه را با منابع و آثاری 
از گذشــتگان فراهم کرده است که پیش از این چنین کاری 
انجام نشده بود. إن شــاء اهلل آیندگان چنین کاری را تکمیل 
کنند و همانند ایشــان این چراغ همیشه روشن باشد. چون 
ممکن است صحبت های بنده جنبه های تاریخی، حکمی یا 
فلســفی یا عرفانی نداشته باشــد که برای جلسه مفید باشد 
جلســه را به ذکر احادیث متبرک می کنم و آنچه را که قصد 

دارم بعد از ذکر چند حدیث در این فرصت کوتاه عرض می کنم. 
» قال لعلی حین  بعثه  الی  الیمن : الن یهدی الّله بك رجال واحدا 
خیر لك مما تطلع علیه الشــمس او تغرب«10؛ وقتی داری به یمن می روی 
خدای متعال یک نفر را به دست تو هدایت کند، این، افضل و برتر است و 
دارای ارزش و قیمت بیشتری است از تمام آن چه را خورشید بر آن طلوع 
کرده است یا بر آن غروب می کند. مقصود از این طلوع و غروب خورشید 
این نیســت که مثاًل قیمت مادی زمین را دربیاوریم و بگوییم خورشــید 
بــر چند صد هکتار یا چند صد هزار کیلومتر طلوع یا غروب کرده اســت، 
خورشید که طلوع می کند هم بر زمین طلوع می کند و هم بر آنچه که در 
زمین اســت و در آن روییده است، هم انسان ها و هم عالمان و بقیه موارد 
که همه از موارد و مصادیقی اســت که خورشید بر آن طلوع کرده است. 
گمان بنده این است که این روایت شریف بیش از آنچه که به منابع طبیعی 
کره زمین یا کرات دیگر اشاره داشته باشد اشاره دقیق تر و نسبتاً واضح دارد 
به اینکه حتی انبیایی که در این زمین خورشید بر آن ها طلوع کرده است. 
البته سرش هم این است که هدف و بعثت انبیا این بود که انسان ها هدایت 
شوند بنابراین اگر کسی انسانی را هدایت کند و هدایت که دارای درجات و 
مراتب مختلف است، اگر هدایت، هدایت تام و عام و کاملی باشد که همه 
جهات کمال و فضیلت آن را  داشته باشد حقیقتاً همین گونه خواهد بود و 
ما هم می فهمیم که همین گونه است و اگر هم نمی فهمیدیم چیزی از این 
روایت کم نمی شــد. بنابراین، اولین نکته اینکه هدایت نتیجه بعثت انبیا و 
مقصد انبیا اســت و اگر یک نفر هدایت شود ارزش دنیوی و اخروی 
و ظاهری و باطنی و مادی اش برتر اســت از همه آنچه که خورشید بر آن 
تابیده یا غروب کرده است. این روایات به شأن و جایگاه اساتید و عالمان 
بزرگ به ویژه اســتاد آشتیانی که امروز درباره ایشان صحبت می کنیم و با 

هم در اینجا جمع شدیم و به یادش هستیم اشاره دارد. 

معرفت خدای متعال، افضل اعمال �
روایت دوم این اســت که شخصی به رسول خدا  عرض کرد: یا رسول 
الله »أی االعمال أفضل؟« کدام عمل بهتر اســت؟ چه کاری انجام دهیم 
که افضل اعمال باشد؟ حضرت فرمود: »العلم بالله تعالی«. علم به خدای 
متعال، معرفت به خدای متعال و شــناخت اسماء، صفات، افعال، ظهورات 
و آثار افعال خدای متعال، افضل اســت. این علم باهلل شامل همه مراتب 
می شــود. اگر در یک کلمه باهلل وجود نــدارد؛ ولی همه این ها را به گونه 
تشکیکی شامل می شود. »فقیل أی االعمال تزید؟« کدام عمل است که از 
این عمل علم به خدای متعال که نام بردید ارزش و فضیلت زیادتری دارد؟ 
»قال : العلم بالله«. باز هم فرمود علم و معرفت به خدای متعال. »قیل 
نسأل عن العمل و تجیب عن العلم«. ما سؤال می کنیم چه کار کنیم بهتر 

است شما درباره علم جواب می دهید.
 اینکه گفته می شــود سؤال ما از عمل است به خاطر این است که انجام 
عمل راحت تر اســت، بسیاری از اعمال مخصوصاً اگر عادت و ملکه شود 
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نشست علمی

مثل آب خوردن است. ملکه هم که بشود به مراتب از تحصیل و تعلیم و 
تعلم علم آسان تر است. 

»فقــال : إن قلیل العمل ینفع مــع العلم و کثیر العمــل ال ینفع مع 
الجهل«.11 اگر علم و فهم و معرفت باشــد ولــو عمل هایی که مالزم و 
مقارن با آن است اندک باشد، می فرماید علم بسیار، با عمل کم، نتیجه و 
منفعت خواهد داشت، منفعتش هم این نیست که در دنیا چیزی می دهند 
یا نمی دهند. منافع حقیقی انســان عبارت است از تأمین کماالت حقیقی 
انســان، چون حقیقت انسان نفس و روحش اســت، کماالتش هم باید 
مناســب با نفس و روحش باشد. هر کمالی باید فضیلت و نتیجه مناسب 
خودش را داشته باشد. بنابراین، وقتی منفعت انسان گفته می شود، ذهن ما 
به این ســمت نرود که چگونه در جهان طبیعت خوب زندگی کنیم، خوب 
بخوریم، خوب بیاشــامیم، تفریح برویم و باالخره خوش باشیم، در آخرت 
هم باالخره در جایی باشیم که خوردنی ها و آشامیدنی ها فراوان باشد و آنجا 
هم خوش باشیم. نمی گویم خوشی های دنیا نباشد، خوشی های دنیا بسیار 
خوب و مطلوب است، اما نسبت به خوشی ها درعوالم دیگر و بهشت قابل 
مقایسه نیست، نسبت به برزخ یک از بی نهایت هم حساب نمی شود، برزخ 
نســبت به بهشت یک از بی نهایت هم حساب نمی شود. بهشت نسبت به 
معرفت و فهم و درک خدای متعال یک از بی نهایت به حســاب نمی آید. 
اگر علم و فهم و درک باشد اما عمل اندک هم باشد قطعاً و یقیناً سودمند 

است، سخن رسول خدا است.
روایت دیگر اینکه معاویه بن عمار از امام صادق ســؤال می کند: »ُقْلُت 
ِه  َرُجٌل َراِوَیٌة ِلَحِدیِثُکْم«؛ تای راویه تای مبالغه اســت؛  ِبــي َعْبِد اللَّ

َ
ِل

یعنی کســی که خیلی روایت می کند. گمان بنده این است که راویه، فقط 
راوی و ناقل نیست. به عنوان نمونه خدمتتان عرض کنم که به همین سبب 
است که بسیاری از علما در حوزه های مختلف، کسانی که والیت فقیه را 
اثبات می کنند به یکی از روایت هایی که استناد می کنند مشابه همین است، 
ِتي «12؛ کسانی که بعد از من  ُتوَن ِمْن  َبْعِدي  َیْرُووَن  َحِدیِثي  َو ُســنَّ

ْ
ِذیَن  َیأ »الَّ

از من روایت می کنند این را فقیه می دانم. حاال که »یروی« روایات پیامبر 
و ائمه ، فقیه است »راویه« قطعاً و یقیناً افقه از او خواهد بود، راویه به 
معنای مبالغه در روایت است؛ ولی گمان بنده این است که یعنی فقه و فهم 

روایت است. 
فرمود: »رجل راویة لحدیثکم«؛ حدیث شــما را خیلی نقل می کند. »َیُبثُّ 
ُدُه ِفي  اِس«؛ بین مردم این روایات را پخش می کنند، »َو ُیَشــدِّ َذِلَك ِفي النَّ
ُقُلوِبِهْم َو ُقُلوِب ِشیَعِتُکْم«؛ در بین مردم دل های شان را با احادیث شما آشنا 
می کنند و در دل های شان قرار می دهند و قلوب آن ها و قلوب شیعیان شما 
را تثبیت می کنند. عقاید و افکار و اعتقادشــان به خدا و نبوت و والیت را 
تثبیت می کنند. بعد عرض کرد: »َو َلَعلَّ َعاِبدًا ِمْن ِشیَعِتُکْم َلْیَسْت َلُه َهِذِه 
َواَیُة«؛ در میان اهل عبادت از شیعیان شما کسانی هستند که اینقدر نقل  الرِّ
ْفَضُل« عابدی که اهل 

َ
ُهَما أ یُّ

َ
روایــت ندارند یا اینقدر فهم روایت ندارند، »أ

نقل روایت است ولی فهم و میزان روایت و میزان اطالعاتش درباره روایت 

به اندازه راویه نیســت، کدام یک از این دو افضل هســتند. 
ْفَضُل ِمْن 

َ
اِوَیُة ِلَحِدیِثَنا َیُشدُّ ِبِه ُقُلوَب ِشیَعِتَنا أ فرمود: »َقاَل الرَّ

ْلِف َعاِبــٍد«13، راویه یا کثیر الروایة یا عالم به روایت، عالم به 
َ
أ

علوم اهل بیت  از هزار عابد افضل است.
 در زمان اهل بیت بسیاری از راویان همان فقها و مجتهدان 
  عصر و زمان بودند، برای همین است که ائمه معصومین
ِبي َنْصٍر َعِن 

َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
فرمودند: »َو ُنِقَل ِمْن ِکَتاِب أ

ْفِریُع .«14، به  ُصوِل  َو َعَلْیُکُم  التَّ
ُ
َضا َقاَل: َعَلْیَنا ِإْلَقــاُء اْل الرِّ

همین راویان گفتند. چنانکه فرمود در شهر و دیار خود بنشینید 
و فتوا بدهید. همین ها هســتند؛ البته درجات مختلف دارند. 
کسی که ســال ها روایات را خوانده و مطالعه کرده است، از 
ائمه معصومین  شنیده است، اینها راویه هستند یعنی تفریع 
بالروایه هســتند ولی در عین حــال فهم و فقه روایت را هم 
دارند. کسی که فهم روایت داشته باشد و کثیر الروایة باشد از 

عابد هزار مرتبه باالتر است. 

جایگاه علم و عالم �
  حدیــث بعدی اش را هم مالحظه بفرماییــد. از امام باقر
ْلَف  

َ
ْفَضُل ِمْن َسْبِعیَن  أ

َ
نقل شد که فرمود: »َعاِلٌم  ُیْنَتَفُع  ِبِعْلِمهِ  أ

َعاِبٍد«15. یک عالم که علمش برای مردم مفید باشد و مردم از 
علم او منفعت ببرند، منافعی که از سودمندی های اختصاصی 
انسان است، اگر چنین چیزی را به دست بیاورند از هفتاد هزار 
عابد افضل است. نسبت میان سه دسته عالم و عابد و راویه 
معلوم می شــود. عابد را اصل قرار دهید هزار برابر آن راویه 
می شود. یعنی کســی که روایات را نقل می کند و می فهمد، 
هفتاد برابر این را عالمی در نظر بگیرید که منتفع به علمش 
هســت. مجموع روایاتی که خدمتتان عرض کردم و خواندم 
را در نظر بگیرید اگر یک نفر هدایت شــود افضل اســت از 
آنچه که ماه و خورشــید بر آن می درخشد و طلوع می کند و 
یا آنکه از آن غروب می کند. هدایت مربوط به مرتبه یا درجه 
یا بخشــی از وجود انسان است که مقدم بر عمل است. یک 
نفر هدایت شــود ـ هدایت مربوط به حوزه افکار و اعتقادات و 
اندیشه هاست ـ قدم بعدی این است که ملتزم به لوازم هدایتش 
باشــد یا نباشد، اگر هدایت نباشد ایمان تحقق پیدا نمی کند، 
اسالم به معنای ذکر و به زبان آوردن نه، بلکه تسلیم در برابر 
خدای متعال تحقق پیدا نمی کند. اگر علم و فهم باشــد و به 
شناخت خدای متعال، اسماء، صفات، افعال و آثار او بیانجامد، 
این علم از هزار عابد افضل است بلکه از هفتاد هزار عابد. علم 
ذومراتب است، اولین درجه اش این است که انسان را متوجه 
خــدا کند، قدم دوم اینکه این توجه را تقویت کند. آن چیزی 
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ُب َو  یِّ که تقویت می کند عبارت است از »ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَکِلُم الطَّ
اِلُح  َیْرَفُعه«16. ممکن است بسیاری از اعمال صالح  اْلَعَمُل  الصَّ
مربوط به اعتقادات نباشــد، خود اعتقاد یکی از اعمال صالح 
است؛ اما در عین حال ممکن است بسیاری از اعمال مربوط 
به اعتقاد نباشد و از لوازم یا مالزمات یا مقارناتش باشد. آنی 
که هویت و حقیقت انســان را شکل می دهد عبارت است از 
علمی که به عقاید، افکار و اندیشــه های انسان ارتباط داشته 
باشــد. گمان بنده این است که اعلی درجه آن حکمت است 
و همین طور درجات پایین تر که به فقه اکبر شــناخته شده 
است. فقه اکبر، یعنی بعد اساسی انسان را هدایت، راهنمایی و 
تقویت کردن، و مهم تر از همه این ها تغذیه کردن. تغذیه نفس 
و روح انســان به عمل نیست؛ بلکه با علم است، وقتی نفس 
انسان موجود مجرد باشــد غذایش هم باید مجرد باشد، هر 
چه درجه تجرد نفس عمیق تر باشد غذایش هم باید عمیق تر 
باشــد. شاید سر اینکه حکمت و فلسفه در جهان اسالم فقط 
در ایران و در میان تشــیع اتفاق افتاده است، و اهل سنت یا 
اهل حکمت و فلسفه نبودند یا اگر بودند دو سه بزرگواری هم 
که در میانشان ظهور پیدا کردند همه آن بد های گذشتگان را 
پاک کردند و به طور کلی از بین بردند. اما هر جا که شــیعه و 
روایات امیرالمؤمنین و همچنین بقیه معصومین  حضور 

داشته باشد حکمت و فلسفه وجود دارد. 

جایگاه استاد آشتیانی در معارف اسالمی �
 بنده ایشــان را کم زیارت کرده بــودم،  البته مقصود از کم 
نسبت به بقیه اساتید است؛ یعنی دو سال . ایشان بر کسانی که 
بیشتر از حضور ایشان استفاده کردند و کسانی که با واسطه از 
ایشان استفاده نمودند، حق ویژه دارند. بنابراین، اگر چیزی در 
فضیلت و بزرگی ایشان گفته شود قطعاً ادای حق و وظیفه مان 
خواهد بود. با توجه به اینکه ایشان شخصیت عالم بزرگ و اگر 
نگوییم منحصر به فرد، گر چه در برخی از حوزه ها و در برخی 
از مســائل منحصر به فرد بود، قلیل االمثال است و مانند او 
بسیار کم اند، بنابراین تعظیم و تکریم علم خواهد بود. جایگاه 
استاد آشتیانی جایگاه یک حکیم بزرگ است؛ گرچه در میان 
شــیعه و ایرانی ها به طور کلی به آسانی به کسی فیلسوف یا 
حکیم نمی گویند؛ بلکه شارح فلسفه می گویند. بعد از مالصدرا 
حکیمان رشد کردند و به مقام ثبوت و اثبات رسیدند که شارح 
مالصدرا هســتند و درست هم اســت. در کشور ما در حوزه 
فلسفه و حکمت شیعه به راحتی به کسی فیلسوف نمی گویند. 
استاد آشــتیانی حکیمی است که علمش عبارت است از آن 
مجموعــه علوم و اطالعات و یافته هایــی که برای هدایت 
انسان ها سودمند است. از آن سنخ علمی است که اگر انسان ها 

 بشنوند با علم او هدایت می شوند، ممکن است به والیت امیرالمؤمنین
هدایت شوند که اعلی درجه هدایت است. نمی توان والیت امیرالمؤمنین 
را آن گونــه که در زیارت جامعه کبیره و در برخــی از زیارت های دیگر و 
در روایات اصول کافی آمده اســت، فهمید؛ ولی فلسفه و حکمت نداشت. 
شاهدش این است که شرح هایی که درباره اصول کافی نوشته شده است، 
شــرح ها را کنار هم بگذارید و ببینید نکات لطیف و دقیقی که در روایات 
از ائمه معصومین آمده اســت کدام  راحت تر و روان تر تفسیر می کنند، 
توضیح می دهند و معقول تر تبیین می کنند. نقش استاد آشتیانی این است 
که علمی را ارائه کرده که هم خودشان و هم نسخی را که از گذشته احیا 
کرده اســت که اگر کسی به آثار ایشان مراجعه کند به درجه فهم خود راه 
را پیدا می کند. اگر می خواهد توحید را بشناسد استاد آشتیانی کمک بسیار 
زیــادی می کند، اگر می خواهد حقیقت نبوت و رســالت را ادراک کند آثار 
ایشان بسیار کمک می کند، هم آثاری که خودشان به طور مستقیم نوشتند و 
هم آثاری که از دیگران شرح و توضیح دادند و احیا کردند. این نقش، نقش 
موالیان ویژه امیرالمؤمنین اســت، نقش باالصاله خاص امیرالمؤمنین 
اســت و باید با ایشان انجام شود، ایشان است که اگر کسی را هدایت کند 
افضل از »مما تطلع علیه الشمس« است، اما بالتبع و بالفرعیه همه عالمان 

محب و موالیان امیرالمؤمنین در همین مسیر گام برمی دارند.
 نکته ای را از آنچه که از استاد آشتیانی نقل شده است اضافه کنم. تا سال 
هفتاد و نه که ایشان حال داشت و در جلسات شرکت می کردند ما هم زیر 
سایه ایشان بودیم و در درس های فصوص و اسفار با اینکه بحث ها برای 
بنده تکراری بود حضور پیدا می کردم؛ اما مدتی را که بنده توفیق استفاده 
از ایشان را داشتم مدت کمی بود. عالم آخرت ویژه کسانی است که علو در 
رِض َوال 

َ
ا ِفي ال ذیَن ال ُیریدوَن ُعُلوًّ زمین ندارند: »ِتلَك الّداُر اآلِخَرُة َنجَعُلها ِللَّ

َفساًدا«17. می توان گفت که عالمان درجات بسیاری از فساد را ندارند و نباید 
داشته باشند و نخواهند داشت، و در این تردید نیست، اما این علو را نداشتن، 
خود را بزرگ و برتر از دیگران ندانســتن، شرط تحقق و استفاده خالصانه 
از دار آخرت اســت. در میان اساتید، بزرگان، حکما و شارحان حکمت که 
بنده زیارت شــان کرده بودم، استاد آشــتیانی ابوتراب و خاکی خاکی بود، 
نمی خواهم به امیرالمؤمنین تشبیه کنم، اگرچه موالیان آن حضرت به 
او شباهت دارند. ابوتراب بودن ذومراتب است از ادنی درجه تا اعلی درجه، 
بنابراین بســیاری هســتند که به معنای حقیقی کلمه در درجات مختلف 
ابوتراب هستند. اگر بخواهیم بگوییم کسی که متواضع و خاکی به تمام معنا 
بود و هیچ ادعایی در هیچ حوزه ای نداشت و با همه طبقات چنان نشست و 
برخاست و رفت و آمد داشت که اصاًل گویی ایشان هیچ امتیازی بر کسی 
ندارد استاد بزرگ آشتیانی بودند که رحمه اهلل و رضوانه علیه، خداوند ایشان 
را با اجداد طاهرین شان و با موالی ایشان ائمه معصومین  محشور کنند، 

شما هم برای اجابت دعای بنده صلواتی بفرستید. 
آقای دکتر سید موســوی: از جناب استاد دکتر حسینی شاهرودی بسیار 
سپاسگزاریم. چند نکته را شفاهی بگویم؛ چون متنش را نتوانستم پیدا کنم، 
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به نظرم در یکی از آثار منتخبات بود که ایشان در شبانه روز شانزده ساعت 
فقط کار می کرد. در نامه ای به یکی از دوستانشان هم که در دهه هفتاد از 
ایشــان دیدم نوشته بود که ـ  من مضمونش را عرض می کنم ـ ما از شب 
های یلدا خاطره ای نداریم تا چشــم باز کردیم کار بود و کار بود، اآلن هم 
که اواخر عمر ماست. در خدمت جناب استاد آقای حسینی آملی از شاگردان 

ایشان هستیم.

آزاداندیشی استاد آشتیانی  �
اســتاد حسینی آملی: بســم الله الرحمن 
الرحیم و به نستعین، إنه خیر ناصر و معین، 
و صلی اللــه علی محمد و آله الطاهرین، و 
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. با تشــکر 
از همه محترمینی کــه این مجلس را به 
یادبود مرحوم استاد عزیز و ارجمند حضرت 
آیت اهلل حاج ســید جالل الدین موســوی 
حسینی آشــتیانی رضوان اهلل تعالی علیه 
برگزار کردند. موضوعی که خدمت برادر عزیزمان مطرح شــد که عرض 
کنیم درباره آزاد اندیشــی حضرت استاد در مباحث عرفانی است. البته این 
عنوان اختصاص به حوزه عرفان ندارد، ایشان در همه مسائل نظری دارای 
هویت و استقالل در رأی بود که اجمااًل برای بعضی از عزیزان الزم است 
چند جمله ای را به عنوان مقدمه عرض کنم. به حســن تقدیر کتاب را باز 
کردم تا مصداقی درباره این عنوان داشته باشم در حین تورق مسئله خاتم 
االوصیاء مطرح شد که بسیار بحث مناسب و دارای چندین تعلیقه از خود 
مرحوم استاد است که این هم به عنوان صدفه نیست چون به هر حال اتفاق 
نزد حکما امری مهمل و لغو است. تعبیر آزاد اندیشی و آزاد بودن یک فرد 
در مقام تفکر امری است که در خصوص حوزه عرفان یا حکمت نمی شود 
اختصاص پیدا کند، در فقه و اصول و بحث های ادبی هم همین طور است 
و بروز و ظهور دارد. بعضی از افراد صرفاً ناقل مطالب علمی گذشــتگان 
هســتند، اگر همان را هم درست نقل کنند و صحیح متوجه شوند فی حد 
نفســه جای تقدیر دارد؛ چون همین نقل صحیح باعث بقای آن مطالب 
علمی می شــود. ولی برخی از اشــخاص طوری هستند که عالوه بر نقل 
اهل تدبرند، همان طور که ما در قرآن که بزرگ ترین کتاب عرفان است و 
مرتبه نازله علم پروردگار عالم است، امر به تدبر شدیم، حکمای الهی هم 
اهل تدبرند. حکیم متأله به کسی گفته می شود که در کلمات این ها تدبر 
الزم و کافی را داشــته باشد. و اگر این تدبر نباشد انسان فقط نقل مطالب 
گذشته را می کند. مرحوم استاد رضوان اهلل علیه نسبت به مسائل و مطالبی 
که از بزرگان نقل می کردند یا تعلیقاتی که بر فرمایشــات بزرگان داشتند 
یا مقدمه ای که بر بعضی از کتاب ها نوشتند در هیچ جا دیده نمی شود که 
تعصب خاصی داشته باشند. اگر ماتن مطلبی را بیان می کند، شارح در هر 
مرتبه ای از مراتب علمی باشــد تخلف از این رسم امانتداری و بیان واقع 
کرده باشد بدون تعارف ایشان در مقابل آن خطا و تعصب شارح می ایستد 

حاال کان من کان.
به عنوان مصداق عرض کردم که به حســن تقدیر که کتاب 
فصوص را باز کــردم دیدم بحث خاتــم االوصیاء در فص 
شــیثی که عبارت را یادداشت کردم تا از همان متن بخوانم، 
در اینجا شــرحی از دست نوشته های مرحوم آقا شیخ مهدی 
امیرکالیی که اســتاد منظومه مرحوم استاد بودند که آقازاده 
ایشــان نوشته جاتشان را بعد از فوت پدر به ایشان می رسانند 
ولی دیر به ایشان می رسد که البته ایشان به همان احاطه ای 
که برادر عزیزمان فرمودند داشــتند می فرمایند این مطلب و 
دست نوشته در اصل مربوط به مرحوم آقا میرزاهاشم اشکوری 
است که مرحوم آقا میرزا مهدی امیرکالیی، بحث های عقلی 
و مسائل عرفانی مثل فصوص و خیلی از کتاب های دیگری 
را نزد ایشان تلمذ داشتند. می فرماید آن حاشیه مال اوست. در 
ذیل این عبارت از فصوص، شارحان فصوص حرف دارند؛ اعم 
از آن هایی که معروفند و کسانی که هنوز به عنوان شارحان 
معروف فصوص شناخته نشدند، در بعضی از آثار دیده می شود. 
مسلم اســت که یکی از کتاب های درسی حوزه عرفان که 
تقریباً در دوره عالی عرفان خوانده می شــود شرح فصوص 
قیصری است. جاللت و مقام و منزلت علمی ایشان بر کسی 
پوشیده نیســت اما مرحوم استاد در جایی که می بیند ایشان 
از حق عدول می کند و دچار تعصب اســت و آن حریتی که 
باید حکیم و به ویژه عارف داشــته باشد، ندارد؛ بدون مجامله 
وارد میدان می شــوند و با شدیدترین لحن علمی کالم او را 
به نقد می گیرد و عتاب می کند. در همین قســمت از شــرح 
که بنده عبارات آن را إن شاء اهلل می خوانم در اینجا می فرماید 
که ایشان دچار تعصب خاص مذهبی خودش شده است که 
نه فقط برخالف اشارات جناب شیخ اکبر، بلکه تصریح او بر 
اینکه خاتم االولیاء حضرت مهدی هســتند ایشان خاتم 
والی محمدیه را به خود شــیخ منطبق می کند و این خالف 
انصاف است چون صریح عبارت جناب ابن عربی در جلد سوم 
فتوحات که آن هم فقراتی است که جهت تبرک این مجلس 
إن شاء اهلل می خوانیم بنده آوردم. ولی در این فص شیثی همه 
بزرگان نسبت به این عبارات شیخ نظر دارند و می فرمایند که 
این بزرگوار نظرشان به حضرت حجت است. عبارتی که 
از خود شــیخ در متن فصوص دارد »و علی قدم  شیث  یکون 
آخر مولود یولد من هذا النوع  اإلنســاني. و هو حامل أسراره، 
و لیــس بعده ولد في هذا النوع. فهو خاتم الوالد. و تولد معه 
أخت له فتخرج قبله و یخرج بعدها یکون  رأسه عند رجلیها. 
و یکون مولده بالصین و لغته لغة أهل  بلده. و یســري العقم 
في الرجال و النســاء فیکثر النکاح من غیر والدة و یدعوهم 
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ه تعالی و قبض مؤمني زمانه  ه فال یجاب. فِإذا قبضه اللَّ ِإلی اللَّ
ون حالاًل و ال یحرمون حرامًا،  بقي من بقي مثل البهائم ال یِحلُّ
یتصرفون بحکم الطبیعة شــهوة مجردة عن العقل و الشرع 
فعلیهم تقوم الســاعة«18. قیصری تقریباً سه صفحه در شرح 
این چند جمله مطلب آورده است؛ ولی عمده مطلب این است 
که آن جمله ای که از مرحوم آقامیرزاهاشــم اشکوری هست 
که می فرماید در اینجا از جناب شــیخ اشــاراتی به حضرت 
حجت سالم اهلل علیه است. آن را می خواهم عرض کنم که 
مرحوم اســتاد هم اصرار بر این مطلب دارد خالفًا للقیصری 
و الجندی، این دو بزرگوار مخالفــت دارند می گویند مراد از 
خاتم االولیاء خود حضرت شــیخ اکبر اســت. ولی کاشانی 
برخالف و خود مرحوم آقا محمدرضا قمشه ای تعلیقه خیلی 
مفصلی در اینجا دارند، و مرحوم آقامیرزاهاشــم اشکوری و 
مرحوم آقامیرزامهدی امیرکالیی و شــخص بزرگوار مرحوم 
اســتاد خیلی بر این اصرار دارند که خاتم االولیای ایشــان 
خاتم اولیای محمدیین را به حضرت حجت بن الحسن 
العسکری منطبق می دانند. این عبارت را سریع می خوانم، 
البته بزرگوارانی هســتند که خودشان اهل فن اند و اینجا ما 
اطاله کالم ندهیم, برای بقیه عزیزانی که کم تر با این مباحث 
ســر و کار دارند عرض می کنیم. مرحوم آقامیرزا هاشــم در 
اینجا توضیحاتی دارنــد، می فرمایند مراد از نوع در اصطالح 
طایفه اهل معرفت همان جمعیت است و مراد از نوع انسانی، 
حقیقت جامعه انسانی است، حقیقتی که حاوی جمیع اسماء 
و صفات حق تعالی اســت و در حقیقت واجد و بالغ به جمیع 

مراتب ظهور است و آن حقیقت محمدیه صلوات اهلل و سالمه علیه است. 
می فرمایند که »فنقول : تشریح  العبارة الشریفة، التي کالدرة الیتیمة ـ این 
تأکیدات آقامیرزاهاشم اشکوری است ـ أن لهذه الحقیقة الجمعیة ظهورات  
في صور النبیاء و الولیاء«19. همه انبیای سلف و اولیای خلف از ظهورات 
آن حقیقت واحده اند لذا و ما امرنا اال واحد منطبق بر همین حقیقت محمدیه 
شده است. »الواحــد الیصدر منه اال الواحد« که حکما می گویند به معنای 
صحیح کلمه همین ظهور حقیقت محمدیه است که ظهور او ظهور همه 
موجودات است؛ چه آنهایی که در این نشئه طبیعت قبل از ایشان بودند و 
چه آنهایی که در این نشئه طبیعت بعد از ایشان بیایند. »لیغفر لک ما تقدم 
مــن ذنبک و ما تأخر« هم با این تأویلی که اهل معرفت بیان می فرمایند 
بسیار قابل تطبیق است و معنای واضحی دارد. می فرمایند مراد از تولد در 
کالم شیخ، ظهور حقیقت است نه سنخیت تولیدی که امر غلطی است که 
در اذهان بســیاری از متکلمان می آید. شاید منشأ فکر قائالن به تفکیک 
نیز، همان سنخیت تولیدی است و بینونت ُعزلی است که مطرود است هم 
در نقل و هم در عقل و هم در عرفان. حضرت شیث مبدأ ظهور عطایای 
اسمائیه است. در بحث فص آدمی هم مطالبی هست که اول عطایی که 
از حقیقت جامعه ظاهر شده است جناب شیث نبی هبة اهلل بوده است و لذا 
مسمی به هبة اهلل شده است. اول ظهور این حقیقت که در صورت حضرت 
شیث نبی است و علی قدم شیث به این جمله اشاره دارد. و آخر مولود، که 
جناب شیخ فرموده اند، می فرمایند: »أن لهذه الحقیقة الجمعیة ظهورات  في 
صور الولیاء بالوالیة الخاصة المحمدیة، و هي الصور االثنی عشر علی حذو 
مراتــب هذه الحقیقة من حیث الصعود و النزول«. دو قوس صعود و نزول 
 را در مشرب عرفان جناب اشکوری تعبیر قشنگی بر ائمه اثنی عشر
فرمودند. »فإن لها في الصعود مراتب ستة و کذا في النزول«20. شش مرتبه 
قوس نزول قرار می دهند و شش مرتبه قوس صعود. »والمبدأ 
لظهورها الولویة«؛ چون بحث خالفت است، »من حیث نزول 
هو الصورة العلویة العلیا«. از امیرالمؤمنین شروع می شود 

و هي المظهر التام.
احدی از کسانی که اندک آشنایی با عرفان بحثی و آثار شیخ 
اکبر رضوان اهلل علیه داشته باشند نمی توانند این را منکر شوند 
که ایشان خلیفه  و والیت بعد از رسول اکرم  را منحصر 
در شخص امیرالمؤمنین می داند. بیان این مطلب را کسی که 
به متون و نص ایشان مراجعه کند با اینکه خیلی از تحریفات 
به حذف در فتوحات واقع شــده اســت این را نمی تواند منکر 
شــود. مبدأ صورت علویه علیا »و هی المظهر التام لجمعیة 
هذه الحقیقة« که این ناظر است به اینکه حضرت فرمود: »أنا 
 و علی من نور واحــد«. آنچه در مقام ظهور پیامبر اکرم
  به عنوان مظهریت و مجراییت داشت، وجود امیرالمؤمنین
هم بدون هیچ کم و کاســتی واجد بود؛ چون یک حقیقت اند. 
»و هکــذا فی صورة بعد صــورة«. در قوس نزول »مع ظهور 
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الکلمات المناســبة بالصور الظاهرة فیها إلی أن تظهر فی صورة الجعفریة 
ســالم الله علیه المتنزل فی منزلة ناســوتیة لهذه الحقیقة«، که آخرین 
منزله نزول حقیقت محمدیه به جهت خالفت یا والیت وجود شریف امام 
صادق است. »من حیث عن نشر العلوم و بروز االحکام قد حصل من 
رتبــة الجعفریة«. و لذا می فرماید: »فهو منتهی لمراتب النزولیة«. آخرین 
مرتبه قوس نزول در این دو قوسی که ایشان ترتیب داده اند به حضرت امام 
صادق ختم می شــود. »ثم مبدأ مراتب الصعودیة هو صورة الموسویة 
ابوابراهیم موسی بن جعفر   ـ جد پدری مرحوم استاد ـ و هکذا إلی أن 
تظهــر فی صورة المهدویة، أرواحنا فداه«21. از این فقره از کالم ابن عربی، 
آقامیرزاهاشم اشکوری، آقامیرزامهدی امیرکالیی بر ائمه اثنی عشر تطبیق 
دادنــد و نظر به این جهت دارند. عنوان إنا لله و إنا إلیه راجعون22 هم با 
این بیان است؛ چون این، لسان ائمه است. که انا هلل، همان حقیقت 
جامعه محمدیه اســت و إنا إلیه راجعون، در قوس نزول و صعود هر 
دو به حقیقت جامع برمی گردند. بعد می فرماید آخر مولود که در کالم شیخ 
بود »یولد، و هو حامل السرار السابقین و الالحقین«. صرف افضلیت اولیای 
محمدیین در جمیع انبیای سلف بدون استثنا حتی اولوالعظم از آنها اال خاتم 
االنبیا، چون اینها خلیفه او هستند. از همین بیان هم مشخص می شود که 
حامل اسرار ســابقین و الحقین هستند، نه اسرار اعتباری، منظور تکوین 
است. آنچه در نظام وجود به حسب تکوین به وجود پیامبر اکرم صلوات اهلل 
و سالمه علیه داده شده است، همه اینها به جهت خالفت، که این خالفت 
هم خالفت تکوینی است. این خالفت نه قابل غصب است، نه قابل کسب 
است، هبه الهیه است؛ همان طورکه به پیامبر اکرم هبه شده است و 
به ورثه ایشان تا حضرت حجت سالم اهلل علیه هم هبه است. »و هو حامل 
اسرار الســابقین و الالحقین الجامع کماالتهم کلها و هو الذی لیس لهذه 
الحقیقة ظهور بغیره«، لذا شیخ می فرماید: »ولد بعد ولد )أي وارث( في هذا 
النوع و هو خاتم الوالد«23؛ اوالد انسان کامل به حضرت حجت ختم 
می شــود. یعنی بعد از آن دیگر ولدی برای انسان کامل نیست. بله برای 
حیوانات بالفعل توالد هســت، این عقم که ایشان فرمود، نسبت به انسان 
کامل اســت؛ یعنی بعد از آن دیگر سلسله والیت منقطع می شود. اما سعه 
والیت ظهورش تا قیامت هست؛ چون والیت حضرت ختمی  مرتبت فقط 
در دنیا نیست، در دنیا و آخرت و همه عوالم وجود که هست اینها سیادت 
در نظام وجود را دارند. مرحوم کاشــانی هم در شــرح فرمایش شیخ اکبر 
می فرمایــد: »)و لیس  بعده  ولد في  هذا النوع  فهــو خاتم الوالد( لن من 
انحط عن مرتبة اإلنســان وقع في مرتبة الســباع و البهائم، و إن کان في 
صورة اإلنسان«؛ کسی که از آن حقیقت بهره ای نداشته باشد در اصطالح 
اهل معرفت، در مرتبه انسان نیست »لخلوه، عن أحکام الوجوب و الصفات 
اإللهیة و استیالء صفات النفس و غلبة أحکام اإلمکان علیه«؛ بهائم چنین 
هســتند. و إن العالم در روایت دارد قبل از آدم کان مسکن الجن ناظر به 
همین معناســت که قوای نفسانیه و شهویه حاکم بود و اگر انسان از این 
حقیقت جامع فاصله بگیرد در حقیقت زندگی او یک زندگی حیوانی بیش 
نیست. بعد می فرماید: »و هو معنی قولهم: إن العالم قبل آدم کان مسکن 

الجن، أي القوی النفســانیة و النفــوس الرضیة، و بعضهم 
یقولون: کان قبل ذلك النوع الفرس، إشارة إلی أن الفرس في 
الفق العلی من الحیوان قبل طور اإلنســان، و لهذا قال: إنه 
خاتم الوالد، فإن القلب ولد الروح و خاتم اآلباء في هذا النوع 
هو المهدی.«24؛ در این عبارت تصریح می کند. در جلد 
سوم فتوحات چهار جلدی، صفحه 514 بیان شده که »ثم إن 
عیســیـ   این از جناب محی الدین استـ  إذا نزل  إلی  الرض  
في آخر الزمان أعطاه ختم الوالیــة الکبری من آدم إلی آخر 
نبي تشــریفا لمحمد«؛ به شرافت پیامبر اکرم همه آنچه 
که انبیای سلف دارند به حضرت عیسی داده می شود. »حیث 
ه الوالیة العامة في کل أمة إال برســول تابع إیاه  لم یختــم اللَّ
ص و حینئــذ فله ختم دورة الملك و ختم الوالیة أعني الوالیة 
العامة فهو من الخواتم في العالم«؛ اینها محل شــاهد نیست 
این جمله را آوردم  که جمله بعد منقطع نشــود، »و أما خاتم 
الوالیة المحمدیة و هو الختم الخاص لوالیة أمة محمد الظاهرة 
فیدخل في حکم ختمیته عیسی«؛ حضرت عیسی تابع 
اوست، روایات ما نیز همین را می گوید و غیر عیسی که الیاس 
و الخضر؛ هر نبی از انبیا کــه در زمان ظهور حضرت ظاهر 
شــوند همه باید تحت والیت حضرت حجت سالم اهلل علیه 
باشــند، »و غیره کإلیاس و الخضــر و کل ولي لله تعالی من 
ظاهر المة فعیســی و إن کان ختما فهو مختوم تحت 
ختم هذا الخاتم المحمدی«؛ این عبارت چه می گوید؟ چگونه 
با وجود این جمله مثل قیصری و جندی و دیگران می خواهند 
نظر غلط خودشــان را به شــیخ اکبر تحمیل کنند و بگویند 
ایشان خاتم والیت محمدیه را جناب شیخ می داند یا حضرت 
عیسی، این حرف اصاًل اساســی ندارد و با نص کالم 
شــیخ مغایرت دارد. فیدخل فی حکم ختمیته عیسی و 
غیره؛ یعنی ختمیت حضرت حجت »و علمت حدیث هذا 
الخاتم المحمدي بفأس من بالد المغرب سنة أربع و تسعین و 
خمسمائة«؛ می گوید در سال 594 در خدمت ایشان تشرف 
حاصل شد، »عرفني به الحق و أعطاني عالمته و ال أسمیه و 

 .25»ه منزلته من رسول اللَّ

تــا اینجا جمله ای را که از فرمایش جناب شــیخ مد نظر بود 
عرض کردیم. مرحوم آقای آشــتیانی رضوان اهلل علیه، فقط 
مدرس عرفان یا فلسفه نبود؛ بلکه به عرفان و فلسفه معتقد 
بــود. باورش ایــن بود که دین و مذهب ما بدون فلســفه و 
عرفان جایی ندارد. حتی اآلن خیلی ســعی می کنند؛ به ویژه 
در حوزه علمیه مشهد که به انحاء مختلفی این مباحث نباشد. 
اگر خروجی مباحث عرفان و فلسفه، مرحوم امام رضوان اهلل 
تعالی، عالمه طباطبایی، شهید مطهری و استاد آشتیانی باشد 
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که افتخار مذهب تشــیع اســت. آقایانی که اآلن منشأ اثر 
هســتند و حرف برای گفتن دارند چه کسانی اند؟ آیا کسانی 
نیستند که در همین حوزه ها درس و بحث خواندند؟ چرا باید 
اینقدر با اینها معاند باشــیم؟ اصــاًل چرا باید با علم مخالفت 
کرد؟ ما نمی خواهیم درباره مبانی خاصی که بعضی  در عرفان 
قائل انــد بحث کنیم. بعضی از دوســتان ما کاماًل در جریان 
هستند چند مکان را عوض کردند که درس منظومه بدهند. 
واقعاً جای تأسف است که ایشان به محیط دانشگاه بیاید آن 
هم از حوزه مطرود باشــد، بدون تعارف می گویم. کسی هم 
که نزدیک ایشــان می آمد مطرود بود. به چه اتهامی؟ یعنی 
کافر می شدند؟ بله به غیر خدا کافر می شدند. چون اگر کسی 
فلسفه بخواند می فهمد که مؤثر در وجود فقط خداست. این 
را وقتی فهمید دیگر زیر بار هر کسی نمی رود. چرا نباید نشر 
دهیم؟ منشأ گرایش کسانی که به تشیع گرویدند و از ادیان 
دیگر به اسالم روی آوردند، عمدتاً مباحث فلسفی است. چرا 
بزرگانی که دیگران سعی می کنند به خودشان منتسب کنند، 
حتــی با انکار عبارات صحیح آنها، و ما مع االســف بگوییم 
اینها جزء شیعه نیســتند، خیلی از بزرگان ما بودند که این ها 
صاحب نظر بودند و جناب شیخ را اصاًل شیعی مذهب کامل 
می دانستند. اینکه بنده از جناب شیخ عرض می کنم چون تأثر 
مرحوم صدرالمتألهین از شــیخ اکبر امری است که بر همه 
واضح اســت، و حکمت مرحــوم صدرالمتألهین رضوان اهلل 
علیه با مباحث اشــراقی، مشائی و عرفانی آمیخته است، اوج 
کالم مرحوم صدرالمتألهین جایی است که از مباحث عرفانی 
می آورد. فقهای بزرگ ما که با حکمت ســر و کار داشتند در 
فقه هم حرف برای گفتن داشتند. مرحوم آقای میالنی رضوان 
اهلل علیــه در عصر خود ما، مرحوم امام در فقه، آنهایی که با 
آثار فقهی ایشان ســر و کار دارند می  بینند که چقدر قشنگ 
به میدان بزرگان می آیــد، در اصول همین طور. خدمتی که 
حکمت متعالیه برای حوزه هــای دینی دارد اصاًل قابل بیان 
نیســت. بدون حکمت و عرفان نه ادعیــه برای ما معنا پیدا 
می کنــد نه روایاتی که مربوط به مبدأ و معاد اســت برای ما 
معنا پیدا می کند. وقتی یــک روایت را، حکیم یا عارف معنا 
می کند چقدر معنا واضح، قشــنگ و دل نشین است؛ اما اگر 
کسی از این مسائل بی بهره باشد غیر از مطالب صرفی و کان 
یکون معنا کردن چیز دیگری در دســتش نیست. لذا خوب 
اســت که این جلسات، مبدأ و منشأ نشــر افکار این بزرگان 
شــود، و فکــر آنها این بود که از آمــوزش و پرورش و نه از 
حوزه، بلکه از همان ورود به دبســتان باید برنامه ریزی شود. 
یکی از بزرگان که از اساتید بنده بود می فرمود نگویید عرفان 

اسالمی، غلط است؛ بلکه کل اسالم عرفان است. طریقت امری است که 
نمی توانیم بگوییم جدای از شــریعت است. در طریقت همه اهل معرفت 
شیعی مذهب هستند؛ چون همه سالسل و طرق صوفیه به تشیع منتهی 
می شوند. معروف است که همه افتخار ابن جنید بغدادی این است که نوکر 
اهل بیت بودند، همه  جیره خوار خوان امیرالمؤمنین بودند. حتی 
در همین مسئله تلقین ذکر خود آنها گفتند اولین جایی که مسئله تلقین در 
ذکر شروع شد از پیامبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین بود، شروعش از 
اینجاست. ما چرا چیزهایی را که این بزرگوار تعبیر به الدرة الیتیمة می کند 
و همه مسائل عرفانی این گونه است را نفی کنیم و بعد خودمان را در یک 
مشرب اخباری گری خالصه کنیم و باور کنید نتیجه اش به همین مسائلی 
کشیده می شود که اآلن اهل تســنن مبتال شدند. اگر عقل از فرهنگ و 
جامعه ما کنار برود باید منتظر افکار داعشی و امثال اینها باشیم. به اندک 
کلمه ای یکی مسلمان می شود و یکی کافر. صبح یکی کافر می شود و شب 
مســلمان می شود و بعد کافر می شود. إن شاء اهلل خداوند به همه ما توفیق 
ادامه راه این بزرگوار که راه شــناخت دین به معنای واقعی کلمه، شناخت 
قرآن با تدبر و مشی در مسیر بزرگان اهل معرفت و حشر با آنها در دنیا و 

آخرت عنایت بفرماید.

میزگرد علمی: نسبت حکمت متعالیه با عرفان  �
آقای دکتر سید موسوی: آخرین برنامه این همایش و نکوداشت، میزگرد 
اســت. موضوع میزگرد ما بحث نسبت حکمت متعالیه با عرفان است. در 
این موضوع می توان مســائل مختلفی را مطرح کرد از جمله اینکه بخشی 
از مباحث، حکمت عقلی است، در حکمت متعالیه، هم حکمت بحثی آمده 
اســت و هم حکمت ذوقی آمده است، هم مبانی عرفان نظری آمده است 
و هم آیات و وروایات و مباحث تفسیری. در حالی که می توان گفت تقریبًا 
عرفان نسبت به این مجموعه محدوده خاص تری دارد و مبتنی بر کشف و 
شهود و ذوق است. سؤالی که از عزیزان داریم این است که نسبت این دو 
به نحو واضح-تر تبیین شود. ممکن است کسی بگوید که حکمت متعالیه 
از زاویه ای همان مباحث عرفانی است؛ اما می خواهیم این قضیه واضح تر 
مطرح شود، در خدمت جناب آقای حجت االسالم حسینی شریف هستیم. 

ارتباط حکمت متعالیه با عرفان �
استاد حسینی شریف: بسم الله الرحمن 
العالمین، و  الرحیــم، الحمــد للــه رب 
الصلوة و السالم علی ســیدنا و نبینا ابی 
القاســم محمد، و آله الطیبین الطاهرین 
المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم 

اجمعین.

با عرض تسلیت به مناسبت دهه فاطمیه و 
شهادت حضرت فاطمه الزاهراء، و با 
تقدیر از همه عزیزان و دست اندرکارانی که این مجلس را به یادبود استاد 
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نشست علمی

حکیــم بزرگوار عالمه اســتاد 
جالل الدین آشــتیانی موسوی 
برگزار کردند. إن شاء اهلل خداوند 
متعال اجر جزیل به همه اینها 
عنایت بفرماید. خداوند متعال به 
همه عزیزانی که در این جلسه 
شــرکت کردند نیز اجر جزیل، 
آنچه که  و  هدایت، بصیــرت 
همه  حکمای بزرگ اســالمی 
و شــیعه مثل اســتاد بزرگوار 
سید جالل الدین آشتیانی قدس 
اهلل سره الشــریف در بیان آن 

بودند و در طریق هدایت همگان بودند إن شاء اهلل از آثار و برکات وجودی 
این عزیزان و بزرگان بهره مند شوید.

ابتدا دو جمله در مورد اســتاد آشتیانی در غیر مسائل علمی بگویم. درجه 
علمی، حکمی و عرفانی ایشــان بسیار واضح اســت. دو جمله درباره ي 
شخصیت ایشان در بعد اخالقی خدمت شما عرض کنم. یک مسئله بسیار 
مهم، سخاوت استاد آشتیانی است. همه دوستانی که با ایشان آشنا بودند 
می دانستند که در ایام طلبگی دوستان و رفقای ایشان به اتاقش می رفتند 
و هر چه می خواســتند خیلی راحت برمی داشــتند، گاهی اگر یک کیسه 
برنج وارد اتاق ایشــان می شــد برای خودش هیچی نمی ماند. یا دوستان 
به چلوکبابی می رفتند و به حســاب ایشــان غذا می خوردند. بعد از مدتی 
ایشان می رفت و این ها را پرداخت می کرد. نه اینکه فکر کنید ایشان خیلی 
ثروتمند بود؛ ولی ایشــان واقعاً و به تمام معنا اهل بخشش بودند. مسأله 
دومــی که می خواهم عرض کنم و متأســفانه در زمان ما خیلی کم رنگ 
شده اســت غیرت و تعصب استاد آشتیانی است. ایشان عالی ترین غیرت 
و تعصب را داشــتند. منظور از تعصب همان غیرت اســت؛ غیرت دینی و 
شیعی و قرآنی. ایامی که در مدرسه امام صادق در خدمت ایشان درس 
می خواندیم، یک روز که ایشان تشریف آوردند به من گفتند که دیشب تا 
صبح نتوانستم بخوابم، کتابی که اشکاالتی درباره قرآن داشت به من دادند 
که نگاه کنم اینقدر ناراحت شدم که نتوانستم تا صبح بخوابم. یا اگر شما 
نوشــته های ایشان را مطالعه کنید غیرت دینی در نوشته های ایشان موج 
می زند که جناب استاد حسینی آملی به یک مورد اشاره کرد. با کمال تواضع 
و خوش مشربی هایی که ایشــان داشتند، هر کس یکی دو جلسه خدمت 
ایشان مشرف می شد مرید و شیفته ایشان می شد، در عین حال، در مسائل 
دینی، اصلی اعتقادی، توحیدی و تشیع، صالبت کم نظیری داشت. گاهی 
با دوستان و همکارانشان برخوردهای شدیدی داشتند که گاهی در جایی 
مطرح می شد که استاد شاید زیاده روی کرده باشد. من این را توضیح دادم 
که اگر ما مثل ایشان موضع گیری نکردیم مشکل ماست و آن غیرت دینی 
را که باید در آن درجه داشته باشیم نداریم. حداقل ما الهیاتی ها باید اینها را 

بیاموزیم، انسان باید غیرت و تعصب دینی داشته باشد و حفظ 
و حمایت و دفاع کند از آنچه که باید آن ها را حفظ و حمایت 
و دفاع کند، باید پاسخ گو بود. اگر هیچ کار دیگری نمی تواند 
بکند، حداقل ناراحت شــود. حداقل نهی از منکر، انکار قلبی 
است که انسان از زیرپا گذاشته شدن احکام الهی و اعتقادات 
واقعاً ناراحت شود. استاد آشتیانی این خصیصه را به نحو عالی 

داشتند.
امــا ارتباط حکمت متعالیه با عرفان چگونه اســت؟ حکمت 
متعالیه، حکمت به عرفان است و از آن طرف تبیین عرفان به 
زبان عقل و برهان است. بزرگ ترین خدمت را صدرالمتألهین 
و پیروانش إلی زماننا هذا مثل اســتاد آشــتیانی، مرحوم آقا 
محمدرضا قمشــه ای، عالمه طباطبایی و مرتضی مطهری 
کردند. آنچه را که در عرفان بدون دلیل و برهان مطرح شده 
بود، اصول و امهــات آن، همه را مبرهن کردند. به یکی دو 
مورد را اشــاره می کنم. از مهم ترین مباحث در عرفان، اسماء 
و صفات و اندراج و اندماج اســماء و صفات در مرتبه احدیت 
و غیب الغیوب است که به یک معنا همان توحید صفاتی نیز 
است. اینکه تفاصیل صفات و کماالت همه در غیب ذات به 
وجود واحد احدی مندرج اند. امام سجاد  می فرماید: »َضلَّْت 
َخْت  ُدونََک  النُّعوت«26؛ صفات در آن ا گم  َفاُت، َو تََفسَّ ِفیَک الصِّ
می شوند. این تعبیر، بسیار دقیق است. امام علیمی فرماید: 
َفاِت  َعْنه «27، منتها نه آن چنان که  ْخاَلِص َلُه َنْفيُ  الصِّ »َکَماُل اإْلِ
معتزله و متکلمان فهمیدند کــه بگوییم ذات فاقد کماالت 
اســت، نه آن چنان که امام ســجاد توضیح داده است که 
َفاُت «28. نه اینکه اینها در آنجا نباشند، دیگر  ْت ِفیَك َالِصّ » َضَلّ
در آنجــا حد و حدود ندارند، وقتی حد و حدود نباشــد یعنی 
علم از قدرت تمیز ندارد، قــدرت از حیات تمیز ندارد، حیات 
از اراده و ســمع از بصر تمیز ندارد؛ ولی همه هستند به وجود 
واحد نامحدود. این در حکمت صدرایی تحت عنوان »بسیط 
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الحقیقة کل االشــیاء« به بهترین وجه بیان شــده است که 
حضرات توجه دارند. مورد دیگری که برای مثال خدمت شما 
عزیزان عرض کنم مسئله وحدت شخصی وجود است. خوب 
وحدت تشــکیکی را هم خود صدرا ابتدا مطرح می کند و هم 
پیروان او مثــل عالمه طباطبایی و دیگران، ولی معتقدند که 
این وحدت تشــکیکی در نهایت به وحدت شخصی منتهی 
می شود. بعضی ها متأسفانه فکر می کنند که وحدت شخصی 
وجود دیگر با تسلسل، مراتب و قوس صعود و نزول سازگاری 
ندارد. این عزیزان باید کمی توجه کنند، همان کسانی که قائل 
به وحدت شخصی وجود شده اند همان ها بحث قوس صعود 
و نزول را مطرح کرد ه اند، همان ها هم سعی دارند شاگردانی 
را تربیــت کنند چه از نظر ظاهری و علمی، چه از نظر باطن، 
آنها را قدم به قدم راهنمایی کنند تا بتوانند مراتب را یکی پس 
از دیگری طی کنند. اینها یعنی چه؟ همه اینها کثرات است. 
کسی که کتاب می نویسد، یک کتاب مجموعه کثرات است. 
اگر از هر کتابی کثرت را برداری، چیزی نمی ماند. شاگردانی 
دارند، اســاتیدی دارند، حداقل انسان باید بگوید که نمی دانم 
مراد اینها چیســت. نه اینکه گمان کند که اعتقاد به وحدت 
شخصی وجود، کثرات را به طور کلی نفی می کند. محی الدین، 
قیصری، قونوی و بزرگان دیگر از آن زمان تا زمان ما، بحث 
از کثرات دارند، نمی توان گفت که اینها تناقض گفته اند حتی 
در یک جمله، گاهی وقتی شما یک جمله را حساب می کنید 
همان جا که وحدت شخصیه وجود را دارد همان جا کثرات را 
هم اثبات می کند. در یک ســطر اشاره یا تصریح بر وحدت 
شــخصی وجود است، در آخر سطر کثرات را مطرح می کند. 
اینها دقیق و عمیق بودند، بیان این مطالب مشــکل است. 
به قول ســعدی من گنگ خواب دیــده و عالم تمام کر/من 
عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش. بله دشوار است؛ ولی انسان 
قبل از اینکه دیگــران را تخطئه کند باید خودش را تخطئه 
کند که اینها این گونــه حرف ها را که گفتند. نمی توان گفت 
اینها  به طور کلی منکر کثرت باشند. اگر ده جا بحث از وحدت 
شخصی وجود داشتند در هزاران جای دیگر، کثرت را مطرح 
کردند، پس یک چیزی هســت، یک واقعیتی هســت. این 
مطلب را به بهترین وجه در حکمت متعالیه و به ویژه پیروان 
حکمت متعالیه به بهترین وجه بیان کردند که کثرت سر جای 
خودش هست، وحدت شــخصی وجود هم سرجای خودش 

هست و هیچ گونه تعارض و تزاحمی با هم ندارند. 
آقای دکتر سید موسوی: در خدمت جناب آقای حسینی آملی 
هستیم. نکته دیگری را هم می خواهم اضافه کنم که در این 
وادی هم اگر وارد شویم بد نیست. عرفان دو بخش می شود: 

عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان عملی ســیر و سلوک است. یکی از 
سؤاالتی که مطرح می شود این است که ما در سیر و سلوک باید یک پیر 
مرشدی داشته باشیم یا اصواًل سیر و سلوک به چه شکل باشد که بتوانیم 
به یافته هایی برســیم که به قول سهروردی اگر استدالالت را هم از من 

بگیرند باز در آن اعتقادات هیچ گونه شک و شبهه ای وارد نمی شود. 
استاد حسینی آملی: موضوع ارتباط حکمت متعالیه با عرفان به اطوار سیر 
معنوی مرحوم صدرالمتألهین برمی گردد. اهل معرفت براســاس کشــف 
صحیحی که برای آنها حاصل می شــود نیاز به اینکه مکاشفات خودشان 
را به صــورت برهان درآورند نمی بینند. لذا غالباً می بینیم که کلمات آنها از 
نظر اهل فن و بحث مشکل دارد و به اشکاالتی برخورد می کنند. جهتش 
هم این است که آنها مستغرق در حاالت خودشان هستند و خیلی از آنچه 
را که مشاهده می کنند قابل بیان نیست؛ یعنی الفاظ، قاصر و کم تر از این 
هستد که بتوانند مشاهدات و مکاشفات آنها را به عنوان ظرف در خود جای 
دهند. ولی مرحوم صدرالمتألهین در  مرحله نهایی عمرش که عمر ایشان 
را به سه مرحله می توانیم تقسیم کنیم، در مرحله سوم که باب مکاشفات 
به روی ایشان باز شد تحت عنوان مثاًل اشراق الهی و ربانی و امثال ذلک، 
در شــواهد و اســفار و جاهای دیگر که می  آورد اینجاست که می خواهد 
مشــاهدات خود را در قالب برهان دربیاورد و این یک هنر است، که یا از 
دیگران دیده نمی شود یا در کلمات اینها و قونوی هست، ولی از غیر ایشان 
کم تر یا اصاًل دیده نمی شــود. ایشان بعد از طی ریاضات که مکاشافات و 
مشاهدات برایشان حاصل شد،  آن را در قالب برهان هم درآورد و تلفیقی از 
مشاهداتش را با قرآن و برهان به صورت حکمت متعالیه در اختیار دیگران 
قرار داد. اینکه بعضی از اهل معرفت، مشاهدات خود را بیان نکردند؛ چون 
اساساً اهل بحث نبودند، بحث های عقلی که دیگران می خواندند خیلی از 
عرفا که به کمال هم رســیدند و حقیقت برای آن ها مشخص شد، در آثار 
روایی ما هم هست که بعضی ها خدمت حضرات معصومین می آمدند 
به عنوان کسی که صاحب معرفت است اما اگر بخواهد معارف و مشاهدات 
خــود را بیان کند نمی تواند در قالبی بیان کند که خالی اشــتباه حکمی و 

منطقی باشد. 
ارتباطی که بین حکمت متعالیه و عرفان هســت این است که اگر انسان 
فقط در همان عالم ذهن سیر کند و حقیقت برای او مشهود نشود فقط با 
الفاظ بازی کرده است. همین مسئله وحدت وجود که برادر عزیز ما مطرح 
کرد، گاهی انســان می-خواهد با برهان بیــان کند ولی به جایی راه پیدا 
نمی کند. مرحوم اســتاد فرموده بود که برهــان صدیقین را به همه وجوه 
چندین گانه اش به احسن وجه تقریر می کنم؛ اما گفتن اینها کجا و رسیدن 
به اینها کجا. فرض کنید کسی سیب را می چشد و فردی در عمرش سیب 
نخورده اســت و یک کتاب در مورد سیب و خواص آن می خواهد بنویسد، 
این دو چقدر با هم فرق دارد؟ این دیگر نیاز دارد که در مورد ســیب کتاب 
بنویســد؟ سیب را در بدن جذب کرده است و مطلب را چشیده است. آنی 
که دارد مشــاهده می کند به ســان امیرالمؤمنین، » ما رأیت  شیئا إال 
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نشست علمی

رأیت  اهلل قبله «29 بحث رؤیت و شهود است، دیگر جای نظر و فکر نیست. 
فکر تا حدی انسان را جلو می برد، هنر فکر این نیست که انسان بتواند به 
وادی شــهود وارد شــود. آن یک راه دارد و از همین عرضی که کردم سر 
نیاز انسان به استاد در مقام تربیت واضح می شود. در کلمات شیخ اکبر هم 
دستورات خاصی اســت که منازل السائرین هم بر اساس همین است. در 
روایات وارده از معصومین هم این معنا وارد شده است که ما می توانیم 
در همه برنامه های سلوکی که مثل مرحوم آقای قاضی و دیگران داشتند 
بر اساس روایات بود که همان سیر معنوی و عرفان عملی در قالب روایات 
اهل بیت  اســت که انسان می تواند همین را سرلوحه زندگی خود قرار 
دهد. البته باید همراه با استاد باشد. چون کسی که راه معمولی را می  خواهد 
برود باید تابلو و عالمتی باشد که خطا نرود. فردی می خواست مشهد بیاید 
گفت به مرز افغانستان رفتم، به تابلوها اعتنا نکرده بود. چطور در راه های 
ظاهری اســتاد الزم اســت؛ اما در طریقت که راه های بی راهه زیاد است 
انسان اســتاد نخواهد؟! باید حتماً استاد باشد چون در اثناء تجلیات نفس 
می شود و ممکن است خودش ادعا کند. بعضی از آقایانی که حجر اساسی 
مخالفت با عرفان را در همین مشهد بنا نهادند و در روزنامه همشهری هم 
چاپ کردند اساسش همین بود که بدون استاد و قابلیت وارد این راه شد، 
بعد از چند سال که نتوانست راه را از بی راهه پیدا کند مخالف این مسائل 
شد. نتیجه بی استاد بودن نتیجه اش این می شود که حوزه علمیه از مباحث 

عقلی و عرفانی محروم می شود، چون استاد ندیده بود.
یکی از حضار: ســؤالی است که جمع بندی همین بحث ها هم است اجازه 
دهید که من مطرح کنم. شما خواستید خط دقیقی بین عرفان، حکمت و 
فلســفه ترسیم کنید، استنباط من از بیان استاد شریف این بود که عرفان 
حکمی یک نوع کالم اســت که در آن صفات خداست؛ به نظرم تعریف 
ایشــان یک تعریف کالمی از عرفان است. جناب آقای آملی هم تعریف 
دقیقی که فرمودند ممکن است زاویه ای با عرفان پیدا کند، وقتی می گوییم 
کشــف و شــهود درونی، این بین االذهانیت چه سرنوشتی پیدا می کند؟ 
کشف شخصی را نمی توان اســتداللی کرد. هیچ کس آنرا باور نمی کند، 
شاید بگوییم خواب است، توهم است، رؤیا است، شاید هم واقعیت است اما 
قابل اثبات نیست. پس این دو تعریف به نظر من با فلسفه و حکمت جمع 

نمی شود. نظر استاد اعوانی را می خواهم بدانم. 
آقای دکتر سید موسوی: ایشان نفرمود که حکمت متعالیه کالمی است، 
فرمود این مباحث را متکلمان متوجه نمی شوند، نه اینکه حکمت متعالیه 

کالمی است. در خدمت جناب دکتر اعوانی هستیم. 

حکمت بحثی و حکمت ذوقی �
دکتر اعوانی: أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم.

 ســروران مطالب بســیار مهمی فرمودند بنده هم حرف ایشان را تکمیل 
می کنم. حکمت لفظی اســت که بسیار در قرآن تکرار شده است و غرض 
از بعثت انبیاء، تعلیم کتاب و حکمت است. کتاب در قرآن همواره به همراه 

حکمت آمده است، نه فقط در مورد حضرت رسول، بلکه در 
َخَذ الّلُه 

َ
مورد حضرت عیســی و کل انبیاء آمده اســت. ِإْذ أ

ــن ِکَتاٍب َوِحْکَمٍة30، خداوند از  ْیَن َلَما آَتْیُتُکم مِّ ِبیِّ ِمیَثاَق النَّ
همه انبیا پیــش از بعثت میثاق گرفت، ای انبیا! در ازای این 
کتاب و حکمتی که به همه شــما دادم. پس دین، مبتنی بر 
حکمت اســت. وقتی کتاب و حکمت توأم باشند کسی که 
حکمت قرآنی را بیان می کند باید قائم به کتاب باشــد و این 
ضرورت محسوب شود یا نه یک بحث دیگر است. بنابراین 
باطن دین حکمت اســت و اما حکمت چیســت و فرق بین 
حکمت بحثی و حکمت ذوقی چیســت؟ فلسفه های امروز 
اصاًل دنبال اینها نمی روند، بحث خدا نیست و علم مورد شک 
قرار گرفته است. شما باید این را در قالب حکمت های قدیم 
که بحث های طوالنــی دارد، پی گیری کنید، علم به حقایق 
اشیاست. بنابراین، هر علمی از نظر قدما حکمت است، ما که 
امروز می گوییم ساینس31، آن ا می گفتند حکمت طبیعی، برای 
اینکه دانایی و هر چیزی که شما را از جهل نجات دهد حکمت 
است، حکمت ریاضی و حکمت الهی. بنابراین، دانایی را  به طور 
مطلق حکمت می گفتند. اما علم چیست؟ علم شناخت اشیا از 
طریق علل حقیقی است. بنابراین، شما در هر علمی چیزی را 
از راه علتش کشف می کنید، وقتی از راه علتش کشف کردید 
قضیه ضروری می شود. مثاًل تجربه دارید ولی نمی دانید چرا. 
وقتی مطلب لم، مثاًل ریاضی دان قضیه را اثبات می کند و علل 
را بیان می کند و قضیه ضروری می شود. مثاًل مجموع زوایای 
مثلث، صد و هشــتاد درجه می شــود. با برهان این را اثبات 
می کند. این برهان در تمام علوم است. علم برای اینکه علم 
باشد باید مبتنی بر برهان باشد، فلسفه هم همین طور. منتها 
علم مراتب دارد، ما انواع علم داریم. علم تصوری و تصدیقی 
داریم که علم حصولی می شــوند. علم الیقین، عین الیقین و 
حــق الیقین داریم. علم که تعبیر و اصطالح قرآنی اســت و 
خیلی دقیق اســت. علم الیقین دانســتن چیزی است بدون 
اینکه به شهود برســد، مثاًل آتش می سوزاند را شنیده باشید 
ولی ندیده باشید، اینقدر به طور تواتر از همه شنیدید که قبول 
می کنید ولی ندیدید اما دیدنش یقینی تر است، وقتی که دیدید 
شنیدن کی بود مانند دیدن. ولی همه این است که دست را 
در آتش بگذارید و بســوزد که می شود حق الیقین، و اساس 
علم حق الیقین اســت و اگر حق الیقین نباشد دو تای دیگر 
معنایی ندارد. بنابراین، علم در فلسفه مشاء بیشتر علم حصولی 
و استداللی و بحثی اســت. علم بحثی هم علم است برای 
اینکه شما را از بحث نجات می دهد. اما در عرفان و حکمت 
شــما را به مبدأ اول می رساند به طوری که همه چیز را از دید 
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مبدأ اول ببینید. هر علمی مبادی را بیان می کند؛ اما در علم 
اعلی مبادی اعلی و مبدأ المبادی است؛ یعنی آدم عادی مبدأ 
المبادی را اعتقاد دارد ولی به علم نرسیده است، برای ما حس 
ظاهرتر است ولی خدا باطن است، ولی آنجا که رسیدید خدا 
ظاهر است و آن ها باطن می شود. حسی که ظاهر بود باطن 
می شــود و همه چیز را به خدا ]نسبت می دهید[. شما ببینید 
مثاًل پنج برهان که برای اثبات وجود خداوند در تاریخ فلسفه 
است از ارسطوست؛ چون به خدا رسیده است و سعی می کند 
]همه چیز را از دید او ببیند[، این می شــود حکمت. حکمت 
یعنی همه چیز را از مبدأ دیدن اما به طور تصوری و تصدیقی. 
عرفان یعنی المشاحة فی االلفاظ؛ شما به حقایق دقت کنید 
به الفاظ دقت نکنید. عرفان، حکمت است، چرا؟ عرفان عارف 
شدِن باهلل اســت نه عارف اهلل. یعنی وقتی سلوک کردید به 
مقام فنا نایل نمی شوید مگر اینکه ولی خدا شوید. ولی، یعنی 
کسی که فانی در خدا باشد، صفات او صفات الهی شده باشد و 
یکی از تعاریف حکمت هم تشبه به خداست. تشبه باهلل، که در 
افالطون هم هست. در افالطون »همویوسیستئو« یعنی تشبه 
به خدا. متشبه شدید؛ یعنی صفات بشری شما الهی می شود، 
همه چیز که الهی شد از آن طرف می بینید ولی می بینید، این 
از راه تزکیه نفس و از راه دین اســت. دین، همه این اعمال 
عبادی است، واجب و مستحب، که در نهایت به تزکیه نفس 
منتهی می شود اگر درست اجرا شود. این دیگر می بیند دیگر 
نمی داند، » ما َکَذبَ  الُْفؤاُد ما َرأی«32، پیامبر می دید، فؤاد او که 
دیده است دروغ نمی گوید أفتمارونه علی ما یری؟ آیا با پیامبر 
جدال می کنید که چرا دید؟ چرا بهشت و جهنم را دید؟ کسی 
که بار اول در تاریخ فلسفه این مسئله را عنوان کرد  سهروردی 
بود. سهروردی در اول کتاب اشراق فرق بین حکمت بحثی و 
حکمت ذوقی را مطرح می کند. ابن سینا در اول کتاب حکمت 
مشرقیه می گوید این کتابی که ما نوشتیم حکمت مشائی را 
تکمیل کردیم و به کمال رساندیم یعنی حکمت بحثی را، اما 
این حکمت ما نیست. کســانی که بخواهند به این حکمت 
برسند کتابی به نام حکمت المشرقیین نوشتیم. آن کتاب از 
بین رفته اســت ولی در مقدمه اش می گوید حکمت یونانی 
ارسطویی نیســت، برخی گمان می کنند ارسطو حرف آخر را 
گفته است، ما حکمت را بسیاری از منابع دیگری گرفتیم که 
منظورش قرآن اســت، کالم نیست، آنچه را که رسیده است 
به کمال می رســاند. این را حکمت اشراق تکمیل کرد، گفت 
که حکمت درجاتی دارد، پایین ترین درجه اش حکمت بحثی 
اســت و باالترین درجه اش حکمت ذوقی است. به عرفان و 
حکمت ذوقی فقط تأله می گوید، در حکمت بحثی هم حکیم 

می گویــد؛ اما حکیم متأله در حکمت ذوقی اســت. عرفا را به حق حکیم 
ذوقی می داند؛ زیرا علم آنها علم باهلل اســت، عارف باهلل اســت، به مرتبه 
فنا رسیده اســت و از آن طرف می بیند. بنابراین، مراتبی قائل شده است. 
اما کمال این در صدرالمتألهین اســت. چون در آن موقع ابن عربی نبود و 
خیلی عرفان نظری نبود. عبارتی دارد که این را خالصه می کند و می گوید: 
حکمتنا المتعالیة عــن البحث؛ حکمت ما بحث را قبول دارد؛ اما به همه 
درجات حکمت تعالی پیدا می کند. حکمت مثل وجود مشکک است و خدا 
حکیم اســت و بقیه همه مظاهر حکمت اند. حکمای یونان اول به حکیم، 
سوفوس می گفتند؛ ولی می گفتند ما این اسم را دوست نداریم و به خودمان 
می گوییم فیلوسوفوس، یعنی محب حکمت. زیرا حکیم خداست و ما محب 
حکمت هستیم، زیرا انســان مظهر است. بنابراین، حکمت الهی درجاتی 
دارد. اصل حکیم خداســت؛ ولی مراتبی دارد، حکمت ذوقی تا می رسد به 
حکمت بحثی. همان طور که گفتند ذوق و بحث در مقابل هم نیستند. فوق 
بودن به معنای ضد بودن نیســت. این اشتباه را غزالی کرده است که فکر 
کرد طوری برای عقل داریم که غیرعقلی اســت این بزرگ ترین اشــتباه 
اســت؛ یعنی دیگر ما طوری برای طور عقل نداریم. عقل هم مراتب دارد، 
عقل جزئی داریم، عقل مطلق داریم. می گوید عقل دو عقل اســت، عقل 
مکتبی که درآموزید در مکتب سریع، »عقل دیگر بخشش یزدان بود«33، 
یــا می گوید »عقل جزئی را وزیر خود مگیر«34، عقل کل را. وحی یا دین، 
عقل کلی است، عقل مطلق است؛ اما علوم، عقل جزئی است. اگر این دو 
از هم جدا شــوند خیلی خطرناک است. همیشه علوم و حکمت ها ارتباط 
داشتند. مثاًل کسی مثل ابن سینا، هم علم الهی داشته و هم علوم ظاهری 
داشــته است، ارسطو هم حکیم بوده است و هم علوم داشته است. بیرونی 
یک عالم بزرگ بوده است و به اندازه خودش حکمت هم می دانسته است. 
ولی امروزه حکمت به طور مطلق از علم جدا شده است. ساینس یعنی علم، 
طبیعتی که بریده به طور مطلق از حکمت، که بنابراین نتایج بســیار بسیار 

خطرناکی دارد.

بیان مکاشفات به زبان برهان �
آقای دکتر سید موسوی: بسیار متشکریم. جناب استاد حسینی شریف اگر 
می خواهید توضیحی برای سؤال ایشان بفرمایید. یک سؤال هم من مطرح 
می کنم. گفتند که مکاشفات در قالب برهان درمی آید و بعد حکمت متعالیه 
می شــود. اما از آن طرف هم داریم که هر که را اســرار حق آموختند مهر 
کردند و لبانش دوختند. چطور می شود که مکاشفات باشد بعد شما به زبان 

برهان هم بخواهید اینها را بفرمایید؟ 
استاد حسینی شریف: بسم اهلل الرحمــن الرحیم، استاد آشتیانی می فرمود 
که کالم شیعه همین کتاب اسفار است. من اضافه می کنم که همه کتب 
عرفانی، کالم شیعه است. قرآن که در اصل کالم خداست کالم شیعه هم 
اســت. اینها همه آن را بیان می کنند. ما هم اصل بحثمان این بود، رابطه 
حکمت متعالیه )یعنی همان اســفار با شــروح و حواشی( با عرفان )یعنی 
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نشست علمی

همین کتــب عرفانی،  مطالبی که عرفا آن چه را دیده اند و چشــیده اند، 
خواســتند که توضیحی دهند(. اگر منظور از کالم این باشــد که معرفت 
به خداوند و معصومین و مبدأ و معاد اســت، همه  اینها کالم است، 
صد البته که ما هم بحث کالمی داریم و افتخار داریم. اما اگر منظور شما 
از کالم مباحث خطابی و جدلی باشــد اینها از این طور چیزها مبرا هستند. 
لذا بنده اشــاره کردم آنچه را که از نفی صفات معتزله فهمیدند ـ معتزله 
همان هایی هســتند که اگر باالخره استداللی در کالم اهل سنت باشد به 
آنها برمی گردد ـ درعین حال متوجه نشدند، چه رسد به دیگرانی که عقل 
را کنار گذاشتند که اصاًل در مورد آنها صحبتی نمی کنیم. اگر منظور شما 
از کالم این باشد که صد البته، خارج از بحث ما است، بحث ما همین بود، 
ما می خواســتیم ارتباط اینها را بیان کنیم. اما اینکه ســؤال کردند که اگر 
مکاشفات از طریق سیر و ســلوک در اثر مجاهدت هایی به وجود می آید 
چطور می خواهید اینها را به مباحث برهانی تبدیل کنید با توجه  به اینکه اگر 
کسی اسرار حق را یاد گرفت دیگر نمی تواند اینها را در بیرون مطرح کند. 
بله، کســی که این میوه را نوش جان کرده است به هیچ نحوی نمی تواند 
آن را برای دیگران که آن را نخورده اند بیان کند؛ ولی در عین حال می توان 

چیزهایی گفت.
آموختنــد حــق  اســرار  را  کــه  هــر   
دوختنــد35  دهانــش  و  کردنــد  مهــر   

 او هم حرف زده است، یا خود مولوی که می گوید:
قـــــال و  اســــت  آن حــــال  ادراک  آفــــت   
خــون بــه خون شســتن محال اســت و محــال 36 

 چقدر حرف زده اســت؛ ولی درعین حال فریادش بلند است که نه کسی 
حرف مرا می فهمد و نه کسی مرا می شناسد.

 مــــن بــه هــــر جمـعـیتـــی نـــاالن شــدم
شــدم حــاالن  بــد  و  حــاالن  خــوش  ســوی   
هــــر کـــسی از ظــــن خــود شــد یــار مــن
مــــن37  اســـرار  نـجـســـت  مـــن  درون  از   

 بهترین بیان در مورد مکاشفات، بیان انبیا  است، چون کشفشان تام بوده 
است و بیشترین تسلط و بهترین فهم را داشتند. هر چه فهم روشن تر باشد 
بیان هم به همان نســبت روشن تر است. من این را قبول ندارم که بگویم 
فالنی خوب می فهمد یا خوش فهم است اما بد بیان است، بیان، ترجمان 
فهم است. عکسی است که از ما بیرون می افتد. بلکه خودمان از خودمان 
عکس می اندازیم و به دیگران عرضه می کنیم. هر چه مطالب روشــن تر 
فهم شود یا چشــیده شود یا کشف شود، بیان بهتر است؛ لذا انبیاء به 
بهترین بیان اینهــا را فهمیدند و با بهترین بیان گفتند. بنابراین، ما بدون 
هراس به همه توصیه می کنیم که قرآن بخوانید، کســی از خواندن قرآن 
گمراه نمی شــود، اما نمی توانیم توصیه کنیم که شرح قیصری بر فصوص 

الحکم را مطالعه کنید یا فلســفه را مطالعــه کنید، در اینها 
می گوییم که از خطر گمراهی بترس. نابغه ها رفتند و خواستند 
خودشــان مطالعه کنند مصداق ضلوا و اضلوا شدند. بنابراین، 
نه اینکه اصاًل قابل بیان نباشــد حق بیان ادا نمی شود. قرآن 
اِس«38 با  ْمثاُل َنْضِرُبها ِللَنّ

َ
کریم هم همین طور است: »ِتْلَك اْل

اینکه بهترین بیان و اعجاز است، گاهی از اوقات من می بینم 
که بزرگان ما هم ســحر بیان داشتند یا در بیاناتشان اعجاز 
کردند، آنها هم بیانشــان خیلی عالی بوده اســت. همین که 
می گوید زبان من گنگ اســت همین می گوید زبان سعدی 
در کام شمشیر علی بن ابیطالب در نیام است، ولی به اینجا که 

می رسد ناتوان می شود. 
آقای دکتر سید موسوی: در خدمت جناب استاد حسینی آملی 
هستیم.  خواهشم این است که بحث سیر و سلوک و اهمیت 

انجام واجبات و ترک محرمات را توضیح بفرمایند.
استاد حسینی آملی: سؤالی که فرمودید متوجه شدم، فردی 
می گفت که اول تا آخر اســفار را آقــای مطهری در ظرف 
چهارده جلسه برای ما گفت. ولیکن یک جمله کوتاه عرض 
کنــم و دیگر عرضی ندارم که جملــه ای از مرحوم باباطاهر 

عریان است در مورد علم و معرفت، العلم نور و المعرفة نار.
دکتــر اعوانی: در میان فالســفه قدیــم، ازجمله افالطون، 
همان طور که تمثیل غار را فرمودند که نجات انســان برای 
دیدن خورشید حقیقت است، در آنجا باالترین مرتبه معرفت، 
حکمت بحثی است و باالترین مرتبه، دیانویا و نوئزیس است. 
می گوید کســی که وارد آکادمی می شود باید علوم بحثی را 
تمام کرده باشد. یعنی فلسفه از دیدگاه او در عرض علوم دیگر 
نیســت، می گوید اگر کسی هندسه نخوانده باشد وارد نشود؛ 
زیرا هندسه کمال استدالل است. می گوید علوم استداللی را 
باید تمام کرده باشید و در اینجا باید راه دیگری را آغاز کنید. 
آن راه را دیالکتیک الهی می گوید و در رســائل خودش از راه 

عشق الهی است. 
علم بحثی ســر به ســر قیل است و قال
نــه از او کیفیتــی حاصــل نــه حــال
نیســت علمــی غیــر علــم عاشــقی
عاشــقی39 ایــن  تلبیــس  مابقــی 

 این عاشقی عشق باهلل است. اُِرس است و سیری می خواهد، 
اینکه چه ســیری است؟ همه فلســفه بیان این سیر است. 
افالطون در رسائل خودش می گوید که این نوشته های من 
برای عوام اســت برای خواص آن چیزی بوده اســت که در 
آکادمی بوده اســت و من آن را بیان نمی کردم. اســرار مگو 
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14. وسائل الشیعة ؛ ج 27 ؛ ص62، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، قم، چاپ: 
اول، 1409 ق.

15. الكافــي )ط - اإلســالمیة( ؛ ج 1 ؛ ص33، کلینــی، محمد بــن یعقوب، تهران، 
چاپ: چهارم، 1407 ق.
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العربیة - قاهره، چاپ: اول، 1946 م.

19. شــرح فصوص الحكم)القیصــری( ؛ شــرح قیصری ؛ ص491، داود قیصری، 
مصحح جالل الدین آشــتیانی، 1جلد، شرکت انتشــارات علمی و فرهنگی - تهران، 

چاپ: اول، 1375.
20. همان.
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22. بقره)2(، 156.

23. شــرح فصوص الحكم)القیصــری( ؛ شــرح قیصری ؛ ص492، داود قیصری، 
مصحح جالل الدین آشــتیانی، 1جلد، شرکت انتشــارات علمی و فرهنگی - تهران، 

چاپ: اول، 1375.
24 . شــرح فصوص الحكم)کاشانی( ؛ ص53، عبد الرزاق کاشانی، 1جلد، انتشارات 

بیدار - قم، چاپ: چهارم، 1370.
25. الفتوحات المكیة)اربع مجلدات( ؛ ج 3 ؛ ص514 محیی الدین بن عربی، 4جلد، 

دار الصادر - بیروت، چاپ: اول.
26. الصحیفة السجادیة ؛ ص148، علی بن الحسین، امام چهارم علیه السالم، قم، 

چاپ: اول، 1376ش.
27 . نهج البالغة )للصبحي صالح( ؛ ص39، شریف الرضي، محمد بن حسین، قم، 

چاپ: اول، 1414 ق.
28. الصحیفة السجادیة ؛ ص148، علی بن الحسین، امام چهارم علیه السالم، قم، 

چاپ: اول، 1376ش.
29 . مفتاح الفالح في عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحبات )ط - القدیمة( 

؛ ص368، شیخ بهایی، محمد بن حسین، بیروت، چاپ: اول، 1405 ق.
30. آل عمران)3(، 81.

31 . science
32 . الكافــي )ط - اإلســالمیة( ؛ ج 1 ؛ ص96، کلینی، محمد بــن یعقوب، تهران، 

چاپ: چهارم، 1407 ق.
33 . مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر چهارم.

34 . همان
35 . مولوی؛ مثتوی معنوی؛ دفتر پنجم.

36 . همان؛ دفتر سوم.
37 . همان؛ دفتر اول.

38 . عنكبوت)29(، 43.
39 . شیخ بهایی؛ مثنوی نان و حلوا.

40 . Ezoteric
41 . Exoteric

42. مریم)19(، 15.

پی نوشت:
1 . دیوان هاتف اصفهانی.

2. طه )20(، 25ـ28.
3. Diogenes Laertius
4 . Lives of EminentPhilosophers
5. Plotin
6. Neoplatonism
7. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus

8. حشر )59(، 9.
9 . منتخباتی از آثار حكمای الهی ایران از عصر میرداماد و فندرسكی 
تا زمان حاضر، اثر اســتاد سید جالل الدین آشتیانی، انتشارات دفتر 

تبلیغات اسالمی.
10 . صدرالدیــن شــیرازی، محمدبن ابراهیم. شــرح أصول الكافي 

)صدرا(، ج 2 ؛ ص94- تهران، چاپ: اول، 1383 ش.
11 . شــرح أصول الكافي )صدرا( ؛ صدر الدین شیرازی، محمد بن 

ابراهیم، ج 2 ؛ ص94، )صدرا( - تهران، چاپ: اول، 1383 ش.
12 . الكافــي )ط - اإلســالمیة( ؛ ج 1 ؛ ص33، کلینــی، محمد بن 

یعقوب، تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
13 . الكافــي )ط - اإلســالمیة( ؛ ج 1 ؛ ص33، کلینــی، محمد بن 

یعقوب، تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

همان »ازوتریک«40 و »اکستوتریک«41 است که می گویند 
درس های خارجی و درس های داخلی، این از افالطون است. 
می گوید این کتاب هایی که نوشتم برای عوام الناس است؛ اما 

راهش راه استاد و شاگردی است.
همه فلســفه سلوک است، سلوک عقلی سیرالی اهلل است. به 
یک مرتبه باالتر که رسیدید مرتبه پایین تر شکل دیگری پیدا 
می کند. مادامی که در حس هستید حسی می بینید؛ ولی وقتی 
به عقل رسیدید حس را می بینید عقل را تفسیر می کنید. به 
مرتبه شهود که رسیدید بحثی را طور دیگری می بینید یعنی به 
مرتبه ای می رسید که الهی تر می شوید. به این تأله می گوییم. 
به طور خالصه به کسی حکیم نمی گفتند، فرق حکیم و عارف 
هم در همین است، به تعبیری که سهروردی دارد و به نظرم 
درست است که حکیم متعالیه هم حکمت ذوقی داشته باشد، 
هم تأله داشته باشد و هم بحث. اگر تأله و ذوقی داشته باشد؛ 
اما بحثی را نداشته باشــد عارف است. اگر ذوقی و بحثی را 
داشته باشد؛ مثل افالطون، سهروردی، حکمت متعالیه، رسیده 
است و کشف دارد و همه را بیان کرده است و استدالل کرده 

است، حکیم می شود. 
آقای سید موسوی: آخرین جمله ما در اینجا آیه قرآن است 
که به مناسبت بزرگداشت مرحوم آشــتیانی می خوانیم: »َو 
ا42. والسالم  َسالٌم َعَلْیِه َیْوَم  ُوِلَد َو َیْوَم َیُموُت  َو َیْوَم ُیْبَعُث  َحیًّ

علیکم و رحمة الله و برکاته.


