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سخن نخست
 شعب مجمع عالی حکمت اسالمی

تابستان  1385نسبت به فعال سازی و توسعه همکاریهای شعب مجمع
عالی حکمت اسالمی شاهد فعالیتهای چشمگیر و قابل توجهی بودیم.
شعبه شیراز:

شــعبه شیراز که در حال گذار دوران فعال سازی میباشد ،با تعیین مدیر و
اعضای شــورای اجرایی موقت ،اقدام خوب صورت گرفته است .جمعی از
اعضای هئیت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با سفر به شیراز با آیت
اهلل ایمانی نماینده محترم ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز دیدار و در
خصوص فعالیت شعبه شیراز تبادل نظر کردند در همین راستا تفاهم نامه
همکاری فیمابین آیــت اهلل ایمانی ،نماینده ولی فقیه در فارس ،آیتاهلل
دکتر احمد بهشتی مدیر شعبه شیراز و آیتاهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره
مجمع عالی حکمت اسالمی به امضاء رسید که مقرر شد نمایندگان مجمع
عالی حکمت اســامی و نماینده ولی فقیه در شیراز امور الزم را پیگیری
کنند.
همچنین اولین جلسه شــورای اجرایی موقت شعبه شیراز برگزار شد که
نسبت به تسریع فعالیت و برنامهها تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات
الزم اتخاذ گردید.
شعبه اصفهان:

شــعبه اصفهان که چندی است اعضای شورای اجرایی موقت آن فعالیت
خود را آغاز کردهاند؛ در مواردی نســبت به فعالیت گسترده و مستمر نیاز
به همفکری و تبادل نظر بیشــتر احساس میشــد که در تاریخ 95/6/2
جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی با حضرت
آیت اهلل العظمی مظاهری دیدار کردند .در این دیدار گزارشــی از اقدامات
صورت گرفته در خصوص شعبه اصفهان ارائه و مواردی که نیاز به تعامل
و همفکری بیشتر بوده مطرح و مطالب الزم بیان گردید.
حضرت اســتاد آیتاهلل العظمی مظاهری همواره بر فعال شــدن هر چه
سریعتر شعبه اصفهان تأکید داشتند و با توجه به پیشینه درخشان حکمت
اســامی در اصفهان یکی از آرزوهای خود را رونق گرفتن بحث حکمت
در اصفهان دانستند.
هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی نیز ضمن ارج نهادن به دغدغ ه
حضرت استاد بر فعالیت سریع و گسترده شعبه اصفهان همواره تأکید داشته
و بر همین اســاس تاکنون اقدامات مناســبی را نیز صورت داده است که

امیدواریم تا پایان سال  95شاهد فعالیت بیشتر و فراگیرتری
در عرصه آموزشی و پژوهشی از سوی شعبه اصفهان باشیم.
شعبه مشهد:

به لطف خدای منان و توجهات اهل بیت عصمت و طهارت
علیهمالســام و بویــژه توجه خاصه حضــرت آقا علی بن
موســی الرضا علیهالسالم ،شعبه مشــهد که از سال 1393
بصورت رســمی فعالیت خود را آغاز کرده ،اکنون با برگزاری
نشســتهای علمی ،فعال ســازی  5گروه علمی ،برگزاری
دورهها و کارگاههای آموزشی در طول سال در عرصه آموزش
و پژوهش برنامههای خاصی را طراحی و اجرا میکند.

دغدغهمند بودن مدیران و اعضاء شعبه ،برنامه ریزی مناسب،
گروههای علمی فعال ،اســتفاده از اساتید و فضالی مجرب
علوم عقلی ،تعامل سازنده و همکاری مناسب با مراکز علمی،
به رهگیری از توان و امکانات مراکز جهت برگزاری برنامهها و
ارائه فعالیتها ،توجه به حساسیت ها سبب شده است اکنون
مجمع عالی حکمت اسالمی در مشهد مقدس به پاتوق علمی
اصحاب حکمت و فلســفه اسالمی تبدیل شود و در مواردی
توانسته نقش مؤثری در ارتقاء و گسترش علوم عقلی در حوزه
خراســان بردارد که از جمله میتوان به امضای تفاهم نامه
همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان با مجمع عالی
حکمت اسالمی شعبه مشهد اشاره کرد.

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی نیــز در تاریخ
 95/06/11با ســفر به مشــهد مقدس با مدیر حوزه علمیه
خراسان ،تولیت آستان قدس رضوی و مدیر و اعضا شورای
اجرایی شــعبه مشهد جلســات جداگانه برگزار کردند که در
خصوص فعالیتهای صورت گرفتــه ،تعامل و همکاری در
خصوص ارتقاء و گســترش علوم عقلی در حوزه خراسان با
توجه به تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی و سایر موارد،
تصمیمات الزم و مناسبی اتخاذ گردید که امیدواریم در آینده
نزدیک شاهد اجرایی شدن آن و همچنین برنامههای بیشتری
در عرصه آموزش و پژوهش در شــعب مجمع عالی حکمت
اسالمی باشیم .انشاءاهلل

محمدباقر خراسانی (مدیر اجرایی)

گردهمایی «اساتید علوم عقلی»

اشاره

چهاردهمین گردهمایی اعضای مجمع عالی حکمت اســامی و هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی با
حضور جمع کثیری از اساتید و فضالی علوم عقلی چهارشنبه  95/3/12در سالن اجتماعات مجمع عالی
حکمت اسالمی برگزار گردید.
در این مراسم ابتدا آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی به حاضرین خیرمقدم
گفت .ســپس آیتاهلل العظمی سبحانی«دامت برکاته» از ناظران معظم مجمع عالی حکمت اسالمی بیانات
حکیمانه خود را ایراد نمودند .بنابر اهمیت این نشســت ،گزارش کامل این برنامه باستحضار خوانندگان
محترم میرسد.

گردهمایی

گزارش اجمالی از تأسیس و برنامههای

مجمع عالی حکمت اسالمی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر عباسی
(معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسالمی)

بســم الله الرحمن الرحيم .الحمدلله رب العالمين و صلی الله علی سيدنا
َّ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ
ــن ق ْد غف ْر َت ل َنا ِفي َما َمضى ِم ْن
محمــد و آله الطاهرين« .اللهم ِإن لم تك
يما َبقيَ م ْن ُ
َش ْ
ــع َب َان َف ْاغف ْر َل َنا ف َ
ــه .»1عرض خيرمقدم داريم خدمت همه
ِ
ِ ِ
ِ

اســاتيد عزيز و مكرم كه قبول زحمت فرمودند و به هشتمين گردهمايي
اساتيد گرانمايه علوم عقلي تشریف آوردند .از رياست مكرم هيئتمديره
مجمععالي حكمت اســامي اســتاد گرامي حضرت آيــتاهلل فياضي و
همچنين ســاير اعضاي محترم هيئت مديره و همه اساتيد ارجمند کسب
اجازه میکنم .مقام معظم رهبري فرمودند اين بناي مباركي است كه شما
همــت و آماده كرديد .مجمع عالي حكمت اســامي در این يك دهه از
فعاليتش كشجرة طيبه آثار و بركات ارزشمندي را به حوزه مبارك تقديم
كرده است .الحمداهلل به لطف الهي و به بركت انقالب اسالمي و خونهاي
پاكي كه در اين راه اهداء شــد علوم عقلي و حكمي در حوزههاي علميه،
بهويژه در حوزه مباركه قم رونق بســيار مناسبي را در اين چند دهه بعد از
انقالب پيدا كرده است .الزم بود مجموعهاي از اساتيد كنار هم جمع شوند
و براي ساماندهي آموزشها و پژوهشها و پيدا كردن خألها و حل اين
مشكالت برنامهريزي كنند كه الحمداهلل مجمع عالي حكمت ،چنين نقش
ستادي را ايفاء ميكند و اعتبار اين مجموعه امروز شناخته شده است.

همينجا يادی كنيم از بزرگان و عزيزاني كه در رونق علوم عقلي در حوزه قم
نقش داشتند .امام راحل رضواناهللعليه ،به جهت تدريس حكمت و رهبري
انقالب ،که زمينه را براي گسترش و توسعه حوزههاي علميه و بهويژه علوم
عقلي در حوزههاي علميه فراهم كردند .مرحوم عالمهطباطبايي نیز در بسط
و گسترش علوم عقلي در حوزههاي علميه نقش ويژهاي داشتند .از خداي
بزرگ صحت ،عافيت و طول عمر و عزت براي مقام معظم رهبري تقاضا
ميكنيم كه ايده تشــکیل مجمع را در ديداري كه اساتيد محترم در سال
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 ۸۳با ایشان داشتند مطرح فرمودند و با نظر مبارك ايشان و
با انگشت اشــاره ايشان اين مجمع شكل گرفت .همچنين،
طولعمر ،عزت و ســامت طلب ميكنيــم از خداي بزرگ
براي نظار محترم كه استوانههاي حكمت در حوزه قم هستند.
حضرت آيتاهلل العظمي ســبحانی ،حضرت آيتاهلل العظمي
جوادي و حضرت آيتاهلل مصباح ،اســتوانههاي حكمت در
حوزه ما هستند و وجودشان بركت براي حوزه است و افتخار
مجمع عالي حكمت اين است كه تحت نظارت عالي اين سه
شخصيت واال قرار دارد.

با دعاي خير شــما عزيزان و با همــت عزيزانمان در هيئت
مديره در ســالهاي گذشته ،شعبي فعال شدند شعبه مشهد
دو ســال اســت كه فعاليتش را آغاز كرده و همين االن هم
ارتباط ويدئو كنفرانسي ما بر قرار است .جمع زيادي از اساتيد
حكمت در مشهد در اين شعبه گردهم آمدند و مشغول فعاليت
هســتند و كارهاي بسيار ارزشمندي هم در حوزه مشهد طي
اين دو ســال انجام گرفته است .مقدمات حوزه اصفهان نیز
در سال گذشــته فراهم شده است و به زودي ديگر اقدامات
نهايي انجام میشــود .در يكي دو شهر ديگر هم زمينهها در
حال آماده شدن است؛ از جمله در شيراز كه اميدواريم به لطف
الهي شاهد شكلگيري و فعال شــدن شعبه مجمع در اين
شهرها هم باشيم.

اهمیت علوم اسالمی و علوم عقلی
آیتاهلل غالمرضا فیاضی
(رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی)

بسم الله و الحمدلله و صلوات الله علی محمد و آله الطاهرين
ُ
و العنة الله علی اعدائهم اجمعين .قال الله تبارك و تعالی :ث َّم
ْ َ
ُ
ُ َ
َ َْ ُْ َ
الئ َف ِفی ال ْر ِض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِل َن ْنظ َر ك ْي َف َت ْع َملون1.
جعلناكم خ ِ

خير مقدم عرض ميكنم خدمت اســاتيد معظم ،ســروران
مكرمي كه عنايــت فرمودند و دعوت اعضاء هيئت مديره را
اجابت فرمودند .بر همه انبياء ،اولياء ،شهداء ،صلحاء و بهویژه
خاتم انبياء حضرت محم د درود و سالم ميفرستيم .علو
درجات طلب ميكنيم براي همه علماء بزرگ كه پرچمداران
ديــن و مرزبانان حريم حق و حقيقــت بودهاند؛ بهویژه امام
راحل كه در ايام بزرگداشت ايشان و رحلت ايشان هستیم.
از خداي متعال تشــكر ميكنيم كه مــا را به اين راه هدايت
فرمود راهي كه باالتر از آن بعد از نبوت و امامت نيست رسول
ق
اكر م فرمودند« :العلماء ورثة االنبياء» و از امام صاد 
َّ ْ َّ
روايت شــده كه « ُع َل َم ُاء ش َيعت َنا ُم َراب ُط َ
َ
ون ِفي الثغ ِر ال ِذي ي ِلي
ِ ِ
ِ
َ
إ ْبل َ
ي��س َو َعف ِار َيت ُه .»2شأني هم كه براي علماء در آيه مباركه
ِ ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ َ ْ 3
ُ
نفر آمده همان شــأن انبياء اســت كه «و ِلين ِذروا قومهم» ؛
َ
درحاليكه درباره پيامبر اكــرم آمدهِ « :إ َّنما أ ْن َت ُم ْن ِذ ٌر .»4خدا
را شكر ميكنيم بر اين نعمت بزرگي كه به ما عنايت فرموده
چنانكه او را شكر ميكنيم بر اينكه اين نهضت به لطف حق
و بــا رهبري نائب حضرت وليعصر صلوات اهلل عليه در اين
كشور به ثمر رسیده است.
 .1یونس14 /
ي منصور ،احمد بن على ابن ابيطالب طبرسى ،احتجاج طبرسى ،ج،1
 .2اب 
ص155
 .3توبه122/
 .4رعد7 /

همانطوركه برادر مكرمان اشاره فرمودند يكي از بركاتش اين بود كه علوم
عقلــي در حوزهها جان تازهاي گرفت .روايتي در جلد اول احتجاج مرحوم
ن نقل
طبرسي  ،صفحه  ۱۶و در جلد دوم بحار صفحه  ۲از اميرالمومني 
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً
ما ب َشر َيعت َنا َف َأ ْخ َر َج ُض َع َف َاء ش َيعت َنا منْ
شده است« :من كان ِمن ِشيع ِتنا ع ِال ِ ِ ِ
ِ ِ ِ

ْ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َّ
َ
َ ْ َ
ور ال ِعل ِم ال ِذي َح َب ْون ُاه ِب ِه َج َاء َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َعلى َرأ ِس ِه ت ٌاج
ظلم ِة جه ِلهم إلى ن
َ
ْ
ْ ُ ُ ِ ُِ َ َِْ ْ
ُ َّ ٌ َ ُ ُ َ ِّ
ــلك م ْنهاَ
َ
َ
َ
َ
ِم
يع أه ِل العرص ِ
ات و عليه حلة ل يقوم ِلقل ِس ٍ ِ
ن نور ي َ ِضيء ِلج ِم ِ
ُّ ْ
َ
َ
َ
يرها»؛ كســي كه از شــيعيان ما عالم به دين باشد و ضعفاء
الدنيا ِبحذ ِاف ِ

شــيعه را از ظلمت جهل به نور علم برهانــد همان نور علمي كه ما به او
موهبت كردهايم روز قيامت خواهد آمد درحاليكه بر ســر او تاجي از نور
است كه براي همهی اهل محشر ميدرخشد و بر او جبهاي هست كه در
برابر كمترين و كوچكترين ذره نخ او همهی دنيا ارزشي نخواهد داشت و
ُ
نميتوان ارزش آن را با همهی دنيا مقایســه كرد« ،ث َّم ُي َن ِادي ُم َن ٍاد َيا ِع َب َاد

َ
َّ
ََ َ
َ
ََ َ َ ْ
ُّ ْ
الدن َيا
آل ُم َح َّم ٍد أل ف َم ْن أخ َر َج ُه ِفي
الل ِه َهــذا َع ِال ٌم ِم ْن تل ِمذ ِة َب ْع ِض ُعل َم ِاء
ِ
ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ُ َْ َ َْ َ َ َ
َْ َ َ ْ
ات ِإلى
ِم ْن َح ْي َر ِة َج ْه ِل ِه فل َيتش َّبث ِب ُن
ور ِه ِليخ ِرجه ِمن حير ِة ظلم َ ِة ه ِذ ِه العرص ِ
ِ
َْ
َّ
ُ َّ
َ
ُْ َ ْ َ َ ْ
ُّ ْ َ ً َ َ
الدن َيا خ ْيرا أ ْو فت َح َع ْن قل ِب ِه ِم َن
ان ف ُيخ ِر ُج كل َم ْن ك َان َعل َم ُه ِفي
نزه ِة الجن
ْ َ ْ ُِ ْ ً ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
ْ
الجه ِل قفل أو أوضح له عن شبهة»؛ منادي در صحراي محشر ندا ميدهد

كه اي بندگان خدا! او عالمي اســت از شاگردان بعضي از علماء آل پيغمبر
اكر م  ،هر كه از نور علم اين عالم در دنيا استفاده كرده و از حيرت جهل
رهيده امروز به نور او متمسك شود که او را از تحير ظلمت نجات بدهد و
به تفرجگاه بهشت برساند .پس اين عالم ميرهاند هر كسي را كه در دنيا
به او حقي را آموخته مطلب درســتي را آموخته يا از قلبش قفلي از جهل
گشوده و يا شبههاي را از ذهن او زدوده است .الحمدهلل خداي متعال عنايت
فرموده و به ما توفیق کرامت کرده تا با علوم عقلي كه مقدمهاي براي فهم
معارف عقيدتي و اخالقي و حتي معارف فقهي اســت مشغول باشیم ،او را
بر اين نعمت بزرگ سپاس ميگوييم و از خداي متعال ميخواهيم چنانكه
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گردهمایی
ن ميپسندد در اين
خودش دوســت ميدارد و ولياش حضرت امام زما 
راه قدم برداريم.

من تشكر ميكنم از اساتيد مكرمي كه در گروههاي مختلفي كه در مجمع
تشكيل ميشود با جديت فعاليت ميكنند .يكي از چيزهايي كه در حوزهها
كمتر بــود؛ اگرچه در بعضي حوزهها بود؛ ولي اينطور با وســعت وقت و
برنامهريزي شده تا آنجايي كه اطالع دارم ،وجود نداشته است .نعمت بسيار
خوبي است كه اساتيد همسطح در هر رشته ،دو هفته يكبار جلسه دارند و
مطالب نو را مطرح میکنند ،هم صاحب فكر بهرهمند میشود و دیدگاهش
اصالح و تكميل ميشــود و هم اســاتيد يك رشته ،از نظر فكري به هم
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نزديك و از افكار هم مطلع ميشوند که حيات علم به نقد و
رد است .انسان باید همواره منتظر مطلب نوتري باشد؛ چون
علم محدوديتي ندارد و ممكن است خداي متعال عنايت كند
و دريچههايي بر ذهنها گشوده شود .ما هم با واسطه از اين
ا ِنعام الهي بهرمند شويم و راه تكامل علوم عقلي در حوزهها با
سرعت بيشتري پيموده شود .از مواليمان حضرت وليعصر
خواهانيم كه عنايتش شامل همه علماء ،بهویژه دوستان ما در
مراكز مختلف مجمع عالي حكمت باشد و با عنايات حضرتش
در راهی قدم برداريم كه رضاي او در آن است.

پیشینه مباحث عقالنی
بیانات حضرت آیتاهلل العضمی سبحانی«دامت برکاته»

بسم الله الرحمن الرحيم .الحمدالله رب العالمين و الصالة و
السالم علي خير خلقه و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم
اجمعين الي يوم الدين .قال الحكيم في محكم كتابه الكريم:
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
اعوذ بالله من الش��يطان الرجيم «الذين يس��ت ِمع
ون الق ْول
َ َ َّ ُ َ َ
فيت ِبع
ون أ ْح َس َنه»1.

پیش از آن که در موضوع این همایش علمی سخن بگویم،
از کلیه اساتید محترم و شخصیت های علمی که این فضای
علمی و روحانی پدید آورده اند صمیمانه تشــکر می کنم و
از ایــن که به این جانب افتخار داده انــد كه در این محفل
علمی شرکت نمایم ،سپاس مضاعف دارم و نیز به روان استاد
بزرگوارم حضرت امام (قدس ســره) درود می فرستم که با
انقــاب خود ،برگزاری این نوع همایــش ها را امکان پذیر
ساخت ،و هر نوع موانع را در این مسیر بر داشت ،تا آن جا که
حوزۀ علمیه دارای مراکز علمی و تحقیقی فراوانی شده است
که هرگز قبل از انقالب اثری از این ها نبود.

در اینجا خاطره ای را نقل کنم که ارزش این محافل و مراکز
را روشــن می سازد .در سال  ۱۳۲۹هجری شمسي كتابي به
نام نگهبانان سحر و افسون منتشر شد و کتاب کام ً
ال آهنگ
الحاد و ما ّدی گری داشت انتظار علماء این بود که پاسخ این
کتاب هر چه زودتر نوشته و منتشر شود.

منطق این کتاب ،منطق ماتریالیسم دیالیک تیک بود و جزء
 .1زمر؛ 18

ماده همه نوع معارف از خدا ،تا عالم تجرد و روحی را انکار کرده و همه را
ساخته و پرداخته اوهام می دانست.

استاد عالمهطباطبايي تصمیم گرفت یک دوره فلسفه اسالمی را همراه با
نقد فلسفه دیالیک تیک تدریس کند ،گروهی از دست پرورده های خود را
دعوت کرد تا مقاالت او از نظر آنان بگذرد که اگر کاستی باشد خود استاد
بر طرف سازد .این جلسات در خانه ها حاضرین در جلسه انجام می گرفت،
برخی از مشارکین در آن جلســه فقط یک اتاق بیش در اختیار نداشت و
هرگاه جلســات در خانه این افراد برگزار می شد ناچار بود خانواده خود را
به خانه همسایه بفرستد .حاال شما آن وضع ناگوار را با این نعمت گسترده
مقایسه فرمایید.
از این گذشــته قرار شد این مقاالت در یکی از روزنامه ها و مجالت کثیر
االنتشــار منتشر شود ،اما هیچ نشــریه ای آمادگی خود را برای چاپ آنها
اعالم نکرد ،به جز مجله «تهران مصور» که آماده نشر آن شد و حضرت
اســتاد و حاضران بر نشــر آن در آن مجله راضی نشدند ،حاال آن شرایط
کمبود نشریه را در نظر بگیرید ،با این منشوراتی که امروزه در حوزه منتشر
می شود مقایسه کنید ،همۀ این ها از برکات انقالب است که راه برای این
نوع همایش ها و نشریات هموار کرد.

با توجه به این مقدمه وارد موضوع می شویم.

پس از درگذشــت پیامبر اکرم مسلمانان یعنی طبقه دانش آموخته به
دو گروه تقســیم شدند ،گروهی فقط به گردآوری متن احادیث رسول خدا
پرداخته و از نظر تحقیق فقط به جرح و تعديل راویان اشــتغال ورزیدند،
بدون این که در مضامین آیات و روایات به بحث و تحقیق بپردازند .باید از
این گروه به عنوان «محدثان» نام برد که در رأس آنان در قرن سوم ،احمد

سال نهم  /شماره 42
تیر ،مرداد و شهریور
95

7

گردهمـایی
بن جنبل (م )241مؤلف مسند و ابوجعفر طبري (م )۳۱۰قرار داشتند .آنان
و امثال آنها در تفسیر آیات قرآن ،به نقل گفتارهای صحابه و تابعان بسنده
کرده و اندکی هم روایاتی از پیامبر گرامی نقل کرده اند.

در برابــر این گروه ،گروه دیگری بودند که عالوه بر بهره گیری از آیات قرآن
و کلمات نورانی رسول خدا از عقل و برهان بهره می گرفتند و سر سلسله این
گروه امیر مؤمنان علی بن ابیطالب است و خطبه های آن حضرت در توحید
و عدل و عالم ماوراء ماده گواه روشن بر عقالنی بودن مکتب اوست.

و شــیعیان که امیر مؤمنان را خلیفه بالواسطه پیامبر می دانند این راه
را پیگیری کرده ،و ادامه پیدا کرد .ولی گروه دیگر که آن حضرت را خلیفه
منصوص نمی دانند بلکه به عنوان خلیفه منتخب تلقی می نمودند به دو
گروه تقســیم می شدند ،گروه معتزله که درســت راه عقالنی را در پیش
گرفته ولی به عقل و خرد بیش از حد ارزش قائل شده اند ،و احیان ًا عقل و
خرد را بر نصوص مقدم داشــته اند .گروه دوم اشاعره اند که در رأس آنان
ابوالحسن اشعری است که وی مدتها در دامن معتزله پرورش یافته ،سپس به
اهل حدیث ملحق شد اما مکتبی معتدل بین اهل حدیث و اعتزال پدید آورد.
از این بیان نتیجه می گیریم که شیعیان بر اثر پیروی از امیر مؤمنان مطلق ًا
عقالنی بوده و امامان بعدی نیز همین راه را تأئید کرده اند .اما غیر شیعیان
به سه صورت تجلی کرده اند:
الف .محدثان که فقط به نقل روایات و قرائت قرآن اشــتغال می ورزند نه
به تحقیق ،ظواهر را بدون بررسی می پذیرند هر چند مخالف عقل فطری
باشد و لذا قول به تجســیم و تشبیه و جواز تکلیف بماالیطاق برای آنان
مسأله ساز نبود ،از این نظر که ظواهر آیات و روایات بر آن گواهی دهند.
ب .معتزلــه که پایه گذار آن واصل بن عطا (180ـ )230که از شــاگردان
ابوهاشم فرزند محمد بن حنفیه بود او و پیروان وی راه عقل و خرد و برهان
را در پیش گرفته و از حد تجاوز نموده اند.

ج .اشــاعره که در رأس آنان ابوالحسن اشعري است مکتبی معتدل بین
گرایــش های نقلی و عقلی پدید آورد و در عیــن حال در برخی از موارد
نتوانســته است خود را از چنگال اهل حدیث برهاند .مث ً
ال رؤیت خدا را در
آخرت جزء اصول اســامی می شمارد .و حسن و قبح عقلی را انکار می
کند و مانند اینها.
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با توجه به این ،چهار گرایش یکی از آنان مربوط به شیعیان امیرمؤمنان و
سه گرایش در میان اهل سنت ،باید بگوییم پیگیری خط عقالنی بودن تا
قرن دهم در میان شــیعیان ادامه داشت .گواه ما بر این مطلب آثار مرحوم
صدوق رضوان اهلل علیه که نمونه آن کتاب توجید او و کتاب تحف العقول
تالیف ابن شــعبه حرانی است و قبل از این دو نفر کافی شیخ کلینی است
که در ســال  329درگذشته است و نخســتین باب او کتاب عقل و جهل
اســت .بررسی این کتاب ،روش او در تبیین معارف روشن می سازد .پس
از درگذشــت مشایخ سه گانه در اواخر چهارم رشته کالم به دست توانای
شــیخ مفید رو به تکامل نهاد .و آثار کالمی او به وسیله شاگرد ممتازش
شیخ نجاشــی به نگارش درآمده است .وی در فهرست خود از شیخ مفید

قریب  200کتاب را یاد می کند که قسمت اعظم آنها مربوط
به معارف و عقاید و رد بر معتزله و غیره می باشد.

والد ما مرحوم شیخ محمدحسین ســبحانی (1299ـ)1392
(رضوان خدا بر او باد) شــاگرد برجسته مرحوم آيتاهلل شيخ
شريعت (1266ـ )1339بود .وی نقل كرد که مرحوم شریعت
فرمود :شيخ مفيد در تنظیم عقائد امامیه حق بزرگی بر شیعیان
دارد و نیز افزود محقق ثانی مؤلف جامع المقاصد در فقه چنین
حقی را بر فقیهان دارد.

پس از درگذشت شیخ مفید شاگردان ممتاز او خط او را ادامه
داده اند ،مانند :ســید مرتضی (355ـ )436که آثار فراوانی در
مورد معارف و کالم دارد و اثر ممتاز او به نام امالی و یا دررو
غرر ،گواه بر عقالنی بودن اوســت که به پاره ای از استدالل
های مخالفان که به ظواهر آیه بدون تحقیق نتیجه گیری می
کنند ،پاســخ داده است .و کتاب رسائل او که اخیراً در دو جلد
منتشــر شده گواه بر این مطلب است .پس از درگذشت سید
مرتضی مرحوم شیخ طوســی ( )460-385راه استادان خود
را ادامه داد .در همیــن دوره کم کم روش جدیدی در کالم
اسالمی پدید آمد و آن این که کسانی که کتابی در اصول فقه
مینوشتند آن را با نگارش کتابی در کالم همراه میساختند و
نمونه آن کتاب غنیة النزوع ابن زهره است ( )585-511این
کتاب در دو جلد منتشر شد .جلد نخست درباره معارف و عقاید
اصول فقه است که از نصوص قرآنی و حدیثی و براهین عقلی
بهره گرفته ،جلد دوم مربوط به خود فقه است.
در اوایل قرن هفتم خواجه نصیر الدین طوسی پرچم عقالنی
بودن معارف را به دوش کشــید و آثــار گرانبهایی از خود به
یادگار نهاد ،کتاب شــرح اشــارات ایشان در منطق و فلسفه
اثر ماندگاری است و کافی است که وی متکلم بزرگواری را
تربیت کرد که نام عالمه را به خود اختصاص داد .عالمه حلّی
( )716-648آثار گرانبهایی در معارف دارد که برخی از آنها
به صورت چند جلد چاپ و منتشر شده است.

البته در میان آثار ایشــان فقط کشف المراد در اختیار علما و
دانشمندان اســت ،ا ّما آثار دیگر او چندان مشهور و معروف
نیســت و ما در مؤسسه امام صادق یکی از آثار فلسفی و
کالمــی او را به نام نهایة المرام فی علم الکالم در چند جلد
منتشر کردهایم.
پس از درگذشــت این اعاظم در قرن هشتم نوبت فاضل مقداد

است که همان خط پیشــین را ادامه داد و اثر معروف او اللوامع
اإللهیة فی المباحث الکالمیة در اختیار همگان قرار گرفته است.

در قرن نهم نیز عقالنیت علمای شیعه حتی در آثار فقهی آنان
نمایان است .فقط در اواسط قرن یازدهم با طلوع اخباریگری

بحثهای علمی در معــارف رکود پیدا کرد ولی مدتی طول
نکشید و یا همزمان به وســیله شخصیتهای علمی مانند
محقق میرداماد و شــیخ بهاءالدین عاملی و صدرالمتألهین و
تالمیذ او مسأله پیگیری شد.
آنچه گفتیم ارائه نمونه بسیار نارسا از پیروی شیعیان از عقالنیت
معارف است .عالقمندان اگر بخواهند به صورت گسترده در این
مورد مطالعه کنند ،به دو کتاب یاد شده مراجعه فرمایید.

 .1فالسفة الشیعه ،اثر ممتاز آیت اهلل حاج شیخ نعمت لبنانی
است که با قلم بس��یار قوی به شرح زندگی استادان کالم و
فلسفه شیعه پرداخته است.

 .2طبقات متکلمی الشیعه که در  5جلد منتشر شده و مقدمه
هر جلــدی برای خود بحثهای نمونهای دارد .این کتاب در
مؤسسه امام صادق منتشر شده است.
عقالنیت در الهیات منجر به الحاد میشود
ترک
ّ

کسانی که فکر میکنند که تدریس فلسفه اسالمی چندان لزومی
ندارد و احیان ًا با آن مخالفت میکنند از عواقب آن آگاه نیستند .ترک
تدریس فلسفه اسالمی گاهی منجر به الحاد میشود.
راســل یکی از ریاضیدانان عصر معاصر که اخیراً درگذشته
است ،او کتابی به نام چرا مسیحی نیستم دارد که در حقیقت
میخواهد بگوید چرا خداپرست نیستم .مترجم برای اخذ مج ّوز
نام کتاب را عوض کرده و به همان نحو منتشر کرده است .او
علیت
در این کتاب میگوید اعتقاد به خداشناسی ناقض قانون ّ
معلولیت است زیرا هر موجودی نیاز به علت دارد که آن را
و
ّ
پدیده میآورد .اعتقاد به خدا مالزم با اعتقاد به موجودی است
که فاقد علّت است.
معلولیت را به صورت
علیت و
ّ
مالحظه بفرمایید چگونه قانون ّ
معلولیت راجع
علیــت و
ّ
غیرصحیح معنی میکنــد .قانون ّ
به پدیدهها اســت و هر پدیدهای در گرو علت اســت نه هر
موجودی در گرو علت باشد .این فیلسوف ما ّدیگری هنوز از
فلسفه اسالمی کوچکتری آگاهی ندارد.
نمونه دیگر را یادآور شوم:

دیوید هیوم از فالســفه غربی اســت او برهان نظم را نارسا
میدانــد و میگویــد آن چه که تجربه نشــان داده اســت
مصنوعات بشری است که دارای نظم و نظام هستند ،و فاعل
عاقل و دانا دارد ،این تجربه در مصنوعات بشری انجام گرفته
ولی عالم طبیعت مصنوع بشری نیست و یکبار آفریده شده
و هرگز نمیتوانیم حکم مشابه را (مصنوع بشری) به مشابه
دیگر (عالم طبیعت) گســترش دهیم .در نهایت نظم را دلیل
بر دخالت عقل و خرد در مصنوع بشری پذیرفته ولی در عالم
طبیعت چون این تجربه انجام نگرفته اســت نپذیرفته است

حتی میگوید :چه مانعی دارد به جای این که علت نظم را در خارج از پدیده
2
جستجو کنیم آن را ناشی زایش و رویش درونی بدانیم.

توجه بفرمایید ایشان تصور میکند که برهان نظم برهان تجربی است ،در
حالی که ارتباطی به تجربه ندارد ،بلکه بر اساس داوری عقل بر وجود رابطه
مدخلیت شعور و خرد است و این مطلب به صورتهای
منطقی بین نظم و
ّ
مختلف در کتب معارف بیان شده است.
 ضرورت طرح مباحث عقالنی کاربردی

مجمع عالی حکمت اسالمی باید مسائلی را مطرح کند که امروز در مراکز
علمی و فرهنگی مطرح است و از طرح مباحث درجه دو که کاربردی ندارد
فع ً
ال پرهیز کند .و به عبــارت دیگر مجمع باید در بحثهای عقالنی در
خدمت قرآن و س ّنت و عقاید اسالمی باشد.
بزرگان ما پیوسته مسائلی را پیگیری میکردند که در جامعه مطرح بوده است.

قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی (متوفای  )415بزرگترین متکلم معتزله
اســت 3.او دروسی را امالءکرده اســت که شاگردان او آنها را در  20جلد
تقریر کردهاند که جلد  20آن ناظر به مسئله امامت از نظر امامیه است.

این کتاب در همدان تألیف شــده و نســخهای از آن به بغداد میرسد که
مرحوم سید مرتضی فوراً نقدی بر آخرین جلد آن مینویسد به نام الشافی
و تلمیذ او شیخ طوسی آن را تلخیص میکند.
نمونه دیگر در سال  555از طرف یکی از علمای اهل س ّنت در ری و یا در
قزوین کتابی به نام النقض در نقد عقاید نوشته میشود و چیزی نمیگذارد
که این کتاب به دست شیخ عبدالجلیل رازی رسیده ،فوراً نقض گستردهای
بر آن مینویسد .این کتاب اخیراً به صورت زیبا چاپ و منتشر شده است.
در سال  1322کتابی به نام اسرار هزار ساله منتشر شد که مؤلّف آن سابقه
طلبگی در مدرســه رضویه قم داشت .کســانی که کتاب را خوانده بودند
انتظار داشتند که پاسخ آن هر چه زودتر نوشته شود ،رویکرد کتابچه جنبه
وهابیگری داشت و گاهی هم به وجود کاستیها در اسالم اشاره میکند،
حضرت امام تدرسی رسمی خود را تعطیل کرد و ظرف دو ماه پاسخ آن
را نوشت و به نام کشف اسرار منتشر شد که مورد استقبال جامعه روحانیت
قرار گرفت.
اکنون مســئله تکفیر پیش آمده است ،البته تکفیر ســابقه طوالنی دارد.
نخستین تکفیر به وسیله اسامة بن زید انجام گرفت و قرآن مجید در آن در
سوره نساء اشاره دارد ،آنجا که میفرماید:

«یا ّأیها ّالذین آمنوا إذا ضربتم في سبیل الله ّ
فتبینوا و ال تقولوا لمن ألقی إلیکم
ً
مؤمنا تبتغون عرض الحیاة ّ
ّ
الدنیا بعند الله مغانم کثیرة کذلك کنتم
السالم لست

 .2فلسفه دین ،دیوید هیوم ،ص .155
 .3هرگاه در کتب کالمی قاضی گفته میشــود مراد ایشان است ولی در
کتب تفسیری مقصود از قاضی ،بیضاوی است.

سال نهم  /شماره 42
تیر ،مرداد و شهریور
95

9

گردهمایی

ً
من قبل ّ
فمن الله علیکم ّ
فتبینوا ّإن الله کان بما تعملون خبیرا».

4

«ای کســانی که ایمان آوردهاید! هنگامی کــه در راه خدا گام میزنید (و به
ســفری برای جهاد میروید) تحقیق کنید! و به خاطر این که سرمایه ناپایدار
دنیا (و غنایمی) به دست آورید به کسی که اظهار صلح و اسالم میکند نگویید
«مسلمان نیستی» زیرا غنیمتهای فراوان (برای شما) نزد خداست .شما قب ً
ال
چنین بودید و خداوند بر شما م ّنت نهاد (و هدایت شدید) پس (به شکرانة این
نعمت بزرگ) تحقیق کنید! خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است».

ّ
مرحله بعد به وســیله ولید بن عقبه انجام گرفت و آیه« :یا ّأیها الذین آمنوا
إن جاءکم فاسق بنبإ ّ
فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم
ٍ
نادمین»« ،ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر شخص فاسقی خبری برای

شــما بیاورد ،درباره آن تحقیق کنید ،مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب
برسانید و از کرده خود پشیمان شوید 5».در این مورد نازل شده است.

جناب آقای حداد عادل میگفت :در غرب ماهی یک کتاب در
مورد الهیات منتشــر میشود .علم و دانش مرز و ح ّدی ندارد
و به قول علما« :العلم رحم» یعنی افکار دانشمند برای جامعه
بشر اســت ،برخورد دو نوع فکر متضاد اثر خوبی دارد ،بسیار
پیوستن دو سیم مثبت و منفی که از آن نور میجهد.

مرحله سوم به وسیله خوارج گسترش پیدا کرد .آنان غیر خود را کافر دانسته
و مال و جان دیگران را حالل میشــمردند .پس از فروکش کردن خوارج
تا ح ّدی مسلمانان از اندیشه تفکیر منزه بودند ولی با طلوع احمد بن تیمیه
(متوفای  )728این مســئله پیگیری شد ،اما چندان گسترش پیدا نکرد تا
اینکه در سال  1160به وسیله محمد بن عبدالوهاب مجدداً جان گرفت.

 ارتباط مستقیم با کتابهای کالمی غربیان

بنابراین باید گفتار امــام صادق :العالم بزمانه ال تهجم علیه
اللوابس ،م ّد نظر مجمع باشــد ،آخرین عرض من این است که

تذکری که الزم اســت یادآور شوم این است که باید مجمع عالی حکمت

 .4سوره نساء ،آیه .94
 .5حجرات ،آیه .6

10

چندی قبل جناب آقای دکتر گلشنی ،کتابی را همراه با مقدمه
بسیار ســودمند منتشــر کرده که در آن برهان نظم از نظر
غربیان به صورت بسیار مبرهن بیان شده است ،بنابراین باید
مجمع پیوسته این مسائل را رصد کند.

کتابهای کالمی که پس از  1320شمسی نوشته شده است
از ارزش باالیی برخوردار اســت زیرا آزادی بیان و قلم برای
مادیهای وطنی سبب شده که افکار غربیان مادی را مطرح
کنند و مسائل بعدالطبیعه را به چالش بکشند .قلمهایی که در
الهیات به دفاع برخاستند و به اشکاالت آنان پاسخ داده است
سبب شده است که آثار آنان ارزشمندتر و خواندنی باشد.

اکنون افکار وهابیت که در کشــورهای عربی در مدارس تدریس میشود
ت را به وجود آورده اســت و در خبرها آمده است که
و موجی از تروریســ 
اآلن رؤسای کشورهای عربی مانند :مغرب ،الجزایر و مصر در صددند که در
کتابهای دینی تجدید نظر کنند و هر نوع اندیشهای که به تکفیر مسلمانان
کمکمیکندبرچینند.
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اسالمی پیوسته با اندیشــههای غربیان در ارتباط باشد ،زیرا
ارتباط این دو نوع فکر ،موجی در مباحث کالمی و فلســفی
ایجاد میکند.

سالهای  1320تا  1328مجله ایران بیانگر افکار مادیها بود
و غالبــ ًا از افکار تقی ارانی (متوفای  )1318کمک میگرفت
و احیان ًا از کتابهایی که سفارت شوروی در اختیار تودهایها
قرار میداد بهره میگرفتند.
مجمع کوشش کند که در استانهای دیگر هم بخشهایی پدید
آورید که هدف دفاع از اسالم و الهیات تمام انبیاء و اولیاء است.

گزارشــی از فعالیتهای مجمع عالی

حکمت اسالمی در سال 1394
حجتاالسالم والمسلمین دکتر عباسی
(معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسالمی)

بسم اهلل الرحمن الرحیم .در سال گذشته  ۱۲ميزگرد علمي برگزار شد که
به چند نمون ه اشاره ميكنم .بازخواني و بازتعريف علوم اجتماعي از منظر
حكمت صدرائي ،نقش عالم ه طباطبايي در احياء حكمت اســامي ،نقد و
بررســي نظريه اين هماني مغز و ذهن ،عدم تناهي واجب تعالي مفهوم،
مباني و نتايج انرژي در فيزيك و فلسـ�فه .در ســال  ۹۴در مجمع عالي
حكمت اسالمي  ۱۸۴جلسه برگزار شد كه بیشتر اين جلسات به گروههاي
علمي نهگانه مجمع مربوط است .گروههاي علمي  ۱۲۴جلسه داشتند؛ ۱۷
جلسه گروه كالم ۱۷ ،جلسه گروه فلسفه اخالق ـامروز در خدمت بعضي از
مديران محترم گروهها خواهيم بود ،حداقل سه نفر از مديران محترم گروهها
گزارش تفصيلیتري را از فعاليتهاي گروهها ارائه خواهند كردـ  ۱۵جلسه
گروه عرفان ۱۵ ،جلســه گروه معرفتشناسي ۱۵ ،جلسه گروه فلسفه۱۳ ،
جلسه گروه فلسفه سياسي ۱۲ ،جلسه گروه فلسفه حقوق ۱۱ ،جلسه گروه
فلسفه دين و  ۹جلسه هم گروه فلسفه علم انساني داشتند ۲۴ .جلسه هيئت
مديره و  ۱۳جلسه هم شــوراي معاونان داشتند .برخي از كارگروهها مثل
كارگروه آموزش حكمت براي كودكان نیز هنوز گروه نشدند .چند گروهك

داريم كه بهتدريج در سالهاي آينده تبديل به گروه خواهند
شــد؛ مانند كارگروه آموزش فلسفه براي كودكان و كارگروه
فلســفه هنر .در گروههاي علمي  ۹۴مورد ارائه بحث وجود
داشته ،همان مباحثي كه حضرت آيتاهلل فياضي اشاره كردند
و فرمودند كار بديعي است كه در حوزههاي عليمه و در مراكز
حوزوي کمتر ســابقه داشته كه اساتيد فن در محضر همتراز
خودشان بحثهايي را ارائه كنند ۹۴ .مورد از اينگونه جلسات
در سال  ۹۴برگزار شد كه بهصورت تفكيكي آمارش موجود
اســت .خير مقدم عرض ميكنيم محضر مرجع عظيمالشان
حضرت آيتاهلل العظمي سبحاني ،يكي از نظار ارجمند مجمع
عالــي حكمت كه اعتبار اين مجمــع و ضمانت حركتش در
مســير صحيح وجود مبارك اين سه بزرگوار اساتيد حكمت
در حوزه اســت .امروز هم اين توفيق را داريم كه در خدمت
يكي از نظار محترم ،حضرت آيتاهلل العظمي سبحاني باشيم
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و از بيانات ارزشمندشان استفاده كنيم .آنچه كه مجمع را از
ســاير مراكز متمايز ميكند حضور اين سه بزرگوار و نظارت
عالي آنها و دقت نظري اســت كــه در جزء جزء برنامههاي
مجمع دارند .مشي كلي مجمع به اطالع اين عزيزان ميرسد
كسب و مجمع براساس نظر مباركشان حركت ميكند .اين
باعث اعتبار ،سربلندي و افتخار مجمع عالي حكمت اسالمي
است كه اساتيد ارجمندي عضو اين مجمع هستند و همه ما
اين افتخار را داريم كه امروز در خدمت ايشــان هستيم و از
بياناتشان استفاده خواهيم كرد.

غير از كالسهــاي كوتاه مدتي كه در خــود مجمع برگزار
س كوتاه مدت برگزار شد،
ميشود و در سال  ۹۴شــش كال 
دروس كتابهاي كالســيك كه در حوزه حكمت هست نیز
در حوزه با نام مجمع ارائه ميشــود؛ يعني با تاييد اين مجمع
اين كالسها برگزار ميشـ�ود .ابتداي سال هم اين اسامي در
سايت مجمع درج ميشود و طالب محترم انتخاب ميكنند.
 ۵۷موضوع تدريس بلند مدت در سال  ۹۴داشتيم كه در ۳۵۴۸
جلسه ارائه شده اســت ۴۸ ،موضوع در خارج از مجمع و  ۹تا
هم در خود مجمع ارائه شده است .تالش مجمع بر اين بوده
كه به كتابهاي كالسيک در حوزه حكمت ،كالم ،فلسفه و
عرفان عنايت ش��ود و اگر درسهايي هست كه در حوزه ارائه
نميشود از برخي از اساتيد محترم تقاضا شود كه اين كتابها
دوباره رايج شود .كتابهايي هم كه الحمدهلل رايج است مثل
نهايه و بدايه و امثال اينها بعضي از كالسهاي خاص را مجمع
دارد و در ســايتش درج كرده و با نام و با اصطالح امروزي با
برند مجمع عالي حكمت اسالمي ارائه شده است .اين دربارهی
بخش آموزش بود.
خدمات مشــاورهاي كه مجمع عالي حكمت اسالمي ارائه
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ميكند در سال  ۷۶ ،۹۴جلسه مشاوره علمي توسط اساتيد محترم مجمع
ارائه شــده است كه  ۴۴مورد از آنها حضوري بوده و تعداي هم به صورت
اينترنتي يا تلفني بوده است .تاکنون  ۴شماره از فصلنامه علمي و پژوهشي
مجمع عالي حكمت اسالمي منتشر شده است و در انتظار مقاالت ارزشمند
اساتيد گرامي هستيم .اســتقبال از اين فصلنامه هم بهگونهاي است كه
مقاله برای چند شماره آینده نشــريه داريم؛ ولي دست نياز دراز ميكنيم
خدمت دوستان كه عنايت بفرمايند و مقاالتشان را ارائه بفرمايند .در سال
 ۷ ،۹۴عنوان كتاب را منتشــر كرديم .البته مجمع بنا نيســت كه مركزی
پژوهشي باشد در عرض ساير مراكزي كه در قم فعال هستند ،همانطوركه
در ابتداي صحبتم بيان شــد و در تعابير مقــام معظم رهبري هم تحت
عنوان كلوپ ،باشگاه فكري و فرهنگستانی كه محل تجمع اساتيد شاخص
حكمت هست در نظر گرفته شده است .نقش ستادي دارد جهت ميدهد
ضعفها را شناســايي ميكند و كمك ميكند بــه اينكه مراكز ديگر به
صورت عملياتي وارد شـ�وند .خودش تصديگــري زياد ندارد ولي بعضي
از كارهاي پژوهشــي هست كه الزم اســت خود مجمع انجام دهد .سال
گذشته  ۷عنوان كتاب منتشر شد :بازخواني معاد جسماني صدرايي ،در دو
جلد؛ یک جلد كالم اسالمي؛ ظرفيتشناسي علوم اسالمي در تحول علوم
اســامي و تحليل منطقي گزاره و بعضي از عناوين ديگر نیز چاپ شد۸ .
عنوان هم آماده چاپ داريم كه جلد  ۳حكمت صداريي درحال چاپ است
كه شــرح شواهد است .شعبه مشهد فعاليت خوبي را در سال گذشته آغاز
كرد و شعبه اصفهان نیز كارش را شروع كرد و شعبه شيراز هم مقدماتش
در حال انجام است.
کتابخانه مجمع با حدود  ۱۷هزار جلد کتاب در خدمت عزیزان است .حدود
 ۹۶۷۰مقاله دارد که سال گذشته  ۴۷۹مقاله به آن اضافه شد .پنج شماره
خبرنامه در ســال گذشته منتشر شد .همایش حکیم تهران در آذر برگزار
خواهد شد .ان شاء اهلل برگزار شود .اگر کار تصحیح و احیاء آثار ایشان تمام
شود در پاییز سال آینده همایش حکیم تهران را خواهیم داشت.

گزارش فعالیتهای گروه علمی فلسفه اخالق
حجتاالسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح
(مدیر گروه علمی فلسفه اخالق مجمع عالی حکمت اسالمی)

بســم الله الرحمن الرحيم .الحمدلله رب العالمين و الصالة و السالم علي
سيدنا و نبينا محمد و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين .ابتدا

ســالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام رضوان اهلل عليه را تسليت عرض
میكنم و قيام مبارك  ۱۵خرداد را گرامي ميداريم.

گروه علمي فلســفه اخالق كه از سال  ۹۱تشكيل شد .این گروه در سال
جاری بهطورمنظم با حضور اساتيد محترم و صاحبنظران ،يك هفته در
ميان جلســه دارد .قبل از سال  ،۹۴فقط  ۵جلسه تشکیل شد؛ اما در سال
 ۱۷ ،۹۴جلسه رسمی کاری داشتیم كه برخي از عناويني كه در اين جلسات
بررســي شد را اشاره كنم :تامالت معناشناختي در حقيقت ارزش اخالقي؛
ارزش صدق اخالقي و اخالقي زيستن؛ نسبت فقه با اخالق خودگرايي و
خداگرايي؛ رابطه معرفت با عمــل؛ روشهاي تربيت اخالقي در الميزان؛
تحليل معناشــناختي بر هستيشناختي مصلحت از ديدگاه مرحوم عالمه
طباطبايي رضوان اهلل عليه؛ تبيين درونگرايانه معرفتي معيارهاي ارزشي؛
بررســي مطلوب نهايي اخالق اســامي با تاكيد بر نظريه فنا در عرفان
اسالمي؛ مباني ،اصول و نتايج اخالق عرفاني با تاكيد بر آراء مرحوم عالمه
طباطبايي رضوان اهلل عليه ،مباني ارزششناختي تربيت در فلسفه اسالمي
با تاكيد بر آراي مالصدار و مرحوم عالمه طباطبايي؛ اخالق علمآموزي در

اسالم؛ اخالق نقد با تاكيد بر روش منتقدان حكمت و عرفان
اســامي و نقش اراده در افعال اخالقي .عالوهبر بحثهاي
پژوهشي كه در گروه انجام شده گزارش اجمالی از برنامههاي
آموزشي گروه فلسفه اخالق ارائه میدهم .يك دوره آموزش
كوتاه مدت با موضوع فلســفه اخالق داشتيم كه جناب آقاي
دكتر خواص اين جلســات را تدريس كردند و در  ۱۲جلسه
ضبط شده اســت .در موضوع فرااخالق ،اخالق هنجاری و
اخالق کاربردی که ســه شاخهی اصلي فلسفه اخالق است.
جناب اســتاد حجتاالسال موالمســلمین دکتر شریفی در ۹
جلسه برنامه ارائه دادند .یک دورهی آموزشی کوتاه مدت هم
با عنوان اخالق کاربــردی درآمدی بر اجتهاد اخالقی که ۷
جلسهی آن برگزار شده است .امیدواریم که با عنایت خدای
متعال و توجهات حضرت ولیعصــر اروحناه فداء بتوانیم از
این امکانی که فراهم شده برای تبادل نظر و گسترش مبانی
اخالق اســامی بیشتر بهرهبرداری کنیم .برخی از نتایج این
تحقیقات هم به صورت مقاالت علمی و پژوهشی عرضه شده
و در همین مجلهی حکمت اسالمی هم منتشر شده است.

سال نهم  /شماره 42
تیر ،مرداد و شهریور
95

13

گردهمایی

گزارش فعالیتهای گروه علمی کالم
حجتاالسالم والمسلمین دکتر عزالدین رضانژاد
(مدیر گروه علمی کالم مجمع عالی حکمت اسالمی)
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بسم اهلل الرحمن الرحیم .گروه علمی کالم در سال  ۸۷اولین
جلسهاش را تشکیل داد و تاکنون  ۱۳۴جلسهی علمی داشته
اســت .گروه کالم ۱۷ ،جلسه علمی در ســال  ۹۴داشت .از
حضور ســروران عزیز که در گروه شــرکت میکنند و طبق
گزارش سالیانهی مدیر اجرایی محترم مجمع ،گروه کالم از
نظر کمی و کیفی بیشــترین شــرکت کننده را در طول این
چند سال داشته اســت .ضمن تشکر از همهی اساتیدی که
در جلسات حضور داشتند از دبیر محترم این گروه جناب آقای
اسحاقیان هم تشکر میکنیم .موضوع اولین جلسهی سال ۹۴
كه در  ۱۸فروردين تشکیل شد بررسی موضوعات اعتقادی
و رصد شبهات و نقد آنها در مطبوعات و رسانهها بود .ابتدای
ســال ،گزارشی داده شــد از اینکه وضعیت فعلی در حوزهی
مباحــث کالمی در مطبوعات داخل و خارج کشــور چگونه
است تا براساسآن ،اســاتید محترم در مقاالت در کارهایی
کــه میخواهند انجام بدهند توجه داشــته باشــند .عناوین
برخی از جلسات را عرض میکنم :بررسی اندیش ه امامت در
رجالکشــی در دو جلسه از سوی دو استاد ارائه شد .عصمت
در قرن اول و دوم با نقد و بررســی بعضــی از آرای مطرح
شــده؛ به ویژه این شبهه که مقولهی عصمت امام ساخته و
پرداختهی شیعیان قرن ســوم و چهارم به بعد است .بحثی
که تقریبا از دو ســال قبل در رســانهها و در سخنان بزرگان
مطرح شــده بود بحث اســام رحمانی بود که در دو جلسه
دیدگاههای مخالف و موافق و تفسیرهای درست و نادرست
آن مطرح شــد .موضوع دیگر ،تحلیل کالمی عرفان حلقه یا

عرفان کیهانی است که متاســفانه چند سالی است گرفتار این جریان در
کشور هســتیم ،یکی از فضالیی که پایاننامهی سط ح چهارش دربارهی
عرفان حلقه با بُعد کالمی بود اینجا ارائه فرمودند .اعتبار سنجی استناد به
ابنابیالحدید در مباحث امامت و مباحث کالمی .ایمان از منظر عالمهی
طباطبایی .نقد قرائت فراموش شده از شیعه که به نقد و بررسی نظریهی
بعضی از به اصطالح دگراندیشــان پرداخته شد و در دو جلسه این مسئله
ارائه گردید .ضرورت وجود انســان کامل مبتنی بر آیات قرآن کریم .در دو
جلســه هم دربارهی رجعت مسائلی ارائه شد که یک جلس ه رجعت از نگاه
اهل سنت بود .یکی از اساتیدی که در مباحث کالمی حدیثی کار میکند
و در بحث مهدویت تخصص دارد ،مجموعهی کتابهای اهل ســنت که
داللت صریح يا غیر صریح نسبت به رجعت دارد را جمع آوردی کرده بود
و در ادامه ارائهی جستاری پیرامون رجعت از دیدگاه اندیشمندان شیعی که
در مجموع پنج قرائت از سوی شیعیان دربارهی رجعت مطرح شده را یکی
از اساتید مطرح کرد و به دنبال آن یکی از اساتید دیگر رجعت از نگاه اهل
سنت را مطرح کرد .در جلسهای هم نیازهای پژوهشی کالمی در حوزهی
مهدویت بررسی شد .در حوزهی مهدویت چند مرکز تخصصی مشغول کار
هستند یکی از کارهایی که در پژوهشگاه جامعةالمصطفی صورت گرفت
نیازســنجی موضوعات مهدویت در عرصهی داخل و خارج کشور بود .دو
ســال دربارهی این طرح کار شد و  ۳۷۴موضوع با اولویتبندی شناسایی
شد و بخش کالمش در این جلسه ارائه شد تا اساتید برای تدوین کتاب و
مقاله استفاده کنند .بحث دیگری هم دربارهی فلسفهی مهدویت ارائه شد.
آخرین جلسهی سال  ۹۴گروه کالم ،توحیدمحوری در اندیشههای کالمی
مقام معظم رهبری بود که یکی از اساتید ارائه دادند .در سال  ۹۵هم تاکنون
پنج جلسه برگزار شده است.

بازشناسی جریانهای تکفیری معاصر

اشاره

نشســت علمی «بازشناسی جریانهای تکفیری» چهارشــنبه دوم تیرماه  1395در سرای اهل قلم بیست و
چهارمین نمایشــگاه بینالمللی قرآن کریم از ســوی مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید .در این
نشست علمی کارشناس محترم حجتاالسالم والمسلمین دکتر عزالدین رضانژاد به ارائه بحث پرداختند.
متن کامل این نشست علمی به جهت اهمیت آن تقدیم خوانندگان محترم میگردد.

نشست علمی

 مفهوم شناسی تکفیر

بسماهلل الرحمن الرحیم .ابتدا توضیحی میدهم دربارهی اصل
مســئلهی تکفیر و بعد جریانهای تکفیری که از قبل وجود
داشته تا جریانهایی که در زمان معاصر شکل گرفته است.
اسالم با دعوت همه بشریت به ایمان و به خدا و جمله معروف
ّ ّ
پیامبر اکرم« قولوا ال اله ال الله تفلحوا» 1آغاز شد .در کنار
دعوت به ایمان ،پایههای اعتقادی و مسائل ایمانی و اسالمی
در پرتو شریعت شکل گرفت و مسلمانها از زمان پیامبر اکرم
به شریعت اسالم عمل میکردند و شریعت به آنها معرفی
شــد .در زمان پیامبر اســام جریان تکفیری به این صورت
نداشتیم و مردم یا مسلمان بودند یا غیرمسلمان ،غیرمسلمان
هم یا کافر بودند یا مشرک و در میان مسلمانها عدهای هم
منافق شدند .یعنی واژه مشرک ،مؤمن ،مسلمان و منافق در
آن زمان وجود داشت.
بعدها جریان ارتداد شدت گرفت که در زمان پیامبر اکرم اندک
بود .ارتداد ،یعنی کسی مســلمان شود و بعد از دین برگردد.
فرق بین مرتد و منافق هم در این اســت که منافق کام ً
ال از
دین برنمیگردد ،اظهار برائت از دین نمیکند؛ ولی مرتد اظهار
برگشت از ایمان و دین دارد .این واژهها در صدر اسالم بود و
در قرآن کریم نیز ذکر شده است.
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جریانــی نیز در قرآن کریم داریم کــه از آن تعبیر به تکفیر
ی خیلی متفاوت است و
میشــود؛ منتها با این جریان تکفیر 
بحثی اعتقادی و کالمی است .مســئلهای داریم که اعمال
انسانها حبط یا تکفیر میشود .حبط و تکفیر در عمل انسان
به این معنی اســت که اگر کسی عمل صالحی انجام دهد و

بعد عمل ناصالحی انجام دهد که آن عمل ناصالح به گونهای باشــد که
عمل صالح را از بین ببرد ،این در مقابل این مســئله اعتقادی یک مسئله
دیگری است که اگر کسی اعتقاد ناصالح داشت یا عمل ناصالح انجام داد
و عمل صالحی انجام میدهد که آن عمل ناصالحش را میپوشاند به آن
تکفیر میگویند .لذا در قرآن کریم هم مسئله حبط مطرح شد و هم مسئله
تکفیر مطرح شد .کسانی که حسناتشان سیئاتشان را بپوشاند .جریان حبط
و تکفیر ،جریان اعتقادی اســت که ربطی به موضوع اعالمشــده در این
نشست نخواهد داشت؛ ولو اینکه واژه تکفیر در هر دو جا مشترک است.

تکفیری که در این جا مورد بحث است این است که عدهای از مسلمانها
براساس برداشتی از دین عدهی دیگری از مسلمانها را کافر بنامند .پس
جریانهای تکفیری در دل مسلمانها شکل میگیرد ،گروهی از مسلمانها
نســبت به گروه دیگر اظهار میکنند که عقاید و اعمال شما همانند کفار
است؛ لذا گرچه آنها دم از مسلمانی میزنند؛ ولی این گروه از مسلمانها
گروه دیگر را کافر میدانند .آیا میشــود یک مســلمان در عین حال که
مســلمان است به او کافر بگوییم؟ کلیت این بحث را تقریب ًا همه فرقهها
قبول دارند در آن موضوعی که با هم اتفاق دارند و آن موضوع ،غلو است؛
یعنی اگر مســلمانی عقاید دینی اسالمی دارد و درعینحال ،جنب ه ربوبیت
و الوهیت خدا را به مخلوقش نســبت بدهد این شــخصی غالی میشود.
هر کســی غلو کند از مرز ایمان خارج میشــود؛ ولو اینکه نماز بخواند،
روزه بگیــرد ،حج برود و زکات بدهد .غلو ،یعنی اعتقاد به اینکه مخلوقات
خدا برخی از صفات خدایی را دارند .اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد
غالی اســت .مث ً
ال بگوید ما همانگونه که خدا را عبادت میکنیم عیسی
مســیح را عبادت کنیم ،جریان غلوی که قرآن کریم دربارهی مسیحیها
بیان میکند که مسیحیها نسبت به حضرت عیسی غلو کردند .یا بگویند
همان جنبه الوهیتی که خدا دارد پیامبر اســام هم داشته باشد یا حضرت

علی جنبه الوهیت یا ربوبیت داشــته باشد .به اتفاق همه مسلمانها و
فرقههای گوناگون اسالمی،غالی کافر است .البته در روایات داریم که غلو
کننده مشــرک و یا کافر است .این جریان با این جریانی که ما داریم نیز
متفاوت است.
پــس یک جریان تکفیر در مباحث کالمی و اعتقادی داریم که مربوط به
این اســت که حسنات سیئات را بپوشاند .یک جریانی داریم که عدهای از
مســلمانها با برخی از اعتقادات نادرست ،کافر شوند که یکی از مصادیق
اعم آن که اکثر فرقهها قبول دارند جریان غلو است .اما این جریان تکفیر،
به جریان کالمی حبط و تکفیر و نیز غلو ربطی ندارد .تکفیر مورد نظر این
است که من تفسیری از توحید ارائه بدهم که اگر کسی اینگونه به توحید
قائل نباشد او را کافر بدانم یا در مسائل مختلف ایمانی.

 تاریخچه تکفیر از صدر اســام تاکنون

اولین جریان تکفیری که در میان مســلمانان به وجود آمد خوارج اســت.
اعتقادات خوارج در کافر خواندن دیگران به این صورت بود که دو موضوع
برای اینها خیلی مهم بود .یکی این بود که اگر کســی حکمیت خداوند
را بــه حکمیت مردم تنزیل دهد کافر اســت؛ چون خداوند در قرآن کریم
میفرماید « :ا ِِن الْ ُح ْک ُم ا ِ ّال هلل .»2برداشــت نادرست از آیه شریفه نموده
و لذا در جریان حکمیت ،در موضوع نزاع بین ســپاهیان امیرالمؤمنین
با ســپاهیان معاویة بن ابی سفیان که جریان به حکمیت ختم شد خوارج
اعتراض کردند که ما حکمیت را قبول نداریم .بعد معتقد شــدند هر کس
حکمیت را قبول داشته باشد کافر است ،علی اگر حکمیت را پذیرفت او
هم کافر است هر کس از مسلمانها کافر شد باید با آنها جنگید پس ما
هم با علی میجنگیم لذا جنگ نهروان شکل میگیرد.
نکتهی د ّوم که در زمان امیرالمؤمنین خیلی وجود نداشــت؛ ولی بعدها در
خوارج توسعه پیدا کرد این بود که خوارج گفتند اگر مسلمانی مرتکب گناه
کبیره شود از ایمان خارج و کافر میشود؛ لذا یکی از اصول مذهب خوارج
این شــد که مرتکب کبیره کافر اســت .خوارجی که بعد از امیرالمؤمنین
ادامه پیدا کردند؛ بهویژه در دهههای  ۶۰و  ۷۰هجری قمری ،معتقد بودند
کــه باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و اگر مطلع میشــدند
که کســی گناه کبیره انجــام داده او را به جرم اینکه کافر شــده به قتل
میرساندند .یک بخش این جریان تکفیری مربوط به حکمیت و بخشی
از آن ،مربوط به مرتکب گناه کبیره است .بعد از خوارج هر گروهی که این
جریان را دنبال میکرد در فرقه شناســی میگفتند که اینها پیرو همان
خوارج هستند و تا قرن  ۴ادامه داشت.

در قــرن چهارم جریانی به وجــود آمد و آن اینکه بــا توجه به وضعیت
مســلمانها و اختالفات مذهبی که وجود داشت گفتند ما کدام قرائت از
اسالم را ارائه بدهیم؟ در قرن چهارم ،هم مذاهب فقهی گوناگونی داشتیم و
هم مذاهب کالمی مختلف .جناب آقای احمدبنحنبل رئیس اهل حدیث،
راهی را پیشــنهاد داد که در فهم قرآن کریم و مسائل اعتقادی ،بهویژه در

موضوع توحید و صفات باید راه گذشتگان را سرمشق خودمان
قرار بدهیم که از آن به اتباع سلف (پیروی از گذشتهها) تعبیر
میکنند .مقصود ایشــان از گذشته ،صحابه پیامبر و تابعین و
تابعین تابعین بودند؛ یعنی ســه نسل بعد از پیامبر اکرم.
ِ
ایشان معتقد بود که چون زمان این سه نسل به زمان پیامبر
نزدیک اس��ت فهم اینها از اسالم بهتر از دیگران است؛ لذا
گفتند که در باب توحید و صفات ،الگوی ما در فهم ،صحابه و
تابعین هستند .از این جریان به جریان سلفیگری دوره اول
تعبیر میکنند .جریان اهل حدیث در دوره خودش در قرن ،۳
 ۴و  ۵ادامه یافت؛ منتها جریانهای دیگری در بین مسلمانها
غالب شد و آن فکر اشاعره در اهل سنت بود .مذهب اشعری،
جریان اهل حدیث را تعدیل کرد و از افراطیگری اهل حدیث
کمی کاست؛ ولی ریشه اهل حدیث از بین نرفت .این جریان
کم و بیش در میان مســلمانان تا قرن  ۸بود .در قرن هشتم
جناب احمد بن تیمیه پیرو مکتب اهل حدیثی قرن چهارم و
پیرو مذهب فقهی حنبلی ،بار دیگر دم از سلفیگری زد؛ یعنی
احیاءهمان فکری که احمد بن حنبل در قرن چهارم مطرح
کرد .این جریان ،به دلیل قرائت نادرست از مسائل اعتقادی،
بهویژه در زمینه توحید ،شرک و مسئله بدعت در زمان خودش
مهم بود .ابنتیمیه با افکاری که داشــت اکثر مسلمانها را
اهل بدعت و گمراه میدانســت .از این نظر اکثر مسلمانها
را کافر میدانســت و جریان تکفیــری که احمدبنتیمیه راه
انداخت منجر به این شــد که عالمان مذاهب فقهی آن دوره
برخی از اعتقادات احمدبنتیمیه را نادرست بدانند و آنها هم
بگویند احمد بن تیمیه کافر شــده است .این مسأله موجب
شــد که قضات مذاهب فقهی حکم بدهند و بعد حاکمان آن
زمان ،احمدبنتیمیه را زندانی و آزاد کنند و دوباره زندانی کنند.
جریانی که در قرن هشتم در مناطق مختلف ،بهویژه در مصر
و دمشق وجود داشت .جریان سلفیگرایی ابنتیمیه با مرگ
او به تدریج فراموش شــد .در قرن  ۱۲محمدبنعبدالوهاب
بهعنوان عالم ســنی در میان ســنیهای حجاز ظاهر شد و
حرفهای احمدبنحنبل را که ابنتیمیه بازســازی کرده بود
با اضافه کردن برخی آراء ،مجدداً مطرح کرد.
به تعبیر دیگر ،س��لفیگرایی جدید پیدا شد .اولین حرب ه این
ســلفیگری جدید ،مثل گذشته تکفیر مسلمانها بود؛ حتی
ســنیها را بهدلیل اینکه دارای مذاهبی مانند مذاهب احناف
بودند که اهل رأی و قیاساند یا نگاه تصوفی داشتند را کافر
میخواندند و شیعیان را هم به طریق اولی کافر میخواندند.
جریان تکفیری وهابیت در  ۲۰۰سال گذشته ادامه پیدا کرد تا
به جریانهای جدیدی رســیدیم که در دو دهه اخیر به وجود

سال نهم  /شماره 42
تیر ،مرداد و شهریور
95

17

نشست علمی
آمده که به آنها جریانهای تکفیری معاصر میگوییم .اصل
جریانهای تکفیری معاصر ،از سلفیگری با نگا ه وهابیگری
در حجاز شــروع شد و توســط افراد دیگر مانند قرائتی که
رشیدرضا یا ســید قطب داشت یا اخوان المسلمین بعدها در
مصر ارائه دادند ،به صورتهای مختلف مطرح شــد .از میان
جریانهای سلفی در میان اخوان المسلمین مصر ،قرائتی از
مباحث سیاسی مطرح شد که بعدها خودش در جهان اسالم
مشکلزا شــد .اگر افق فکریمان را به حدود  ۵۰سال قبل
ببریم  ۸۰سال قبل ،از زمانی که رهبران اخوان مسلمین بودند
حدود  ۹۰سال قبل ،آنها با جامعهای مواجه بودند که حاکم
در آن جامعه ،افرادی مانند انورسادات و پادشاهان دیگر بودند
که به ظاهر ،نام حاکم اسالمی داشتند؛ ولی شیفته و فریفته
غربیها بودند .بهدلیل عدم عمل به اسالم ،دیدگاهی در میان
اخوان المسلمین در مبارزات سیاسی مطرح شد که اگر حاکم
اســامی به اســام عمل نکند آیا میتوان نام این کشور را
اسالمی نامید؟
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ســید قطب از طریق مسأله دار االســام ،دار الحرب و دار
الکفر این قرائت را ارائه داد که دار االســام سرزمینی است
که در آن ،حاکم اســامی از طریق شورای اهل حل و عقد
باید انتخاب و همهی احکام اسالمی آنجا اجرا شود .اگر حاکم
به زور ســرکار بیاید ،ظالم باشد ،فساد اخالقی داشته باشد و
اسالم را اجرا نکند آن سرزمین ،سرزمین مسلمانها نیست و
سرزمین کفار است .لذا مسلمانها برای نجات خودشان باید از
این سرزمین مهاجرت کنند و به سرزمین حاکم اسالمی بروند.
این تئوری بود که از سوی برخی از رهبران اخوان المسلمین
ارائه شد .بعد از این دیدگاه ،در میان اخوان المسلمین اختالفی
در دهههــای مث ً
ال  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰به وجــود آمد که آیا باید
بهصورت مستقیم با حاکم فاسق و ظالم مبارزه کنیم یا اینکه
غیر مســتقیم باشــد؟ عدهای از تندروهای اخوان المسلمین
گفتند که حاکمان ما حاکمان اسالمی نیستند و باید برای به
دســت آوردن داراالیمان با حاکمان مبارزه کرد؛ لذا در اخوان
المسلمین ،شاخه جهادی به وجود آمد که معتقد بودند باید با
حاکمان فاســد مسلمانها جنگید .ظهور این جریان در ترور
انور سادات شکل گرفت ،خالد اسالمبولی از جریان جهادگرای
اخوان المسلمین است که انور سادات را ترور میکند .حکومت
مصر بعدها بر اینها مسلط شد ،عدهای را اعدام و عدهای را
زندانی کرد .این جریان تکفیری از دل اخوان المســلمین به
وجود آمد .به نظر میرســد بیشتر اخوان المسلمین در مسأله
جهاد مســتقیم و مبارزه ،رفتار مسالمتآمیز بودن را م ّد نظر
داشــتند تا زمینه آماده شود .برای تفســیر حکومت ،جریان

دیگری شکل گرفت .شوروی سابق به افغانستان لشکرکشی کرد ،عدهای
از مسلمانها چون یک حکومت غیرمسلمان و کمونیست به کشور اسالمی
مســلط شده و حمله کرده اســت ،در مبارزه با رژیم کمونیستی شروع به
کار کردند .این جریان بعدها به جریانی مانند طالبان و القاعده تبدیل شــد
که بعد از عقبنشــینی شوروی ســابق از افغانستان و بعد ورود امریکا در
منطقه این احزاب به صورت مختلف شــکل میگیــرد .همه اینها از دو
مرکز پشتیبانی میشدند؛ عدهای به نام افغان العرب بیشتر از طرف سعودی
حمایت میشدند و عدهای از طرف مکتب سلفیگری دیوبندی پاکستان
تأمین میشــدند .این جریان در دو دهه گذشته فعال بود و در کنار آنها
گروه دولت اسالمی عراق که بعدها به عنوان دولت اسالمی عراق و شام
(داعش) در دهه اخیر بهویژه از سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸بهصورت رسمی اعالم
فعالیت کرد .شکلگیری این جریان بیربط با جریانهای گذشته نیست؛
منتها در نوع افکارشان ،مالحظاتی نسبت به گذشته داشتهاند و دارند .این،
مرور اجمالی بر جریان تکفیر معاصر بود.
 مالک تکفیر گروههای تکفیری

سؤال :مالک و مرز تکفیر برای گروههای تکفیری چیست؟ یعنی در دل
جامعه چه باید پیش بیاید که آن شخص را تکفیر کنند؟

دکتر رضانژاد :دو ســؤال شــد ،یکی اینکه آنهایی که تکفیر میکنند
مالک تکفیر را در چه میدانند؟ ســؤال دیگر این است که چه اختالفها
و تفاوتهایی ببین جریانهای تکفیری وجود دارد؟ همهی این جریانها
از جملــه طالبان ،القاعده ،جبهه النصرة ،داعش ،بوکوحرام ،افغان العرب و
جماعة التبلیغ در این مسئله با هم مشترکاند که برای فهم دین باید سراغ
کتاب و سنت برویم و نباید از ابزاری مانند عقل استفاده کنیم؛ بلکه ظاهر
کتاب و سنت برای ما حجت است .بعضی از گروهها برای اینکه چه چیز
بیشتر مورد توجهشان باشد گفتهاند ما دشمن مشترک داریم و باید به سراغ
دشمن مشترک برویم .بعضی از این جریانها گفتهاند نه ما دشمن را به دو
دسته تقسیم میکنیم :دشمن نزدیک و دشمن دور .اول باید سراغ دشمن
نزدیک و سپس سراغ دشــمن دور برویم .مقصودشان از دشمن نزدیک
این بود که هر کس دم از اسالم بزند و فهم درستی که ما از اسالم داریم
را نداشــته باشد ،اینها س ّد عن ســبیل ّ
ن نزدیک ما
الل میکنند و دشم 
هستند .اول باید اینها را از میان برداریم و سپس سراغ دشمن دور برویم
که یهود ،مســیحیت و دیگران باشد .پس تفاوت این فرقهها در این است
که آیا ابتدا با دشــمن دور بجنگیم یا با دشمن نزدیک .جریان جهادی و
سلفیهای افراطی ظاهرگرا بحث دشمن نزدیک را مطرح کردند .دشمن
نزدیک کیســت؟ از جمله مصادیق آن ،شیعه است .پس باید شیعه را از
میان برداریم و بعد مث ً
ال ســراغ اسرائیل برویم .اینکه جریانهای تکفیری
میگویند خطر شــیعه بیشتر از خطر یهود اســت با این قرائت است که
شیعه دشمن نزدیک اســت و آنها دشمن دور .با طرح این قضیه تفاوت
پیدا میکنند با آن جریانی که میگویند مسلمان بههرحال مسلمان است؛

شافعی ،مالکی ،حنبلی ،اسماعیلی ،زیدی و اباضی همگی مسلمان هستند
و ما باید دشمن اســام را خطاب قرار بدهیم و آنهایی که اصل دین را
قبول نمیکنند .پس دو جریان در ســلفیها هست :یکی ،دشمن اصلی را
غیرمسلمانها میدانند و دیگری ،قائل به دشمن دور و نزدیک هستند که
اول باید دشمن نزدیک را از بین ببریم و آنها مسلمانانی هستند که قرائت
و فهم نادرستی ـ به اصطالح آنهاـ از اسالم دارند.
آنها مالک تکفیر را چه قرار دادند؟ میگویند قرائت ما درســت اســت.
برای مثال برخی اعتقاداتشان را عرض میکنم .اینها میگویند که بعد از
پیامبر اکرم بر اساس مبنای عام سلفیگری فهم درست اسالم ،صحابه
هستند .پس اگر کسی فهم صحابه را قبول نکند و صحابه را رد کند؛ گویا
سنت پیامبر را رد کرده است و اگر کسی سنت پیامبر را رد کند کافر است.
پس کسی که صحابه را هم رد کند کافر است .پس مالک تکفیر این شد
که چون فهم صحابه از دین ،بهترین فهم بعد از پیامبر است اگر کسی فهم
صحابه را کنار بگذارد؛ گویا خود سنت پیامبر را کنار گذاشته است؛ بنابراین،
مسلمان نخواهد بود.

مالک دیگر تکفیر ،حکم نکردن به ظاهر قرآن است .به ظاهر قرآن حکم
َ ُ َّ َ َ
نکــردن ،یعنی چه؟ مث ً
ــه ف ْو َق أ ْي ِد ِيه ْم،»3
ال قرآن کریم میفرماید« :يد الل ِ
یداهلل ،یعنی دست خدا،اگر کسی نپذیرد که خدا دست دارد با ظاهر قرآن
مخالفت کرده اســت؛ چون ظاهر قرآن میگوید یداهلل و برای خدا دست
اثبات میکند .اگر کسی ظاهر قرآن را رد کند کافر میشود.

پس مالکهایی برای ایمان و یا برای کفر مطرح کردند که با آن مالکها
دیگران را تکفیر میکنند .براساس همان مالکها اگر کسی بگوید مث ً
ال یا
رسول اهلل حاجت مرا برآورده کن ،شرک است؛ چون برآورده کردن حاجت
از آن خداست .کاری که خدا باید انجام بدهد به مخلوق نسبت دادن باعث
کفر و شرک است .با این قرائت هر کسی که دم از تبرک ،توسل ،شفاعت
و حاجت خواســتن از مخلوقات چه زنده و چه مرده بزند ،مشرک و کافر
میشود .بنابراین ،همه اهل تصوف مشرکاند یا همه کسانی که از توسل
دم میزنند مشرکاند .مبانی برای خودشان انتخاب کردند که براساس آن،
حکم تکفیر دیگران را متأسفانه صادر میکنند و هیچ وقت فکر نمیکنند
چه بسا فهم آنها نادرست باشد.
 تبعیت از صحابه

او ًال صحابه در قرآن کریم به چند دسته تقسیم میشوند .عدهای از صحابه
ن هستند .هر تعریفی
اهل بهشت ،عدهای جزء سابقین و عدهای جزء منافقی 
کــه از صحابه ارائه بدهید منافقانی که در مدینه بودند جزء صحابه بودند،
با پیامبر بودند و دم از نفاق میزدند و علیه آنها آیاتی نازل شد .پس خود
قرآن کریم همه صحابه را یک دســت ارائه نداد .ثانی ًا خود صحابه بعد از
پیامبر اکرم اختالف داشتند ،آراء کدام یک درست است؟

نکتهی بعدی این اســت که اگر بخواهیــد این قضیه را حل کنید چگونه
حل میکنید؟ اینها یک راه توجیه ارائه دادند که مورد قبول نیست .آنها

برای حل مسئله گفتند که یا صحابه در آراء با یکدیگر متفق
هستند یا اختالف دارند .اگر متحد باشند که حرفی نیست .اگر
اختالفی داشــته باشند هر کدام به اجتهادشان عمل کردند و
هر کس به اجتهادش عمل کند مخطئه نیســت و در قیامت
خداوند با او برخورد ناصواب نخواهد کرد .آیا میتوانیم بگوییم
که هم امیرالمؤمنین و هم معاویه اجتهاد کرده است؟! اینها
برای برون رفت از این جریان ،بحث اجتهاد را مطرح میکنند؛
لذا نمیتوانید نســبت به اجتهاد آنها طعن ایجاد کنید طعنه
بزنید .اینها مشکل عدالت و اختالفات عملی و نظری صحابه
را میخواهند با جریان اجتهاد حل کنند.
 تشــکیل حکومت جریانهای تکفیری

سؤال :آیا جریانهای تکفیری به حکومت هم رسیدهاند؟

باقی ماند ه خوارج بعدها توانســتند در برخی از جاها حکومت
تشــکیل بدهند .اآلن کشــور عمان به لحاظ مذهب اباضی
مذهب است ،اباضیهها شاخهای از جریان خوارجاند؛ ولی وقتی
حکومت تشکیل دادند جریان تکفیری را در حکومت اجرائی
نکردند .اما در میان خلفا بنی العباس دو رویکرد همواره وجود
داشته است .بعضی از خلفا مثل مأمون عقلگرا بودند و بعضی
از اینها نقلگرا و ظاهرگرا بودند .هر یک از این جریانها که
روی کار میآمد نسبت به جریان رقیب فشار سیاسی مذهبی
ایجاد میکرد .بارزترین این جریان ،دوران محنة القرآن است.
در دوران محنــة القرآن ،یک اختــاف اعتقادی این بود که
آیا قرآن کریم مخلوق اســت یا چون کالم خدا هست و خدا
قدیم اســت قرآن هم قدیم اســت .این بحث در قرن سوم
و چهارم ،بهصورت گســترده در میان مسلمانها مطرح شد،
عدهای طرفدار خلق قرآن و عدهای طرفدار قدم قرآن بودند.
ل گرایی بودند همراه با جریان اعتزال یا با
حکومتها اگر عق 
جریان اشعری که بعدها در قرن  ۴و  ۵به وجود آمد ،میگفتند
که قرآن مخلوق اســت .اگر حاکمان ظاهرگرا و اهل حدیث
بودند ،میگفتند که قرآن قدیم اســت .آنهایی که میگفتند
قرآن قدیم اســت اگر روی کار بودند جریان رقیب را تحت
فشار قرار میدادند ،زندانی میکردند فقط به اتهام اینکه چرا
میگویید قرآن حادث است .این نزاع بین اهل سنت است و
بین شیعه نیست؛ چون حکومتها نوع ًا به دست اهل سنت
بود.

بله ،گاهــی جریانهایی از ســنیها به وجــود میآمدند و
اختناق مذهبی بر شــیعیان ایجاد میکردند و احیان ًا برخی از
جریانات در شــیعه به وجود میآمــد؛ مثل جریان فاطمیون
و حکومت اســماعیلیه که بر علیه اهل سنت اختناق ایجاد
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نشست علمی
میکردند .ما نمیتوانیم عملکرد حاکمان شیعه یا سنی را در
قرنهای مختلف نادیده بگیریم یا آنها را توجیه کنیم ،گاهی
این موضوع با شــ ّدت تمام وجود داشت؛ مث ً
ال در افغانستان
مکانی به قله کلّة ش��یعیان معروف است ،آنقدر شیعه کشی
راه انداخته بودند که ســرهای شیعیان را روی هم گذاشتند و
تپه شده است .این جریان مربوط به حکومتهای سنی است
که در آن جا به وجود آمده است .این تندرویها معمو ًال وجود
داشــت و عدهای از حاکمان به خاطر اینکه رقبایشان را دور
کنند با همین چوب تکفیر به سراغشان میرفتند .از قرن دوم
این مسئله وجود داشته است؛ مث ً
ال جهمیه اعتقاداتی داشتند
که با اعتقادات سایر مسلمانها مخالف بود؛ از جمله در رابطه
با خلق و قدم قرآن که با همین اتهام ،تکفیر و کشــته شدند.
پس گاهی حکومتها از جریان تکفیر اســتفاده میکردند و
رقبای سیاسی خودشان را با همین حربه از بین میبردند.
 تفاوت جریانهای تکفیری معاصر با گذشته

سئوال :تفاوت جریان تکفیری معاصر با گذشته در چیست؟

یکی از ممیزات جریان تکفیری معاصر با گذشته این است
کــه بهویژه در دو ســه دهه اخیر مطــرح کردند که مذهب
فقهی خاصی نداریم .غیر از ایــن جریان ،جریانی در جهان
اسالم به نام اســام بال مذهب است .میگویی مسلمانی؟
میگوید :بله .میگویی از کدام فرقه؟ کدام مذهب؟ میگوید:
من مذهب خاصی ندارم؛ سنیام ،ولی مالکی ،شافعی ،حنبلی
و حنفی نیس��تم .به این جریان اسالم بالمذهب میگویند؛
چون معمو ًال در میان عربها بوده است .این جریان بیشتر در
بعضی روشنفکران هست؛ زیرا فقه مذهب قدیمی پاسخگوی
مسائل عصر جدید نبود .گفتند که ما اسالم بدون مذهب فقهی
هستیم و هر قرائتی از کتاب و سنت که بتواند پاسخ نیازهای
ما را بدهد مالک است .جریانهای تکفیری نیز گفتند که ما
هم مقید به یک مذهب فقهی نیســتیم؛ وقتی علماء مذاهب
اربعه یا خمسه یا سته گفتند جریانهای تکفیری اینها نه تابع
شــافعیاند نه تابع احمد بن حنبلاند نه تابع مالکاند و اص ً
ال
تابع هیچ فقهی نیستند ،همه اینها را طرد کردند .اآلن فتاوای
مختلف از علمای معاصر داریــم که اینها را طرد میکنند.
اینها گفتند که ما مقلد شافعی و مالک و اینها نیستیم و در
هر دورانی باید خلیفه داشته باشیم .خلیفه مسلمین بر اساس
کتاب و سنت هر حکمی که استخراج کرد همان حکم برای
ما اولویت دارد و لذا مث ً
ال اسامه بن الدن برای طالبان ،مذهب
سیاسـ�ی ،اجتماعی و فقهی است .یا مث ً
ال ابو مصعب زرقاوی
الگو گروه جهادی عراقی شــده بود که هر حرفی را ایشــان
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میزد قبول میکردند تا اینکه به درک واصل شد .بعد از مرگ ابومصعب
زرقاوی ،ابوبکر بغدادی رهبــر داعش ،هر اظهار نظری بکند برای اینها
حجیت دارد .پس میگویند ما نیاز به فقیه مذهب خاص نداریم ،ما نیاز به
خلیفه و امیر داریم ،خلیفه مسلمین هر حکمی انجام داد ،همان حکم برای
دیگران باید مطاع باشد .اینکه بعضی از این جریانها بیعت میکنند؛ چون
او خلیفه هســت باید با او بیعت کرد .البته اختالفاتی بین أیمن ظواهری
به عنــوان گروهی از جریان القاعده با جریان داعــش وجود دارد و اآلن
رهبرانشان با اختالف نظرهایی که دارند یک دست نیستند .جبهة النصرة
برای خودش یک سازی میزند .آن جریان القاعده برای خودش ساز دیگر،
گروه موسوم به داعش هم برای خودش ساز سوم.

پس یکی از ویژگیهای جریانهای تکفیری معاصر این است که مذهب
خاصی را قبول ندارند .نکته دیگر که متأســفانه در میان گروهی از زیدیه
به وجود آمد جریان ســلفی زیدی است .زیدیها گروهی از شیعیان چهار
امامیاند که در یمن هســتند ،یکی از این زیدیها در عربســتان درس
میخوانــد و مجذوب افکار وهابیها میشــود و بعد میآید همان مذهب
زیدی را با قرائت وهابیها مطرح میکند .در جنگ یمن که عربستان از این
جریان حمایت میکند ،گفته بود ما تا االن فقه هادوی داشتیم؛ اما باید آن
ّ
بامرالل جزء امامان زیدیه و فقیه مشهور و بالمنازع
را کنار بگذاریم .الهادی
زیدی بوده اســت که زیدیه از وی پیروی میکرد و اآلن هم میکند؛ اما
جریان ســلفی زیدی میگوید ما باید فقه هادوی را کنار بگذاریم چنانکه
فقــه مذاهب اربعه را هم باید کنار بگذاریــم و خودمان اجتهاد کنیم .این
جریان در میان زیدیها هم متأسفانه در این دهه اخیر به وجود آمده است،
البته عدهای از زیدیه ،نه اکثر زیدیها .ما بهصورت مستقیم اسنادی نداریم
که بگوییم که خود حکومت ،تکفیری است .وقتی مفتیهایی در عربستان
هســتند که از دربار اجازه میگیرند و افتاء صادر میکنند و تبلیغاتشان با
بودجه حکومت است و عدهای از مسلمانها را تکفیر میکنند و حکومت در
برابر اینها موضعگیری نمیکند ،پس حکومت بهطور غیرمستقیم از این
ت هم به همین
جریان تکفیری حمایت میکند و جریان حمایت از تروریس 
صورت است .آیا حکومت عربستان یک حکومت تروریستی است یا نه؟ با
توجه به حمایتهایی که از جریانهای تروریستی میکند ،بله.
تشکر میکنم از برگزار کننده این جلسه و از حضور سروران عزیز .هدیه نثار
ارواح طیبه شهداء و روح بلند و ملکوتی حضرت امام و صحت و سالمتی
مقام معظم رهبری ،تعجیل ظهور آقا امام زمان صلوات ختم کنید.

پینوشتها:

 . 1بحاراالنوار ،ج  ،۱۸ص .۲۰۲
 . 2مائده.۴۹ ،
 . 3فتح.۱۰ ،

 جلسات هیئت مدیره

هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسالمي در تابستان  ،1395با برگزاری 3جلسه ،اهم موارد ذيل
را در دستور کار خود قرار داد:
ÓÓـ گزارش و ارزیابی جلسه با حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری؛
ÓÓـ بررسی وضعیت برنامه ها و فعالیت شعبه اصفهان؛

ÓÓـ تعیین موضوعات آموزشی بلند مدت سال تحصیلی 96ـ95؛
ÓÓـ بررسی درخواستهای پژوهشی و آموزشی؛

ÓÓـ بررسی و فعالیت کمیته های علمی و احیاء و تصحیح آثار همایش ملی حکیم طهران؛
ÓÓـ بررسی و تصویب عضویت اعضای جدید؛

ÓÓـ پیگیری راه اندازی و فعال سازی شعبه شیراز؛

ÓÓـ گزارش و ارزیابی سفر شیراز پیرامون مسائل مرتبط با راه اندازی شعبه؛
ÓÓـ بررسی امور مالی و اعتباری سال 95؛
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اخبــار
جلسات گروههای علمی

 گروه علمی کالم

گروه علمی کالم در شــهریور  2 ،1395جلسه برگزار نمود و
موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ÓÓـ «نگاهــی بــه مکتب نورســیزم بــا تاکید بــر مباحث
مهدویت» توسط دکتر افضل الدین رحیم اف؛
ÓÓـ «تحلیل و گزارشــی از اصول عقایــد علویان ترکیه»
توسط حجت االسالم والمسلمین مرتضی عباسی؛

 گروه علمی معرفت شناسی

گروه علمی معرفتشناسی در شهریور  2 ،1395جلسه برگزار
که موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ÓÓـ «رابطه معرفت شناســی و علم اخالق» توسط حجت
االسالم والمسلمین دکتر مجید ابوالقاسم زاده؛
ÓÓـ «بررســی تحوالت تاریخی نگرش متفکران غربی به
مسئله معرفت» توسط دکتر حسن عبدی.
 گروه علمی عرفان

گروه علمی عرفان نیز در شهریور ماه  1395یک جلسه برگزار
و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ÓÓـ «اســماء مستأثره» توسط حجت االســام والمسلمین
علی زمانی قمشه ای.

 گروه علمی فلسفه

گروه علمی فلســفه نیز در تابستان 2 ،1395جلسه برگزار و

موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ÓÓـ «نگرشــی قرآنی به غرض خلقت از منظر فلســفه» توســط حجت
االسالم والمسلمین شهسواری.
ÓÓـ «گزارشی از کتاب برهان صدیقین عالمه طباطبایی» توسط حجت
االسالم والمسلمین سلیمانی امیری.
 گروه علمی فلسفه اخالق

گروه علمی فلسفه اخالق نیز در شهریور  1395دو جلسه برگزار و ضمن
بررســی موضوعات مورد نیاز گروه در سال  95و  ، 96موضوع ذیل مورد
بحث و بررسی قرار گرفت:
ÓÓـ «عــدم بداهت قضایــای اخالقی از منظر آیــت اهلل مصباح یزدی»
توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر مجید ابوالقاسم زاده.

 گروه علمی فلسفه حقوق

گروه علمی فلســفه حقوق در تابســتان  ،1395با برگزاری یک جلسه و
موضوع «مســئله شناسی حقوق عمومی» را با حضور اعضای گروه مورد
بحث و بررسی قرار داد.
 کار گروه علمی فلسفه هنر

کارگروه علمی فلســفه هنر نیز در سه ماه تیر ،مرداد و شهریور  ،1395با
برگزاری جلساتی ،ضمن معرفی مدیر گروه از سوی معاونت پژوهش مجمع
عالی حکمت اسالمی ،و تبیین اهداف و وظایف گروه فلسفه هنر  ،موضوع
ذیل را مورد بحث و بررسی قرار داد:
ÓÓـ «بایســته های فلسفه اسالمی هنر» توسط حجت االسالم والمسلمین
علی سائلی.

 جلسات شورای کتاب مجمع عالی

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

 واحد مشاوره علمی

مجمع عالی حکمت اســامی در بخش خدمات مشــاوره علمی در سه ماه دوم ســال  ،1395با برگزاری جلسات مشاوره
موضوعات مورد درخواست با حضور و مساعدت اساتید محترم  ،مورد مشاوره قرار گرفت .موضوعات مهم مورد مشاوره
عبارتند از:
ÓÓچگونگی مطالعه منطق و مشاوره تحصیلی

ÓÓحکایت علم و مطابقت آن با واقع در مکتب نوصدرایی

ÓÓرابطه عدل و حکمت با تفاوتها در نظام آفرینش

ÓÓسواالتی در باب ادله توحید

ÓÓعدم تناهی واجب تعالی

ÓÓسواالتی در باب معیار صدق قضایا
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ÓÓمشاوره تحصیلی در زمینه فقه و اصول و علوم قرآنی
ÓÓمشاوره در باب عرفان

 حضور مجمع عالی حکمت اسالمی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش حوزوی بیست
و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که از 24
خرداد لغایت  8تیر در مصلی بزرگ امام خمینی تهران
برگزار شد ،حضور یافت.
در غرفه مجمع عالی حکمت اســامی محصوالت
مکتوب ،صوتی و تصویری ،نشــریات ،پایگاه اطالع
رســانی ،بانک های اطالعاتی و  ....در معرض دید
بازدید کنندگان قرار گرفت ،ضمــن این که با ارائه
بروشور و جزوات الزم در معرفی مجمع عالی حکمت
اسالمی ،اهداف و برنامه ها ،اقدام الزم صورت گرفت.

همچنین در چندین جلسه کارشناسان محترم ضمن
حضور در غرفه و برگزاری نشست علمی به سئواالت
علمی مراجعه کنندگان پاسخ گفتند.
 نشست علمی «باز شناسی جریان های تکفیری معاصر» برگزار شد

نشست علمی «باز شناسی جریان های تکفیری
معاصر» از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی،
چهارشــنبه  2تیر  1395در سرای اهل قلم بیست و
چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با سخنرانی
حجت االســام دکتر عزالدین رضانژاد برگزار شد.
استاد رضانژاد با اشاره به سابقه بحث تکفیر گفتند:
در زمان پیامبر جریان تکفیر وجود نداشــت چرا که
مردم یا مسلمان بودند یا غیر مسلمان و غیر مسلمان
یا مشرک بودند و یا کافر.

ایشــان با بیان معنای تکفیر افــزود :بحث جریان
تکفیری این است که عده ای از مسلمانان نسبت به
گروه دیگری از مسلمانان اظهار می دارند که عقاید
شــما باطل است ،لذا کافرید .همچنین غالی را کافر
می دانند چون برخی از صفات خداوند را به مخلوق نسبت می دهند ازمرز ایمان خارج می شوند و کافر هستند پس غالی کافر می باشد.

وی افزود :اولین جریان تکفیری در تاریخ اسالم در زمان خوارج شکل گرفت و خوارج بر اساس اعتقادات خود اولین گروه تکفیری بودند .آنها
تنزل دادن حکمیت خدا به ســطح انســان ها را بر اساس آیه الحکم هلل درست نمی دانستند و قائلین به حکمیت را تکفیر می کردند .خوارج
کسانی که مرتکب کبیره می شدند را نیز کافر می دانستند و جریان تکفیری خوارج تا قرن  4ادامه داشت.

اســتاد رضانژاد در ادامه افزود :احمدبن حنبل در بحث توحید و صفات معتقد بود باید راه گذشتگان یعنی صحابه و تابعین را داشته باشیم ،لذا
سلفی گری دوره اول را بوجود آورد .گرچه ابوالحسن اشعری بعدا تالش کرد تفکر اهل حدیث اهل سنت را تعدیل کند ولی نتوانست ریشه آن
را از بین ببرد .لذا در قرن  8ابن تیمیه که پیرو مذهب احمدبنحنبل بود از سلفی گری صحبت کرد و سلفی گری دوم را شروع کرد.

در قرن  12محمد بن عبدالوهاب با اضافه کردن برخی آرا ،سلفی گری جدیدی را بوجود آورد که اولین حربه اش تکفیر مسلمانان اعم از شیعه
فعالیت است.
و سنی که مخالف تفکر او بودند ،بود ،جریان تکفیری وهابی بیش از  200سال در حال ّ
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اســتاد رضانژاد با اشــاره به جریان تکفیری معاصر بیان داشت :جریان تکفیری معاصر با نگاه وهابی گری از حجاز شروع و با گرایش و تفکر
رشید رضا ،سید قطب ،اخوان و  ...ادامه یافت که امروزه همین جریان معاصر با اسامی مختلف طالبان ،النصره ،و داعش (دولت اسالمی عراق
و شام) ادامه دارد.

ایشان به بیان وجه مشترک همه جریان های تکفیری اشاره و گفت :یک مشخصه اصلی بین همه جریان های تکفیری آن است که معتقدند
کتاب و سنت برای ما اصل است و نباید از عقل استفاده کنیم.

ایشان درخصوص وجه افتراق جریان های تکفیری گفتند :تفاوت جریان های تکفیری در برخورد با دشمن است چرا که برخی از این گروه
ها معتقدند از دشمن نزدیک یعنی شیعه و مسلمانانی که با ما هم عقیده نیستند ،شروع کنیم و برخی دیگر می گویند از دشمن دور یعنی غیر
مسلمانان شروع شود.
وی افزود :ســلفی ها بحث دشــمن نزدیک را مطرح و گفتند که از جمله مصادیق دشمن نزدیک شیعه است و یهود را دشمن دور می دانند.
تکفیری ها برداشت و قرائت خود از دین را مالک می دانند ،ضمن اینکه برداشت صحابه و تابعین را حتما درست می دانند و هر کس خالف
این نظر را داشته باشد کافر است و حکم تکفیر بر او صادر می شود.
در پایان جمعی از حضار سواالت خود را مطرح و استاد رضانژاد پاسخ های الزم را ارائه دادند.

 کتاب "جستارهایی در فلسفه اسالمی" منتشر شد

«کتاب جستارهایی در فلسفه اسالمی؛ مشتمل بر آراء اختصاصی آیت اهلل غالمرضا فیاضی» از سوی انتشارات
حکمت اسالمی منتشر شد.
این کتاب به سفارش مجمع عالی حکمت اسالمی توسط آقای سید محمد مهدی نبویان گرد آوری و تدوین
شد ،که در تیر  1395از سوی انتشارات حکمت اسالمی به زیور طبع آراسته شد.الزم به ذکر است اولین جلد
کتاب جستارهایی در فلسفه اسالمی که جمع آوری و تنظیم آرای اختصاصی استاد غالمرضا فیاضی در فلسفه
اسالمی می باشد ،منتشر شده و ما بقی مباحث در مجلدات بعدی منتشر خواهد شد.

 برگزاری اولین جلسه شورای اجرایی شعبه شیراز

اولین جلسه اعضای شورای اجرایی موقت مجمع عالی
حکمت اسالمی شعبه شیراز با حضور آیت اهلل فیاضی
رئیس هیئت مدیره ،حجت االسالم والمسلمین معلمی
دبیر ،حجت االسالم والمســلمین علی مصباح عضو
هیئت مدیره و محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع
عالی حکمت اسالمی شــنبه  26تیر  95در دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز برگزار
شد.
در این جلســه ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت
گرفته برای راه اندازی شعبه شیراز از سوی مجمع عالی
حکمت اسالمی ،اهداف و وظایف و برنامه های شعبه
مورد بررسی قرار گرفت.

آیت اهلل دکتر احمد بهشتی مدیر شعبه شیراز با توجه به بیشینه و ظرفیت های حکمی استان فارس خواستار تسریع در برنامه ریزی و شروع
فعالیت رسمی شعبه شیراز شدند.
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در این جلسه مقرر شد شورای اجرایی هر چه سریعتر نسبت به شناسایی اساتید علوم عقلی در شیراز ،تعیین و تجهیز دفتر شعبه ،تنظیم برنامه

های شش ماهه ،برنامه ریزی اجرای برنامه ها از ابتدای مهر  95و  ...اقدامات الزم و مقتضی را صورت دهد.

الزم به ذکر اســت بر اســاس مصوبه هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی آیت اهلل دکتر احمد بهشتی مدیریت شعبه شیراز را بر عهده
خواهند داشت و آقایان آیت اهلل دکتر احمد بهشتی ،حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم کاکایی ،حجت االسالم والمسلمین شریفانی ،حجت
االسالم والمسلمین کالنتری ،حجت االسالم والمسلمین ملک حسینی ،حجت االسالم والمسلمین دژکام و دکتر محمد باقر عباسی به عنوان
اعضای شواری اجرایی موقت شعبه شیراز انتخاب شدند.
 دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره با نماینده ولی فقیه در استان فارس

جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی و اعضای
شواری اجرایی شعبه شیراز شنبه  26تیر 95با آیت اهلل ایمانی نماینده
محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز دیدار کردند.
در این جلســه آیت اهلل ایمانی با اشــاره به پیشینه وضعیت حکمت
اسالمی در شیراز ،خواستار توجه و کمک جدی مجمع عالی حکمت
اسالمی در احیاء حکمت در شیراز شدند .آیت اهلل دکتر احمد بهشتی
عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیر شعبه شیراز مجمع عالی حکمت
اســامی بر ظرفیت های موجود در شــیراز تاکید کردند و خواستار
برنامه ریزی مناسب برای اجرای برنامه ها شدند.

آیــت اهلل غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت
اسالمی نیز با تشکر از آیت اهلل دکتر احمد بهشتی در پذیرش مدیریت
شعبه شیراز و آیت اهلل ایمانی در پیگیری و جدیت در راه اندازی شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در شیراز ،به اهداف و برنامه های مجمع
اشاره نمودند و بیان داشتند یکی از مهمترین کارهایی که در مجمع عالی حکمت اسالمی صورت می گیرد دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه
است که در واقع تحقق منویات مقام معظم رهبری نسبت به راه اندازی باشگاه علوم عقلی ،بوده است.

استاد فیاضی توجه بر فضای علمی در مجمع عالی حکمت اسالمی تاکید کردند و گفتند :بنای ما بر این بوده و هست که همه اساتید و فضالء
را دعوت کنیم و از همه آنها اســتفاده کنیم حتی دوســتانی که اختالف مبنایی با ما دارند نیز از آنها دعوت بعمل آید .در این جلسه مقرر شد
نسبت به تامین و تجهیز دفتر شعبه شیراز مجمع عالی حکمت اسالمی اقدامات الزم از سوی نماینده ولی فقیه در استان فارس صورت گیرد.
 دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره با حضرت آیت الله العظمی مظاهری

جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی سه شنبه  2شهریور  1395با حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری در
اصفهان دیدار کردند.

در ایــن دیدار که حضرات آقایان غــروی ،فیاضی ،رمضانی ،معلمی و
خراسانی حضور داشــتند ،ابتدا آقایان فیاضی و معلمی ضمن تشکر از
حمایت حضرت آیت اهلل مظاهری در تأسیس شعبه اصفهان ،گزارشی از
اقدامات و برنامهی مجمع عالی حکمت اسالمی در راستای تاسیس و راه
اندازی شعبه اصفهان ارایه و خواستار حمایت بیشتر از برنامه ها شدند.

در ایــن دیدار حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری با اظهار خرســندی
از اقدامات صورت گرفته ،خواســتار توجه بیشتر هیئت مدیره به شعبه
اصفهان شدند و بر راه اندازی کالسهای فلسفی با حضور اساتید مجرب
و متعهد از ابتدای سال تحصیلی تاکید کردند.
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 جلسه مشترک جمعی از اعضای هیئت مدیره با شورای اجرایی شعبه اصفهان

جلســه مشــترک جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با برخی از اعضای شورای اجرایی موقت شعبه
اصفهان ،سه شنبه  2شهریور برگزار گردید.

در این جلسه که آقایان غروی ،فیاضی ،رمضانی ،معلمی و خراسانی حضور داشتند ،آقایان مجید هادی زاده ،رئیس شورای اجرایی و حاج شیخ
حسن مظاهری عضو شورای اجرایی به ارائه گزارش و بیان مشکالت پیش روی شعبه اصفهان پرداختند و خواستار مساعدت بیشتر و اتخاذ
تصمیمات الزم از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی شدند.
اصفهان دومین استانی است که شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در آن راه اندازی و فعال شده است.

 جلسه مشترک مدیران مجمع عالی حکمت اسالمی با مسئولین شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار شد

جلســه مشــترک هیئت مدیره مجمع عالی حکمت
اسالمی ،مدیر و اعضای شواری اجرایی شعبه مشهد
با مسئولین شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه
خراسان پنج شنبه  11اردیبهشت  95در مرکز مدیریت
حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر سید عباس صالحی
مدیر مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد با اشاره
به فعالیت مجمع عالی حکمت اســامی و راه اندازی
شعب استانی ،به فرایند شکل گیری اولین شعبه مجمع
عالی حکمت اســامی در مشهد مقدس اشاره کرد و
گفت :پس از درخواســت جمعی از اساتید و فضالی
حوزه علمیه خراســان جهت راه اندازی شعبه مجمع
عالی حکمت اسالمی در مشهد و پیرو تاکید ناظران معظم مجمع عالی مبنی بر اخذ موافقت مرحوم آیت اهلل طبسی ،دیدار با آیت اهلل واعظ
طبسی تنظیم و برگزار شد که ایشان نیز بسیار استقبال کردند .بعد از این مرحله با شناسایی اساتید علوم عقلی شورای اجرایی موقت حدود 2
سال فعالیت داشت که در مهر  93رسما شعبه مشهد افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

دکتر صالحی افزود :در شعبه مشهد از سال  1393پنج گروه علمی فعال شدند و تاکنون بیش از  127برنامه اعم از نشست ،کالس ،کارگاه و
همایش برگزار شده که بیش از  8500نفر از برنامه های برگزار شده استفاده کرده اند .آیت اهلل غالمرضا فیاضی رییس هیئت مدیره مجمع
عالی حکمت اســامی نیز در این جلســه از فرایند شکل گیری مجمع پس از دیدار جمعی از اساتید و فضالی حوزه علمیه قم با مقام معظم
رهبری در سال  ،1382بیان داشت :بعد از این دیدار جمعی از دوستان حاضر در دیدار بدنبال اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در آن
جلسه مهم و بسیار خوب بودند ،لذا اساسنامه ای را تهیه و از سه استاد بزرگوار حضرات آیات جوادی ،سبحانی و مصباح یزدی دامت برکاتهم نیز
درخواست تا نظارت عالی این کار را بر عهده گیرند.

حجت االســام و المسلمین معلمی دبیر مجمع عالی هم گزارشــی از برنامه ها و فعالیت های مجمع عالی حکمت اسالمی در حوزه های
پژوهش ،آموزش ،نشریات ،انتشارات ،مشاوره علمی ،همایش ها ،اجالسیه اساتید علوم عقلی ،همکاری های علمی ،اجرایی و  ....ارایه نمود.
در ادامه این جلسه حجت االسالم والمسلمین فرزانه دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان از اقدامات صورت گرفته در خصوص گسترش علوم
عقلی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت های جدی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در حوزه علمیه خراسان گزارشی ارایه و بیان
داشت :در دانشگاه علوم اسالمی رضوی رشته فلسفه از اولین رشته هایی بود که مورد موافقت قرار گرفت و تاکنون جذب دانشجو داشته است.
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حجت االسالم والمسلمین سید مصباح عاملی مدیر محترم حوزه علمیه خراسان نیز در خصوص تعامل جدی حوزه علمیه خراسان با مجمع
عالی حکمت اسالمی در راستای فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به توسعه و ارتقاء علوم عقلی در حوزه تاکید کردند و افزودند :توسعه و
ارتقاء علوم عقلی در حوزه خراسان باید فراگیر باشد که هم استاد را شامل شود و هم طالب را .لذا در سال تحصیلی جدید بدنبال توسعه کمی

و توسعه کیفی علوم عقلی در حوزه ،هم در خصوص کرسی های نظریه پردازی و هم تربیت استاد و محقق در علوم عقلی هستیم ،چرا که
مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید صدها نظریه پرداز و استاد داشته باشیم که با تعامل جدی با مجمع عالی حکمت اسالمی میتوان در این
مسیر قرار گرفت ،و امیدواریم مجمع عالی حکمت اسالمی در راستای ارتقای اصیل علوم عقلی در حوزه از جهت آموزش و تربیت استاد و در
برگزاری کرسی های نظریه پردازی ما را کمک کنند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد با مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان توسط حجت االسالم
والمسلمین سید مصباح عاملی مدیر حوزه علمیه خراسان و دکتر سید عباس صالحی مدیر مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد ،به امضاء
رسید.
 دیدار مدیران مجمع عالی حکمت اسالمی با تولیت آستان قدس رضوی

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی
و اعضای شــورای اجرایی شعبه مشهد پنج
شنبه  11شهریور  95با آیت اهلل سید ابراهیم
رییسی تولیت آســتان قدس رضوی دیدار
کردند.
در این دیدار ابتدا آیت اهلل غالمرضا فیاضی
رییس هیئت مدیــره مجمع عالی حکمت
اســامی در بیانی به پیشــینه شکل گیری
مجمع عالی بعد از دیدار سال  1382جمعی
از اســاتید علوم عقلی با مقام معظم رهبری
اشــاره کرد و گفت در آن دیدار بسیار مهم
که چند ســاعت هم طول کشید مقام معظم
رهبری فرمودند مناســب اســت باشگاهی
برای اهالی فلســفه و فلســفه گرایان تشکیل شود که جمعی از افراد حاضر در جلسه برای تحقق نظر رهبر معظم جلساتی رو
برگزار و اساسنامه ای را تهیه کردند و برای اتقان کار از حضرات آیات و اساتید معظم جوادی آملی ،سبحانی و مصباح یزدی
دامت برکاتهم درخواســت نظارت عالی را داشتند که مورد پذیرش قرار گرفت و مجمع عالی حکمت اسالمی با هدایت مقام
معظم رهبری و تحت نظارت عالی این سه برگزار فعالیت خود را آغاز کرد.

دکتر سید عباس صالحی مدیر مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد نیز در این دیدار با اشاره به فرایند شکل گیری اولین شعبه مجمع
عالی حکمت اسالمی در مشهد گفت :با توجه به پیشینه درخشان حوزه خراسان در مباحث حکمی ،از چند سال قبل اقدامات اولیه برای راه
اندازی شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در مشهد شروع شد که با تاکید ناظران معظم مجمع عالی مبنی بر اخذ موافقت حضرت آیت اهلل
واعظ طبسی ،دیداری با مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی صورت گرفت که مورد استقبال ایشان هم قرار گرفت .متعاقب آن جلسات برنامه ریزی
و هماهنگی با حضور اساتید حکمی حوزه و دانشگاه خراسان برگزار و حدود دو سال شورای اجرایی موقت فعالیت و هماهنگی امور را برعهده
داشــت که در مهر  1393رسما شعبه مشــهد افتتاح و در بهمن  93نیز شورای اجرایی دایم براساس آیین نامه مجمع عالی حکمت اسالمی
انتخاب شدند.
دکتر صالحی در این دیدار با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد و مرکز مدیریت حوزه
علمیه خراسان ،این تفاهم نامه را نقطه شروع خوبی برای همکاری دانست و گفت :این سرمایه بسیار خوبی که از نیروی انسانی در قم و مشهد
توسط مجمع عالی فراهم شده همه در خدمت آستان قدس رضوی است و توفیقی برای خدمت به حضرت رضا علیه السالم می باشد ،لذا از
این سرمایه می توان در بخش های مختلف علمی و پژوهشی آستان قدس و زایران داخلی و خارجی استفاده کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رییسی تولیت معظم آستان قدس رضوی نیز در این دیدار با اشاره به شکل گیری مجمع عالی حکمت اسالمی با هدایت
مقام معظم رهبری و نظارت عالی حضرات آیات جوادی ،سبحانی و مصباح بیان داشت :اصل شکل گیری مجمع عالی حکمت اسالمی مبارک
بوده و آنچه در عمل تحت نظارت حضرات آیات اعاظم تحقق پیدا کرده برکات بسیاری خواهد داشت.
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اخبــار
آیت اهلل رییسی با اشاره به پیشینه درخشان علوم عقلی در مشهد افزودند :مشهد باید مرجعیت علمی پیدا کند و سوغات مشهد مقدس باید
علمی و فرهنگی باشــد ،لذا در تعریف و توســعه تعریفی از خادم ،خادم علمی و فرهنگی نیز تعریف کرده ایم که خادمان علمی و فرهنگی از
اقصی نقاط در جوار مضجع شریف آقا علی بن موسی الرضا علیهم السالم خدمات علمی و فرهنگی ارایه دهند.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان طراحی دانشگاه جامع علوم رضوی در حوزه علوم انسانی اسالمی از سوی آستان قدس رضوی خواستار
همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی با آستان قدس در بخش های مختلف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی شدند.

تولیت آســتان قدس رضوی و عضو شــورای عالی حوزه علمیه خراسان با مبارک دانستن امضای تفاهم نامه همکاری مجمع عالی حکمت
اسالمی شعبه مشهد با حوزه علمیه خراسان افزودند :مجمع عالی باید بنیانگذار گفتمان نظریه پردازی بین موافقان و مخالفان فلسفه در یک
فضای علمی باشد و مباحث باید از فضاهای غیر علمی به یک محیط علمی منتقل شود.
آیت اهلل رییسی در خصوص همکاری آستان قدس رضوی با مجمع عالی حکمت اسالمی اعالم آمادگی کردند و برای رسیدن به مرجعیت
علمی مشهد خواستار اجرایی شدن این همکاری شدند.

 همــکاری مجمــع عالی حکمت اســامی در برگــزاری همایش ملی اخــاق علم و اخالق
حرفه ای در مکتب عالمه طباطبایی

مجمع عالی حکمت اسالمی در برگزاری همایش ملی «اخالق علم و اخالق حرفه ای در مکتب عالمه
طباطبایی» با دانشگاه صنعتی سهند همکاری می کند.

این همایش علمی ـ پژوهشــی از ســوی مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین دانشگاه صنعتی
سهند تبریز در ایام بزرگداشت مقام علمی عالمه طباطبایی و با همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی
و تعدادی از مراکز علمی ـ فرهنگی و اجرایی کشور 19 ،و  20آبان ماه  95در تبریز بر گزار می شود.
محورهای فراخوان مقاالت همایش در دو محور اخالق علم و اخالق حرفه ای منتشر و از پژوهشگران
محترم جهت تدوین مقاله دعوت به عمل آمده است.

 هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسالمی ویژه بهار  1395منتشر شد.

در هشتمین شماره فصلنامه حکمت اسالمی شش مقاله با موضوعات:

ÓÓتأملی در رابطه علم تفصیلی خدواند بما سوی اهلل در مرتبه ذات و قاعده بسیط الحقیقه در کلمات
مالصدرا /حسن معلمی

ÓÓپژوهشــی در شــناخت ناپذیری ذات واجب الوجود در نظام فلسفی صدرالمتألهین /محمد علی
اسماعیلی
ÓÓبازگشت علوم حصولی به حضوری و حل مسئله صدق /محمد سربخشی

ÓÓنو آوری های حکیم سبزواری در ادله اتحاد عاقل و معقول /حسینعلی شیدان شید ،محمد هادی
توکلی
ÓÓبررسی نسبت اندیشه اخالقی هیر با واقع گرایی اخالقی /حسن محیطی اردکانی
ÓÓموضع فارابی در جریان ترجمه /داود احسانی ،سید علی بطحائی

منتشر شده است.
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گزارش گروهها

 گروه علمی عــرفــان
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین یداهلل یزدان پناه

 دستیار پژوهشی :حجتاالسالم شکریان

اسماء مستأثره
حجتاالسالم والمسلمین علی زمانی قشمهای
استاد فلسفه و عرفان و از اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1395/6/24 :

شناخت «الفاظ» نامهای مبارک خداوند یکی از مراتب معرفت خداوند به
شمار میرود ،این الفاظ رقایق و مجازاتی بر حقایق نامهای خداوند (اسماء
اهلل) شمرده میشوند ،شناخت الفاظ نامهای خدا چه بسا سبب شود انسان
به شــناخت «حقیقت» آنها نایل آید و در این صورت است که انسان به
اسماء متخلّق شــده و تخلق به آنها یعنی تخلق «باخالق اهلل» بنابراین
نامهای مجازی قنطره و ُپل حقیقت شدهاند ،بر این پایه در روایات اسالمی
بر شناخت نامهای تأکید شده و ثمرات فراوان بر آنها مترتب گردیده است
از جمله:

 .1امام جعفر صادق از پدرانشان از علی و او از پیامبر نقل نموده
که ایشــان فرمود :خداوند نود و نه ( )99اسم دارد ،هر کس آنها را بشمرد
ّ ّ
ً
وارد بهشت میگرد «قال رســول ّ
عزوجل تسعة و تسعین
اللّ :ان لله
1
اسما من أحصاها دخل الجنة».
 .2امام رضا از پدرانشان از پیامبر نقل کرده که ایشان فرمود :خداوند
 99اســم دارد هر که به وسیله آنها خداوند را بخواند پاسخ مثبت شنود و
دعایش را مستجاب گرداند 2.شیخ صدوق رحمة اهلل فرموده است :شمارش
آنها یعنی متخلق شدن به آنها و احاطه یافتن به حقایق و معانی است ،نه
این که مقصود شمارش لفظی باشد.
بنابراین اســماء اهلل زمینه ساز اســتجابت دعا میباشند «من دعا اهلل بها
استجاب له».
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تصرف در کائنات میباشند ،و اسم اعظم خداوند در
 .3اسماء اهلل زمینه ساز ّ
میان آنها قرار دارد ،امام باقر علیهالسالم فرمود :اسم اعظم خداوند هفتاد و
ســه ( )73حرف [هفتاد و سه بخش] است ،یک حرف [بخش] از آنها نزد
آصف بن برخیا بود ،آن را بر زبان جاری کرد و به وسیله آن زمین و فاصله
میان خود و تخت بلقیس را در هم فرو برد ،تخت بلقیس را به دست گرفت
و در برابر ســلیمان نهاد ،سپس زمین در لحظهای کمتر از یک چشم

برگرداندن به حال ا ّول برگشــت ،ولی نزد ما [ائمه طاهرین]
هفتاد و دو حرف ( )72از اسم اعظم وجود دارد،و یک حرف از
آن نزد خداوند است و به عنوان علم غیب برای خود گذاشته
3
العلی العظیم».
است «و ال حول و ال قوة ّإل باهلل ّ
 .4تفاوت پیامبران در فضیلت به تفاوت بخشهای اسم اعظم
است امام صادق فرمود :خداوند متعال اسم اعظم خود را
 73حرف [بخش] قرار داد به آدم 25 حرف عطا فرمود .به
نوح نیز  25حرف ،به ابراهیم هشت حرف ،به موسی
چهار حرف ،به عیســی دو حرف که توسط آن مردگان را
زنده میکرد ،کور مادرزاد و بیماری پیسی را برطرف میکرد،
و به محمد 72 حرف فرمود ،و یک حرف را بر خود پنهان
داشت ،تا آنچه را او میداند کسی نداند ،و نیز بداند آنچه را در
4
قلب بندگان میگذرد.
 .5توضیح اسماء اهلل به اختصار

شــاید این پرسش پیش آید که چرا اسماء اهلل  99عددند و یا
چرا اسم اعظم  73حرف است و یا. ...

پاســخ :در روایات ،حدیثی به چشم میخورد که پاسخگوی
بســیاری از سؤاالت اســت ،و دقت در آن سبب حل اشکال
میشــود از جمله :از پیامبر روایت شــده ،ایشان فرمود:
خداوند متعال چهار هزار اســم دارد [کنایه از بیشمار بودن
نامهای خدا] هزار نام از آنها را جز خداوند کسی بر آنها آگاه
نیســت [اسماء مستاثره که ویژه خداست] و هزار اسم از آنها
را جز خدا و فرشتگان کسی از آن با خبر نیست ،و هزار اسم
از آنها را جز خدا ،فرشــتگان و پیامبران کسی به آنها آگاهی
ندارد ،و هزار اسم دیگر را مؤمنون میدانند ،سیصد از آنها در

تورات و سیصد اسم از آنها در انجیل و سیصد عدد در زبور ،و
صد نام از آنها در قرآن است 99 ،اسم ظاهر و یک اسم از آنها
5
پنهان است و کسی که آنها را بشمرد وارد بهشت میگردد.

گفتنی اســت آنچه در قرآن آمده است اگر مفرد و مرکب را
جمع کنیم یکصد و چهل و هفت( )147صفت و اسم میباشد،
ولی  99اســم که در روایات نام برده شده همه از مفرداتاند،
مانندّ :
الل ،الواحد ،الصمد ،األ ّول ،اآلخر  ،لیکن ما در این نوشته
مفردات و مشتقات آنها که در قرآن آمده است را ذکر کردیم،
مانند :واحد ،احد و مانند آن.
از دیگــر روایاتی که داللت دارد اســماء اهلل بیش از  99عدد
میباشد دعایی است که حضرت سجاد از پدرش از ج ّدش
علی بن ابیطالب نقل فرموده از پیامبر که جبرئیل بر
او فــرود آورد ،در حالی که پیامبر در یکی از جنگها جنگ
بر او سخت گردید و زره آزار دهندهای بر تن داشت ،پیامبر
دعا کرد و جبرئیل امین هبوط یافت و گفت:

«یــا مح ّمد ربّک یقرأ علیک الســام و یقول لک اخلع هذا
6
الجوشن و اقرأ هذا الدعاء فهو أمان لک و أل ّمتک».
این دعا به اســم دعای جوشن کبیر شهرت یافت و اینک در
کتب ادعیه نگاشته شده است.

قال الحسین :أوصانی أبي بحفظه و تعظیمه و ان اکتبه
7
علی کفنه و ان اعلّمه أهلی و اح ّثهم علیه و هو ألف اسم و اسم».

امام حسین فرمود :پدرم وصیت به نگهداشت و بزرگداشت
ایــن دعا کرد و فرمود بر کفنش بنویســم و به اهل و عیالم
آموزش دهم و بر نگهداریاش ترغیب نمایم ،و این دعا هزار
و یک اسم است».
بنابراین اگر دقت شــود خواهیم دید اصول و مفردات هزار و
یک اســم دعای جوشن کبیر در قرآن آمده و بازگشت آنچه
در قرآن آمده به  99اسم است ،چنان که  99اسم نیز به هفت
اسم به عنوان ا ّمهات برمیگردند و هفت اسم نیز به یک اسم
یعنی نام مبارک و جامع «اهلل» بازگشــت دارد ،و اسم جامع
اهلل نماینده ذات واجب تعالی اســت ،و چون رسیدن به ذات
باری تعالی از دسترس بشر و حتی پیامبران خارج است لذا ما
مأموریم فکر و اندیشه را به جانب صفات توجیه نماییم و بنا
به سروده مولوی:
زین وصیــت کرد ما را مصطفی

بحــث کم جوییــد در ذات خدا
آن که در ذاتش تفکر کردنی است
صد هــزاران پرده آمــد تا االه

هــر یکــی در پــردهای موصول جوســت
وهــم او آن اســت کان خود عین اوســت

پــس پیمبــر دفع کــرد این وهــم از او
تــا نباشــد در غلــط ســودا پــز او

8

ذات واجب تعالی از آن جهت که واجب است از دسترس عقل و عقول همه
ممکن الوجود خارج است و اندیشه کسی دست یازی به آن ساحت بلند و
فرازمند نیست چنان که عطار سروده است:
ســبحان خالقــی کــه صفاتــش ز کبریــا

در خــاک عجــز میفکنــد عقــل انبیــاء

بنابراین تنها راه برای ممکن الوجود معرفت به صفات است که همه عالم
تجلیگاه اوست:
ای صفاتــت آفتــاب معرفــت
و آفتــاب چــرخ بنــده یــک صفــت
گاه خورشــید و گهــی دریــا شــوی
گاه کــوه قــاف و گــه عنقــا شــوی
تــو نه ایــن باشــی نــه آن در ذات خویش
ای فــزون از وهمهــا وز بیــش بیــش
از تــو ای بینقــش بــا چندیــن صــور
موحــد خیــره ســر
هــم
مشــبه هــم ّ
ّ
مشــبه را موحــد میکنــی
گــه
ّ
9
موحــد را بــه صــورت ره زنــی
گــه ّ
 اسماء مستأثره

شــیخ مح ّمدرضا به پیروی از ادعیه و احادیث معتقد است اسماء ویژه
(مســتأثره) همیشه مکنون و مختفی در اسم «الباطن»اند ،و به هیچ وجه
ظاهر نمیشــوند و هیچ کس را از آنها اطالع نیســت .پیامبر اسالم
میفرماید «اللهم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او عل ّمته
احداً من خلقک او انزلته فی کتابک ،او استأثرت به فی علم الغیب عندک
10
ان تجعل القرآن ربیع قلبی»...
امام صادق نیز نزدیک به همین مضمون عرضه میدارد « ...اللهم انی
اسألک بکل اســم هو لک انزلته فی کتابک او علمته احداً من خلقک او
استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تصلی علی مح ّمد و آل مح ّمد و ان
11
تجعل القرآن نور بصری»...

در این زمینه احادیث فراوانی به چشــم میخــورد از جمله امام باقر ،امام
صادق و امام عســگری فرمودهاند اسم اعظم  73حرف (بخش) است،
نزد آصف یک حرف بود که به وسیله آن تخت بلقیس را در یک چشم بر
هم زدن نزد ســلیمان حاضر ساخت اما نزد ما  72حرف از آنها موجود
است و یک حرف (بخش) نزد خدا است که در علم غیب ویژه خود برگزیده
12
است.
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گزارش گروهها

امام صادق میفرماید :خداوند دارای دو علم اســت یک علم نزد خود
اوست که احدی را از آن مطلع نکرده است ،و علم دیگری را به فرشتگان
13
و پیامبران اطالع داده که به ما (اهل بیت) رسیده است.

ابن عربی نیز ذیل دعای پیامبر« اللهم انی اسألک بکل اسم سمیت به
نفســک او علمته احدا من خلقک او استأثرات به فی علم غیبک »...گفته
است :این اسم (اسم مستأثر) از همه ما سوی اهلل پنهان است و کسی جز
سر – چیزی که میان او و خلق اوست،
خدا آن را نمیداند ،تنها اوست که ّ
سر رازی است میان او و بعضی از مخلوقاتش؛ و اخفی:
و اخفی را میداندّ .
ســری است که جز خدا کســی از آن آگاه نیست« .مفاتیح الغیب التی ال
14
یعلمها اال هو.»...
اما امام خمینی معتقد اســت که اسماء مستأثره نیز تجلی و ظهور دارند
غایة االمر مجال و مظهر آنها هم در مقام غیب و اســم «الباطن» پنهان
اســت ،او میگوید :به عقیده ما اسماء مستأثره مظاهری دارند ،بلکه هیچ
اسمی بدون مظهر نیســت و آن مظاهر در علم غیب خداوندند ،بنابراین
جهان هســتی حظ و بهرهای از حضــرت و احدیت دارد ،و ّ
حظ و بهرهای
از حضرت احدیت ،حظ و بهره و احدیت را انســانهای کامل (پیامبران و
امامان معصوم )...میشناســند و از آنها بهرهمندند ،اما حظ و بهره احد ّیت
51
سری است پوشیده نزد خدا و مستأثر نزد او.

آشــتیانی نیز با امام خمینی همسخن است ،وی نیز بر آن است که
هیچ اسمی از اسماء حق ،خالی از ظهور و سریان در مظاهر نیست ،چیزی
که هســت مظاهر در احکام ،تابع اسماء حاکمهاند ،و از حقیقت و احکام و
خصوصیات اسم حاکم حکایت میکنند ،یکی از احکام اسماء مستأثره ،خفاء
حقیقت آنها است ،در عالم وجود مظهر این اسم که ساری در جمیع حقایق
16
است مستأثر است.

وی در جای دیگر میگوید :در بیان کیفیت تجلی و ظهور اســم مستأثر
گفتیم که ذات حق دارای اســم مستأثر است ،و اسم مستأثر نیز در خارج
مظهر دارد ،برخالف گفته شــیخ اکبر و قونوی و کاشانی و شارح مفتاح و
مصنف (داود قیصری) عالمه ،که گمان کردهاند اسم مستأثر دارای مظهر
نیست ،حق آن است که اسم مستأثر مظهر دارد ،ولی مظهر آن نیز به حکم
ســرایت احکام ظاهر در مظهر،مستأثر اســت و آن عبارت است از «وجه
خاص» هر ممکن و ارتباط مخصوص هر مظهر خارجی با حق تعالی ،که
از آن هیچ موجودی آگاه نیست «ما من دابة إال و هو آخذ بناصینها ان ربی
علی صراط مستقیم».
حق تعالی غیر از ارتباط از راه وســائل و سلسله وسایط ،ارتباط خاصی با
مظاهر اســماء دارد ،و از هر قریبی نزدیکتر به اشیاء است ،در واقع فیض
وجود از این وجه خاص به حقایق میرسد ،و چون وجود موجودات ،وجود
مجازی و اعتباری است و نمیتواند منشاء افاضه باشد ،علل مع ّده ،مفیض
وجود نیستند ،وجود منبسط که فیض اطالقی حق است ،نسبتش به همه
حقایق متساوی اســت ،و حق در هر مرتبهای از وجود موجود است ،و در
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همان حال طرد عدم میکند.

71

میتوان گفت :اعتقاد به اینکه اســماء مستأثره مظهر ندارند
به معنی نفی اصل مظهر نیست بلکه چون هر مظهری تابع
حکم ظاهر است ،مظاهر اسماء مستأثره نیز تابع حکم همان
اســماء هستندو چون آن اســماء در مرتبه غیب احدی قرار
گرفتهاند ،بنابراین مظاهر آنها هم به گونهای میباشــند که
«ال یعلمها اال هو» چانکه قیصــری به این نکته تذکر داده
که «من االسماء ما هی مفاتیح الغیب التی ال یعلمها اال هو و
من تجلّی له الحق بالهویة الذاتیة من االقطاب و الکمل» قال
تعالــی «عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احداً ّال من ارتضی
من رسول ...و الیه اشار النبی فی دعائه بقوله «او استأثرت به
فی علم غیبک» و کلها داخل تحت االســم االول و الباطن
بوجه. ...
ّ
المکیة :و اما االســماء
قال الشــیخ (ابن عربی) فی فتوحاته
الخارجة عن الخلق النسب فال یعلمها اال هو ،النه ال تعلق بها
باالکوان» 81ابن عربی تصریح میکند اســمایی که تعلق به
اکوان عالم شهود ندارند ،در پرده و حجاب غیب و اسم «االول
و الباطن» قرار دارند ،آن اسماء مجال و مظهری ندارند مگر

بر کسی که بتواند مجالی هویت ذاتیة حق تعالی قرار گیرد
مانند پیامبر و انسانهای کامل.

پینوشتها:
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 .4همانجا ،ص  ،211حدیث .5
 .5همان ،ج  ،4ص  ،211حدیث .6
 .6بحار ،ج  ،94ص .382
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 گروه علمی فلسفه
مدیر گروه :آیتاهلل غالمرضا فیاضی

دستیار پژوهشی :آقای روح اهلل صدراللهی

نگرشی قرآنی به غرض خلقت از منظر فلسفه
حجتاالسالم والمسلمین شهسواری
استاد علوم عقلی حوزه علمیه قم

تاریخ ارائه1395/06/17 :

حكماى مشاء بر اين باورند كه هر حركت و فعلى كه از فاعل
علمى مختار صادر مى شود ،حتم ًا داراى غايت و سببى است،
و چــون خداوند متعال را فاعل بالعناية مى دانند و عنايت را
ايجاد اشــياء به بهترين وجه ممكن آن چنان كه شايسته و
بايسته اســت ،معنا مى كنند و نيز معتقدند افعال الهى كه از
حضرتش صادر مى شود مبتنى بر تعقل ذات خويش و علم به
نظام أحسن موجودات آن چنان كه شايسته است ،مى باشد
و همين تعقل و علــم موجب صدور افعال و خلق مخلوقات
مى گردد ،بر اين اســاس غرض خلقت را همان علم عنايى
حق تعالى ،و علت صدور نظام هستى و موجودات از حضرت
بــارى تعالى را تم ّثل همه موجــودات (از ازل تا ابد) در علم
بــارى تعالى مى دانند .پس صدور افعال الهى به خاطر داعى
و انگيزه اى غير از ذات مقدس خق تعالى نيست بلكه غايت
افعال الهى همان ذات مقدس خداوند متعال مى باشد.
شــيخ اشراق معتقد است فاعلى كه كارهايش را با رضايت و
مبتنى بر علم انجام مى دهد و علمش نيز عين ذاتش است،
مبدأ افعال وى همان علم اوست يعنى آنچه محقق مى شود
تراوش و فيضان علم او مى باشــد .براين اساس غايت براى
خداوند عز و ّ
جل حتى اگر اظهار كماالتش باشــد را منتفى
مى داند .البته غايت فعل به معنى سرانجام فعل ،را مى پذيرد.
پس اگر واجب الوجود را از جميع جهات غنى مطلق مى دانيم
نســبت به كارهاى وى علت غايى و جهــت مصلحت و...
نمى توانيم فرض كنيم.
خالصه اين كه شيخ اشراق جهت تبيين بدون هدف و غرض
بودن افعال الهى (به اين معنا كه از آفرينش جهان هستى و
حق تعالى گردد ،و يا سودى به ديگران
عالم خلق ،نفعى عايد ّ

برســاند) ابتدا اراده را تعريف مى كند به برگزيدن يكى از دوطرف فعل و
ترجح مى باشد ،زيرا اراده زمانى حاصل مى شود كه
ترك كه مســبوق به ّ
تصور آن امر محقّق شــود و انتخاب يكــى از دو طرف ادراك گردد و آن
انتخاب نيز پيش فاعل اولو ّيت داشته باشد .سپس مى فرمايد :وقتى فاعل
مختار ناچار از برگزيدن احد طرفين باشــد و بــا توجه به تق ّدم انتخاب و
غنى
ّ
ترجح بر اراده به نحوى كه مذكور شد ،ديگر آن فاعل مختار نه تنها ّ
و بى نياز نيست بلكه فقير و محتاج مى باشد .با اين بيان ادعاى هدفمند
حق تعالى بى مــورد خواهد بود زيرا غرض به اين معنا همان
بودن فعل ّ
است كه جهت رفع نقص و كاستى و استكمال فاعل متص َّور مى شود ،البته
اگر معناى غايــت را جهت دار بودن تمام حركات و فعاليت ها ،و نقطه و
مقصدى كه فعل و حركت به سوى او متوجه است ،بدانيم بى ترديد ذات
حق تعالى ســرانجام و مقصد همه ى افعال و تمام فعاليت ها مى باشــد
ّ
يعنى «ما ينتهى اليه الفعل» يا «اشرف ما ينتهى اليه الفعل»هست ولى در
عين حال خود بارى تعالى داراى غرض باشــد كه به آن رفع حاجت كند
و مســتكمل گردد به هيچ وجه چنين نيست و اين چنين تصورى باطل
مى باشد
قرآن كريم در آيات متعــدد به همراه نفى عبث و لعب و بطالن ازخلقت
حق و پايدار بودن آفرينش آسمان ها و زمين
موجودات و عالم هستى؛ بر ّ
تأكيــد مى فرمايد ،و با معرفى خداوند متعــال به عنوان فاعل حكيم كه
كارهايش از چهار ويژگى  -مبتنى بر تشــخيص ،هدفدار بودن ،انطباق با
حق داشتن و متقن و مستحكم بودن  -خالى نمى باشد ،عالم را كه فعل
ّ
فعليت
حضرت اوست برخوردار از هدف و غايتى كه وصول به كمال و به ّ
رسيدن تمام ظرفيت ها و استعدادهاى آن باشد ،مى داند;
با اين توضيح كه غرض خداوند متعال از خلقت جهان هستى ،ذات متعال
بــارى تعالى خواهد بود نه چيز ديگرى كه خارج از ذات او باشــد آيه ى
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گزارش گروهها

 12از ســوره ى طالق 1كه هدف آفرينش نظام هســتى را
معرفت انســان به قدرت مطلق الهــى و علم مطلق خداوند
معرفى مى كند بر اين مطلب اشاره دارد ،و همچنين عبادت
در آيه ى  56از سوره ى ذاريات كه به عنوان غرض آفرينش
جن و انس ذكر شده است نيز مؤ ّيد اين نكته است ،بويژه اگر
ّ
معرفت و شــناختى كه توسط عبادت حاصل مى گردد را در
نظر بگيريم ،سخن فوق تثبيت مى گردد پس غرض آفرينش
كه توســط آن كمال مخلوق تأمين مى شود نه كمال خالق،
معرفت خداى ســبحان است و البته پرواضح است كه انسان
كه مخاطب اصلى دعوت به معرفت قدرت مطلق و شناخت

علم مطلق است سهم ويژه و منحصر بفردى در تحقّق اين
هدف برين دارد.
بر اين اساس مرحوم فيض كاشانى براى آفرينش انسان چند
امر را به عنوان غايت ذكر مى كند از جمله ى آن ها رسيدن
به باالترين درجه ى كمال ،ديگرى پيوســتن به مأل أعلى،
ســوم شناختن معبو ِد حقيقى و انجام رسم عبود ّيت و بندگى
حق تعالى مى باشد و بزرگترين غايت و
شايسته و كامل براى ّ
فايده ى برتر ايجاد عالَم و پديدار ساختن موجودات نيز همانا
پيدايش انسان مى باشد .همچنان كه خداوند عالَم در آيه 65
ذاريات به آن اشاره نموده است.
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 گروه علمی فلسفه اخالق
 مدیر گروه:حجتاالسالموالمسلمیندکترمجتبیمصباح

 دستیار پژوهشی:حجتاالسالم جمال سروش

عدمبداهتقضایایاخالقیازمنظرآیتاهللمصباحیزدی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر ابوالقاسمزاده
مدیر گروه فلسفه جامعه الزهرا

تاریخ ارائه1395/01/29 :

آیــتاهلل مصباح یزدی هر چند برخی قضایــای اخالقی همچون «عدل
حسن است» یا «عدل واجب است» را تحلیلی و بدیهی ا ّولی میدانند ،اما
در نهایــت بر این باورند که قضایای اخالقی تمام ًا نظری و نیازمند برهان
هســتند .قبل از ورود به این بحث خاطر نشان میکنیم که حضرت استاد
مصبــاح ،مفاهیم و قضایای اخالقی را نه فطــری میدانند و نه وجدانی.
فطری نیستند؛ به این معنا که خداوند از ابتدای خلقت این امور را در ذات
و سرشت انســان قرار نداده است .به بیان دیگر ،انسان از همان بدو تولّد
با علم به این امور خلق نشــده است 1.وجدانی هم نیستند؛ به این معنا که
انسان در درون خود و به علم حضوری ،شناختی نسبت به احکام اخالقی
ندارد .پس ،قضایای اخالقی نمیتوانند از سنخ وجدانیات باشند که حاکی
از معلومات حضوریاند .اص ً
ال ما نیرویی به نام وجدان که احکام اخالقی را
بیابد و تشخیص دهد ،نداریم .آنچه که درباره وجدان اخالقی میگویند ،در
2
واقع همان عقل است نه قوة مد ِرک مستقل و مغایر با عقل.
ُ
 تحلیلی و بدیهی بودن حسن عدالت
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بدیهی
آیتاهلل مصباح ُحسن و بایستگی عدل و نیز قبح و نبایستگی ظلم را
ِ

ا ّولی و تحلیلی میدانند .با این بیان که حسن عدالت و لزوم
رعایت آن در ادراکات عملی ،از جمله قضایای تحلیلی است
و راز بدیهی بودنش نیز در تحلیلی بودن آن نهفته است .این
یک اصل کلی اســت که همة احکام بدیهی عقل  -اعم از
بدیهیات در ادراکات عملی مانند حســن عدالت و قبح ظلم،
و بدیهیــات در ادراکات نظری مثل اصل علیت  -با تحلیلی
بودن آنها تعلیل میشوند .این که عقل بدیهیات اولیه را خود
به خود درک میکند ،به این معنا نیســت که این قضایا جزء
سرشت عقل هستند و در وجود آن آفریده میشوند ،بلکه به
این معنا اســت که در این مــوارد ،مفهوم محمول از تحلیل
مفهوم موضوع حاصل میشود و چیزی جدای از آن نیست.
اصول بدیهی از ادراکات عملی نیز از قضایای تحلیلی هستند؛
مث ً
ال «عدل واجب اســت» یکی از اصول بدیهی در ادراکات
عملی و ارزشها است و از قضایای تحلیلیه به شمار میآید.

برای توضیح بیشتر باید گفت که عدل به این معنا است که
تساوی مطلق
«حق هر کسی را به او بدهند» عدل به معنای
ِ

نیست ،بلکه بدین معناست که حق هر کسی ،هر چه باشد ،به او داده شود.
بنابراین ،عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق اســت و حق ،چیزی
ی حق داده شود .از ترکیب این دو جمله نتیجه میگیریم
است که باید به ذ 
که جمله «عدالت واجب اســت» بدین معناست که «آنچه را که باید داد،
3
باید داد ».این یک قضیة بدیهی و تحلیلی است.
ُ
ّ
 اولی ذاتی بودن حمل حسن بر عدالت
ِ

لی ذاتی و جهت این
اســتاد در جای دیگر حمل در قضایای مذکــور را ا ّو ِ
قضایا را ضروری از نوع ضرورت به شرط محمول میدانند« :عدل را هم
[حسن است]؛ چون به حمل ا ّولی
دیدیم که به طور اطالق همه میگویند َ
4
محمول َحسن و قبیح در
اســت ،ضرورت به شرط محمول است ».یعنی
ِ
موضوعاتی نظیر عدل و ظلم اخذ شــده و بالضروره برای موضوع حاصل
است و موضوع ،مقید به قید محمول لحاظ میشود .درست مثل این است
که بگوییم «انسان ظالم ،ظالم اســت ».این قضی ْه یقینی و بلکه بدیهی
است؛ چه آنکه محمول را از ابتدا در موضوع اخذ کرده و مفروض گرفتهایم.
بنابراین نوعی توتولوژی (= اینهمانی) و تکرار در قضیه شکل گرفته است.
به بیان دیگر ،قضیه «ظلم قبیح اســت» به «قبیح قبیح است» بازگشت
«حسن َحسن است».
میکند همچنان که قضیه «عدل َحسن است» به َ
اینها قضایای به شرط محمول هستند؛ یعنی ُحسن عدل و قبح ظلم از ابتدا
سر بداهت و عدم اختالف در دو قضیه
در موضوع مفروض و ملحوظ استّ .
مذکور همین است که ما عدل را اسم برای هر چیزی میدانیم که ُحسن
آن از پیش ملحوظ است و ظلم را اسم برای هر چیزی که قبحش از قبل
مفروض است.
قابل ذکر اســت که مراد از ذاتی بودن حســن و قبح برای عدل و ظلم،
ذاتی باب ایســاغوجی نیست؛ چه آنکه حسن و قبح نه جنس عدل و ظلم
است و نه فصل آنها تا مق ّوم ذات عدل و ظلم باشد .اما چون استاد مصباح
ْ
ذاتی موضوع
 همچون ابن ســینا - 5می پذیرند در جایــی کهمحمول ِ
است ،الزم نیست که موضوع از ماهیات و دارای جنس و فصل باشد بلکه
میتوانــد از مفاهیم غیر ماهوی نیز باشــد  -که در اینجا عدل از مفاهیم
فلســفی و غیر ماهوی است  -در این صورت میتوان گفت اگر محمول
ذاتی
جزء مفهوم موضوع باشد و از تحلیل مفهوم موضوع به دست میآیدِ ،
6
موضوع و به منزله جنس و فصل برای موضوع است.
 عدم بداهت قضایای اخالقی

حضرت استاد در عین بدیهی دانستن دو قضیه مذکور ،قضایای اخالقی را
در مجموع نظری و نیازمند به استدالل میداند و قول به بینیازی قضایای
اخالقی از استدالل را نادرست میشمارند .بیان استاد را در قالب مقدمات
ذیل مطرح میکنیم.

ُ .1حسن عدل و قبح ظلم همانند اصل علیت از قضایای تحلیلی است .از
ایــن رو ،هر ویژگی و خصوصیتی که اصل علیت به عنوان قضیة تحلیلی
7
دارد ،اصل عدالت هم دارد.

قضيهاى كه داللت بر نيازمندى
 .2اصل علّيت عبارت است از ّ
معلول به علّت دارد و الزمهاش اين اســت كه معلول بدون
«قضيه
علّــت تحقق نيابد .اين مطلب را مىتــوان در قالب
ّ
حقيقيه» به اين شكل بيان كرد« :هر معلولى محتاج به علّت
ّ
است» و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولى در خارج تحقّق
قضيه ،از قضاياى تحليلى
يابد ،نيازمند به علّت خواهد بود .اين ّ
است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مىآيد.
بديهيــات ا ّوليه و بى نيــاز از هر گونه دليل و
از ايــن رو ،از
ّ
برهان است و صِ رف تص ّور موضوع و محمول براى تصديق
آن كفايت مى كند.

قضيه ،داللتى بر وجود معلــول در خارج ندارد و به
امــا اين ّ
اس��تناد آن نمىتوان اثبات كرد كه در جهان هستى موجود
قضيه
قضيه
حقيقيه در حكم ّ
ّ
نيازمند به علّت وجود دارد .زيرا ّ
شرطيه است و به خودى خود نمىتواند وجود موضوعش را در
ّ
خارج اثبات كند و بيش از اين داللتى ندارد كه اگر موجودى
8
معلوليت تحقّق يافت ،ناچار علّتى خواهد داشت.
به وصف
ّ

از همین رو در فلســفه و معارف گفته میشود که به صرف
اصل علیت نمیتوانیم وجود خــدا را اثبات کنیم؛ زیرا اصل
علیــت صرف ًا به ما میگوید که اگر چیــزی در خارج معلول
باشــد ،باید علت داشته باشد وگرنه به وجود نمیآید .پس ما
هنگامی به کمک این اصل میتوانیم وجود خدا را اثبات کنیم
کــه معلول بودن عالَم از راه دیگری غیر از این اصل برای ما
9
ثابت شده باشد.
 .3اصل عدالت به خاطر شــباهتی که بــا اصل علیت دارد،
قضیــهای حقیقیه اســت و به خودی خــود نمیتواند وجود
موضوعش را در خارج اثبات کنــد ،بلکه مصادیق عدالت را
از راه دیگری باید شــناخت و احتیاج به برهان دارد .توضیح
آنکه ،جملة «عدالت واجب است» به این معناست که «آنچه
را کــه باید انجام داد ،باید انجام داد ».این یک قضیة بدیهی
و تحلیلی اســت .اما این قضیه هیچ مشکلی را در هیچ نظام
ارزشی حل نمیکند؛ زیرا همه – حتی غیر واقعگرایان  -قبول
دارند که رعایت عدالت واجب است و نباید به کسی ظلم کرد.
آنچه ابهام دارد و مورد اختالف اســت ،تعیین مصادیق عدل
و ظلم است .در چنین مواردی ابتدا باید معیار تعیین حقوق را
تبیین کرد نه لزوم رعایت عدالت را.
به دیگر سخن ،اصل عدالت ،همان طور که در تحلیلی بودن
شــبیه دیگر اصول بدیهی است ،در تعیین مصداق نیز شبیه
آن اصول اســت .همان طور که اصل علیت ،اصلی بدیهی
اســت ولی خود به خود نمیتواند مصادیق علت و معلول را
مشــخص کند بلکه باید از خارج مصادیق علت و معلول را
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شناســایی کرده و سپس این اصول بدیهی را بر آنها تطبیق
کنیم ،اصل عدالت هم یک اصل بدیهی اســت اما نمیتواند
مصــداق عدالت را تعیین کند .مصداق عدالت را ما از طریق
دیگری باید شناسایی کنیم ،پس از تعیین آن مصادیق است
01
که اصل عدالت به لزوم آن فرمان میدهد.
بدیهی علیت در ادراکات نظری ،کبرای قیاس است
 .4اصل
ِ
که بــا ارتباط میان آن و صغرای قیاس نتیجة یقینی حاصل
میشود .به بیان دیگر ،وقتی که موجودی را معلول تشخیص
دادیم ،با ضمیمه کردن کبرای کلی «هر معلولی علت دارد»
نتیجه میگیریم که آن موجو ِد معلول هم علتی دارد.

بدیهی حسن عدل
در قضایای ارزشــی نیز توجه به قضایای
ِ
و قبح ظلم میتواند چنین نقشی داشته باشد؛ یعنی وقتی که
یک مصداق عدل را شــناختیم و کاری را عادالنه تشخیص
دادیم ،با ضمیمه کردن کبرای کلی لزوم رعایت عدالت ،نتیجه
میگیریم که انجام آن کار واجب اســت .پس در مقام نظر و
استدالل ،این قضایای ارزشی نقش کبرای کلی در ادراکات
نظری را دارند و همان فایدهای که بر اســتدالل برهانی در
مسائل نظری مترتب میشود ،بر استدالل در مسائل ارزشی
نیز مترتب میشــود که عبارت اســت از توجه پیدا کردن به
11
ارتباط صغری و کبری تا نتیجة آنها مورد توجه قرار گیرد.
 .5شناخت مصاديق علّت و معلول جز آنچه با علم حضورى
درك مىشود ،بديهى نيست و احتياج به برهان دارد و نخست
بايد اوصاف علّــت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنها بر
موجودات خارجى ،مصاديق علــت و معلول را در ميان آنها
تشخيص داد 21.و حال آنکه مصادیق عدل و ظلم را نمیتوان
به صورت وجدانی و با علم حضوری شناخت تا بر این اساس،
31
ی نیاز از استدالل و برهان باشد.
ب
اگــر چه اصل علیــت و اصل عدالت تا اینجــا ویژگیهای
مشــترکی داشــتند اما همین تفاوت کافی است تا قضایای
اخالقی را نیازمند به استدالل و برهان بدانیم .با علم حضوری
میتوان مصادیق علت و معلول را شناخت اما مصادیق عدل
و ظلم را نه .از این رو ،نیاز به اثبات و دلیل دارد.

سال نهم  /شماره 42
تیر ،مرداد و شهریور
95

36

 .6در تبیین چگونگی اســتدالل بر قضایای اخالقی به ویژه
کبرای کلی آن باید گفت که قضاياي اخالقي مربوط به رفتار
اختياري انساناند رفتارهايي كه وسايلي براي رسيدن به اهداف
مطلوبي ِت
مطلوب ميباشند ،و ارزشي بودن آنها به لحاظ همين
ّ
وســيلهاي و مق ّدمي آنهاست .به بیان دیگر ،افعال اختیاری ما
آثار معلول افعال اختیاری ما هســتند.
آثار و لوازمی دارد .این ْ
ضرورت حاکــم بر این علت و معلول؛ یعنی افعال اختیاری و
کمــال مطلوب از قبیل ضرورت بالقیاس اســت ،مانند «باید
عدالــت ورزید» که بیانگر ضرورتی اســت که بین عدالت و

کمال مطلوب برقرار است.

14

خالصه آنکه با صرف تحلیلی و ا ّولی بودن ُحسن عدل و قبح ظلم ،مشکل
ارتباط این قضایا با خارج و صدق آنها بر واقعیتهای عینی حل نمیشود و
ما نمیتوانیم این قضایا را به واقعیتهای عینی و خارج از ذهن خود نسبت
دهیم بلکه باید آنها را اثبــات کرد .در نتیجه قضایای اخالقی از قضاياي
فلسفي و قابل استدالل با براهين عقلي است.
بررسی

در بررسی دیدگاه آیتاهلل مصباح باید دو مسئله را از هم تفکیک نمود :یکی
آنکه آیا در علم اخالق ،قضیه بدیهی داریم یا نه؟ دیگری آنکه در صورت
وجود قضیه یا قضایایی بدیهی در علم اخالق ،آیا این علم در اثبات قضایای
نظری خود بی نیاز از علوم دیگر است یا نه؟ پاسخ ما به سؤال ا ّول ،مثبت
و به سؤال د ّوم ،منفی است .بر این اساس ،هیچ مالزمه ای وجود ندارد بین
اینکه اگر قائل به وجود قضایای بدیهی در اخالق شــدیم ،لزوم ًا آن را در
اثبات قضایای نظری اش از علوم دیگر بی نیاز کرده باشیم .بنابراین ،ممکن
اســت اثبات برخی قضایای نظری اخالق با ارجاع آنها به قضایای مبنا و
بدیهی صورت نپذیرد ،بلکه به مق ّدماتی از بیرون علم اخالق هم نیاز باشد.

ّ
 عدم ابتناء مالک بداهت اولیات بر وجدانی بودن مصداق آنها

ما همچون اســتاد مصباح معتقدیم که از میان بدیهیات تنها وجدانیات و
ا ّولیات قطع ًا و منطق ًا بدیهیاند اما بقیه قضایا حقیقت ًا نظری هســتند خواه
اخالقی بدیهی نیز
قریب به بدیهی باشند خواه نباشند .از این رو قضایای
ِ
باید یکی از این دو قسم باشد .اگر از ا ّولیات باشد ،وجه صدق یا توجیه آنها
به خود این قضایا بر میگردد .اگر ما اجزاء قضیه را درســت تصور کنیم و
به مفاد هیئت ترکیبی قضیه هم توجه داشته باشیم ،خودب ه خود به صدق
یا کذب قضیه حکم میکنیم .به بیان دیگر ،دستگاه ذهن ما برای تصدیق
این قضایا فراتر از آنها نمیرود و به امری جز خود این قضایا نیازمند نیست.
این ویژگی خاص ا ّولیات است و گرنه صدق هیچ قضیة دیگری به صرف
نفس قضیه احراز نمیگردد .وجه صدق وجدانیات نیز به این خاطر اســت
که طرفین صدق ،یعنی وجود علمــی (= حاکی یا مطابِق) و وجود عینی
محکی یا مطابَق) هر دو در اختیار ماست .از این رو میتوانیم مطابقت
(=
ّ
و صــدق آنها را بالوجدان بیابیم .به عبارت دیگر ،این قضایا حاکی از علم
حضوری اســت و همان چیزی را میگوید که ما حقیقت آن را مستقیم ًا با
علم حضوری در خود مییابیم.
بر این اساس ،دیدگاه استاد مصباح را در مورد وجدانیات می توان پذیرفت؛
محکی
چون بداهت وجدانیات وابســته به علم حضوری یا وجدانی بودن
ّ
آنهاست؛ اما در مورد ا ّولیات این گونه نیست؛ چون مالک بداهت ا ّولیات آن
است که به صرف تص ّور اجزاء قضیه ،تصدیق حاصل آید نه آنکه مصداق
آن را بالوجدان بیابیم .پس ،قضیه ای همچون «عدل حســن است» می
تواند به عنوان کبرای کلّی برای اثبات برخی قضایای اخالقی به کار رود
اما خودش بدیهی و بی نیاز از اثبات باشد.

 وجدانی بودن برخی احکام اخالقی

حقیقت آن اســت که هر انسانی فی الجمله برخی از ارزشها و الزامهای
اخالقی را در درون خود تشخیص میدهد .این مسئله نیاز به اثبات ندارد؛
بلکه حتی اســتدالل ناپذیر است .فقط کافی است که انسان به نفس خود
مراجعه کند که در این صورت خواهد دید «من» عِلوی او هر آنچه را که
مصداق عدل تشخیص داد ،آن را خوب و انجام آن را الزم میشمارد .مث ً
ال
شخص حسود در درون خود مییابد که حسادت ورزی او ضعف و نقصانی
برای او محسوب میشــود و در راستای کمال نفسانی او نیست .به بیان
دیگر« ،وضع الشیء فی غیر موضعه» است و در واقع دارد به خویشتن ظلم
میکنــد .همچنین در باطن و وجدان خود این صفت و وضعیت خویش را
قبیح و ناپسند میشمارد از همین رو همواره احساس میکند که در عذاب
اســت .به بیان دیگر ،هر فردی بالبداهه وجود الزاماتی را در نفس خویش
احســاس میکند .نفس این الزامات ،نه معانی «باید» و «وجوب» از سنخ
الزامات نفسانیه است که تنها طریق اثبات آنها رجوع به وجدان است .این
الزامات اخالقی منشأ انتزاع مفهوم «وجوب» یا «باید» اخالقی است .و به
این ترتیب احکام اخالقی حاکی از این الزامات نفسانی است.

از صریح عبارات متعدد اندیشمندان – از محقق الهیجی و حاجی سبزواری
گرفته تا عالمه طباطبایی و بزرگان معاصر دیگر  -نه تنها ا ّولی بودن (که
از سنخ علم حصولی است) بلکه وجدانی بودن برخی ارزشها و الزامهای
اخالقی نیز (که از سنخ علم حضوری است) استفاده میشود.
ْس وما ســ ّواها فألْهمها فجورها
آیت اهلل جوادی که بر اســاس آیة «ونَف ٍ
وتقواهــا» 15الهام فجور و تقوی را الزمة کمال خلقت و به عبارتی ،خلقت
منهای این الهام را ناقص میدانند ،معتقدند هر روح مجردي به اندازه تجرد
فطری حضوری اســت و از
خاص خويش دارای حقایق عینی و معلومات
ِ
خلقت نفس در آگاهي
اين رهگذر مستوي الخلقه خواهد بود؛ زيرا استواي
ِ
وي به همين حقايق فطري است و جهل به آنها مانع مستوي الخلقه بودن
آن اســت .از اين رو قرآن كريم بعد از بيان مستوي بودن نفس ،به الهام
فجور و تقواي آن اشــاره كرده است .اينگونه از حقايق عيني ،كه همراه
با روح خلق شــده ،همانند آگاهي حضوري وي از ذات خود و نيز از قبيل
حقايق فطري روح است كه معلوم به علم حضوري هستند 16.به بیان دیگر،
نفس و تقواي او در ُمستواي هستياش دخيل است؛ به طوري
الهام فجور ْ
نفس ناقص و غير مســتوي اســت و
كه بدون آگاهي فطري بد و خوبْ ،
اســتواء وجودي او بر الهام فجور و تقواست .در نتيجه نفس انسان گرچه
در زادروزش از علوم حصولي مايهاي نداشت ،ولي با سرمايه علم حضوري
به ذات خويش و بينش شهودي نسبت به خاطر خود و گرايش بندگي در
17
ساحت وي آفريده شد.
اشکال :شخصی بودن احکام وجدان

وجدانیات همان قضایای حاکی از معلومات وجدانی و حضوری ما هستند
که به صورت علم حصولی ابراز گشتهاند .میدانیم که یکی از ویژگیهای

علم حضوری ،غیر قابل انتقال بودن آن است .احکام اخالقی
ی و جزئی میشوند و
نیز در صورت وجدانی بودن ،شــخص 
نمیتواننــد به صورت یک قاعدة کلی بیان گردند؛ یعنی باید
گفــت« :من باید به عدل رفتار کنم» نه اینکه «باید به عدل
رفتار کرد».
پاسخ :عدم استلزام میان شخصی بودن و اختصاصی
بودن

جهت پاسخ باید به این نکته مقدماتی اشاره کنیم که تعمیم
مصادیــق حکم وجدان ،دیگر بدیهی نیســت بلکه نظری و
نیازمند استدالل است .توضیح آنکه علم حضوری هر چند نه
تصور است و نه تصدیق ،اما همواره در ذهن انسان پدیدآورنده
تصور و تصدیق است .ذهن همواره به طور خودکار از یافتههای
حضوری عکسبرداری میکنــد و صورتها و مفاهیمی را
شــکل میدهد .مث ً
ال وقتی که دچار ترس میشویم ،ذهن ما
به طور خودکار تصوری از آن میســازد که بعد از رفع شدن
حالت تــرس ،آن را به خاطر میآورد .و نیز با ضمیمه کردن
آن با مفاهیم دیگر قضیه میســازد و آن را به صورت جملة
«من میترســم» منعکس میســازد .این تصور و تصدیق،
در واقع همان چیزی را بــه ما میفهماند که علم حضوری
میفهماند .به همین دلیل ،گفته میشود که علم حضوری با
آنکه نه تصور اســت و نه تصدیق ،اما هم دارای ارزش تصور
اســت و هم ارزش تصدیق؛ یعنی همان معرفتی را که تصور
و تصدیق فراهم میآورند ،قبل از آن علم حضوری به وجود
18
آورده است.
با توجه به نکته فوق ،باید گفت که شخصی بودن وجدانیات
نه تنها به صدق ذاتی آن آسیبی وارد نمیسازد ،بلکه میتواند
عمومیت هم پیدا کند؛ زیرا هر کس میتواند نمونهای از این
نوع قضایا را در خود سراغ گیرد و نفس االمر آنها را در مرتبهای
از ذهن خود بالوجدان و به علم حضوری بیابد و سپس در مرتبه
دیگر قضیهای بسازد که از آن نفس االمر گزارش کند .اساس ًا
خاصیت مفهوم کلیت است ،بدین سان هرگاه علم حضوری به
علم حصولی تبدیل گردد و مفهومی عقلی از آن انتزاع گردد،
دارای ویژگی کلیت خواهد بود .این کلیت بدان معنا نیســت
که قضیه الزام ًا با ســور کلی ماننــد هر ،همه ،کل و  ...همراه
باشد بلکه خود مفهوم به گونهای است که میتواند مصادیق
متعددی داشــته باشد .در واقع ما حکمی را از یک مصداق به
مصادیق دیگر ســرایت ندادیم تا چالش شخصی بودن و غیر
قابل انتقال بودن علم حضوری به حال خود برقرار باشد .بلکه
حکم را حکم مفهوم دانستیم و چون مفهوم کلی است پس هر
91
کجا که باشد حکم آن نیز خواهد بود.
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بر همین اســاس باید گفت که شخصی بودن معرفت مستلزم اختصاصی
بودن آن نیســت؛ چرا که تک تک اشخاص و به تعبیری ،همة اشخاص
میتوانند به این معرفت دست یابند .شخصی بودن فقط اشاره به این دارد
که این معرفتها به لحاظ وجودی عین هم نیستند بلکه هر کدام تشخص
خودش را دارد( .الشیء ما لم یتشخص لم یوجد ).اما الزمهاش این نیست
که به لحاظ معرفتی هم مغایر باشند.
پینوشتها:

 .1محمدتقی مصباح یزدی ،فلسفه اخالق ،ص 50 – 49؛ دروس فلسفه اخالق ،ص .18 – 17
 .2محمدتقــی مصباح یزدی ،نقد و بررســی مکاتب اخالقی ،ص 236 – 235؛ دروس فلســفه اخالق ،ص
.85 – 84
 .3محمد تقی مصباح یزدی ،اخالق در قرآن ،ج  ،3ص 129 - 128؛ دروس فلسفه اخالق ،ص  .91قابل ذکر
«حسن» و «باید» مالزم همند و نه مترادف ،از این رو تحلیلی بودن «عدل واجب است» به معنای
اســت که ُ
تحلیلی بودن «عدل َحسن است» نیست .لکن اگر عدل را به «وضع الشیء فی موضعه» معنا کنیم ،آن وقت
«عدل حسن است» نیز تحلیلی خواهد بود؛ یعنی «آنچه که َحسن استَ ،حسن است».
 .4محمد تقی مصباح یزدی ،دروس فلسفه اخالق ،ص .93
 .5ابن سینا ،الشفا :المنطق ،ص  125و .140
 .6ما به تأســی از دیدگاه آیتاهلل جوادی مبنی بر «شــبیه ذاتی باب برهان» ،این ذاتی را «شــبیه ذاتی باب

ایساغوجی» می نامیم؛ هرچند جناب استاد مصباح خودشان این تعبیر را به کار نبرده اند .برای
آگاهی از معانی ذاتی در حسن و قبح ذاتی ،رابطه این معانی با یکدیگر و بررسی دیدگاهها
در این باره ،ر.ک :مقاله« :معناشناســی ذاتی در حسن و قبح ذاتی» از همین نگارنده ،مجله
حکمت اسالمی ،شماره  ،4بهار .1394
 .7محمد تقی مصباح یزدی ،اخالق در قرآن ،ج  ،3ص .128
 .8محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج  ،2ص .29 – 28
 .9محمد تقی مصباح یزدی ،اخالق در قرآن ،ج  ،3ص .129 - 128
 .10همان ،ص .129
 .11همان ،ص .131 – 130
 .12محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج  ،2ص .29
 .13محمد تقی مصباح یزدی ،نقد و بررســی مکاتب اخالقــی ،ص 236 – 235؛ دروس
فلسفه اخالق ،ص .85 – 84
 .14محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج  ،1ص 265 – 262 ،205 – 204؛ دروس
فلســفه اخالق ،ص 28 – 26؛ فلســفه اخالق ،ص 103 101- ،94 – 93 ،61 – 58 ،55؛
شرح برهان شفا ،ج  ،1ص 123 – 122؛ تعلیقة علی نهایة الحکمة ،ص 394 – 393؛ نقد
و بررسی مکاتب اخالقی ،ص .327
 .15سوره شمس ( ،)91آیات .8 – 7
 .16عبداهلل جوادی آملی ،معرفتشناسی در قرآن ،ص .59
 .17عبداهلل جوادی آملی ،سرچشمه اندیشه ،ج  ،4ص .167 – 166
 .18محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش فلســفه ،ج  ،1ص 176؛ غالمرضا فیاضی ،درآمدی
بر معرفتشناسی ،ص .105
 .19ر.ک :محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج  ،1ص 252 – 251؛ دروس فلسفه،
ص 56 – 55؛ صــادق الریجانی ،نظریهای در تحلیــل الزامات اخالقی و عقلی ،ص 230
– .233

 گروه علمی کالم
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین رضانژاد

 دستیار پژوهشی :حجتاالسالم والمسلمین اسحاقیان

نگاهی به مکتب نورسیزم با تاکید بر مباحث مهدویت
آقای دکتر افضلالدین رحیماف
استادیار و عضو گروه مطالعات اسالمی دانشگاه مجازی المصطفی

تاریخ ارائه1395/06/16 :

دکتر رضانژاد :در ترکیه گروههای مختلفی وجود دارند؛ حدود  20میلیون
علوی وجود دارند که عقیده شیعی دارند .جریان دیگر در ترکیه  ،سازمان
دیانت ترکیه است که عموم اهل سنت تحتت آن سازمان قرار دارند ،جریان
تصوف نیز از موارد دیگر است.
نورسی از نظریهپردازان مهم عرفانی بوده و شاگردان وی فکرش را ادامه
دادند و این گونه بود که نورسیزم شکل گرفت.

دکتر رحیماف مســلط به انگلیسی و ترکی و آشنا به منطقه و دیدگاههای
این گروه است .از ایشان دعوت کردیم تا در موضوع نورسیزم و مهدویت،
مطالبشان را ارائه دهند.
دکتر رحیم اف :سعید نورسی از روحانیون ترکیه است .متولد سال 1877
ترکیه است (در روستای نورس به دنیا آمد) 1976 ،از دنیا رفت و خط مشی
وی از محیط درســی وی شکل گرفت در جنگ جهانی اول شرکت کرد.
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سعی کرد اصالحاتی در اعتقادات به وجود آورد 35 .سال عمر
وی در تبعید و زندان بود و بیشــتر آثار وی در همین زمانها
بوده است.

جریان نورســیه ،منبع و منشأ خود را رســاله نور میدانند و
میگویند این رســاله ،الهامات الهیه است از آنها دو شاخه
به وجود آمد .1 .مطالعه کنندگان :که طرفدار نوشــتار و تبلیغ
التینی هستند .2 ،نویسندگان :طرفدار زبان قدیمی هستند.
ســعید نورسی ،سنتگرا بود ،لباس و خنجر به همراه داشت،
با آتاتورک مخالف بــود ،در مجلس خطبهای علیه آتاتورک
خواند ،علیه فرهنگ غربی بود ،انگلیســیها حکم اعدام او
را هم داده بودند.
نورسی شافعی مذهب بود [البته ترکیه بیشتر حنفی هستند].
وی به جبر و اختیار عقیده نداشــت ولی در بســیاری عقاید

اشعری مذهب بوده است.

اساس بنیاد نورسیزم را مهدویت شکل میدهد و اگر مهدویت
را از آن بگیریم ،نورسیزم نابود میشود .افکار وی در مجموعه
«کلیات رساله نور» جمع آوری شده که نزدیک 120اثر در
 6هزار صفحه است.
وی در مورد امامت میگوید امامت دو نوع است:

 .1امامت به معنی خالفت اســت و  4خلیفه صدر اسالم به
همان ترتیب که واقع شد ،شایسته خالفت هستند.
 .2امامــت به معنی هــادی و هدایتگر کــه فقط حضرت
امیرالمؤمنین و دیگر امامان هستند.

خالفت امری مادی و سیاسیگری است ،حضرت علی علیه
السالم هم مردی معنوی بود بنابراین در دوران خالفت وی
نیز درگیری و مشکالت پیش آمد ،در کتاب لمعهها آمده است
که شــیعه را قبول کردهاند و حضرت علی را امام میدانند.
البته نورســی شیعه سیاسی را قبول ندارد که بخواهند بغض
ن گروه ها را قبول ندارد و از
خلفای ثالثه را داشــته باشند ای 
اسالم خارج میداند.

چرایی پرداخت نورسی به مهدویت:
1.1مدعی است مهدویت را از الهامات خدا و ائمه گرفته
است.
2.2نورسی در دوران تهاجم فرهنگی غرب به ترکیه بوده
و اعتقادات ماتریالیســتی هم خیلی نفوذ کرده و وضع
معنوی خراب بوده ،پس با ترویج مهدویت مشکالت
را میتوانســته حل کند و جلوی سیل تهاجم فرهنگی
را بگیرد.
او عالئم ظهور را هم مطرح کرده است.

نورسی علوم دینی را نگذرانده ولی حافظه قوی داشت .او بیان
میکرد که اکنون دوران آخر الزمان است و مهدی در این صد
سال میآید باید آماده باشیم با دجالها مقابله کنیم.
او دالیل عقلی و نقلی برای مهدویت ِجریان خود دارد.

مهــدی را از اهلبیت می داند و ایــن که آن حضرت در
اســتانبول ظهور میکند و احادیثــی که محل ظهور مهدی
را مکه و  ...میداند بــه تأویل میبرد که محل ظهور مرکز
خالفت اسالمی است و مرکز خالفت ،اکنون استانبول است.
معتقد اســت  1400قمری ظهور میکنــد چون در احادیث
نبوی اســت که عمر ما از  1000سال میگذرد ولی از 1300
نمیگذرد پس این وعده الهی است که اآلن باید موعود بیاید
و این که عادت خداســت که هر قرن یک مج ّدد را بفرستد.
این شخص مج ّدد ،بهترین ،عالمترین اشخاص است.

زمینــه ها و عالئم ظهور را بیان میکند .عالئم ظهور را مبهم میداند که
هر زمان میتوانیم از آنها مشاهده کنیم چون اینها دقیق ًا بیان نشده تا آن
که مردم امتحان شودند و همواره آماده ظهور باشند.
مردم امکان شناخت دجال و سفیانی و  ...را ندارند چون اگر بشناسند جبر
پیش میآید و مردم از روی تــرس به حضرت مهدی روی خواهند آورد
معتقد اســت ،ترکها ،سیدها و نورســیها نقش اساسی در پیروزی امام
مهدی دارند.
روایات ســفیانی را میآورد و حوادثی که در ترکیه میگذارند را با روایات
سفیانی منطبق میداند.
او میگویــد :دجال ادعای الوهیت دارد و اآلن ماتریالیســم همین ادعا را
دارد ؛ چون حضرت مهدی در ترکیه ظهور میکند ،ترکها نقش مهم در
ظهور دارند.
نورســیها همگی به حضرت کمک میکنند ،برنامه حضرت مهدی هم
کتابی است که خود ما نورسی ها نوشتهایم و رساله نور در واقع همان قرآن
و شرح آن و مطالب فراتر است.
دوران زندگی او گاهی سیاسی و گاهی عرفانگرا بوده است و عقاید او در
این دورانها متفاوت است.
وی معتقد است وظیفه مهدی یکی احیای ایمان است و در برابر ماتریالیسم
و احیای خالفت و اجرای شریعت ،دیگر وظایف او هستند .بعد از نورسی،
عقاید وی صد درصد تحریف شده است.
مث ً
ال شــخصی بودن مهدی را منکر میشــوند یا خود نورسی را مهدی
میدانند .اکثر نورسیها ،وی را مهدی معنوی میدانند (مهدویت نوعی)
نورسی ،برنامه او (رساله نور) ،و جریان نورسیها سه بخش اصلی نورسیزم
را تشکیل میدهند.

گروهگی از آنها جدا شــده است که فعالیت آن موفقبوده و سردمدار آن
فتح اهلل گولن اســت که مراکز علمی متعددی در کشــورها دارد گولن از
نورسیها بوده و خیلی با شیعه اختالف دارد نسبت به ایران مخالفت دارد
و در جایی گفته اگر مسیر بهشت از ایران باشد ،من بهشت نمیروم .معتقد
است که حضرت عیسی خواهد آمد.

گروه فتح اهلل گولن میگوید مهدی ،شــخص نیست ولی عیسی میتواند
شخص باشد .رشد عقالنی و علمی و اخالقی مردم همان مهدی است و
نماد این کار فتح اهلل گولن است.
گفته میشــود گولن از عوامل کودتای اخیر ترکیه است .و به همین دلیل
کشورها درصدد بستن مدارس وی هستند .امریکا دو بار روزنامههای وی
را یکی از صد رتبه اول دنیا معرفی کرده است.
 نقدها

خود سعید نورسی اعتقادات فوق را نداشته ،مهدویت نوعی را معتقد نبوده
و همواره از فرد و مج ّدد بزرگ نام برده و تنها از گروه و برنامه مهدی نام
برده است.
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گزارش گروهها

از اشــکاالتی که بر سعید نورسی وارد اســت این که از راههای نادرست
برای هدف درست (مقابله با تهاجم فرهنگی) استفاده کرده است او گفته
من ســرباز مهدی هستم و از قبر خود مشاهده میکنم که مهدی خواهد
سید معنوی است
سید نیستم ولی نورسیها میگوید او ّ
آمد .خود میگوید ّ
مثل سلمان که از اهلبیت علیهم السالم بود گفتهاند سعید نورسی ضعف
علمی داشــت و دقت در متون علمی نداشت در آن زمان به مراکز علمی
مذهبی دسترسی نداشت و خود شیفته حافظه خود بود .اعتماد به نفس زیاد
و استقالل طلبی او مانع بزرگی بود .از اشکاالت دیگر او احساسات افراطی
صوفیانه وی اســت که مث ً
ال از قرآن استنباط کرد زمان قیامت چهل سال
بعد است.
عدم قدرت پیش بینی حوادث مهم باعث شد که انحرافات و مشکالتی در
آینده کار وی پیش آمد.

از اشــکاالت علمی او اهمیت پیش از حد دادن به حروف ابجد و علم حروف
و تعیین تاریخ ظهور در این موارد و فال زدن به علوم ابجدی و جفری است.

البته برخی میگویند تعیین وقت که مطرح کرده ابزاری بوده برای مقابله و
دروغ شمردن مدعیان دروغین است.

اســتناد به علم حــروف و جفــر و ....برای تعیین ظهــور مخالف روش
معصومین اســت و اینها را هر کســی میتواند مدعی شــود .پیش
گوییهای نورســی زیاد بوده ولی هیچکدام عملی نشده مث ً
ال گفته ارتش
بیدار خواهد شــد آتاتورک را برکنار می کند که این کار نشد .او معتقد بود
که اشخاص مهم آخر الزمان ،امکان شناخت ندارند مثل اینکه خود مهدی
نمیداند و بعداً میفهمد و در ابتدا آگاهی ندارد.
نورســی خیلی متأثر از تحوالت سیاســی – اجتماعی زمان خود است و
نمیتوانست تحوالت را درست تحلیل کند و تفکر عمیقی ندشت نورسی
ادعای عجیب داشت معتقد است همه علوم را در یک شب در کودکی در
رؤیایی از پیامبر یاد گرفته و یک ولی اهلل به او توجه خاص داده است و اسم
رساله نور را خود حضرت علی داده است و عبدالقادر گیالنی برای او شعر
سروده با آن که عبدالقادر  8قرن قبل از وی میزیسته است.

استاد رضازاده :ترکها در روسیه در دهه  70مکتب نورسی
را ترویج میکردند ،پان ترکیســم از عقاید نورسیها بهترین
بهره را میگیرد و تمام منطقــه فعالیت دارد .ترکیهایها در
خارج کشور کام ً
ال اهل دین هستند و فقط در مقام حاکمیت
کشور الئیک هستند .سؤال آن است که چه چیزی در نورسی
شاخص بوده که برای مردم آن منطقه جذاب بوده است؟
پاسخ دکتر رحیماف :سعید نورسی وجاهت علمی نداشت
ولی شرایط زمان او به گونهای بود که بخشی از مردم متدین
بودند و جوانها تشنه دین بودند و اینها منتظر امیری بودند،
نورسی با اســتقالل طلبی ،قدرت ایجاد وحدت در مذاهب و
فرقهها شاخص شده بود و کالم وی ،مکنون دل جوانان بود،
 35سال اسیر و تبعید بود به تنهایی از سیبری فرار کرد و به
ترکیه آمد .این خصوصیات وی را جذاب می نمود.

 200سکه طال به او دادند که علوم دینی و طبیعی را همزمان
ت داد تا در برابر دشمن
به طالب بدهد و کل آن سکه را به دول 
در جنگ بهره ببرد خیلی انســان اخالقی بود ،عارف مسلک
بوده است ،روزهها و عبادات فراوان داشته است.

حس تعصبی که در برخی کشورها علیه شیعه است
استاد اسدیّ :
در ترکیه وجود ندارد و این نقطه قوتی در این جریانها هست.
در روایــات مباحثی وجود دارد مثــل (کلّنا مهدی) که چنین
جریاناتی ممکن است در همین راستا مطالبی گفته باشند.

معجزاتی به پیامبر نســبت میدهد که هیچکدام منبع ندارد ،او حتی برای
احادیــث و آیات ،آدرس نمیدهد و فقط مفهوم روایات را میگوید گاهی
تناقض در آنها وجود دارد مثل تعیین یا عدم تعیین وقت .

 .2گروه جماعت سوزلر (مصطفی سونگور)

استاد جبرئیلی :مناسب اســت اطالعات مربوط به جریان
انحرافی خارج از کشور بیشتر ارائه شود.

 .1گروه و جماعت یارسی چی الر (=نویسندگان که برخی از بزرگان این
گروه عبارتند از :احمد احمد هوسر و آلتین باشاک)
 .3گروه و جماعت صفحه

 .4گروه و جماعت کورت اغلو

40

اســتاد رضانژاد :گروه فتح اهلل گولن مدارس ،کتابخانه و
یتیمخانه متعدد دارند از طرفی سازمان دیانت ترکیه ،کنکور
میگذارد و نخبهها را جمع میکند و ســرمایه گذاری در این
موارد دینی برای خود ترکیه هم مهم است.

در مورد علم حروف و اعداد ،روایاتی هست که ائمه از اینها
اشاراتی میکنند در مصباح کفعمی ادعیه وجود دارد که خدا
را به حروف قســم میدهند و البته افــراد محدودی در این
مهارت دارند.

گروههای اصلی نورسیه:
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یگانه فردی که عین اعتقادات نورســی را دارد همان هارون
یحیی است و بیشترین مشکالت اخالقی و شرعی را همین
هارون یحیی دارد.

و ...

استاد زمانی :التقاط و انحرافات متعددی در این جریان وجود
دارد.

استاد رحیماف :در سوریه گروههایی هستند که میگفتند ما
مهدویون هستیم آیا این مهدویون تحت تأثیر نورسیزم هستند
یا شکل دیگری دارند؟

در بحث پیروزی جریان مهدویت با قوم ترک و  ...آیا استناد علمی
و روایی دارند یا تنها بر اساس تعصب و نوسیالیستی دارند؟

استاد مصطفیپور :این افکار مقابله با مادیگرایی و  ...در
آن زمان در ایران و برخی نقاط دیگر هم بوده اســت .ضمن
روشنفکری اقتضای زمان را دارد و گذشت زمان تفاوتها را
ایجاد کرده است ما باید در برابر مکاتب غربی اخیر،اسالم را
به عنوان مکتب رقیب مطرح کنیم..

اســتاد رحیماف :در کل دنیا حدود  8-7میلیون طرفداران
گولن هســتند .هــارون یحیی میگوید مهدی هســتم در
ســالهای اخیر کام ً
ال ادعای مهدویت دارد که برای اصالح
آمدهام و شریعت بر اســاس اخالق بنا گذاشته شده است و
دوران جدید است و این گروه با نورسی یکی نیستند.
اینها تعصب قومی ندارند و از علوم و اعداد و  ....استفاده میکنند.

منابعی در مورد نورسی

از ایشان ،چند منبع مکتوب جهت اطالع علمی بیشتر معرفی میگردد:
ـ االسالم علی مفترق الطرق (اسالم بر سر چهار راه) سعید نورسی
ـ سعید النورسی رجل القدر فی حیاه ا ّمة :محمد علی نوشته است
ـ بدیع الزمان سعید النورسی :که در دمشق چاپ شده است

ـ سعید النورسی حیاته و آثاره :یکی دیگر از کتابها است

ـ سعید النورسی رجل االیمان:آقای ادیب دباغ

ـ بدیع الزمان النورسی فکره و دعوته :از احسان قاسم

ـ النورسی متکلم الحصر الحدیث :محسن عبدالحمید

ـ بازشناســی پژوهشهای قرآنی بدیع الزمان ،ســعید نورسی :مقالهای از
علی راد است.
ـ کتاب اعجاز:یکی از آثار سعید نورسی است.

او در حدود  130رساله قرآنی دارد که مجموعه آنها در رسائل نور است4 .
بخش اصلی آن :کلمات ،مکتوبات ،لمعات ،شعاعات است.

استاد رضانژاد :در پایان سخنان دکتر رحیماف ،ضمن تشکرر
 گروه علمی کالم

تحلیل و گزارشی از اصول عقاید علویان ترکیه
حجتاالسالم والمسلمین مرتضی عباسی
استاد حوزه علمیه قم

تاریخ ارائه1395/06/23 :

علوی
در کتــب تاریخی قدیم ،کل ســادات و شــیعیان را ّ
مینامیدند ،اما امروز در ترکیه حــدود  25میلیون نفر وجود
دارند که علویان خوانده میشوند و  5میلیون نفر هم از علویان
در سوریه زندگی میکنند که نوع ًا عرب زبان هستند .برخی
علویــان ترکیه را نصیری میدانند ولی غالب علویان ترکیه،
بکتاشــی هستند .کتابی به نام «به رغم تفاوت ،یکی شدن»
وجود دارد که اشــتراکات دو نوع علویان ترکیه و ســوریه را
بیان میکند.

تفاوتها بین این دو گروه:
1.1علویان ترکی برخــاف ن ُصیریها ،بعد از امام زمان،
محمد بن نصیر را به عنوان باب ،قبول نکردهاند.

2.2در شیوه اجرای آئین جمع متفاوت هستند.
3.3بکتاشیهاآئینچهلتنرادارندوتأکیدیمیکنندبرخالفنصیریها.
4.4نصیریها شیخ دارند ولی بکتاشیها ،عنوان دیگری برای بزرگان
خود حدود  5میلیون علویان ترکیه در آلمان هستند.
علویان به دلیل کشــتارهای زمان عثمانی ،در روستاها پراکندهاند و حالت
اجتماع ندارند.

بکتاشیها اسم های دیگری نیز برای خود دارند.

مهمترین کتاب علویان ترکیه «فرمایشات :بویوروک» است .در این کتاب
گفتهاند راه درست ،راه دوازده امام است.
تاریخچه آنها دو بخش میشود.

ÓÓقبــل از درگیری عثمانیها با صفویها ،دو گروه بودند یکی پیروان
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گزارش گروهها

شــاه اســماعیل صفوی بودند ،اینها قزلباش می شــوند که از ایران
حمایت کردند و گروه دوم بکتاشــیها بودند کــه قبل از درگیری
عثمانیها بودهاند.

ولی میرسد.
شجره بزرگ بکتاشیها از امام کاظم به سید محمد حاجی بکتاش ّ
یعنی شجره نامه محمد را به امام کاظم میرسانند و او را سید میدانند.

این گروه در هنگام تشــکیل دولت عثمانی ،از این دولت حمایت کردند و
در تأسیس ارتش جدید نقش مهمی داشتند و دولت عثمانی هم خیلی به
ولی نوشتند که
تبلیغ بکتاشی کمک کردند و کتابی به نام حاجی بکتاش ّ
کرامــات او را در آن کتاب ذکر کردند .مثل اینکه از پای او که به کوه زد
چشمه ای جاری شــد .میگویند صخرهای وجود دارد که آن را نرم کرده
سید بودن آن
است .در مکتب حاجی بکتاش و سنی یا شیعه بودن و حتی ّ
سید و خیلی قابل
اختالف بوده اســت ولی اآلن نوع ًا علویان ترکیه ،او را ّ
احترام میدانند.
ÓÓبعــد از درگیری عثمانی بــا صفویه ،علمای عثمانی فتــوا دارند که
قرلباشها کافر هســتند که حرام الهی را حالل کردهاند و رؤســاس
خــود را خدا میداننــد .بعد از فتوا ،حــدود چهل هــزار از علویان
کشته شــدهاند و بعدها عدهای با تقیه زندگی کردند ،دولت عثمانی
برنامهریزی کرد که علویان جذب حاجی بکتاش بشــوند و علویان
ّ
کل در بکتاشیها ادغام شدند.

در اثر نقل کرامــات ادعای و معجزات ،مزار حاجی بکتاش مورد احترام و
بازســازی قرار گرفت .در نزدیک مزار وی چشــمهای وجود دارد که ادعا
میشود قدمگاه حاجی بکتاش بوده و تأثیر کرامت وی است (چشمه شیر)
که چشمه از مجسمه سر شیری خارج میشود .و تصویری شبیه ضامن آهو
از وی کشیده شده که یاد آور صفات امام رضا است.

بکتاشیها با قزلباشها ادغام شدند ،کمکم شاخه نظامی آنها (ینیچریها)
بکتاشــیها را تغییر دادند و به قزلباشها نزدیک شدند ولی دولت ترکیه
غضب کرد و ینیچریها را نابود کردند.

قبل از سقوط عثمانی ،بکتاشیها از کنترل عثمانیها خارج شدند و اکنون
بس��یاری از علویان ،حج را در مزار حاجی بکتاش میروند و برای حج به
مکه نمیروند.
د ِدهها که به معنی پدر است نوع ًا سیدهای موسوی و رضوی هستند و اینها
بزرگان علویان هستند و َد ِدهها نقش مهمی در شیعه ماندن علویان دارند.
روش تقیه در علویان ،بسیار استفاده شده است.

در گذشــته ،اجازه ازدواج علویان با اهل سنت داده نمیشده است (د ِدهها
اجازه نمیدادند).

علویان رسمی دارند که همان طرد نمودن یا بایکوت کردن است که اگر
ددهها کسی را طرد کردند دیگر علویان با وی معاشرت نمیکنند.
علویان اختالفات را به دادگاه رسمی نمیبردهاند و ددهها اختالفات را حل
میکنند و اکنون هم تا حدودی همینگونه است.
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برخی از ددهها از نظر علمی باال نیستند و حوزه علمیه مرسوم ندارند و در

سن زیاد دارد و قدرت مدیریت خوب
نهایت همان فردی که ّ
دارد دد ه میشود لذا معمو ًال اطالعات مذهبی ضعیفی دارند.

در جریان تغییر خط در ترکیه ،ارتباط علویان با گذشته خود قطع
شد و بیشتر طالب ترکی،قرآن و عربی را نمیشناسند و قرآن را
با معروف التین بلد هستند( .البته این کلیت ندارد) لذا نمیتوانند
قرآن را ترجمه کنند و از ترجمه دیگران استفاده میکنند.
به تدریج علویان با اهل ســنت امتزاج پیدا کردهاند و کمکم
از نظر ازدواج هم مرزها در حال شکســته شده است گاهی
علویان ،جذب مسیحیت و  ...میشوند و خطر اضمحالل برای
آنها وجود ندارد.

کتابهای مرتبط:
1.1کتب قدیمی (بویوروک :فرمایشات)
2.2کتاب قمری :که حاوی اشعاری است.
3.3کتاب مقاالت :مربوط به حاجی بکتاش.
4.4بویورک :حاوی فرمایشات امام جعفر صادق است.

بعد از مدتی کتابهای اصلی آنها ســوزانده شد و با ددهها
برخورد شــد .اما اکنون بخشهایی که در حافظه داشــتند
جمعآوری شــده است و ارتباط آنها با ایران نیز کمکم احیاء
شــد در حالی که در ایام عثمانی ،حساســیت زیاد در ارتباط
علویان با شیعیان ایران وجود داشت.

در اثر این مناقشــات و برخوردها کتب فعلی ،حالت آمیخته
دارد .در کتب این گروه ،گفته شــده که از امام حسن و امام
حسین علیهما السالم اطالع چندانی در دسترس نیست و در
مورد برخی ائمه دیگر نیز ادعا شــده که مطلب و حدیثی از
آنها نداریم .حتی علویان کندنی از رسالههای امام سجاد
هم اطالع چندانی ندارند.
بر اثر تغییر خط و آوانگاری ،تغییرات عجیبی در متون قرآنی
به وجود آمده است مث ً
ال "شیطان الرجیم" به شیطان الرحیم
تبدیل شده است.

کتاب بویوروک فعلی ،حدود  10بار چاپ شده است.
اصول و اعتقدات علویان ترکیه:

معتقدند که اولین چیزی که خدا خلق کرد نور محمد و علی
است و این که تمام انبیاء و اولیاء از نور حضرت محمد خلق
شدهاند .البته برخی در مورد آنها غل ّو را مطرح نمودهاند.
روایات مربوط به نور واحد بودن اهلبیت را بیان میکنند.
دوازده امام از نور پیامبر صادر شدهاند.

توحید :علویان عبارات توحیدی و والیی دارند (اهلل اکبر – ال
ولی ّ
اله اال ّ
الل).
الل) و (و اشهد ان ّ
علی ًا ّ
شــریک و شبیه را از خدا نفی میکنند ،شرک اکبر را ظلم به

انسانها دانستهاند.

معتقدند صفات خدا را میتوان شــناخت ولــی ذات خدا را
نمیتوان شناخت.
صفات خدا ،زائد بر ذات نیستند ،خدا من ّزه از صفات جسمانی است.

خدا را عادل میدانند.

نبوت تمام انبیاء را معقتدند ،نبوت خاصه حضرت رسول و خاتمیت
ایشان را قبول دارند ،معجزاتی برای حضرت نقل میکنند و ایشان
را از گناه و خطا معصوم میدانند( .صفحه  ،102کتاب بویوروک) و
همین عصمت را برای ائمه ،قائل هستند.
معتقدند پیامبر صادر اول و عالم به همه چیز است چون ایشان
صادر اول هستند.

قائل به جریان غدیر و غضب خالفت هستند ،اعتقاد به امامت
را ضروری میدانند .کوئدکی منافاتی با امام شدن ندارد .تقیه
تبری هستند .شهادت
در مورد خلفاء ندارند و به شــدت اهل ّ
حضرت زهرا را نقل میکنند و اشــعار جانســوز در مورد این
واقعه دارند.

در اثبات والیت امیرالمؤمنین ،فقط به ذکر آیات والیت ،انذار
و  ...میپردازنــد .روایات مربوط بــه فضیلت حضرت امیر را
میآورنــد و افضلیت وی را در مــورد امامت بیان میکنند و
معجزاتی برای حضرت نقل میکنند.روایت «انا مدینة العلم و
علی بابها» را بسیار در کتب خود نقل کردهاند.
معاد را کام ً
ال قبــول دارند ،بحث نظام پاداش و جزاء را بیان
میکنند و برخی گفتهاند که معتقد به تناسخ هستیم ،البته در
کتب علویها ،تناسخ از اعتقادات آنها نبوده است.
در موضوع مهدویت :تصریحی به زنده بودن امام زمان ندارند
البته به تولد حضرت و این که خواهد آمد تصریح دارند.

در برخی موارد ،مهدویت نوعی هم قائل هستند ،از جمله در
مورد آتاتورک بعضی از آنها معتقدنــد که از موارد مهدویت
نوعی محسوب میشود.

از حضرت خضر ،مطالب بسیاری نقل میکنند اما کمتر از امام
زمان سالم اهلل علیه ،نقل میکنند.
 نظرات اساتید حاضر

اســتاد رضانژاد :وضعیت فعلی علویان با توجه به عقاید و
آداب و خرافات و  ...بحث جداگانهای اســت .در کل علویان
مورد ظلم زیاد از سوی اهل سنت آن مناطق بودهاند و دچار
پراکندگی شدند و همین باعث عدم انسجام آنها و بروز عقاید
مختلف و برخی خرافات شده باشند.

جمهوری اسالمی باعث هویت یافتن علویان و تقویت علمی و عملی آنها
شده اســت .در استانبول بیش از  50مسجد شیعیآباد وجود دارد و این از
برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی و فعالیتهای نهادهای نظام بوده
است.

برخی شــباهتهای اهل حق ایران در آنها وجــود دارد مثل جمعخانه،
مراســم دعا و برخی از آئینهایی که شباهتهایی وجود دارد .همان گونه
که غل ّو در اهل حق هســت در آن ها نیز رگههایی از غل ّو رواج یافته است
البته مواردی از غل ّو آنها ممکن اســت به برخی منابع مثل خطبة البیان
برگردد که آنها از این کتاب استفاده کردند.
ÓÓدده ها نیز به معنی عالم بزرگ و شیخ محترم آنها هستند.

ÓÓدر موضوع ن ُصیریها ،مشــکلی که در تاریخ نویسان ایجاد شده آن
اســت که همه علویان ســوریه ،ن ُصیری یا اهل غل ّو نیســتند و گاهی
اتهامات ناروایی به علویان وارد میشــود همانگونه که در مورد کل
شیعیان اتهام غل ّو زده شده است.

استاد رضا زاده :در مورد مناسک این گروه باید با دقت و تفصیل بیشتری
پرداخته شــود و به طور کلی الزم اســت موضوع بسط علم کالم جدی
گرفته شود.
اسـ�تاد میرزایی :الزم است بویوروک با منابع شیعه انطباق داده شود .و
مرزهای نُصیریه و علویان روشنتر شود.
استاد جبرئیلی :برخی علویان ،عالقه شدید به امیرالمؤمنان دارند و نسبت
به نهج البالغه و شرح ابن ابی الحدید اهتمام دارند .علویان ترکیه و سوریه
تفاوت بسیار دارند.
استاد مصطفیپور :خوب است جلســهای به بیان فروع دین از دیدگاه
علویان اختصاص داده شود.

استاد شهسواری :قمری (کتاب شعر) از منابع مهم علویان است و بسیار
به آن اهتمام دارند.
استاد طباطبائی :مناسب است تحقیق شود که چرا اخیراً طالب ترکیه
کمتر به ایران برای تحصیالت و دروس تخصصی حاضر میشوند؟ آیا این
فقر فرهنگی علویان ،به دلیل تعصب قومی است یا دالیل دیگری دارد؟
ع بندی آقای عباسی:
 جم 

با وجود گســترش ابزار ارتباطی در هر حال الزم است مناسبات طالب و
علما با این گروهها تقویت شــود از سویی شیعه هراسی و ایران هراسی و
فعالیتهای حکومتی در ترکیــه و  ...مانع برخی ارتباطات و فهم متقابل
درست شده اســت .گاهی اعتقاد و برداشت صحیحی از انقالب اسالمی
ندارند .در مورد فعالیت و مذهب امام راحل ،اطالعات غلطی دارند.

گاهی حمایت علویان از مباحث سکوالر و  ...برای آن است که از تشکیل
مج ّدد حکومت عثمانی و احیاء شدن آن ظلمها هراس دارند.
رگههایی از نفوذ فراماسونری در برخی از آنها وجود دارد.
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گزارش گروهها

گروهعلمیمعرفتشناسی
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین حسن معلمی

 دستیار پژوهشی :دکتر حسن عبدی

رابطه معرفتشناسی و علم اخالق
حجتاالسالم والمسلمین دکتر ابوالقاسمزاده
مدیر گروه فلسفه جامعه الزهرا

تاریخ ارائه1395/06/27 :

ابتدا علم اخالق و فلســفه اخالق را تعریف میکنیم ،سپس تحت عنوان
مقید یا
«معرفتشناســی اخالق» به عنوان یک قسم از معرفتشناسی ّ
مضاف ،به نقش معرفتشناسی در علم اخالق میپردازیم.
 علم اخالق

تعاريف متعددي از علم اخالق ارائه شــده است .يك دسته ،تعاريفي است
كه بر عنصر فعل و عمل تأكيد دارد .دســته ديگر ،نقش علم و شناخت را
برجســته نموده است .و در نهایت ،دستهای که هر دو عنصر علم و عمل
را در تعریف علم اخالق مطمح نظر قرار میدهد .به نظر میرسد توجه به
هر دو جهت علمی و عملی در تعریف علم اخالق به واقع نزدیکتر باشد؛
علمی علم اخالق هم
یعنی نه تنها عنصر فعل و رفتار ،بلکه باید به جنبه
ِ
نظر داشت .چطور ممکن است کسی بدون علم به فضائل ،خود را به آنها
متصف کند و یا بدون دانستن زشتی و قبح رذائل ،خود را از آنها دور سازد.
تا انسان ،خودش را ،غایت و سعادت خود را ـ حداقل تا اندازهای ـ نشناسد
و نداند که کدام صفات نفسانی و افعال صادر از آن ،او را به سعادت و هدف
مطلوب میرساند ،چگونه میتواند برای نیل به سعادت برنامه داشته باشد.
ال او چه میداند که برای سعادتمند شدن چه افعالی را باید انجام دهد و
اص ً
چه افعالی را باید ترک کند.
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ابو علی مسکویه معتقد است در علم اخالق ،هم باید به جنبه علمی توجه
داشت (علم به ملکات) و هم جنبه عملی (چگونگی اتصاف به آن ملکات از
طریق افعال) 1.صدر المتألهین نیز در تعریف اخالق ،هم معرفت به صفات
و هــم معرفت به افعال صادر از صفــات و چگونگی اتصاف به آنها را م ّد
نظر قرار داده است 2.همچنین ،مرحوم نراقی در مقدمه جامع السعادات ،در
تعریف علم اخالق هر دو جنبه مذکور را مورد توجه و تأکید قرار داده است.
او بر این باور اســت که ســعادت حقیقی انسان میسر نخواهد شد مگر با
تخلیه و پاکسازی از رذائل اخالقی و آراستن خود به فضائل اخالقی .بدون
تردید ،تزکیه نفس به شــناخت صفات اخالقی نجات بخش و خویهای
هالککننده و همچنین علم و آگاهی بــه موجبات و عوامل و راه عالج
آنها بســتگی دارد .و این همان حکمت حقیقی و دانش راستین است 3.او
در عبارتی دیگر تصریح میکند علمی که عهدهدار بیان این رذائل و نشان
دادن راه مداوا و درمان آنهاست ،علم اخالق نامیده میشود.4.

 فلسفه اخالق

پژوهشهاي اخالقي را معمو ًال در قالب ســه نوع پژوهش
اخالق توصيفــي ،5اخالق هنجاري 6و فــرا اخالق 7مطرح
ميكنند .فرا اخالق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخالق،
یا تحليل مفاهیم و قضایای اخالقي ميپردازد .به بیان دیگر،
در فرا اخالق ،قضایــای اخالقی از چهار جهت مورد تحلیل
عقلی و فلسفی قرار میگیرد:
 -1هستیشناسی :این بخش از فرا اخالق به نحوة پیدایش
و وجــود مفاهیم و قضایای اخالقی میپردازد و به این قبیل
ســؤاالت پاسخ میدهد :آیا مفاهیم اخالقی مفاهیم عینیاند
یا ذهنی؟ واقعیاند یا قراردادی و اعتباری؟ از ســنخ مفاهیم
ماهویاند یا مفاهیم فلســفی؟ آیا قضایای اخالقی ثبوت و
تحقق��ی در نفس االمر دارند یا ندارند؟ به دیگر ســخن ،آیا
حقایق اخالقی مستقل از فاعل شناسا یا فاعل اخالقی وجود
دارد یا نه؟ و ...
 -2معناشناسی :در این گونه مباحث ،مفاهیمی که در قضایای
اخالقی به کار میرود ،مورد بحث قرار گرفته ،مفاد و معنای
آنها تبیین میگردد .معناشناسی اخالق به این قبیل سؤاالت
پاسخ میدهد :آیا مفاهیم اخالقی معنا دارند یا نه؟ در صورت
معناداری ،آیا این مفاهیم قابل ارجاع به یکدیگر هستند یا نه؟
و در صــورت ارجاع ،کدام یک اصلیاند؟ آیا مفاهیم اخالقی
فقط کاربرد اخالقی دارند یا کاربرد غیر اخالقی نیز دارند؟ به
بیان دیگر ،آیا فقط محمول صفات نفسانی و افعال اختیاری
انســان قرار میگیرند یا این مفاهیم را به اشــیاء و اشخاص
هم میتوان نســبت داد؟ اصو ًال مالک یا مالکهای اطالق
این مفاهیم در معانی اخالقیشــان چیست؟ و  . ...قابل ذکر
است که هرچند در معناشناسی مفاهیم اخالقی ،همه مفاهیم
مورد بحث بحث قرار میگیرد؛ اعم از مفاهیمی که محمول
قضایای اخالقی قرار میگیرند ،مانند خوب ،بد ،باید ،نباید و ...
و مفاهیمی که موضوع این قضایا واقع میشوند مانند عدالت،

ظلم و  ، ...اما بخش معناشناسی فرا اخالق صرف ًا از محموالت
قضایای اخالقی بحث میکند.

 -3معرفتشناسی :در اینجا که رابطه معرفتشناسی با علم
اخالق خود را نشان میدهد ـ و در مبحث بعدی بیشتر توضیح
خواهیم داد ـ به سؤاالتی از این قبیل پاسخ داده میشود :آیا
دستیابی به معرفت اخالقی یقینی امکانپذیر است یا باید
به شکاکیت اخالقی روی آورد؟ راههای معرفت به مفاهیم و
جمالت اخالقی کدامند؟ عقل ،دستورات شرعی ،قراردادهای
اجتماعی ،وجدان یا غیر آنها؟ اگر عقل یکی از منابع معرفت
باشد ،آیا توان درک همه احکام اخالقی را دارد یا برخی از آنها
را؟ کدام عقل به معرفت اخالقی دست مییابد؟ عقل نظری یا
عقل عملی؟ آیا معرفت عقل به احکام اخالقی از نوع یقینیات
اســت یا از سنخ مشهورات؟ اگر یقینی است آیا بدیهی است
یا نظری؟ اگر بدیهی اســت از کدام سنخ بدیهیات به شمار
اخالقی قابلیت صدق و کذب دارد؟ دلیل
میرود؟ آیا قضایای
ِ
صدق یا توجیه آنها چیســت؟ در توجیه اخالقی ،هر کدام از
منابع معرفتی مانند عقل ،شــهود ،وحی و  ...چه نقشی ایفاء
میکنند؟ قضایای اخالقی ،مطلق اســت یا نسبی؟ پاسخ به
این سؤاالت ،برخی از مسائل معرفتشناختی فرا اخالق است.

 -4منطقــی :مهمترین بحث در این باره بــه نحوه ارتباط
ارزش با واقع بر میگردد .این که آیا میتوان از «هســت»،
«باید» را نتیجه گرفت؟ به عبارت دیگر ،آیا احکام ارزشی از
واقعیتها استنتاج میشود یا خیر؟ به طور کلی ،بررسی نحوه
ارتباط جمالت اخالقی با یکدیگر و ارتباط آنها با جمالت غیر
اخالقی ،موضوع این بخش است.
همة این مباحث ،مبــادی تصوری و تصدیقی علم اخالق و
به تعبیری ،فلسفه اخالق را تشــکیل میدهند .البته درباره
مجموعه مباحثی کــه بخشها و قلمرو فلســفه اخالق را
تشــکیل میدهد ،دســت کم دو دیدگاه مطرح است :دسته
اول که اکثریت را تشکیل میدهند ،بر این باورند که فلسفه
اخالق ،اخالق هنجاری و فرا اخالق را در بر میگیرد .و دسته
دوم آن را مساوی و مترادف با فرا اخالق دانستهاند .قدر متیقّن
ـ اگر نخواهیم به بررســی دو دیدگاه بپردازیم ـ آن است که
فلسفه اخالق ،تمام فرا اخالق (تحلیلهای چهارگانه مذکور از
مفاهیم و قضایای اخالقی) را شامل میشود.
 معرفتشناسی اخالق

علم معرفتشناســی ،به اعتبار قلمرو معرفت به دو قســم
معرفتشناســی مطلق و مقید تقســیم میگردد .اگر قلمرو
مطلق شناخت باشــد به طوری که همه
معرفتشناســی،
ِ

شــناختهای انســان را در بر بگیرد و به قلمرو و حــوزه خاص معرفتی
8
اختصاص نداشــته باشــد ،در آن صورت به آن «معرفتشناسی مطلق»
گویند.

اما اگر مســائل و مباحث معرفتشناسی در ارتباط با حوزه و قلمرو خاصی
باشد ،مانند قلمرو دین ،علم ،عرفان ،اخالق و غیره ،به آن «معرفتشناسی
مقید یا مضاف» گویند .به بیان دیگر ،این قســم معرفتشناســی صرف ًا
معرفتهای مربوط به یک حوزة خاصی از مجموعه معرفتهای بشــری
را مورد بررسی قرار میدهد .معرفتشناسی علم ،معرفتشناسی عرفان و
معرفتشناسی دین ،نمونههایی از این نوع معرفتشناسی است« .مقید»
گوینـ�د ،چون به حوزة معرفتی خاص اختصـ�اص دارد نه مطلق معرفت؛
«مضاف» گویند ،زیرا به یک معرفــت خاصی اضافه میگردد و فقط در
ارتباط با آن معرفت خاص بحث میکند.

بر این اســاس« ،معرفتشناسی اخالق» نمونهای از معرفتشناسی مقید
یا مضاف اســت؛ چون صرف ًا به معرفتهای خاص علم اخالق میپردازد.
این که راههای معرفت به مفاهیم و قضایای اخالقی کدامند؟ آیا قضایای
اخالقی صادق داریم یــا نه؟ چگونه میتوان قضایای اخالقی را توجیه و
صدقشــان را اثبات کرد؟ قضایای اخالقی مطلقاند یا نســبی؟ از جمله
ســؤاالتی است که بررسی و پاسخ به آنها بر عهده معرفتشناسی اخالق
است .حاصل آن که ،معرفتشناسی اخالق نوعی معرفتشناسی است که
بــا نگاهی عقلی و از بیرون به معرفتهــای حاصل از مفاهیم و قضایای
اخالقی میپردازد.

از مس��ائل مطرح شده پیداست که مباحث معرفتشــناختی متع ّددی را
میتــوان راجع به معرفتهای اخالقی مطرح نمود .ولی تأکید ما در اینجا
روی ســه مسئله اســت :ا ّول آنکه آیا مد ِرک احکام اخالقی و به عبارتی
حســن و قبح افعال ،شرعی است یا عقلی؟ د ّوم آنکه آیا قضایای حسن و
قبح ،یقینی و عقالنی اســت یا مشهوری و عقالیی؟ س ّوم آنکه در صورت
یقینی بودن قضایای مذکور ،آیا نظریاند یا بدیهی؟ در پاسخ ،عالوه بر بیان
ثمرات نزاع به این نتایج رســیدیم که قضایای اخالقی ،ا ّو ًال عقلیاند ،ثانی ًا
یقینیاند و ثالث ًا برخی از آنها بدیهیاند .در سراســر مباحث سهگانه مذکور،
صرف ًا ادلّه معرفتشناسانه دو طرف (موافق و مخالف) را تبیین کردیم و به
ارزیابی و ر ّد ادلّه مخالفان ،آن هم با نگاه معرفتشناختی پرداختیم.

پینوشتها:

 .1ابو علي مسكوية ،تهذيب األخالق ،ص .44
 .2صدر الدین محمد بن ابراهیم الشیرازی ،الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعة ،ج  ،1ص.116
 .3محمد مهدي نراقي ،جامع السعادات ،ص .2
 .44همان ،ص 5؛ همو ،شرح االلهيات من كتاب الشفاء ،ص .17 – 16
.Descriptive Ethics .5
.Normative Ethics .6
.Meta-Ethics .7
 .8از آن جا که این قسم معرفتشناسی ،به حوزه معرفتی خاصی تعلق ندارد بلکه عمومیت دارد و مسائلش به
کار همه حوزههای معرفتی میآید ،میتوان آن را «معرفتشناسی عام» نیز نامید .و در مقابل ،معرفتشناسی
مختص به قلمرو خاصی از معرفت را «معرفتشناسی خاص» نام نهاد.
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گزارش گروهها

 گروه علمی فلسفه
 مدیر گروه :دکتر عباس جوارشکیان

 دستیار پژوهشی :آقای حجتاهلل اسعدی

نسبت امامت در منظر قرآن با امامت در منظر عرفان
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا صادقی

تاریخ ارائه1395/06/31 :

گروههای علمی شعبه مشهد

حجت االسالم صادقی بعد از حمد و ثناء الهی به بیان مقدماتی پرداخت
و فرمود:
پیش از ورود به بحث مقصود خود از پارهای مفاهیم را به إختصار تبیین
میکنم:

 .1إثبات :إثبات همان إقناع است که میتوان با پیمودن راههای متع ّد ِد
نظری و عملی بدان دست یافت.

آنگاه که گزارهای إثبات میشود ،تصدیقی نسبت به آن گزاره ،حداقل
در یک ذهن تحقّق مییابد ،تصدیقی که ممکن اسـت از منظر مص ِّدق،
غیر از واقع و کاشف از آن تلقّی شود.
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نسبیت در إقناع نسبت به گزارهها ،أذهان و أزمان گوناگون ،إثبات شدن
ّ

را فاقد بار ارزشی مطلق ـ و نه مطلق ارزش ـ مینماید.

فعلیت فیالجملۀ إثبات و
قابلیــت إثباتّ ،
تمام گزارهها در ّ
فعلیت بالجملۀ إثبات ،شریک و انبازند.
عدم ّ

 .2امامت :از إمام در اینجا معنائی را قصد میکنم که أنبیاء
و رسوالن را نیز در بر میگیرد.

 .3قرآن :محصول مواجهه با هر متنی ـ هر متنی ـ نصوص
و ظواهری اســت که تنها محمــول آنها در یک عروض
حجیت و معذر ّیت
آرامــشزا برای یک ذهن غیر عامــیّ ،
عقالئی است که البته بنابر مق ّدمۀ اول ،حتی سخیفترین
متون و ناشایستترین مناشــیء نیز میتوانند در شرائطی

خاص ،إقناع نســبت به معنائی را بــرای بعضی أذهان به
ارمغان آورند فض ً
ال عن القرآن.

 .4عرفان :مقصود از عرفان ،دانش عرفان ـ اعم از عرفان
نظــری و عملی ـ اســت یعنی مجموعــهای از گزارهها و
مبادی تص ّوری و تصدیقی آن گزارهها.
استاد صادقی پس از بیان مقدمات به اصل بحث ورود پیدا
کرد و اینگونه فرمود:

اهــل معرفت به علت رابطۀ خاصی که بــا مریدان و غیر
مریدان داشــتند و نیز به علــت علقهای که با محبوب در
درون خویش مییافتند ،غالبــ ًا در إقناع مخاطبینی که در
تبعیت از دلیل
مقید به ّ
جرگه مریــدان وارد نبوده و خود را ّ
و نه مدلِّــل میدانند ناکاماند ،با این حال نمیتوان از تأثیر
رزائی مدعیات ایشان ،بر هر آنکس که به سخنانشان
تص ّو ِ
گوش میســپارد تغافل نمود و نفی تولید تصدیق و إقناع
را همان نفی تولید تص ّور و تصویر برشمرد و به بهانۀ عدم
توجه به
توفیق ایشــان در إقناع بســیاری أذهان حتی از ّ
إدعای آنان سر باز زد.

از تحلیلهائی که عارفان مو ِجد آن بودهاند و آگاهی از آن،
نسبت إمامـــت عرفـانی بـا إمامـت قرآنـی را در
شناخت
ِ
ِ
پـی دارد ،تحلیل مفهوم «رسالت» است.
حجت االسالم صادقی ادامه داد:

مفهوم إضافی رســالت در نگاه إبتدائــی ،آنگاه مصداق
مییابد که این ســه طرف ،تحقّق منحاز و مستقل از هم
داشته باشند:
1.1مر ِسل و فرستنده.
2.2رسول و فرستاده.
3.3مر َس ٌلالیه و پیامگیر.
در این رابطۀ طولی ،پیام توسط رسول از مرسِ ل ،دریافت و
مرس ٌلالیه إبالغ میگردد.
به َ
دوگانگی فرستنده و
إثنینیت و
در این تحلیل از رســالت،
ِ
ّ
فرستاده از پیش ،فرض گرفته شده است.

امــا از منظر اهل معرفت ،یک انســان آنگاه به منصب و
مقام رسالت از جانب خداوند نائل میگردد که:
اوال إدراک محدود ّیت ،تغایر و بیگانگی را به کلی از دست

إدراک «کل بودن در عین بساطت» را دارا گردد ،إدراکی که از
بدهد و
ِ
مختصات خداون ِد محیطی است که أغیار از غیرتش سوخته ،إدراکی که
ّ
بر همۀ مخلوقات متع َّین حـرام اسـت ،إدراکـی شـبیه إدراک عمومی و
ناصواب ما از نسبت بدن به خود.

تعین بر او زده شده باشد
و ثانیا این
ٍ
کلیت از او سلب شده و مهر ّ
إدراک ّ
واقعیت ،و محو
تا خود را و سایر موجودات را موهـوم ،فاقـد هـر گونـه ّ
در خداوند موجود ببینند ،دیدنی که البته بینندۀ آن خداوند است.
هســتی پیشین ـ و البته موهوم که هیچگاه
رسول در این رابطۀ ویژه،
ِ
واجد آن نبوده است ـ را از کف میدهـــد و مالکیـــت خداوند نسبت
هستی بســیط و یکپارچهای که همیشه همۀ عوالم ممکن را إمالء
به
ِ
کرده بود را مشاهده میکند و باز فاعل ایـــن مشاهده نیز غیر خداوند
نخواهد بود.

فارغ از آنکه ذهن ما پس از تص ّور چنین رابطهای ،به تحقّق آن إذعان
کند یا نه ،اطراف مستقل رابطۀ رسالت در این تحلیل ،از «سه» به «دو»
دوگانگی رسول و مرسِ ل رخت بر بسته و رســـالت بـا
کاهش یافته و
ِ
ٌ
«مرسلالیه» و «رسـول ـ مرسِ ل» مصداق پیدا کرده است.
دو رکـن
َ
اســتاد صادقی در پایان به بیان آیاتی از قــرآن کریم که میتوان این
تصور عرفانی از مفهوم رســالت را در مورد آنهــا پیاده کرد پرداخت و
فرمود:

با در نظر داشتن این تحلیل از رسالت است که میتوان آیاتی که قرآن
معرفی میکنند بهتر دریافت.
را کالم خداوند ،جبرئیـل و رسـول اکـرم ّ

َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ
ْ ْ
الم الل ِه
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قرآن کالم خداوند اســت همچنانکه کالم جبرئیل است ،همچنانکه
کالم محمد بن عبداهلل اســت ،و آنگاه که کالم رسول است و رنگ و
شخصیت او را دارد کالم مرسِ ل نیز هست.
بوی
ّ
آنکس که قرآن را فقط قولالبشر میداند در سقر است ،نه آنکس که
آنرا هم قول البشــر و هم کالم اهلل دانسته و از تحلیل بدوی رسالت
فراتر رفته و به افقهای تازهای دست یافته است.
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گزارش گروهها

 گروه علمی کـالم
 مدیر گروه :دکتر جهانگیر مسعودی

 دستیار پژوهشی :آقای حجت ایمانیکیا

هرمنوتیک و اندیشه اسالمی
دکتر جهانگیر مسعودی
مدیرگروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ارائه1395/02/1 :

گروههای علمی شعبه مشهد

دکتر مسعودی در ابتدای بحث صحبت از چیستی و چرایی هرمنوتیک
کرد و در ادامه به مسأله رابطه ی میان هرمنوتیک و اندیشه ی اسالمی
پرداخت .وی با توجه به رابطه ای که میان مباحث نواندیش��ی اسالمی
در سه دهه اخیر در کش��ورمان با هرمنوتیک برقرار بوده است توضیح
داد :س��ه دهه اخیر یعنی از دهه  60تا اواخر هشتاد مباحث هرمنوتیکی
در کش��ور رواج پیدا کرد ک��ه در این میان دهه هفت��اد اوج بحثهای
عمیق هرمنوتیکی به ویژه هرمنوتیک فلس��فی می باشد .روشنفکران
اسالمی بیشترین تاثیر را در آش��نایی ما با هرمنوتیک داشتند که البته
لزوم آن مورد س��وال اس��ت .به عقیده برخی این رش��ته علمی بیشتر
توس��ط نواندیشان و اصالح طلبان مذهبی و متالهان پروتستان در دوره
رنسانس در جهت تفسیر متن مقدس شکل گرفت و هدف آن چگونگی
و روش فهم متن بود.

مدیر گروه فلســفه دانشگاه فردوســی در ادامه به چیستی هرمنوتیک
پرداخت و اقوال مختلف در تعریف و تبیین آن را نقل نمود که اهم آراء
به شکل زیر است .1 :برخی هرمنوتیک را یک فن می دانند ،فن تشریح
نمادها(ریکور) .2 ،برخی یک هنر ،هنر تفسیر(کالدنیوس و شالیر ماخر)،
 .3برخی آن را یک نظریه می دانند ،نظریه تفســیر (ابوزید) .4 ،و برخی
آن را آموزه فهم(بابنــر) .تعابیر دیگر ،هرمنوتیک( )HermeneuticSرا
یک دانش فلســفی می داند ،یکی از فلسفه های مضاف  ،و در نهایت
دانشی فلسفی که از نظریه های مربوط به فهم سخن می گوید ،با تاکید
بر فهم متن()Text
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استاد فلسفه دانش��گاه فردوسی با کاوش در معنای لغوی و اصطالحی
هرمنوتیک عنوان کرد :عموما گفته می ش��ود این واژه به لحاظ ریشه
لغ��وی به دو واژه هرمینویین ( )hermeneueinدر ش��کل فعلی آن و
واژه هرمینیا( )hermeneiaکه قالب اس��می همان واژه قبلی است بر
م��ی گردد؛ اولی به معنای تفس��یر کردن و تاویل ک��ردن و دومی به

معنای تفس��یر یا تاویل .صورت ه��ای دیگری نیز از این
دو واژه در متون یونان باس��تان اس��تفاده شده است مانند
 :استفاده ارس��طو از این واژه در ارغنون که یکی از رساله
های نه گانه کتاب با عن��وان باری ارمینیاس  /فی العباره
 /در باره تفس��یر نام گذاری شده است ( .همان رساله ای
که ارس��طو در باره قضایا  ،در منطق ارائه کرد)همچنین از
این دو واژه بصورت اس��م در رس��اله های افالطون و نیز
در آثار اکثر نویس��ندگان یونان چ��ون گزنفون ،پلوتارک ،
اوریپیدس ،اپیکوروس  ،لوکرسیوس ،و لونگینوس استفاده
شده اس��ت .درتدقیق معنای لغوی واژه هرمنوتیک باید به
ریش��ه نهایی این واژه های یونانی و کاربردهای آنها توجه
کرد ؛ تمام این واژه ها و کاربردها نس��بتی با هرمس یکی
از خدایان درجه دو یونان دارد ؛ خدای پیام رس��ان .هرمس
در آوردن و ابالغ پیام خدایان برای انس��ان ها سه کار می
ک��رد .1 :بیان کردن پیام با صدای بلند .2 ،توضیح دادن و
تفس��یر کردن .3 ،ترجمه کردن .مبنا و نتیجه کار هرمس
ای��ن بود  :چیزی که بیگانه  ،غریب و جدا افتاده در زمان و
مکان وتجربه بود را تبدیل به امری آش��نا و حاضر و قابل
فهم م��ی کرد.وی امر دور را نزدیک ،ام��ر ناپیدا را پیدا و
امر غریب را آشـ�نا و امر نامفهوم را به امر مفهوم و آشـ�نا
تبدیل می کرد .مس��عودی خاطرنشان کرد :هرمنوتیک از
نظر لغوی یعنی کاری هرمس��ی انجام دادن .اما در معنای
اصطالحی یعنی دانش هرمنوتی��ک (.)Hermeneutics
وی در تکمله بحث افزود اگر کس��ی بپرسد با توجه به این
که در تقسیمات هرمنوتیک یکی از شاخه های هرمنوتیک
را به نام هرمنوتیک فلس��فی می نامند .آیا این بمعنای این
است که س��ایر اقسام هرمنوتیک غیر فلسفی است؟ پاسخ

این اس��ت خیر .در آن نام گذاری عنوان فلسفی به معنای
خاصی است وگرنه تمام انواع هرمنوتیک فلسفی هستند.

دکتر مسعودی در پاس��خ به این پرسش که چرا متفکران
مس��لمان ،آن هم روش��نفکران واصالح طلبان مذهبی از
هرمنوتیک به نحو گس��ترده اس��تفاده کردند؟ گفت :دو
پاسخ به این پرسش می توان بیان کرد .1 .پاسخ ساده.2 ،
پاسخ تحلیلی .پاسخ ساده این است که بگوییم :هرمنوتیک
مهمترین ابزار نواندیشی دینی و اصالح طلبی مذهبی است
فلذا آنان از این ابزار نهایت استفاده را برده اند .هرمنوتیک
ابزاری بود برای کشیشان پروتستان در توسعه اندیشه های
اصالح طلبی مس��یحی .هرمنوتی��ک در تولیدات اصحاب
پروتستان نقش بسزایی داش��ت .اما پاسخ تحلیلی به این
پرسش بر اساس یک مدل تحلیلی صورت می گیرد .مدل
تحلیلی ما در این جهت مدل شناخت درمانی است.
معاون آموزشی -پژوهشــی مجمع عالی حکمت اسالمی
مشــهد در ادامه به رابطه میــان هرمنوتیک و تاثیر آن بر
اندیشه اســامی پرداخت و پس از بررسی مسآله دغدغه
نواندیشان مســلمان در  150سال اخیر و همچنین مساله
انحطاط تمدن اســامی و از همه مهمتر مساله ی اسالم
و مدرنیته به پاســخهای نواندیشان مسلمان از سید جمال
تا مطهری به این مســائل پرداخت و پاسخهای آنان را در
دو دســته رفتار درمانی و شناخت درمانی جای داد و افزود:
طرفداران رفتاردرمانی چون ســید جمال الدین اسدابادی و
عبده و رشید رضا و اخوان المسلمین و بسیاری از نوگرایان
سنتی مشکل تمدنی ما را در رفتارهای دینی ما می دانند و
به همین دلیل راه حل درمان این مشکالت را در بازگشت
عملی به اســام اصیل و عمل بر اســاس آن شــعار آنان
است .وی همچنین ابراز داشت :طرفداران شناخت درمانی
 ،مانند محمد اقبال ،و نوع متفکران و نوگرایان پس از وی
 ،حتی سنت گرایانی چون استاد مطهری و امام خمینی (ره)
راه حل اصلی در درمان مشکالت تمدنی اسالم را در تغییر
شناخت های ما از سنت و مدرنیته و تاثیرات آن و همچنین
خواســته های بشر امروزی و در نتیجه اصالح و تغییر می
دانند .این مســاله در کتاب ده گفتار استاد مطهری و کتاب
Reconstruction of Religious Thought in Islam

مدیر گروه کالم مجمع عالی حکمت مش��هد عنوان داشت :اگر پرسیده
شود جایگاه هرمنوتیک در پروژه ش��ناخت درمانی نواندیشان مسلمان
کجاس��ت؟ پاس��خش این اس��ت که :ش��ناخت درمانی همان پروژه
تغییر فهم ها س��ت و این تنها از راه هرمنوتیک میسر خواهد بود زیرا،
هرمنوتیک بهترین ابزار برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به این تغییر
فهم و بهترین سازوکار برای این تغییر فهم است.

دکتر مسعودی در ادامه به ذکر سه نمونه از نمونه های بارز آن پرداخت
که با پروژه ش��ناخت درمانی س��عی در حل پروژه تغییر فهم ها کردند.
اولین نمونه در نظریه قبض و بس��ط تئوریک سروش بود که معرفت
دین��ی را متمایز از دین می داند و نتیجه آن قداس��ت زدائی از فهم و
معرفت دینی اس��ت .نمونه دوم آن تمرکز شبستری و دیگر نواندیشان
مسلمان بر قرائت رسمی از دین و نقد آن است که قداست زدائی از فهم
و قرائت مش��هور و متعارف را به دنبال دارد .نمونه سوم ،تمرکز ابوزید و
سروش بر تفسیر بشری و مدرن از وحی و نبوت است که قداست زدائی
از متن مقدس نتیجه آن است.
عض��و هیآت علمی دانشــگاه فردوس��ی در پایان ضمن بیان اقسـ�ام
هرمنوتیک خاطرنش��ان کرد :این که کدام هرمنوتیک مناس��ب پروژه
روشنفکران مسلمان است ؟ و این که آیا هرمنوتیک فقط ابزار پیشبرد
نظریه روشنفکران نوگراست؟

افزود در پاس��خ پرسش اول به نظر می رس��د نواندیشان نوگرا بیشتر
به هرمنوتی��ک مدرن ،هرمنوتیک فلس��فی و هرمنوتیک نس��بیگرا
(تاریخیگرا) رغبت بیشتری نش��ان دادند تا دیگر مکاتب هرمنوتیک،
زیرا ایده های تاریخی گرا و نس��بی گرا در این نوع هرمنوتیک با پروژه
نواندیشی آنان سازگاری بیش��تری داشته است اما نسبت به پاسخ دوم
فلس��فی بیان کننده نظریه های
باید گفت :هرمنوتیک به عنوان دانش
ِ
فهم و تفس��یرمتن ،برای تمام اندیشمندانی که با مساله فهم متن سرو
کار دارند مفید و بلکه ضروری اس��ت نه فقط برای نواندیش��ان نوگرا و
دگراندیش.پس هرمنوتیک دانشی ضروری برای همه متعاطیان علوم و
معارف دینی است .از نمونه های قواعد معروف در هرمنوتیک کالسیک
و هرمنوتی��ک مدرن که قابلیت بهره ب��رداری در معارف دینی را دارد
عبارت اس��ت از :دور هرمنوتیکی  .از این قاعده هرمنوتیکی در مباحث
عمومی معرفت شناس��ی دینی می توان بهره برد از جمله در نگاه جدید
به رابطه عقل و دین و تعیین نسبت صحیح میان این دو .وی سپس به
تشریح این نمونه پرداخت.

محمد اقبال به خوبی نمایان شده است.
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گزارش گروهها

گروهعلمیمنطقومعرفتشناسی
 مدیر گروه :جناب آقای دکتر ظهیری

آشنایی با مبانی معرفتشناسی اسالمی و معاصر ()1
حجتاالسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح
مدیرگروه فلسفه اخالق مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1395/06/4 :

گروههای علمی شعبه مشهد

درابتدای بحث الزم اس��ت اشاره کنم که انتخاب یک معنا برای یک لفظ,
نوعی انشاء است و نمی توان به آن ایراد گرفت ,لذا اگر یقین را به صورتی
تعریف کردیم که حتی یک مصداق هم پیدا نکرد ،نمی توان به این تعریف
ایراد گرفت.

نکته بعدی این که معرفت را می توان به عنوان موضوع علم معرفت شناسی
بررسی کرد اما آیا این مسئله که انسان هنگام یقین و معرفت به امری ,چه
مؤلفه هایی دارد ,جزو مسائل معرفت شناسی است؟ درفرضی که باشد آیا
با دیگر مسائل معرفت شناسی مثل صدق و توجیه ارتباط دارد؟ من معتقدم
تحلیل مؤلفه ها و عناصر معرفت به معنای یقین ,ربطی به مسائل معرفت
شناسی ندارد؛ یقین ,در مقوله باور قرار می گیرد و باور یعنی رابطه صاحب
معرفت با معرفت؛ عدم ارتباط صدق با باور که روشن است و در توجیه هم
می توان فقدان باور را تصور کرد یعنی دغدغه توجیه این است که اگر قرار
باشد کسی به این قضیه باور پیدا کند معرفتش موجه باشد.
دغدغه اصلی معرفت شناسی این است که آن چه عرفا معرفت است در چه
شرایطی برای کشف واقع قابل اعتماد است ,لذا مسئله اصلی اینجا توجیه
است و هدف ,توجیه معرفت است یا بهتر است بگوییم توجیه صدق معرفت.

تفکیک میان یقین معرفت شناختی و یقین روان شناختی تفکیک درست
و مهمی اس��ت .عنصر جزم در یقین یک عنصر روان شناختی است که ما
در معرفت شناسی به آن کاری نداریم .قدما در تحلیل یقین ,از عنصر جزم
اس��تفاده کرده اند اما بررسی مطالب ایشان نشان می دهد که مقصودشان
صرفا یک حالت روانشناسانه نبوده است و شاهدش اضافه نمودن قید ثابت
اس��ت؛ به عبارتی آیا یقینی بودن برهان بدین معناست که اگر آن را ارائه
کردیم ,شخص باید به مفادش یقین کند؟ فرض کنید کسی دچار وسواس
فکری اس��ت یا عناد دارد؛ او هیچ گاه یقین نمی کند .یا به عکس ,فرض
کنید کسی به مثل مشهورات هم یقین می کند؛ با این حساب ,یقینی بودن
برهان نسبت به اشخاص و حاالت و شرایط تغییر می کند .به نظر می آید
قید ثابت در تحلیل یقین نش��ان می دهد مقصود از آن چیز دیگری است.
تفصیلی ترین بحث را در این جا فارابی کرده است.
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ب��ا توضیح فوق ,قید یقین را در برهان ,می توان یقین منطقی نامید یعنی

این شیوه استدالل منطقا باید موجب یقین شود ,یعنی باالترین
درجه قابلیت اعتماد برای کش��ف واق��ع؛ درجه ای که درصد
خودش ,صد و درصد نقیضش صفر باشد.

اگر مطلق حصول ای��ن درجه از یقین منطقی را انکار کردید
هیچ درجه ای از اعتبار برای هیچ معرفتی قابل تصور نیست,
زیرا درجات دیگر ,در مقایس��ه با آن سنجیده می شوند ,حتی
تصور حالت ش��ک هم ,بدون آن بی معناست؛ خیلی از غربی
ها مثل جان الک هم این را دارند که درجه معرفت براساس
یقین شناخته می شود.
در حاش��یه عرض کنم که بهترین بررس��ی ای��ن درجات و
احتماالت قابلیت اعتماد به یک گزاره برای کش��ف واقع به
ِ
صورت طریقه محاسبه درجه احتمال معرفت شناسی ,ضمن
تعریف درجه احتمال در کتاب مبانی منطقی استقراء و توسط
شهید صدر انجام گرفته است که در نوع خود کاری بی نظیر
است .البته ایشان در این کتاب سعی در باالبردن این درجات
احتمال به مرتبه یقین دارد که ممکن است در جای خود قابل
مناقشه باشد.

یقین منطقی
بحث مهم این اس��ت که مالک حص��ول این ِ
چیس��ت؟ به عقیده ما تنها ی��ک راه دارد و آن علم حضوری
اس��ت .معرفت حضوری معرفتی خودموجه است و نیازی به
واسطه ندارد .توجیه بدیهیات به واسطه علم حضوری و توجیه
مسائل نظری به واسطه بدیهیات اس��ت .به نظر بنده ,تمام
ابهامات ارجاع علم حصولی به علم حضوری در جای خود قابل
توضیح و پاسخ است.
البته اینکه در فلس��فه اسالمی از طرفی تأکید بر عنصر یقین
شده است و از طرفی مثل محسوسات و مجربات هم در شمار
بدیهیات قرار گرفته است محل تأمل است و به نظر ما صرفا
اولیات و وجدانیات می تواند بدیهی باشند.

گروهعلمیمنطقومعرفتشناسی
 مدیر گروه :جناب آقای دکتر ظهیری

آشنایی با مبانی معرفتشناسی اسالمی و معاصر ()2
حجتاالسالم والمسلمین دکتر سیدعلی طالقانی

تاریخ ارائه1395/06/18 :

ايشــان ابتدا به پیشینه مکتوب معرفت شناسی و تاریخ آن
که به یونان باستان برمی گردد ،پرداخت و معرفت شناسی
را یــک معرفت درجه دو معرفــي نمود «یعنی در معرفت
شناسي معرفت ،خود موضوع معرفت قرار می گیرد».

جغرافیای مباحث معرفت شناســی و تقسیم آن به معرفت
شناسی کلی و  epistemologyاز دیگر مباحث این جلسه
بود .آقاي طالقانی اذعان کرد که « :ســه رشــته تفکیک
شده فلســفی که عبارتند از  ،epistemologyفلسفه علم
و فلســفه ذهن ،مهمترین یا اعظم مباحث معرفت شناسی
کلی را تشــکیل می دهند» .ایشــان درباره منابع معرفت
گفت«:امروزه این منابع بســیار وســیع شده است .به طور
متعارف  5منبع به عنوان منبع معرفتی شناسایی شده است.
 .1ادارک حســی  .2استعدادورزی  .3حافظه  .4شهادت و
گواهی  .5درون نگری»
بخش دیگری از مباحث  ،epistemologyمربوط به انواع
معرفت است .به عقیده این دانش آموخته فلسفه تحلیلی در
پژوهش��گاه دانش های بنیادی  ،تمام این شاخه از معرفت
شناسی معاصر عمدتا بر معرفت شناسي گزاره ای (معرفت
که …) متمرکز اس��ت؛ نه معرف��ت مواجهی و نه معرفت
مهارتی.

گروههای علمی شعبه مشهد
حجت االس�لام طالقانی ،بحث ش��کاکیت و امکان معرفت را اینگونه
مطرح فرمودند :آیا اساس�� ًا معرفت ممکن اس��ت؟ این بحث ،موضوعی
اس��ت که درباره یافتن پاس��خ به یک س��وال موجهاتی و مدال مطرح
می ش��ود .آیا اصال ً ممکن است یا خیر؟ کسی که می گوید« :ما نمی
توانیم بدانیم» ،شکاک است ولی کسی که می گوید« :ما نمی دانیم»،
شکاک نیست بلکه ادعای جهل می کند .البته روشن است که شکاکیت
به جهل هم ختم می ش��ود .پس معیار شکاکیت مشخص میشود .به
همین جهات ش��کاکیت تقسیم می شود به .1شکاکیت منطقه ای و .2
شکاکیت فراگیر.
در پایان ایشان به رابطه شکاکیت با تحلیل معرفت پرداخته و فرمودند:
«امروزه در معرفت شناس��ی معاصر ،همان تعابیر سه جزئی افالطونی
رایج است .معرفت مساوی است با باور صادق و موجه .پس روشن می
شود که همه معرفت در ذهن ما نیس��ت .امری بینابینی است .بخشی
در ذهن ما و بخش��ی دیگر از آن در عالم خارج است .اما ما چگونه می
توانیم به واقع دسترسی داش��ته باشیم؟ پس احتمال تولید گزاره های
صادق و کاذب وجود دارد 50 .درصد احتمال صدق و  50درصد احتمال
ک��ذب وجود دارد .اما با توجه به این احتمال صدق و کذب ،به هر حال
نمی توانیم قائل به شکاکیت شویم».
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