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سخن نخست
خبرنامه علمي حکمت اســامي که اخبار علمي ،فرهنگي و گزارش برنامههاي مجمع عالي حکمت اسالمي را پوشش ميدهد،
تاکنون  42شماره از آن منتشر ،عرضه و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است که به لطف خداي متعال با استقبال مناسب اساتيد،

فرهيختگان و مراکز علمي مواجه بوده است.

البته چند ماهي روند انتشار منظم آن ـکه به صورت دو ماهنامه بود ـ به دالیلی و تحت تأثیر عواملي مختل شد که بحمدهلل موانع

موجود برطرف گردید و هماکنون شاهد انتشار مجدد خبرنامه علمی حکمت اسالمی هستيم و اميدواريم در شرایط جدید شاهد انتشار
آن بهصورت منظمتر و دقیق تر از قبل باشيم.

با بررســي محتوا و صورت شــمارههای منتشر شده از نخستین شماره خبرنامه تاکنون ،بهتر و مشهودتر به تغييرات ک ّمي و کيفي
آن میرســیم .در شــمارههاي آغازين برخي مصاحبهها و اخبار و گاه مطالب برخي نشستهای علمی منتشر میشد که بهلحاظ
صوري ،شکلي و محتوایی با وضعيت امروزي تفاوت چشمگيري داشت .اما اکنون خبرنامه علمي حکمت اسالمي حاوي گزارش

تفصيلي نشستهاي علمي ،گزارش اجمالي جلسات گروههاي علمي ،اخبار علمي و فرهنگي مجمع عالی ،ويژهنامهها ،مصاحبهها،
معرفي آثار ،و ...ميباشد که تالش شده است کوشش و عملکرد مجمع عالي حکمت اسالمي ـاعم از دفتر مرکزي و شعب آن ـ

را اطالعرساني و تبيين کند.

اکنون که در شــرايط جديد ،دايره فعاليتهاي فرهنگي و علمي ـ آموزشــي و پژوهشي ـ توليدات ـ مکتوب ،صوتي و تصویری ـ
شعب ،گروهها و ...توسعه يافته قطع ًا انتشار منظم خبرنامه در جهت پوشش خبري و رسانهاي اين امور ،ضرورتي جدي و غيرقابل
انکار یافته است .البته توجه به امور بصري و زيبايي ظاهري و طراحي مناسب و عالي نيز نبايد از نظر دستاندرکاران نشریه مغفول

بماند.

ناگفته نماند بخش اعظمی از موفقيت و جلب اعتماد مخاطبان حکمتدوست را مرهون عنايت و توجه خاص اساتيد ،فرهيختگان
و عالقمندان به علوم عقلی اسالمی ميدانيم که با دقت نظر و حسن توجه مطالب خبرنامه حکمت اسالمی را مطالعه و همیشه
نقطه نظرات خود را بزرگوارانه بيان داشتهاند .از این رو همچنان امیدوار و معتقديم که اين روند بسيار خوب و اين نگرش مناسب،

با قوت ادامه یابد .ضمن اینکه همه عالقهمندان به حکمت اسالمي ،خبرنامه علمي حکمت اسالمي را متعلق به خود دانند و نقاط
قوت و ضعف آنرا جهت ارتقا و اصالح شمارههای آتی بيان دارند .اميدواريم بتوانيم در شرايطي که برنامههاي علمي و فرهنگي
مجمع عالي حکمت اسالمي در روند بسيار خوب و چشمگيري قرار دارد ،اين نشريه نيز به وظيفه اطالعرساني سريع و دقيق خود

عمل نمايد .انشاء اهلل

محمدباقر خراسانی (مدیر اجرایی)

گزارش تفصیلی

نشستهای علمی











نشست علمی

فلسفه آموزش عالی در

جمهوری اسالمی ایران

نشســت علمی با موضوع « فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران» در تاریخ ششم آبانماه 1395در سالن
اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد .این نشست علمی با ارائه مطالبی از حجتاالسالم والمسلمین دکتر
مســعود آذربایجانی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) ،آقای دکتر ناصرالدین علی تقویان ( عضو هیئت
علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی) و خانم دکتر جمیله علم الهدی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی
و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی) صورت پذیرفت .دبیری علمی این نشست را جناب آقای دکتر هادی موسوی
(پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) بر عهده داشتند .متن کامل این نشست تقدیم خوانندگان محترم میشود.

الرحیم .خدمت
الرحمــن ّ
دبیر علمی :بســم اهلل ّ
تمامی اساتید و محققان خوشآمد میگویم .از همه
دســتاندرکارانی که برای برگزاری این جمع علمی
تالش کردند ،تش��کر میکنم .إن شاء اهلل با نشست "فلسفه
آموزش عالی در جمهوری اســامی ایــران" در خدمتتان
هستیم .اساتید حاضر در جلسه:

جناب آقــای دکتــر ناصرال ّدین تقویان ،مقــاالت متعددی
نگاشتهاند و از جمله کتابهای منتشرشده ایشان میتوان به
"شناختشناسی مفاهیم کلیدی در فلسفه" و تعدادی ترجمه
بسیار مفید در زمینه مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی اشاره
کرد .کتابی با عنوان "هابرماس ،زبان و کنش همرسانشی"
هم از ایش��ان در دس��ت چاپ است .إن ش��اء اهلل با بحثی
که پیرامون جریانشناسی فلســفه آموزش عالی در فلسفه
غرب آغاز میش��ود در خدمت ایش��ان هستیم .این بحث تا
مفهومشناسی دانشگاه اجتماعی و نسبت دانشگاه و سیاست
در ایــران ادامه مییابد ،و در بخش آخر راهکارها و ترســیم
افقهای آموزش عالی را از ایشان خواهیم شنید.

بعد از ایشان در خدمت سرکار خانم دکتر جمیله علم الهدی،
دکترای تربیت اسالمی و دانشیار گروه تربیتی دانشگاه شهید
بهشتی هستیم .ایشان عالوه بر مقاالت متعدد ـ که به جهت
فراوانی آنها از ذکرش��ان صرف نظر میکنیم ،کتابهایی نیز
منتش��ر کردهاند .از جمله" :نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ـ
که به عربی هم ترجمه شده است" ،مبانی تربیت اسالمی و
برنامهریزی درسی"" ،تأثیر جریان روشنفکری در سکوالریسم
تربیتی ایران" ،و "مبانی فلسفی نهضت تربیتی امام خمینی".

در بخش آخر هم در خدمت آقای دکتر مسعود آذربایجانی هستیم .ایشان
مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسالمی ،و دانشیار گروه
روانشناسی پژوهش��گاه حوزه و دانشگاه هستند .از آنجا که ایشان عضو
شورای تحول علوم انسانی هستند ،پیگیری این بحثها را یکی از وظایف
خودشان در عرصه دانشـ�گاه و حوزوی میدانند .کتابهایی که تا کنون
از ایشان منتشر شـ�ده ،عبارتاند از" :روانشناسی اجتماعی با نگرش به
منابع اسالمی"" ،مقیاس سنجش دینداری"" ،مبانی نظری مقیاسهای
دینی”“ ،روانشناسی در نهج البالغه"" ،روانشناسی دین از دیدگاه ویلیامز
جیمز"" ،نگاهی به روانشناســی اســامی"" ،درآمدی بر روانشناسی
"معرفی مقیاسهای دینی".
دین" و ّ

گروه فلسفه علوم انســانی مجمع ،خودش را موظف میداند که در حوزه
بحثهای فلســفی پیرامون علوم انســانی که پرداختن به آنها در کشور
ضرورت دارد ،وارد شــود .در این راســتا دو کتاب نیز تا کنون چاپ کرده
است .یک کتاب با عنوان "علم دینی دیدگاهها و تحلیلها" که در آن به
بررســی دیدگاههای مختلف در مورد علم دینی پرداخته شده است .کتاب
دیگر "ظرفیتشناسی علوم اسالمی برای علوم انسانی" که در آن از اساتید
مختلف علوم اسالمی اســتفاده شده و ظرفیتهایی که ممکن است این
علوم برای علوم انسانی داشته باشد در این کتاب ترسیم شده است.
محورهای بحثی که قرار اســت إن شاء اهلل ایشان ارائه کنند عبارتاند از:
اهمیت و ضرورت بحث فلسفه آموزش عالی ،تعریف مفاهیم ،دیدگاههایی
در باب هدف آموزش عالی و هدف آموزش عالی بر اســاس افقهایی که
فلسفه اسالمی میتواند برای ما ترسیم کند.
از اس��اتید محترم دعوت میکنم که برای ارائه تشریف بیاورند .در خدمت
آقای دکتر تقویان هستیم.
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دکتر تقویان :با نام و یاد خدا،
خدمت استادان بزرگوار و حضار
محترم ســام عرض میکنم.
بسیار خوشحالم که این نشست
برگزار شــد .میتــوان گفت
برگــزاری این نشســت با این
عنوان ـ فلسفه آموزش عالی در
ایران ـ در نوع خود اقدام بدیع و
کمسابقهای در کشور است.

از آنجا که ممکن است با ضیق
وقت مواجه شــویم از مق ّدمات
صرف نظــر میکنــم و وارد
اصل بحث میشــوم .سعی میکنم مطالبم را به صورت کوتاه و مختصر
دستهبندی کنم ،تا خودم شخص ًا بتوانم از دیدگاههای خانم دکتر علمالهدی
و آقای دکتر آذربایجانی بیشتر استفاده کنم.
بخش اول ،مروری تاریخی اســت بر دیدگاههای عمده فلســفی که در
فلسفه غرب درباره دانشگاه ابراز شده است .البته این مرور تاریخی با یک
مشخصی است که خدمت شما خواهم گفت.
چشمانداز و یک زاویه دید
ّ

بخــش دوم ،ارائه یک الگو یا چارچوب مفهومی درباره انواع رویکردهایی
اســت که میتوانیم به آموزش عالی و دانشگاه داشته باشیم .این بخش
کموبیش حاصل تأ ّمالت خودم است.

بخش سوم ،نگاهی انتقادی به وضعیت آموزش عالی در ایران در دو بخش
دانشــگاه و حوزه اســت .به هر حال از نظر من حوزه هم نوعی آموزش و
پژوهش عالی است.
با این مقدمه کوتاه وارد بحث میشوم.

سیر تحول اندیشه فلسفی درباره دانشگاه در غرب
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ش عالی در فلسفه غرب
تأ ّمالت فلسفی درباره دانشگاه و آموزش و پژوه 
ــ منظورم فلسفه مدرن غرب است ــ تقریب ًا از اواخر قرن هفدهم شروع
شد .در دوران مدرن دو جریان عمده یا دو نوع دانشگاه در غرب پدید آمد
که یکی دگردیســی نوعی دانشــگاه از دوره قرون وسطی بود و دیگری
تأسیس دانشگاه .در کشــورهایی مثل ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا و انگلستان
دانشگاه تأسیس نشد ،بلکه تداوم همان اسکوالهای قرون وسطی بود که
در طول زمان به دانشگاه مدرن تحول یافت و آن چیزی که امروز به عنوان
دانشــگاه مدرن در این کشورها میبینیم مثل دانشگاه آکسفورد ،دانشگاه
ســوربن و دانشگاههای دیگر ،همگی در پیشینیه خود یک مرکز مذهبی،
مرکز آموزش علم مذهبی کلیســایی یا اص ً
ال کلیسا و صومعه بودهاند و به
تدریج پیشــرفت کردهاند .چیزی شبیه حوزههای علمیه در ایران ،که البته
حوزههای علمیه به سمت دانشگاه متحول نشد ولی در آن چند کشور این
تحول اتفاق افتاد.

به عبارت دیگر در کشــورهایی که نام بردم ،دانشگاه مدرن
تأسیس نشد بلکه دگردیسی اسکوالی سدههای میانه شکل
گرفت .بنابراین در این کشــورها مسأله تأسیس وجود ندارد
و تقریب ًا مسأله فلســفی درباره دانشگاه مطرح نیست .یعنی
فیلسوفان این کشورها از همان قرون  16و  17به طور عمده
با مسئلهای به نام دانشگاه و آموزش عالی مواجه نبودهاند.
ا ّما آلمان کشور دیگر اروپایی است که میتوان گفت دانشگاه
در آن به نحو دیگری شکل گرفته است وحتی میتوان گفت
دانشگاه در آن تأسیس شد .دانشگاههایی که در آلمان وجود
دارد ،از قرون  16و  17به بعد ،با یک ایده مشــخص از ابتدا
بنیان گذاشته شدند و به نوعی میتوان گفت تأسیس شدند.
حاصل دگردیســی سازمانها و نهادهای آموزش عالی که از
قبل وجود داشتند نیستند .به همین دلیل مسأله آموزش عالی
به عنوان یک مســأله فلسفی بیشــتر در آلمان مطرح شد و
آنجاست که میبینیم فیلسوفان بزرگ آلمانی از قرن  17به
بعد مشخص ًا درباره دانشگاه تأ ّمل فلسفی کردند ،سخن گفتند
و مطلب نوشتند.

رگههایی از این جریان را به شکل بسیار خفیف در الیبنیتس
میبینیم که مطالبی درباره دانشــگاه گفته است .جلوتر که
بیاییم میتوانیم از کانت نام ببریم که مشخص ًا درباره دانشگاه
کتابی دارد به نام "ستیز دانشکدهها" .بعد از او ،هگل مشخص ًا
درباره دانشگاه تأ ّمل فلسفی کرده است .شلینگ ،فیشته ،تا به
همبولت میرسد که صورتبندی نظریه دانشگاه کالسیک
آلمانی را به دست میدهد .بعد نیچه ،هایدگر ،یاسپرس و اخیراً
هابرماس همگی دانشگاه را مشخص ًا و بهطور جداگانه موضوع
تأ ّمل فلسفی قرار دادند.
دلیل توجه فالسفه آلمانی به ایده دانشگاه و آموزش
عالی

این امر یک دلیل تاریخی ،اجتماعی و سیاسی دارد .میدانیم
که آلمان مثل کشــورهای دیگر اروپایی وحدت ســرزمینی
نداشــت .آن چیزی که ما امروز به نام کشور آلمان م ّتحد یا
آلمانی که از دوران پروس به این طرف آمده است میشناسیم،
همواره با مشکل وحدت سرزمینی و وحدت ملی مواجه بوده
و چالشهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زیادی هم در این
زمینه داشته اســت .موضوع تأسیس دولت مدرن و تأسیس
دانشــگاه مدرن در آلمان تقارن عجیبی با هم دارد .در قرون
 17و  18میبینیم که این دو موضوع همراه هم هســتند .در
تأ ّمالت فیلســوفانی که درباره دانشگاه سخن گفتهاند نیز به
نحوی میتوان ربط این دو موضوع به یکدیگر را دید .به نظر
میرسد که گویا دانشگاه ،ابزار یا محملی است که میتواند به

داستان وحدت ملی ــ که همواره مسأله تاریخی آلمان بوده
اســت وحتی امروز هم به یک معنا تداوم دارد ــ کمک کند
یاحتی عامل اصلی و محوری وحدت ملی آلمانیها باشد.
مقایسه جریان شکلگیری دانشگاه در ایران و آلمان

ایــن مطالب را گفتم چون ــــ همانطور که در بخشهای
بعدی سخنم اشــاره خواهم کرد ــ تأسیس دانشگاه مدرن
در ایــران با آنچه که در قــرون  17و  18در آلمان در مورد
دانشگاه اتفاق افتاده است شباهتهایی دارد .در ایران هم به
نوعی میان شکلگیری دانشگاه مدرن و تأسیس دولت مدرن
تقــارن وجود دارد و اتفاق ًا خود دولت مدرن ــ پهلوی اول ــ
عامل تأسیس دانشگاه است .تأسیس دانشگاه ،جزئی از فرآیند
تـملّتســازی و البته نهادهای
مدرنیزاســیون است که دول 
آموزشی متناســب با آن را هم شامل میشود و خود دولت،
خود حکومت این کار را به عهده میگیرد .البته در آلمان رابطه
بین دانشگاه و حکومت بیشتر دو طرفه بود.

بنابراین نقطه تمرکز من در اینجا مباحثی است که فیلسوفان
آلمانی درباره دانشگاه و آموزش عالی مطرح کردهاند و دلیل
آن هم همین تشــابه تاریخی و ساختاری است که با آلمان
داریم .یعنی ایران و آلمان به نوعی در مســألهمندی دانشگاه
تشابه دارند .بنابراین من از تجربه کشورهایی که ابتدا نام بردم
یعنی فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و انگلستان میگذرم .به آنها کاری
نداریــم چون این موضوع به آن اندازه و معنایی که در آلمان
مورد تأ ّمل فلسفی بوده در این کشورها نبوده است .کمی در
مورد این س ّنت دانشگاهپژوه فلسفی صحبت میکنم.
تقسیمبندی تأ ّمالت فالسفه آلمانی درباره دانشگاه

من تأ ّمالت ،پرســشها و مطالب فیلســوفان آلمانی درباره
دانشگاه را به سه دسته تقسیم کردهام:

ـ پرسشگران کالسیک دانشــگاه :فیلسوفانی مثل کانت،
هگل ،همبولت و به طور کلّی جریان ایدهآلیسم آلمان در این
دسته جای میگیرند .مشخصات فکری این دسته را توضیح
خواهم داد.
ـ پرســشگران رادیکال دانشگاه :نیچه و هایدگر را جزء این
دسته قرار میدهم.

ـ پرســشگران کریتیکال (انتقادی) دانشــگاه :یاسیرس و
هابرماس مشخص ًا جزء این دسته هستند.
مشخصات فکری پرسشگران کالسیک

به تعبیر دیگر پرســشگران کالســیک مثل کانــت و ...با
همکاری دولت وظیفه ساختن ( )constructionایده دانشگاه

وحتی خود نهاد دانشگاه را به عهده گرفتند .مسأله آنها این بود که به لحاظ
فلســفی و معرفتی ،روایت و ایده منسجمی از آموزش و پژهش عالی به
دست دهند که به داستان وحدت ملی و پرورش روح ملی و قومی آلمانی
کمک کند و به گونهای نســبت خود را با دولت روشــن سازد .مفهوم یا
اصطالح آلمانی "بیلدونگ" ( )bildungحاصل همین تأ ّمالت اســت .اگر
تحول مفهومی این اصطالح را در زبان آلمانی دنبال کنیم ،میبینیم در این
دوره خاص مفهوم بیلدونگ داللتهای معنایی بسیار جدیدتر و متن ّوعتری
به خود میگیرد که اگر بخواهیم به زبان فارسی ترجمه کنیم ،شاید بتوانیم
بخش عمده آن را پرورش روح قومی بگوییم .یعنی مجموعهای از اقدامات،
سازوکارها ،نمادها و ایدهها که در خدمت بازتولید نسلهای آلمانی هستند تا
بتوانند آن روح قومی آلمانی را احیا کنند و ق ّوت ببخشند و در نهایت کمکی
باشند برای وحدت ملی آلمان.
پس ایده کالســیک دانشــگاه اینجا و در این تیره فکری متولّد میشود
و صورتبندی نظری منســجم آن را مشــخص ًا کانت در رســاله «ستیز
دانشکدهها» ارائه میدهد .در این صورتبندی ،کانت میگوید ایده دانشگاه
یا دانشــگاه کالسیک قاعدت ًا شامل سه دانشکده عمده میشود :دانشکده
علوم طبیعی ،دانشــکده حقوق و دانشکده فلسفه .او این دانشکدهها را در
یک سلســله مراتب طولی قرار میدهد به طوری که دانشکده فلسفه در
رأس آن قرار میگیرد .گویی دانشکده فلسفه است که باید مغز متفکر کل
دانشگاه باشد ،باید همه دانشکدهها یا رشتههای علمی دیگر را هدایت کند.
بنابراین در ایده کالسیک دانشگاه میبینیم که محوریت با فلسفه است.

ما میدانیم که جریان ایدهآلیسم آلمانی ویژگی بسیار منحصر به فردی دارد
و آن عبارت است از باور به «ایده» .یعنی خود ایده ،برای این جریان بسیار
مهم اســت؛ ایدهای که در ذهن سوژه تولید میشود ،پروش پیدا میکند و
خودتأملگر است.این ساختار سوبژکتیو مفهوم ایده که خودش را در فلسفه
معرفتشناسی ایدهآلیسم آلمانی نشان داده است ،دقیق ًا در «ایده دانشگاه»
هم خودش را نشــان میدهد .گویی فلسفه همان نقش مغز متفکری که
در سوژه انسانی دارد را در زمین اجتماع هم ایفا میکند .همین ایدهباوری
یا ایدهآلیســمی که از کانت شروع میشود ،در فیشته ،شلینگ و هگل به
تکامل میرســد و همه آنها به نوعی ،ایده کالســیک دانشگاه آلمانی را
مــدام تکمیل و بارور میکنند ،تا در نهایت به همبولت میرســد .او یک
صورتبندی کاربردی از ایده کالســیک دانشگاه ارائه میکند که به طور
فشرده اشاره میکنم.
صورتبندی همبولت از ایده کالسیک دانشگاه

در این صورتبندی سه اصل بسیار مهم وجود دارد که به ترتیب عبارتاند
از:
 .1وحــدت آمــوزش و پژوهش :اینکه مــا امروز میبینیــم معمو ًال در
دانشگاههای کشــورهای دیگر نظیر آمریکا وحتی در ایران میبینیم که
میــان حوزه آمــوزش و حوزه پژوهش نوعی جدایی وجــود دارد ،در ایده
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نشست علمی

 فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران

کالسیک آلمانی این دو حوزه کام ً
ال در هم آمیختهاند ،و تدریس کالسی
اســتاد جزئی از فرآیند پژوهش او هم هست .چنانکه در مورد آموزش هم
اینگونه اســت و درسگفتارها در قالب کتاب چاپ میشود و به برونداد
پژوهشی تبدیل میشود .بسیاری از درسگفتارها اینگونهاند و بسیاری از
کتابها هم برآمده از همین درسگفتارها هستند.

ر ّدپــای این اصل را هنوز هم در نظام آمــوزش آلمان میبینیم .در آلمان
آموزش عمومی و آموزش عالی جدای از هم نیســتند .من این مســأله را
در امتــداد همان اصل وحدت آموزش و پژوهش میدانم ،زیرا در آموزش
عمومی اص ً
ال بحث پژوهش مطرح نیســت و یکسره آموزش است .گویا
آموزش عالی یا دانشگاه ،متولّی امر پژوهش است .ولی در آلمان اعتقاد بر
این است که این دو نهاد از هم جدا نیستند و نمیتوانیم به لحاظ ساختاری
و نهادی ،آنها را از هم جدا کنیم.
 .2آزادی آکادمیک هم در تدریس و هم در پژوهش.

 .3اهمیت محوری دانشکده فلسفه در هر دانشگاهی :در تمامی دانشگاههایی
که در آلمان تأسیس شــد از جمله دانشگاه برلین که خود همبولت آن را
تأسیس کرده است ،میبینیم که دانشکده فلسفه اهمیت محوری دارد.
مشخصات فکری پرسشگران رادیکال

نمایندگان دسته دوم که من نام آن را پرسشگران رادیکال گذاشتهام نیچه
و هایدگر ،هستند .آنان ایده کالسیک دانشگاه را نقد ویرانگر میکنند و
هــر کدام از زاویه دید خود وظیفــ ه  deconstructionآن ایده را به عهده
میگیرند .البته نیچه همان نقدهایی را که با محور ّیت نقد سوژه بر هگل و
ایدهآلیسم آلمانی وارد کرده بود ،در نقد ایده کالسیک دانشگاه بازتولید کرد
و در نهایت دانشگاه آلمانی را نماد خرابی و فساد روح آلمانی دانست .نیچه
معتقد بود که دانشــگاه به گونهای با دولت درآمیخته شده است و چون از
نظر او دولت نماد فســاد روح آلمانی بود ،دانشگاه را هم تهدیدی برای آن
روح اصیل آلمانی میدانست ــ توجه داشته باشید که مفهوم اصالت برای
این دسته و به ویژه نیچه و بعد هایدگر بسیار مهم است.
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ا ّمــا این نقد یا ویرانگــری در هایدگر به گونهای دیگــر صورت گرفت.
همانطــور که میدانید هایدگر به طور ّ
کل منتقد مدرنیته اســت و تمام
سازوکارها ،نهادها و امور برآمده از اندیشه مدرن را نقد میکند .البته این نقد
در ادامه نقد کلّی او بر متافیزیک غربی بعد از افالطون است .اما از سوی
دیگر میگوید که دانشــگاه در آلمان باید به همان وظیفه اصلی خودش
که بازسازی روح قومی آلمانی اســت برگردد .بسیاری از مفسران تاریخ،
همکاری هایدگر با حزب نازی و پذیرفتن مسؤولیت دانشگاه فرایبورگ را
ناشــی از نقدهای رادیکال او بر ایده کالسیک دانشگاه آلمانی میدانند و
توصیههایی که در آن زمان به مســؤوالن آموزش عالی آلمان میکرد را
در راســتای هدف او برای تغییر ایده کالسیک دانشگاه به آن چیزی که
در خدمــت عظمت روح قومی قرار بگیرد تفســیر میکنند .باز من از این
میگذرم و خیلی وارد جزئیات نمیشوم تا بخش اول صحبتم تمام شود.

مشخصات فکری پرسشگران کریتیکال

دسته ســوم از کسانی که در مورد دانشگاه تأ ّمل فلسفی کردند
پرسشگران کریتیکال هستند ،که من مشخص ًا به یاسپرس و
هابرماس اشاره میکنم .این پرسشگری کریتیکال زمینه گذر
از ایده فلسفی دانشگاه به مفهوم جامعهشناختی دانشگاه را فراهم
میکند .یعنی این نوع نقد و پرسش ،دانشگاه آلمانی را به گونهای
دچار تحول میکند که در آن ایده کالسیک دانشگاه آلمان دیگر
کارکرد ندارد و مفهوم جامعهشــناختی دانشگاه مورد توجه قرار
میگیرد .از اینجاست که به تدریج جامعهشناسی معرفت پدید
میآید و جایگزین فلسفه علم میشود.

نقد اصلی یاســپرس این بود که به ویژه با حوادثی که در دوران
هیتلر در عرصه آموزش عالی آلمان اتفاق افتاد ،دانشــگاه را از
ایده کالســیک دور کرده است .ایده کالسیک ایدهای است که
خاصی به حقیقت دارد و با محور قرار دادن مفهوم
دلبســتگی ّ
حقیقت در پی کشــف حقیقت است .دانشــگاه از این ایده دور
افتاده است و باید به آن برگردد .دانشگاه اص ً
ال وظیفهای در قبال
بازسازی روح قومی آلمان یا هر چیز دیگری ندارد .یعنی میخواهم
بگویم یاسپرس تأکید پرسشگران اولیه بر مفهوم حقیقت را تأکید
به جایی میداند ولی معتقد اســت این اندیشه که دانشگاه باید
عاملی برای بیلدونگ ملی شود را باید کنار بگذاریم چون وظیفه و
کارکرد اصلی دانشگاه را از آن میگیرد.
اما از طــرف دیگر هابرماس در نقد خــود بر کتاب معروف
یاســپرس به نام «ایده دانشــگاه» 1میگوید اص ً
ال دانشگاه
ایده نیســت ،دانشــگاه یک نهاد اجتماعی اســت .بنابراین
ما نباید در دانشــگاه به دنبــال ایده بگردیم بلکه باید ببینیم
دانشــگاه چه کارکرد اجتماعــیای دارد .بعد خود هابرماس
کارکردهــای اجتماعی دانشــگاه را صورتبندی میکند و
تأ ّمالت جامعهشناسنانه درباره دانشگاه به تدریج از اینجا شکل
میگیرد .البته این تأ ّمالت ،قبل از هابرماس از زمان وبر آغاز
شده بود ولی از نظر من هابرماس صورتبندی بسیار ّ
منظم
و دقیقی از آنها ارائه میدهد و کارکردهای اجتماعی دانشگاه
را نیز به نحو بســیار منسجمی صورتبندی میکند که اگر
فرصت شد در قسمتهای بعدی میتوانم ارائه کنم.

دبیر علمی :از آقای دکتر تقویان تشکر میکنیم .اگر اساتید
محترم در این مورد نکتهای دارند بفرمایند .من چند نکته به
ذهنم رســید که إن شاء اهلل در آخر بحث عرض خواهم کرد.
از حضور ســر کار خانم علم الهدی با موضوع مفهوم مقدس
در دانشگاه ،فضیلت علم و الزامات دانشگاه استفاده میکنیم.
1. The Idea of University

دکتر علم الهدی:
از مسؤوالن محترم
مجمع عالی حکمت
تشــکر میکنم که
این فرصت را فراهم
کردند .فضای بحث
من با بحــث آقای
دکتر بسیار متفاوت
اســت ،که اين خود
يک تن ّوعــی برای
دوســتان خواهــد
بود .بحث من مربوط به مفروضات و باورهايي اســت که ما
درباره علم داريم و داللتهايي که مفهوم علم براي اهداف و
ماموريتهاي دانشگاه دارد.
اجماع در مورد فضيلت علم

در مورد فضیلت علم بحثهای بســیار مفصلی مطرح است
و تقریب ًا فکر میکنم فضیلت علم و تعلّم مورد اجماع باشد و
هیچکس با این مسأله که علم به عنوان یک ارزش یا فضیلت
عالی مطرح شــود اختالف نظر و مشکلی ندارد .جز در دوره
خاصی ـ ارتودوکسهای مســیحی ـ
خاصی از تاریخ و گروه ّ
ّ
که به دالیل خاصي و در مقطع معينی ،با علم مخالفت کردند،
تقریب ًا در طول تاریخ و دورههای مختلف کسی با فضیلت علم
مخالفتی نداشته است .بنابراین بحث درباره اینکه علم خوب
است یا بد است اص ً
ال موضوع جالبی برای بحث کردن نیست.

بحث درباره فضیلت علم بیشتر معطوف به دو بخش میشود:
 .1ترجیح و طبقهبندی فضیلت علم نسبت به سایر فضائل مثل
ثــروت و قدرت یا ارزشهای دیگر .این موضوع نیز در اینجا
چندان قابل بحث نیســت .2 .ریشهیابی فضیلت علم ،تبیین
این مسأله که چرا علم فضیلت دارد .يک راه براي ريشهيابي
فضيلت علم اين است که بر تعريف علم متمرکز شويم زيرا
فضيلت علم اگر ذاتي علم بدانيم الزم است بدانيم ذات علم
چيست يعني حسن ذاتي علم .بنابر ديدگاه صدرالمتالهين در
حکمت متعالیه و متناســب با نظريه مساوقت علم با وجود،
علم ریشه همه ارزشها تلقّی میشود زيرا برای وجود چنین
شأنی رواست چون اصالت مربوط به وجود است نه هيچ چيز
ديگري .راه دیگر براي رتبهبندی علم و تعين اعتبار و ارزش
آن نســب به ساير موضوعات ارجمند ،نفع و سودی است که
از علم حاصل مي شــود .اين شاخص براي طبقهبندي علم
در نظــام ارزشها و رتبهبندي انــواع علم در واقع به اين بر
ميگردد که رفاه و آســايش بشر يعني همه يا هريک نفر از

افراد بشر تکيه گاه ماست در عين ارزش ساير مقوالت ارزشي و نقش ،تاثير
يا فايده علم در رفاه بشــر است که فضيلت آن را مشخص ميکند .در هر
صورت بايد ببينيم ماهيت علم بنا به تعريف چيست تا ارزش و فضيلت آن
را تبيين کنيم ماموريت دانشگاه را درک کنيم.
ارجاع علم به فعل انسان

یکــی از تعریفهای رایــج و مقبولی که اآلن وجود دارد این اســت که
موجه» .اگر به این سه واژه توجه کنید
علم عبارت اســت از «باور صادق ّ
خاصی نباید صورت بگیرد،
میبینید که در مورد صفت «صــادق» ,فعل ّ
یعنی «صادق» بودن به خودی خــود روی میدهد .ولی در مورد «باور»
«موجه» چنین نیســت این دو متضمن یک یا چند فعل انسانی هستند.
و ّ
بنابر این تبدیل به «باور» شدن یک گزاره علمی و توجیه آن مشروطند و
معطوفند به فعل و اراده فاعل شناسا و دیگران .یعنی در واژه «باور» سه
چیز منطوی است یک باورندهای که هست و فعل باور کردنی که مرتکب
مي شــود و باوری که شکل مي گيرد .در واژه «توجیه» عالوه بر این سه
مورد یک چیز دیگری نیز لحاظ میشود که احتماال منطبق با همان فضای
«موجه» اشاره دارد
مدنی است که امر توجیه در آن رخ میدهد .یعنی کلمه ّ
به اينکه توجيهکنندهاي هست و فعل توجیه را در یک فضای مدنی مرتکب
موجه ميشود.
ميشود تا باالخره امری ّ
نکته مهم اين اســت که هر جا بحث فعل انسانی در میان باشد ،او ًال این
فعل انسانی ضرورت ًا در یک فضا و محیطی رخ مي دهد که تا خارج نفس
کشیده میشود و طبیعت و جامعه را هر چند بهطور محدود در بر میگیرد.
ثانی ًا وقتی یک فعل انســانی رخ میدهد مداخالت ارزشی را نمیتوان در
آن نادیده گرفت .از اینجاســت که معنای کلمه باور با معنای کلمه گزاره
در تعریف علم تفاوت دارد .در واقع در باور یک نوع ترجیحی وجود دارد و
ترجيح حتم ًا مرجحاتي دارد .یعنی اوال خبری هست ،ثانی ًا گرایشی هم به
سوی آن وجود دارد که آن را باور کنیم .یعنی باور شامل گزارش و گرایش
است نه صرف گزارش.
موجه نیز به فعل توجیه اشــاره دارد و فعل توجیه حتم ًا
همینطــور کلمه ّ
در محیطــی اتفاق میافتد و مداخالت،ترجیحات و قضاوتهایی در آن و
براي آن شکل گرفته است .توجیه باید متناسب با محیط معرفتشناختی،
روانشــناختی و جامعهشناختی ارائه شود و نمی تواند نسبت به مجموعه
باورهای پذیرفته شده/نشــدهء رایج در محیط موضعی نداشته باشد .یعنی
باور عالوه بر گزارش و گرایش ،قضاوت را نیز شامل میشود.
وابستگی فعل انسانی به فضای مدنی

معمو ًال فعل انسانی در یک فضای فیزیکی و در یک محیط اجتماعی رخ
میدهد ،بنابراین به نظر میرسد که اگر ما توجیه را فعل بدانیم در واقع باید
در یک فضای فیزیکی ـ اجتماعی اتفاق بیافتد .حتی برخی افعال انسانی
نظیر اندیشیدن و سخن گفتن که به فضای فیزیکی خاصی وابسته نیستند
به یک محیط اجتماعی مشروطند .من در اینجا میخواهم به مجموعه ای
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نشست علمی

 فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران

از عناصر برگزیده زیست بوم هرکسی که بر اندیشه و عمل او با شدتهای
متفــاوت و از راههای گوناگون تاثیر میگذارند به عنوان فضای مدنی یاد
کنم .منظور من از فضای مدنی فضایی است که در آن فرد تبدیل به عضو
میشــود .عضو یک گروه ،عضو یک جامعــه ،عضو یک مجتمع .در این
عضویت تعهدات ،دلبستگیها ،دلمشغولیها ،ارزشها ،قوانین ،سنن ،آداب
و چیزهایی نظیر این موارد وجود دارد.

علم را تجزیه تحلیل کنیم به تعدادی گزاره میرسیم که توسط اشخاصی
یعنــی عالمان و محققان باور شــدهاند و دارای خصلــت صدق ,و توجیه
ت علمی عبارت است از تک ّثر،
میباشــند .از اینجا معلوم میشود که فعالی 
تن ّوع ،توســعه و پیچیده تر شــدن همان فعل توجیه نه چیز دیگری .بار
دیگر عرض میکنم فعالیت علمی اعم از تحقیق ،استدالل ،داده پردازی
و ..چیزی بهجز پیچیدهشــدن ،تک ّثر و تن ّوع یافتن فعل توجیه در دستیابی
موجه نیســت .اگر چنین باشــد که هست ،و اگر این
به باورهای صادق ّ
فعل انسانی به یک فضای مدنی نیاز داشته باشد که دارد پس دانشگاه را
میتوان همان فضــای مدنی تلقی نمود که برای تحقق فعل باور و فعل
توجیه جهت دستیابی به «علم یعنی باور موجه» الزم و ضروری میباشد.
البته من فکر میکنم با پیدایش و گسترش دولتهای توتالیتر دیگر فضای
غیرمدنی نداریم و در همه جا فضای مدنی گســترده اســت .یعنی اگر در
بیابان هم بخواهیم علم ورزی کنیم باز در فضای مدنی هستیم.حتی اگر
کسی بخواهد در غار هم زندگی کند و بخواهد فعالیت علمی انجام بدهد
باز متناســب با یک دولت و در یک جغرافیای سیاسی قرار میگیرد .اآلن
تقریب ًا میتوانیم بگوییم اشیائی که در فضا و در مدارات زمین هستند هم
تعلقاتی دارند .به نظر میرســد هر چه دولت مــدرن قویتر و پیچیدهتر
میشود ،فضاهای مدنی هم پیچیدهتر و گستردهتر میشوند و تقریب ًا جایی
بــه عنوان فضای فیزیکی و غیرمدنی نداریــم .منظور از فضاهای مدنی،
فضاهایی است که در آن فرد نه به عنوان یک بدن مادی یا سازه فیزیکی،
بلکه به عنوان یک برساخته یا عضو یا شهروند یا موجود اجتماعی فعالیت
و دخالت میکند.
خاصی از فعالیتهای
دانشگاه یکی از فضاهای مدنی است که برای دسته ّ
مدنی انسان به وجود آمده است .در واقع دانشگاه یک فضای مدنی است
که فعل توجیه در آن اتفاق میافتد .بنابراین اگر هسته اول و ریشه و بنیان
ّ
کل فعالیتهای علمی را فعل توجیه قرار دهیم ،به نظر میرسد که در واقع
بتوانیم در مورد توجیه دو حالت داشته باشیم .من از آن دو حالت با عنوان
تع ّهــد ضعیف و تع ّهد قوی به توجیه تعبیــر میکنم و تالش میکنم که
وضعیت دانشگاه را بر اساس این دو نوع تع ّهد تبیین کنم.
الگوی اول :دانشگاه متکی بر تعهد ضعیف به توجیه(فضیلت فی
نفسه علم)
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اگر باورهاي ما بر اين نقطه متمرکز باشــد که علم يک فضيلت في نفسه
است بايد اذعان نمود که احتما ًال در شکلگيري اين باورها ارزش معرفتي

صدق بيشــتر از ارزش معرفتي توجيه دخالت داشــته است.
يعني علم خوب است چون حکايتي صادق از واقعيت است.
دانشگاهي که متکي بر اين باور است داراي يک تعهد ضعيف
به توجيه ميشود .منظور من از تع ّهد ضعیف به توجیه ،تع ّهد
به ارزشهای معرفتی فارغ از ساير ارزشهاي اجتماعي است.
موجه سازیم
در چنين شرايطي اگر بخواهیم یک باور صادق را ّ
ارزش پایهای که شــاید به عنوان یک فاعل شناســا بسیار
مورد توجه ماست ،د ّقت اســت و برای باال بردن آن ابزارها
و روشهای جدید و متنوع میســازیم ،مباحثات و مناظرات
بسیار متن ّوعی را سامان میدهیم و برای اینکه صدق باورهای
خودمان را به اثبات برسانیم یا صدق باورهای حریف را مورد
انتقــاد قرار دهیم ،روشهای ارزیابی و قضاوتهای بســیار
سختگیرانهای به کار میبندیم.
بررسي تاريخ علم نشان ميدهد که معمو ًال نه تنها دانشمندان
رشــتههاي مختلف علم بلکه حتي نهادهاي علمي معتبر و
مشــهور همواره متعهد به ارزشهاي معرفتي بودهاند يعني
متناسب با دستهبندي که ارائه کردم آنها يک تع ّهد ضعیف به
توجیه داشته اند زيرا قلمرو ارزشی مورد تاکيد علما ،محققان و
نهادهاي علمي بهطور عمده در چارچوب ارزشهای معرفتی
خالصه شده و تمرکز ما روی ارزش پایه د ّقت است .جریان
مفصل رشــد روشهای علمی و رشد ابزارهای تحقیق ناظر
به این اســت که ما در واقع میخواستیم با ارزش پایه د ّقت
به صدق باورهای خودمان مطمئن شويم يعني هم باورهای
صادق بیشــتر و متناسبتری داشته باشــیم و هم باورهای
صادقتری بسازیم .جریان تحوالت علم و نظریههای علمی
که یکی پس از دیگری به زمین خوردهاند نشان میدهد که
تالش دانشگاه و دانشگاهیان یا عالمان و طالبان دانشگاه بیش
از همه متمرکز بر این مســأله است و نقشه چنین دانشی را
معمو ًال اساتید ،دانشجویان ،پژوهشگران و محققان میکشند.
پیامدهای تمرکز دانشگاه بر ارزشهای معرفتی

خواهش من این اســت که به شکل فانتزی تصور کنید که
چنین دانشگاه به صورت خالص میتواند وجود داشته باشد.
حتم ًا میتوان شــواهدی از این دانشگاه را به صورت پراکنده
دید ولی شاید کمتر بتوان یک شاهد تاریخی از دانشگاه یافت
که به طور خالص این ویژگیها را داشته باشد .بنابراین باید
تخیل کنیم دانشــگاه وجود دارد که بر ارزش دقت متمرکز
ّ
است و تمام تالشهای خود را برای روشهای تحقیق بهتر
و ابزارهای تحقیق توانمندتر گسترش میدهد تا به باورهای
صادقتر یا باورهای صادق بیشتر دست یابد .این تع ّهد ،تع ّهد
به ارزشهای معرفتی است ولی در نهایت پیامد آن این است

که یک ســری ارزشهای اجتماعی برای جامعه علمی پدید
میآورد.

چنین دانشگاه دارای برخی ویژگیها میشود نظیر اینکه در
اینجا اصل بر این اســت که متخصص حرفهای تربیتشود.
خاص متخصصانی باشند که بتوانند به
یعنی در هر رشــته ّ
صورت حرفهای در آن زمینه تحقیق کنند ،آموزش دهند و یا
تدریس کنند .دانشمندپروری ،محققپروری و توسعه روشها
و ابزارهای علمی هدف و اســاس نظام دانشگاه است ،و به
کنجکاوی علمی به طور مطلق از آثار و جوانب آن ارج نهاده
میشود .اساســ ًا در فضای چنین دانشگاه کنجکاوی علمی
تحریک میشود وحتی برای ارضای آن سرمایهگذاریهای
کالن صــورت میگیرد .در چنین دانشــگاه بــرای پویایی
روشهای محققان و تولید و توسعه ابزارهای تحقیق تالش
میشود و در عین حال از س ّنتهای علمی به ش ّدت محافظت
میشــود و به روابط ســ ّنتی در جوامع علمی بسیار بها داده
میشود.

در فضای چنین دانشــگاه مرزهای رشتهای محترم شمرده
میشود و همواره تالش بر این است که بر خزانه دانش افزوده
میشود .البته میتوان تصور کرد که در چنین دانشگاه برخی
خاص به دلیل همین ارزشهای معرفتی
رشتهها و آثار علمی ّ
خاص امکان توسعه و رشد بیشتری داشته باشند .یعنی نوعی
رتبهبندی و اقتدار اجتماعی برای محققان و متخصصان برخی
رشــتههای نسبت به ســایرین پدید میآید .در اینجا باید به
مفهومی مثل آزادی آکادمیک توجه کنیم چون بدون شــک
هم در فضای روابط اســاتید با دانشجویان و همچنین روابط
اساتید پیشکســوت با تازه واردان بوجود میآید و در نهایت
خاصی از منافع حرفهای شــکل
مســایل صنفی و تصویر ّ
میگیــرد .در واقع یک حریم خصوصی برای منافع حرفهای
تعریف میشود که آزادی آکادمیک در قالب گشودن مرزهای
سخت بین رشته ای معنادار میشود .د ّقت کنید که در چنین
دانشگاهی ،دانشمند نه تنها در مقابل مدیران اجرایی بلکه در
مقابل رشــتههای دیگر هم خواستار آزادی است .بنابراین در
خاصی از آزادی آکادمیک تعریف میشود.
اینجا مفهوم ّ

در مورد دانشــجو هم به همین ترتیب است ،دانشجو هرگز
در مقابل پیشکسوتان و اساتید خودش تقاضای آزادی ندارد
بلکــه در مقابل دولت و مدیران اجرایی و نهادهای اجتماعی
تقاضای آزادی میکند .خالصه همواره نوعی روابط پيشرو و
پيرو (سینیوری و جینیوري) بر فضاهای دانشگاه حاکم است و
پیشکسوتان جهتدهنده هستند و تازه واردان پیروی میکنند.
خاصی در دانشگاه به وجود
در اینجا فضای فرهنگی اخالقی ّ

میآید که نمود آن تعامالت ســرد دانشگاه با سایر نهادهای اجتماعی و از
بین رفتن تعامالت دروندانشــگاه است .رشتههای دانشگاه با هم کاری
ندارند و اص ً
ال تعامالت بین رشــتهای درون آنها شکل نمیگیرد .دانشگاه
هم اص ً
ال با ســایر نهادها کاری ندارد و نســبت به عموم مردم تا حدودی
تبختر نشان میدهد .مردم از ديد اساتيد چنين دانشگاهي یا موضوع تحقیق
ترحمآمیزی نسبت به آنها
هستند يا موضوع کمک رساني فرهنگي و نگاه ّ
همچون عوام وجود دارد و هرگز ارتباط صمیمانهای بین مردم کوچه و بازار
و دانشمندان متخصص شکل نمیگیرد .بدین ترتیب از ارزشهای معرفتی
گاه ارزشهای اجتماعی متولد میشود که به صورت قشریگرایی طولی و
عرضی توسعه پيدا مي کند.
جای خالی دانشگاه در هدایت جامعه

اعتقاد من بر این اســت که در گذشته ـ منظورم از گذشته ،قبل از انقالب
فرهنگی اســت ـ دانشگاههای ایران عموم ًا از این الگو برخوردار بودهاند و
همچنان تاکنون آثار زیادی از آن باقی مانده اســت .در برخی رشتهها به
خصوص رشــته فلسفه چنین فضایی وجود دارد .یعنی فلسفه کمتر تعلق
خاطر به نهادهای اجتماعی پیدا کرده است .برخی از رشتههای علوم انسانی
مثل تاریخ و ادبیات نیز در چنین فضایی هســتند،حتی رشــته ریاضی در
چنین فضایی قرار دارد .به راحتی میتوانید دانشکدههایی را پیدا کنید که
در یک فضای بســته به اصطالح درونگرانــه قرار گرفتهاند .به تعامالت
بیندانشکدهای یا تعامالت بین دانشگاه و صنعت چندان عالقمند نیستند
و کمتر به آنها میپردازند و مســألههای عمومی و بومی کشــور برایشان
اهمیتی ندارد .نه تنها رشــتهها و دانشکدهها بلکه برخی مراکز تحقیقاتی
نیز اینگونه هستند.

متأسفانه این فضا به دانشگاههای مدرن ما اختصاص ندارد بلکه گاهی به
نظر میرســد که در حوزههای علمیه نیز بعضی از مدارس و رشتهها دچار
چنین مسئلهای هستند و روابط سردی با سایر نهادها برقرار کردهاند ،و رشد
آنها چه در حوزه و چه دانشگاه مرهون اعتبارات ویژهای است که به لحاظ
منزلتشان در جامعه کســب میکنند .گاهی دولت حمایت میکند،گاهی
حمایت خيرين و مردم علم دوســت .این حمایتها بر اساس يک تصور
ســ ّنتی در باره علم ،فضیلت علم و عالم و ثواب علمآموزی است نه چيز
ديگري نظیر اینکه فوايد علم يا کارآمدی آن مد نظر نيست .به عبارت دیگر
در اینجا همه بیشتر طرفدار حقیقت هستند و شعار حقیقت میدهند ،علم را
از فایده برتر میدانند و در واقع فضیلت خود علم را بر فضایل کاربردی آن
ترجیح میدهند .هر چند نمیتوان گفت که این نوع نگاه را در چه دانشگاه
یا چه دانشکدهای به صورت خالص میتوان پیدا کرد ولی شواهدی از غلبه
چنین تفکری در برخی رشتهها و برخی دانشکدهها و برخی مراکز علمی
مشاهده میشود.
بنابــر این رشــتههای علمی و مراکز علمی با این نــوع تفکر ،نه تنها در
بحث آزادی آکادمیک بلکه در بحث ثروت و منزلت اجتماعی هم وضعیت
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نشست علمی

 فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران

بسیار ویژهای دارند و اص ً
ال وارد مباحث سیاسی نمیشوند .البته نه به این
دلیل که عالقمند به سیاست نیستند بلکه به این دلیل که امور سیاسی و
اجتماعی را مبتذل تلقّی میکنند و معتقدند که نباید دامن خود را به مباحث
سیاسی آلوده کنند .اگر هم کسی برای شنیدن تحلیل سیاسی آنان مراجعه
کند ،تحلیلهای بسیار سطحی و عوامانهای ارائه میدهند که گاهی مردم
را هم دچار مشــکل میکند .یعنی اگر عوام به متخصصان و اساتید یکی
از رشتههای تخصصی مراجعه کنند و تقاضای یک تحلیل سیاسی یا یک
تحلیل اجتماعی کنند ،ممکن است به انحراف کشیده شوند وحتی گاهی
منزلت اجتماعی این افراد باعث میشود که مردم دچار چنین خطایی شوند
و در مــواردی هم از آنان پیروی کنند .در حالی که وقتی شــما به عنوان
یک کارشــناس د ّقت میکنید میبینید به رغم سواد باالیی که در رشته
تخصصی خودشان دارند بصیرت سیاسی آنان به اندازه کافی نیست.
مشکل جدیای که در مقابل این طبقه از دانشگاهیان وجود دارد این است
کــه عموم مردم از آنها تقاضای رهبــری اجتماعی دارند در حالی که آنها
توانمندی رهبری مدنی را ندارند .یأس و ناامیدی ناشــی از این وضعیت
ممکن است مردم را به سمت افرادی سوق دهد که مث ً
ال چندان شایستگی
رهبری مدنی را ندارند .به نظر میرســد وضعیت کنونی ایران تأثیرگذاری
طبقه دانشــگاهیان را در فضاهای مدنی از جهت تحلیل اجتماعی بسیار
بســیار کاهش داده و به طور معکوس در بسیاری موارد شاهدیم که حتی
يک هنرپیشه يا يک فرد مشهور تحلیل اجتماعی میکند و مردم سخن او
توســط افرادی که شایستگی کافی
را میپذیرند .به عبارت دیگر این خأل ّ
ندارند پر شده است.
دبیر علمی :از خانم دکتر علم الهدی تشکر میکنم .از حضور آقای دکتر
آذربایجانی استفاده میکنیم.
دکتر آذربایجانی:

بســم الله ّالرحمــن ّالرحیم.

ّ
الحمد لله ّ
رب العالمین و صلی
ّ
الله علی محمد و آله الطاهرین
ّ
ســیما بقیه الله فی االرضین
روحی و ارواح العالمین لتراب
مقدمه الفداه.
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ایــام ســوگواری اباعبــداهلل
الحسین و همچنین شهادت
امام سجاد زینالعابدین علیه
الســام را خدمت
ّ
الصل��وه و ّ
دوســتان تســلیت و تعزیت
عرض میکنم و خدمت اســاتید ارجمند جنــاب خانم دکتر علم الهدی و
جناب آقای دکتر تقویان و همچنین دبیر محترم جلسه آقای دکتر موسوی
صمیمانه خیر مقدم میگویم ،من از مطالبشــان بســیار اســتفاده کردم.

همچنین خدمت حضــار گرامی خیر مقدم عرض میکنم و
از مجمع عالی حکمت اسالمی که این را فرصت را به وجود
آورد تقدیر و تشکر میکنیم.

ابتدا باید عذرخواهی کنم که این موضوع در حوزه تخصصی
و مطالعاتی بنده نبوده اس��ت ولی به دو جهت این دعوت را
پذیرفتم که بیایم و استفاده ببرم:

جهت اول این است که چند سالی است در گروه فلسفه علوم
انســانی مباحثی را در زمینه علوم انســانی دنبال میکنیم و
به طرق مختلف در بُعد اجرایی علوم انســانی با ســازمانی و
نهادی به نام دانشگاه مواجه میشویم که بخشی از چالشها
و پرسشهای بسیاری که در حوزه علوم انسانی مطرح است
به نهاد دانشگاه برمیگردد و این مسأله ما را وادار میکند که
در این زمینه تأ ّمالتی را دنبال کنیم.

جهت دوم مشکلی بود که از زمان عضویت در شورای تحول
علوم انسانی بهصورت جدیتر با آن مواجه بودم و آن این بود
که میدیدم در آنجا مباحثی در جهات مختلف طرح میشود
بدون اینکه پیشینه نظری آنها در حوزه فلسفه آموزش عالی یا
فلسفه دانشگاه ح ّ
الجی شده باشد و پاسخ کافی و وافی به آنها
داده باشیم .فقط یک نمونه را عرض میکنم و در ادامه بحث
اگر فرصت ش��د باز نکات دیگری را عرض خواهم کرد .به
عنوان مثال در حال حاضر رشتهها و گرایشهایی در مقاطع
کارشناسی ،ارشد و دکتری علوم انسانی در حال تصویب است
ولی هیچگاه راجع به این مســأله بحث نشده است که آیا در
این مقاطع سهگانه ،اهداف سهگانهای وجود دارد و این اهداف
باید از هم تفکیک شــود یا کل این جریان و سیر یک هدف
دارد .اینها مسائلی است که به نظرم میآید به صورت جدی
هیچجا بحث نشده است.

این دو نکته باعث شــد که من در خدمت دوستان باشم و با
اســتفاده از فرمایشهای اساتید بتوانیم مباحثی را به گفتوگو
بگذاریم .به منظور اینکه با شــفافیت بیشــتری وارد بحث
شویــم الزم میدانم دو نکته مق ّدماتــی را بیان کنم و بعد
بعضی از دیدگاههایی که به نظرم میرسد را عرض میکنم.
اهمیت و ضرورت بحث از فلسفه آموزش عالی

نکته اول در خصوص اهمیت و ضرورت بحث اســت :ســه
جهت ما را وادار میکند که بهصورت جدی به بحث فلســفه
آموزش عالی و فلسفه وجود دانشگاه بپردازیم:

جهت اول این اس��ت که با توجه به الگوی پیشرفت و سند
چش��ماندازی که برای  1404دنبال میکنیم میدانیم که در
حقیقت پیشرفت بر اس��اس اکثر نظریهها دانشبنیان است.

ما بدون محوریت علم و دانش نمیتوانیم الگوی پیشرفت و
سند چشماندازمان را محقق کنیم و اگر الگوی مناسبی برای
آموزش عالی خودمان نداشته باشیم علی القاعده نمیتوانیم به
صورت هوشمندانه و هدفمندانه به آن هدف الگوی پیشرفت
نائل شویم.

جهــت دوم همانطور که در فرمایش آقای دکتر تقویان هم
اشاره شد این است که تأسیس دانشگاه و حضور آن در ایران
عمدت ًا یک گرتهبرداری از غرب بود .یعنی برخالف بعضی از
دانشگاههایی که فرمودند نظیر سوربن فرانسه یا بعضی دیگر
از درون فرهنگ خودش متولّد نشد بلکه اساتید و دانشورانی
که در غرب تحصیل کرده بودند این نیاز را تشخیص دادند.
حق بود اما اینکه آیا این پاســخ در
البته اصل نیازش هم به ّ
چنین بافت و نهادی مناسب بود یا نه میتواند مورد مناقشه و
تأ ّمل بیشتر قرار بگیرد .تقریب ًا از زمان پهلوی اول به این طرف
که دانشــگاه تأسیس شــد و قبل از آن ،که با بسط مدارس
دارالفنون تا حدودی زیرســاختهای اولیه دانشگاه به وجود
آمده بود ،این مســأله هیچگاه مورد تأ ّمل جدی قرار نگرفته
است که آیا این ساختار با چارچوبها و زیرساختهای باورهای
فرهنگی ما پیوند مناسبی برقرار کرده است یا اینکه این بحث
همیشــه معضلی برای ما بوده اس��ت وا ّال اگر از ابتدا پیوند
مناسبی ایجاد میشد نباید درگیر بحثهایی از قبیل تعارض
حوزه و دانشگاه میشدیم .پس ضرورت دوم این است که ما
اهداف دانشگاه ،اهداف آموزش عالی ،چیستی آن و بحثهای
دیگری که در زمینه فلسفه آموزش عالی مطرح است را مورد
بازنگری قرار دهیم.
جهت سوم ،همین بحثی است که در  5-4سال اخیر در زمینه
تحول علوم انس��انی در دانشگاهها مطرح شده است .در آنجا
هم میبینیم که همین پرسشها هنوز به صورت جدی مورد
تأ ّمل قرار نگرفته و پاسخی به آنها داده نشده است.
مسائل اصلی حوزه آموزش عالی

بعضی از پرســشهایی که در این زمینه وجود دارد را عرض
میکنم:

ـ یکی همان پرسش از اهداف مقاطع مختلف آموزش عالی
اســت که نه فقط در علوم انسانی بلکه در سایر رشتهها هم
هنوز پاسخ درستی به آن داده نشده است.

ـ اینکه رابطه دانشگاه با سایر نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و
علمی واقع ًا چگونه باید باشد .همانطوری که در بحثهای
خانم دکتر هم اشاره شد ـ اگر فرمایششان را درست فهمیده
باش��م ـ آیا این نگاه صحیح است که بگوییم دانشگاه فقط

به علم و د ّقت خودش بپردازد و هیچ نقشــی در راهبری اجتماعی نداشته
باشد؟ آیا مثل همان هنرپیشــنه است که مثال زدند یا نقشی فراتر از آن
خواهد داشت؟
ـ در خصوص رابطه آموزش عالی با حوزه نیز متأسفانه اص ً
ال کاری جدی
صورت نگرفته اســت .آیا حوزه میتواند با دادوستد بیشتر نقش مؤثّرتری
در آموزش عالی ایفا کند یا نه صرف ًا یک نهاد حاشــیهای اســت و نقش
آن به اندازهای تقلیل پیدا کرده که صرف ًا در بعضی مواقع اسـ�تادی از آن
معارف درس بدهد .این را با نمونههایی در ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا و انگلستان
مقایسه کنید که اص ً
ال دانشگاهها از دل کلیساها و مدارس دینی به وجود
آمده است.

ـ نسبت پژوهشگاهها با آموزش عالی چگونه است؟ هر کدام مشغول انجام
کار خودشان هستند .چقدر این نیازها با هم مرتبط است؟

و بعضی پرس��شهای دیگر که چون وقت محدود است من نمیخواهم
اطاله بدهم .در حقیقت میبینیم که امروزه این پرس��شها در بحث علوم
انســانی برایمان مطرح است و در شورای تحول بدون اینکه از یک منظر
علمی و کارشناســی به آنها پاسخ دهیم باز هم رشــتهها و گرایشها را
تصویب میکنیم .قطع ًا این مسائل در حوزه وسیعتری برای همه دانشگاهها
و همه رشتهها وجود دارد.
در مقدمه دوم باید به تعریف مفاهیم اش��اره کن��م .اگر بخواهیم مفاهیم
فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی را تعریف کنیم ،به نظر میرسد
با د ّقت و تأ ّمل در این واژگان میتوانیم فلسفه آموزش عالی را به سه شاخه
برگردانیم:
تعریف مفاهیم مرتبط با فلسفه آموزش عالی

ـ از این جهت که آموزش عالی به تعلیم و تربیت میپردازد قطع ًا مصداق و
بخشی از فلسفه تعلیم و تربیت است .پس ما میتوانیم این بحث را هم در
بخش واژگان و هم در بخشهای دیگری -که ذکر خواهم کرد ـ از منظر
فلسفه تعلیم و تربیت دنبال کنیم.

ـ از این جهت که دانشــگاه ـ همانطور که خانم دکتر علم الهدی هم به
حق اش��اره کردند ـ در حقیقت موقف بحثها و دقتهای علمی است و
ّ
باالترین د ّقتها باید در آنجا صورت بگیرد ،در واقع مصداقی از فلسفه علم
موجه
و بحثهای موجود در آن اســت و با نگاهی که راجع به باور صادق ّ
داشتند هم کام ً
ال درست و منطبق است.

البته من در اینجا حاشیهای دارم که در قالب یک پرسش مطرح میکنم تا
إن ش��اء اهلل در قسمت بعد پاسخ آن را بفرمایند و من استفاده کنم :اگر ما
علم گزارهای (باور
دانشگاه را صرف ًا با این نگاه مورد توجه قرار دهیم که از ِ
موجه) صحبت میکند ،به نظر میآید تا ح ّدی از آن نگاه دیسیپلینی
صادق ّ
و نهادی به علم فاصله میگیریم در حالی که بخش زیادی از کارکردهای
دانش��گاه در آن قسمت است .ـ من میخواهم بحثها تا حدودی به هم
مرتبط شــود و اینطور نباشــد که من بحث خودم را بکنم ،آقای دکتر و
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خانم دکتر هم بحث خودشان را .اگر یک مقدار ارتباط بیشتری ایجاد شود
میتوانیم از نظرات اساتید هم استفاده کنیم ـ.

افزون بر این ،اگر د ّقت را محور قرار دهیم در مواردی مثل دانشگاه هنر که
موجه ـ برتری
نگاههای زیباشناسانه بر نگاههای دقیق علمی ـ باور صادق ّ
دارد ،آیا باید بگوییم اینها خارج از دانشگاه هستند؟ یا رشتههای کاربردی
مثل سفالگری و بحثهای دیگر که بیشتر بر مهارتها تأکید میکنند را
باید از دانشگاه خارج کنیم؟ من این را در قالب پرسش مطرح میکنم تا از
دیدگاه ایشان استفاده کنیم .پس بنابر جهت دوم که دانشگاه ّ
محل بحثها
و د ّقتهای علمی اســت ،فلسفه آموزش عالی مصداق و بخشی از فلسفه
علم است و بحثهای آن را باید در فلسفه علم دنبال کنیم.

ـ از این جهت که دانش��گاه یک نهاد اجتماعی اس��ت .ما نمیتوانیم این
بُعد را نادیده بگیریم و کام ً
ال مخالف نادیده گرفتن آن هس��تم .در حقیقت
دانشگاه کارکردهای جدی اجتماعی دارد .اگر شما فقط دولتهای مختلف
جمهوری اسالمی را بررسی کنید ،میبینید نقشی که دانشگاهها و حوزهها
در راهبری و سیاستگذاری جامعه داشتند باالترین نقشها است.

آیا ما میتوانیم این (آموزش عالی) را حذف کنیم؟ دانشگاه (آموزش عالی)
یک نهاد اجتماعی بسیار پرقدرت است و باید بازشناسی ،تصحیح و هدفمندتر
شود و در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار بگیرد .ما به هیچوجه نمیتوانیم
دانش��گاه را از رهبری علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی حذف کنیم .در
حقیقت آن دانشگاههای نسل اول ،دوم ،سوم و چهارم که امروز هم مطرحاند
رســمیت بخشیدن به همین اهداف به وجود آمدند.
با این نوع نگاه و برای
ّ
حال آنکه دانش��گاه یک نهاد است .اگر از این جهت سوم به دانشگاه نگاه
کنیم وقتی از فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی سخن میگوییم،
جامعهشناسی علم و معرفت و ابعادی نظیر این را نباید نادیده بگیریم.

این س��ه نگاه میتوانند پشتیبان بحثهای ما باشند .در حال حاضر برای
جلوگیری از گســتردگی و پراکندگی بحث ،سعی میکنم بر اساس نگاه
نخست تا حدودی بحث را شفّافتر کنم .وقتی بر اساس نگاه فلسفه تعلیم
و تربیت از فلسفه آموزش عالی سخن میگوییم ،ابتدا باید بدانیم که فلسفه
تعلیم و تربیت چیست و به چه میپردازد.
چیستی و کارکرد فلسفه تعلیم و تربیت
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طبق تعریف مشـ�هوری که در منابع ذکر شده و دوستان هم توجه دارند
فلســفه تعلیم و تربیت در حقیقت تالش عقالنی انســان درباره چیستی،
چرایی و چگونگی آموزشها و تربیتها است؛ به عبارت دیگر به چیستی،
چرایی و چگونگی میپردازد .البته با رویکرد عمدت ًا تجویزی به در پی آن
است که مباحث بنیادیتر را مطرح کند.
همانطور که قب ً
ال اشــاره شد این امر مستلزم نوعی نگاه انتقادی به وضع
موجود هم هست .در اصل با نگاه تجویزی به دنبال تحلیل و تفسیر است
ولی بدون نقد وضع موجود نمیتوان تجویزهایی برای آینده داش��ت .در
اینجا هم رویکردهای مختلف تاریخی ،سازمانی ،اجتماعی و ...وجود دارد

ولــی به نظر من با توجه به اینکه ما این پســوند جمهوری
اسالمی را هم داریم ،رویکرد جامعه اسالمی اهمیت بیشتری
پیدا میکند .یعنی باید از این منظر دنبال کنیم که جمهوری
اسالمی چه دانشگاهی را مطالبه میکند و چه دانشگاهی را
مطلوب میداند .البته همانطور که در فلسفه تعلیم و تربیت
هم به علم تربیت میپردازند،و هم به سیاستهای تربیت ،در
فلســفه آموزش عالی نیز ،هم نگاه علمی داریم ،هم به ابعاد
عملی و تربیتی دانشگاه توجه میکنیم و هم به سیاستهای
تربیتی که به نظر میرســد در این نگاه فلسفی باید چهار بُعد
پژوهشی ،آموزشی ،حرفهای و اخالقی تأمین شود.
محورهای اساسی آموزش عالی

همچنین آموزش عالی سه محور اساسی دارد که البته برخی
چهار محور ذکــر میکنند اما میتوانیم آنها در ســه محور
خالصهتر کنیم:

 -1عامل انسانی :اساتید و دانشجویان نقش بسیار اساسی و مهمی
دارند و محور ّیت و ّ
محل تمرکز بحث بر روی آنها اس��ت .البته
کارمندان و سایر عوامل انسانی نیز درگیر و دخیل هستند.
تدرس
 -2محتوا :همان علمی است که در دانشگاه تدریس و ّ
میشود و مورد توجه قرار میگیرد.

 -3سازمان :وزارت آموزش عالی و بخشی از وزارت بهداشت
و درم��ان با آموزش عالی درگیرند و نهادهای اجتماعی مثل
دانشــگاهها ،مراکز آموزش عالی و پژوهشگاهها را پشتیبانی
میکنند .خود این س��ازمانها مقرراتــی را وضع میکنند و
سیاستگذاری میکنند.
در حقیقت وقتی ما از فلسفه آموزش عالی صحبت میکنیم،
الزم اســت که نگاه فلسفی ما در رابطه با چیستی ،چرایی و
چگونگی به صورت شفّاف روی هر سه بخش معطوف شود.
درست است که محور ّیت بحث همان فلسفه وجودی دانشگاه
اس��ت اما اگر عواملی نظیر وزارتخانه و سیاســتگذاریها را
نبینیم ،هیچگاه در این نگاه فلسفی مو ّفق نمیشویم .همچنین
اگر به محتوا توجه نکنیم یا عوامل انسانی را نادیده بگیریم باز
نمیتوانیم این بحث را پیش ببریم.

این دو مقدمه را برای ورود به بحثگفتم .اگر اجازه بدهید به
دیدگاهها هم اشارهای بکنم ،چون حاشیهای بر فرمایش آقای
دکتر تقویان دارم و میخواهم از نظرات ایشان استفاده کنم.

مــرور دیدگاههــای متفکران فرانســوی در باب
آموزش عالی

آقای دکتر تقویان مقدمه و تاریخچه بســیار خوبی را مطرح

کردن��د ،خود من خیلی اس��تفاده کردم .در بخش نخسـ�ت
فرمایشش��ان اینطور گفتند که ایتالیا ،فرانســه ،اسپانیا و
انگلســتان بهصورت جدی وارد فلسفه دانشــگاه و فلسفه
آموزش عالی نش��دند .من ضمن مطالعــات مختصری که
انجــام دادهام به دیدگاههایی برخورد کردهام که اتفاق ًا عمدت ًا
فرانسوی هس��تند و نگاه متفاوتی به آموزش عالی دارند .در
اینجا میخواهم به طرح این دیدگاهها بپردازم تا هم با بحث
آقای دکتر ارتباط پیدا کند و هم مقدمهای باشــد برای بحث
خودم که بررسی نگاه اسالمی است.

من با ســه دیدگاه برخورد کردم که از دیدگاههای معاصر و
متعارف تا حدودی متفاوت است .دیدگاههای معاصر و متعارف
در حقیقــت نگاه فناورانه و کاربردی به علم دارند یا به دنبال
تجاریسازی علم هس��تند .یا نگاههای بر محوریت علم و
حقیقت جویی تأکید میکننــد و یا حتی نگاههای اجتماعی
صرف دارند .به نظر میآید این دیدگاهها از جهت تفاوتی که
دارند الزم است مطرح شود:

 دیدگاه لیوتار فیلسوف فرانسوی است که نگاه تجاریسازیب��ه دانش را نقد میکند و مخالف آن اســت که دانش را به
عنوان یک کاال مطرح کنیم .او صریح ًا دانشــگاه مطلوب را
2
معرفی میکند
"سبلیم" یعنی دانشگاه واال یا دانشگاه برین ّ
معین و محدود
و میگوید دانشگاه آنجا است که تسلیم بازی ّ
محدودکنندههای کاربردیپذیر نمیشــود بلکه با استقبال از
تک ّثر بازیهای زبانی ،خــود را به طور مداوم در بخشهای
خالقیت در عرصههای
مختلف عرضــه میکند .او پویایی و
ّ
مختلــف را محور اصلی کار این دانشــگاه میداند .پس در
دیدگاه لیوتار دو نکته مورد تأکید اســت -1 :به زعم خودش
"دانشــگاه واال" را دانشگاه مطلوب و هدف حقیقی دانشگاه
میداند -2 ،به نگاه تکثرگرایی اهمیت میدهد.

 دیدگاه ریدینگز که تجاریســازی دانش را به طور جدیبه چالش میکشــد .همینجا باید بگویم که متأسفانه هم در
دولت دهم و ه��م در دولت یازدهم این نگاه را محور اصلی
قرار گرفته اس��ت .البته در بخش بعدی عرض خواهم کرد
که من مخالف تجاریسازی نیستیم ولی اینکه محور ّیت با
تجاریسازی باشد به گونهای که هدف اصلی دانشگاه منحصر
در تجاریسازی و بخشهای کاربردی و تولید ثروت باشد ،تا
حدودی قابل تأ ّمل است.
ریدینگز دانشگاه مطلوب را دانشگاهی میداند که به جایگاه
عدال��ت را اهمیت بده��د .به اعتقاد وی جای��گاه آموزش و
یادگیری باید از منظر عقل عملی و اخالق عملی مورد توجه
2. Sublime.

قرار گیرد .دانشگاه صرفًا ّ
محل انتقال دانش یا معیارهای صدق و حقیقت
نیسـ�ت .دانشگاه عالوه بر اینکه به پرسشهای عدالت پاسخ میدهد باید
عم ً
ال از عدالت پشتیانی کند.
 دیدگاه برن که دانشگاه مطلوب را امری زیبا تعریف میکند و میگوید:دانشــگاه ّ
محل تجربیورزیهای زیباییشناسانه است ،و خودش تصریح
میکند که مراد ما فقط در هنر نیســت بلکه حتی در علوم دیگر هم باید
به این نگاه زیباییشناس��انه اهمیت بدهی��م .این امر در حقیقت میتواند
زمینهساز فعالیتهای میانرشتهای و خالقیتهای بیپایان باشد.

دبیر علمی :از آقای دکتر آذربایجانی تشکر میکنم .برای اینکه مباحث
قدری بــه هم نزدیکتر شــوند ،من پیرامون صحبتهــای آقای دکتر
آذربایجانی و بحث وحدت آموزش و پژوهش که آقای دکتر تقویان مطرح
کردند ،نکتهای بگویم.
لزوم سیاستگذاری و برنامهریزی در تصویب رشتههای علمی

در حال حاضر در شــورای تحول رشــتههای جدید تصویب میشــود،
همچنین ممکن اســت بیرون از این شــورا ،چه در فضای حوزوی و در
چه فضاهای غیرحوزوی ،رشتههایی داش��ته باشیم .اما با توجه به اینکه
آقای دکتر آذربایجانی عضو شــورای تحول هستند ،پرسش من از ایشان
این اس��ت که مسأله وحدت آموزش و پژوهش ،و تبدیل درسگفتارها به
آموزش تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ همچنین بفرمایید که در
ش��ورای تحول و یا مراکزی غیر از آن وقتی رشتههایی تولید میکنیم و
دانشجو میپذیریم ،آیا متون درسی این رشتهها از قبل فراهم شده است یا
آنطورکه تجربههای شخصی بنده و دوستان نشان میدهد دانشجویانی
که وارد یک رشته درسی میشوند بعد از یکی دو سال تازه متوجه میشوند
که محتوای رش��ته با عنوانی که برای آن در نظر گرفته شده است تقریب ًا
سنخیتی ندارد.
هیچ
ّ

دکتر آذربایجانی :در رابطه با پرسش نخستی که مطرح فرمودید من دو
نکته به نظرم میرسد که کلّ ّیت آن را عرض میکنم :نکته اصلی این است
که فرمایش شما صحیح است و این مســأله واقع ًا بهصورت برنامهریزی
شده و سیاس��تگذاری شده مورد توجه قرار نمیگیرد .اشکال آقای دکتر
مبنی بر اینکه ما واقع ًا نتوانســتهایم بهطــور کلی بین آموزش و پژوهش
پیوند برقرار کنیم و برای ایجاد دانشگاههای پژوهشمحور به صورت جدی
سیاستگذاری کنیم نیز وارد است .البته همانطورکه مستحضر هستید این
مسأله در مقطع دکتری رش��تههای فنی و علوم پایه بیشتر دنبال شده و
دکتری پژوهشمحور به وجود آمده است .اخیراً در رشتههای علوم انسانی
نیز زمزمههایی در مورد دکتری آموزش محور به وجود آمده است و از این
جهت ما میتوانیم از خودمان دفاع کنیم.
اما در خصوص رشتههای علوم انسانی جدید مثل مطالعات زنان یا رشته
ســامت جنسی و خانواده که اخیراً شورای تحول آن را در مقطع دکتری
تصویب کرده است ،باید بگویم چون این رشتهها پیشینه و منابع مکتوب
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 فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران

ندارد ،در حقیقت مــا ناچاریم از طریق همین آموزش و پژوهش و تبدیل
درسنامههای اساتید برجسته به آثار پژوهشی و استخراج متنهای آموزشی
از دل آنها ،این سیاست را دنبال کنیم.

دکتر تقویان :خیلی متشکرم .من از بیانات خانم دکتر و آقای دکتر بسیار
حق اشاره کردند
استفاده کردم .ابتدا نکتهای را که آقای دکتر آذربایجانی به ّ
مورد مالحظه قرار میدهم و این مالحظه در اصل تکمیل است نه پاسخ.
توجه به تفاوت رویکردها در پرداختن دیدگاهها

نقطه کانونی تمرکز من در تقسیمبندیای که انجام دادم و آلمان را از سایر
کشورهای اروپایی جدا کردم ،بیان تفاوت موجود در نحوه شکلگیری و به
ویژه سابقه تاریخی دانشگاه در این کشورها بود .همین تفاوت در سنتهای
فلسفی کالسیک فرانسه ،انگلستان ،ایتالیا پرسشی را برنیانگیخت .بحث
لیوتار یا دیگران ،بحثهایی است که اخیراً ناظر به کلّ ّیت دانشگاه در سطح
جهان و کارکرد آن در نظام تولید علم جهانی مطرح شــده است .در میان
فیلســوفان کالسیک فرانسوی و انگلیسی پرسش خاصی در مورد نسبت
دانشگاه و آن کشور خاص وجود ندارد و یا حداقل من ندیدهام .بنابراین از
نظر من آلمان از این جهت یک مورد خاص است که فیلسوفان آن تالش
کردند میان دانشــگاه (فرایندهای آموزش عالی و علمورزی) و تحوالت
سیاسی و اجتماعی در آن کشور پیوندی برقرار کنند و این را موضوع تأ ّمل
فلسفی خود قرار دادند.

الگوهای غالب علمورزی در نیمه دوم قرن بیستم

در بخش دوم صحبتم میخواستم در مورد الگویی صحبت کنم اما با توجه
به کمبود وقت فقط تیترها و بخشهای کام ً
ال مشخص آن را بیان میکنم.
به طور کلّی تا نیمه دوم قرن بیستم و حتی بیشتر از حدود سالهای 1980
اعم از آموزش
تــا این زمان ،از نظر من در عرصه علمورزی و آموزش ــ ّ
عمومی و آموزش عالی ــ به لحاظ تاریخی تنها دو الگو در جهان تجربه
شده اســت .یک الگو خیلی زود از
میــدان به در شــد و الگوی دیگر
دیرپایی تقریب ًا  2000ساله پیدا کرد.
“منفعــت” مفهــوم کانونی
الگوی نخست
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الگــوی نخســت که مــن آن را
علــمورزی یــا آمــوزش آگورایی
مینامــم ،مختص یونان باســتان
اســت و تقریب ًا میتــوان گفت که
تا پیش از افالطــون الگوی غالب
تربیــت هم به معنای عــام و هم
به معنــای آموزش عالی ــ البته با
تعریف خاص آن دوره ــ بوده است.

نهضت سوفیستها ،منادی و پیشرو و سردمدار این نوع الگو
بوده اســت .در این باره به کتاب درخشان ورنر یگر با عنوان
پایدیا ارجاع میدهم که فصل مشبعی درباره نهضت تربیتی
سوفیســتها دارد .یگر در این کتاب بررسی مفصلی انجام
میدهد و اصو ًال سوفیست را اول از همه یک نهضت تربیتی
میداند.

من با نظر او موافقم زیرا سوفیستها داعیه کشف حقیقت به
آن معنا را نداشتند و اص ً
ال حقیقت برای آنها مسأله نبود .شیوه
خاص فیزیکی
علمورزی آنها به گونهای بود که هیچ مکان ّ
نداشتند .آگورا میدان شــهر در یونان باستان بود .یعنی آنها
برای خودشان حصاری درست نمیکردند .آموزش ،سینه به
ســینه با زبان گفتار و در فرایندهای گفتوگوی مداوم انجام
میشــد .هدف این آموزش نه کشــف حقیقت یا گسترش
مرزهای دانش یا هر چیز دیگری از این دست ،بلکه پرورش
شهروند آتنی بود .شهروندی که کسب منفعتهای سیاسی
و ما ّدی را در اولو ّیت میدانست .پس مفهوم منفعت ،مفهوم
کانونی و محوری این نوع علمورزی و آموزش اســت چه آن
علم ورزی که در حیطه آموزش عمومی و کودکان اســت و
چه آموزشهای ســطح باالتری که مث ً
ال برای تربیت قاضی
و سیاس��تمدار و ...انجام میش��ود .پس میدان شهر (آگورا)
همچنان که محل تصمیمگیریهای سیاسی بود ،به همان
میزان ّ
محل جامعهپذیری شهروندان آتنی هم بود.
“حقیقت” مفهوم کانونی الگوی دوم

ا ّما با افالطون و تأسیس آکادمی این روند متوقف میشود و
نوع دوم الگوی علمورزی و تربیت و آموزش که به طور کلی
آن را آموزش آکادمیک مینامم ،شکل میگیرد .آن چیزی که

ما اآلن به اسم آکادمی یا آموزشگاه داریم،حتی مدرسه،حتی
همین حوزههای علمیه ،و در قرون وســطای اروپا کلیساها
( اســکوالها) به نظر من همه اینها در ذیــل این پارادایم و
الگو میگنجند .مسلّم ًا مفهوم کانونی این الگوی علمورزی،
حقیقت اســت چون افالطون مدافع پرشور حقیقت است .به
نظر من این الگو تســلّط خود را تداوم میدهد .آن گزارشی
هم که از نگاه فیلسوفان آلمانی درباره دانشگاه دادم در ذیل
این الگو میگنجد .به هر حال مفهوم حقیقت جدای از منفعت
یا قدرت یا هر چیز دیگری مفهومی کانونی برای آنها است.
پیوند میــان حقیقت و قدرت در الگوی نخســت
علمورزی

اکنون میخواهم تحلیلی فوکویی از الگوی دوم علم ورزی ارائه
دهم .وقتی ما به شیوه فوکویی برآمدن این نوع علمورزی و
آموزش و تحول آن را تبارشناسی میکنیم ،میبینیم این نوع
الگو که دغدغه اصلی آن حقیقت اســت ،اتفاق ًا برخالف نظر
خانم دکتر پیوند بسیار وثیق و عجیبی با مفهوم قدرت دارد .در
مقاله مفصلی با عنوان ـ تبارشناسی نسبت دانشگاه و سیاست
ـ که در مجموعهای با عنوان دانشــگاه :تأمالت نظری و
تجربه ایرانی از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی ــ که
مــن عضو هیئت علمی آنجا هســتم و آقای دکتر فراموش
کردند بگویند ــ منتشر شده است ،من مفصل توضیح دادهام
کــه چطور میتوان پیوندهای عمیق بین قدرت و حقیقت را
در نهاد دانش ،در دانشگاه از آکادمی گرفته تا دانشگاه مدرن
پیگیری کرد.

بنابراین نخســتین چیزی که باعث میشود ما این پیوند را
به واســطه افالطون در آکادمی برجسته ببینم این است که

افالطون به حقیقت ــ آن هم یک حقیقت نه حقیقتهای متعدد و متک ّثر
ــ در برابر منفعت برتری داد .از نظر سوفیســتها او ًال معلوم نیســت که
حقیقت واقع ًا چه هســت و چطور میتوان به آن رسید ،ثانی ًا اگر هم باشد
آنقدر متک ّثر و متن ّوع اســت که هرگز نمیتوان از یک حقیقت دم زد .اما
افالطون گفت حقیقت اگر بخواهد حقیقت باشد باید واحد باشد .همچنین
تأکید کرد که حقیقت درون شهر و روی زمین یافت نمیشود ،حقیقت یک
چیز برتر و آسمانی است ،مثالی است .پس افالطون او ًال حقیقت را یگانه
کرد و این نخستین اقدام او برای نزدیک شدن به مفهوم قدرت است .وقتی
وحدت ایجاد شــود تصاحب آن حقیقت هم راحتتر میشود زیرا در تک ّثر
قدرت متمرکز نمیشود.
این روند ادامه پیدا میکند وحتی در دوران مدرن هم شاهد آن هستیم .در
دوران قرون وسطی پیوند حقیقت و قدرت را دوباره در نهاد کلیسا میبینیم.
به هر حال کلیسا نماینده حقیقت آسمانی است و اسکوال نماینده حقیقت
زمینی ،این دو حقیقت در نهاد علم همپوشان هم میشوند و البته حقیقت
آسمانی اولو ّیت مییابد.

در دانشــگاه مدرن این پیوند به گونه دیگری تشدید میشود و ابزارهای
دیگری پدید میآید .علم کام ً
ال دروندانشــگاهی میشود و با ابزار روش
مجهز میشود .منظورم این است که کانت دانشگاه را دانشگاه کرد .تا قبل
از او عقلگراها و تجربهگراها درد حقیقت داشــتند ولی دانشگاهی نبودند.
دانشــمندان تا قبل از کانت عموم ًا دانشگاهی نبودند ،زمانی که دانشگاه،
دانشــگاه شد ــ که به نظر من با کانت این اتفاق افتاد ــ به تدریج عمده
پیشتازان علم دانشگاهی شدند .به تعبیر دیگر طبیعت با ابزار علم روشمند
به کلّی به تسخیر دانشگاه در آمد و اینجاست که مرحله مدرن پیوند حقیقت
و قدرت دوباره خودش را نشان میدهد .در ایده کالسیک دانشگاه آلمانی
نیــز دوباره پیوند حقیقت و قدرت را میبینیم .یعنی علم باید به یک ملّت
قدرت ببخشــد و آن هم قدرتی که یک کشور را م ّتحد میکند و آن را در
عرصه مناسبات سیاسی و اجتماعی
قدرتمند میسازد.
در اندیشــه هگل مفهوم جامعه و
فرهنگ نیز عالوه بر مفهوم طبیعت
به واسطه دانشــگاه تسخیر شد و
در نهایت بــا نقدهای نیچه ،فروید
و مارکس بر ایدئالیســم آلمانی و
سوبژکتیویسم ،ایده حقیقت در قرن
نوزدهم به ش ّدت زیر سؤال رفت.
پیامد نقد حقیقت

وقتی ایده حقیقت زیر سؤال میرود
میبینیم که پیوند حقیقت و قدرت
هم به تدریج سست میشود .از نظر
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من این سســتی موجب بروز بحران در نهاد حقیقت که همان دانشــگاه
است میشود .دانشگاه بحرانزده نمیتواند پاسخگو باشد و همانطور که
خانم دکتر در صورت بندی اولیه خود ـ دانشــگاه به مثابه نهاد حقیقت ـ
بیان کردند ،دانشــگاه به برج عاجی تبدیل میشود که به دور خود حصار
میکشــد و عم ً
ال رابطهاش را با بیرون قطع میکند .دانشــگاهیان یک
حقیقت خودســاختهای درست میکنند و با خودشان مشغول میشوند .با
نقدهایی که از نیمه دوم قرن نوزدهم بر این نوع تصور از حقیقت وارد شد
این برج و بارو را با بحران مواجه کرد و در نهایت باعث فروریختن آن شد.
به همین دلیل من نیمه دوم این قرن را دوران اوج بحران دانشگاه و نهاد
حقیقت میدانم.
در نتیجه این بحران کم کم مفهوم دانشــگاه اجتماعی ســر بر میآورد.
دانشگاهی (علمی) که دیگر مفهوم حقیقت مفهوم کانونی آن نیست .گویا
یک بازگشــت یا یک تأ ّمل دوبارهای روی نوع آگورایی دانش و علمورزی
صورت میگیرد .دانشگاه اجتماعی دانشگاهی است که باید از برج عاج خود
پایین بیاید ،به جامعه رو کند ،مسائل جامعه را مسائل خود بداند و با جامعه
وارد گفتوگو شود .جامعهشناسی معرفت روی این تیره سوار شد و بالیدن
گرفت .در نهایت امروزه مث ً
ال در اروپا و آمریکا میبینیم که دانشــگاهها به
صورت نمادین حصار و برج و بارو ندارند ،گیت و حراســت به آن معنایی
که مــا داریم ندارند .به لحاظ عملی هم میبینیم که دانشــگاهها ارتباط
معنادارتری با جامعه پیدا کردهاند.
از نظر من دوره سومی در شیوه علمورزی در حال آغاز شدن است که من
نام آن را «جهانعصر مجاز ّیت» ( )world-epoch of virtualityمینامم.
این شیوه یک شیوه کام ً
ال نو و جدید در علم ورزی و آموزش ــ چه آموزش
عمومی و چه آموزش عالی ــ اســت .اگر فرصت شد در نوبتهای بعدی
آن را توضیح خواهم داد.

دبیر علمی :از آقای دکتر تقویان متشکریم .دوست داشتیم که بحث را
بهصورت کامل ارائه کنید ولی عذرخواهی میکنم که فرصتمان کم بود.
در خدمت خانم دکتر علم الهدی هستیم.

دکتر علم الهدی :اگــر توضیحات آقای دکتر تقویــان و آقای دکتر
آذربایجانــی را بــا هم دیگر در نظر بگیریم ،همین بحثی اســت که من
میخواستم خدمتتان عرض کنم.

الگوی دوم :دانشگاه متکي بر تعهد قوی به توجیه (فضيلت لغيره
علم)
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نوع دوم تع ّهد ،تع ّهد قوی به توجیه هست .منظور من از تع ّهد قوی به توجیه
این اســت که به جز ارزشهای معرفتی ،ارزشهای اجتماعی هم در نظر
گرفته میشــود .در واقع اینجا است که نظر آقای دکتر آذربایجانی تأمین
میشــود و دانشگاه به سمت نهاد علمی و اجتماعی پیش میرود .البته از
ابتدا هم نهاد اجتماعی بود ،چون همانطور که عرض کردم دانشگاه فضای
مدنی را فراهم میآورد و اساســ ًا نمیتوان تصور کرد که دانشگاه باشد و

اجتماعی نباشــد .ولی در تع ّهد ضعیف ،دقت ارزش پایه بود
چون دلبستگی به حقیقت وجود داشت .به حقیقت دلبستگی
داريم و بیشتر درگير کشف حقیقت هستيم بنابر اين تخصص
حرفهای و دانشمند حرفهای اهمیت پيدا مي کند.

در تع ّهد قوی ،ارزشهای اجتماعی مث ً
ال ارزش فايده اهمیت
مییابــد .به عبارت دیگر اینکه مــا میتوانیم به باور صادق
برسیم کافی نیســت و باور صادق ما حتم ًا باید برای برخی
دیگر از فعالیتهای اجتماعی هم مفید باشــد .اینجاست که
دلبســتگیهای اجتماعی ما آهسته آهسته دخالت میکنند.
یعنی مــا برای توجیه گــزارش علمی خودمــان به توجیه
اقتصادی هم نیاز داریــم و باید پروژههای تحقیقی خودمان
را توجیــه اقتصادی هم بکنیم .ما نمیتوانیم بگوییم صرف ًا از
ت دارد من
آن جهت که این پروژه علمی اســت و علم فضیل 
مجبورم این کار را بکنم .یا نمیتوانیم به یک دانشجو بگوییم
که چون علم فضیلــت دارد درس بخوان ،بلکه باید برای او
توجیهات دیگری از جنس فایدهمندی بیاوریم.
پیامدهای تمرکز دانشگاه بر منافع اجتماعی

اینجاست که ما کام ً
ال در لبه پرتگاه پروگماتیسم افراطی قرار
میگیریم و تمام انتقاداتی که به درستی در مورد تجاریسازی
فرمودند به دلیل وجود همین پرتگاه اســت .من واقع ًا امروز
قصدم تبیین است و اص ً
ال نمیدانم و نمیتوانم بگویم دانشگاه
مطلوب چیست ،ولی حدس میزنم حتی افرادی مثل لیوتار،
ریدینگز یا برن یا هر کس دیگری که با یک نگاه انتقادی به
تجاریسازی ،ارزش دیگری از ارزشهای اجتماعی را پررنگ
میکند ،در واقع در حال فرار از یک ارزش اجتماعی به ارزش
اجتماعی دیگر است .احتما ًال ما هم باید ارزشهای اجتماعی
خــاص خودمان را دنبال کنیم چه عدالت باشــد یا هر چیز
ّ
دیگری .ولی اینکه آیا واقع ًا این یک امر ممکن اســت یا نه
سخن دیگری است.

در چنین الگویی از دانشــگاه دیگر پرورش دانشمند حرفهای
کارآمد مهم است نه دانشمند حرفهای .کارآمدی اثربخشی،
افیشنسی ،افکتیونس و اکسلنت (مزیت) ،سه ا ِی هستند که
سیاستهای تربیتی را به شدت دنبال خودشان میکنند .اینجا
دقیق ًا جایی اســت که رشتههایی مثل مدیر ّیت و حقوق رشد
و گسترش فراوانی پیدا میکنند .شما بعد از انقالب فرهنگی
میبینید رشــتههای مدیر ّیت بهطور وحشتناکی تک ّثر بسیار
گستردهای پیدا میکنند و تقریب ًا تصور تمام سیاستمدارن این
اســت که باید در یکی از رشتههای مدیریت متخصصینی را
جذب کنند .به این ترتیب دانشجویان رشتههای مختلف به

حوزه مدیریت عالقمند میشوند .در مورد رشته قضاوت نیز
همینطور اســت .در واقع رشتههایی رشد میکنند که کارآمد
هستند و میتوانند مشکلی از مشکالت اجتماعی را حل بکنند.
طبقهبندی علوم کام ً
ال متفاوت میشود .حقوق جای فلسفه
را در رأس علوم قرار میگیرد .روانشناســی بالینی به جای
روانشناسی اهمیت مییابد تا بتواند خدمات بالینی مشاورهای
بدهد .پــرورش مدیران ،بازاریابان ،مشــاوران ،صنعتگران،
ف ّنــاوران ،وکال و ...هدف دانشــگاه خواهد شــد و خروجی
دانشــگاه کام ً
ال تغییر میکند .در چنین فضایی مطمئ ّن ًا خود
دانشگاه تحت فشار رشتههای مدیریت قرار میگیرد .یکی از
اموری که اتفاق میافتد این است که خود مشروعیتبخشی
دانشــگاه که به رشــتههای علمی و نقشه دانش مربوط بود
و دانشگاه توسط رشــتههای علمی طراحی میشد ،این بار
به دست مدیران اجرایی میافتد .این مدیران اجرایی هستند
که نقشه دانشــگاه را طراحی میکنند و دستور میدهند که
دانشگاه در چه مســیرهایی حرکت کند .ارتباط با صنعت و
نهادهای اجتماعی بســیار داغ میشود .آنقدر آتشین میشود
که به تدریج به جای اینکه دانشــگاه با صنعت تعامل کند از
آن پیروی میکند.
نسبت دانشــگاه و دولت هم دقیق ًا نسبت به پیشرو و پسرو
میشــود .یعنی دولت حرکت میکند ،پیشروی میکند ،الگو
میدهد و دانشــگاه دنبال سر او حرکت میکند .البته در یک
نهضت دولت اقلّی و داســتانهای سیاسی نظیر اینکه حدود
دولت باید کوچک شــود ،بخش خصوصی مداخله میکند.
بسیاری از شعارهای مربوط به آزادیهای آکادمیک و استقالل
دانشگاه فقط به معنای خصوصیسازی دانشگاه است .اینجا
در واقع دفاع از حریم دانش ،دفاع از حریم دانشــمند و دفاع
از حریم رشــته نیســت بلکه دفاع از اعتبارات مالی دانشگاه
است .آزادی آکادمیک بهگونهای تبیین میشود که به شدت
به دیدگاههای لیبرال و نئولیبرال و مث ً
ال فونهایش ،نوزیک
و ...بستگی دارد .فلسفه سیاسی است که دانشگاهها را حرکت
میدهد نه رشتههای علمی.
طبقهبندی علوم عوض میشــود و تمایل مردم به رشتهها
کام ً
ال تغییر میکند .برخی از رشــتهها مثــل تاریخ ،ادبیات،
فلســفه ،ریاضیات ،فیزیک و علوم پایه مورد بیاعتنایی قرار
میگیرد و رشتههایی مثل پزشکی ،مدیریت ،حقوق ،قضاوت
و ...بســیار مورد توجه قرار میگیرد .برای یک کشور در حال
توســعه مثل کشور ما که در حال ساخت کشور است ،چنین
دانشگاهی مطلوب تلقّی میشود .علم کاربردی به ش ّدت مورد
تأکید قرار میگیرد و منافع و فواید علم اســت که ارجمندی

علم را تعیین میکند نه تع ّهد به حقیقت و میزان نزدیکی رشتههای علمی
به حقیقت.
در چنین فضایی مطمئ ّن ًا اخالق تجاری رشــد میکند و تمام بیماریهای
مربوط به بازار به دانشــگاه منتقل میشــود .بیمــاری تقلّب به صورت
وحشتناکی از سطوح مختلف دانشگاه سر برمیآورد ،از سطح اساتید بسیار
بلندمرتبه تا سطح دانشجویان لیسانس همه و همه درگیر تقلّب میشوند.
خودنمایی و ریا ارزشهایی هستند که در دانشگاه پایدار میشوند .در واقع
ما به قیمت از دست دادن ارزش د ّقت و ارزشهای پایهای مثل حقیقت و
دلبستگی به حقیقت ،ارزشهای بسیار زودگذری مثل کارآمدی و اثربخشی
را خریداری میکنیم و در منجالبی از مسائل اخالقی مبتال میشویم.
امروزه شما دست قدرتمند بازار را در تولید محصوالت و مطبوعات علمی
مشاهده میکنید .در اینجا مدیریت سازمانی کنترلهای شدید و شدیدتری
نظیر قوانین ارتقا و قوانین رنکینگ را اقتضا میکند .این مسأله به صورت
یک چرخه درمیآید و فضا مرتب تشدید میشود و همانطور که فرمودند
فروپاشی و بحران شدید دانشگاه پدید میآید.

دبیر علمی :حاال من اگر چه فرصت برای اساتید هست یک نکتهای را به
جهت فضایی که ممکن است ما اآلن در فضای آکادمیک خودمان نیستم
شاید این موجی که اآلن برخاسته برای کاربردی کردن علوم یا پیدا کردن
کارکرد برای دانشها خصوص ًا به مقدار تمرکز کرده روی علوم انســانی
شــاید حاال ما بتوانیم یک نگاه آن آسیبها را باید لحاظ کنیم ،یک نگاه
خوش بینانهای را هم از این جهت داشته باشیم که بتواند یک مقدار علوم
انسانی را از رکودی که ممکن است دامن گیرش شده باشد تکرارهایی که
ممکن اســت ما در فضای مختلف با آن درگیر باشیم و اص ً
ال خود همین
ممکن است یک وضعیت روانی برای اهالی آن دانش ایجاد کند که ببینند
این دانششــان نتوانسته وارد جامعه شود نتوانسته وارد مرحله عمل شود،
شاید این را ما مث ً
ال بتوانیم یک انگیزهای قرار بدهیم برای اینکه جدای از
اینکه باید به مسئله حقیقت پرداخته شود و اصل کار روی اقتصاد را روی
تجاریسازی نباشد یک حیثی از کارهایمان را جهتدهی کنیم به سمت
کاربردی سازی علوم انسانی.
دکتر علم الهدی :عرض کردم که موضوع خیلی پیچیدهتر و خطرناکتر
از این است که بتوانیم یک ح ّد وسطی را انتخاب کنیم ،بگوییم نه دلبستگی
و تعهــد ضعیف به توجیح فقط قلمرو ارزشهــای معرفتی را ارج بنیم و
آن باشــیم و نه تعهد قوی که همه ارزشهــای اجتماعی که در واقع آن
ارزشهای اجتماعی هم به دالیلی طبقهبندی باید شــوند و نکته قدرت و
ثروت دو تا ارزشــی هستند که سیطره دارند نمیشود خیلی راحت از آنها
گذشت .به نظرم خیلی پیچیدهتر از این حرفها است.

آقای آذربایجانی :دو نکته مختصر در تأیید فرمایشــات خانم دکتر و
آق��ای دکتر عرض کنم .یک نکته آنکه ،آن نــگاه کارکردی و کارآمدی
خود آن ارزشمند اســت یکی از طبقات ،ولی متأسفانه دانشگاههای ما با
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سیاســتگذاریهای نادرست به آن هم نمیرود به آن سمت آن من فکر
میکنم به سمت نمایش کارآمدی و کاربردی یکی از اساتید اخیراً تعریف
میکردند که یک پروژه ملی که انجام شده بود به خاطر همین بحثهای
ارتقــا و اینها با توجه به متغیرهای متعددی بوده ده تا مقاله از درون پروژه
درآمد بیش از ده تا بنده گفتم بیش از ده تا اقول یعنی هدف ،فقط استخراج
مقاله شد برای اینکه یک ارتقا و ترقیع و بحثهای دیگر به کار بیاید.

نکتــه دوم در ارزشها هم به نظر و یک نکته باید تأکید شــود و در عین
حال که آن فرمایش که خانم دکتر فرمودند درســت است دانشگاه عالوه
بر اینکه میتواند متولی و عهدهدار ارزشها باشد یک بخش دیگر تعامل
با ارزشها اســت متأســفانه این مورد غفلت قرار گرفته یعنی ارزشهای
اجتماعی هم دانشــگا ه ما را هم دارد به ســمت انفعال خاص میبرد یک
مثال که من میخواهم برایتان بزنم بررسی کردم بعضی از کشورهای دیگر
از جمله هلند ،هند ،اســترالیا ،ترکیه و بعضی کشورهای دیگر دانشجویان
رشــتههای علوم تربیتی و تربیت معلم یک دسته است و رشتههای علوم
انســانی مذهب و الهیات در ردههای اول قرار داشت یعنی بیشترین اقبال
و پذیرفتن دانشــگاه در این رشتهها انجام میگیرد ،نه در رشتههایی مثل
پزشکی و فنی که در کشور ما با فاصله زیاد در اقبال دانشجویان به سمت
آنها هســت اینکه ارزشهای جامعه را هم با باید فلسفه و آموزش عالی
روی آن دقــت کنیم من یکی دو تا نکته فرصت میتوان کنم اضافه کنم
بر بحث قبلی خودم که به دیدگاه خودمان نزدیک شــویم از بحث من که
در تعریف ،تحلیل تعریفش کردم این موضع را ما در فلسفه آموزش عالی
داشته باشیم که هم نگاه تربیتی بر اساس که آنکه گفته مصداقی از تعلیم
و تربیت باید لحاظ شود یعنی جنبههای اخالقی و تربیتی هم پاره داشته،
حقیقت بــه دلیل آن بخش علم و هم کاربردهای اجتماعی و کارآمدی و
بحثهای این طور به دلیل نهاد اجتماعی بودن این یک نتیجه هست که
میخواهم صریح ًا این را عرض کنم یعنی این نگاه جامعه را تا اینجا داریم،
نــگاه دوم برای تحلیلی که ارســطو دارد در بحث خودش و این بحث را
یک مقدار جلو میبرد دانشهای مختلف را تقسیم میکند به عقل نظری
در عقل نظری معیار ســنجش حقیقت است ،پس یکی از معیارهای ما در
دانشــگاه بحث پاسداشت حقیقت و دقتها و همه آن نکاتی که فرمودند
هست ،دوم بحث در علوم عملی و عقل عملی و حکمت عملی که عدالت
است این هم معیار دوم ما باید به آن نگاه کنیم ،سوم ارسطو این بحث را
دارد که تناسب کارآمدی در امور مهارتی و بحثهای این طور که ما حاال با
کمی مسامحه میتوانیم بر علوم کاربردی آنها را تطبیق بدهیم پس ما نکته
دومی که به عنوان خروجی بحث در تکمیل فرمایش دوستان میخواهم
اضافه کنم اینکه دانشگاه ما باید هر سه معیار را در کنار هم پرورش بدهد
یعنی هم حقیقت هم عدالت و هم آن تناسب و کارایی.
اما یک نکته هم از نگاه فلسفة خودمان بیاییم بگوییم ،اگر ما بخواهیم این
بحث را از نگاه فلســفی ـ اسالمی و متون خودمان دنبال کنیم بحث علم
را باید تحلیل کنیم ،بحث تعلیم و تربیت و بحث آموزش عالی را ،من فقط

راجع به علم یک نکته را عرض میکنم.

علم در فلسفه مشاء همانطور که دوستان مستحضر هستند از
کیفیات نفسانی محسوب میشود و به عنوان یک کیف نفسانی
هست که یعنی عرض هست از جوهر نفس انسانی که عارض
میشــود بر جوهر نفس این نگاه اســت اما در حکمت متعالیه
میآیند ایــن را ارتقا میدهد و نه فقط بحث علم حضوری که
خود مشخص هست وجود حضور وجود معلوم نزد عالم هست و
این کام ً
ال روشن هست که از سنخ وجود هست علوم حصولی را
هم با تحلیلی که مالصدرا دارد و بعدش هم نوصدراییهایی مثل
مرحوم عالمه طباطبائی این بحث را دنبال کردند علم حصولی
همچون بازگشت به علم حضوری آن هم از سنخ وجود است.
نتیجه چه میخواهم من بگویم ،میخواهم عرض کنم بر طبق
تحقیق و مداقهای که مالصدرا را دارد و این نکته تقریب ًا پذیرفته
شده ،علم از نگاه فلسفه اسالمی و حکمت اسالمی از سنخ وجود
است و یعنی علم باید باعث سعه وجودی استان باشد اگر این را
بپذیریم من فقط اشارهای به نتیجه بحث خودم کنم این نیاز به
تبیین بیشــتری دارد .ما میخواهیم بر آن دو تا نگاهی که من
نتیجه بحثهای قبلی خودم بود یعنی آن نگاه جامعی که داشتیم
یک بحث هدف دیگر را در دانشگاه اضافه کنیم در دانشگاه باید
مجموعه در حقیقت تعامالت و تالشهایی که قرار میگیرد چه
در بعد تربیتی چه در بعد علم و چه در بعد نهاد اجتماعی دانشگاه
در هر سه بخش باید منتج به فرزانگی و فرهیختگی انسان باشد
یعنی باعث سعه وجودی انسان باشــد اگر ما دانشگاهمان در
پاسداشت حقیقت منجر به این نشود باید این را روی آن تأمل
کنیم آیا این حقیقتی که ما دنبالش هستیم واقع ًا مصداق صعه
وجودی ما هست یا نیست اگر در آن بخش عدالت یا در بخش
علم آن قسمت تعلیم و تربیت و بحثهای اخالقی و تهذیب ما
را به این نتیجه نرساند این باز مشکل دارد و باالخره در بحث نهاد
اجتماعی و ارتباطش با ارزشهای اجتماعی و تعامل او اگر به این
فرزانگی و فرهیختگی و سعه وجودی ما را نرساند این بر اساس
مبانی فلسفی ما میتواند مشکل داشته باشد .این نکته آقای دکتر
به نظرم جای یک نشست مجدد دارد و ما نگاهمان در این دوره
جدید یعنی بحثی که مطرح کردند در عرض مجازیت و آن نگاه
مجازی خیلی میتواند بحثهای جدیدی را دامن بزند که میتواند
به نظرم موضوع بحث آینده باشد برای بحث فلسفه آموزش عالی.

دبیر علمی :إن ش��اء اهلل این بحثها به شکلگیری زمینه
بحثهای عمیقتر در فلســفه آموزش عالی هم در حوزه و
هم در دانشگاه کمک کند تا در کنار وجوه توصیفی از تاریخ
دانشــگاه یا وضعیت موجود ،بتوانیم بــا اتّخاذ رویکردهایی
توصیههایی هم برای جامعه امروزیمان داشته باشیم.

نشست علمی

نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی
فرهنگی ـ اجتماعی به فلسفه اسالمی

نشست علمی با موضوع « نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی» در تاریخ 20
آبانماه 1395در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید .در این نشست علمی حجج اسالم حمید
پارسانیا ( عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم )و سیدیداهلل یزدانپناه (استاد عالی
حوزه علمیه) به ارائه مطالب پرداختند .دبیری علمی این نشست را حجتاالسالم والمسلمین علی امینینژاد (مدرس
حوزه و دانشگاه) برعهده داشتند .متن کامل این نشست تقدیم خوانندگان محترم میشود.

نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

دبیر علمی :بسم الله ّالرحمن ّالرحیم الحمدلله ّ
رب
ّ
ّ
صلی الله علی ّ
العالمین و
محمد و آله الطاهرین

ابتدا تقدیر و تشکر میکنیم از اساتید ّ
معظم جناب
آقای پارســانیا و جناب آقای یزدانپناه که دعوت مجمع را پذیرفتند و در
این نشست علمی شرکت کردند .همینطور تشکر میکنیم از جناب استاد
فیاضی و تمامی عزیزانی که در این جلسه علمی حاضر شدند.

امروز  24آبان ،روز بزرگداشــت مقام علمی حضــرت عالمه طباطبایی
رضواناهلل تعالی علیه -اســت .عالمــه طباطبایی واقع ًا نقطه عطفی دراندیشههای فلسفی و دینپژوهانه و یک لطف االهی در عصر ما بودهاند.
گمان میکنم همه اســاتید ّ
معظم با نظر من موافق باشند که تمامی آثار
ایشــان بدون استثناء کام ً
ال در سطح بســیار عالی حوزوی نوشته شده به
طوریکه همه قابل تدریس و تد ّرس اســت .این نشست علمی به دنبال
بررسی «چیستی نقش حضرت عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی
و اجتماعی به فلسفه اسالمی» است.
پیش از اینکه از محضر اساتید محترم استفاده کنیم الزم میدانم چند نکته
را عرض کنم.
نقش امتدادهای فلسفه اسالمی در احیای تم ّدن بزرگ اسالمی
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گویا قب ً
ال هم در جلســهای عرض کرده باشــم و برای همه عزیزان هم
از جهتی روشن اســت که مقام ّ
معظم رهبری در ســنوات اخیر ،دو گام
بسیار پراهمیت و مؤثّر را در مسأله جریانسازی در حوزه امتدادهای فلسفه
اسالمی برداشتهاند:

ـ ایشــان نخست مســأله احیای تم ّدن بزرگ اسالمی را با
عنوان غایت عظیم این حرکت انقالبی و اسالمی مشخص
کردند؛ یعنی همان کار بســیار بزرگی که حضرت امام راحل
رضوان اهلل تعالی علیه -به عنوان انقالب اســامی مطرحفرمودند .من احساس میکنم این زبان و قرائت مقام ّ
معظم
رهبری که نهایت این حرکت را احیای تم ّدن بزرگ اسالمی
دانستهاند سبب شده است تا ذهنها منسجمتر شود و گویای
آن اســت که در مسأله انقالب اسالمی نباید به امور ح ّداقلّی
اکتفا کرد بلکه باید نهایت کار را در نظر گرفت.
ـ گام دیگر ایشان این است که مشخص کردهاند اگر تم ّدن
بزرگ اســامی بخواهد احیا شــود باید روی مقوله علوم و
دانشها تأکید کنیم .این تأکید بســیار مبارک و درست است
زیرا قطع ًا دانش و علم ریشه فضای تم ّدنی را تشکیل میدهد.
تأکید ایشــان روی تمامی دانشها است .فکر میکنم برخی
دانشها به خاطر بازدهی زودهنگام و نقشی که در اعتمادسازی
و ایجاد اعتماد بهنفس ملی و عمومی دارند مورد تأکید ایشان
است .ولی آن چیزی که در ذهن مبارک ایشان هست به نظر
بنده همان بحث علوم انسانی اسالمی است .زیرا خود ایشان
هم راجع به مســأله علوم انسانی اسالمی تصریح فرمودهاند.
بســیار جالب است که ایشــان در تأکید خود نقطه آغاز این
حرکت را هم مشخص کردهاند که پافشاری و تأکید بر فلسفه
اسالمی است .یعنی اگر قرار است تم ّدن بزرگ اسالمی احیا

شــود باید روی علوم تأکید کــرد ،در رأس همه علوم ،علوم
انسانی اسالمی و در رأس همه تحوالت علوم انسانی اسالمی
مسأله فلسفه اســامی قرار دارد .همچنین میبینیم ایشان
بسیار تیزبینانه بر مسأله امتداد فلسفه اسالمی تأکید کردهاند.
یعنی نحوه ارتباط فلسفه اسالمی با مجموعه علوم و به ویژه
علوم انسانی اسالمی را تحت ادبیات و قالب امتدادهای فلسفه
اسالمی مطرح کردهاند.

دادهاند؟ کدامیک از آثار ایشان را میتوان نمونهای از فعالیت ایشان در این
عرصه دانست ؟ چگونه میتوان این مباحث را در آثار ایشان پیگیری کرد؟

ضمن عذرخواهی از سروران عزیز به خاطر تصدیعی که داشتم ،نظر اساتید
ّ
معظم را در خصوص ســؤال نخست یعنی ـ معنای امتداد فلسفه اسالمی
ـ جویا میشوم.
استاد یزدانپناه:

الرحیمالحمدهلل
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
ّ
رب العالمیــن و صلی اهلل علی
ّ
الطاهرین اللّهم صلّ
مح ّمد و آله ّ
علی مح ّمد و آل مح ّمد.
با کسب اجازه از اساتید ّ
معظم
حاضــر در جلســه ،در بحث
امتداد فلسفه اساس ًا باید تلقّی
خود را از فلســفه روشن کنیم
و بدانیم که فلســفه را چگونه
علمی دیدهایم.

به بیان دیگر ،فلســفه اســامی مادر و نقطه آغازین است و
امتدادهای آن منجر به شــکلگیری فلسفههای مضاف به
دانشها و به ویژه فلســفه مضاف به علوم انسانی اسالمی
میشود .بعد علوم انسانی اســامی و پس از آن سایر علوم
شکل میگیرد .به این ترتیب همه شریانهای حیات اجتماعی
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و در نهایت آن قلّهای که از این
حرکت عظیم انقالب اســامی با عنوان احیای تم ّدن بزرگ
اسالمی در نظر داریم ،إن شاء اهلل محقق خواهد شد.
چارچوب کلّی بحث

نکته دیگر این اســت که در رابطه بــا بحث امروز تقریب ًا دو
گونه پرســش باید پاسخ داده شــود تا این راه کمی هموارتر
شود .یک دســته پرسشهای کلّی اســت و اختصاصی به
عالمه طباطبایی ندارد .این پرسشها عبارتاند از اینکه اساس ًا
امتدادهای فلســفه اسالمی به چه معناست؟ امتدادبخشی به
فلسفه اسالمی چگونه باید معنا شــود؟ آیا منظور این است
که طالقی فلسفه اســامی با دانشها باید مورد توجه قرار
بگیرد و یا اینکه امتداد به معنی کاربرد در حوزه عمل است؟
این امتدادها به چه شکلی است و شیوه امتدادبخشی چگونه
است؟ پیشینه امتدادهای فلسفه اسالمی به کجا باز میگردد؟
و آیا تاکنون ما در حوزه فلســفه اسالمی از این قبیل کارها
انجام شده است و اگر انجام شده نمونههای آن کدام است؟
موانعی که باعث میشود این امتدادها شکل نگیرد چیست؟
چه کنیم که دانشپژوهان فلسفی ما روی امتدادها کار کنند،
تأ ّمالت اینگونه داشته باشند و فلسفهپژوهشیشان با اینگونه
دغدغهها همراه شود؟ إن شاء اهلل اساتید ّ
معظم پاسخگوی این
قبیل پرسشها خواهند بود.

دســته دوم پرســشها به نقش و تأثیر عالمه طباطبایی ـ
رضوان اهلل تعالی علیه ـ در امتدادبخشی به فلسفه اسالمی در
حوزه مباحث اجتماعی و فرهنگی باز میگردد .به عبارت دیگر
پرسش این است که آیا عالمه در خصوص امتدادبخشی به
فلسفه اسالمی به نحو عام و امتدادبخشی به فلسفه اسالمی
در حــوزه مباحث فرهنگی و اجتماعــی فعالیتهایی انجام

موضوع و دامنه فلسفه

در طرح حوزوی و ســ ّنتی ،فلسفه علم کالن و کلّی و علم مادر محسوب
میشــود و در مورد آن تعابیر متعددی به کار میرود .این تلقّی بجا است،
مخصوص ًا اگر بدانیم در ســ ّنت فلسفی خودمانحتی حکمت عملی ،تدبیر
ُم ُدن ،تدبیر منزل و اخالق هم بخشــی از حکمت و علوم بوده است و در
ّ
مابعدالطبیعه -با عنوان علم پایه و مادر یاد
عین حال از فلسفه -به معنای
میکردهاند .زیرا فلســفه به خاطر نگاه کالنی که به هســتی دارد تمامی
محدودههای هستی را در بر میگیرد .اینگونه نیست که بگوییم این علم
به بعضی امور میپردازد ولی نســبت به بعضی دیگر نظیر تدبیر منزل یا
سیاست ُم ُدن کام ً
ال بیتوجه است .د ّقت کنید که منظورم از توجه معنای
کالن آن است ،زیرا فلسفه نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان علم مادر
که میخواهد نگاه به علوم مادون داشته باشد م ّد نظر است .در طرح قدیم
گفته میشد که فلسفه فقط باید موضوع هر علم را تثبیت کند .ابتدائ ًا و با
یک قرائت اولیه میتوان این دیدگاه را پذیرفت .ولی در واقع اینطور نیست
و معنای آن بسیار گستردهتر است و باید نوع نگاهمان را اصالح کنیم.
مث ً
ال اگر در بحثهای امروزی بحثی از جامعهشناسی مطرح است فلسفه در
مورد آن حرف دارد البته با نگاه کالن و نه به عنوان اینکه بخواهد خود این
علم را متکفّل شود .یکی از بحثهای جدی فالسفه مسأله هستی جامعه،
چیســتی و نحوه وجود آن خواهد شــد و اینها از یک جهت باید پیش از
جامعهشناسی قرار بگیرد .ولی طبق بررسیهایی که من انجام دادم کمتر
کســی را دیدم که یک دستگاه نظاممند جامعهشناختی داشته باشد و یک
نوع نگاه به نحوه وجود جامعه را از طریق سخن خود القا نکند بدون اینکه
مستقیم ًا اشارهای به این مطلب داشته باشد.
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نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

آن کس که با طرح کنش متقابل نمادین وارد بحثهای جامعه میشود و
در بحث خود یک نگاه کالن و کلّی دارد -چون برخی از جامعهشناســان
خاص بحث میکنند -دانسته یا ندانسته در این کنش
صرف ًا در یک مورد ّ
متقابل نمادین یک چیزی اشباع شده است و آن ،نحوه وجود جامعه است.
یا اگر به آنچه دورکیم در حوزه جامعهشناسی کرده است خوب د ّقت کنیم،
خاصی به جامعه دارد و دســت بر قضا بسط همین
میبینیم یک نوع نگاه ّ
نگاه هست که به جامعهشناسی دورکیم تبدیل شده است.
خالصه مطلب اینکه بحث نحــوه وجود در هر علم صرف ًا به دنبال اثبات
یک نکته یا یک موضوع نیست ،بلکه نگاه کالنی است که عال ِم آن علم
میتواند آن را بسط دهد و از آن بهره ببرد .این مطلب گویای آن است که
فلسفه میتواند امتداد پیدا کند و امتدادبخشی آن از همینجا آغاز میشود.
نمیدانم آیا میتوانم بحثهای بعدی را مطرح کنم یا فع ً
ال باید به همین
مقدار اکتفا کنم.

دبیر علمی :پیش از اینکه وارد عرائض شــویم ،آنچه که در حوزه اصل
امتداد هست را بفرمایید.
نظارت فلسفه بر علوم

اســتاد یزدانپناه :نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد نحوه
نظارت فلسفه بر علوم است.

ـ در هر علمی به ویژه در علوم انسانی -که اکنون باید بیشتر مورد تأکید
اعم از مبانی هستیشناختی و
قرار گیرد -یک دسته مبانی کالن فلسفی ّ
انسانشناختی داریم که فی الجمله در علم حاضرند و گاهی هم احساس
میکنیم که بالجمله حضور دارند .البته یک دســته از این مباحث در علوم
تجربی هم مطرح اســت و بنابراین میتوان توسعه داد و گفت که مبانی
کالن فلســفی در آنجا هم حضور دارد .این مبانی کالن فلســفی ،همان
فلســفه است که خودش را در این علوم کشــانده و در حال امتداد یافتن
است .به عبارت دیگر ما یک دسته مسائل و مبانی کالن هستیشناختی و
انسانشناختی نظیر نحوه وجود و چیستی داریم که هر علمی نیازمند به آن
است اما نه در آن علم بلکه پیش از آن علم مورد بحث قرار میگیرد و علم
با استفاده از آنها پیش میرود .تمام اینها مسائل فلسفی است و فلسفه باید
به آنها بپردازد و آنها را امتداد دهد.

ـ علوم به گونه دیگری هم با فلسفه در ارتباطاند و فلسفه به شکل دیگری
هم بر آنها نظارت دارد .به این معنا که دستهای از پرسشهای فلسفی در
هر علم وجود دارد که در واقع خلل و فرج آن علم است و فلسفه باید آنها را
تحلیل و اثبات کند تا بعد مورد استفاده علوم قرار گیرد .گاهی بعضی مسائل
همچنان به شکل خام در علم به کار میروند ،این در مواردی است که هنوز
خود فلسفه به آن مباحث نپرداخته و آنها را امتداد نداده است.
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بنابراین امتدادبخشی فلسفه از یک منظر به مباحث کالن و نحوه وجود هر
علم اختصاص دارد و از منظر دیگر به نگاه ناظرانهای که فلسفه باید نسبت
به علم داشته باشد مربوط میشود.

ـ یک منظر پساعلمی هم وجود دارد .به این معنا که هر علمی
اعم از علوم تجربی و انسانی -پس از پدید آمدن ،پدیدههاییّ
را پیش رو دارد که فیلسوف میتواند آنها را مورد بررسی و نقد
قرار دهد و این بررسی و نقد ،در زمره کارهای امتداد فلسفه به
شمار بیاید .به تعبیر دیگر این مورد ناظر به آن مسألهای است
که علم آن را مطرح کرده است و عم ً
ال از آن استفاده میکند
و ما میتوانیم از آن نکتهای بگیریم.
بهعنوان مثال وقتی نظریه دورکیم را مورد بررسی میدهیم،
میبینیم که اصالت فرد در کار او حذف شــده است .در اینجا
فیلسوف میتواند این پرسش را مطرح کند که چرا اینگونه
شد؟ آیا اصالت فرد در بحث اصالت جامعه حذف میشود؟ این
پرســش که پرسشی جدی برای فیلسوف است یک پرسش
پساعلمی محسوب میشود؛ یعنی علم تشکیل شده و حرفی
زده است ولی پیرامون آن هم میتوان پرسشی را مطرح کرد.
بنابراین فلسفه صرف ًا پیش از شکلگیری علم بر آن نظارت
نمیکند بلکه پس از آن هم میتواند حالت نظارت را داشــته
باشــد .نتیجه این نظارت میتواند ما ّده علم باشد و محصول
این تعامل ،امتداد فلسفه اســت .بنابراین برای اینکه امتداد
فلسفه محقق شود باید اموری باشد که فلسفه با آنها مساس
پیدا کند .طبیعت ًا امور فلســفی فراوانی در هر علم وجود دارد
که فلســفه میتواند به آنها بپردازد و اگر بخواهیم فلسفه را
امتداد دهیم باید به این امور فلســفی علم پاسخ گوییم .البته
در مواردی پاســخ داده نشده است که این موارد همان خلل
و فرج علم هستند و خود فلسفه به عنوان علم ناظر عهدهدار
آنها است.

دبیر علمی :از جناب استاد یزدانپناه بسیار متشکریم .در یک
جمعبندی باید بگویم که طبق فرمایش ایشــان در فضای
س ّنتی در مسأله چینش علوم بحث امتدادبخشی فلسفه اساس ًا
مطرح بوده است .یعنی وقتی از فلسفه با عنوان ا ّمالعلوم تعبیر
میشــده اســت در واقع در مقام نسبتسنجی دانش فلسفه
با سایر رشــتهها بودهاند .عم ً
ال در پیشــینه فلسفه اسالمی
نیز همین حکمت عملی با شــاخههای متعدد اخالق ،تدبیر
منزل و سیاســت ُم ُدن و مجموعه زیرشاخههای آن مدلی از
تأثیرگذاری حا ّد فلســفه اولی را در امتدادهای حیات بشری
نشان میدهد.
نکته دیگری که مطرح فرمودند این است که تأثیر فلسفه در
سایر علوم هم قبل از علم و هم در علم و هم پس از آن است:
ـ قبل از علــم از این جهت که میتواند در موضوع علم کار
کند و این کار بســیار اهمیــت دارد زیرا نحوه وجود آن را به

لحاظ اعتباری یا حقیقی بودن شناســایی می-کند .این امر
طبیعت ًا بر جریان مباحث روشی بســیار اثرگذار خواهد بود و
تفاوت عمدهای را ایجاد خواهد کرد .همچنین مبانی کالنی
که هر علم نظیر مبانی هستیشناختی و مبانی انسانشناختی
که علم متو ّقف بر آن و کام ً
ال متأثّر از آن است نیز در فلسفه
طرحریزی میشود.

ـ در خود علم و البهالی مباحث علمی نیز وقتی یک دانشمند
در حوزهای کار میکند ،در جریان کار خود دائم ًا با یک سری
مبانی فلســفی برخورد میکند که اگر آن مبانی فلسفی به
درستی ّ
حل و فصل نشود و به صورت یک اندیشه خام باشد
چه بسا علم مسیر درستی را طی نکند.
ـ پــس از علم نیز مجموعه ارزیابیهایی که یک فیلســوف
میتواند در خصوص روند شکلگیری آن دانش داشته باشد،
در آن علم اثرگذار است.

اکنون همین پرســشها را از جناب آقای پارسانیا میپرسیم.
ذیل این پرســشها اســاتید ّ
معظم به این پرسش نیز توجه
داشته باشند که آیا در مجموع بحث امتداد فلسفی به معنای
یک اندیشه بینرشــتهای است؟ یعنی اگر فیلسوف بخواهد
عم ً
ال در چنین فضایی راه پیدا کند چه کاری باید انجام دهد
و چگونه میتواند ناظر به دانشها باشــد و چگونه میشود
که دانشها بتوانند از فلســفه استفاده کنند؟ در خدمت استاد
پارسانیا هستیم.
الرحمن
استاد پارسانیا :اعوذ باهلل من الشّ یطان ّ
الرجیم بسم اهلل ّ
الرحیــم .جناب
ّ
اســتاد بزرگوار در
مورد امتداد فلسفه
در حــوزه علوم و
نیز گفتگوی بین
علوم و فلســفه
یعنی برگشــت
از علــوم جزئی
به ســوی علم
کالن و کلّــی
که همان فلسفه
اســت ،مطالب
را فرمودند .البته پرســش مورد بحث ،پرســش عام است و
فقط ناظر به فلسفه اسالمی نیســت بلکه ناظر به فلسفه و
امتداد آن با حیات و فرهنگ انســانی است .دو گونه فرهنگ
خاص که
خاص .فرهنگ ّ
داریم :فرهنگ عمومی و فرهنگ ّ
به حوزههای مختلف مربوط اســت ،فرهنگ علمی ـ یعنی

مجموعه معارفی کــه جامعه علمی با آن مواجه میشــود -را هم در بر
میگیرد .فکر میکنم در قسمت قبل این ارتباط با فرهنگ علمی به خوبی
بیان شد.

اکنون من میخواهم یک قســمت دیگر از این پرسش را پاسخ دهم و آن
این اســت که آیا فلســفه به معنای عام خود صرف ًا با جامعه علمی ارتباط
دارد؟ که البته خود جامعه علمی هم با فرهنگ ارتباط دارد و از این مسیر
میتوان ارتباط فلسفه و فرهنگ را اثبات کرد .یا به طور کلّیتر هم میتوان
صحبت کرد و گفت که فلسفه به معنای عام با فرهنگ و جامعه به معنای
عام هم ارتباط دارد؟
معنای فلسفه

وقتی راجع به فلســفه سخن میگوییم گاهی مقصودمان حکمت انسانی
تعینیافته از فلسفه اســت و گاهی معنای عامتر آن،
یعنی همان شــکل ّ
همان تعابیر جناب فارابی یعنی فلســفه مظنونه ،فلسفه مم ّوهه و فلسفه
برهانی اشــاره داریم .این چه مفهومی است که تمامی این تعابیر و تمامی
عنوانهای امروزی یعنی فلســفه غرب ،فلسفههای قا ّرهای و تحلیلی ،و
فلسفههای اسالمی را در بر میگیرد .فلسفه در معنای عام خود که سفسطه
و سوفســطاییگری یعنی همان فلســفه مم ّوهه را هم شــامل میشود،
مجموعه معارفی اســت که راجع به یک حوزه کالن و مســائل اصلی و
بنیادی اظهار نظر میکند .ممکن است اصطالح ًا به برخی از اینها فلسفه
هم گفته نشود اما چنین معارفی راجع به ّ
کل جهان و یا قواعدی که بخواهد
ّ
کل هستی را در بر بگیرد ،بحث میکنند.
واقعیت ،تفســیرهای
قواعــدی نظیر اصل علّ ّیت ،اصــل تناقض ،اصل ّ
واقعیت یک امر ذهنی،
ایدئالیستی داشتن و رئالیستی داشــتن .اینکه آیا ّ
ّ
واقعیتی
ســوبژکتیو و از مفاهیم برساخته انسانی است یا مستقل از انسان ّ
عینیت مقابل ذهن است یا چیزی فراتر از آن
وجود دارد؟ این رئال و واقعّ ،
است؟ پرسشهایی نظیر اینکه از کجا آمدهایم و به کجا میرویم؟ و ....این
حوزه معانی گاهی با مغالطه پاســخ داده میشود و گاه با برهان .گاهی به
صورت ظ ّنی ،نه به شکل برهانی و بلکه اقناعی در مورد آنها سخن گفته
میشود و گاهی به صورت جدلی از آنها دفاع میشود .همه این مجموعهها
خاص به آنها فلسفه هم گفته نشود ،حوزهای از دانش
و لو اینکه به صورت ّ
است که میتوانیم از آن با عنوان فلسفه درست یا غلط یاد کنیم.

ارتباط فلسفه و فرهنگ

ن معنا که گاه ممکن است دینی و االهی باشد ،گاه ممکن است
فلسفه به ای 
مطالب خود را با روش شــهودی دریافت کرده باشد ،گاه با روش برهانی
و یاحتی جدلی پیرامون آن بحث شده باشد ،آیا در فرهنگ نقش و امتداد
دارد؟ آیا با فرهنگ و زندگی بشــر تعامل دارد یا نه؟ اص ً
ال آیا زندگی بدون
پاسخ گفتن به این پرســشها میتواند وجود داشته باشد؟ آیا کنشهای
انســانی میتواند با این بخش از معانی بدون ارتباط باشد ولو اینکه خود
کنشگر توجه نداشته باشد و بازاندیشــی نکرده باشد؟ آیا هیچ فرهنگی
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نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

بدون اتّخاذ نوعی موضع نسبت به این بخش از حوزه معنایی که جهانبینی
و ارزشهای کالنی در آن نهفته است ،میتواند تحقّق پیدا کند؟
قاعدت ًا این عمیقترین الیه معرفتی هر فرهنگ محسوب میشود و هیچ
فرهنگی بدون این الیه حضور ندارد .فرهنگشناســان و جامعهشناسان
نیز در الیهبندیهایی که انجام میدهند ،به این ســطح از معرفت در هر
فرهنگی اذعان میکنند .این سطح ،سطح کالنی است که هو ّیتبخش به
هر فرهنگ است .اگر بخواهیم فرهنگها را تقسیمبندی کنیم این حوزه
میتواند یکی از پایههایی باشد که این تقسیم روی آن قرار بگیرد .هر چند
برخی معتقدند که هو ّیت انسان با اقتصاد و ابزار تولید ساخته میشود ،اما
همانها هم قبول دارند که هر نوع نظام معیشتی ،خودش را در چارچوب
یک تفسیر کالن از عالم بیان میکند .ولو اینکه به اصالت آن قائل نباشند
اما میگویند نظام به اینجا کشانده میشود و از اینجاست که آنجا ساخته
میشود .یا به طور عمیقتر بگوییم که اقتصاد و رفتار انسان از طریق معنا
شکل میگیرد و بعد ،آن سو مهمتر میشود.
ا ّمــا به هر حال هیچ جامعه و هیچ فرهنگی نمیتواند بدون یک فلســفه
باشد .رفتارهایی که از افراد سر میزند ذیل نوع فلسفهای قرار میگیرد که
برای حیات و زندگی خودشان و برای عالم و آدم دارند.حتی زمانی که افراد
در حال فراگیری رفتارها هســتند یعنی از همان اوائل کودکی ،فلسفه نیز
تخیل و تم ّثل .به تدریج که افراد
به آنان تعلیم داده میشــود منتها در ح ّد ّ
بزرگتر میشــوند ،این فلسفه اشباع شده از رفتارها اگر بخواهد به لحاظ
نظری سازماندهی پیدا کند ،در مجموعه بحثهایی شکل میگیرد و به
صورت یک نهاد اجتماعی در میآید .این نهاد ،یک نهاد معرفتی است که
ممکن اســت یک فلسفه دینی و االهی باشد که با دین پیوند میخورد یا
یک فلســفه ماتریالیستی باشد که با اصحاب دائرهالمعارف پیوند میخورد
مانند آنچه در فرانسه اتفاق افتاد .یا ممکن است یک فلسفه ّ
شکاکانه باشد
که مث ً
ال با سوفسطائیان یونان یا با کانت و نوکانتیها پیوند میخورد.

اگــر بخواهیم نظام معنایی هر فرهنگ را بیــان کنیم ناگزیر باید به این
ســطح از حوزه معرفت دو نوع فرهنگ بپردازیم .به این ترتیب در کانون
هر فرهنگ ،آنجا که فرهنگ در حال بیان شدن است ،فیلسوفان آنجا قرار
گرفتهاند و نشستهاند .اما ممکن است انسانها در سطح فرهنگ عمومی،
مستقیم ًا از طریق مباحث تجدیدی و انتزاعی با این فلسفه ارتباط نداشته
ال وقتی عم ً
باشند .بلکه مث ً
ال به ســوی زندگی دنیا روی آوردند یک نوع
َْ
فلســفهای را طلب کنند که این زندگی دنیا را برایشان توجیه کند :بل
ُي ُ
ريد ْال ْن ُ
سان ل َي ْف ُج َر َأ َ
مامه .1کسانی که به دنبال زندگی اینجایی هستند
ِ
ِ
فلسفهای بدون مبدأ و معاد ارائه میدهند و اگر مبدأ هم داشته باشد ،معاد
ندارد .عالم را اینطور تفســیر میکنند تا بتواننــد زندگی کنند .چون اگر
خداوند و قدر معرفت او را آنچنانکه باید دانسته شود بدانند ،آن وقت نب ّوت
و معاد آن هم میآید و رفتار آنها هم باید متناسب با آن سازمان پیدا میکند.
به این ترتیب اگر بخواهیم پرسش را در حوزه کلّی فرهنگ بیان کنیم ،میتوان
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گفت که هیچ فرهنگی و هیچ جامعهای بدون فلسفه متناسب با
خودش نمیتواند تحقّق پیدا کند .زندگی امتداد یک فلسفه است
هر چند به لحاظ تق ّدم و تأخّ ر زمانی ممکن است فرق کند .مث ً
ال
آن چیزی که در دنیای مدرن رخ داد چه بسا ابتدا تمایل به سمت
فرهنگ دنیوی ،هنر و نوع زندگی بود و بعد به دنبال آن میطلبید
که اینطور فلسفهای باشــد .آنچه در جهان اسالم رخ داد این
بود که ابتدا معرفت جوشید ،توحید درخشید و یک ایمان بارور و
نبی و امیرالمؤمنین ـ صلوات اهلل
زنــده و ف ّعال در نفس و جان ّ
علیهما -شــکل گرفت و گروهی از اهل ایمان ،زندگی و همه
چیز را عوض کردند تا به فرهنگ رسیدند و این کار را در سطح
فرهنگ انجام دادند.
البته این آم دوشــد دو سویه است و در همه زندگی سریان و
جریان دارد .به عبارت دیگر برخی شهوداً فیلسوف هستند و
فیلسوف زندگی میکنند ولی هنوز به زبان و بیان نرسیدهاند،
عامه مردم اینگونه هســتند .فیلســوفان زبان زندگی مردم
هســتند .هر فرهنگی را وقتی میخواهیم به زبان بگیریم و
هو ّیت آن را بیابیم ،باید ببینیم فیلســوفانی که در کانون این
فلسفه نشستهاند چه کسانی هســتند .آیا کنت یا کانت و یا
نیچه اســت؟ هر فیلســوفی که در این کانون باشد فرهنگ
متناسب با خود را میطلبد؟ یا ابنسینا و صدرا و یا اشخاص
دیگری هستند؟ آیا ابوالحسن اشعری و سایر اشاعره هستند
یا اهل حدیث هســتند؟ چنین نیست که اهل حدیث به این
معنای عام فلسفه نداشته باشــند .آنها هم یک تصویری از
جهان ،از خداوند و از انسان ـ که همه اینها مباحث فلسفی
عام است ـ ارائه میکنند .اما روش آنها نه شهودی و نه عقلی
امیه
بلکه یک روش نقلی برساخته خودشان است .یعنی بنی ّ
در تعامل با این زندگی و برای توجیه آن ،روشی شکل دادهاند
و آن روش به صورت تصویری از جهان در آمده است .نسل
بعد آنها ،از این چیزهایی که شــکل گرفته و مثل خون در
وجودشان جاری شده است به صورت جدلی دفاع کرده است.
این هم نوعی از فلسفه و نوعی تفسیر از ّ
کل عالم است که در
دل آن تفسیر خالفت و بنیامیه قرار میگیرد و به این ترتیب
حیات توجیه میشود.
دبیر علمی :از جناب آقای دکتر پارســانیا بسیار متشکریم.
حاصل بحث ایشــان این شد که -1 :فلســفه را به صورت
عام و گســترده معنا فرمودند -2 ،روشن کردند که فلسفه در
معنــای عام ،به نحوه حتمی و ضروری در فرهنگ و زندگی
تأثیر دارد .اساس ًا هیچ زندگی و فرهنگی بدون یک نوع فلسفه
متناســب با خودش شکل نمیگیرد ،هر چند ممکن است به
لحاظ زمانی یک سری دواعی پیدا شود ،یک نحوه و سبک

زندگی شــکل بگیرد و بعد به دنبال این باشــند که فلسفه
متناســب با آن را بسازند .پرسشی که در محضر جناب استاد
پارســانیا مطرح میکنم تا این بحث ادامه پیدا کند این است
که چطور گاهی اوقــات بین فرهنگ عمومی و زندگی یک
جامعه با فلسفههای رسمی موجود در آن جامعه شکاف ایجاد
میشود؟ این مسألهای است که فکر میکنم اکنون الزم است
متناسب با موضوع بحثمان به آن پرداخته شود .یعنی وقتی
میخواهیم راجع به امتدادهای فلســفه اسالمی بیاندیشیم،
شکافی احساس میکنیم ،به گونهای که اگر نگوییم فرهنگ
عمومی و فضای جامعه بالکل جدای از فلســفه رسمی است
ولی تا حدود زیادی از آن منقطع است .در بحث امتدادها الزم
است که راجع به این مسأله هم بیاندیشیم.
هو ّیت س ّیال فرهنگ

استاد پارســانیا :واقع این است که فرهنگ یک هو ّیت ـ
ماهیت بلکه یک هو ّیت ـ ثابتی ندارد کام ً
ال
نمیگویــم یک ّ
سیال اســت .با اقبال و اعراض مردم نسبت به زندگیهای
ّ
متفاوت و معانی مختلف دائم ًا بر آن اثرگذار در معرض تغییر
اســت .بنابراین همه افراد در تــداوم و حفظ یک فرهنگ و
آم دوشد فرهنگها مسئول هستند .فرهنگ لحظه به لحظه
با تصمیمها ،ایمانها ،گرایشها و رفتارهای انسانها بازتولید
حق و توحیدی باشد یا
میشــود .فرقی نمیکند که فرهنگ ّ
حق و باطل
فرهنگ باطل ،و اینکه اساســ ًا قائل به فرهنگ ّ
باشیم یا نباشیم .همانطور که ّان الباطل تموت بترک ذکره
حق هم
ّان الحــق هم تموت بترک ذکره .یعنی اگر فرهنگ ّ
حقانیت آن بلکه
یاد و عملش کنار گذاشته شود ،میمیرد نه ّ
تحقّق اجتماعی آن در عرصه زندگی.

فرهنگ از کانال رفتارها ،اعمال و اراده انســانها میآید و از
آنجا که انسانها همواره در حال تصمیمگیری هستند هرگز
تضمینی وجود ندارد که یک فرهنگ فراگیر باشــد .ممکن
اســت غالب باشــد اما در کمــون آن فرهنگهای دیگری
میتواند وجود داشته باشد .هم در گذشته جهان اسالم و هم
در گذشته جهان غرب برآیندی از این مواجهات را میبینیم.
فلسفههای مختلفی به آن معنای عام وجود دارد ،فلسفههایی
که با روش عقلی وارد میشــوند ،فلســفههایی که با روش
صرف ًا ظ ّنی و نقلی راجع به این مسائل حرف میزنند .چون
قدرت بدون فلســفه نمیتواند باشد ،در حاشیه و برای توجیه
آن ،فلسفه میبافند و لحظه به لحظه در حال تولید دانش و
معرفت و آگاهی هستند تا قدرت خودشان را حفظ کنند.
به همین دلیل ما اص ً
ال هیچ فرهنگی تضمین شده و فرهنگ

نابی که کام ً
ال بر همه ابعاد مسلّط بوده باشد نداریم.حتی در جامعه مهدوی
هم نمیدانم که محقق میشود یا نمیشود .یعنی در آنجا هم اگر امام زمان
صلواتاهلل علیه -را به شهادت میرسانند ،آن کسی که این کار را میکندفرهنگ مهدوی کام ً
ال در درون او نهادینه نیست .یعنی جریان
رگ رگ اســت ایــن آب شــیرین آب شــور

بــا خـــالیـــق مــیرود تــا نفـــــخ صــــور

ممکن است در آنجا هم حضور داشته باشد.
وقوع بحران در حوزه فرهنگ

اگر جامعه گرفتار چالش شــود نشاندهنده آن است که یک تحول و یک
بحران در حوزه فرهنگ وجود دارد .ضمن اینکه وقتی افراد یک فلســفه
شخصیتشان بین آنچه که میدانند
را پذیرفتند ممکن اســت در درون
ّ
و آنچه که عمل میکنند هم فاصله محدودی وجود داشــته باشد .مدینه
حق را
فاضله فارابی اینطور مدینهای اســت که به لحاظ نظری فلســفه ّ
دارند اما به لحاظ گرایش عملی زندگیشان متناسب با فلسفههای باطل
اســت .یعنی جامعه وحتی فرهنگ هم میتواند گرفتار چنین دوگانگیای
باشد که نهادهای علمی آن یک چیزی بگویند و سوی دیگر چیز دیگری.
ن فاصله و تضا ّد چندان قابل تداوم نیســت .یعنی در کشمکشی
منتها ای 
که اتفاق میافتد دیر یا زود یا باید شــیوه فاسقانه برگردد و باور مؤمنانه و
فلسفهها را حذف کند تا نفس راحتی بکشد .یا اینکه باید آن سو برگردد و
رفتار و جامعه را اصالح کند ،آمر به معروف و ناهی از منکر باشد .بنابراین
این تضا ّد چندان قابل تداوم نیست .این تضا ّد میتواند درون افرادی که در
یک فرهنگ هستند هم رخ بدهد .البته در دوران معاصر مشکالت ما این
نیست .مشکل ما این است که فرهنگ ما غیر از آن بخشی که از پیشینه
تاریخی خودش الهام میگیــرد در مواجهه با فرهنگهای دیگر در حال
اثرپذیری است و ممکن است بخشهای اول این اثرپذیری جامعه علمی
ما باشد .جامعه علمی فلسفهای را میآورد که با شیوه زندگی مردم متفاوت
است .حیات تاریخی ما متناسب و متناظر با یک فلسفه شکل گرفته است
اما نظام علمی ما فلســفه دیگری را القا میکند .اینها همه بحرانهای
فرهنگی است که با آن مواجه هستیم.
دبیر علمی :از جناب اســتاد پارسانیا بسیار متشکرم .من از محضر جناب
اســتاد یزدانپناه همین پرسش را میکنم .از فرمایشــات آقای پارسانیا
اینگونه برداشت کردام که در واقع گاهی اوقات ممکن است در یک جامعه
فلسفههای مختلف با هم در تزاحم باشند .اگر ما بخواهیم آن فلسفهای را
که فکر میکنیم فلسفه برهانی و صحیح است در سطح جامعه و فرهنگ
امتداد دهیم ،چه روشهایی را باید به کار ببریم؟
الیههای فرهنگ

استاد یزدانپناه :من همان بیانی را که جناب آقای پارسانیا در باب نسبت
فرهنگ و فلســفه داشــتند به عنوان زمینه بحث خودم قرار میدهم .اگر
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نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

فلسفه را به معنای پرسشهای فلسفی و آن چیزی که از سنخ پرسشهای
فلســفی است بدانیم ـ نه به معنای فلسفهای که معمو ًال بر اساس برهان
اســت ـ بلکه اگر پرسشهای فلسفی را هر کســی که پاسخ دهد ولو بر
حســب اسطوره هم پاســخ دهد به عنوان سنخ کار فلسفی بدانیم طبیعت ًا
فلســفه الیه بنیادین همه فرهنگها اســت تمامی فرهنگها از آن مدد
میگیرند .قب ً
ال در بحث چیســتی و نحوه وجود فرهنگ توضیح دادم که
ح ّداقل میتوان سه الیه در فرهنگ تشخیص داد:

 .1الیه عمیق :که جناب اســتاد پارسانیا هم اشاره فرمودند .منظور از الیه
عمیق این اســت که هیچ فرهنگی نیست که بدون پرسشهای بنیادین،
بخواهد و بتواند حیات داشته باشد و بسط پیدا کند .این پرسشهای بنیادین
نوع ًا از سنخ فلسفه است .یعنی به اصطالح همین که انسان از خود بپرسد
که من نسبت به هستی چهکاره هستم؟ یا هستی چیست؟ ولو به تمامی
پرسشها پاسخهای اسطورهای بدهد ،قادر است جامعه و فرهنگ خودش
را شــکل دهد .دلیل آن هم این اســت که فرهنگ اساس ًا همان معنای
متفا َهم بین عموم مردم اســت که خود را در کنش و ســاختار اجتماعی
نشان میدهد .امتداد این الیه عمیق در الیه دوم به پرسش-هایی از سنخ
پرسشهایی که در علوم انسانی مطرح است ،تبدیل میشود.
 .2الیه میانی :من الیه دوم را ســنخ پرسشهای علوم انسانی نامگذاری
میکنم هر چند لزوم ًا به این معنا نباشد که علوم انسانی به این پرسشها
پاســخ دهد.حتی اگر علوم انسانی هم نباشد به هر حال هر جامعهای این
سنخ پرسشهای علوم انسانی در باب اقتصاد ،سیاست ،جامعه و امثال آن
را باید پاسخ دهد و نمیتواند از آن بگذرد.
 .3الیه پایینتر :که عینی و ســرصحنه است و فضای مدیر ّیت و خیلی از
چیزهای دیگر درون آن میگنجد.حتی علوم تجربی در این ساحت معنادار
میشود.

اگر کســی نفس این ســه الیه را در نظر بگیرد خیلی از این پرسشها را
میتوان پاســخ داد .پرســشهایی نظیر اینکه چطور است که گاهی یک
جامعه فلســفهای دارد ولی عم ً
ال با آن همراهی نمیکند؟ دلیل آن واضح
است اگر شــما الیه دوم و سوم را همراه آن فلسفه نکنید ،یقین ًا به پاسخ
نخواهید رسید .به تعبیر دیگر آن فلسفهای که قرار است بنیاد باشد موقعی
معنــا دارد که این بنیاد خــودش را در الیه دوم و ســوم هم بریزد .ولی
اگــر در الیه دوم و ســوم امتداد نیابد ،خود این مســأله منجر به تعارض
خواهد شد .یعنی الزمه اینکه فلسفه ـ در همان معنای عامی که پاسخگوی
پرسشهای فلسفی است ـ بتواند پایه یک جامعه قرار بگیرد ،هر چند آن
حق باشد ،این است که در الیه دوم و سوم امتداد پیدا
فلسفه یک فلسفه ّ
کند و اگر امتداد پیدا نکند دچار تعارض خواهد شد.
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به تعبیر دیگر نمودهای اجتماعی و فرهنگی دو عالمت و فلش دارد .من
آن را در قالب نمونهای که در همین انقالب خودمان هم تجربه کردهایم،
بیان میکنم .مسئوالن ما خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه برخی حرکتهای

اقتصادی را رقم زدهاند که نفس آن حرکت ،منطقی داشــت
که با منطق انقالب ما ســازگار نبود و خــود ما هم متوجه
نمیشدیم .اما بعد دیدیم که نسلی با این اندیشه پرورش پیدا
کردند با آن اندیشهای که در بنیادهای انقالب بود ،یک مقدار
فاصلــه گرفتهاند .حتی برخی از اینها به ح ّدی غلیظ بود که
تبری و دوری از محدوده فلســفی این انقالب برای ما
نوعی ّ
پدید آورد.

االن نمیخواهم وارد این بحثها شــوم .ولی عرض میکنم
اگر بخواهیم حرکت جامعه را در مســیر یک فلسفه درست
امتداد دهیم ،باید امتدادبخشی درســتی در الیههای دوم و
حاکمیتی توحید
ســوم داشته باشیم .ما نمیتوانیم در ساحت
ّ
حاکمیتی .اگر قائل به
را نیاوریم و بعد اســم آن را ســاحت
ّ
توحید هستیم معنا ندارد که آن را در ساحت مدیر ّیتی ،ورزش
و جاهــای دیگر نیاوریم .البته من از ایــن بیان خود تلقّی و
خاصی دارم نه اینکه منظورم این باشد که در ورزش
توضیح ّ
یک تعبیر سوری از اسم خدا را بیاوریم .اگر نگاهی به ورزش
باستانی بکنید و آن را با ورزشی که امروزه رایج است مقایسه
کنید میفهمید که چه فرقهایــی وجود دارد و این در جای
خود توضیح دارد .اما عرض بنده این اســت که ما اخالق را
در ســاحت ورزش نمیبریم ولی انتظار داریم که جوان ما با
آن پایههای کالنی که امتداد آن اخالق است ،همراهی کند
که نمیکند.
بنابرایــن یکی از جاهایی که بایــد روی آن کار کرد همین
امتدادبخشی درست در هر سه الیه است .االن فرصت نیست
که من الیه دوم و ســوم را مفصــل توضیح دهم و در جای
خودش آن را توضیحدادهام.
لزوم جریانسازی در بحث فرهنگ

همانطور که جناب استاد پارسانیا توضیح دادند ،یک مسأله
سیال دارد به گونهای که
این است که فرهنگ یک حقیقت ّ
لحظه به لحظه در جریان است .خلق مدام و حرکت جوهری
را میتوان در بحث فرهنگ هم به کار برد .من در جای خود
توضیــح دادم که فرهنگ را به عنــوان یک هو ّیت وجودی
سیال دارد،
میدانم .اگر فرهنگ را به این معنا بگیریم هو ّیت ّ
ولی هو ّیت ســیالی که میتوان آن را رصــد کرد ،روی آن
مهندسی انجام داد و آن را در مسیر درست آورد.

بگذاریــد من نمونههای آن را عرض کنــم .از آنجا که قرار
مقبولیت عمومی داشــته باشد و یک معنای
است فرهنگ
ّ
متفا َهم عمومی باشــد ،یکــی از چیزهایی کــه معمو ًال در
فضای آن مطرح میشود این است که باید در مورد فرهنگ

جریانســازی صورت بگیرد .البته جریانســازی هم از نظر
خاص خود را دارد.
حرکتهای اجتماعی روش ّ

من معتقدم مدل اصلیای که خوب جواب میدهد این است
که باید اندیشه فلســفی در الیه دوم و الیه سوم امتداد پیدا
کند و تمام جامعه را فرا بگیرد .اندیشــه فلسفی در الیه دوم
حاکمیتی ،نظام اقتصادی و سایر
باید در ساختارها و نظامهای
ّ
عرصهها خود را بسط دهد .در الیه سوم هم در همه سطوح
عینیت پیدا میکند ،باید خود را نشان
پایینتری که فلســفه ّ
دهد.

این اصل حرف است ولی در کنار آن و افزون بر آن ،یک چیز
دیگری هم هست و آن همین مسأله جریانسازی است .در
ّانیت آن را اثبات
فلسفه میگوییم که تکرار یک کار لزوم ًا حق ّ
نمیکند ولی در صحنه اجتماع تکرار یک کار و جریانسازی
آن اثر فراوان دارد .یکی از فلسفههایی که دین نماز جماعت
را برای هر روز در جامعه اسالمی قرار داده است ،این است که
توحید که مغز اندیشه اسالمی است و قرار است تمام جامعه
را پوشش دهد ،همواره تکرار شود و همیشه در ذهنها باشد.
دست بر قضا بوعلی سینا هم در بحث فلسفه عبادات همین
مثال را برای اثر اجتماعی خارجی نب ّوت زده است.
توجه به مسأله رصد فرهنگی

مســأله دیگری که به نظر من همیشه در مورد آن کوتاهی
کردهایــم رصد فرهنگی اســت .برخی از مواقــع چون کار
فرهنگی انجام نشده است و تلقّی درستی از مباحث فرهنگی
نیســت ،رصد هم نمیکنیم .مث ً
ال وقتی حرکتی پیش میآید
ال آن را جدی نمیگیریم که ببینیم با ما چه میکند و اص ً
اص ً
ال
متوجه نیســتیم که اگر چنین حرفی به بازار بیاید چه اتفاقی
میافتد .به عنوان نمونه االن بعضی از خانمها عکسشان را
بدون حجاب بر سر قبرها میگذارند .هر چند که این مسأله در
قبرستان اتفاق میافتد ولی یک معنای جدی دارد و دلیل دارد.
دلیل آن این اســت که ما کار میکنیم و حرکتهای درست
فرهنگی صورت نمیگیرد .رصد کردن ،جریان سازی و امتداد
اگر با هم جمع شود بسیاری از این قبیل مسائل تحت پوشش
قرار خواهند گرفت.
ولی لزوم ًا اینگونه نیســت که در حرکت فرهنگی تکتک
افراد همه آنچه را که در فرهنگ و هنجارهای فرهنگی هست
تقبل عمومی که بتواند کار را پیش ببرد بســیار
بپذیرند .ولی ّ
ضروری اســت .به عنوان نمونه حتم ًا به خاطر دارید که اول
انقــاب ما نگفتیم که همه با حجاب شــوند ولی حرکت و
جریان فرهنگی به گونهای بود که همه با حجاب شدند ،یعنی

توانست تأثیر ح ّداکثری داشته باشد .بعد از آنکه م ّدتی گذشت و بدحجابی
رواج یافت ،من به روســتای خیلی دور رفتم .در آن روستا اولین بدحجابی
که دیدم گفتم البد از شهر آمده است بعد که شوهر او آمد و من دیدم که
از همان روستا است ،اص ً
ال برایم باور کردنی نبود .تعجب کردم و گفتم که
چه کســی بدحجابی را به او یاد داده است .این این سرعت حرکت جریان
فرهنگی را نشــان میدهد .االن چقدر راحت ذ ّره ذ ّره و آهسته آهسته از
حجاب ک م میکنند .این باید رصد شــود و فکر شــود .فقط فکر نیست
بلکه باید بر ســر صحنه هم بیاید و به درســتی اعمال شود .ما این را به
عنوان امتدادبخشی در صحنه اجتماعی میدانیم که از موارد عملی تا موارد
ساختاری و محتوایی را شامل میشود.

دبیر علمی :از جناب اســتاد یزدانپناه خیلی متشکریم .ایشان فرمودند که
فرهنگ دارای ســه الیه است -1 :الیه عمیق که به پرسشهای بنیادین
فلســفی توجه میکند -2 ،الیه میانی که پرســشهای علوم انسانی و
دانشهای زیر مجموعه آن را ســامان میدهــد و  -3الیهای که همان
عینیتبخشــی اجتماعی اســت .آن چیزی که به نظرم باید به آن توجه
ّ
کرد این اســت که برای یافتن پاسخ پرســشهای هر الیه ،الزم است
اشــخاص ویژهای باشند و هستند .یعنی ع ّدهای هستند که میخواهند به
پرسشهای الیه اول پاسخ بدهند و ع ّدهای میخواهند به پرسشهای الیه
دوم پاسخ دهند .وظایفی که ویژه پاسخ دادن به پرسشها در سطح علوم
خاصی اختصاص دارد .وظایفی که برای
انسانی و دانشها است ،به افراد ّ
عینیتبخشی اجتماعی و جریانسازی است نیز همینطور است.
ّ
آنچه در این جلسه و جایگاه و فضای حوزه علمیه و بخش فلسفهپژوهان
باید به آن توجه کنیم و من آن را در قالب یک پرســش از این دو بزرگوار
میپرســم این است که فلســفهپژوهان در ارتباط با آن الیههای عمیق
چگونه باید عمل کنند که آرام آرام مسأله امتدادبخشی در ساحتهای دیگر
هم مطرح شود؟ به لحاظ آموزشی و پژوهشی چگونه باید نظارت کنند تا
این مسأله به جریان بیافتد؟ در خدمت شما هستیم.

استاد پارسانیا :اکنون دامنه بحث ما از ارتباط فلسفه و فرهنگ به خود
فلسفه محدود میشود .باز میتوان پرسش را هم به صورت عام مطرح کرد
که اگر فلسفه برهانی باشد اقتضای آن یک امر جهانی خواهد بود و هم به
خاص در هر حوزه فلسفی از جمله در فلسفه اسالمی مطرح کرد.
صورت ّ
دو شرط الزم برای تح ّقق امتدادبخشی

پرســش این است که فلسفه هم در حوزه فرهنگ تعاطی ،تعامل و امتداد
دارد و هم در حوزه علومی که گونهای از فرهنگ هستند .فلسفه با فرهنگ
بــه صورت-های مختلف ارتباط پیدا میکند و یکی از مســیرهای ویژه
آن همین خود علوم اســت .اما اگر پرســش راجع به امتدادبخشی است،
امتدادبخشی فلسفه متو ّقف بر تحقّق خود فلسفه است .فلسفه اگر میخواهد
در فرهنگ و در علوم امتداد پیدا کند در گام نخست باید خودش تحقّق و
واقعیت یافتن این است که زبان پیدا کند؛ یعنی
ّ
واقعیت پیدا کند .منظور از ّ
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نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

در گروهی از افراد حضور به هم برســاند و افرادی باشــند که متحقّق به
فلسفه باشند .نه اینکه صرف ًا در نفساالمر خودش یک حقیقتی باشد و هیچ
انســانی با آن ارتباط برقرار نکند.حتی اگر فلسفه باطل هم بخواهد امتداد
پیدا کند باید سطحی از تحقّق را داشته باشد و افرادی باشند که آن را در
فعلیت برسانند.
خودشان به ّ

اگر بخواهیم امتداد آن را در حوزه فرهنگ ببینیم باید تحقّقی به تناســب
فرهنگ و جامعه داشته باشد .به عبارت دیگر باید نهادینه شود .در مرحله
اول نظام آموزشــی یک فرهنگ باید در کانون خود حریم این معرفت را
اعم از امکانات اقتصادی و
حفظ کند و امکانات مناســب حرث و نســل ّ
توگوی
انسانی را بسیج کند تا بخشی از جامعه ،در این زمینه معرفتی گف 
پرباری داشته باشند.
این مسأله هشــداری هم برای ما دارد و آن این است که شتابزدگی در
امتداد دادن گاهی موجب میشــود که از این حوزه کانونی غافل شــویم.
آن عناصر و جوانههایی هم که باعث باروری این فلســفه میشوند و به
آن عمق میبخشــند ،بالفاصله در جهت امتداد دادن میروند و این منبع
میخشکد .وجود یک منبع خ ّ
الق و فعالی که بحثهای فلسفی در آن زنده
باشد و دغدغههای ناب فلسفی در آن حضور داشته باشد شرط اول امتداد
پیدا کردن اســت .شرط الزم است نه کافی .یعنی اگر حوزه گفتوگوهای
فلســفی در خود فرو برود و بعد دغدغه تعامــل با بخشهای دیگر نظام
آموزشی و یاحتی نظام فرهنگی را داشته باشد به نتیجه نخواهد رسید.
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برای اســتمرار یافتن شروطی الزم است و شــرط نخست همان بود که
عرض کردیم .یعنی گاهی حضور فلســفه در زندگی مردم ،در حکم یک
باور در بین متد ّینین خواهد بود و موجب میشود که آنان ،سراغ آن کانون
نظری بیایند و برای تأمین آن تالش کنند .البته ممکن اســت زمینههای

دیگری هم وجود داشته باشد اما اگر چنین ارتباطاتی بخواهد
در یک مجموعه فرهنگی سالم شکل بگیرد و به صورت یک
حوزه مباحث نظری و مجموعه ف ّعال مباحث فلسفی در بیاید،
تنبه ،این
وجود این شرط الزم است .بعد از چند دهه توجه و ّ
امر استمرار پیدا میکند.

ما در یک مقطع تاریخی از دوران معاصر ،کانون ف ّعال مباحث
نظری را داشــتهایم .در اواخر دوره قاجار فیلســوفان قوی و
توانمندی در مکتب یا حوزه تهران حضور داشتهاند که شاید در
گذشته ما اینقدر استوانههای نظری وجود نداشته است .هر
چند حضور آنها یکی از شروط الزم است اما کافی نیست .زیرا
به رغم حضورشان این ارتباط قطع شد و ما شاهد این گسل
و گسستی هستیم که در بحثهای بعدی بیان خواهد شد و
نقشــی که عالمه طباطبایی در این خأل موجود ایفا کردهاند
را بررسی خواهیم کرد .شاید در مقطع ابتدایی مواجههمان با
اندیشههای مدرن و غربی ،مشکل شرط الزم را نداشتهایم و
به جای آن با مشکالت دیگری مواجه بودهایم .اما در شرایط
امروزی متأســفانه همان شرط الزم هم آسیبدیده است .به
عبــارت دیگر هم ارتباطاتمان قطع اســت و هم آن حوزه
کانونی ف ّعالی که مباحث حکمی و فلسفی در آن زنده و فعال
باشد را هم دیگر نداریم.
دبیر علمی :خیلی متشــکرم .االن بنده از فرمایشات جناب
آقای پارسانیا دو شرط را برای تح ّققبخشی به این امتدادها
متوجه شدهام -1 :اصل تحقّق فلسفه به این معنا که فضای
آموزشی بسیار گرمی برای تعلیم و تعلّم مباحث عمیق فلسفی
داشته باشیم .یعنی شور یافتن مسأله امتدادها نباید باعث شود

که در اصل مســأله تعلیم و تعلّم فلسفی کاستیهایی ایجاد
شود .نکته اساسی همین مسأله تعلیم و تعلّم فلسفی است که
نباید خدشه ببیند و برخی ورودهای زودهنگام به این حوزهها
ممکن است مشکالتی را بهوجود بیاورد .نکته دوم این است
که متعلّم فلســفه باید دغدغه مســائل فرهنگی و زندگی را
داشته باشد .این دو شــرط میتواند به تدریج زمینه را برای
امتدادها فراهم کند .من از جناب استاد یزدانپناه میخواهم
که بحث را پیرامون همین مسأله ادامه دهند.
وظایف فلسفهپژوهان در زمینه امتدادبخشی به فلسفه
اسالمی

استاد یزدانپناه :هر چند در بحث علوم هنوز هم میتوان
چیزهای دیگری گفت ،اما فع ً
ال بحث فلســفه را در نســبت
با فرهنگ و صحنه اجتماع ادامه میدهیم .باید توجه داشته
باشــیم که بعد از تقویت بنیادهای فلسفی و حفظ آن بنیادها
باید وظیفه دیگری را دنبال کنیم و آن وظیفه عبارت است از
افزودن .یعنی افزون بر آن پایهها و بنیادها که باید باشند -و
خود بنده در مــورد آن طرحی دارم ،-باید کار دیگری انجام
داد .اگر بدانیم که عنصر فرهنگ و جامعه یک پدیدار انسانی
است که در ساحت کنش پدید میآید ،به محض اینکه مسأله
فرهنگ را به پدیدار انسانی و کنش گره میزنیم ،باید به دنبال
آن باشیم که سرمنشأ بحثهای فلسفی ما کجا است.
اساس ًا اگر این بحث را به د ّقت بررسی کنیم ،میبینیم که به
س و حکمت عملی گره میخورد .به همین دلیل از
بحث نف 
کسی که بخواهد این بحث را امتداد دهد ،انتظار میرود که

افزون بر آن مباحث کالن فلســفی -که در جای خودش پابرجا است زیرا
هیچگاه مق ّدمات دور را حذف نمیکنم ،-بلکه در همین مق ّدمات قریبهای
که با صحنه فرهنگ و اجتماع ارتباط پیدا میکند باید چند بحث جدی را
م ّد نظر قرار دهد .یکی از این مباحث به امتداد نفس برمیگردد و دیگری
به امتداد حکمت عملی.
مث ً
ال این مســأله که نحوه وجود فرهنگ را چگونه باید ّ
حل کرد و باید از
کجا شروع کرد .باز هم تأکید میکنم که بحث من مربوط به فلسفه برهانی
است که مسأله را در فضای اکتشافی و کشف از واقع ّ
حل میکند و ا ّال انکار
نمیکنم که همه فلسفههاحتی فلسفههای جدلی ـ اگر اسم آنها را فلسفه به
آن معنای عامی که گفتیم بگذاریم ـ وحتی اسطورهها هم برای این مسأله
پاسخی دارند .اما چون عم ً
عینیتی برسیم و از آنجا وارد نظر
ال باید به یک ّ
عالمه شــویم ،در فضای برهانی و اکتشافی خودمان باید پایگاههای کار
خود را قویتر کنیم.
متأسفانه یکی از خللهایی که اکنون در حوزه وجود دارد این است که بنا
به دالیلی به بحث نفس در بدایه و نهایه به طور جدی پرداخته نشده است.
البتــه نمیگویم که اص ً
ال وجود ندارد ،الحمــداهلل وجود دارد ولی اینطور
نیست که ذهن طلبه همیشه درگیر آن باشد .در بحث اصالت وجود همه
طلبهها درگیر هستند که از اول تا آخر بدایه و نهایه را در این مورد بررسی
کنند .اما در این بحث درگیر نیستند.حتی میبینیم که عقل عملی بوعلی
وحتی عقل عملی صدرا برای بعضی از طلبهها واضح نیســت .چون عقل
عملی را زیاد نمیخوانیم در حالی که اینها پایههای کار ما هستند.
بر این اســاس باید بحثهایی نظیر بحث نحوه وجود فرهنگ ،چیســتی
فرهنــگ و ...را به وجود آورد .من معتقدم اگر قرار اســت مقوالتی نظیر
عینیت بیاوریم
فرهنگ ،اجتماع ،تم ّد 
ن و تاریخ به معنای خاص را در صحنه ّ
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نخستین کار این است که آنها به لحاظ فلسفی موضوعشناسی کنیم .من
طرح این چهار مقوله در این فضا و موضوعشناسی فلسفی عمیق در مورد
آنها ضــروری میدانم .البته تاریخ نه به معنایی که در ذهن ما هســت؛
بلکه منظور از تاریخ یک امتداد انســانی و یک پدیدار انســانی است که
در امتداد اجتماعی انســان پدیدآمده اســت .قدم بعدی این است که باید
موضوعشناسی علوم انســانی هم در مورد آنها داشته باشیم مانند همین
جامعهشناسی موجود .در نهایت هم باید به مسأله فقه فرهنگ ،فقه تمدن
و ...را بررسی کنیم .من معتقدم فقه فرهنگ زمانی معنا پیدا میکند که دو
ساحت پیشین برای طلبهها واضح شود و ا ّال نمیدانیم که چه میکنیم.
مثــ ً
ا وقتی فقیه میخواهد در مورد موضوعی نظر بدهد باید لوازم قانونی
نظر خود را بداند .یعنی بداند حکم و فتوایی که میدهد چه الزمهایدارد و
الزمه قانونی آن چیست و کام ً
ال با این دو فضا آشنایی داشته باشد .بنابراین
اگر کســی بخواهد برای جامعه اسالمی کاری انجام دهد باید در هر سه
ساحت کار کند .ولی نخستین و بنیادیترین کاری که باید انجام دهد در
ساحت فلسفی آن است .فرهنگ ،تم ّدن ،جامعه و تاریخ باید به طور جدی
مورد بررســی عالمانه قرار گیرد و بسط پیدا کند .آرزوی بنده این است که
ای کاش در نهایــه آنقدر روی بحث نفــس کار کنیم تا به صورت یک
اندیشه مسلّم در آید و آن را برای طلبهها بیان کنیم .این نخستین مرحله
آموزش است.

در مرحله تفکر و پژوهش در باب این مقوالت ،اگر  20الی  30محقق ،هر
کدام از یک منظر به آن پرداخته بپردازند یک فضای غنی خواهیم داشت
که سرمایه اول ما است و بعد باید آن سرمایه در جامعهشناسی سرریز شود.
محصول این امر را جامعهشناســی اسالمی میگوییم .منظور از اسالمی
عقالنیت به دست آید نه اینکه هر پایه
همان فضایی است که باید با یک
ّ
فلسفی زیربنای جامعهشناسی آن را شکل دهد.

بنابراین افزون بر بحث حکمت عملی خودمان ـ که سرمایه سنگینی است
و باید به شکل کام ً
ال جدی دنبال شود و متأسفانه من احساس میکنم در
بین ما جدی مطرح نشده است و ما هنوز نمیدانیم که این باید و نباید آیا
یک امر حقیقی نفساالمری است یا نه ـ ،علم ال ّنفس و مباحث اختصاصی
مثــل فرهنگ و هنر هم اگر مورد توجه قــرار گیرد ،به نظر بنده راه ورود
خوبی به بحث امتدادبخشی است ،به شرطی که بعد این مباحث خود را در
آموزش نشان دهد و امیدوار باشیم که ذهن طلبه ما هم درگیر باشد .زیرا
هر گاه ذهن طلبه درگیر شده ،توانسته است در مرحله امتداد خوب حرکت
کند .ولی هر جا که درگیر نشود خام است و چیزی برای گفتن ندارد .البته
ممکن اســت نکتهای به ذهنش بیاید ولی آنچه میگوید عالمانه نیست و
یک طرح علمی برای آن نداریم.
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نکته دیگری که میخواســتم بگویم این است اگر کسی روی بحثهای
فرهنگی د ّقت کند ،میفهمد که خلل و فرج مباحث فلســفی ما چیست و
کجاست .کدام بحث فلسفی را هنوز انجام ندادهایم و کدام را انجام دادهایم.
چنین کاری هم به پایهای از مباحث نفس احتیاج دارد و باید در علم ال ّنفس

به آن پرداخت .به طور کلّی این قبیل مباحثی که خلل و فرج
را پر میکند هم الزم اســت و باید اینجا فرد قدری باشد که
در فضای بنیادین آنقدر قوی باشد و بفهمد که هر پرسشی
را در کجا باید مطرح کرد و در فضای ســ ّنتی و فلســفی ما
چه پاســخی پیدا میکند .اگر این کار انجام بگیرد در نهایت،
نوعی پختگیحتی برای خود فلسفه هم به وجود خواهد آمد و
بحثهای جدیدی مطرح خواهد شد .من میدانم اگر کسی
در حوزه زیباشناختی بحث فلسفی بکند شاید ق ّوه جدیدی را
کشف کند که تاکنون در میان قوا با آن روبرو نشدهایم.

دبیر علمی :خیلی متشکریم .دو استاد بزرگوار مباحث زیادی
پیرامون این دغدغه که فلسفهپژوهان در فضای امتدادبخشی
به فلسفه اســامی چه وظیفهای دارند ،مطرح فرمودند-1 .
اصل تحقّق فلسفه به معنای عمیق و گسترده آن -2 ،سطحی
نگذراندن مباحث آموزشــی فلسفه -3 ،پرداختن به برخی از
بحثهای جدی که مساس بسیار شدیدی با امتدادها دارند،
مباحثی نظیر نفس و حکمت عملی که متأســفانه در فضای
آموزشی ما یک مقدار ضعیف شده است -4 ،موضوعشناسی
خیلی گسترده در فضای علوم انسانی که میتواند مورد توجه
یک فلســفه پژوه و یا یک فیلسوف قرار بگیرد -5 .اشارهای
هم به بحث فقه فرهنگ و فقه تم ّدن شد که میتوان تعاطی
میان مباحث فقهی ،فلسفی ،علوم انسانی و امثال اینها مورد
توجه قرار داد.
خوشبختانه در شــرایط کنونی مجموعهای از عوامل منجر
شد که گروهی از فلسفهپژوهان و فیلسوفان ما نظیر عالمه
طباطبایــی و شــهید مط ّهری ـ رضــواناهلل تعالی علیهما،
بزرگواران دیگر و اساتید ّ
معظمی که در خدمتشان هستیم،
به این سمت و سو رفتند .جناب استاد پارسانیا یک کار بسیار
خوب و عالی با عنــوان «جهانهای اجتماعی» انجام دادهاند
که به تعبیر برخی از اساتید میتوان آن را بدایه الحکمه علوم
اجتماعی اسالمی به حساب آورد و طلبهها باید به آن بپردازند.
در این کتاب به یک بحث و یک نوع کار عملی در زمینه امتداد
فلسفه اسالمی پرداخته شده است .حضرت استاد یزدانپناه نیز
در مباحث و درسهایشان که إن شاء اهلل عرضه هم خواهد
شد به این بحثها پرداختهاند .إن شاء اهلل این بحثها دغدغه
فلسفهپژوهان ما را شکل دهد و نظرات متعدد و گوناگونی که
وجود دارد بیان شــود تا خألهای موجود را پر کند و پختگی
خوبی حاصل شود .پرسش بعدی طبیعت ًا باید در مورد عالمه
طباطبایی -رضواناهلل تعالی علیه-و نقش ایشان در مسأله
امتدادبخشی به مباحث فلسفی باشد.
ضمن تشکر از همه عزیزان شرکت کننده ،خواهش میکنم

برگههای ارزیابی را هم تکمیل کنند و هنگام خروج از جلسه
تحویل دهند .این برنامه به طور زنده در مشهد مق ّدس پخش
میشود ،در برخی نقاط کشور نیز از طریق سایت مجمع قابل
دسترسی است .من از زحمات تمامی دوستان و همکارانمان
در مجمع تشکر و قدردانی میکنم.

اکنون من از خدمت جناب اســتاد پارسانیا تقاضا میکنم که
نقش عالمه طباطبایی را در احیای مسأله امتدادبخشی فلسفه
توضیح دهند.
توجه به آسیبهای فرهنگی و علمی فلسفه در دوران
معاصر

استاد پارسانیا :بحث استاد یزدانپناه به اینجا ختم شد که
فلسفه اسالمی برای اینکه بتواند خودش را در علوم امتداد دهد
و در سطح فرهنگی پاسخگو باشد باید چه نوع برنامهریزیای
داشته باشد .این موضوع ،موضوعی است که باید در زمینه آن
نشستهاییبرگزار کنیم و به نحو تفصیلی به آن بپردازیم تا
ابعاد مختلف آن و آسیبهایی که وجود دارد شناسایی شود.
ما در دوران معاصر از این جهت در ســطح کالن فرهنگی و
اجتماعی دچار آسیبهای فراوانی بودهایم.

عملکرد مدیر ّیت علم ما در جهت حذف گفتوگوهای فلسفی
و تاریخی بود و عمــ ً
ا امتداد تاریخی آن را قطع کرد .آنچه
ما در اواخر دوره قاجار داشــتیم که تهران شــهر هزار حکیم
بود به جایی رســید که چند نفر ماندند و دیگر به آن صورت
حضور پر رونقی نداشــتند .به عبــارت دیگر با انقطاع مواجه
شــدیم و باید هم علّت آن و هــم عمل معکوس (راه مقابله
توجو کنیم و ببینیم چگونه میتوان بازگشت
با) آن را جســ 
کرد .چطور شــد که با انقالب مث ً
ال بــه یک باره کتابهای
شهید مط ّهری تیراژهای فراوان پیدا کرد و تا حدودی از ناحیه
فرهنگ انقالب با استقبال مواجه شد؟ اما آیا مدیر ّیت علمی
به همان صورت ســابق عمل کرد یا نه؟ و از این نظر در چه
جایگاهی هستیم؟

در واقع برای پاســخ دادن به پرسش حضرت عالی باید این
مطلب را به عنوان مقدمه در نظر بگیریم که عالمه طباطبایی
در دورانی حضور داشــتند که شکل و بُعد اجتماعی آموزش
فلســفه تاریخی ما به سرعت در حال افول بود و دانشهایی
که هم در ارتباط با فلسفه شکل گرفته بودند نیز دچار آسیب
شــدند .البته به جز فقه و حقوق اسالمی که توانست تداوم
داشته باشــد ،چون این دانش یک عقبه هستیشناختی دارد
که فلسفه اســامی با اثبات وحی ،نب ّوت ،شهود و این گونه
موارد امکان اســتفاده از آن را فراهــم میآورد .اما نوع علوم

تاریخی ما که در این حوزه وجود دارد نظیر مباحث حکمت عملی ،اخالق،
طب و پزشــکی به یکباره آســیب دید .هر چند در مباحث
علوم تربیتیّ ،
نظری این امتداد را صرف ًا در خصوص علوم انسانی به معنای رایج مطرح
طبیعیات و علوم پایه هم
میکردند ،اما واقع این اســت که این امتداد در
ّ
روزمره مردم ،اصناف و اخالق صنفی
مطرح بود ،همانطور که در زندگی
ّ
آنها نیز به صورتهایی وجود داشت .به همیت دلیل تمامی این بخشها
دچار آسیب شدند.
جایگزینی که به لحاظ اجتماعی برای این مسأله در نظر گرفته شد ،نظام
دانایی و معرفتی جدیدی بود که سازمانهای رسمی علم در بخش دیگری
از جهان و در حاشــیه فلسفههای دیگر به آن شکل داده بودند .یعنی هیچ
کس نمیتواند ا ّدعا کند که علوم انســانی مدرن یاحتی علوم پایه و فنی و
مهندسی ما فلسفه نداشتند.

وقتی شما معماری ســابق را با سیستم پادوئی تا استادی و نظام اخالقی
خاص خودش ،به یکباره و بدون هیچ گفتوگویی حذف میکنید و یک
ّ
معماری و مهندســی جدیدی را جایگزین آن میکنید .یا به همین ترتیب
طب سابق را به یک صورت و سرعتی حذف میکنید -که در کشورهایی
که اســتعمار به صورت مستقیم حضور داشــتند به آن صورت و سرعت
طب تکنیک
طب مدرن را میآورید ،در این ّ
حذف نکردند -و در مقابل آن ّ
خاص خودش حاضر است و شما ناخودآگاه آن
زیستشناسی با فلســفه ّ
زیســت و آن فلســفه را القا میکنید .در تمامی این موارد شما علومی را
آوردهاید که اگر فلسفهای را هم بطلبد و بخواهد دیر یا زود آن را بیاورد ،به
فلسفه شما ربطی ندارد.
فلســفهای هم که اکنون تعلیم داده میشــود و ع ّدهای متعلّم دارد ،اص ً
ال
در ســازمان رسمی علمی جایی ندارند جز اینکه آن را درون یک بقچهای
پیچیدند و اســم آن را دانشکده معقول و منقول گذاشتند و علوم اولین و
آخرین تاریخی باید در اینجا مطرح میشــد .طرح آن هم در واقع بهانهای
بود برای اینکه بقایای آن نظام آموزشی پیشین را حذف کنند و ریشه آن
توجو کنیم .بعد هم عم ً
ال به دانشکده
را باید در در دوران رضاخان جســ 
االهیات و فلســفه دین و کالم ،باز هم مســائل دیگری را در این مسیر
ّ
دارد .یعنی باید ببینیم که حکمت و فلســفه اسالمی چه مقدار به صورت
زنده و ف ّعال و بانشاط در آنجا استمرار دارد یا در بحثهای فلسفه دین به
معنای مدرن آن در حال حاشیهنشین شدن است .همه اینها بحثهایی
را میطلبد.
عالمه در چنین شــرایطی نه با یک بُعــد اجتماعی بلکه با یک فرهنگ،
جامعه و مدیر ّیتی مواجه است که مجرایی برای ورود فلسفه ،علم ،دانش و
فرهنگ دیگر میشود .ایشان بدون اینکه هیچ یک از سازمانهای رسمی
علمی کاری به او داشــته باشند با ریشهای که در پیشینه فلسفه اسالمی،
حکمت اسالمی و عرفان اسالمی در خود متحقّق کرده است ،امتدادبخشی
را شخص ًا بر عهده گرفت.
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معرفی
گاهی شما عالمه را در یک کانون نظام علمی با یک کرسی ویژهای ّ
رسمیتی دارد و شاگردانی تربیت کرده است .به عنوان
میکنید که جایگاه و ّ
یک شخص سوار ماشین میشده و هفتهای یک مرتبه به تهران میآمده
است تا با یک جمعی که هر چند خودشان در محیطهای آکادمیک هستند،
اما خارج از نظام رســمی علم با عالمه مینشــینند و شروع به گفتوگو
میکنند .این امور به نظام رســمی علم ربطی ندارد و این افراد درون نظام
توگو نیستند .بلکه کسی از آن
رسمی علم با هو ّیت خودشان در حال گف 
مرجعیت با آن طرف
طرف آب آمده و به عالمه توجهی کرده است و چون
ّ
است دیگران هم میآیند و با عالمه صحبت میکند .به این ترتیب بخشی
از نظام علمی ما در حاشــیه آن فرد که مث ً
ال کربن باشــد مورد توجه قرار
گرفته است و ا ّال آنچنان نبود که اگر کربن نمیآمد آن چند نفر دانشگاهی
دیگر هم پیش عالمه میآمدند .فضای فرهنگی و اجتماعی اینگونه بود.
گونههای مواجهه نظام معرفتی پیشین با نظام معرفتی جدید

کار عالمه یک کار شخصی بود ،و این کار شخصی ویژگیای داشت که
در اقران ایشــان وجود ندارد .برای اینکه این ویژگی یک مقدار مشخص
شود فکر میکنم الزم است بگویم که یک نوع تیپبندی چهارگانه راجع
به مدل مواجهه نظام معرفتی پیشین با نظام معرفتی جدید وجود دارد .این
مختص به جامعه ما نیســت و نوع کشورهای اسالمی و -اگر
تیپبندی
ّ
بیشتر و پیشتر هم به فرهنگهای دیگر نگاه کنیم -کشورهای غیرغربی
خصوصیتی درون
در مواجهه با علم مدرن و نظام دانایی آن تقریب ًا اینگونه
ّ
خود دارند .اما بعد از مواجهه با جهان غرب نوع ًا نظام معرفتی خودشان به
حاشیه میرود و یا اگر در فرهنگ عمومی مردم هم حضور داشته باشد ،در
نظام رسمی علم هو ّیت و جایگاهی ندارد.

در اینجا دو نوع رفتار نظام معرفتی پیشــین را در برخورد با نظام معرفتی
جدید بیان میکنیم:

یک نوع این اســت که بخشی از آن در خود فرو میرود؛ یعنی کسانی که
بقایای علوم پیشین را دارند بدون اینکه مدیر ّیت علم و دانش و سازمانهای
رسمی علم برای آنها اعتبار و شأن و جایگاهی قائل باشد ،درون خودشان
تبدیل به جمعهای ایزولهای میشوند که میخواهند نظام آموزشی قبلی را
بین خودشان ادامه دهند .مث ً
ال در ایران ،فقه و فلسفه ما اینگونه است ،در
جوامع دیگر کالم اشعری ممکن است اینگونه باشد .این نظامها خودشان
در سطوح مختلفی به صورت بسته عمل میکنند.
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ا ّما اینکه این بسته عمل کردن چه مقدار ممکن باشد و جهان جدید به آن
اجازه عمل دهد ،بحث دیگری اســت .گاهی اوقات این بسته عمل کردن
در شرایطی که به شما هجوم میآورند یک فرصت راحتتری برای شما
ایجاد میکند .وقتی بخشی از گذشته فرهنگ و همه ارتباطات بیرونیای
که با فرهنگ داشــتهاید ،حذف شــود و فرهنگ دیگــری جابگزین آن
شود،حتی ارزشهای مردم و نوع نگاه آنها با این علومی که شما میگویید
و ارزشهایی که شــما آموزش میدهید ارتباط نداشته باشد ،شما چگونه

جمعیت خودتان به ح ّدی باشد
میتوانید ادامه پیدا کنید .باید ّ
که بتوانید در بین خودتان ادامه بدهید.
بعضی نظامها از پس این کار برآمدند ،مث ً
ال فقه ما توانســت
این کار را انجام دهد .در یک تبعیدگاهی مثل نجف اتفاق ًا بعد
از صدر مشروطه که فعال شده بود ،فقه درون خودش رفت و
دیگر نظام اجتماعی سیاسی با آن کاری نداشت و فقهای ما
بین خودشان یک فرصتی پیدا کردند و یک گفتوگویی ایجاد
کردند .اما سطح فرهنگ عمومی جامعه به آنها کمک میکرد
و هنوز هم به آنها خمس میداد و همین امر موجب شــد که
توانستند دوام بیاورند .اگر فرهنگ عمومی هم بیدین میشد
و این مقــدار ارتباط هم از بین میرفت آیا باز هم فقهای ما
میتوانستند به حیات خودشان ادامه دهند .یا اگر این فرهنگ
عمومی به جای اعتقادات کالمی تاریخی خود ،فلسفه مدرن
شــکاکیت را میپذیرفت ،دیگر اص ً
ال جایی برای فقه باقی
و
ّ
میماند؟ و یا آن مردم دین جدیدی میخواستند که شریعت
جدیدی داشته باشد.
مث ّ
ال یک ع ّده به پزشکی ســنتی عالقه داشته باشند ،البته
چون پزشکی با مردم تعامل میکرد اگر نظام پزشکی اجازه
میداد که آنها به کار خودشان ادامه دهند و این رابطه را قطع
نمیکرد شاید آنها هم بسته نمیشدند میتوانستند به حیات
خود ادامه دهند .اگر این روابط بســته شود چند نفر میتوانند
پزشکی س ّنتی را یاد بگیرند تا این معرفت از بین نرود؟
شــبیه این مسأله برای فلسفه ما در تهران هم به وجود آمد،
اما چون فلسفه نمیتوانست با فرهنگ و حوزه عمومی ارتباط

برقرار کند با سرعت بیشتری رو به زوال گذاشت .این یک
تیپ اســت که در یک فرهنگ تاریخی ،فلســفی ،عرفانی،
فقهی ،کالمی یا هر دانش دیگری اتفاق میافتد.

ا ّما یک جریان و چهره دیگری هم داریم و آن این است که
آن معرفتی که پایه و ریشه در س ّنت دارد فقط درون خودش
فرو نمیرود که بسته باشد ،بلکه تعامل میکند و سعی میکند
که مواجهه داشــته باشد ،پاسخگو باشد ،مبارزه داشته باشد و
توگو کند.
گف 

اندیشههای مدرنی هم که از جهان غرب میآیند را میتوانیم
با چنین دوگانگیای تقســیمبندی کنیم .بعضی یک بسته
معرفتــی را از آن طرف میآورند و همان را با مثالها و همه
خصوصیاتش آموزش میدهند .اما بعضی سعی میکنند که
ّ
با محیط خودشــان تعامل کنند ،یکجا برای آن شناسنامه
درســت کنند ،مثالهای آن را فارسی کنند یا متناسب با این
محیط بکنند ،یا موضوعات مورد مطالعهشان را ناظر به محیط
خودشان بگیرند ،بگویند این معرفت اینجا ریشه و پیشینهای
داشته اســت و به تعبیر خودشان آن را بومی کنند .اما اینکه
آیا میتواند بومی شود یا نه ،بحث دیگری است .یک جریان
چهارگانهای در اینجا وجود دارد.
ویژگی کار عالمه طباطبایی

ویژگی کار عالمه طباطبایی این است که از نوع جریان اول
که در خود فرو روفته و بسته باشد ،نیست .ضمن اینکه نظام
معرفتی پیشین را تحقّقداده است ،با نظام معرفتی جدید هم

کام ً
ال ف ّعال مواجه میشود .اما این فعالیت ،یک فعالیت نهادی و مربوط به
یک نظام علمی نیست .بلکه فعالیت یک شخصی است که در این معرفت
ذوب شده است و به آن عمل میکند .البته اگر این عمل جهاد و کوشش
و تالش باشد ،به تعبیر حضرت استاد یزدانپناه میتواند مسیر جریانسازی
را هموار کند و آن را تحقّق ببخشد .البته کمابیش این مسیر را هموار کرد
و این مسیر نتیج ه راهی بود که عالمه به تنهایی رفت.

بنابراین ما باید در حوزه حکمت اســامی کســانی را داشته باشیم که با
محیط تعامل داشته باشند .اساس ًا در گذشته تاریخ ،حیات حکمت اسالمی
به این بوده است که با محیط تعامل داشته است؛ با متکلّمین ،عرفا ،اهل
توگوها هم
حدیث و نقل و با قرآن ســخن میگفته اســت و با این گف 
اســتفاده میکرده و استفاده میرســانده و لحظه به لحظه فصلبندی و
باببندی حکمت اســامی را رشد میداده است .اما ع ّده دیگری هستند
که در مواجهه با دنیای جدید فقط میخواهند که در خودشان بروند و فقط
میخواهند ادبیات تاریخی خودشان را رشد بدهند.
البته از اواخر قاجار تالشهایی که در جهت تداوم ســ ّنت فلسفی ما عمل
میکردهانــد ،کم نبودهاند .امثال حاج م ّ
ال هادی ســبزواری و بعد از او در
تهــران امثال حاج میرزاعلی جلوه و آقا علی مد ّرس و دیگران خوب عمل
میکننــد .اما در تعامل با جریانهای جدیــدی که میآیند ،جریان اصلی
همان تعامل بستهای اســت که میخواهد درون خود برود و جریانی که
بخواهد گفتوگو ایجاد کند کم است .آقا علی مد ّرس در بدایع الحکم یک
مقدار کمی به آن میپردازد ،جلوتر که میآییم تا یک ح ّد و حدودی مرحوم
شــعرانی این کار را انجام میدهد و یک تاریخ فلسفه غرب مینویسد که
توگو آنقدر ف ّعال نیست و عالمه
نخستین تاریخ فلسفه است .اما این گف 
آن را ف ّعال میکند .ایشان در واقع اسوه این کار است و با آن اوجی که به
کار میدهد میتوانیم بگوییم که مبدع این کار است .فاصل ه مرحوم عالمه
با مرحوم شعرانی و یا آقا علی مد ّرس آنقدر زیاد است که میتوانیم ایشان
مؤسس این کار بنامیم.
را ّ
توگوی فلسفه اســامی با جهان بیرون از خود امتداد
اگر قرار باشــد گف 
توگو بکند باید
پیــدا کند ،قبل از اینکه بخواهد بــا علوم ذیل خودش گف 
با فلســفههای رقیب خود در گفتوگو باشــد و عالمه این کار را میکند.
یعنی قبل از اینکه بخواهد فلسفه را در علوم تربیتی ،روانشناسی و علوم
اجتماعی امتداد دهد و گفتوگویی با این علوم داشته باشد ،با فلسفههای
رقیب خود گفتوگو میکند .اتفاق ًا اگر از علوم شــروع میکرد یک حلقه
توگو نمیتوانست به سهولت و به سادگی رخ
مفقودهای داشت و این گف 
دهد.
کاری که عالمه انجام میدهد این اســت که شخص ًا و فرداً با فلسفههای
جدید کار میکند .فلسفههایی که آمدهاند و در حال آسیب رساندن هستند.
در آن زمان آن-چه بیشتر رواج داشت مارکسیسم بود .البته ایشان صرف ًا
با مارکسیســم مواجهه نشد بلکه با کانت و هگل هم مواجهه داشتند .هر
چند شهید مط ّهری در یک سطح وسیعتری اصول فلسفه را ریزتر کرد و با
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نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

مارکسیست درگیرتر کرد و سبب شد که ابعاد دیگر در حاشیه قرار بگیرد،
اما مواجهه ایشان با مارکسیسم تنها یک بخش کار ایشان بود .بخش دیگر
هم این بود که در قالب نشستهای مستمر با پدیدارشناسی و رویکردهای
دیگر هم مواجه شــدند و به این ترتیب ایشان یک مسیر جدیدی را ایجاد
و هموار کردند.
به همین دلیل در آن تیپبندی چهارگانه بنده ایشان را نوعی س ّنت فلسفی
فعال شده میبینم که ادامه آن را میتوانیم در مسیر شهید مطهری ببینیم
و ما مثل این دو را در آن مقطع نداریم و بعد هم نمیبینیم که این درخشش
ادامه پیدا کرده باشد .نظام علمی ما هم به هیچوجه مدیر ّیت و توجهی برای
برنامهریزی نســبت به این امر ندارد .این کاستی و کاهلی هم به مدیر ّیت
رســمی علم که در صد سال اخیر ،قدرت و اقتدار را در دست گرفته است
بــاز میگردد و هم به مطالبات هوشــمندانه حوزویان ما باز میگردد ،که
باید ببینیم هر کدام چه ســهمی در این مسأله داشتهاند و یا چه نقشی را
میتوانستند ایفا کنند و ایفا کردهاند.

دبیر علمی :از جناب آقای پارســانیا خیلی متشکریم .تا اینجا من اینگونه
استفاده کردهام که حضرت عالمه طباطبایی در اصل تحقّق بخشیدن به
فلسفه اسالمی و در درگیرشدن با فلسفههای دیگر...

استاد پارسانیا :قبل از اینکه سراغ علوم جزئی بیایند.

دبیر علمی :بله قبل از اینکه سراغ علوم جزئی بیایند نقش داشتهاند .اکنون
همین پرسش را از جناب استاد یزدانپناه دارم .اگر ایشان نمونههایی را که
حضرت عالمه در فضای جزئیتر در مسأله امتدادها حرکت کردهاند ارائه
بفرمایند ،استفاده میکنیم.
لزوم جریانسازی در بهرهگیری از فلسفی غربی

اســتاد یزدانپناه :همانگونه که فرمودند ،من هم این اعتقاد را به ج ّد
دارم که عالمه طباطبایی جزو معدود افرادی هستند که قرار شد با فلسفه
رقیب هم بجنگد .میخواهم این را عرض کنم اگر قرار اســت واقع ًاحتی
خاص خودمان را پدید بیاوریم- ،باید توجه داشته باشیم که -در عصر
مدل ّ
و زمانهای هستیم که از آن طرف چیزهایی آمده است و برای ما هیچگونه
وضوحی ندارد که اینها چه هستند .کسی میتواند این را تشخیص بدهد و
نسبت به آنها مصلح باشد که بداند آن طرف چه خبر است .باز هم میکنم
که باید فلســفه غرب خواند ،پایه آنجا است .بسیاری از خود غربیها هم
میگویند که مث ً
ال مدرنیته ریشه در کدام فیلسوف دارد و توضیح میدهد.
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االن اوضاعی برای ما پدید آمده است که همه چیز آنها میآید و ما استفاده
میکنیم .مث ً
خاص خودشان و
ال فوتبال و تمام رسانههای آنها با سبکهای ّ
تمام چیزهایی که االن جامعه را فراگرفته است.حتی بعضی همان ادبیاتی
را که از آن طرف آمده اســت تکرار میکنند .در چنین اوضاعی او ًال باید
بدانیم که آنجا چه خبر است .البته تاکید میکنم که هر کس نباید به سمت
فلســفه غرب برود .بنده یک آرزویی دارم و آن آرزو این است که ما استاد
محقق تکتک فلســفههای غربی داشته باشیم .منظورم استاد محقق به

معنای دقیق کلمه اســت که نقّادی جدی هم بکند .اگر این
آرزو برآورده شود میگویم بروید نزد آن استاد و فلسفه غرب
بخوانید .و ا ّال خود بنده معتقد هســتم که افراد قدری که در
معرفتشناسی نمیلغزند باید فلسفه غرب بخوانند .کسی که
در معرفتشناسی میلغزد لزومی ندارد وارد این عرصه شود.
اص ً
ال لزومی ندارد که هر کسی هم برود.

بنابراین اینکه بایستیم و هیچ کاری نکنیم و هیچ کس نرود،
فایدهای ندارد .باید جریانسازی کرد .باید جریان سازی کنیم
و این جریانسازی باید یک شکل ویژهای باشد .یعنی به جایی
برسد که بتوانیم به راحتی بگوییم شما میتوانید مارکسیست
را بخوانید و محقق و نقّاد آن هم همین شهید مطهری هست.
اگر موارد اینگونه باشد خیلی خوب است .ولی به هر ترتیب
این را بدانید که ما باید فلســفه غــرب را بدانیم تا بدانیم که
فروعات آن چگونه خود را در حوزههای دیگر نشان داده است
و بتوانیم ریشه را قطع کنیم.
خدمات عالمه طباطبایی در ساحت فلسفه ،اجتماع و
فرهنگ

 .1همانگونه کــه فرمودند عالمه طباطبایی متوجه این امر
بود و این کار (جریانسازی) را انجام داد .البته ایشان در عصر
و زمانهای بودند که مســائل فلســفه غرب و آن ترجمهها و
چیزهای دیگر که خود آنها برای برخیها گرفتاری شده است،
اینقدر بسط نداشت .هر چند که من معتقد هستم که باید آن
را بهصورت متن تخصصی خواند،حتی متن فارسی هم نباشد،
ولی این در جای خود مطلب دیگری است.
 .2عالمه طباطبایی عالوه بر جریانسازی ،کار دیگری هم
انجام دادهاند که چون بحث در ســاحت مسائل اجتماعی و
فرهنگی مطرح شــد ،بد نیست به آن هم اشاره کنم .ایشان
به اندیشه سازوار بســطیافتهای را در باب فرهنگ جامعه و
آنچه که درون جامعه میگــذرد پیدا کرد و در کارهای خود
انعکاس داد.

 .3ایشان خدمت دیگری هم انجام دادند که در عین حال
کــه اهمیت فراوان دارد گاهی برای ما مغفول میماند .در
آن دورهای که تفســیر اجتماعی بــا المنار و امثال آن راه
افتــاد و به تعبیر عالمه طباطبایی که در اوایل جلد اول در
تفسیر ســوره حمد اشاره میکند ،یک نگاه ما ّدی پایه کار
قرار گرفت.حتی در المنار که به حســب ظاهر اینگونه به
نظر نمیرســد ولی ایشان متوجه شد .کار بسیار خوبی که
عالمه انجام داد این بود که همه جا کار المنار را پیگیری
کرد .تحقیق در آثار عالمه نشان میدهد که ایشان حدود

صدو چند مورد به المنار پاسخ داده است.

ایشان در کنار این کار ،اندیشه اجتماعی خود را هم در تفسیر
بسط داده اســت و به نظر من این خیلی اهمیت دارد .چون
تفسیر یکی از منابعی است که وقتب مسلمانان به آن مراجعه
میکنند همه مشترک میشوند و اندیشه باید در آنجا شکل
بگیرد .جای جای المیزان پر از بحثهای اجتماعی است.حتی
گاهی افزون بر تحلیلهای اجتماعی ،امتدادهایی دارد که خود
به طرح مســائل دیگری میانجامد .مباحثی نظیر اینکه چرا
باید مسأله زن در اسالم اینگونه مطرح شود .چرا باید مسأله
ارث و یا دیه اینگونه مطرح شود .به نظر من این هم ارزشمند
است .دست بر قضا همین مسأله در آثار شهید مط ّهری -به
دلیل برخوردی که با عالمه داشــت -به صورت بسطیافته
امتداد پیدا کرد.

پدید بیاید و بر اســاس آن سرمایهها فیلسوفی در این زمینه نظر بدهد و
ذهنیتها را تغییر بدهد.
دیدگاهها و ّ
در حقیقت ایشان با این سبک و روش توانست در مسأله اعتبار ّیات که او ًال
به شــکل فلسفی از بحث عمل آغاز میکند و از اعتبار ّیات قبل از اجتماع
به اعتبار ّیات اجتماعی میرسدّ ،
کل آنچه را که در جامعه میگذرد تفسیر
حاکمیت،
فلسفی میکند .از اقتصاد ،پول ،اوراق بهادار و ...گرفته تا مسأله
ّ
قضا ،جزا و کیفر و بحث زبان که ایشــان به عنوان یک اعتبار به آن نگاه
میکنــد ،تمام اینها در کار عالمه طباطبایی حاضر میشــود و با ادبیات
خودش آنها را تحلیل فلسفی میکند .به تعبیر دیگر ،نگاهی به مجموعه
آنچه که درون جامعه میگذرد دارد .از بحث اعتبار ّیات شــروع میکند و
انواع آن را بسط میدهد.
بــه نظر من میتوانیم بگوییم که عالمه طباطبایی هم جامعه را به لحاظ
وجودی و فلســفی ،به نحو ویژه تحلیل میکند و هم شعب جامعه نظیر
اقتصاد را .البته منظورم از اقتصاد جلوههای مختلف اقتصادی مثل پول و
ملکیت شروع میکند و به اختصاص میرسد ،و از
ملکیت اســت .از بحث ّ
ّ
ملکیت تمام این
اعتبار
از
و
رسد
ی
م
ت
ملکی
اعتبار
به
اختصاص
اعتبار
بحث
ّ
ّ
حق
بحثهایی را که عرض میکنم ،نتیجه گرفته است .بحث پول ،بحث ّ
و تمــام آنچه را که حتی فقیه ما باید راجع به آن نظر بدهد و بگوید فرق
حق و ملکیت چیســت ،همه را به لحاظ فلسفی برای خودش تحلیل
بین ّ
میکند و جلو میآید و اعتبار هر کدام را مشخص میکند .کار عالمه باعث
شد که ما اکنون با یک تحلیل همهجانبه به معنای اولیه آن ـ نه به معنای
بسط کامل ،که االن ّ
محل بحث نیست -مواجه باشیم.حتی به نحو ثانو ّیه
هــ م عالمه جلو رفته و در جایجای المیزان این بحثها را آورده و از آنها
امتدادهایی را گرفته است.

 .4یکی دیگر از کارهای عالمه که به نظر من اهمیت داشته
است ،این بود که یک محدوده نخبگانی فراهم آورد که بعداً
به ســرمایههای فکری انقالب ما تبدیل شد .البته ما این را
هم قبول داریم که به لحاظ نهادی خیلی چیزها به دست ما
نیافتاد و خیلی از کارها انجام نشــد و حضرت امام کاری
کرد که تازه دست ما باز شد و بسط اندیشه و گشودگی نسبت
به اندیشه اسالمی پدید آمد .اما وقتی حضرت امام آمدند
در این موقع به نیروهای فکری خاص نیاز داشت و میبینیم
که نوع ًا شــاگردان عالمه طباطبایی نظریهپردازی میکنند،
البتــه در فضای معرفتی نه در فضــای فقهی .از این جهت
من معتقدم که ما هنوز که هنوز هست سر سفره این بزرگان
نشستهایم.حتی به لحاظ امتداد اجتماعی و فرهنگی ،نخبگانی
که االن جامعه به آنها اقبال دارند نخبگان پرورشیافته دست
شخصیتها در ح ّد
عالمه طباطبایی هستند .البته لزوم ًا این
ّ
عالمه طباطبایی ندرخشیدند.

دبیر علمی :خیلی متشــکرم .پرسشــی دارم که البته در آخر بحث هم
اشــارهای داشــتید و آن این اســت که آیا ورودها و پردازشهای عالمه
طباطبایی در مباحث تفســیر اجتماعی متأثّر از آن نگاههای فلسفی است
یا اینکه منشأهای دیگری دارد؟

تالش عالمه طباطبایی در زمینه امتدادها

نگاه نقلی ـ عقلی عالمه در مباحث تفسیر اجتماعی

بخش دوم سخنم به بحث امتدادها اختصاص دارد .یکی دیگر
از کارهای خوب عالمه که اکنون میخواهم وارد آن شــوم
بحث اعتبار ّیات بود .اساســ ًا تشخیص عالمه که با تیزبینی
انجام شد از اینجا آغاز میشود که تا اندیشه کمال و حرکت
ارادی انســان  -ایشان گاهی از حرکت به فعالیت هم تعبیر
میکنــد ،-که گره اول بحثهای فضای فرهنگ و جامعه و
تم ّدن است پیش میآید باید طرحی برای آن داشته باشیم و
عالمه برای ّ
کل این حرکت طرح دارد .البته من نمیگویم که
لزوم ًا این تنها طرح مو ّفق است و قرار هم نیست که اینگونه
باشــد .چون قرار است که مدلی از مدلها در س ّنت اسالمی

اســتاد یزدانپناه :همین جا عرض کنم یکــی از آثار خوبی که عالمه
طباطبایی دارد تفسیر قرآن به قرآن ایشان است .این تفسیر او ًال قرار ست
در فضای خود قرآن فهم شود و به معنای ظهورگیری از قرآن است .ایشان
در این تفسیر میگوید وقتی قرآن میگوید هر ا ّمتی اجل دارد در واقع برای
جامعه یک وجود حقیقی در نظر گرفته است ،و بحثهای مفصل دیگری
جزئیات آن بپردازم.
که ایشان مطرح کردهاند و من نمیخواهم به ّ

فلسفی میشود
بحث
بعد از اینکه اندیشه قرآنی شکل میگیرد در ادامه وارد ٌ
ٌ
و سعی میکند مباحث گفته شده را به لحاظ فلسفی تثبیت کند .و این بحث
فلسفی را در چند زمینه دنبال میکند .مث ً
ال نب ّوت را که در متن دینی وجود
دارد از نظر متن دینی تحلیل میکند و بعد از آن بحث فلســفی نب ّوت و
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شــریعت را میگوید .شریعت که یک حقیقت اعتباری است چگونه آیا در
دین یک حقیقت نفس االمری گفته شــده اســت یا نه؟ این یک سؤالی
حق و
است که در جلد دوم و هشتم و چند جای دیگر تحت عنوان بحث ّ
نفساالمر بودن شربعت مطرح میکند و به آن پاسخ میدهد.
عرض من این است که یک سرمایه ایشان متون دینی و تحلیلهایی است
که در متون دینی میکنند و سرمایه دیگر در بحثهای فلسفی است که
فلســفی آوردهاند .خود ایشان هم
بحث
حتی در المیزان هم تحت عنوان ٌ
ٌ
فلســفی منظورشان این است که متن دینی را تمام
بحث
وقتی میگویند ٌ
ٌ
کردهام و حاال آن چیزی را که از متن دینی فهمیدهام به لحاظ فلسفی مورد
بررسی قرار میدهم .به تعبیر دیگر با دو منظر در این بحث ورود پیدا کرده
است :یکی منظر دینی ،یکی منظر عقلی.

دبیر علمی :خیلی متشکر .در همین فضا من از جناب استاد آقای پارسانیا
درخواست میکنم که فهرستی از موارد جزئی و ریزشده از امتدادها که در
کارهای عالمه هست ـ هر تعدادی که االن به ذهن حضرتعالی میرسد
ـ را بفرمایید .به خصوص اگر مسأله اعتبار و اعتبار اجتماعی و تأثیر آن در
ث امتدادهای اجتماعی و فرهنگی را هم توضیح بدهید استفاده خواهیم
بح 
کرد.
مواجهه عالمه با فلسفههای مدرن

استاد پارسانیا :مباحثی را که مرحوم عالمه در آنها به صورت ناب فلسفی
با فلســفههای مدرن و رقیب مواجهه داشتهاند بیشتر در جلد اول و دوم
اصول فلســفه میتوانیم ببینیم .اینکه عالمه طباطبایی معرفتشناسی را
بر متافیزیک مق ّدم میداند الزام ًا به این دلیل نیســت که فلســفه مدرن،
متافیزیک را قبول ندارد و آن را در اپیســتمولوژی منحل کرده است .آنجا
رقیب تو دارد از معرفتشناســی صحبت میکند حاال شما میخواهید با
آن با متافیزیک صحبت کنید بلکه اساســ ًا شــما با کسی مواجه هستید
کــه از این زاویه حرف میزند ،اص ً
ال نــوع فصلبندی را عوض میکند
و نوآوریهای را در آنجا دارد که بســیار کلیدی است .یعنی جایی که یک
فلسفه با فلسفههای دیگر نقاط افتراق دارد ،گاهی میتوان چند مسأله را
یافت که ذیل آنها امتداد فلسفی قابل تأ ّمل دنبال کردن است و عالمه این
نقاط را میتواند پیدا کند.
فکر میکنم چند موردی که با کانت مواجه میشود همان موارد کلیدیای
اســت که باید به شــ ّدت روی آنها تمرکز کنیم .در آن زمان مارکسیسم
بیشتر مطرح بود و شهید مط ّهری بخش مرتبط با آن را ف ّعال کردند .اما
اکنون دیگر با مارکسیسم مواجه نیستیم بلکه با کانت و نوکانتیها مواجه
هستیم .یعنی فضای معرفتی امروز جامعه ما این حوزه فلسفی است و باید
در این حوزه ف ّعال شــویم .به عبارت دیگر ما میتوانیم قرائت و بازخوانی
دیگری از عالمه داشته باشیم و اتفاق ًا بخشهای دیگری از همان اصول
فلسفه با قرائت نوکانتی عرضه میشود .قرائتی که از بحثهای اعتبار ّیات
ایشان میشود متناسب با بستر فلسفی اندیشه خود عالمه طباطبایی نیست.

یعنی ایشــان میدان را باز کرده و با کانت هم مواجهه داشته
و نظر ّیات دیگری را گفته اســت ولــی امروز به دلیل اینکه
حوزه نوکانتی حوزه ف ّعال اســت و فلسفه قا ّرهای بهسرعت و
به شــ ّدت در حال دامن گستراندن است ،ما به جای اینکه از
ظرفیت عالمه استفاده کنیم و مسیر او را ادامه دهیم میبینیم
ف میکند
که این جریان قوی فرهنگی دارد عالمه را هم حذ 
و با خودش میبرد.
به هر حال در اصول فلســفه میتوان کار عال ّمه را به لحاظ
فلســفی نگاه کرد .در مثل تعلیقات اسفار و یا بدایه و نهایه
ایشان آن بسط گفتوگوهای داخل حوزه فلسفه اسالمی را
دنبال کردهاند و واقع ًا نوآوریهای تاریخی ،قابل تأ ّمل ،توجه و
قابل بحثی دارند .آنجا همان جایی است که عالمه به عنوان
یک فیلســوف در امتداد فلسفه صدرایی جایگاه و اوج خود و
حیات و نشــاط فلسفه اسالمی را در میان این معدود افرادی
که حضور دارند نشان میدهد.
المیزان ،گویای ظرفیت علمی عالمه

ا ّما همانطور که اشاره فرمودند عالمه بخش قابل توجهی از
این مواجهه را به تبع قرآن دارند .قرآن یک کتاب همهجانبه
اســت که هم به حوزه تاریخ و هم به احکام میپردازد و هم
بحث مبدأ و معاد درون آن هســت .به همین دلیل است که
ظرفیــت عالمه در بخشهای مختلف ،در این  20جلد ف ّعال
میشــود .یعنی هم در جای خــودش بحث توحید را مطرح
میکنــد و هم مباحث علم ال ّنفس را .البته علم ال ّنفس بحث
ّ
مســتقل فلسفی نداشــت و این کمبود در واقع ناشی از این
توگوهای درون فلسفه اسالمی محدود شده بود،
بود که گف 
توگوهای
همچنین ظرفیت طرح این مسأله در چارچوب گف 
تاریخی هم برای عالمه امکان نداشت .تعبیر مرحوم عالمه
این بود که امروز این مباحث روزی جامعه اسالمی نیست .و
ا ّال نه قلم ایشان خشک شده بود و نه این بود که توان آن را
نداشته باشد و نه اینکه در آن حوزه حرفی برای گفتن نداشته
باشــد .چنانکه در رساله الوالیه و جاهای دیگر آن را مطرح
کرده ،اما به عنوان یک کار درسی یاحتی تعلیقات اسفار هم
به این حوزه نپرداخته است.

این مباحث عالوه بر آن چند رســاله کوچک ،در تفسیر هم
به تفصیل مطرح شده و بسیار متن ّوع است و سطوح مختلفی
دارد .در آنجا عالمه فقط به بحثهای فلســفی نمیپردازند
بلکه ســطوح بعدی را هم مطرح میکند و به متفکران دیگر
جهان اسالم و به ویژه المنار نظر دارد.
اگر بخواهیم المنار را در آن مواجهات چهارگانهای که گفتیم

لحاظ کنیم ،باید بگوییم که در مصر در چارچوب ف ّعال شدن
یک تفکر اشــعری ،در رویارویی با آســیبهایی است که از
ناحیه علم مدرن وارد میشود .ظرفیت تفکر اشعری و یاحتی
رویکردهای ظاهرگرایانه بعد سلفی در مواجهه با علم مدرن
ســید قطب و
همان چیزی اســت که در المنار یا بعدها در ّ
دیگران با آن برخورد میکنیم .چون تفکر اشــعری اساس ًا نه
به عقل نظری متافیزیکی قائل اســت و نه به عقل عملی و
خاصی میبیند
حسی را در چارچوب علّ ّیت به صورت ّ
معرفت ّ
البته با تفسیر اشعری نه با تفسیر مدرن -نوع مواجهه آنهابا علم بسیار شــبیه مواجهه پوزیتیویستها است .همچنین
تفکیک بین این قلمرو با قلمرو ارزشها که در مورد آن باید
به نقل مراجعه کنیم ،باعث میشــود که تأثیرپذیری از علم
طبیعی و علم پوزیتیویستی در بین آنها زیاد شود.

بنابراین اگر المنار یک تفکر اشعری ف ّعال شده است ،عالمه
یک فلســفه اسالمی ف ّعال شده اســت و آن نوع مواجهه را
نمیپسندد و آسیبپذیر میداند و در مقابل ،دامنه گفتگوهای
درونفرهنگی را هم ف ّعال میکند .متأســفانه ما در مواجهه
بــا جریانهای معرفتی غــرب ،متأخّ ــر از مواجهه برخی از
کشورهای عربی از جمله مصر هستیم .متأسفانه اصل مسأله
هســت ولی زمینههای آن متفاوت است و شاید بتوانیم این
زمینهها را برخی از دالیل ق ّوت خود بدانیم -1 :آسیبپذیری
سیاسی مستقیم مصریها -2 ،نزدیکی و قرب آنها به غرب،
 -3حضور فرانسه در آنجا و  -4ارتباط عملی که در اثر ضعف
وضعیت سیاسی با جامعههای اروپایی پیدا کرده بودند باعث
شــد که آن اندیشهها زودتر و با ســرعت بیشتری در آنجا
حضور به هم برســاند و متد ّینان آنها ناگزیر شدند که در ح ّد
توان خود ادبیاتی را ایجاد کنند.
توسط آنها هم استفاده میکند
عالمه از این ادبیات تولید شده ّ
و گفتوگویی هم با آنها دارد .در المیزان به مباحث فلســفی
اکتفا نمیکند و ســایر علوم را هم مطــرح میکند .به حوزه
مباحث اجتماعی وارد میشــود و همانطور که اشاره شد و
میدانید راجع به وجود جامعه ،نحوه وجود آن ،احکام اجتماعی
و مسائلی از این قبیل شروع به کار میکند .تمامی این مسائل
با علوم اجتماعــی ارتباط پیدا میکند .هم با متفکران جهان
توگو میکند البته به نحو محدود و تا آن مقدار
اســام گف 
که در دسترس اســت .من از برخی بزرگواران شنیدم که تا
یــک جلد المنار بیشتر نیامدهاند .چون دیگر بعد از آن المنار
در اختیارشان نبوده اســت و از جایی میگرفتهاند و استفاده
میکردهانــد .به هر حال در ح ّد توان خودشــان این حوزه را
هم باز کردهاند.

ا ّما بحث دیگری که از مباحث فلســفی است و به نظرم میتواند موضوع
ّ
مستقل باشد بحث اعتبار ّیات است .ایشان هم از زمینه فلسفه
یک نشست
اســامی و صدرایی و عقبه آن استفاده کردهاند و هم از عقبههای اصولی
اســتفاده کردهاند .چون اصولیون ما ناگزیر باید به این بحثهای اعتباری
میپرداختند .البته نه به این اوج و قلّهای که ایشــان رسیدهاند .زیرا ایشان
حتی از استاد خودشان مرحوم محقق اصفهانی که به دلیل ق ّوت و قدرت
فلســفی ،فازهای قویتری در بحث اعتبار ّیات را مطرح کرده است ،گام
را پیشتر میگذارند .اما در مســائل اصولی چون فقه به حوزه اعتبار ّیات
میپــردازد ،ناگزیر بودند به این بحثهــا بپردازند و همه این مجموعه را
جمعآوری کنند.

دبیر علمی :یعنی میتوان نظریه اعتبار ّیــات را گلوگاهی برای ورود به
بســیاری از دانشها و از جمله علــوم اجتماعی که نقطه عطفی در بحث
امتدادها است ،در نظر گرفت.
استاد پارســانیا :بله حتم ًا همینگونه است .من فکر میکنم االن وارد
بحث اعتبار ّیات نشویم و آن را برای بعد بگذاریم.
دبیر علمی :بله ،جایگاه این نظریه و نفس آن قطع ًا یک بحث مســتقلّی
میطلبد ،اما جایگاه و فضای کلّی آن را عرض میکنم.
جایگاه نظریه اعتباریّات در تفکر اسالمی و علوم مدرن

استاد پارسانیا :این مسأله یک موضوع برای تأ ّمل مستقل نبوده و بستر
آن در تفکر اسالمی ،فلســفه اسالمی است و توجهاتی به آن بوده است.
فارابی هم به آن پرداخته است و اساس ًا علم انسانی که فارابی آن را مطرح
میکند ناظر به موجوداتی اســت که با اعتبار انســان ایجاد میشود .این
بحث در اصول هم وجود داشــت ،اما عالمه یک باب فلسفی را در مورد
آن باز کردند .البته در جلد اول و یا دوم اصول فلسفه که این باب فلسفی
را باز کردند ،چون به مباحث معرفتشــناختی میپردازد ،این مسأله را هم
از موضع معرفتشناســانه یعنی معرفتهای اعتباری بررسی میکند .در
تفسیر از موضع فلسفی هم به این مسأله پرداختهاند اما باب مستقلّی را باز
ٌ
نمیکنند .ایشان باب «المعرفة ّإما حقیقيٌ و ّإما
اعتباري» را باز کردند و به
ً
آثار «الوجود ّإما حقیقيً و ّإما
اعتباري» هم توجه دارند به گونهای که امتداد
این توجه را در بحث اعتبار ّیات میتوان دنبال کرد .اما خوشبختانه شاگرد
ایشــان حضرت آیتاهلل جوادی این تأ ّمــل و توجه را دارند که در مباحث
وجودشناختی باید یک فصل به فصلهای فلسفه افزوده شود و فصلی را
ً
ً
اعتباری» باز کرده و آن را بسط دادهاند.
حقیقی و ّإما
با عنوان «الوجود ّإما
اهمیت این بسط بیشتر از جهت جایگاه بسیار ویژهای است که در علوم
مدرن دارد ،البته با قرائتی کــه از قرائت عالمه طباطبایی کام ً
ال متفاوت
است .دلیل این تفاوت آن است که در علوم مدرن عقل عملی جای عقل
نظری را گرفته است .این مسأله در کانت اتفاق افتاده است و که مراد او از
عقل عملی ،حکمت عملی نیست بلکه عزم عملی است که اراده میکند،
میســازد و ایجاد میکند .در واقع کانت همان نیچه است چون نیچه هم
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نشست علمی

 نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسالمی

میگفت که اراده انســان است که معرفت را میسازد .کانت هم همین را
میگوید اما به آن یک شــکل ترانســندتال و متعالی ذهنی میدهد و آن
را ثابت میداند ولی نیچه معتقد اســت کــه آن بدون ثبات پیش میرود.
نوکانتیها همین مســأله تق ّدم اراده ـ اراده جمعی و در عرصه فرهنگ ـ
بر معرفت پرورش داده میشود و معرفت یک برساخته بشری میدانند.

عالمــه طباطبایی در بحث عقل عملی اعتبــارات ،حوزه معرفتی را حفظ
میکند .چون عقل عملی سازنده نیست بلکه یابنده است ،حکم نمیکند
بلکه حکم را میشناسد.حتی همانجایی که حکم میکند در واقع در حال
شناخت مراد تشریعی خداوند است .این مسأله ریشه در د ّقتهای استاد دارد
ّ
که در مسأله «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» معنای حکم کردن عقل
در اینجا چیست .آیا آنطور که کانت یا نیچه میگویند انسان حکم میکند
و قاعده میسازد و در نتیجه هو ّیت این احکام انسانی است؟ یا اینکه انسان
کاری را که با اراده خودش ایجاد میکند ،میشناسد .همانطور که در عقل
نظری میشناســد که خورشید میتابد و اجتماع نقیضین محال است ،در
عقل عملی هم نه اینکه حکم کند بلکه میشناســد و جزم دارد که عدل
حسن است و ظلم قبیح اســت ،ولو اینکه حکم به خالف آن کند و عزم
خالف آن را داشته باشد اما جزم آن این است و این برنمیگردد.

این حوزه توجهات عالمه طباطبایی است که به نظر من باید بحث شود و
متناظر با فضای بســیار ف ّعالی که علوم طبیعی و علوم اجتماعی پیدا کرده
است ،بســط پیدا کند .به خصوص علوم اجتماعی که آنچنان گسترش
یافته است که علوم طبیعی آن طرف را هم بلعیده است .عالمه متناظر با
رویکردهای تفصیلی و هرمنوتیکی که براساس نوع نگاهشان به اعتبار ّیات
به تدریج عالم را هم اعتباری میکنند ،حرف دارد و حوزههای ما متناظر با
توگو داشته باشند .اینها
رویکردها میتوانند با همه فلسفههای قا ّرهای گف 
ظرفیتهایی است که عالمه در اختیار ما قرار داده است ولی ما متأسفانه
هیچگونه فعالیتی نمیکنیم و به آنها نمیپردازیم.
دبیر علمی :خیلی متشکرم .اگر حضرت استاد یزدانپناه فرمایشاتی داشته
باشند استفاده میکنیم .پرسش دیگری هم در اینجا مطرح شد و آن این
است که آیا عالمه در بسط فلسفه اسالمی در حوزه حکومت اسالمی هم
فرمایشاتی دارند؟

استاد یزدانپناه :یکی از چیزهایی که در دستگاه مرحوم عالمه باید بسیار
مورد توجه قرار گیرد این اســت که ایشان حقایق نفساالمری گزارههای
اخالقی یا گزارههای ارزشی عملی را حذف نمیکنند ولی در عین حال نفس
ایــن گزارهها را ناظر به واقع نمیدانند که این مطلب باید در جای خودش
توضیح داده شود .بله همانطور که ایشان فرمودند بعضیها میخواهند از
این استفاده کنند و بگویند که اعتبار ّیات عالمه هیچ پایهای ندارد.
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ایشان که اعتبار را فطری میدانند آن را با بحث استکمال قوای ف ّعاله خود
ّ
حل میکنند .به تعبیر عالمه ،میل به کمال هر ق ّوه ف ّعاله در درون خود آن
طی
ق ّوه خوابیده اســت و آن میل به کمال باعث پیدایش ّ
حب میشود و ّ

حب باعث ایجاد گزارههای ارزشی عملی میشود.
یک روندی ّ
عالمه میگوید نفس این باید را نمیشود در خارج نشان داد.
به تعبیر ایشان که در دو جا در المیزان توضیح میدهند اصل
آن را میتــوان در نفساالمر نشــان داد ولی خود این گزاره
بعینه مطابَق ندارد .گاهی از این هم اینطور استفاده کردهاند
که صرف ًا جعل و اعتبار است و هیچگونه پایهای ندارد .ولی به
نظر من بحث عالمه طباطبایی نیست؛ زیرا ایشان قائلاند به
اینکه دستورات شرع به حسب مسائل است و آن را در المیزان
توضیح میدهند.
فارابی الگوی بحث امتدادها

به گمان بنده فارابی و بوعلی سینا در همین مورد یک طرح
رقیب دارند .اگر این طرح رقیب بســط داده شود درست مثل
بحث عالمه طباطبایی میتواند همه شعب بحث جامعه را هم
در بر بگیرد .بنابراین باید آن طرح رقیب را هم مورد توجه قرار
داد .ناگفته نماند که به نظر من خود فارابی بشخصه همچنان
به عنوان الگو اســت .یعنی افزون بر عالمه طباطبایی که در
این بحثها هست فارابی را نیز میتوان همچنان الگو دانست،
اما متأسفانه به دالیلی راه ایشان امتداد پیدا نکرده است .کار
فارابی برای من بســیار شگفتآور بود که تمام علوم و کالم
و فلسفه را به شکل تم ّدنی نگاه کرده است.حتی آن اخالقی
را هم که نوشته در فضای تم ّدنی و
حاکمیتی نوشته است.
ّ
استاد پارســانیا :و آن را در ذیــل حکمت مدنی قرار
داده است.

استاد یزدانپناه :بله .همانطور که ایشان فرمودند آن علوم
انسانی عنوان میدهد و علوم انسانی هم به همان تقسیمی
که به حکمت عملی و حکمت نظری دارد برمیگردد و از آنجا
نتیجه میگیرد .پیشــنهاد من این است که اگر قرار است در
بحــث امتداد اجتماعی کاری انجام دهید باید آثار فارابی هم
عقل
ابزاری اسالمی
ِ
یک دور قرائت کنید.حتی فارابی در مورد ِ
هم طرح عجیبی دارد که من در هیچ جایی نظیر بحث ایشان
خاص خود دارد
را ندیدهام .عقل عملی در طرح ایشان توضیح ّ
ولی عقل ابزاری اسالمی ،مدل مدیر ّیتیای که معمو ًال باید
پیاده شود و نکتههایی که ایشان میگوید بسیار عجیب است.
فرق آن را با شیطنت هم توضیح میدهد.
استاد پارسانیا :بله .شیطنت و نکراء .روایت هم در این زمینه
به کار میبرد.

اســتاد یزدانپناه :بله .این خیلی عجیب است و باید در
جای خودش بحث شــود.حتی بــا مدلهایی که در بحث
نبــ ّوت و امامت ارائه داد به راحتــی به جایگاه رییس اول

رسید .جالب است که صدرا در بحث اجتماع ،از نگاه فارابی
کــه جامعه را به صورت یک وجود ارگانیک میداند ،متأثّر
اســت و همان نگاه را در بحثهای خود آورده و استفاده
کرده اســت .برای من جالب بود کــه فارابی در آن دوره
به اینها رســیده اســت .چون به پیشــینه بحث کنونی،
نپرداختیم من میخواهم اشــارهای داشته باشم و عرض
بنده این اســت که جا دارد روی فارابی هم کار شود .بلکه
میخواهم بگویم فارابی کاری کرد که هم در بوعلی و هم
در صدرا اثر گذاشت.

م ّ
الصدرا در آخر اســفار وعده داده بود که من باید بحث
نب ّوت را بیاورم اما متأسفانه نیاورده است .ولی الحمداهلل در
بوبیه این بحثها
انتهای مبدأ و معاد و در پایان شواهد ّ
الر ّ
را آورده اســت .آن بحثهــا را مالحظــه کنید به راحتی
میتوان امتداد اجتماعی را در آنجا متوجه شد .همچنانکه
االهیات شفاء به این مسأله اشاره کرده
بوعلی هم در آخر
ّ
و این امتدادهای اجتماعی را فیلسوفانه بررسی کردهاند ،نه
فقــط یک نگاه صوری نظیر اینکه گاهی میگوییم همین
که شــریعت چیزی به اســم ح ّد گفته اســت من ح ّد را
توضیح میدهم .اینکه ما میگوییم مطیع شــرع هســتیم
یک حرف اســت ،اما اینکه میگوییم چرا شــارع حکیم
چنین کرد ،حرف دیگری است .وقتی در مورد شارع حکیم
توضیح میدهیم به نظر مــن بحثهای خوبی از دل آن
به دست میآید.
یکــی دیگر از چیزهایی که در کار عالمه طباطبایی جالب
و جاذب اســت ،اندیشــه والیت فقیه و اندیشه حکومت
خاص خودشان مطرح کردهاند .ولی
دینی است که با طرح ّ
حاکمیت دینی
عجالتــ ًا قائل بودند که در فضای دینی باید
ّ
هم داشته باشیم و دین فقط نیامده است که ساحت فردی
را پر کند .طهم آمده و چند رســاله هم در این مورد دارند.

دبیر علمی :خیلی متشــکر .چون وقت بســیار کم است،
قرار اســت یک کلیپ در مورد عالمه پخش شــود ،من
خالصهوار دورنمای مباحثی را که اســاتید ّ
معظم فرمودند
و اســتفاده کردیم را عرض کنــم .از حضور حضرت آقای
ّفیاضی هم تشکر ویژه میکنم.
خالصه مباحث

ـ بحث تأثیر فلسفه در فرهنگ و زندگی انسانی ،که اساس ًا
هیچ زندگی و فرهنگی بدون پیشینه اندیشه فلسفی ممکن
نیست .اندیشه فلســفی به معنای عام که ممکن است از

روشهای مختلف به دســت آید ،ممکن اســت مظنونه و مم ّوهه و یا
برهانی باشد .ولی باالخره در هر زندگی قطع ًا فلسفهای خواهد داشت.
اگــر هم ابتدائ ًا فضای زندگی شــکل بگیرد در تداوم خود فلســفهای
میسازد چون بدون فلسفه نمیتواند ادامه دهد.

ـ در فضای ســ ّنتی ما وقتی فلســفه به معنای فلسفه اولی را ا ّم العلوم
تلقّی میکنیم ،اساســ ًا یک معنای آن این اســت که فلســفه در ذات
خودش مسأله امتدادبخشی در همه علوم و ساحتها را دارد.
ـ تعامل بین فلسفه و دانشها تعاملی است قبل از دانش ،در دانش و پس از
دانش و فلسفه میتواند هر یک از این انواع تعامل را داشته باشد.

عینیت
ـ مباحث فرهنگی و اجتماعی دارای ســه الیه اســت .1 :الیه ّ
اجتماعی .2 ،الیه پرســشهای مربوط به علوم انسانی و دانشها.3 ،
الیه عمیق که پرسشهای بنیادین فلسفی است ،و یک فرهنگ از هر
سه ساحت استفاده میکند.
ـ فلسفه پژوهان ،کسانی که با فلسفه سروکار دارند ،متعلّمین ،معلّمین
و اســاتیدی که در حوزه فلسفه هستند برای اینکه آن پرسشهایی را
که در ســاحت بنیادین مطرح اســت پاســخ دهند و بعد وارد امتدادها
شــوند ،ابتدا باید تحقّق خود فلسفه و تعلیم و تعلّم فلسفه جدی گرفته
شــود ،بنیادها باید محکم پیریزی شــود زیرا به راحتی با یک اندیشه
سطحی فلسفی نمیتوان وارد حوزه امتدادها شد.
ـ درگیرشــدن عالمه با فلسفههای رقیب نشان میدهد که این دو کار
به معنای بســیار جدی م ّدنظر ایشان بوده است و بعد از آن وارد حوزه
امتدادها شدهاند.
ـ از جمله اموری که فلسفهپژوهان و کسانی که با فلسفه سروکار دارند
کــه باید جدی بگیرند و یک مقدار در دوران ما مغفول واقع شــد و ما
آسیب دیدیم مباحث نفس و حکمت عملی است.

ـ موضوعاتی که یک فیلســوف میتواند در آن بیاندیشــد تا مســأله
امتدادها جدی گرفته شــود ،باید شناسایی و به فضای فلسفی عرضه
شود و فیلسوف ناظر به آنها بحث کند.

ـ راجع به عالمه و نقشــی که ایشان در مسأله امتداد داشتهاند مطالب
بســیار ارزشــمندی ارائه شد و فکر میکنم همه اســاتید م ّتفق باشند
کــه نظریه اعتبار ّیات ایشــان -که جای یک نشســت و بلکه چندین
نشست دارد تا عمق آن روشن شود -نقطه عطف و گلوگاهی است که
عالمه در ارتباط اندیشــههای بنیادین فلسفی با بحث امتدادها مطرح
فرمودهاند.
من از همه اساتید گرامی به خصوص آقای فیاضی که زحمت کشیدند
و تشریف آوردند ،از تمام ســروران عزیز و برادران و خواهران گرامی
که تشــریف آوردند هم تشــکر میکنم .مجموعه این جلسه با عنوان
یادبود عالمه طباطبایی و بزرگداشت تالشها و زحمات ایشان است.
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اصل آنتروپیک

(فرض محور ّیت انسان در کائنات)

و جنبههای فلسفی آن
نشســت علمی با موضوع « ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انســان در کائنات) و جنبههای فلسفی آن»
در تاریخ هجدهم آذرماه  1395در ســالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اســامی برگزار گردید .این نشست علمی با
ارائه مطالبی از آقایان حامد صفاییپور(دکترای فلســفه علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس) و ابراهیم آزادگان (عضو
هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه صنعتی شریف ) صورت پذیرفت .دبیری علمی این نشست را آقای دکتر سیدمحمدتقی
موحد ابطحی (عضو گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) برعهده داشتند .متن کامل این نشست تقدیم
خوانندگان محترم میشود.

ح� احلمدلهل ّ
رب ی ن
العامل�
دبیر علمی :بمس الهل ّالرمحن ّالر ی
ّّ
ن
السالم و ّ
و ّ
سید� ّ
حممد و عیل آهل الطی ی ن
الصلوه عیل
ب�
ّ
الط ی ن
اهر�

خدمت حضار محترم سالم عرض میکنم .شهادت امام حسن
عسـ�کری را خدمت امام عصــر ـ عجل اهلل تعالی فرجه
الشّ ریف ـ و همه شیعیان اهل بیت تسلیت عرض میکنم.

همانطور که حضار محترم در جریان هســتند مجمع عالی
حکمت اسالمی با توصیههای مقام ّ
معظم رهبری و زیر نظر
حضرات آیات جوادی آملی ،سبحانی و مصباح یزدی تأسیس
شد و در سالهای گذشــته با اجرای برنامههای آموزشی و
پژوهشی سعی کرده است تا ظرفیتهای فلسفه اسالمی را
در زمینه مسائل روز به خصوص با علوم جدید و فلسفههای
جدید در ارتباط اســت آشکار کند .یکی از برنامههایی که به
صورت مرتّبط در مجمع برگزار میشده برنامههایی است در
حوزه فلس��فه و فیزیک .برای نمونه حتم ًا دوستان در جریان
هستند که برنامهای تحت عنوان ما ّده در فلسفه و فیزیک و
انرژی در فلســفه و فیزیک برگزار شد و متن تنظیمشده آن
برای اســتفاده دوستان در سایت و نشریه مجمع منتشر شده
است.
بحثی را که برای این جلســه در نظر گرفتیم که در خدمت
دو تن از اســاتید محترم هستیم بحث اصل آنتروپیک است.
از باب مقدمه اشارهای کنم به اینکه در بحث اثبات وجود خدا
براهین متعددی در حوزه فلسفه دین مطرح شده است :برهان

هستیش��ناختی ،برهان اخالقی ،برهان تجربه دینی و ....یکی از براهینی
که مورد اســتفاده قرار گرفته برهان غایتشــناختی و اتقان صنع (برهان
نظم) است.
برهان نظم در نظر متفکران اسالمی و غربی

متکلّمین و فالسفه جهان اســام توجه متفاوتی به این برهان داشتهاند،
متکلّمین از این برهان اســتفاده بیشتری کردهاند حال آنکه فالســفه با
د ّقتهای فلسفیای که داشتند نقدهایی نسبت به این برهان وارد کردند.
برای مثال آیت اهلل جوادی آملی در کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا به
اشکاالت فلسفی این برهان میپردازد .اما این برهان در غرب بسیار جدی
مورد توجه قرار گرفته است زیرا در مباحث فلسفی و االهیاتی غرب اصرار
بر این است که هماهنگی و همسویی بین فلسفه و االهیات با علوم جدید
برقرار شــود .به همین دلیل از آنجایی که در این برهان شواهدی وجود
دارد که علم در اختیار انســان قرار میدهد بسیار جدیتر مورد توجه قرار
گرفته است.
پیشینهشناسی برهان نظم

اگر بخواهیم سابقه این برهان و درگیریهای فلسفی ـ االهیاتی با مباحث
کیهانشناختی و برهان نظم را دنبال کنیم باید به زمان کوپرنیک بازگردیم
و آنجایــی که او از زمین مرکززدایی کرد .تا قبل از کوپرنیک زمین مرکز
االهیاتی متعددی هم برای آن وجود داشت ،از جمله
عالم بود و توجیهات ّ
اینکه انسان اشرف مخلوقات است و تمامی کیهان خلق شده است برای
اینکه انسان از آن بهره بگیرد .بالطبع انسان به عنوان اشرف مخلوقات باید
در اشرف جایگاهها و در مرکز عالم قرار بگیرد .کوپرنیک مرکز ّیت زمین را
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 اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن

سیارهای شد
از بین برد و خورشید را مرکز عالم قرار داد .زمین یکی از چند ّ
که به دور خورشید میچرخند .بعد از آن مشخص شد که منظومه شمسی
هم مرکز ّیتی ندارد.

االهیاتی دچار بحران شــد .این
بــه این ترتیب نظــام فلســفی و
ّ
داســتان ادامه پیدا میکند تا به آقای داروین میرســد .او مج ّدداً
به شــکل دیگری انســان را از محور ّیت خود خارج میکند و او را
معرفی میکند که تحت شرایط
یکی از گونههای ارگانیزم زیســتی ّ
خاصی با محیط زیســت تطابق پیدا کرده است و هیچ ویژگی خاص
ّ
و متمایزی ندارد.
از این رو این ســؤال مطرح شد که آیا واقع ًا نظمی که در عالم طبیعت
و موجودات زنده و به خصوص انســان میبینیم خود به خود به وجود
آمده است یا دست دیگری در کار بوده و یک خالق با شعوری در پس
این داستان قرار گرفته است؟

علم جدید به دنبال این بود که براهین و تبیینهای غایی را حذف کند.
اگر ارسطو میگفت برای شناخت یک پدیده الزم است حتم ًا علل اربعه
که یکی از آنها علّت غایی اســت را بررسی کنیم ،در علم جدید عم ً
ال
این علّت غایی کنار میرود .اما در مباحث کیهانشناســی فیزیک که
لحظات آغازین عالم و ثوابت جهانی تبیین میشود ،میبینیم که ظاهراً
دوباره باب تبیینهای غایی در علم باز میشــود .ولی اینکه آیا درست
قضیه چیست ،مسألهای است
اســت یا نیست و اصو ًال تقریر دقیق این ّ
که امروزمیخواهیم در اصل آنتروپیک به آن بپردازیم.

در خدمت دو تن از اســاتید هســتیم :جناب آقــای دکتر صفاییپور از
اســاتید فلســفه علم و تفکر انتقادی در اصفهــان و جناب آقای دکتر
آزادگان از اعضــای هیأت علمی گروه فلســفه علم دانشــگاه صنعتی
شــریف که حوزه فعالیت ایشان علم و دین و فلسفه دین است .از این
دو بزرگوار تقاضــا میکنیم که به جایگاه تشــریف بیاورند .همچنین
قرار بود در خدمت آقای دکتر حســینی هم باشــیم که ایشــان هم از
اعضای هیأت علمی گروه فلســفه علم دانشگاه صنعتی شریف هستند
و رســاله دکتری خود را زیر نظر جناب دکتر نصر ســپری کردهاند .اما
دیروز ّاطالع دادند که مهمان خارجی برایشان رسیده است و از اینکه
نمیتوانند در این جلسه شرکت کنند عذرخواهی کردند.
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در ابتــدا از جناب آقای دکتر صفاییپور درخواســت میکنم که بحث
خودشاــن را ارائه کنند .برای اینکه فرصتی بــرای تبادل گفتوگو و
بررســی انتقادی نظرات ایشــان وجود داشته باشــد ،از ایشان تقاضا
میکنم که بحث خود را در  3یا  4قســمت ارائه کنند .تقریری از اصل
آنتروپیـ�ک ،زمینههای طرح این بحث در حوزه فلسـ�فه دین و اهمیت
این مسأله را در حوزه مباحث فلسفه دین و علم و دین در فلسفه غرب
عیات این دیدگاه چیس��ت ،چه
بی��ان کنند تا بعد بپردازیم به اینکه م ّد ّ
نقدهایی بر آن وارد است و چگونه باید از آن دفاع کرد.

پیامدهای علمی و االه ّیاتی مرکززدایی از زمین

دکتـر صـفـاییپـور:

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
همانطور کــه جناب
آقــای دکتــر ابطحی
فرمودند پــس از طرح
بحــث مبتنی بــر آراء
کوپرنیــک مبنــی بر
مرکززدایــی از زمیــن
بــه ایــن معنا کــه به
تعبیر ژیلســون انسان
بیخانمــان شــد و آن
جایــگاه محــوری و
مرکزی که در بین کائنات برای خود تصور میکرد را از دست
داده اســت .وقتی گالیله در تلسکوپ خود دید که مشتری نه
یک قمر بلکــه چهار قمر دارد که بــه دور آن میچرخند و
آن تقسیمبندی بطلمیوسی از جهان تحتالقمر و فوقالقمر ـ
که تقریب ًا همان تقســیمبندیای است که در نجوم متفکران
و اندیشــمندان دوران تم ّدن اســامی هم وجود دارد ـ فرو
ریخت .وقتی گالیله با مشاهده ماه متوجه پستی و بلندیهای
آن شــد و احتمال داد که ما ّده آن شبیه به ما ّده زمین باشد.
وقتی ّلکههای خورشــید را مشــاهده کرد و تصور کرد این
ّلکهها نشــاندهنده این باشند که خورشید یک جسم بسیط
نیست .اینگونه مسائل و ختم شدن آنها به تأسیس مکانیک
کالســیک نیوتن ،طوفان تفکری بود که از ایده مرکززدایی
از زمین برخاســت و تقریب ًا تا اوایل قرن بیستم ایده مرکز ّیت
زمین و انسان در کائنات در ردیف دیگر باورهای اسطورهای
و خرافی قرار گرفت.
تقریب ًا از اوایل قرن بیستم بحثی در میان فیزیکدانان و پیش از
آن در میان دانشمندان مطرح شد مبنی بر اینکه قائل بودن یا
قائل نبودن به مرکز ّیتی برای یک نقطه از کیهان ،در تحلیل
واقعیت جهان نقش تعیینکنندهای دارد.
ّ

کسانی که قول به مرکز ّیت را ضروری نمیدانستند به اصل
بیجهتــی قائل کیهان قائل بودند .بر اســاس این اصل در
سراسر کیهان هیچ نقطه نسبت به نقطه دیگر امتیاز و برتری
ندارد .از این اصل دو اصل دیگر به دســت میآید -1 :اصل
همسانگردی -2 ،اصل ه مگِنی جهان .در مقابل این دیدگاه،
دیدگاه دیگری مطرح شــد که قائل بود همچنان برای فهم
جهان امتیازبخشی به نقش انســان اهمیت دارد و منظور از
انسان نه فقط فرزندان آدم بلکه نوع موجوداتی که هوشمند

هستند و حیات دارند .شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه فع ً
ال
سیاره زمین حیات کربنی وجود دارد .در واقع اصل
فقط روی ّ
حیثیت در مقابل اصل کیهانشناسی
آنتروپیک نوعی اعاده ّ
بود.
تحوالت اصل آنتروپیک

واژه آنتروپیک از آنتروپوس به معنای انسان گرفته شده است
و ترجمه صحیح آن "انســانی" است ،پس اصل آنتروپیک
یعنی اصل انسانی .اما آقای براندن کارتر که نخستین بار ّ
سکه
این نام را در مورد این اصل زد باعث شــد که این واژه برای
این اصل رواج یابد .هر چند بعدها از انتخاب این نام بسیار ابراز
پشیمانی کرد و نامهای جدیدی مانند :اصل روان-محوری،
اصل شناختمحوری و ...پیشــنهاد داد ولی زمان بازنگری
این واژه گذشــته بود .امروزه ما همچنان آنتروپیک را به کار
میبریم و اگر بخواهیم ترجمه کنیم باید بگوییم انســانی یا
بشــری ولی این ترجمه افاده معنا نمیکندبه همین دلیل در
زبان فارسی مترجمان آن را به انسانمداری و انسانمحوری
ترجمه میکنند.

وقتی میگوییم اصل منظور این نیســت که آن را به عنوان
یک امر ثابت نشده فرض میکنیم .همانطور که مستحضر
هستید در روششناسی علم گاهی برای اینکه پژوهشهایی
انجام دهیم مجبوریم اصولی را فرض کنیم که به آنها اصل
تنظیمی 1گفته میشود .مث ً
ال ما مجبوریم که فشار هوا را ثابت
در نظر بگیریم یا مجبوریم اصل یکنواختی طبیعت را بپذیریم.
اگر من اصل یکنواختی طبیعــت را نپذیرم نمیتوانم قبول
کنم امروز آزمایشگاه را ترک میکنم محلول آزمایشمبا فردا
یکســان است و فردا که به آزمایشگاه برمیگردم باید بگویم
ممکن است محلول آزمایشم تغییر کرده باشد .نمیتوانم اعداد
ثابت را به طبیعت نســبت دهم یا از قوانین طبیعت صحبت
کنم .وقتی اصل یکنواختی را به عنوان یک اصل فلســفی
در علم میپذیریم ،اینکه باید آن را اثبات کنیم در جای خود
باقی است.
اصــل آنتروپیک ابتــدا در چنین بافتی مطرح شــد که اگر
بخواهیــم تحوالتی کیهانی را بفهمیم آیــا برای محور ّیت
موجودات هوشمند نظیر انســان ارزش قائل شویم یا چنین
ارزشــی برای این موجودات قائل نشویم .این مسأله او ًال در
میان کیهانشناسان به عنوان یک اصل روششناسی مطرح
شد .بعدها بود که برخی استلزامات و تبعات این بحث به دامن
واقعیت
علم و دین کشیده شد که اگر این اصل واقع ًا محکی ّ
1. setting principle

موفقیت در علم باید غایتانگارانه عمل کنیم.
و متناسب با آن است ،برای
ّ
واقعیت ارائه کنیم مجبور هستیم
یعنی اگر بخواهیم تبیینهای درستی از ّ
که این اصل را فرض بکنیم .همانطور که آقای دکتر فرمودند این مسأله
مدخلــی بود برای ورود تبیینهای غایی به علم و پلی بود برای ورود یک
بحث بســیار پرحرارت و ج ّذاب در بین متألّهان دانشمند مسیحی مبنی بر
2
برهان غایتانگارانه نفس.
پس اصل آنتروپیک استعدادی را پرورش داد که به برهان آنتروپیک تبدیل
شــود یعنی یک برهان نظم جدید 3.این بحث به بحث بســیار پرحرارتی
تبدیل شد و همانطور که به برهانهای نظم کالسیک اشکاالتی وارد بود
به برهان مدرن نظم هم اشکاالتی وارد کردند که در قسمت بعد برخی از
این اشــکاالت را بیان خواهیم کرد .من فقط در ح ّد تقریر مسأله دو نکته
در مورد اهمیت آن بگویم تا برنامه جلسه به همان سبکی که آقای دکتر
دستور دادند پیش برود.
دالیل اهمیت برهان آنتروپیک

به چه دلیل این مســأله تا این ح ّد اهمیت پیدا کرد؟ پاسخ این پرسش را
خیلی خالصه عرض میکنم زیرا جزء مباحث مق ّدماتی علم و دین است و
حتم ًا شما بزرگواران در این مورد ّاطالع دارید.
نخســتین دلیل آن این بود که این بحــث از دل مباحث طبیعتگرایانه
برخاســت .یعنی این بحث مانند ا ّدعای وجــود خداوند نبود که در ادبیات
متکلّمان مسیحی باشــد و بعد به دنبال دالیل علمی برای آن باشیم .در
واقع اینطور بود که روششناســی علم اینگونه اقتضا میکرد که وقتی
میخواهد تحوالت کیهانی را در نظر بگیرد باید مشــخص میکرد که آیا
جایــی را به عنوان مرکز انتخاب میکند یا نه 5.این اختالف او ًال و بال ّذات
اختالف دینی نبود بلکه اختالف بر سر این بود که اگر چیزی را مرکز قرار
دهیم بهتر میتوانیم طبیعت را پیشبینی کنیم یا اگر چیزی را مرکز قرار
خاصی بین دو
ندهیــم بهتر میتوانیم طبیعت را پیشبینی کنیــم .جدال ّ
فیزیکدان به نامهای دیراکو دیکه در این باره در گرفت و اهمیت این بحث
را پررنگتر کرد.
4

دومین دلیل اهمیت این بحث این است که مدافعان برهان غایتانگارانه
معتقدند توان پاسخ دادن به اشکاالت وارد بر برهان نظم کالسیک را دارند.
یعنی تکرار م ّدعا نمیکنند ،همان ا ّدعا را به یک زبان دیگر بیان نمیکنند.
به تعبیر یکی از فالســفه که البته منتقد این برهان اســت و عنوان مقاله
خود را «شرابی کهنه در جامی نو» گذاشته است .مدافعان قبول ندارند که
ا ّدعایشان شرابی کهنه در جامی نو است بلکه معتقدند ا ّدعایشان ا ّدعایی
به واقع نو است.
اگر به برهان نظم کالسیک اشکال استقرایی بودن (تعمیم مشاهدات جزئی

2.teleological design argument
3.new design argument or modern design argument
4.naturalistic
5.center
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نشست علمی

 اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن

به ّ
کل عالم) وارد است ،اگر به برهان نظم کالسیک اشکال تمثیلی بودن
(پل زدن از معلول مشابه به علّت مشابه) وارد است ،اگر به آن برهان این
اشــکال وارد است که تبیین خداوند را رها میکند ،یعنی میگوید :جهان
نظم دارد ،هر نظمی ناظمی دارد ،ولی وقتی نوبت تبیین خدا میشود می-
گوید دیگر سؤال نکن .اشکال دیوید هیوم این بود که چرا تبیین در اینجا
طی کنم تا به آن علّت و
متو ّقف میشــود .اگر قرار باشد من سلسلهای را ّ
ناظم برســم و بعد دست از تبیین بردارم ،از همان ابتدا تبیین ماتریالیستی
میکنم و میگویم ما ّده علّت ما ّده است یا ما ّده به خودش نفس داده است
یا ما ّده سازمانبخش است .هیوم اشکاالت دیگری هم به تقریر کالسیک
این برهان کرده اســت که در متون فلسفه دین در قالب دستهبندیهای
مختلف مطرح شده است ،اما مدافعان معتقدند که این اشکاالت وارد نیست
و این باعث میشود که این مسأله در مباحث علم و دین به یک موضوع
پر حرارت 6تبدیل شود.
مدافعان در فضای کالم مسیحی تا ح ّدی از این برهان دفاع میکنند که
میگویند اقوی دلیل بر وجود خدای متشخّ ص انسانوار یعنی خدایی که
از لحاظ مفهومی شبیه به خدای ادیان ابراهیمی باشد ،همین برهانهای
نوین نظم است .نه تنها این براهین را ضعیف نمیدانند بلکه آنها را نسبت
به برهانهای پیشــین نظیر برهان وجودی ،برهان امکان (که در فضای
فکری ـ فلسفی ما مطرح است) ،برهان جهانشناختی قویتر میدانند.
این نکاتی اســت که فکر میکنم در قســمت اول الزم بود خدمت شما
عرض کنم.

دبیر علمی :بسیار ممنون و متشکرم .جناب آقای آزادگان در خدمت شما
هستیم ،اگر در مورد اهمیت برهان نظم مطلبی دارید بفرمایید.
دلیل برتری برهان تنظیم ظریف بر برهان نظم

دکتــر آزادگان :همــه ما با
برهان نظم آشنا هستیم .این
برهان به خاطــر طرح بحث
تمثیل 7و اشکالی که هیوم از
آن گرفت نتوانست پیشرفت
کند .اما برهان تنظیم ظریف
از تمثیل اســتفاده نمیکند،
یعنی ســیر استدالل اینگونه
نیست که بگوییم :چون جهان
و امــور آن ّ
منظم اســت ،هر
چیزی ّ
منظمــی ناظمی دارد
پس جهان ناظم دارد .برهان
تنظیم ظریف اهمیت مضاعفی برای مــا دارد :از این جهت که از تمثیل
استفاده نمیکند و ما مستقیم ًا مشاهده میکنیم که جهان و ح ّداقل ثوابت
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6.hot topic
7. analogy

فیزیک آن به د ّقت تنظیم شــده است تا انسان بتواند در آن
زندگی کند .به نظر میآید که این نکته ویژگی مهمی برای
این برهان باشد.
دبیر علمی :لطف ًا در مورد ثوابت جهانی و اینکه چه نســبتی
میان آنها وجود دارد بیشتر توضیح دهید.
ثوابت فیزیکی و اهمیت آنها

دکتر آزادگان :چهار ثابت فیزیکی معروف وجود دارد .ثابت
کیهانشناســی ،ثابت گرانش ،ثابت نیروی هستهای قوی و
نیروی هستهای ضعیف .طبق نظر فیزیکدانان این چهار ثابت
ظاهراً
ّ
خاص
مستقل از یکدیگرند و هر کدام عدد بسیار دقیق ّ
خود را دارند که در جهان ثابتاند .مث ً
ال ثابت گرانش:
 =gنیروی گرانش

 gمقدار ثابتی دارد که براســاس آن میتوان براساس فاصله
سیارات نســبت به هم و نوع حرکت آنها به دور هم نیروی
ّ
گرانش میان آنها را محاسبه کرد .سه ثابت دیگر نیز به همین
نحو است .هر کدام از این ثوابت به محض اینکه کوچکترین
تغییری بکند( ،تا یک بازه بسیار محدودی از تغییرات) باعث
میشود که حیات کربنی به این شکلی که در جهان ما قابل
پیادهسازی است ،نباشــد .اینکه حتم ًا حیات کربنی بتواند در
جهان باشد یا نتواند باشد ،بحث دیگری است ولی به محض
قابلیت ایجاد حیات کربنی در جهان
تغییر میزان ثوابت ح ّداقل ّ
از بین میرود .این مسأله اهمیت دارد زیرا ما برای اینکه نشان
بدهیم وجود و هســتیمان به خاطر تنظیم دقیق این ثوابت
اســت به جای اســتفاده از تمثیل نظم (مانند مثال ساعت و
ساعتساز) از خود این ثوابت و دقیق بودن مقدار آنها به عنوان
مدرک نظم اســتفاده میکنیم .بنابراین برهان نظم براساس
تنظیم دقیق از اشکاالت هیوم بر برهان تمثیلی میرهد.
تأثیر برهان تنظیم ظریف کیهانی بر مناسبات علم و
االه ّیات

نکته مهم دیگر این است که همیشه فکر میکردیم که علم
االهیات در تقابل است و علم مدرن باعث فراموش
مدرن با ّ
االهیات و خداشناسی
االهیاتی شده استّ .
شدن متافیزیک ّ
خاص خودش را دارد و این دو ،دو امر
مســیر و راهحلهای ّ
کام ً
ال جدا از هم هستند .این مسأله در بحث تقابل علم و دین
مطرح میشود .کار مهمی که فیزیکدانان طرفدار این برهان
در دهههای  80-70انجام دادند و بعد ادامه پیدا کرد این است
که آنها نشان دادند که علم مدرن میتواند حامی جدی وجود
خدای ادیان ابراهیمی باشد.

البته اینکه اساســ ًا چه خدایی از این برهان به دست میآید
نکته مهمی اســت که من راجع بــه آن در انتهای عرایضم
صحبــت خواهم کرد .ولی صرف نظــر از آن ،این برهان به
االهیات و از یک برنامهریزی هدفمند ،دقیق
صورت کلّی از ّ
و محاسبه شده حمایت میکند و حتی این پیشفرض (یعنی
اصل آنتروپیک قوی ) به ما کمک میکند که ما بتوانیم حتی
در خود علم هم پیشبینیهای جدیدی انجام دهیم .از سوی
دیگر میبینیم که خداشناسی هم به مبادی علم مدرن بسیار
کمک کرده است .بسیاری از کسانی که مبنای فضای علمی
کنونی را پایه گذاری نمودند خداشــناس بودند و نیز میتوان
نشــان داد که خداشناســی میتواند در مورد اینکه قوانین
طبیعت ثابت هستند یا اصل یکنواختی در طبیعت برقرار است
توضیحات مناسبی فراهم کند .این امور یعنی اصل یکنواختی
در طبیعت و یا اصل ثبات قوانین پیشفرضهای علم مدرن
هســتند .تا جاییکه بدون این پیش فرضها اص ً
ال پژوهش
علمی آغار نمیشود .بنابراین به نظر میرسد که این برهان
به ایجاد رابطه بین علم مدرن و خداشناسی یا رابطه بین علم
و دین کمک میکند.
پــس اهمیت این برهان از دو حیث اســت -1 :خود برهان
شکل و ســاختار جدیدی از برهان نظم را ارایه میدهد-2 .
پذیرش ان میتوانــد در ایجاد فضای همراهی میان علم و
دین به ما کمک بکند.

دبیر علمی :اگر اجازه بدهید وارد قســمتهای اصلیتر این
بحث بشویم .همانطور که آقای دکتر آزادگان اشاره کردند در
حوزه فیزیک چهار اصل ثابت وجود دارد که ظاهراً فیزیکدانان
و کیهانشناسان معتقدند که از لحظه پیدایش عالم (10-12
ثانیه آغاز پیدایش جهان) تا به امروز را میتوانند بر اســاس
آن چهار اصل تبیین بکنند .این ثوابت با ضرایب بسیار بسیار
دقیقی تنظیم شــده است که میتواند ّ
کل این عالم را تبیین
کند.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا ثوابت به
این شکلی که ما امروزه در فیزیک از آن استفاده می-کنیم،
تنظیم شدهاند؟ آیا اصو ًال باید به این چرایی پاسخ دهیم؟ اگر
به این چرایی پاسخی داده شده است آیا پاسخها مختلف بوده
اســت؟ اگر چنین اســت کدام یک از این پاسخها مناسبتر
است؟ در خدمت آقای دکتر صفاییپور هستیم.
بررسی مادّه و صورت استدالل تنظیم ظریف کیهانی

دکتر صفاییپور :برهان تنظیم ظریف کیهانی ،که البته بهتر
اســت کلمه برهان را با احتیاط بیشتری به کار ببریم و به

جای آن از دلیل یا اســتدالل استفاده کنیم .دلیل نظم مانند همه براهین
و اســتداللها ما ّدهای دارد و صورتی .من به صورت بسیار مختصر ما ّده و
صورت این استدالل را تشریح میکنم .این استدالل تقریرهای مختلفی
دارد ،یعنی مدافعان این اســتدالل مانند مدافعان ســایر استداللها سعی
کردهاند تقریرهای بهتری از آن ارائه کنند .تقریری که من ارائه میکنم و
پیرامون آن توضیحاتی خواهم دارد تقریری است از آقای رابین کلینز که
آن را در مقالهای ( )2012به طور مفصل شرح و بسط داده است.
نخســتین واژهای که برای بیان ما ّده این اســتدالل به کار ببریم همان
دانشواژه«تنظیم ظریف» است .همانطور که آقای دکتر فرمودند به طور
بســیار ساده مسأله این است که مجموعهای از پارامترها و ثوابت فیزیکی
وجود دارد و ما به عنوان فیزیکدان میفهمیم که این اعداد میتوانند مقادیر
دیگری باشــند ،زیرا ما به عنوان فیزیکدان سناریوی آفرینش را میبینیم.
مث ً
ال ما میبینیم که دو دقیقه بعد از انفجار بزرگ چه اتفاقی افتاده است ،دو
ثانیه بعد از آنچه اتفاقی افتاده است .منظورم از دیدن این است که براساس
علم و معادله انبساط جهان که آینشتاین آن را کشف کرد ،میتوانیم زمان
را در این معادله به عقب برگردانیم و تحوالت کیهان را محاســبه کنیم.
همچنین مجموعهای از شواهد فیزیکی وجود دارد نظیر ریزموجها که در
کهکشــان هستند که باید سناریوهایی در مورد چرایی به وجود آمدن آنها
وجود داشته باشد و این باعث میشود که کیهانشناسان بتوانند تحوالت
آغازیــن جهان را تصور کنند و توضیح دهنــد و اتفاق ًا در برخی موارد این
توضیحات بسیار قطعی است به گونهای که اص ً
ال مورد اختالف نیست.

آنچه گفته شــد ما را به این نتیجه میرســاند که این اعداد و مقادیر و
خصوصیات آنها و عناصــر این عالم در جریان تحوالت کیهانی به وجود
ّ
آمده است .ما متوجه میشــویم که مث ً
ال اگر سرعت انبساط جهان 〖10
〗^( )12-بیشتر بود ،یعنی همان عدد فعلــی به اضافه 〖،)12-(^〗10
جهــان پایدار نمیماند و دچار واژگونی میشــد .مانند بادکنکی که منبع
دمیــدن باد در آن قطع میشــود و بادکنک یکباره خود را جمع میکند.
یا اگر سرعت انبساط کمتر از عدد فعلی بود جهان تبدیل به آهن میشد.
یعنــی تنها عنصری که در جهان مجال ظهــور پیدا میکرد مث ً
ال آهن یا
فلــؤر یا نوعی گاز بود .اینکه ح ّداقل و ح ّداکثر محدوده بازی این پارامترها
تا چه قدر اســت ریزتنظیمی یا تنظیم ظریف نام دارد .مسأله اصلیای که
فیزیکدان با آن مواجه میشــود این است که محدوده تغییر این پارامترها
بســیار کوچک است و مث ً
ال در ابعاد  10به توان منفی  28تا  58ریزتنظیم
میشوند .این نخستین مسأله تبیینخواه برای فیزیکدان است .چرا اینگونه
است که مقدار این ثوابت ثابت است؟ چرا این مقادیر را دارند؟ چرا  rightو
 certainهستند؟ یعنی گویا ضرورتی در تحقّق آنها وجود دارد .تبیین این
مسائل ،در بدو امر ،نســبت به دیدگاه دینی و مذهبی فیزیکدان البشرط
است یعنی ربطی به این ندارد که تبیینگر چه دینی داشته باشد.
اینکه ما با چنین پدیدهای مواجه هســتیم صغرای استدالل ما را تشکیل
میدهد .کبرای اســتدالل ما این اســت که ما این پدیده را چگونه تبیین
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نشست علمی

 اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن

فرضیههایی را برای تبیین آن به کار میبریم .ســاختار این
میکنیم و چه
ّ
استدالل را ساختار استدالل براساس بهترین تبیین مینامند.

بیان ساده این ساختار این است که فرض کنید در این لحظه شما صدای
شکسته شدن شیشه را میشنوید .در این حالت شما برای تبیین حادثهای
فرضیهچینی خواهید کرد؟ اگر کسی
که رخ داده اســت چگونه استدالل و
ّ
بگوید که موجودات فضایی حمله کردهاند یا کسی از وقوع زلزله خبر بدهد
یا کســی بگوید یک توپ به شیشه خورده است ،شما چگونه در بین این
فرضیه دســت به انتخاب میزنید .اهمیت توضیح این مسأله آن است که
ّ
نشــان میدهد ساختار استدالل ما ،ما را به یک نتیجه محتمل میرساند
نه به یک نتیجه ضروری و این ویژگی براهین نظم اســت که در نهایت
قطعیت آن را .نشان میدهد که
موفقیت،
معقولیت باور را ثابت میکند نه ّ
ّ
ّ
باور ما یک باور معقول اســت ،یعنی کفّه قبول آن سنگینتر است از کفّه
ر ّد آن ،ولی اینگونه نیست که نتیجه را با ضرورت منطقی «اثبات» کند.
ممکن است کســی بگوید که فرض موجود فضایی برای دلیل شکسته
شدن شیشــه فرض معقولی نیست و هیچکس چنین فرضی نمیکند .یا
مث ً
ال کســی بگوید که من چند کودک را در کوچه در حال توپبازی دیدم
و احتما ًال همانها شیشه را شکستهاند .بنابراین قرائن و شواهدی در دانش
زمینهای و روششناسی علم شما وجود دارد که به شما کمک میکند تا آن
تبیینی که به نظر خودتان تبیین برتر 8است را انتخاب بکنید.

این صورت استدالل است که میتوان آن را به شکل ریاضی هم نوشت.
شواهد تنظیم ظریف نشان میدهد که پیدایش یک جهان پذیرای حیات
ـ یعنی همینکه آقای دکتر فرمودند جهانی که امکان حیات کربنی در آن
وجــود دارد 9ـ با فرض وجود یک صانع و یک تدبیرگر محتملتر خواهد
بود تا اینکه این جهان یک جهان طبیعتگرایانهای 10باشد که خودسازمان
ـ بخش و فقط بر بنیاد شانس 11استواراست .در واقع مدافع استدالل نظم،
ا ّدعا خواهد کرد که چون شواهد به سود خداباوری 12است ،احتمال صدق
خداباوری از احتمال صدق خداناباوری طبیتگرایانه بیشتر است .البته بهتر
اســت در اینجا از کلمه احتمال استفاده نکنیم چون این با مفهوم احتمال
فرق دارد .بهتر است بگوییم با فرض خداباوری امکان یک جهان تنظیم
ظریفشده قریبالوقوعتر است تا با فرض طبیعتگرایی .این کبرای اصلی
استدالل است.
پس صورتبندی استدالل اینگونه است:

صغری :شواهدی وجود دارند که تبیینخواه هستند.

کبری :با فرض خداباوری معقولتر است که ما احتمال وجود خالق و صانع
را بپذیریم.
مخالفان یا باید به صورت این استدالل اشکال کنند یا به مق ّدمات آن.
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8.best explanation
9.Carbon BasedLife
10.naturalistic
11.chance
12.theism

دبیر علمی :آقــای دکتر آزادگان اگر در مــورد این تقریر،
تقریرهای دیگر این برهان و اینکه تقریر بیانشــده از طرف
آقای دکتــر صفاییپور چه مز ّیتی در فلســفه دین دارد اگر
نکتهای هست بفرمایید.
دکتر آزادگان :نه ،صورت برهان که تقریب ًا همین است .یعنی
ما شواهدی داریم که برای آنها تبیین ارائه میکنیم ،چیزهایی
میبینیم که در نظرمان عجیب است و سعی میکنیم برای
آنها تبیین ارائه کنیم .حال باید دید که بهترین تبیین برای این
شواهدی که میبینیم چیست؟
برهان تنظیم ظریف و چالش استاندارد

دکتر صفاییپور :به نظر میرسد که نخستین و مهمترین
اشکال مخالفان به اســتاندارد این برهان باز میگردد .یعنی
چالش اصلی این است که آیا این مسألهای که مدافع برهان
مطرح میکند واقع ًا تبیینخواه است .واژه تبیینخواه در ادبیات
فلســفه علم مطرح میشــود .تبیین یعنی نجات و توضیح
پدیده 13.مث ً
ســیاره اعوجاجاتی دارد ،تبیین آن این
ال اگر یک ّ
اســت که علّت و دلیل این اعوجاجات را بیابیم و چه نیرویی
سیاره در مسیر خود دچار اعوجاج شود.
باعث میشود که آن ّ
ل ِزلــی متکلّم و فیزیکدان معاصر مســیحی این برهان را به
خوبی تقریر کرده و آن را بسط داده است .به اعتقاد وی تبیین
خوب تبیینی است که هم نشان دهد آنچه میخواهیم تبیین
کنیم اوال تبیینخواه اســت ،و ثانی َاآن را تبیین کند .او چنین
تبیینی را تبیین بسامان 14مینامد.
بنابراین ابتدا باید نشان داد آنچه مورد بحث است نیاز به تبیین
دارد یا ندارد و منظور از تبیین علّت غایی است نه علّت فاعلی.
اینکه من انگشترم را بیرون بیاورم و روی میز بیاندازم ،اینکه
این انگشــتر به چه صورتی روی میز قرار میگیرد را تبیین
غایی نمیکنیم یعنی نمیگوییم غایتی در کار بود که نگین
این انگشــتر به سمت شما افتاد .به عبارت دیگر این جریان
علّت فاعلی دارد ولی علّــت غایی ندارد .در واقع اصلیترین
چالش این اســت که مسألهای که شــما از آن ابراز شگفتی
میکنید که ثوابتی وجود دارد که قطعی و بهجا هســتند ،آیا
اساس ًا تبیین غایی میخواهد یا نمیخواهد.
آزمایشهای فکری ،راه برونرفت از چالش

فیلســوفان موافق و مخالف ـ که مــا دو نمونه از آنها را نام
میبریم ـ برای موافقت و مخالفت با این مسأله از آزمایشهای
فکری 15استفاده میکنند .توجه داشته باشید که تمام اینها
13.to save the phenomena
14.Tidy Explanation
15.thought experiment

ادبیات فلسفه علم است .در معرفتشناسی علم بسیار ّ
محل
بحث اســت که آیا آزمایشــات فکری میتوانند نسل جدید
از انواع استدالل باشــند .در س ّنت خودمان نیز وقتی بررسی
میکنیم رگههایی از این بحث را میبینیم .انســان معلّق در
فضای ابنسینا استدالل نیست بلکه یک تصویرپردازی است
که در این تصویرپردازی چیزهایی مطرح میکند و براساس
آن نتایجــی میگیرد .این اتفاق در علــم و در ادبیات امروز
کرات رخ میدهد که ما یک آزمایش فکری را
فلسفه علم به ّ
مطرح میکنیم که این آزمایش انجام نشده است اما شرایطی
را فــرض میکنیم و نتایج و تبعات آن را بررســی میکنیم.
بنابراین توجه داشته باشید که طرح این آزمایشها به معنای
یک نوع استدالل است.
موافقان و مخالفان ،آزمایشهای فکریای را پیشنهاد میکنند
که از نظر آنان توصیفگر وضعیت واقعی جهان است .ابتدا از
مخالفان آغاز میکنیم.

آزمایش فکری الیوت سوبر

تقریری که الیوت سوبر فیلسوف و زیستشناس خداناباور
موقعیت شــما در ابراز
مطرح میکند این اســت :از نظر او
ّ
موقعیت کسی
شگفتی درباره شــواهد تنظیم ظریف ،شبیه
ّ
است که در قایقی نشسته و روی رودخانهای حرکت میکند،
تور ماهیگیری خود را میاندازد و ماهیهایی را صید میکند.
وقتی ماهیها را وسط قایق خود پهن میکند و به آنها نگاه
میکند ،میبیند طول تمام ماهیها بیشتر از  30سانتیمتر
است 5 .متر جلوتر دوباره ماهی صید میکند ،باز هم میبیند
که طول تمامی ماهیهای صید شده بیشتر از  30سانتیمتر
اســت 5 .متر جلوتر هم دوباره همین اتفاق میافتد .با خود
میگوید چــه دریاچه خوبی که من هر چقــدر ماهی صید
میکنم این ماهیها بزرگتر از ح ّد معمول هستند .این بیان
او از شکرگزاری و شــگفت-زدگی او حکایت میکند .دقیق ًا
مثل اینکه شــما در برهان نظم ابراز شگفتزدگی میکنید.
بعد دوســت ماهیگیر او پوزخندی به او میزند و میگوید به
تور ماهیگیری نگاه کن .وقتی او به تور ماهیگیریاش نگاه
میکند متوجه میشود که قطر سوراخهای آن  30سانتیمتر
است .یعنی اگر ماهیهایی کوچکتر از  30سانتیمتر در آن
دریاچه باشــد در تور نمیمانند و از آن ر ّد می-شوند .در واقع
تور نقش یک گزینش را دارد.
16

شواهدی هم که تو در ابراز شگفتی درباره جهان به آنها استناد
میکنی گزینشی هستند .این مسأله بحثی به نام اثر گزینشی
16.Atheist

در مشــاهدات 17را به وجود آورده است .به بیان دیگر مشاهدات ما معلول
گزینش هســتند و آن گزینش این است :در فیزیک وقتی به ستارهها و
کهکشانها نگاه میکنیم ،کهکشانهایی را میبینیم که از ما روشنترند.
کهکشانهایی که از ما تاریکترند را نمیتوانیم ببینیم .سوبر میگوید در
استدالل تنظیم ظریف یک نوع پنهانی از اثر گزینشی بر مشاهدات وجود
دارد و آن این است که شما نمیتوانید جهانی را تجربه کنید که با شرایط
الزم برای حضور شما پیوند ندارد .آیا شما میتوانستید در جهانی باشید که
این ثوابت در آن نباشند؟ اگر این ثوابت نبود که شرایط امکان حیات برای
شما فراهم نبود و شما هم نبودید .شما فقط در این شرایط میتوانید باشید
و از اینکه ثوابت و شواهد متناسب با وجود شما هستند ابراز شگفتی کنید.
در واقع شما گزینشی هستید و ّ
کل عالم را ندیدهاید .شما در یک قطعۀبریده
شــدۀمحدودی هستید و این تناسب را احســاس میکنید .دقیق ًا مثل آن
ماهیگیری که متوجه نیست که این تور ماهیگیری اوست که باعث شده
است که طول ماهیهای او بزرگتر از  30سانتیمتر باشند.
با قبول این نکته ،چه به سود این باور که تمام ماهیهای دریاچه بزرگتر از
 30سانتیمتر هستند و چه به سود این باور که ماهیهای دریاچه بزرگتر
از  30ســانتیمتر نیستند ،چه به سود این باور که جهان غایتمند است و
چه در ر ّد اینکه جهان غایتمند است اص ً
ال نمیتوانید سخنی بگویید .چون
قریبالوقوعی هر دو طرف برابر با  1اســت و احتمال هیچ طرف بیشتر
نیست.
این آزمایش فکریای است که سوبرمطرح کرده است .پیشنهادم این است
کــه آزمایش فکری رقیب را آقای دکتر آزادگان توضیح دهند .آقای دکتر
اســتاد مشاور رساله من بودند و من از محضر ایشان بسیار استفاده کردم،
االن هم دوست دارم استفاده کنم.

آزمایش فکری لِزلی

دکتر آزادگان :این آزمایش ،آزمایش معروفی است با عنوانجوخۀ آتش.
یک نفر اعدامی ایستاده است و  8-7نفر تیرانداز به او تیر میزنند ولی بعد
از پایان تیرباران او زنده اســت .آن فرد میتواند از خود بپرسد که چرا من
کشته نشدم و این مسأله واقع ًا نیازمند تبیین است .جهانی هم که در حال
حاضر ما در آن زندگی میکنیم چنین شکلی دارد.

این مثال در مقابل مثال ســوبر قرار دارد .ســوبر میگفت شما در شرایط
خاصی را میبینیــد و آن را تعمیم میدهید و میگویید ّ
کل
ِّ
خاصــی چیز ّ
جهان تنظیم دقیقی نیاز دارد .در حالی که شــگفتی شما هیچ تبیینی الزم
ندارد بلکه چون شــما در این دنیا هســتید و نسبت به این جهان شعور و
تعجب شما
آگاهی 18دارید ،از این آگاهی خود شــگفتزده میشوید .این ّ
هیچ تبیینی نیاز ندارد .در این جهان درازم ّدت در بین انواع جهانهایی که
وجود دارد ،اتفاقی رخ داده است و چون شما در این جهان حضور دارید در
17.observation selection effect
18.consciousness
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مورد آن سؤال میکنید.

ل ِزلی در پاســخ میگوید :نه ،خود این اتفاقی که افتاده اســت مانند حادثه
تیرباران بسیار عجیب و غریب است و نیاز به توضیح دارد.

این دعوا میان موافقان و مخالفان ادامه مییابد .زیرا اگر بپذیریم که حضور
و حیات ما در این جهان و هوشــیاری و آگاهیمان امر عجیبی است که
نیاز به تبیین دارد ،تازه وارد برهان میشویم و باید به دنبال این باشیم که
بهترین تبیین را برای این مســأله پیدا کنیم .ولی اگر این تبیینخواهی را
نپذیریم ،به این معناســت که حادثهای اتفاق افتاده است اما نیاز به تبیین
ندارد .در واقع باید بگوییم جهــان ما در درون خود ق ّوه و نیرویی دارد که
میتواند چنین حیاتی را پرورش دهد .به تعبیر دقیقتر جهانهای مختلف
بسیاری وجود دارند که مانند یک سوپ در حال جوش با هم رابطه دارند و
قابلیت را دارد که ما در آن
جهان ما هم یکی از این جهانها است که این ّ
19
قابلیت
پدید آییم .پس خود این جهان و سیستم حاکم بر چند جهانی این ّ
را در درون خود دارد که جهانی را پدید آورد که موجود هوشــمندی نظیر
انسان بتواند در آن زندگی کند.
نظر پلنتینگا در مورد تبیینهای موافق و مخالف

در اینجا پلنتینگا وارد بازی میشــود و یک تبیین مبتنی برشخص 20ارائه
میکند .در واقع او در مقابل کسانی که وقوع یک حادثه را به ق ّوت جهانی
بازمیگردانند از موجود بسیار قدرتمندی سخن میگوید که میتواند تبیین
این حادثه باشد .از نظر ایشان ـ البته من با نظر ایشان در مورد ضعف برهان
موافق نیســتم ـ در اینجا دو طرف موافــق و مخالف وارد یک مچاندازی
میشــوند ،طرف موافق باید خالق را از نظر برنامهریزی و قدرت ،و طرف
مخالف باید ق ّوه درونی جهان را تقویت کند .از نظر او این مچاندازی همواره
ادامه مییابد و همین نشاندهنده آن است که ما یک برهان قوی نداریم.
دیدگاه وی تقریب ًا آخرین نظراتی است که درباره این برهان بیان شده است.
 مالک تبیینخواه بودن یک حادثه

ّ
مســتقل
خاص و
مــن فکر میکنم هرحادثهای که ما بتوانیم به صورت ّ
درباره آن کنجکاو شــویم ،حادثه تبیینخواه اســت .فرض کنید من یک
ماهی از دریاچه گرفته باشم ،راجع به همین یک ماهی و طول آن ،صرف
نظر از اندازه تور ماهیگیری یا انواع ماهیهایی که در این دریاچه هستند،
میتوانم صحبت کنم .مث ً
ال اینکه ایــن ماهی چگونه حیات یافته ،از چه
نژادی اســت یا چرا در این دریاچه است ،همه مسائلی هستند که نیاز به
تبیین دارند .اینکه مث ً
ال طول این ماهی  5اینچ اســت میتواند بر اساس
طول قد والدینش توضیح داده شــود .بنابراین به نظر میرســدهمانطور
خاص نیاز به تبیین دارد ،اینکه من اکنون اینجا هســتم
که این یک مورد ّ
ّ
مستقل از اینکه جهانهای دیگری وجود دارند یا نه نیز نیاز به تبیین دارد
زیــرا ما یک چیز عجیب میبینیم و آن این اســت که ما موجودی دارای
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19.multiverse or multi universe
20.personal

حیات و شــعور هستیم و نسبت به هستی خود آگاهی داریم،
ّ
مســتقل است .اما اینکه تبیین
و خود این نیازمند یک تبیین
آن باید چگونه باشد و این تبیین ما را به کجا میرساند را در
قسمت بعد توضیح خواهم داد.
دبیر علمی :تا اینجا آنچه فهمیدم به طور خالصه اینطور
اســت :ما پرسشی مواجه شدیم و آن پرسش این بود که چرا
خاصی ّ
منظم شدهاند .دو نوع پاسخ یا
ثوابت فیزیکی به شکل ّ
تبیین در مورد این پرسش بیان شده است:
 .1جهانهای متعددی وجود دارد که ثوابت کیهانی در آنها به
شکل دیگری هستند ،این جهانها یا اساس ًا خلق نشدهاند و
یا خلق شدهاند و به سرعت از بین رفتهاند یاحتی جهانهایی
وجود دارند ولی چون ثوابت کیهانشــناختی آنها متفاوت از
ثوابت ما است ما اصو ًال نمیتوانیم هیچ ارتباطی با آنها برقرار
کنیم.

خاص
 .2خدایــی وجود دارد که این ثوابت را به این شــکل ّ
تنظیم کرده است.
آیا تبیین دیگری هم ارائه شده است یا مچاندازی فقط میان
این دو نوع تبیین است؟

دکتر صفاییپور :اگر اجازه بدهید من همین تقسیمبندی را با
بیان دیگری بگویم .ما با وضعیت 21جهان آنچنان که هست
مواجهیم .این به حصر عقلی یا تبیین دارد یا تبیین ندارد .اگر
از چالش استاندارد که میگوید این حادثه به تبیین غایی نیاز
ندارد عبور کنیم ،به این شاخه میرسیم که تبیین غایی نیاز
دارد یا ندارد .وقتی وارد این شاخه میشویم باز هم مچاندازی
22
وجود دارد .مچاندازی بر ســر اینکه آیا تبیین ما فراطبیعی
است یا طبیعی.23
تأکید اشتنگر بر تبیینهای طبیعی

مث ً
ال شــما بلورهای زیبای برف را تصور کنید .آیا این بلورها
را تبیین طبیعی میکنید یا تبیین فراطبیعی .یعنی میگویید
مجموعه قوانین ثابتی در طبیعت وجود دارد که باعث ایجاد
بلورین ناشی از شکســت میشود ،این یکی از
این ســاختار
ِ
تبیینهای طبیعی است که اشــتنگر ،فیلسوف و فیزیکدان
خدانابــاور ،آن را در مورد این جهان مطرح میکند .او کتابی
«خدا،فرضیۀشکســتخورده) 24که ترجمه آن در
دارد به نام
ّ
فضاهای مجازی منتشر شده است.
او میگوید من به عنوان یک فیزیکدان به شما میگویم که
21.state
22.super natural explanation
23.natural explanation
24.God; failed hypothesis

دانههای بلورین برف حاصل شکســت تقارن است که یک
قانون فیزیکی اســت .وقتی من این مــداد یا خودکار را رها
میکنم از یک طرف میافتد ،این یک نمونه ســاده شکست
تقارن است ،در مورد برف هم همین است .یا الکترومغناطیس
هم که مــا آن را در یک مدار مغناطیســی قرار میدهیم و
ســاختار ملکولهای آن نظمی پیدا میکند ،به همین شکل
اســت .وقتی شما با ماشــین ترمز میکنید و نیروی سرعت
و اصطکاک زمین با هم جدال میکنند و بعد شــما دوباره به
تقارنی دست پیدا میکنید ،و در یک فضای بسته فیزیکی به
صورت پیوسته کار میکنید ،تبیین طبیعی دارد .تا زمانی که
یک حادثه تبیین طبیعی داشته باشد تیغ اکام در روششناسی
علم که این مباحث در آن شکل میگیرد به شما اجازه نمیدهد
که از تبیینهای فراطبیعی استفاده کنید .مگر اینکه بخواهید از
گفتمان برهان غایتانگارانه بیرون بیایید و با برهان دیگری
نظیــر علّ ّیت صحبت کنید و مث ً
ال بگویید که خود این ماهی
علّتی دارد .در این صورت دیگر برهان غایتانگارانه نیست،
برهان علّ ّیت اســت یعنی آیا اصل وجود این حادثه به علّت
اولی نیاز دارد یا نه.
پس این خیلی اهمیت دارد که من در زمانی که تبیین طبیعی
وجود ندارد بتوانم یک تبیین فراطبیعی ارائه کنم.
بنابراین او ًال باید ثابت کنیم که با یک امر تبیینخواه مواجه
هستیم ،ثانی ًا اگر با یک امر تبیینخواه مواجهیم ،چون خداوند
را نمیتوانیم در ســطح طبیعت فرض کنیم و علی االصول
میگوییم که او در یک ســطح فراطبیعی قرار دارد ،پس باید
نشــان دهیم تبیین فراطبیعی که یــک موجود فراطبیعی را
فرض میگیرد یک تبیین برتر است.

پس دو راه وجــود دارد -1 :برهانی ارائــه کنیم و هر کس
خودش تصمیم بگیرد که آیا ایــن برهان را میپذیرد یا نه.
 -2تمامی براهین رقیب را ر ّد کنیم یعنی مث ً
ال نشان دهیم که
نظریه شکست تقارنی نمیتواند تبیینی برای این حادثه باشد،

کما اینکه متألّهان چنین کاری را انجام دادهاند.
تبیین موسوم به جهانهای متعدد

تبیین دیگری که در این رابطه وجود دارد تبیین چندجهانی اســت .البته
باید عرض کنم که موضع شخصی من این است که اگر در حال صحبت
کردن با طبیعتگرا هستم اص ً
ال نباید تبیین جهانهای بسیاررا مطرح کنم،
چون شواهد تجربی به سود آ« وجود ندارد .البته تبیین چندجهانی هم خود
تقریرهــای متفاوتی دارد ولی در عین حال من فرض جهانهای متعدد را
کنار میگذارم.
تبیینهای مبتنی بر تعیین عنصر حیات

ما به حیات بیولوژیکمان میگوییم حیات مبتنی بر کربن .25گاهی من با
طبیعتگرایی صحبت میکنم که قبول دارد حیات مبتنی بر کربن شکل
گرفته اســت و قبول دارد که این حیات بسیار بسیار نامحتمل است و نیاز
به تبیین دارد و میخواهد تبیینهای متفاوتی ارائه کند .اما تبیین دیگری
وجود دارد که میگوید کربن تنها عنصری نیســت که حیات بتواند بر آن
مبتنی شود .اشتنگردر مقالهای با عنوان تبیین طبیعی بر همرویدادیهای
انســانمدارانه 26در این مورد هم بحث کرده اســت .در این مقاله او ا ّدعا
میکند که حیات میتواند بر عنصری غیر از کربن مث ً
ال ســیلیکن 27هم
فرضیه
مبتنی باشــد .البته خود وی اذعان میکند که این فرض نمیتواند
ّ
رقیب را ر ّد کند ،بلکه تنها سناریویی در مقابل آن است.

ا ّما من با موضع او موافق نیستم زیرا سیلیکن به لحاظ منطق ملکولی توان
تشکیل زنجیرههای طوالنی را ندارد .یعنی سیلیکنها هم میتوانند مانند
کربنها که موا ّد عالی هستند با هم ترکیب شوند ولی چون ظرفیت اتمی
خصوصیاتی که کربن دارد را ندارد ،این زنجیرهها پایداری
آن  4نیســت و
ّ
ندارند و نمیتوانند مبنای حیات به آن معنایی که ما میگوییم باشند.
اشتنگردر پاسخ میگوید مگر قرار است حیات همین حیاتی باشد که شما
میگویید .اگر سیلیکنها عنصر پایه حیات باشند کامپیوترها دارای حیات
خواهند بود چون هارد کامپیوتر از عنصر سیلیکن ساخته شده است .اینجا به
25.Carbon based life
26.natural explanation for anthropic coincidences
27.silicon
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قول آقای دکتر دوباره مچاندازی بر سر اینکه آیا از موضوع خارج نشدهایم
و میتوانیم درباره این حیات صحبت کنیم شــروع میشود .چون مسأله
ماتبیین حیات خودمان بود .اینکه فــرض کنیم حیات میتواند مبتنی بر
عنصر دیگری هم شکل بگیرد از تبیینخواهی پیدایش این حیات کربنی
چیزی کم نمیکند.
28
فرضیه موضعی و فاقد
باز هم من شخص ًا معتقدم که پاسخ اشتنگریک
ّ
عمومیت است .اشلینگر ادبیات صریحی دارد .مث ً
ال ماشینی تولید میکند
ّ
که با آن میتواند جهانهای ممکنالحیاتی بســازد .یا چهار عدد ثابت را
آنقدر تغییر میدهد و نرمافزاری برای آن مینویسد و جهانهای عروسکی
بسیاری میسازد که آنها هم میتوانند پذیرای حیات باشند.
به هر حال این دعوایی اســت میان طبیعتگرایان متألّه و طبیعتگرایان
غیرمتألّه و بحث به همین صورت ادامه پیدا میکند.
بررسی جایگاه خداوند در تبیینهای موجود

دبیر علمی :نکتهای که ممکن است مج ّدداً در اینجا مطرح شود به میان
کشــیدن پای خداوند است .چون به هر حال علم جدید دستکم حتی در
اواخر دوره نیوتن هم در تبیین عالم از وجود خداوند استفاده کرده است .به
رغم اینکه نظریه نیوتن شواهد تجربی در مورد حرکت منظومه شمسی را
به خوبی میتوانست تبیین کند ولی هنوز اختالالتی وجود داشت که نیوتن
مجبور شد پای خدا را به میان بکشد و خدایی را ترسیم کرد که هر از چند
تصرفی میکند و مج ّدداً تنظیماتی را
گاهی در این منظومه شمسی دخل و ّ
اعمال میکند .در همان مقطع زمانی الیبنیتس این نقد جدی را به نیوتن
وارد کرد که او خداوند را به یک ساعتســاز ناوارد تبدیل کرده است که
ناچار است هر روز این ساعت را چند دقیقهای جلو و عقب ببرد و این خدا
خدای مطلوبی نیست.تبیینهایی که اینگونه پای خدا را به میان میکشند
تبیینهایی هستند که مشکلساز شدهاند.

چند دهه بعد الپالس با اســتفاده از همان نظر ّیات نیوتن نشان داد که ما
برای تبیین منظومه شمســی به هیچوجه نیــازی به فرض وجود خداوند
نداریم .وقتی او کتاب خود را به ناپلئون هدیه دارد ،ناپلئون پرسید اسمی از
خدا نمیبینم و الپالس در پاسخ گفت من احتیاجی به فرض وجود خداوند
ندارم .از آنجا بود که طاهراً خدای رخنهپوش در علم کنار گذاشته شد ولی
در این زمان مج ّدداً مطرح میشود .در حال حاضر ما با دو گونه تبیین مواجه
هستیم :تبیینهایی که با استفاده از فرضهای طبیعتگرایانه سعی میکنند
پدیده تبیینخواه را تبیین کنند و تبیینهای طرف مقابل که سعی میکند
حتم ًا پای خدا را به میان بکشد.
اینجا ممکن اســت این پرسش مطرح شــود که آیا نمیتوانگفت که بر
اســاس نظر ّیات کنونی است که نمیتوانیم پای خدا را به میان بکشیم و
تبیین فراطبیعی را مطرح کنیم .اگر اینطور باشد شاید اساس ًا سراغ نظریه
دیگری برویم .یعنی اگر فیزیک کنونی نمیتواند توضیح دهد که چرا ثوابت
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28.ad hoc

خاص هستند ،شاید ناشی از ضعف نظریه کنونی
به این شکل ّ
فیزیک ما است و شاید نظریه بنیادیتری وجود داشته باشد
کــه بتواند تنظیم ظریف این ثوابت را تبیین کند .آیا میتوان
این راه ّ
حل را در بحث اصل آنتروپیک به کار گرفت؟
طبیعتگرایی غیر از فیزیکالیسم

دکتر آزادگان :یک نکته در مورد بحث آقای دکتر صفاییپور
بگویم و آن اینکه هر چند طبیعتگرایی تقریرهای مختلفی
دارد ولی تقریر رایج از طبیعتگرایی معتقد نیســت که فقط
آنچه من میبینم جزء طبیعت اســت ،بلکــه آنچه در روابط
ریاضی یا در فیزیک میآید یا آنچه که فیزیکدانان در دانشکده
طبیعیات
فیزیک تدریس میکنند نیز بر مبنای این تقریر جزء
ّ
محسوب میشود .بنابراین طبق این تقریر جهانهای متعدد را
نمیتوان صرف ًا به این دلیل که آنها را ندیدهایم یا قابل رؤیت
نیستند کنار بگذاریم کما اینکه ما بسیاری از امور و پدیدهها
را در کیهانشناســی یا در بحث اتمها مشاهده نکردهایم اما
از طریق روابط ریاضی به دســت میآوریم .این پاسخ که در
مورد جهانهای متعدد گفته شد به نظرم پاسخ مهمی است.
البته سوئینبرن معتقد است که ما در مورد جهانهای متعدد
هم میتوانیم از  multiverse generatorاســتفاده کنیم تا از
طریق آن بفهمیم که اساســ ًا چرا ما جهانهای متعدد داریم.
این  multiverse generatorبر اســاس یک نظم و قانون و
هدفی جهانهای متعدد را به وجود میآورد و عالوه بر آن ما
خاص خودمان نیازمند
میتوانیم باز هم در مورد اینکه جهان ّ
خاصی است صحبت کنیم.
تبیین ّ
نکته دوم در مورد صحبتهای جناب دکتر ابطحی است که
باز هم من از ســوئینبرن استفاده میکنم و آن این است که
ما همواره میتوانیم در مورد ثوابت تبیینی ارائه کنیم و اساس ًا
«نظریه وحدتبخش» به دنبال آن اســت که ثوابت را یکی
کند و سعی میکند در یک رابطه کلّیتری توضیح دهند که
چرا این ثوابت وجود دارند .در هر صورت شهود تنظیم ظریف
همچنان برقرار خواهد بود.

این نکته را هم بایــد یادآوری کنم که برهان تنظیم ظریف
در ابتدای امر بر اساس ثوابت فیزیکی مطرح شد و بعد از آن
بسیاری امور دیگر را میتوانیم به آن اضافه کنیم .به عبارت
دیگر همینکه اص ً
ال ما در این جهان در حال زندگی هستیم
مدخلیت
یا کره زمین وجود دارد ،نه تنها ثوابت فیزیکی در آن
ّ
دارد بلکه هزاران اتفاق فیزیکی دیگر که در جهان رخ میدهد
نیــز به آن کمک میکند .مث ً
ال تنظیــم فاصله ماه در درون
سیاره مشــتری که ظاهراً هیچ ارتباطی
منظومه شمسی ،یا ّ

با ما ندارد اما وجود آن مانع از اصابت هزاران تیری میشــود
که به سمت کره زمین فرود میآید و ....بنابراین حتی اگر ما
بتوانیم برای آن چهار ثابت توضیحی هم ارائه کنیم ،باز هم
وجود حیات یا انســان در این عالم منحصر در تنظیم ظریف
آن چهار ثابت فیزیکی نیســت .در هر صورت به نظر میآید
که شهود تنظیم ظریف که علم جدید 29از آن حمایت میکند،
خاص یعنی حضور
شهود قویای اســت و خود همین مورد ّ
انسان در جهان نیازمند تبیین است.
عموم ّیت تبیینهای شخصوار

وقتــی وارد بازی تبیین میشــویم ،همانطور که گفتم اگر
بخواهیــم تبیینهای طبیعتگرایانه ارائــه کنیم راه برای ما
خاصیتهایی پیدا
باز اســت و صرفــ ٌا باید در درون جهــان
ّ
کنیــم تا بتوانیم تبیین خود را بر اســاس آنها ارائه کنیم .اما
به نظر میآید که ما همواره میتوانیم دستمان را برای ارائه
تبیینهای شــخصوار باز بگذاریم .مــن میتوانم برای این
مســأله که چرا بطری آب اینجا هست تبیین طبیعتگرایانه
ارائه کنم و فرآیندی که اتفاق افتاده تا بطری به اینجا برسد
را به کمک نیروهای فیزیکی و گرانشــی زمین توضیح دهم
و همه را با فرمولهای ریاضی روی کاغذ بیاورم بدون اینکه
از هیچ نیروی فراطبیعی کمک بگیرم .اما تبیین دیگری هم
ص است و این
میتوان ارائه داد و آن تبیین مبتنی بر شــخ 
دو تبییــن هیچ منافاتی با هم ندارنــد و هیچیک دیگری را
ص به این صورت است
نقض نمیکنند .تبیین مبتنی برشخ 
که بگویم کســی اراده کرده است که یک بطری آب برای
ســخنران جلسه روی میز بگذارد .یعنی هدفی داشته و برای
رســیدن به آن هدف برنامهریزی کرده و از ابزاری اســتفاده
کرده است.
به نظر من ســخن سوئینبرن ســخن مهمی است زیرا با
استفاده از آن از معضل خدای رخنهپوش 30هم فرار میکند .او
میگوید بسیاری از اتفاقاتی که در جهان میافتد را میتوان
ص کرد و چنین تبیینی میتواند هزاران
تبیین مبتنی بر شخ 
تبیین موازی فیزیکی داشته باشد .ما بسیاری از افعال خود را
سببیت علمی 31توضیح دهیم ،بر
به جای اینکه فقط بر اساس ّ
اساس دلیل توضیح میدهیم .هر چند که من میتوانم برای
سببیت علمی بیاورم و مث ً
ال بگویم که
افتادن خودکار از دستم ّ
در وضعیت من چه اتفاقی افتاد ،چه نیرویی وارد شــد و کدام
عنصر شــیمیایی دخالت کرد و ....اما در عین حال بر اساس
29.modern science
30.God of the gaps
31.scientific causation

دلیل هم میتوانم توضیح دهم که من چه باوری داشتم و بر اساس آن باور
اراده کردم و این کار را انجام دادم.

ص ارائه کنیم و این تبیین میتواند
پس ما میتوانیم تبیین مبتنی برشــخ 
برای حادثهای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم تبیین مناسبی باشد.
اما بحثی که برای من مهم و جالب اســت این است که فرض کنیم این
برهان درست باشد و اصل انتروپیک قوی در جهان در جریان است ،یعنی
ما نظمی در جهان میبینیم و تمام ثوابت فیزیکی تنظیم شــده است که
انسان در این عالم حیات داشته باشد .این جریان را میتوان تبیین مبتنی
ص کرد .به این صورت که بگوییم یک شخص (خدا) باید آنقدر
بر شــخ 
بزرگ باشد که میلیاردها سال زندگی کرده باشد و توانی داشته باشد تا ّ
کل
این جهان را خلق و تنظیم کند و آن را با برنامهریزی به پیش ببرد و برای
آن قصدی داشــته است .چنین موجودی از نظر ذهنی ،معرفتی و توانایی
بسیار بسیار شــبیه خدای ادیان ابراهیمی خواهد شد و نمیتوان همچون
ِدن ِت به تعبیر ابرانسان اکتفا کرد .پلنتینگا سخن جالبی به دِنت میگوید:
آن موجود نمیتواند یک ابرانســان 32باشد چون صفاتی که بر شمردیم به
صفات ادیان ابراهیمی بسیار نزدیک است.
بررسی اهداف خلقت و تجدید نظر در صفات خدای سنّتی

ا ّما باید کمی دقیقتر شد و پرسید این برهان به چه خدایی اشاره میکند.
به نظر من دو مؤلّفه را باید م ّد نظر قرار دهیم:

طراحیشــده بر اســاس هدف 33استفاده میکنیم .یعنی
ما از یک برهان ّ
آن کســی که ثوابت را تنظیم ظریف کرده هدفی داشته و برای هدفش
برنامهریزی کرده اســت .اگر ما راجع به هدف او صحبت نکنیم یا نتوانیم
بگوییم که چه هدفی داشته است عم ً
طراحی صحبت
ال نتوانستهایم راجع به ّ
طراحی معادل هدف است .فرض کنید کمدی اینجا باشد ،من
بکنیم ،چون ّ
طراحی شده برای اینکه یخچال باشد اما شما میگویید برای
میگویم این ّ
ً
طراح آن را
طراحی شــده که درون آن لباس بگذاریم .اگر واقعا هدف ّ
این ّ
ندانیم نمیتوانیم در مورد نظم و تناســب آن صحبت کنیم .بنابراین باید
هدف سازنده را بدانیم تا بتوانیم برای آن برنامهریزی کنیم.

حال فرض کنیم که خداوند بهترین تبیین این برهان باشد ،سوال این است
که آیا این برهان ما را به خدای س ّنتی 34میرساند .خدای س ّنتی چه صفاتی
دارد :بینهایت متعالی 35اســت به طوری که ما معمو ًال میگوییم از جنس
ما ّده و طبیعت نیست .بیاحساس 36است؛ درد و رنج نمیکشد و خوشحالی
و غم ندارد ،این دو صفت مهم است که ما به خداوند نسبت میدهیم .چنین
خدایی از خلقت من چه هدفی داشــته است؟ اگر بخواهیم راجع به هدف
چنین خدایی صحبت کنیم فکر میکنم باید بعضی از این صفاتی را که به
طور س ّنتی به خداوند نسبت میدهیم را مورد تأ ّمل قرار دهیم و شاید مجبور
32.superman
33.teleological design argument
34.traditional
35.transcendent
36.impassible
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شویم آنها را تغییر دهیم و.به نوعی االهیات جدیدی را بپذیریم.

بنابراین من نمیخواهم اینجا اســتدالل کنم که انسان اشرف مخلوقات
اســت و همه چیز برای آن خلق شده است ،بلکه میخواهم چرایی خلقت
انسان را تبیین کنم .فرض کنید ما میگوییم خداوند تصمیم داشته است
موجــودی با اراده آزاد 37خلق کند .اراده آزاد یعنی چه؟ اگر اراده آزاد به این
38
معین شده باشد ،دیگر اراده آزاد
معنا باشد که افعال انسان به نحو جبری ّ
معنا نخواهد داشــت .اگر قرار بود اینگونه باشــد جهان کار خود را انجام
طی شود و انسانی پدید آید
میداد و دیگر نیازی نبود این پروسه طوالنی ّ
تا به صورت جبری زندگی کند .هدف خداوند هم این نبوده اســت –اگر
قائل به این باشــیم که خداوند از خلق موجود هوشیار هدفی داشته است.
اما اگر اراده آزاد را با این تعریف قبول کنیم که هیچ علّت و سبب فیزیکی
نمیتواند افعال انســان را توضیح دهد و فعل انســان معلول هیچ گذشته
جبری نیســت بلکه صرف ًا از اراده آزاد او نشــأت میگیرد و خداوند نیز از
خلقت جهان و انسان چنین هدفی داشته است ،قبول این امر باعث میشود
که حتی اگر ما همه علّتهای فیزیکی را هم بشناسیم باز هم جایی برای
فعل این موجود با اراده آزاد در نظر بگیریم .بنابراین اگر اراده آزاد را جدی
بگیریم گویا حفرههایی ایجاد میکنیم که میتواند علم خداوند نسبت به
آینده را به چالش بکشد.
اگر فرض کنیم هدف خداوند از خلق یک موجود هوشــیار این بوده است
که آن موجود خداوند را بشناســد و در رابطه با خداوند قرار بگیرد و عاشق
خداوند شود ،این پرسش مطرح میشود که چرا خداوند چنین هدفی داشته
اســت؟ آیا خلقت چنین موجودی باعث تکمیل وجود خداوند میشــود یا
خداوند هدفی دارد که انســان میتواند خداوند را در رسیدن به آن هدف
کمک کند .پذیرش هر یک از این فرضها مستلزم تأ ّمل و تجدید نظر در
صفات س ّنتی خداوند است.
توجه به مسأله شرور در بررسی اهداف خلقت

غیر از فروضی که در مورد اراده آزاد وجود دارد و در علم االهی نســبت به
اینده تصمیمات موجودات مختار تردید ایجاد میکند ،نکته دیگری که به
شر است .اگر جهان تا این ح ّد تنظیمشده
نظرم اهمیت دارد در مورد مسأله ّ
و دقیق اســت پس چرا این همه شرور در جهان وجود دارد و انسانها درد
میکشــند؟ وجود این شرور چه نســبتی با هدف خداوند دارد؟ آیا خداوند
نمیتوانست هدفش را بدون تحمیل این همه درد و رنج بر آدمیان ،برآورده
صحت برهان تنظیم ظریف را بپذیریم ،میتوانیم بگوییم خداوند
کند؟ اگر ّ
از تحمیل رنج و درد بر انســان به دنبال تأمین هدف خودش بوده است.
یعنی چون خداوند همه چیز را به طور دقیق تنظیم کرده اســت پس این
دردها و شرور باید هدفی را برای خداوند تأمین کنند.
متالهان متاخر ســعی کردهاند پاســخهایی به این پرسشها بدهند .مث ً
ال
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37.free will
38.deterministic

میگویند خداوند بی احســاس نیست ،او ما را خلق
کرده اســت و در غم و شادی ما شریک است .مث ً
ال
اگر االن مردم سوریه در رنج هستند اینگونه نیست
که خداوند متعالی اص ً
ال هیچگونه احساســی نسبت
به درد و رنج مردم نداشــته باشد ،نگران آنان نباشد
و فقــط از آن باال و دور نظارهگر آنان باشــد .او نیز
همراه درد و رنج آنان درد میکشــد و اساس ًا هدف
او از خلقت این جهــان به این صورت ،همین بوده
است وا ّال موجود هوشیار ـ همانطور که آقای دکتر
ابطحی فرمودند ـ میتوانست به روشهای دیگری
خلق شود و حتم ًا خداوند موجودات هوشیار دیگری
در دست آفرینش خود داشت.

دبیر علمــی :آقای دکتر آزادگان اجــازه بدهید از
حوزه بحث خودمان خیلی خارج نشویم .بحثهایی
مطرح شــد و نظرات موافق و مخالف تبیینخواهی
نیز بررســی شــد و ما با این فرض که تبیین الزم
اســت بحث را ادامه دادیم .امــا اینکه این تبیینها
طبیعتگرایانه باشــد یا غیرطبیعتگرایانه ،به نظرم
چندان روشــن نشد .نظر آقای دکتر صفاییپور این
بود که طبیعتگرایان نمیتوانند از نظریه جهانهای
متعدد دفاع بکنند اما شما معتقد بودید که این نظریه
با طبیعتگرایی منافاتی ندارد.

بحثی که به نظرم االن بهتر اســت دنبال شود این است که
آیا تبیین غایتگرایانه تبیین بهتری است یا خیر؟ و اگر تبیین
بهتر است دلیل برتری آن چیست؟ اما ظاهراً نکاتی که شما
مطرح میکنید ناظر به این اســت که کســانی که با طرح
تبیینهای غایتگرایانه پای خدا را به میان میکشــند ،باید
پرسشهای دیگری را نیز پاسخ دهند و با چالشهایی مواجه
هســتند که شاید اختصاصی هم به برهانهای غایتگرایانه
نداشته باشــد ،بلکه هر کس که به وجود خداوند اعتقاد دارد
شر را تبیین کند.
باید بتواند وجود ّ

شر به صورت
دکتر آزادگان :خیر ،بحث من ناظر به برهان ّ
کلّی نیســت ،بلکه من میگویم وقتی شما از برهان تنظیم
ظریف صحبت میکنید بحث شــرور برای شــما پررنگتر
میشود .گاهی گفته میشود شــرور وجود دارد ،خداوند هم
شر تیودیسه
وجود دارد بعد شــروع میکنیم در مورد برهان ّ
میدهیم و میگوییم خداوند دلیلی برای این کار داشته است.
اما در مورد برهان تنظیم ظریف نمیتوانیم به راحتی بگوییم
دلیلی داشــته است ،باید دلیلی داشته باشد که با تنظیمی که
انجام داده و هدفی که از آن تنظیم دقیق داشته است مطابق

معرفی ســرنخها است و هر بحثی
جلســات بیشتر برای الهامبخشی و ّ
استداللهای ریز بسیاری دارد که هر یک باید در جای خودش بحث شود.
به همین دلیل من با بحث آقای دکتر آزادگان موافقم .زیرا ایشــان سعی
میکنند بحث را پیش ببرند .اگر انسان را هدف خداوند از این تنظیم دقیق
و ظریف بدانیم تازه باید به قول راسل جوان توضیح دهیم که مگر انسان
طی  13میلیارد
چه گل سرسبدی است که خداوند این همه کهکشانها را ّ
سال به هم بپیچدتا موجودی خلق شود که طبق قول فرشتگان در قرآن
اینقدر جنایتکار و خونریز است و در زمین فساد میکند .راسل میگوید
قصه بگوید و شما حدود
این مثل آن است که پیرمردی آرام آرام برای تو ّ
 10ســاعت پای سخنان او بنشینی و در نهایت ببینی که داستان او هیچ
معنایی نداشت و هیچ اتفاقی خاصی هم در آن نیفتاد.

باشد .صرف ًا نمیتوانیم بگوییم که هدف خداوند تحقّق موجود
با اراده آزاد بوده است .گاهی میگوییم خداوند برای پیشرفت
انسان این کار را انجام داده است و در واقع جهانی که در آن
شرور وجود داشته باشــد برای انسان محاسنی دارد و باعث
رشد او میشــود .اما گاهی میگوییم خداوند تنظیمی انجام
داده و هدفی داشــته از اینکه من در این جهان با این شکل
خاص باشم و رنجی متحمل شــوم .در این صورت شرور و
ّ
سختیها هم به هدف خداوند باز میگردد.

دبیر علمی :بحث بر ســر این اســت که ممکن است ما در
یک گام به این نتیجه برســیم که تبیینهای غایتشناسانه
الزم اســت .اما شما میگویید کسانی که این عقیده را دارند
باید مشخص کنند که غایتی را م ّد نظر دارند و به پرسشها
و چالشهای مطرح شده پاسخ دهند .ظاهراً آقای صفاییپور
معتقدند که تبیینهای غایتشناسانه اصل آنتروپیک بهترین
تبیین هستند .اینطور نیست آقای صفاییپور؟
دکتر صفاییپور :نظر شخصی خودم را مطرح کنم؟

دبیر علمی :خیر ،منظورم این است که شما به دنبال بررسی
ادلّه موافقان تبیین غایتشناسانه هستید.

دکتر صفاییپور :ایده شــخصی من این است که اینگونه

فکر میکنم ایدهپردازیهای آقای دکتر از اینجا شروع میشود که به فرض
هدف این تنظیم ظریف را موجود هوشــمند و آگاه بدانیم و مصداق آن را
هم انسان در نظر بگیریم .اما این موجود که عملکرد چندان مو ّفقی ندارد
و کارنامه او پر از نمرههای تک ما ّده است .آقای دکتر سعی میکنند که از
این موضوع پلی به مسأله شرور بزنند تا نسبت آن را با غایتمندی جهان
بررســی کنند .همانطور که در مطلع کالمشان هم فرمودند در واقع در
اینجاســت که میتوان مفهوم جدیــدی از خداوند را تصور کرد که با آن
مفهوم س ّنتی که در فضای فرهنگی خود ما هم وجود دارد ،کام ً
ال متفاوت
اســت .خدایی که گویا احساســات و عواطف دارد ،رنج میبرد و ناراحت
39
طی یک مرحله کالم
میشود .در واقع این نوعی کالم جدید است که در ّ
فلسفی به یک االهیات فلسفی جدید میرسد.

دبیر علمی :بهتر اســت به برهان جدید بپردازیم و پرســشهایی را که
خودتان هم مطرح کردید پاسخ دهیم :برخی معتقدند که اصل آنتروپیک
برهان جدید است اما برخی دیگر معتقدند که فقط تقریر جدیدی از برهان
پیشین است .فقط من دو نکته را خدمت حضار محترم عرض کنم :با توجه
به اینکه فقط حدود  20دقیقه از وقت باقی مانده است پیشنهاد میکنم اگر
پرسشی دارند آماده کنند تا بپرسند .همچنین لطف ًا فرمهای ارزیابی را هم
پر کنید و تحویل دهید.

دکتر صفاییپور :من باز هم تأکید میکنم مباحثی که من در این جلسه
مطرح کردم گرچه شاید در ایران جدید باشد اما در فضای بینالمللی بسیار
قدیمی است .ا ّمامباحثی را که آقای دکتر آزدگان ایدهپردازی کردند و نکاتی
از آن را گفتند نظیر بحث اراده آزاد بشــر و رابطه آن با علم االهی ،بحث
تبیین متفاوتی بر مســأله شرور و حضور خداوند در رنجهای بشر ،مباحثی
هســتند که در فضای بینالمللی نیز جدید است و میتوان برای هر یک
جلسات جداگانهای را ترتیب داد.
پاسخ به پرسشها

دبیر علمی :اگر پرسشی هست بفرمایید.
39.new theology
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نشست علمی

 اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن

یکی از حاضران :بین اومانیسم و اصل آنتروپیک چه رابطهای وجود دارد؟

دکتر صفاییپور :هیچ رابطهای وجود نــدارد .اومانیزم در بافت دیگری
مطرح شده اســت .اگر از ابتدای جلسه حضور داشــتهاید گفتیم که این
انســانمداری در فضای علم مطرح شده اســت ،به این معنا که آیا برای
تبیین بهتر کیهان و هستی نقش مرکزی برای جایی از کیهان قائل باشیم
یا نباشیم؟ همانطور که در ابتدای جلسه هم عرض کردم اینجا فقط بحث
بر سر انسان نیست بلکه بحث ناظر 40است .یعنی آیا در این منظره کیهانی
فرضیهها
جایی را ناظر هوشمند 41در نظر بگیریم یا نه؟ و کدام یک از این
ّ
(وجود یا عدم وجود موجود هوشمند) به ما کمک میکند که تبیین بهتری
واقعیت ارائه کنیم و این هیچ نسبتی با فضای بحث اومانیزم ندارد.
از ّ

یکی از حاضران:بهتر است تبیین هر مسأله را به متخصص آن واگذار کنیم.
علم باید تبیین مسائلی نظیر این بحث را به فالسفه واگذار کند.

دکتر صفاییپور :این تفکیک شــما مبتنی بر این اســت که گویا برای
فیزیک و فلســفه هر یک ذات جداگانهای دارند .چنین تقسیمبندیهایی
تجربیات بشر هستند .وقتی من در حال نظریهپردازی در حوزه
پســین از
ّ
فیزیک هستم ،نمیدانم که االن فیلسوف هستم یا فیزیکدان .اگر به ادبیات
فلسفه علم نگاهی بیاندازیم به واقع به ما نشان میدهد که وقتی در حال
انجام یک آزمایش کوآنتوم هستیم ،در مرز بین تجربه و تعقّل قرار داریم
و نمیتوانیم نقش آزمایش و تجربه را از نقش فلســفه به عنوان یک علم
عقلی جدا کنیم ،اینها در هم تنیده هستند .همانطور که عرض کردم اگر
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40.observer
41.intelligent observer

به لحاظ تاریخی هم نگاه کنیــم میبینیم که این بحث در
میان فیزیکدانان مطرح شده است .این پرسش او ًال و بال ّذات
پرسش علمی بوده است .اینکه من مث ً
ال اگر میخواهم آینده
جهان را پیشبینی کنــم این فرض را مبنای کار خودم قرار
دهــم یا فرض دیگر را ـ خواه هر دو فرض شــواهد تجربی
داشته باشد یا نداشته باشد.
نکته آخراینکه من فکر میکنم اتفاق ًا سرشت تولید تفکر و علم
هم اینگونه است .یعنی به نظر من این تفکیکها معطوف به
تولید علم نیست .اگر ارسطو ارسطو شد به خاطر این بود که
طبیعیات را گفته است و هم متافیزیک و
خودش شخص ًا هم
ّ
ّ
مابعدالطبیعه را ،بوعلی سینا هم همینطور .اتفاق ًا این تفکیک
توگوهای صریح و جدی است و تبدیل به
مانع زا دوولدها و گف 
زبان خصوصی میشود به طوری که دانشمندان زبان فالسفه
را نمیفهمند و فالسفه هم زبان دانشمندان را نمیفهمند .در
عین حال قبول دارم که بعضی مباحث ذات فلسفی دارند.
دبیر علمی :البته باز هم میتوانیم با صحبتهای دوستمان
اینطــور همراهی کنیم که بگوییم مباحث کیهانشناســی
فیزیک پرسشی را مطرح کرد که به تدریج به مباحث فلسفی
نزدیک شد و در حال حاضر فالسفه دین درگیر آن هستند.

یکی از حاضران :من با اینکه نظرات آقای سروش را قبول
ندارم و نقدهایی بر آنها دارم ،اما باید بگویم که ایشان در یکی
از کتابهــای خود محدوده علم و فلســفه را از هم تفکیک

کردهاند و مباحث آن بسیار جالب است .من فکر میکنم چه
بخواهیم و چه نخواهیم در طول تاریخ این دو از یکدیگر جدا
بودهاند و در بعضی مسائل ترابط و همپوشانی داشتهاند و به
هم کمک میکردهاند.

یکی از حاضران :ضمن تشــکر از اساتید محترم ،خواهش
میکنم در م��ورد جهانهای متعدد و موازی بیشتر توضیح
دهید .عمدت ًا روی این مسأله تأکید دارم که آیا تبیینهایی که
فیزیکدانان در مورد این جهانها ارائه میکنند صرف ًا طبیعی
اس��ت یا تبیینهای فراطبیعی هم وج��ود دارد .آیا میتوان
بین مباحــث فیزیکی و مباحث ماوراء طبیعی در مورد تبیین
جهانهای موازی پلی برقرار کرد یا خیر؟

دکتر صفاییپور :سناریوهای مختلفی در مورد جهانهای
متعدد وجود دارد :جهانهای موازی ،جهانهای کوآنتومی ـ
توخیز کوآنتومی به وجود میآیند و مدل ریاضی
که در یک اف 
خاص خود را نیاز دارد و از تخصص
آن بحثهای تخصصی ّ
من خارج است اما در ح ّد کلّ ّیاتی میدانم که تقسیمبندیهایی
دارد ـ .برای توضیح این مطالب میتوانیدبه هر کتابی که به
صورت درآمدگونه در این حوزهها نوشــته شده باشد مراجعه
بکنید .این نوع کتابها بسیارند و انتشارات مازیار هم چندین
کتاب در این زمینه ترجمه کرده است.

معرفی میکنند؟
عنوان جهانهای طبیعی ّ

دکتر صفاییپور :بله.

یکی از حاضران :آقای دکتر گلشنی مباحثی را مطرح کرده بودند پیرامون
اینکه در تبیینهای جدید فیزیکدانان معاصر مرز میان فیزیک و متافیزیک
در حال شکســته شدن است ،به نظر شما آیا این فرض ممکن هست که
بتوانیم بعضی از جهانهــای موازی را همان جهانهای درهم فرورفته و
محاط بر هم بدانیم که در فلسفه اسالمی با عنوان عالم طبیعت ،عالم مثال
و عالم عقل مطرح میشوند؟
دکتر صفاییپور :نمیدانم نقل قولتان درســت است یا نه ،ولی من آن
تعبیــر را تعبیر دقیقی نمیدانم .من اینطــور میگویم که نه در فیزیک
معاصر بلکه در فیزیک قرن بیســتم یعنی دهــه  1930این بحث مطرح
شد که شــکاف بین عین و ذهن فرو میریزد  -نه شکاف بین فیزیک و
متافیزیک .-در واقع بحث اینگونه میشــود که آیا آن چیزی که من در
آزمون شکاف در مکانیک کوآنتوم مشاهده میکنم ،آیا آن چیزی است که
واقعیت با
واقعیت را تحدید میکند یا ّ
میخواهم مشاهده کنم یعنی ذهن ّ
من سخن میگوید؟
به نظرم این انطباقها بسیار دشوار است ،زیرا این تعابیر و کلمات اساس ًا در
بافتهای کام ً
ال متفاوتی تولید شــده است و اساس ًا زمینهها و کارکردهای
متفاوتی دارند و اتّصال اینها به نظر من ا ّدعای بسیار سنگینی است و به
دالیل محکمی نیاز دارد.
43
دکتــر آزادگان :او ًال جهانهــای متعدد ربطی بــه جهانهای ممکن
متافیزیکی ندارد .جهانهای متعدد به این معناســت که مث ً
ال پارامترهای
گرانش تغییر کند و هــر پارامتری که تغییر کند جهانهای موازی با این
جهــان را میتواند به وجود آورد که البته اینها قوانین خود را دارد .جهان
ممکن متافیزیکی یعنی اینکه من خودکاری را که االن در دســت راستم
دارم به دســت چپم بدهم ،در این صورت یک جهان ممکن متافیزیکی
ایجاد میشود و این هیچ ارتباطی با جهانهای متعدد ندارد.

ا ّما در مورد پرسش دوم باید بگویم که تبیینهای فراطبیعی در
مورد هر مسألهای که مطرح شوند چنین پرسشی را به دنبال
خود خواهند داشت .در مورد جهانهای متعدد هم اگر تبیین
فراطبیعی ارائه کنیم این پرســش مطرح میشود که تبیین
طبیعی آن چیســت؟ آیا تبیین طبیعی کنار زده شد؟ ولی من
معتقدم که این پرسشها پرسشهای اصلی نیستند .پرسش
اصلی این است که از آنجا که در علم مجموعهای از مفاهیم
نظری 42داریــم و تمامی این مفاهیم نظری مشــاهدهپذیر
نیستند ،همین امر ما را مجاز میکند که گاهی اوقات در مرز
بین مشاهده و نظریه در علم مفاهیمی نظیر الکترون که به
واقع و به آن معنایی که من اکنون این میز را مشاهده میکنم،
مشاهدهپذیر نیست ،یا مفهوم ژن را بپذیریم .به همین معناست
که آقای دکتر میفرمایند ممکن است کسی طبیعتگرا باشد
اما این به معنای فیزیکالیست بودن آن شخص نیست .بلکه
ماهیت آنها نظری است.
ممکن است قائل به مفاهیم باشد که ّ
یکــی از حاضران :عذرخواهی میکنم چون من ّاطالعات
کاملــی در مورد بحــث جهانهای موازی ندارم ،پرسشــم
این اســت که با توجه به تخصصتــان توضیح دهید که آیا
تبیینهای ارائه شده از جهانهای موازی ،این جهانها را به

یکی از حاضران :ضمن عرض تشکر ،دو پرسش کوتاه مطرح میکنم:
 .1مقدار بُرد این ثوابت چهارگانه به لحاظ معرفتی چقدر اســت .مث ً
ال شما

42.theoretical concepts

43.possible worlds

ســخن دکتر گلشنی این است که ما در انتخاب قوانین حاکم بر ریاضیات
جهانهای متعدد ،ناچار به انتخاب تئوریهای متافیزیکی میشویم ،مث ً
ال
اینکــه اصل علّ ّیت را بپذیریم یا نپذیریــم و یا اصل آنتروپیک را بپذیریم
یا نپذیریم انتخابهای متافیزیکی ما هســتند که در تصمیمگیری برای
پذیرش تئوری ریاضی حاکم بر جهانهای متعدد به ما کمک میکند .هر
چند که تبیینهای مختلفی از جهانهای متعدد وجود دارد ،اما اینکه کدام
تبیین را انتخاب کنیم به متافیزیک ما بر میگردد.
دبیر علمی :چون وقت بسیار محدود است یکی دو پرسش دیگر را مطرح
میکنیم.
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نشست علمی

 اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن

فرمودید تیری را که قسمتی از مسیر را رفته است میتوان به ابتدای انفجار
باز گرداند ،این برد در آینده تا کجا پیش میرود .عرض من این است که
در فیزیک نمیتوانیم عمر انســان را با عمر جهان مقایسه کنیم و بگوییم
حیات انسان در اواسط عمر جهان شکل گرفته است و همیگونه ادامه پیدا
خواهد کرد .بنابراین اصل آنتروپیک چیزی را ثابت نمیکند که ما بخواهیم
بر اساس آن بگوییم این جهان آمد که به حیات انسان منجر شود.

دکتر صفاییپور :توجه داشته باشید که برهان ما پیشینی نیست که نتایج
ضروری و همیشــگی داشته باشد بلکه پسینی است .ما گفتیم فع ً
ال که ما
اینجا هســتیم و بســیاری از امور هم با میل و طبع ما مطابقت دارد و به
قول مدافع این برهان گویا ما نظرکرده 44هستیم.صدها میلیون سال فقط
شهابســنگ به زمین میخورد به طوری که آهن روی کره زمین وجود
نداشت و مقدار بسیاری از آن از همین شهابسنگها به دست آمده است.
فرض کنیم همین شهابسنگها هست و نیست ما را به باد فنا دهند در
این صورت دیگر اصل آنتروپیک به چه کار ما میآید؟ پاسخ این است که
این برهان یک برهان پسینی و مبتنی بر تجربه است و در آن صورت این
اصــل و برهان اص ً
ال قابل طرح نخواهد بود .ولی در حال حاضر مدافعانی
وجود دارند که این دلیل را نه دلیلی در کنار ســایر دالیل بلکه اقوی دلیل
میدانند .اشــکاالت بسیاری به برهانهای پیشینی وارد میکنند و از بین
برهانهای پســینی هم این برهان را که شما اینطور به آن اشکال وارد
میکنید و محدود ّیتهای آن را بیان میکنید ،قویترین برهان میدانند.
دبیر علمی :اگر اجازه بدهید آخرین پرسش هم مطرح شود.
یکی از حاضران :بر اساس این نظریه آیا ما واقع ًا شناخت کاملی نسبت
به جهان پیرامونی پیدا کردهایم که حاال به دنبال جایگاه انسان میگردیم
یا نه بر اســاس فرمایشات شما با شناخت محدودی که تاکنون به دست
آوردهایم میخواهیم جایگاه انسان را پیدا کنیم؟ به نظرم این مسأله بسیار
مهم و تأثیرگذار است .پرسش دیگر اینکه آیا این نظریه تعریف جدیدی از
زمان ارائه میکند؟
دکتر آزادگان :فکر نمیکنم نه این نظریه و نه هیچ نظریه یا فرد دیگری
ا ّدعا کرده باشد که جهان را کام ً
ال شناخته است.
دبیر علمی :بحث بر سر این است که نظر ّیاتی که در این زمینه مطرح شد
چنین ا ّدعا میکنند که از ثانیههای آغازین انفجار بزرگ تا کنون را تبیین
بکند .حال بحث بر سر این است که چطور این ثوابت این توانایی را برای
44.privilege
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ما به وجود میآورند.

دکتر صفاییپور :این بسیار مهم است که ببینیم این بحثها
عقالنیت
در چه فضایی مطرح میشوند .این بحثها در فضای
ّ
عقالنیتی که برای علم اهمیت قائل است ،اراده
علمی 45یعنی
ّ
معطوف به علم دارد و علم را پیشبینیکننده و رهاییبخش
میداند مطرح میشود .بنابراین روششناسی علم به عنوان
عینیتریــن موضوعی اســت که ما میتوانیــم در مورد آن
صحبت کنیم چون در حوزههای دیگر آشفتگی بسیار بیشتر
عینیتی که دارد و روششناسی آن
میشود ،ولی علم به خاطر ّ
عقالنیت علم و تفکر جدید است ،باعث
یکی از مبانی محکم
ّ
عقالنیت
میشود که این مباحث در آن شکل بگیرد .البته خود
ّ
علمی به دســتاوردهای علمی ّ
شک دارد و این دستاوردها را
بر اســاس معیارهایی ارزیابی و نقد میکند .فیلسوفان علم
بحث-هایی بر سر چیستی روش علمی ،46تأیید و ابطال دارند،
اما باز هم این ّ
اکیت در درون خود علم است.
شک ّ

دبیر علمی :از حضور حضار محترم بسیار تشکر میکنم.
دکتر صفاییپور :دقیق ًا بحث بر ســر همین است .مدافعان
میگویند اگر میخواهید در علم مو ّفق باشید باید تبیین غایی
را وارد کنید .نیگل اخیراً تا حدودی از موضع قبلی خود دست
کشید و قائل شد به اینکه تبیین تکاملی برای پیدایش حیات
کافی نیست و باید تبیین غایی را نه در ح ّد خداباوری ولی تا
یک حدودی بپذیریم .اما مخالف میگوید هنوز تبیین علمی
بسنده است و نیازی به استفاده از تبیین غایی نیست.

دبیر علمی :از حضار محترم و اساتیدی که رنج سفر را متح ّمل
شدند بسیار تشکر میکنم .من دیگر فرصت خالصه کردن
بحث را ندارم و همگی شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
إن شاء اهلل در برنامه بعدی شاید بتوانیم نتایج اصل آنتروپیک
را بــا فرض اینکه بهترین تبیین اســت و میتواند به خدای
متشــخّ صی منتهی شــود بررســی کنیم و اینکه متألّهان،
متکلّمان و فالسفه چه پرسشهایی را باید پاسخ بدهند.

45.scientific rationality
46.scientific method

نشست علمی

زمان در ماوراء طبیعت
نشست علمی با موضوع «زمان در ماوراء طبیعت» در تاریخ  17بهمنماه  1395در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت
اســامی برگزار شد .این نشســت علمی با ارائه مطالبی از آیتاهلل غالمرضا فیاضی (رییس هیئت مدیره مجمع عالی
حکمت اســامی) و حجتاالسالم والمسلمین حســن رمضانی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
صورت پذیرفت .دبیری علمی این نشست را حجتاالسالم والمسلمین محمدتقی یوسفی (عضو هیئت علمی دانشگاه
باقرالعلوم )برعهده داشتند .متن کامل این نشست تقدیم خوانندگان محترم میشود.

نشست علمی


زمان در ماوراء طبیعت

دبیر علمی :أعوذ بالله من الشــیطان ّالرجیم بسم
ّ
الله ّالرحمن ّالرحیم ال حول و ال ّقوة إال بالله العلي
ّ
ســیدنا و ّ
صلی الله علی ّ
نبینا ابيالقاسم
العظیم و
المصطفی ّ
محمد و آله األطیبین األطهرین

در این نشســت با موضوع «زمان در ماوراء طبیعت” در خدمت اســاتید
بزرگوار حضرت اســتاد آیت اهلل ّفیاضی و حضرت استاد حجت االسالم و
المسلمین رمضانی هستیم .خدمت اساتید محترم و همه دوستان و اساتیدی
که در این جلسه حاضر شدند خیر مقدم عرض میکنم.
اهمیت بحث زمان در فلسفه

به عنوان مقدمه باید بگویم که زمان خود یک بحث بسیار چالشی و دقیق
در فضای فلسفه اسالمی بوده و هســت .همچنانکه در فیزیک نیز این
خاصی دارد و بازتابهای آن در فیزیک بر اهل نظر پوشیده
بحث اهمیت ّ
نیست.

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

60

شــاید بتوان گفت که بحث زمان از قدیمیترین مباحث در فلسفه است.
این بحث هم در فلسفه غرب (یونان باستان) و هم در طول تاریخ فلسفه
در قرون وســطی و ک موبیش پس از آن مطرح بوده است .و به تبع آن در
فضای فلســفه اسالمی نیز مطرح شده است ،و البته حکمای اسالمی به
نحــو جدیتر به آن پرداختند .مث ً
ال در حکمت متعالیه بحث زمان با توجه
به بحث حرکت جوهری بسیار گسترده تر ،جدیتر و عمیق تر ارائه شد.
به هر حال اصل بحث زمان مهم است ،اما آنچه مورد بحث است و تقریب ًا
میتوان گفت قاطبه حکمای مسلمان آن را مطرح میکنند این است که

زمان را از ویژگیهای عالــم ما ّده و طبیعت میدانند طبیعت ًا
مجردات نفی میشود .در این
زمان در ماوراء طبیعت و عالم ّ
فضا اگر کســی معتقد باشد که زمان یا حرکت را در آن عالم
نیز میتوان مطرح کرد ،جای آن است که این نظر عرضه و
ادلّه آن بررسی شــود و برگزاری چنین جلسه قطع ًا ضروری
خواهد بود.
در این راستا مجمع عالی حکمت اسالمی بر آن شد تا نشستی
ترتیب دهد کــه این بحث میان حضرت آیت اهلل ّفیاضی به
حجت االسالم
عنوان م ّدعی وجود زمان در ماوراء و حضرت ّ
و المسلمین رمضانی به عنوان منتقد این نظریه ،مورد گفتگو
قرار گیرد .البته این بدان معنا نیســت که حتم ًا دیدگاه یک
طرف اثبات شود ،بلکه مهم این است که با ادلّه پیش برویم.
بر شنونده عاقل است که کدام ادلّه را بشنود و قضاوت کند .به
عبارت دیگر انگیزه اصلی جلسه این است که فضای اندیشه
ورزی تقویت شود.
سیر ک ّلی بحث

روند بحث را اینگونه دنبــال میکنیم که ابتدا چند مفهوم
را مطرح میکنیم تا ّ
محل نزاع دقیق ًا روشــن شود .چون اگر
مفاهیم روشن نشــود ممکن است تصور شود که اصل نزاع
یک نزاع لفظی اســت نه یک نزاع معنوی و جدی .بنابراین
چند مفهوم است که به نظر من پیش از ورود به بحث باید آنها

را تعریف کرد .پیشنهاد بنده این است که چون حضرت آیت
اهلل ّفیاضی م ّدعی هستند ،مفاهیمی را که عرض میکنیم ابتدا
ایشان تعریف کنند .سپس حضرت استاد رمضانی نظر خود را
در مورد این مفاهیم بیان کنند.

مفاهیمی که باید به صورت جدی روشن شوند عبارت است
مجرد ،زمان و حرکت
از طبیعت ،ماوراء طبیعت ،ما ّده و ما ّدیّ ،
و در نهایت دهر و ســرمد .با پرسش از این مفاهیم ضرورت
مفهومشناسی بحث بیشتر روشن میشود:

معنای طبیعت چیســت؟ تا طبیعت را نشناسیم ماوراء آن را
نیــز نخواهیم شــناخت .ماوراء طبیعت چیســت؟ آیا همان
ّ
مابعدالطبیعه اســت؟ وقتی میگوییم طبیعت قطع ًا ما ّده نیز
مجرد از
به ذهن میآید .پــس معنای ما ّده و ما ّدی و طبیعت ًا ّ
ما ّده هم باید روشن شود .عناوین دیگری که باید با هم مورد
ماهیت زمان و حرکت است و
بررســی قرار گیرند :مفهوم و ّ
رابطه آنها با هم ،دو عنوان دیگر دهر و سرمد نیز باید بررسی
شوند .این مفاهیم چه در اثبات و چه در نقد و ر ّد بسیار اهمیت
دارند.

که حتی نفس نباتی را نیز شامل میشود ،زیرا همه فالسفه نفس نباتی را
ما ّدی و صورت ما ّده میدانند و به همین دلیل آن هم صورتی است برای
مــا ّده نبات .اما طبیعت در تعریفی که عرض کردم نفس نباتی را شــامل
نمیشــود .زیرا نفس نباتی کارهای مختلفی انجام میدهد ،در حالی که
طبیعت ق ّوهای است که افعال آن یکنواخت و بیاراده است در مقابل نفس
که افعال آن یا با اراده است یا یکنواخت نیست و یا هر دو.

به عبارت دیگر قوا را از نظر کارکرد به چهار گونه تقســیم کردهاند که سه
گونه آن نفس اســت و یک گونه آن طبیعت است .ولی گاهی طبیعت به
نوعیه حتی نفس نباتی
معنایی ّ
اعم از این معنا به کار میرود و انواع صورت ّ
را هم شامل میشود .همین معنا در ّ
محل بحث مقصود است بنابراین عالم
طبیعت همین عالمی است که ما در آن هستیم ،ما ّدهای هست و صورتی.
  .2مادّه و جسم
ّ
ما ّدهای که مورد اتفاق همه فالســفه اســت و به قول حاجی «اثبتت کل
الملل» همان جسم اســت .زیرا کسی منکر جسم نیست .فقط مشّ ائیان

معتقد بودند که خود جسم مر ّکب از ما ّده و صورت است .ولی امروز بسیاری
این نظر را قبول ندارند و بنده نیز از مخالفان این تفکر هستم و معتقدم که
مرحوم صدرالمتألّهین نیز قبول ندارد .معنا ندارد که ما ّده جزئی از جسم باشد
و جسم در خارج از ترکیب اتّحادی دو جزء جوهری حاصل شده باشد .چون
اتّحاد در فلسفه م ّ
عینیت ،یعنی ما ّده و صورت عین هم هستند
الصدرا یعنی ّ
و اگر عین هم باشند محال است که جزء باشند زیرا یکی از احکام ضروری
جزء غیر ّیت است .به هر حال در حقیقت ما با آن هیوال کاری نداریم .خدا
رحمت کند بعضی از بزرگان ما را که میگفتند هیوال ،هیوال است! اساس ًا ما
با این مسأله که آیا چیزی به نام هیوال وجود دارد یا نه کاری نداریم ،ولی
هیچکس منکر این نیست که جسم ما ّده است.
  .3مادّی

از همینجا به این پرسش منتقل میشویم که ما ّدی و جسم به چه معنا
است؟

استـاد فیاضـــی :بســم الله ّالرحمن ّالرحیم الحمدلله ّ
رب
ّ
العالمین و ّ
السالم علی رسوله ّ
الصلوة و ّ
محمد و آله الطاهرین
و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
مفهومشناسی

  .1طبیعت

در تعریف طبیعت گفتهاند« :هي مبدأ حرکة ما فیه و سکونه».
ٌ
اما به نظر من تعریف روشــنتر این است که« :طبیعة قوة
واحد من غیر ارادة».
یصدر عنها الفعل علی
نهج ٍ
ٍ
نوعیه آن است
نوعیه را میشناسیم .صورت ّ
همه ما صورت ّ
نوعیه معنایی عام دارد
که در اجسام مبدأ آثار است .اما صورت ّ

منظور ما از جســم ما ّدی یا جسم عنصری آن جسمی است که یا بالفعل
قابلیت محسوس شدن را دارد هر چند بالفعل محسوس
محسوس است یا ّ
نباشد .ما ّدی یعنی همین جسم و هر آنچه که با موجود ّیت جسم میتواند
وجود داشــته باشد به طوری که اگر جسم نابود شود آن هم نابود میشود.
از این مسأله به منطبع تعبیر میشود .ما ّدی یعنی مطلق خود ما ّده و منطبع
در ما ّده یعنی خود جسم و هر آنچه که به گونهای به جسم وابسته است که
اگر جسم نباشد آن هم نیست.
مث ً
ال االن گفته میشود که اجسام دارای یک حوزه مغناطیسی هستند که
تا محدوده مشخصی اشیا و اجسام اطراف خود را به سمت خود میکشند.
این حوزه مغناطیسی جسم نیست ولی به معنایی که تعریف کردم منطبع
در جسم است یعنی به گونهای است که اگر جسم نباشد آن هم نمیتواند
خواص جسم و وابسته به آن است.
باشد .از
ّ
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نشست علمی


زمان در ماوراء طبیعت

پس ما ّدی را اینگونه تعریف میکنیم ما ّدی یعنی همان جسم ،اما جسم
حواس ظاهری ما است نه به معنای
محســوس ،جسمی که محسوس به
ّ
حواس ظاهری و هر
مطلق محسوس .پس ما ّدی یعنی جسم محسوس به
ّ
آنچه که به این جسم وابستگی دارد به طوری که اگر جسم نباشد محال
است که باشد.
  .4مج ّرد

مجرد یعنی آنچه اینگونه نیست زیرا
وقتی معنای ما ّدی معلوم شد قطع ًا ّ
مجرد در فلسفه شیخ اشراق و به
مجرد دقیق ًا عدم ملکه ماد ّیت است .البته ّ
ّ
اعم است از مثالی و عقلی .مثالی خود میتواند جسم
تبع آن فلسفه آخوند ّ
باشد زیرا جسم مثالی نیز یکی از انواع جسم است .ابعاد ثالثه جوهری دارد
حواس ظاهری نیست و
ولی به آن ما ّده گفته نمیشود چون محسوس به
ّ
حس دیگری به نام شهود است که معنای
حسی را دارد با ّ
قابلیت ادراک ّ
اگر ّ
عام دارد و در واقع همان علم حضوری اســت .محسوســی که در معنای
حواس ظاهری قابل درک است.
ما ّدی ذکر شد همان چیزی است که به
ّ
  .5حرکت و زمان

رابطه زمان و حرکت رابطه جسم تعلیمی و جسم طبیعی است .جسم طبیعی را
به جوهر ذوابعاد تعریف میکنند .اما در این تعریف ابهام وجود دارد که جسم چه
اندازه ذوابعاد باشد .جسم ،جسم است ،در کوچکترین اندازه باشد جسم است و
بینهایت هم باشد از جسم بودن خارج نمیشود .جسم تعلیمی همان حجم است
کم م ّتصل ممت ّد در سه جهت؛ یعنی سه بُعدی است.
که عبارت است از یک ّ
حجم سه بُعدی است ،جسم نیز سه بُعدی است .فرق این دو در آن است که
تعین میدهد
جسم جوهر است و حجم عرض ،جسم مبهم است و آنچه به آن ّ
مقدار است که در واقع همان حجم است.

در اینجا این پرسش مطرح میشود که حجم که یک عرض است با جسم
که معروض اســت در خارج چه وضعی دارند؟ آیا دو موجودند و دو وجود
دارند؟ در پاســخ گفته شده که دو موجود هستند ولی به یک وجود .یعنی
در خارج جســم وجود دارد و حجم نیــز به عین وجود آن در خارج موجود
است .زیرا ابهام حقیقت جسم ناشی از عقل است ،عقل است که جسم را
به عنــوان یک جوهر از حجم به عنوان یک عرض تفکیک میکند و در
جسمیت جسم نه به
مقام تفکیک میفهمد که مقدار یک عرض است و
ّ
مقدار بلکه به ابعاد جوهری آن است.

تمامی این امور ناشی از تحلیل عقل است .به تعبیر آخوند عرض شأن جوهر
است .پیش از آخوند ،ابنسینا و دیگران نیز اعراضی نظیر اعداد را در خارج
موجود میدانســتند اما معتقد بودند که به عین وجود موضوعشان موجود
بالضمیمه .آخوند گفت:
هستند یعنی از نوع خارج محمول است نه محمول ّ
همه اعراض شؤون جوهراند اما ابنسینا و دیگران معتقد بودند که گرچه در
همه اعراض اینگونه نیست ولی در خصوص حجم و جسم اینگونه است.
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رابطهای که در خصوص جســم و حجم بیان شــد بیــن حرکت و زمان
ســیال؛ خواه در جوهر باشد
نیز وجود دارد .حرکت عبارت اســت از وجود ّ

سیال .این
ســیال یا در عرض باشد یعنی عرض ّ
یعنی جوهر ّ
امــری که حرکت نام دارد و حقیقت آن چیزی جز ســیالن
نیست مانند جسم ابهام دارد و مقدار ،تناهی و عدم تناهی آن
مشخص نیست.

آنچه مق ّوم حرکت اســت سیالن است و مقدار چیزی است
که عارض بر حرکت میشــود .به عبارت دیگر مقدار عرض
اســت برای حرکت چنانکه حجم عرض است برای جسم.
به تصریح گفته شده است که سیالن عرضی است که عین
وجود معروض خود یعنی حرکت و معلول آن است .بنابراین
سیال و زمان مقدار حرکت است
حرکت عبارت است از وجود ّ
که به عین آن موجود است .این علّ ّیت ،علّ ّیت تحلیلی است،
به این معنا که وقتی عقل این دو را از هم تفکیک میکند ـ
در حالــی که در خارج به وجود واحد موجودند ـ میفهمد که
حرکت به وجود آورنده و تولیدکننده زمان است.

نظیر اینکه وقتی عقل حیات را در وجود خدای متعال مالحظه
میکنــد و علم و قدرت او را هــم میبیند میفهمد که این
علم و قدرت آثار حیات و معلول آن هســتند .هر چند بسیار
حق تعالی
روشــن اســت که حیات و علم و قدرت در ذات ّ
حق تعالی موجود است و آنجا تع ّددی
به وجود واحد بســیط ّ
عینیت خارجی باشد ،اما فالسفه حیات
در خارج نیســت که ّ
را علّت و مبدأ علم و قدرت دانســتهاند و فرمودهاند که این
مبدأ ّیت نیست مگر مبدأ ّیت تحلیلی .مبدأ ّیت و علّ ّیت تحلیلی
در فلسفه کاربرد بسیاری دارد.
اگر بخواهیم حرکت را در قالب یک مثال توضیح دهیم مثال
آن این اســت که فرض کنید کسی ســوزنی در دست دارد
و آن را روی ســطح آب میکشــد .اثری که روی سطح آب
ایجاد میشــود نقطه نیست زیرا نقطه مربوط به زمانی است
که سر سوزن را روی ســطح آب بزند و نگه دارد یا بر دارد.
البته با در نظر گرفتن مسامحهای که عرف در این مورد دارد
و این را نقطه میگوید ،زیرا نقطه در حقیقت آن است که نه
طول داشته باشد و نه عرض .ولی اگر بخواهیم ّ
خطی ایجاد
کنیم باید سوزن را روی سطح آب راکد حرکت دهیم .در این
خط ایجاد میشود ولی این ّ
صورت وجود ممت ّدی به نام ّ
خط با
خط کشیده شده روی یک تابلو فرق داردّ .
ّ
خط روی تابلو همه
اجزاء خود را یکجا دارد اما ّ
خطی که روی آب ایجاد میکنید
آن قسمتی که هنوز سوزن به آن نرسیده است به وجود نیامده
و آن قسمت که از زیر سوزن ر ّد شده محو شده است.

حرکت نیز اینگونه اســت .وجود واحد و ممت ّدی است که در
حال حاضر هیچ موجود ّیتی ندارد .گذشــته آن از بین رفته و
آینده آن هم هنوز موجود نشده است .آنچه که در حال حاضر

(زیر سوزن) موجود است ح ّد حرکت است نه خود حرکت .به
زمان حال نداریم.
همین دلیل است که فالســفه میگویند ِ
اینکه گفته میشود زمان حال براساس مسامحات عرفی است
وا ّال زمان گذشته دارد و آینده .زیرا حرکت گذشته و آینده دارد.
حال بالفعلی که در آن بگنجد و بتوان گفت که اآلن حرکت
ِ
موجود است تصور ندارد.
  .6دهر و سرمد

مفاهیم دیگری که باید توضیح داده شــوند دهر و ســرمد
هســتند .همانطور که میدانیم یکی از اسماء االهی باقی
ُ ُّ
ْ
َ
اســت .خدای متعال باقی اســتَ  :يا َم ْن َي ْبقى َو َيف َنى كل
َ
حق
شــیء .1پرسش این است که آیا این بقا از صفات ذات ّ
اســت یا از صفات فعل؟ صفت فعل صفتی است که متو ّقف
حق است و هیچ
غیرحق باشــد.
بر وجود
غیرحق قطع ًا فعل ّ
ّ
ّ
حق نباشد .اما
موجودی در عالم نیست که
غیرحق باشد و فعل ّ
ّ
آیا اتصاف خداوند متعال به بقاء به وجود چیزی ديگر نیاز دارد؟
خیر ،خداوند بــرای بقاء خود به وجود چیز دیگری نیاز ندارد.
پس باقی از صفات ذات است .بنابراین اگر خداوند متعال باقی
است و بقاء از صفات ذات است ،باید برای آن ظرفی در نظر
بگیریم تا بتوانیم بگوییم بود ،بوده است ،هست و خواهد بود.
نام این ظرف چیست؟ ظرفی که در آن حرکت نیست و قطع ًا
زمان هم در آن نیســت .زیرا زمان ،معلول حرکت و عرض
تحلیلی آن است .گفته شده همانطور که شما زمان را ظرف
حرکــت میدانید در حالی که این ظرفیت در واقع چیزی جز
تحلیل نیست .زیرا زمان عین حرکت است و این عقل است
که زمان را از حرکت تفکیک میکند و میگوید این حرکت
در این مقدار از زمان واقع شده است ـ البته باید به این نکته
توجه داشــت که منظور ما از زمان ،زمان عامی که معیار آن
حرکت زمین است ،نیست .در بحث ما زمان هر حرکت مقدار
خود همان حرکت اســت که به عیــن همان حرکت موجود
است ـ بقاء خداوند متعال نیز ظرفی دارد که نام آن دهر است.

یا بسیاری حادثاند یا همه حادثاند؛ البته ـ ما معتقدیم که ـ همه حادث
هستند.

بنابرایــن دهر یک معنای عام دارد که اگر به آن قائل باشــیم آن را مانند
ظرف برای آب نمیدانیم ،همانطور که زمان برای حرکت اینگونه نیست.
این ظرف به عین آن چیزی که عقل آن را مظروف میداند موجود است.
زیرا همه اینها تحلیل عقل است و در خارج یک وجود واحد بسیط است
که همان خداوند متعال است و او عین دهر است .با این نگاه معنای روایتی
هر هو ّ
الل» 2کام ً
ال روشن میشود.
الدهر َّ
فإن ال ّد َ
که میگویند« :ال تسبُّوا َ
حق و وجود دهر به وجود واحد موجود
حق ندارد و وجود ّ
دهر وجودی غیر از ّ
هســتند .روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد ولی فکر میکنم این
مقدار کفایت میکند.
دبیر علمی :تشــکر میکنیم .بسیار خوب و روشن بیان فرمودید .با توجه
به اینکه عناوین هم زیاد بود ولی وقت را نیز رعایت کردید .خالصهای از
فرمایشات جناب استاد را عرض میکنم:
خاص عبارت اســت از آن چیزی که فعل بدون اراده و
طبیعت در معنای ّ
ّ
به صورت یکنواخت از آن صادر میشود .اما این معنا محل بحث نیست.
خاص را نیز
بلکه طبیعت به معنای عام مورد بحث ما است که این معنای ّ
شامل میشود .در این معنای عام ما ّده و هر آنچه ما ّدی است را در تعریف
طبیعت قرار میگیرد.

در مورد ما ّده گفته شد که فالسفه اتفاق نظر دارند که جسم ما ّده است .هر
چند مشّ ــائیان برای جسم اجزاء خارجی (ما ّده و صورت) در نظر میگیرند
ولی م ّ
الصدرا جســم خارجی را مر ّکب نمیداند و چنین ترکیب از ماده و
صورت را تحلیل ذهنی میداند.

وقتی روشن شد که ما ّده همان جسم است معنای ما ّدی نیز روشن میشود.
هر چند ما ّدی یعنی منســوب به جسم ،اما در اصل به معنای خود جسم و
آنچه که متعلق به جســم است به گونهای که بدون آن نمیتواند موجود
باشد ،به کار میرود.
مجرد نیز طبیعت ًا در مقابل ما ّدی قرار دارد و آن چیزی اســت که اینگونه
ّ
نباشد؛ یعنی جسم نباشد یا به گونهای باشد که بدون جسم بقا داشته باشد.

زمان با حرکت معنا شــد .در واقع به معنای مقدار حرکت است و رابطه آن با
معین نیست.
معین است و خود حرکت ّ
تعین و ابهام است .زمان ّ
حرکت ،رابطه ّ
معینمیکند.
معیننیستولیجسمتعلیمیآنرا ّ
دقیق ًامثلاینکهجسمطبیعی ّ
در واقع عرض تحلیلی است و از طریق تحلیل به دست میآید .به عبارت دیگر
زمان و حرکت دو موجود هستند که با یک وجود موجودند.

دهر در معنای عام ،ظرفی است که برای بقاء موجود غیرما ّدی
اســت .یعنی موجود غیرما ّدی اگر بقا داشته باشد بقای آن نه
در ظرف زمان که در ظرف دهر است .دهر در این معنای عام
ظرفی است که برای بقای تمام موجودات ماوراء طبیعت در
خاص ظرف بقا برای
نظر گرفته میشــود .اما دهر در معنای ّ
حق تعالی سرمد
حق تعالی است و ظرف بقای ّ
مجردات غیر از ّ
ّ
حق تعالی ازلی
نام دارد .این تفکیک از آن جهت اســت که ّ
مجردات اختالف است که
و ابدی اســت ولی در مورد سایر ّ

دهر و سرمد نیز اینطور معنا شد که دهر در معنای عام برای خدا و همه
مجرد موجود است .دقیق ًا مانند
مجردات به کار میرود و به عین وجود آن ّ
ّ
خاص
زمان که به عین وجود حرکت موجود است .وقتی دهر را به معنای ّ
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نشست علمی


زمان در ماوراء طبیعت

در نظــر بگیریم ســرمد فقط در مورد خداوند متعال بــه کار میرود و به
عین وجود خدای متعال موجود است و تفکیک آن به تحلیل عقل حاصل
میشــود .این تقریب ًا خالصه بحثی بود که بنده از فرمایشات جناب استاد
برداشت کردم .اکنون از محضر استاد رمضانی استفاده میکنیم.
استاد رمضانی:
بســم الله ّالرحمــن ّالرحیم
الحمدللــه ّ
رب العالمیــن و
ّ
الصاله و ّ
الســام علی ّ
ســید
االنبیاء و المرسلین حبیت اله
العالمین ابیالقاسم المصطفی
ّ ّ
ّ
صل علی ّ
محمد
محمد اللهم
محمــد و ّ
و آل ّ
عجل فرجهم
ّ
ّ
و علی آله الطیبین الطاهرین
المعصومین ّ
المکرمین

با تشــکر از حضرت اســتاد
ّفیاضی و جناب آقای یوسفی و حضار محترم که عرایض حقیر و فرمایشات
حضرت استاد را تح ّمل میکنند .ابتدا خاطرهای را از مرحوم آقای فلسفی
خطیب عرض میکنم.
ایشان میفرمودند یک آقایی قصد داشت برای گذراندن دوره خبرنگاری به
اروپا برود و پس از پایان دوره بازگردد .برای خداحافظی نزد من آمد .به او
گفتم اگر در آن دیار چیزی را که باب منبر باشد ،دیدی یا شنیدی یادداشت
کن تا من در منابر از آن استفاده کنم.

رفت و برگشــت .پرســیدم آیا برای من چیزی آوردی؟ گفت آری .روزی
اســتاد در کالس پرسشی را مطرح کرد .پرسش این بود که خبر چیست؟
دانشجویان در مقام پاسخگویی ذهنشان به سمت خبر در برابر انشاء رفت
و هر کدام طبق تشخیص خود خبر را تعریف کرد .ولی استاد نپذیرفت .بعد
قضیهای
خود استاد خبر را اینگونه تعریف کرد و گفت :خبر آن داستان و ّ
اســت که زاویه منحرف داشته باشد و چشمها را چهارتا کند و توجه را به
سمت خود جلب کند .مثالی زد و گفت :مث ً
ال اگر در خیابان سگی پای زید
را گاز گرفت این را نباید خبر به حســاب آورد .این جزو حوادث است و آن
قضیه عکس
را باید در آخر روزنامه البهالی حوادث گزارش کنید .اما اگر ّ
شد و زید پای سگ را گاز گرفت این خبر است و باید آن را در صفحة ا ّول
روزنامه تیتر کنید زیرا جلب توجه میکند.
حال داستان تیتر و عنوان حرکت در ماوراء یا زمان در ماوراء چنین داستانی
است .حضرت استاد فیاضی میخواهند حرکت و زمان را به ماوراء ببرند!
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ا ّمــا آنچه که ایشــان تاکنون فرمودند همه از قبــل تعاریف بود که بنابر
درخواستی که جناب آقای یوسفی داشتند انجام شد و لذا به ایشان اشکالی
وارد نیســت .در هر صورت چیزی گفته نشد که ما آن را نقد کنیم .اصل
بحث این است که حرکت یا زمان در ماوراء چگونه قابل تصور است؟

نســبت به تعاریفی که ارائه شــد من فقط دو نکته را عرض
میکنم و بعد دنباله قضایا را از حضرت استاد جویا میشویم
که ایشان چگونه میخواهند حرکت و زمان را به ماوراء ببرند.
لذا در این مورد باید منتظر فرمایشات ایشان باشیم.
  .7اطالقات و کاربردهای طبیعت

اگر بخواهیم در مورد طبیعت به صورت اصطالحی صحبت
کنیم  4اطالق را میتوان برای آن ذکر کرد که برخی را اشاره
فرمودند:

ماهیت یعنی
اطالق نخســت :طبیعت همان ّ
ماهیت استّ .
ماهیت .کلّی طبیعی نیز اشاره به
طبیعت و طبیعت هم یعنی ّ
ماهیات هســتند .این اطالق را
ماهیت دارد ،طبایع به معنای ّ
ّ
من در فرمایشات حضرت استاد ندیدم.

ماهیت است .مانند طبیعت
اطالق دوم :طبیعت به معنای جزء ّ
ماهیت و فصل او است.
نطق در رابطه با انسان که جزء ّ

اطالق سوم :همان اســت که حضرت استاد فرمودند یعنی
تصرفی که
مبدأ حرکت وحتی سکون .آنچه توضیح دادند با ّ
در آن کردند به همین اطالق ســوم باز میگردد .اما اطالق
چهارم طبیعت که حضرت استاد هم به آن اشاره کردند همان
ما ّده است و عالم طبیعت یعنی عالم ما ّده .به همین دلیل در
تعاریفی که در مورد اقســام ممکنات آمده گفته شده است:
ٌّ ٌّ
مدة» یعنــی :موجودی که هم ما ّده دارد و هم
«ماله مادة و
طبیعیات اســت که اصطالح ًا به
م ّدت و این همان طبیعت و
ّ
آن مک ّونات گفته میشود که بر همین عالم طبیعتی که االن
ٌّ
مادة
کالم ما در آن است تطبیق میکند .دیگر گفته شده« :ما له
دون ّ
المدة» یعنی :موجــودی که ما ّده دارد ولی م ّدت ندارد ،که
قسم
عنوان مخترعات را به خود اختصاص داده اســت و دربارة ِ
سوم هم گفته شده« :ما ال ّ
ماد ٌة له و ال ّ
مدة» یعنی :موجودی که
نه ما ّده دارد و نه م ّدت که مب َدعات نامیده میشود.
در مورد زمان و دهر و ســرمد نیز همــان تعریفی را عرض
میکنم که در فلسفه متداول است و حضرت استاد نیز تقریب ًا
متغیر
متغیر را به ّ
همینطور فرمودند .یعنی اگر بخواهیم نسبت ّ
متغیر
بسنجیم از زمان صحبت میکنیم ،اگر بخواهیم نسبت ّ
را به ثابت بسنجیم دهر مطرح میشود و اگر بخواهیم نسبت
ثابت را به ثابت بســنجیم از سرمد استفاده میکنیم .این سه
اصطالح نزد همگان پذیرفته شده است.

عرض حقیر در این مقطع این است :همانطور که
نکته پایانی ِ
فرموند زمان مقدار حرکت است .دانشمندان عصر حاضر نیز
این تعبیر را به کار میبرند و میگویند :زمان "آهنگ حرکت"
توسط
یا "زبان حرکت" است .زمان ،چیزی است که حرکت ّ

آن شــاخص شده و نمود میابد و به تعبیر خودمان اندازه پیدا
میکند .آنچه که هم حضرت اســتاد اشاره کرده و فرمودند:
َم َثِل زمانَ ،م َث ِل نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی،
فرمایش دقیق و متینی است.

این عرایض بنده در مورد تعاریفی اســت که ارائه کردند .اما
دربارة اصل م ّدعا ،هنوز مطلبی مطرح نشــده است که بنده
عرضی داشته باشم .اما چیزی را به عنوان پیش درآمد بحث
عرض میکنم:
لزوم توجه به نسبت میان طبیعت و ماوراء طبیعت

اگر ما دو موجود داشــته باشــیم که رابطه و نسبت آنها به
یکدیگــر رابطه محیط و محاط باشــد آیا به لحاظ عقلی و
عرفی ـ حتی میتوان گفت :به لحاظ شرعی ـ موجو ِد محیط،
مالک تقدیــر و اندازهگیری محاط قرار میگیرد یا برعکس،
موجو ِد محاط ،مالک تقدیر محیط میشود؟ این یک نکت ه و
پرسش اساسی است که اگر به خوبی به آن پاسخ داده شود،
نتیجة بحث از هم اکنون روشن خواهد شد.
اینکه شــما میخواهید زمان را به مــاوراء ببرید ،آیا ماوراء را
محیــط بر طبیعت میدانید یا نمیدانیــد؟ و به عبارت دیگر
آیا طبیعت را نســبت به ماوراء محاط میدانید یا نه؟ این قدم
نخســت ،و قدم دوم هم این است :اگر میان ماوراء و طبیعت
نسبت محیط و محاط حاکم است شما کدام یک از این دو را
مــاک تقدیر دیگری قرار میدهید؟ آیا محیط مالک تقدیر
محاط است و محاط را با آن اندازهگیری میکنید یا برعکس؟
دبیر علمی :از جناب استاد تشــکر میکنم .در مباحثی که
ایشــان فرمودند چند نکته اختالفی وجود داشت :در تعریف
ماهیت
ماهیت .2 ،جزء ّ
طبیعت به چهار کاربرد اشاره کردندّ .1 .
خاص .4 ،معنای عامتر که
البته با مســامحه .3 ،مبدأ حرکت ّ
ّ
کل عالم ما ّده را در بــر میگیرد .دو معنای اخیر با فرمایش
حضرت آیتاهلل ّفیاضی مشترک بود.

نکته اختالفی دوم در مورد تعبیر دهر و سرمد بود که حضرت
استاد ّفیاضی دو اصطالح را مطرح کردند ولی حضرت استاد
رمضانی به آنها اشاره نکردند اما نکته دیگری بیان کردند و آن
متغیر به ثابت است
این بود که فرمودند منظور از دهر نسبت ّ
و منظور از ســرمد نسبت ثابت به ثابت است .یعنی اگر تمام
مجرد را ثابت بدانیم تعبیر سرمد از آن جهت به کار
موجودات ّ
متغیر
میرود که آنها را با هم مقایسه میکنیم .اما وقتی رابطه ّ
را با ثابت مالحظه میکنیم ـ این ثابت واجب الوجود باشد یا
مجردات ـ تعبیر دهر را به کار میبریم .این اصطالح هر
سایر ّ
چند به اصطالحی که حضرت استاد ّفیاضی فرمودند نزدیک

است ولی تا ح ّدی متفاوت به نظر میرسد .اگر استاد ّفیاضی در این جهت
نکتهای دارند بفرمایند.

الرحیم همانطور که جناب استاد رمضانی
الرحمن ّ
استاد فیاضی :بسم اهلل ّ
متغیر مطرح میشود و
فرمودند گفته شده است که دهر در ارتباط ثابت با ّ
سرمد در ارتباط ثابت با ثابت .ولی من به مناسبت زمان و دهر و اینکه بعد
میخواهم از این تناســب و تعریف استفاده کنم این تعریف را ارئه کردم.
البته معنایی که من برای دهر و سرمد ذکر کردم نیز کاربرد دارد ،کما اینکه
جناب میرداماد مطرح فرمودهاند حدوث دهری یعنی موجود ما ّدی موجود
میشــود در حالی که دهری گذشته است .د ّقت کنید زمان نگذشته است
زیرا زمان با وجود ما ّدی به وجود میآید ولی دهر گذشــته است .این دهر
مجردات تعلــق دارد نظیر زمانی که متعلق به
یعنــی همان ظرفی که به ّ
ماد ّیات است .این برای بحث ما کاربرد دارد.
معانی مختلفی که در مورد طبیعت فرمودند نیز درست و دقیق است ولی
من معنایی را که ّ
محل نظر بود مطرح کردم.
دبیر علمی :بله م ّدعا را بیان کنید .همان خبری که استاد رمضانی فرمودند!
ا ّدعای وجود زمان در ماوراء طبیعت.

استاد فیاضی :بله .م ّدعا این است که زمان ـ همانطور که عرض شد ـ
مقدار حرکت است .هر جا حرکت باشد زمان هست.

  .1خداوند متعال تنها موجود ثابت

تغیر مالزم
ما معتقدیم فقط خداوند است که حرکت در او محال است .زیرا ّ
با امکان است و موجود ثابت فقط خداوند متعال است .موجود ثابت دیگری
وجــود ندارد یا نمیتوانیم وجود آن را اثبات کنیم .آنچه از نظر عقلی برای
ما مهم است این است که هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که بتواند اثبات کند
که غیر از خدا وجود ثابت دیگری داریم.
  .2نارســایی دالیل عقلی موجود در اثبــات عدم وجود ق ّوه و
حرکت در ماوراء طبیعت

ا ّدعای بنده این است و ادلّهای که برای اثبات عدم وجود حرکت در ماوراء
طبیعت ذکر شده است ،همگی مخدوش است .نه اینکه هیچ دلیلی مطرح
نشده باشد ،ادلّه بسیار است ولی هیچیک از آنها تمام نیست.
یکی از ادلّه این است که در آنجا ق ّوه وجود ندارد.

اشکال :کدام ادلّه عقلی عدم وجود ق ّوه در ماوراء را اثبات کرد؟ شما ق ّوه را
حیثیت دارد :ق ّوه و فعل ،پس جسم
اینگونه در نظر گرفتهاید که جسم دو ّ
دو جزء دارد .اما اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند .شما باید اثبات کنید که در
ماوراء طبیعت ق ّوه وجود ندارد.
بنده تمامی ادلّه را جمعآوری کردم .تقریب ًا پنج دلیل در مورد محال بودن حرکت
مجرد وجود دارد اما به نظر میرسد هیچیک از آنها تمام نیست .البته ناتمام
در ّ
بودن ادلّه عدم وجود حرکت در ماوراء وجود حرکت را ثابت نمیکند.
ســخن این اســت که اگر ادلّه عقلی را مانع وجــود حرکت در ماوراء

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

65

نشست علمی


زمان در ماوراء طبیعت

بدانیــم باید از روایات و ادلّه محکمی که مبنی بر وجود تغییر و حرکت
در ماوراء طبیعت اســت ،دســت برداریم چراکه این کبرای کلّی را که
فالســفه به آن معتقدند ما هم پذیرفتهایم .و آن همان مســأله اصولی
اســت که در آن جای تردید وجود ندارد .مسأله این است که اگر دلیل
تصرف
نقلــی با دلیل عقلی تعارض کرد بدون تردید باید در دلیل نقلی ّ
تصرف قــرار داد .دلیل عقلی
کرد و دلیل عقلــی را قرینه قطعی این ّ
صارف اســت ،همانطور که یک نقل میتواند صارف نقل دیگر باشد:
مقید صارف از اراده اطالق از
ّ
خاص صارف از اراده عموم از عا ّم استّ ،
مطلق است ،قرینه صارف از اراده معنای حقیقی از لفظ است یعنی اگر
قرینه مجاز وجود داشــته باشد نمیتوان گفت ظاهر لفظ حقیقت است.
دلیل عقلی نیز به همین ترتیب صارف از دلیل نقلی است.
زمانی به یک مجلس میهمانی وارد شدم .مرا به میزی راهنمایی کردند که
جمعی از علما گرد آن نشســته بودند .یکی از آنان در مورد معاد م ّ
الصدرا
سید بزرگواری
از من پرســید .من هم خیلی صریح و واضح توضیح دادمّ .
که آنسوی میز نشسته بود گفت :واهلل این خالف قرآن است .گفتم قرآن
ِّ
ّ َ
شیء قدیر 3خدا بر همه چیز قدرت دارد .این
میفرماید:إن الله علی کل ٍ
ظهور است ،آن هم که شما میفرمایید ظهور است .من هم قبول دارم که
ظاهر قرآن خالف نظر م ّ
الصدرا است ولی آیا شما هم قبول دارید که این
ِّ
ّ َ
شیء قدیر هم ظاهر قرآن است؟
آیه إن الله علی کل ٍ

آیا این یکی از امور نیست که فردی از امام صادق پرسید :اگر خداوند
متعال بر هر چیزی قادر است آیا میتواند ّ
کل عالم را بدون اینکه کوچک
شــود در یک تخم مرغ قرار دهد بدون اینکه آن تخم مرغ بزرگ شــود؟
گفتم شما در پاسخ آن شخص چه میگویی؟ آیا پاسخ میدهی چون عقل
میگوید نمیشود ...به من فرصت نداد سخنم را تمام کنم .فوراً گفت بله
که خدا میتواند .تا این ســخن را گفت یک آقایی که از نجف آمده بود و
من انتظار نداشتم که از حرف من حمایت کند گفت این چه حرفی است که
میزنی؟ آن محال و نشدنی است .این جای شبهه ندارد که اگر دلیل عقلی
تصرف کرد .اما عرض من این است که چنین دلیل
باشد باید در دلیل نقلی ّ
عقلیای وجود ندارد .ادلّه عقلی اقامه شده تمام نیست .وقتی اینطور شد
نقل حاکم میشود .بدون معارض و بدون صارف میشود.

تغیر دارند؟ روایت صحیحی
ا ّما کدام نقل است که میفرماید همه موجودات عالم ّ
در اصول کافی آمده است که شخصی از امام صادق  میپرسد :هو اال ّولُ
و اآلخِر 4یعنی چه؟ امام میفرماید .البته قبل از بیان روایت بهتر است
مقدمهای عرض کنم تا جلوی اشکال حاج آقا را بگیرم.
  .3فهم معصوم حاکم بر ظهر و بطن قرآن
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مــن از این آیه این را میفهمم اما امام درباره این آیه که
من از ظاهر آن چیز دیگری فهمیدم تفسیری بیان کرده است
که از ظاهر آیه بر نمیآید یا خالف ظاهر است .در این موارد
باید چه کرد؟
در این موارد ما بیان امام را واقع ًا بیان قرآن میدانیم .چرا
که در روایات ما فراوان وارد شــده اســت که قرآن ظاهری
دارد و باطنــی و باطن قرآن هم باطنی دارد و ....باطن نیز هر
چند برای انسان قابل درک است و این حقیقت انکار کردنی
نیست ولی درک آن نیازمند شرایطی است .ظاهر قرآن است
که برای همگان قابل درک اســت .اما برای درک باطن علم
اصول و ادبیات عرب کارگشــا نیست بلکه به تهذیب نفس
و ریاضت نیاز دارد و باید اعمالی انجام داد تا چشــم دیگری
برای دیدن آن باز شــود .ولی آن کس که در فهم او از باطن
شبههای وجود ندارد معصوم است .به خصوص که خداوند
متعال در قرآن میفرمایدَ  :و نَ َّزلْنا َعلَ ْي َ
ِتاب ت ِْبيان ًا ل ُِك ِّل
ك الْك َ
شَ ْيء 5ما قرآن را فرستادیم و همه چیز در آن هست.
مفسران معتقدند که منظور از همه چیز ،هر چیزی است که مربوط
ّ
به تربیت و هدایت است .ما برخالف نظر آنان میگوییم منظور
این است که قرآن کتاب علم االهی است .همه معلومات در قرآن
است .هر چه بخواهید در قرآن وجود دارد .میپرسند چطور همه
چیز در قرآن هست؟ پاسخ این است که همه چیز در آن هست اما
خداوند میفرماید فقط بر تو فرستادیم و فقط تو میفهمی .شاهد
این مطلب روایات بسیاری است که معصوم میفرماید ما به
واسطه قرآن به ما کان و ما یکون و ما هو کائن عالم هستیم و
ً ُ ِّ
ت ْبيانا ِلكل
به همین آیه استشهاد میکند و میگوید چون قرآن ِ
َش ْی ٍء است .مث ً
ال در روایت آمده است که امام معصوم فرمود
در قیامت اعمال خوب کفّار را در حساب مؤمنان و اعمال بد مؤمن
َ َّ
را به حساب کافر مینویسند و به این آیه استشهاد کرد َ معاذ الل ِه
َأ ْن َن ْأ ُخ َذ إ َّال َم ْن َو َج ْدنا َم َ
تاعنا ِع ْن َده .6اگر شما معنای امام را
ِ
از این آیه میفهمید خوش به حالتان ،بنده نمیفهمم .یعنی این
ظاهر نیست ولی وقتی معصوم گفت ،یقین ًا باطن آیه هست.
یقین ًا جزء همان ّ
کل شیءای است که آیه قرآن به آن اشاره دارد
و معصوم هم از قرآن ّ
کل شیء را میفهمد.
  .4دلیل نقلی بر اثبات وجود حرکت و زمان در ماوراء
طبیعت

مقدمه این است که اگر در نقل صحیح وارد شده باشد که امام چیزی در
تفسیر قرآن فرموده است ،اگر ظاهر باشد یا ما بعد از فرمایش امام آن
را از قرآن بفهمیم مشکلی ندارد .اما اگر دیدیم خالف ظاهر است میگوییم

پس از این مقدمه به روایــت اصول کافی باز میگردیم که
شــخصی از امام پرسید :هو اال ّو ُل و اآلخِر یعنی چه؟
حضرت فرمودند :یعنی خداوند موجودی است که همان

 .3بقره (.20 ،)2
 .4حدید (.3 ،)57

 .5نحل (89 ،)16
 .6یوسف (.79 ،)12

که در ابتدا هســت در انتها هم هســت .یعنی ثابت اســت.
موجودی نیست که از وضع نخست خود تغییر کند تا روز آخر
موجود دیگری شــود .هر طور که اول هست آخر هم هست
و فقط اوست که اینگونه است .به خاطر اینکه «ال» اگر در
خبر واقع شود مفید حصر است :هو اال ّو ُل و اآلخِر .امام بعد
از بیان ان حصر و تبیین ثبات در خداوند در ادامه میفرمایند
هیچ موجودی نیست مگر اینکه تغییر میکند .هیچ موجدی
نیست جز اینکه تحول دارد.
بنابراین طبق این روایت صحیــح در عالم ماوراء تغییر و
حرکت وجود دارد و اگــر تغییر و حرکت وجود دارد زمان
زمان
نیز در آنجا هســت .اما مقدار حرکت آن را بر اساس ِ
خودش حســاب میکنیم و هرگز زمان محاط را به محیط
ســرایت نمیدهیم .گفتیــم که زمان مــورد بحث زمان
حرکت زمین نیست .زمان مورد بحث یعنی مقدار حرکت،
و طبق فرمایــش معصوم در تفســي ِر ُ ك ُّل َم ْن َعلَ ْيها
7
ــي ٍء هال ٌِك إِ َّل َو ْج َهــه 8در ماوراء نیز
ٍ
فان و ُ ك ُّل شَ ْ
حرکت وجود دارد.
فان اشاره به
ممکن است کســی بگوید ُ ك ُّل َم ْن َعلَ ْيها ٍ
تمام موجودات زمینی دارد .امــا در مورد آیه دوم روایات
بســیاری وجود دارد که همه میمیرنــد یعنی موجودات
غیرحق نیز میمیرند و فقط او است که نمیمیرد.
ماورائی
ّ
حتی روایات تصریح میکنند که جبرئیل نیز میمیرد .مگر
اینکه جناب آقای رمضانی بگوید جبرئیل نیز ما ّدی است.
اگر اینطور باشد پس در تعریف ما ّده باید گفت هر چیزی
که ق ّوه دارد ما ّدی اســت .من هم کــه به وجود زمان در
ماوراء قائل هســتم ابتدا وجود ق ّوه را در آنجا پذیرفتهام و
میگویم موجودات آنجا نیز هر آنچه میتوانند باشــند در
ابتدا نیســتند .خدای متعال در ابتدا موجودی خلق میکند
وس»
که ق ّوه تکامل دارد .همینکه میگوید
«ســب ٌ
وح ق ّد ٌ
ّ
فقط تسبیح خدا نیست ،ترفیع خودش هم هست .با گفتن
وح ق ّدوس وجودش باال میآیــد و با ذکر اهلل خودش
ســب ُ
ّ
بهرهمند میشود.
  .5محدود بودن مخلوق و احسن بودن نظام ،دلیل
عقلی بر وجود حرکت

عالوه بر این با اجازه جناب آقای رمضانی میخواهم استدالل
عقلی نیز بر امكان حرکت در همه ممكنات را مطرح کنم:

الرحمن (.26 ،)55
ّ .7
 .8قصص (.88 ،)28

تمامــی مخلوقات از کوچکترین تا بزرگترین مخلوق که وجود حضرت
رسول است را در نظر بگیرید .حضرت رسول محیط بر همه هستی
مخلوق استّ .
شکی نیست که وجود حضرت محدود است .همانطور
که هر محدودی مخلوق است هر مخلوقی نیز محدود است .وجود نامحدود
بقیه زیرا همه محدودند.
فقط او است« .سبحان» در ّ
حق او سزاوار است نه ّ

پرسش این است که این وجود محدود چقدر با خدا فاصله دارد؟ هر اندازه
هم که بزرگ باشــد فاصلهاش با خدا بینهایت است .اگر فاصله او با خدا
بینهایت است از نظر عقلی دو گونه میتوان تصور کرد:
 .1از روز نخست تا روز آخر به همان محدود ّیتی که خلق شده بماند .حاج
آقای رمضانی «و ارفع درجته» را نیز باید به گونهای تفسیر کنند که با این
مسأله منافات نداشته باشد.

بنابراین یک فرض این اســت که خدای متعال عالمی خلق کرده باشــد
که در آن فقط موجودات پایینی رشــد میکنند و آن موجودات عالم ما ّده
هســتند .از بین آنها هم فقط انسانها و آن هم تا زمانی که در این عالم
هســتند .همینکه این عالم را به پایان رساندند ثابت خواهند شد و هیچ
تغییری نخواهند کرد .عالمی که فالســفه تبیین میکنند اینگونه است.
مختص موجودات عالم پایین است.
تغیر ،حرکت و استکمال
ّ
آنها میگویند ّ

 .2فــرض دیگر همان نظامی اســت که من ترســیم و تصور میکنم و
میگویم فقط خداوند اســت که ثابت است و همه موجودات از روزی که
قابلیت کامل شدن در آنها وجود
خلق میشوند زمینه استکمال دارند یعنی ّ
دارد .خواه فرشــته باشد یا روح حضرت رسول که قبل از فرشته خلق
شده است یا هر موجود دیگر.حتی با توجه به آنچه خود صدرالمتألّهین
قائل است و ما هم معتقدیم که همه عالم علم و شعور دارد ،ا ّدعای ما اثبات
میشود .زیرا اگر اینطور است پس تمامی موجودات این را برای خود کمال
میدانند چون میفهمند که اگر از آنچه هستند باالتر بروند،حتی در بهشت
نیز از آن مرتبهای که هستند باالتر بروند بهتر است .اگر سالی یکبار یک
لحظه حضرت امیر را زیارت میکند آیا بهتر نیست به جایی برسد که
ماهی یکبار ایشــان را زیات کند یا به جایی برسد که همواره در محضر
حضرت باشد.

حال با توجه به اینکه قائلیم خدای متعال نظام احسن آفریده است ،از بین
دو نظام ترسیم شده کدام احسن است؟ به اعتقاد بنده اگر قرار باشد نظام
ٌ
احسن باشد باید حرکت در ماسوی اهلل نیز جاری باشد زیرا حرکت «کمال
بالقوه من حیث ّأنه ّ
ّاو ٌل لمــا ّ
بالقوة» برای اینکه به کمال دیگری برســد.
بنابراین به نظر ما این عالم چون احســن است باید آفریده شود .این دلیل
عقلــی را زمانی میگوییم که آن موانع را برطرف کنیم زیرا همانطور که
گفتیم برای آن طرف دلیل وجود ندارد.

دبیر علمی :از محضر حضرت استاد تشکر میکنیم که باز هم بسیار واضح
و روشن م ّدعا و مطالب را بیان کردند .من خالصهای عرض میکنم:
بر اساس فرمایش ایشان موجود ثابت فقط خداوند است و غیر خدای متعال
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موجود ثابت نداریم .بطن آیه هــو اال ّو ُل و اآلخِر ثبات واجب تعالی را
میرساند و با توجه به اینکه هو االول و اآلخر آمده است میتواند انحصار
را برداشت کرد .که البته شاید از ظاهر آیه هم همین گونه برداشت شود که
تنها خدا است که این گونه است.

سپس اصل م ّدعا بیان شــد که حضرت استاد آن را اینگونه بیان کردند
کــه با توجه به این روایات میپذیریم که حرکت در ماورای طبیعت وجود
دارد و معتقدیم که به تبع وجود حرکت زمان نیز باید وجود داشــته باشد.
از ســوی دیگر هیچیک از ادلّه عقلی بیان شده در نفی حرکت در ماوارای
طبیعت تمام نیست .طبیعت ًا وقتی ادلّه تمام نباشد و روایات معتبر هم وجود
داشــته باشد باید این ظهور را پذیرفت زیرا معتبر است و اعتبار هم بدون
پذیرش معنا ندارد.
این خالصه مفا ّد فرمایشات حضرت استاد بود .عالوه بر اینکه دلیل عقلی
بر وجود حرکت در ماوارای طبیعت نیز ارائه کردند .اکنون از حضرت استاد
رمضانی انتظار داریم که یا پیش از وارد شدن به ادلّه م ّدعا را نقض کنند .اما
برداشت من این است که نقض م ّدعا چندان جالب نیست زیرا باالخره به
ادلّه طرف مقابل باز میگردیم .یعنی اگر ادلّه طرف مقابل تا ّم باشد طبیعت ًا
م ّدعای استاد ّفیاضی را هم نقض خواهد کرد .بنابراین باید سراغ ادلّه رفت.
نکته دیگر اینکه جناب اســتاد رمضانی میتوانند دلیل فلسفی ارائه شده
توســط استاد ّفیاضی را نیز نقد کنند .بنابراین گمان من این است که باید
ّ
اینگونه وارد بحث شد :طرح ادلّه ـ نقض م ّدعا ـ نقد دلیل عقلی حضرت
استاد ّفیاضی.
ردّ ادّ عای وجود زمان در ماوراء طبیعت

ا وارد شدند و هم در آخر عق ً
استاد رمضانی :ایشــان هم نقــ ً
ال ،من نیز
ابتدا نق ً
ال وارد میشوم .ابتدا باید بین روایات جمع کرد .روایاتی که حتی بر
نص متعارض هستند بسیارند .باید از تمامی
حسب ظاهر و بلکه برحسب ّ
نصوص و ادلّه ظهورگیری کرد ،ســپس آن را تعدیل و جمعبندی کنیم و
بعد دست به انتخاب بزنیم.
  .1داللت ظاهر برخی روایات بر عدم وجود حرکت در مج ّردات
محض

الرضا آمده است و روایت
این روایت در توحید صدوق باب ذکر مجلس ّ
ُ َ
َ
بســیار عریض و طویلی است .حضرت رضا در تفسیر کن فیکون
ُ ْ ْ ُ ٌُْ َ َ َُ ُ َْ ُْ ُ
وع»ّ .
میفرماید« :كن ِمنه صنع و ما يكون ب ِه المصن
محل استشــهاد ما از
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ِ َّ َ َّ َ َ َّ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
اینجا آغاز میشود« :فالخلق الول ِمن الل ِه عز و جل ِالبداع ل وزن له و ل
َ
َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ
ــم َع َو ل ل ْو َن َو ل ِح َّس» .10سه تقسیمی که قب ً
ال ذکر کردیم،
حركة و ل س
روایت بسیار زیبا منعکس شده
یعنی :مب َدعات ،مخترعات و مک ّونات ،در این ِ
َ َ َ
ُ َ
ْ
َ ْ ُ َ ٌ َْ ُ ٌَ
ْ َ ْ َّ
َ
استَ « .و الخل ُق الث ِاني ال ُح ُروف ل َو ْز َن ل َها َو ل ل ْو َن و ِهيَ مسموعة موصوفة
9

ً ْ
ْ َ ْ ُ ِّ
َُْ َُْ َ
ً
ْ َ ْ َّ ُ َ
ور ِإل ْي َها َو الخل ُق الث ِالث َما ك َان ِم َن الن َو ِاع كل َها َم ْح ُسوســا َمل ُموسا
غير منظ ٍ
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 .9آلعمران(.47 ،)3
 .10ابنبابویه ،التوحید للصدوق ،ص.436

َ

َ َْ َْ ُ ً
ورا ِإل ْي ه»ّ 11
محل صحبت همین سه سطر است
ق منظ
ذا ذو ٍ 
که عرض شــد و سه مرحله آفرینش را بسیار واضح و روشن
بیان میکند.

خصوصیــات و ویژگیهایــی را که حضــرت در مرحله
ّ
مجردات محض است.
با
متناسب
فرمایند
ی
م
بیان
نخســت
ّ
مجردات
با
متناسب
و خصوصیات و ویژهگیهای مرحله دوم،
ّ
نیمهمحض است و خصوصیات و ویژهگیهای مرحله سوم،
متناسب با موجودات طبیعی و ما ّدی است .البته سخن امام
مانند کالم خداوند به وجوه مختلف قابل توجیه و تبیین است
و آنچه ما اســتفاده کردیــم وجهی از این وجوه اســت .اما
نمیتوان آن را به معنای مذکور محدود کرد بلکه قطع ًا وجوه
دیگری نیز در کار است .ولی با این همه ،آنچه بر حسب فهم
خودمان و ادلّه موجود اســتفاده میکنیم این است که طبق
صریح فرمایش حضرت خلق اول خالی از حرکت است.
  .2دلیل نقلی بر عدم وجود ق ّوه در عالم ماوراء

روایــت دوم در «غرر و درر» مرحوم آمدی اســت که مورد
عنایت بزرگان قوم است،حتی کسانی که معنون به مخالفت
با فلسفه و عرفان هستند ،نظیر جناب میرزا حبیب اهلل خویی
در منهاج البالغه (شرح نهج البالغه) ایشان با وجود اختالف
مشربی که با فالسفه و عرفا دارد ،این روایت را نقل میکند و
آن را مورد تأکید قرار میدهد .روایت این است:

ْ
ُ َ
ٌ
ْ ْ َ َ
ــئل امیرالمؤمنینَ عن ال َع ِال ِم ال ِعل ِو ِّي قالُ :ص َو ٌر َع ِار َية
«س ِ
ِ
َ
ــر َقتْ
َعن ْال َم َو ِّاد َخال َي ٌة َعن ْال ُق َّو ِة َو ال ْســت ْع َد ِاد َت َج َّلى َل َها َفأ ْش َ
ِ
ِ
ِ َ َ َ َْ ِ َ ِ
َو َطال َع َها ف َتلل ْت» 12این همان دو مرتبه جلی و اســتجالیی

است که آقایان در مباحث عرفانی دارند .جالء تجلّی است و
بر اساس تجلّی شروق و طلوع پیدا میکنند و ظاهر میشوند.
«طالَ َع َها َف َت َ ْ
َ
ل َ َل ْت» اشــاره به استجالء
حق تبارک و تعالی آنچه را
است یعنی ّ
که بر اساس تجلی آفرید مورد مطالعه
و اســتجالء قرار میدهــد و با همین
مطالعه واســتجالء بهجت و سرور پیدا
بار َك َّالل ُه َأ ْح َس ُ
کرده و میگویدَ  :ف َت َ
ــن
ْ
خال ِقيــن 13فتألألت یعنی آنها هم
ال ِ
خودنمایی میکنند (جالء و استجالء).
َ ُ
ُْ
« َو أل ِقيَ ِفي ُه ِو َّي ِت َها ِمثال ُه» 14در هو ّیت
این صور عاریه عن الموا ّد مثالش را القا
 .11همانجا.
 .12لیثی واسطی ،عیون الحکم و المواعظ ،ص.304
 .13مؤمنون (.14 ،)23
 .14لیثی واسطی ،عیون الحکم و المواعظ ،ص.304

ََْ

َْ َ

فرمود« .فأظ َه َر َع ْن َها أف َعال ُه» افعال خود را از همین صور عاریه
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ
اطق ٍة ِإ ْن
عن الموا ّد اظهار میکند «و خلق ِالنس َــان ذا نف ٍس ن ِ
َ
ََ َ
َز َّك َاها ب ْالع ْلم َ
والع َم ِل فق ْد ش َاب َه ْت َج َو ِاه َر أ َو ِائ ِل ِعل ِل َها»
ِ ِ ِ
البته همه روایات غرر و درر سندشان حذف شده است و سند
هیچکدام از آنها ذکر نشــده است .صاحب کتاب آنچه را که
به آن اعتقاد داشــته و برایش مسلّم بوده است در غرر و درر
جمعآوری کرده است و عرض کردم جناب آقامیرزا حبیب اهلل
خوئــی در منهاج البالغه این روایت را آورده و روی آن تأکید
کرده است.

  .3قاعده امکان اشــرف ،دلیل عقلی بر عدم وجود
ق ّوه و حرکت در ماوراء

ا ّما ادلّه عقلی من فع ً
ال فقط به یکی از آن ادلّه اشاره میکنم
و آن عبارت اســت از دلیل امکان اشرف .در این برهان ابتدا
باید به لحاظ عقلی انجاء موجودات را تصویر کنیم ،اگر در این
تصویر ،خدشه عقلی وجود دارد بفرمایید و چنانچه معقول بود
معقولیت آن نداریم باید ان را بپذیریم و
و هیچ دلیلی بر عدم
ّ
بعد از اینکه پذیرفتیم آن را ادامه دهیم.
ـ تقسیمبندی موجودات بر حسب ق ّوه و فعل

در فرض و تصور عقلی ،بعضی از موجودات اینگونه هستند
فعلیت محضاند یعنی آنچه را که میبایست داشته باشند
که ّ
دارند و هیچ کم ندارند و همان که باید باشند هستند .این یک
نوع تصویر است .در برابر این تصویر ،تصویر موجودی است
فعلیتی ندارد جز همان ق ّوه.
که ق ّوه محض است .یعنی هیچ ّ
تصویر سوم فرض موجودی است که به اعتباری بالفعل است
فعلیت محض
و به اعتباری بالق ّوه .قسم نخست را که گفتیم ّ
فعلیت محض
اســت آن را هم دو گونه میتوان تصویر کردّ :

فعلیت محض نامحدود و
مقید یــا به تعبیر دیگر ّ
فعلیت محض ّ
مطلق و ّ
فعلیت محض محدود و متناهی.
غیرمتناهی و ّ
اعم از اینکه ممکن باشد یا
روی هم رفته ما چهار تصویر از موجود داریم ّ
فعلیت محض مطلق
واجب ،یعنی( :موجود بما هو موجود) .قســم نخست ّ
نامحدود اســت .همان چیزی که ما از آن به واجب تعالی تعبیر میکنیم و
ادلّه واجب آن را اثبات میکند .قســم دوم در برابر قسم اول ،ق ّوه محض
است که بنابر فرمایشات حکمای مشاء ،همان هیوال است و تا آن جائی که
فعلیت آن ،همان ق ّوه است و
حقیر مطلعم حضرت عالی آن را قبول نداریدّ .
برای ابطال ادلّه آن باید ادلّه الزم را داشته باشید .فع ً
ال نزاع ما در آن نیست
و وارد آن نمیشویم .اما قسم سوم ،موجودی است که به اعتباری بالفعل
اســت و به اعتباری بالق ّوه ،که حضرتعالی این را میپذیرید و قبول دارید
یعنی :موجودات عالم که ما ّده به اعتباری بالفعل هستند و به اعتباری بالق ّوه.
االن آنچه هست بالفعل دارند و مستع ّد تر ّقی و باالتر رفتن از آن نیز هستند.

استاد فیاضی :ماسوی اهلل.
اســتاد رمضانی :فع ً
ال مصداق مشــخص نکنید ،اصل آن را که قبول
فعلیت
دارید کافی اســت .اما قسم چهارم که شما آن را نمیپذیرید و آن ّ
فعلیت
مقید است .اگر ّ
محضی است که نامحدود نیســت بلکه محدود و ّ
محض نامحدود باشــد همان چیزی میشــود که آن را به عنوان واجب
فعلیت محض
فعلیت محض محدود را در برابر ّ
تعالی پذیرفتیم .حضرتعالی ّ
نامحــدود نمیپذیرید اما اگر این تصاویر را در فضای فرض عقلی معقول
بدانیــم ،دلیلی بر ر ّد آن نخواهیم یافت ،غیر از ادلّه نقلی که فرمودید و آن
دلیل عقلی را که هم بیشتر جنبه نقلی داشــت نه عقلی .در ادامه عرض
خواهم کرد.
ـ برهان امکان اشرف مقتضی وجود بالفعل محض محدود است
فع ً
فعلیت
ال کالم در این اســت که آیا میتــوان این موجود ممکن را که ّ
محض محدود اســت از محدوده آفرینش و خلقت کنار زد و گفت خداوند
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تبارک و تعالی موجودی را که بالق ّوه محض اســت و نیز موجودی را که
بالفعل
به اعتباری بالق ّوه اســت و به اعتباری بالفعل ،بیافریند اما به موجو ِد
ِ
محض محدود ،هیچ عنایتی نداشــته باشــد و آن را تحت پوشش وجود
ِ
و ایجــاد خویش قرار ندهد؟ شــما باید با دلیل اثبات کنید که خلق چنین
موجودی ذات ًا محال اســت و ممکن نیســت .دالیلی که شما ذکر کردید
هیچیک دلیل عقلی نبودند.

بالفعل محض که استکمال ندارد ،ولی محدود است
ممکن
شما باید موجود
ِ
ِ
َّ َّ َ ُ َ ٌ َ ْ ُ
َْ ََ
تُ
15
ْ
َ
و به تعبیر قرآن و ما ِمنا ِإل له مقام معلوم یا به قول جبرئیل «لو دنو 
َ ًََ
َ
أ ْن ُملة ل ْح َت َرقت»16 از اینجا به بعد دیگر ح ّد من نیســت و نمیتوانم باالتر
بیایم ،با دلیل عقلی،نه نقلی ثابت کنید که چنین موجودی ذات ًا محال است.
و در عالم عقل هیچ جایگاهی ندارد.
ما میخواهیم صرف ًا فلسفی بحث کنیم ،چون شما روایت خواندید من هم
روایت خواندم .قربان روایت! اما بحث بر ســر این است که ما میخواهیم
عقلی محض بحث کنیم .شــما چه دلیلی برای استحاله چنین موجودی
فعلیت محض است و در عین حال ح ّدش مشخص است و از آن
دارید که ّ
ذ ّرهای باالتر نمیرود و امکان باال رفتن هم ندارد .شما باید ثابت کنید که
چنین موجودی عق ً
ال محال است .در غیر اینصورت برهان امکان اشرف
به ما میگوید که چنین موجودی ممکن اســت و فیض االهی باید شامل
حال آن بشود و آن را پیش از عالم ما ّده ایجاد کند و فیض وجود از طریق
او و به وســاطت چنین موجودی به عالم ماده برســد و این عالم را تحت
پوشش قرار دهد .تحت عنوان اثبات مفارقات ،البته ادلّه دیگری نیز هست،
که جناب خواجه نصیر آنها را در رسالهای گرد آورده است.
البته ما االن در حال ارائه تصویر عقلی هســتیم و معنا و مقتضای برهان
امکان اشرف هم این است که بگوئیم :خداوند ّفیاض علی االطالق یا باید
چنین موجودی را که از عالم ماده اشرف و ممکن است قبل از ایجاد عالم
ماده بیافریند و تحت پوشــش قرار دهد ،یا به طور کلی آن را نیافریند و یا
آن را در عرض عالم ماده ایجاد کند .صورت نخست که مطلوب ماست و
صورت دوم هم مستلزم امساک و جلوگیری از افاض ه است و صورت سوم
هم مستلزم صدور کثیر از واحد است.

حال صحبت ما بر سر این است که ق ّوه اگر به معنای مبدأ
فعل باشد هیچ اشکالی ندارد که ما ق ّوه را در مورد آنها به کار
فعلیت محض هستند هیچ منافاتی
بگیریم و با اینکه بگوییم ّ
ندارد و با هم قابل جمع هستند.

مجردات به معنای مبدأ ّیت فعل است
قوه در
 ّ
ّ

معانی فانی در آیه شریفه ُ
ن َع َل ْيها ٍ
فان
ك ُّل َم ْ

مجردات ق ّوه هست و به ما نسبت دادند
راجع به ق ّوه که ایشان فرمودند در ّ
مجردات ق ّوه وجود ندارد ،الزم است عرض کنیم:
که ما قائلیم به اینکه در ّ
فعلیت .2 ،ق ّوه به معنای مبدأ فعل .اگر مراد
ق ّوه دو معنا دارد .1 :ق ّوه در برابر ّ
فعلیت است بله ما قائلیم که در آنجا ق ّوه نیست .اما
شما از ق ّوه ،ق ّوه در برابر ّ
اگر به معنای مبدأ فعل است ما هم قائلیم که در آنها ق ّوه وجود دارد .چون
آنها مدبّرات امرند ،ف ّعالاند و ف ّعال بودن ،یکی از عناوین عقل است و اینکه
میگوییم عقل ف ّعال ،به همین دلیل است.
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بگذارید خاطرهای را نقل کنم :حضرت استاد حسنزاده آملی
ـ حفظه اهلل تعالی ـ میفرمــود :کتابفروش دورهگردی در
ابتدای خیابان چهار مردان مرا دید و چون مرا میشــناخت و
میدانست که من به کتاب عالقه دارم به من گفت :من این
کتاب را برای شــما آوردم .اما چون از کتب ضالّه است آن را
به عنوان کتاب نمیفروشــم ،ولی جلد و مر ّکبها و قرطاس
آن را به شــما میفروشــم نه به عنوان کتاب .پرسیدم :چرا
میگویی این کتاب از کتب ضالّه اســت؟ گفت :چون دیدم
در آن نوشــته جبرئیل عقل ف ّعال است .گفتم :کتاب را کنار
بگذار ،بعــداً در مورد قیمت و حالل و حــرام بودن خرید و
فروش آن بحث میکنیم .شما میگویید اگر جبرئیل را عقل
ف ّعال بدانیم کفر اســت و چون کتاب مشــتمل بر این است
ضالّه محسوب میشود ،من از شما میپرسم آیا جبرئیل عاقل
اســت یا بیعقل؟ گفت :نمیتوان گفت که جبرئیل بیعقل
است پس عقل دارد و عاقل است .پرسیدم :کمعقل است یا
عقل زیادی دارد؟ گفت :عقلش زیاد اســت ،ح ّد ّ
اقل عقلش از
من بیشتر اســت .گفتم :پس از من ،شما و دیگران بیشتر
میفهمد .پــس اگر زیاد میفهمد آیا از بــاب ـ زی ٌد ٌ
عدل ـ
بگوییم ـ جبرئیل ٌ
عقل :اشکال دارد؟ گفت :نه .گفتم :پس تا
اینجا درست شد که جبرئیل عقل است .اما در ادامه بگو ببینم
آیا جبرئیل بیکار است یا در نظام آفرینش کاری به عهده او
واگذار شده است؟ گفت :کاری به عهده او واگذار شده است.
گفتم :کم یا زیاد؟ گفت :زیاد .گفتم :پس حاال که زیاد اســت
چه اشــکالی دارد که صیغه مبالغه ف ّعال را در مورد او به کار
ببریم و بگوییم جبرئیل ٌ
عقل ف ّع ٌ
ال.

 .15صا ّفات (.164 ،)37
 .16صدرالدین شیرازی ،شرح اصول کافی ،ج ،4ص.17

در مورد بطون که شما برای رفع اشکال روی آن تأکید کردید
و به گونهای سخن گفتید که گویا بطون وقف معصوم است.
اســتاد فیاضی :خیر ،من تصریح کردم کــه دیگران هم
میتوانند آن را بفهمند.

استاد رمضانی :بسیار خوب اگر دیگران هم میتوانند بفهمند
فان باید بگویم
پس راه باز اســت .در مورد ُ ك ُّل َم ْن َعلَ ْيها ٍ
یک معنا همان است که شما با استفاده از ظهر فرمودید ،اما
معانی دیگری هم در اینجا هست .یکی از این معانی این است
که جنابعالی و من همین االن و در همینجا فانی هستیم.

آیا شما همین االن در برابر خدا فانی نیستید؟

استاد فیاضی :من معدوم نیستم بلکه ،من موجود و مکلّف
هستم و لذا فردای قیامت از من سوال خواهد شد.

اســتاد رمضانی :یک معنای تأویلی که در اینجا هست آن
فانیای است که صرف نظر از معنای ظاهری موت و معدوم
شدن میتوان آن را در نظر گرفت .این که بگوئیم :فانی این
است که شیءای که اکنون موجود است ،بعد معدوم میشود
یک معنای عرفی است که معمو ًال گفته میشود و هیچ حرفی
مشتق است
در آن نیست .اما با توجه به مبانی اصولی که فانی
ّ
متلبس بالمبدأ است و نسبت به آنچه
و
ّ
مشــتق حقیقت در ّ
در آینده اســت مجاز است و نسبت به آنچه در گذشته است
اختالفی است که آیا حقیقت است یا مجاز.
ّ
متلبس بالمبدأ است
شکی نیست که فانی در زمان فعلی که ّ
حقیقت است و اگر بخواهید آن را به بعد موکول کنید ّ
شکی
نیســت که مجاز خواهد شد و آنچه اختالفی است نسبت به
من انقضی عنه التلبس بالمبداء اســت .پس امر دایر بین این
است که معنای این کالم حقیقی باشد یا مجازی .اگر حقیقی
باشــد یعنی همین االن هم من و شما و سایرین همه فانی
هستیم و این با سخن شما که فرمودید جبرئیل فانی میشود
هیچ منافاتی ندارد .جبرئیل هست و فانی است نه به آن معنا
که فرمودید بلکه به ایــن معنای باطنی که عرض میکنم،
هــر چند این معنا خیلی هم باطنی نیســت .خالصه عرض
حقیر این اســت که معنای فانی را در آنچه فرمودید محدود
نکنید که مستلزم محدود کردن قرآن است و با عقیده خودتان
نمیسازد.
ذکر فرشتگان مایه استمرار است نه عامل تکامل

وس را مایه تکامل دانستید باید توجه
سب ٌ
وح ق ّد ٌ
راجع به اینکه ّ
کرد که تغذیه فرشتگان با ذکر است و تغذیه فقط و فقط برای
تکامل نیست .اگر فقط و فقط برای تکامل بود فرمایش شما
درست بود .اما استمرار وجود هم یکی از منافع تغذیه است .ما
میخوریم که بمانیم و حذف نشویم.
جناب آقا نجفی قوچانی در کتاب سیاحت شرق ـ تقریب ًا اواخر
کتاب ـ نزاع میان فرشــتگان و انسان را بسیار زیبا و شیرین،
خواندنی و دلنشــین مطرح میکند .میفرماید :ای فرشتگان
وس یا اذکار دیگر
که به عبادت خود مغرور
هستید،سب ٌ
وح ق ّد ٌ
ّ
را میگویید ،نفعی که خود شــما از این اذکار میبرید خیلی
بیشتر است بلکه اص ً
ال شما نفع میبرید نه دیگری ،چون که
شما با این اذکار استمرار وجودی میابید .اگر نخورید میمیرید،
اگر نخورید حذف میشوید یعنی باید ذکر بگویید .ذکر مایه

استمرار وجود شما است .چرا شما اینها را مایه فخر و مباهات خود دانستید
َ
َ
و گفتید َ و َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُنق ِّد ُس لك 17این مایه استمرار وجودی
شما است نه مایه تکامل .حال به همین معنی و با تو ِجه به این احتمال ـ که
قوی هم هست ـ فرمایش شما نقض میشود .زیرا که «إذا جاء االحتمال
بطل االستدالل».
راجــع به آخرین فرمایشتان که آن را بــه عنوان برهان عقلی مطرح
فرمودید و بنده عرض کردم که نقلی اســت عرض میکنیمّ :
شکی در
این نیست که رســول اهلل با صلواتی که خدا ،فرشتگان و مؤمنان
َ
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
ون َعلى َّالن ِب ِّی يا أ ُّي َها
الئكته يصل
بر آن بزرگوار میفرســتند ِ إن الله و م ِ
ِّ
َّ
ُّ َ
ً
ال ِذ َين َآم ُنوا َصلوا َعل ْي ِه َو َسل ُموا َت ْس ِليما 18ارتقای وجودی پیدا میکند.
گرچه برخی از مشــایخ تصریح دارند که فقط و فقط ما از این صلوات
بهره میبریم اما این مورد قبول ما نیســت .قطع ًا آن بزرگوار هم بهره
میبرد.

امــام امیرمؤمنان علی در خطبه  72یا  73که متــن آن را با خود نیاوردم
چون نمیدانستم سخن به اینجا کشیده میشود ،برای حضرت رسول دعا
میفرمایند ،برای ایشان مقامات و درجات عالیه را طلب میکنندّ .
شکی در این
نیست که این درخواست و دعامجازی نیست بلکه حقیقی است .ما معتقدیم این
اکملیت مطرح است.
تکامل است .به همین دلیل در فضای عرفان نظری مراتب ّ
ّ
شکی در این نیست که انسان کامل نسبت به انسانهای مستکمل ،کامل است
اکملیت مطرح است.
و چیزی کم ندارد اما برای او در مقایسه با ّ
حق تعالی مراتب ّ
آیا این معنا ،نقض سخن آقایان است؟ نه ،چون که رسول اهلل به عنوان یک
انسان کامل موجود در عالم طبیعت و عنصرکه هیچگاه پیوند او با عالم عنصر
قطع نمیشود ،همواره در حال طی کردن مراتب اکملیت است که پایان ندارد.
هر چند به حسب ظاهر از نشئه دنیا رخت بربسته است اما صدقات جاریهای
که آن جناب از خود برجای گذاشته همواره به حساب ایشان واریز میشود .و
همچنین نشئه دیگری در کار است و شؤون او برای ما غیرقابل تصور است.
همین االن نیز آن حضرت مشغول است .با توجه به مبانی دیگری که اگر فتح
باب کنیم باز اشــکال پس از اشکال مطرح میشود .فقط خدمتتان عرض
میکنم که هیچگاه رابطه ایشان با عالم طبیعت که عالم استکمال و تکامل
است قطع نمیشود.

سر امام
روایتی بســیار مهم و از غرر روایات اســت که از جابر از اصحاب ّ
السالم ـ فرمودند :وقتی قیامت
باقر نقل شده است که حضرت ـ علیه ّ
برپا شود و بهشتیان به بهشت و جه ّنمیان به جه ّنم بروند ،آنجا و آنوقت
چه میشود .جابر میگوید :دیگر دنیایی و عالمی وجود نخواهد داشت و در
این صورت خداوند هم کاری جز اداره بهشتیان در بهشت و جه ّنمیان در
جه ّنم نخواهد داشــت .حضرت میفرماید :ال واهلل و استشهاد به این
َْ ْ ْ َ
َ َ
آیه میکند :أ ف َع ِيينا ِبالخل ِق ال َّول 19آیا ما از آفرینش نخســتین خسته
س
شــدیم .خیر ما دوباره دست به آفرینش مج ّدد میزنیم بَ ْل ُه ْم فِي لَ ْب ٍ
 .17بقره (.30 ،)2
 .18احزاب (.56 ،)33
 .19ق (.15 ،)50
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نشست علمی


زمان در ماوراء طبیعت

م ِْن خَ لْ ٍق َجدِيــدٍ 20حضرت
میفرماید :خداونــد تاکنون هزار
هزار عالم و هــزار هزار آدم خلق
کرده اســت  -البته ایــن تعابیر و
این معانی مخصوص به این روایت
هم نیست بلکه روایات دیگری نیز
در این زمینه وجود دارد .-حضرت
در ادامه میفرماید :و وقتی قیامت
قیام کرد و بهشــتیان به بهشت و
جه ّنمیان بــه جه ّنم بروند « ُی َج ِّد ُد

ً َ َْ ُُ َ َ ً َ
َ
ق ل ُه ْ م أ ْرضا غ ْي َر
الله خلقا آخر يخل 
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َهذه ال ْرض ت ْحمله ْم َو َس َ
ــم ًاء غ ْي َر
ِِ
ِ
ِ
َ
َّ
َه ِذ ِه الســماء» .باز ارسال رسل و

انــزال کتب صــورت میگیرد باز
شرایع ،عبادت ،فسق ،فجور و ،...باز
قیامت آنان اتفاق میافتد «کذلک
َ
َ ُ
بالده».
یعبد الله في ِ

من االزل همینطور بوده و الی االبد هم همینطور خواهد بود .به همین
دلیل هیچگاه ارتباط حقیقت مح ّمد ّیه با نشئه عالم ما ّده و عالم افرینش قطع
اکملیت برای او هست و صلوات ما هم بر آن
نخواهد شد و همواره مراتب ّ
میافزاید و همینطور درجه به درجه ادامه میابد زیرا در مقایسه با بینهایت
است .و صلّی اهلل علی مح ّمد و آله.
دبیر علمی :فرمایشات جناب اســتاد رمضانی کام ً
ال واضح و روشن بود.
بنابراین از ارئه خالصه ســخنان ایشــان صرف نظر میکنم و مستقیم ًا
پاسخهای حضرت استاد ّفیاضی را میشنویم.
الرحیم.
الرحمن ّ
استاد فیاضی :بسم اهلل ّ

حضرت اســتاد با روایت امام رضا شــروع فرمودند ولی همچنانکه
خودشان نیز در ضمن سخنانشان فرمودند این روایت قابل استناد نیست.
زیرا در این روایت آمده «عمن سمعه» به معنای اینکه راوی ذکر نشده و
حجت میدانیم ولی به شرط
مرسل است .البته ما خبر واحد را در همه جا ّ
حج ّیت .به همین دلیل در مقابل آن آیه شریفه ُ كلُّ
واجد بودن شــرایط ّ
21
ّ
شَ ْ
ــي ٍء هال ٌِك إِ َّل َو ْج َه ُه و روایات در ح ّد تواتر معنوی و ح ّداقل اجمالی
که همه چیز میمیرند ،جبرئیل میمیرد ،عزرائیل میمیرد هرگز نمیشود
به این روایت نگاه کرد چه رسد به اینکه استناد کنیم.
تعارض برهان امکان اشرف با مقام حضرت رسول به عنوان
صادر نخستین

قاعده امکان اشــرف را نیز به عنوان دلیل عقلی اقامه فرمودید ،فرمودید
موجودی که فعلی محض و محدود باشد قاعده امکان اشرف آن را اثبات
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میکند .بله این برای کسی میتواند دلیل باشد که این قاعده
را بپذیــرد ولی بنده علیه این قاعده دلیل دارم .دلیل من این
است که طبق قاعده امکان اشرف هر ممکنی که اشرف باشد
باید قبل از اخس خلق شده باشد.

خود حضرت اســتاد فرمودند حضرت رســول اکرم که
نخستین صادر و باالترین مخلوق خداوند و محیط به تمامی
هستی امکانی هســتند .همان روزی که خلق شدند محدود
بودند و همانطور که اذعــان فرمودند بعد از آن هم تکامل
دارند .طبق این سخن پیامبر اکرم به دلیل اینکه محدود
بودند ،آیا موجود ممکنی که از ایشــان بزرگتر باشد امکان
دارد یا نه؟ خود شما اذعان میکنید که امکان دارد ،زیرا خود
حضرت رسول هم که انسان است موجودی کاملتر از آنچه
ابتدا بوده است میشود ،اگر محال بود که نمیشد .فرمودید
اکملیت را قبول دارید.
رشد به نحو ّ
من عرض میکنم اگر این قاعده درســت باشد میگوید باید
موجودی اشرف از موجود فعلی باشد ،این روال ختم نمیشود
زیرا آن موجود بعدی هم باز محدود است و چون میان محدود
و نامحدود ،فاصله نامحدود است هیچجا متو ّقف نمیشود .در
حالی که یقین ًا مخلوق محدود اســت و باید در نظام احسن
بگنجد یعنی صرف امکان کافی نیست.

اینکه فرمودید هر چه که ممکن است اگر ایجاد نشود امساک
اســت و بر خدا محال است .من در پاســخ میگویم وقتی
میتوان گفت امساک است که آن ممکن اگر نباشد این نظام
از احسن بودن خارج شــود وگرنه میلیاردها برابر هر یک از

احسن است یا موجوداتی
که پس از خلق نمیتوانند
رشــد کنند .خود شما هم
ملتزم نیســتید که حتی
باالترین مخلوق را ثابت
بدانیــد ،بلکه معتقدید که
کامــل اســت و میتواند
اکمل شود.

چیزهایی که خلق شدهاند ممکن وجود دارد .زید که خلق شد
اینکه کنار او کس دیگری باشد ممکن است و محال نیست.
ولی آیا شما ملتزم هستید به اینکه او باید خلق میشد وگرنه
امساک است؟ اینطور نیست و هر ممکنی باید در مجموعه
نظام احســن بگنجد تا خلق شود .به همین دلیل به نظر من
قاعده امکان اشرف باطل است و چون باطل است نمیتوان
تمسک کرد.
به آن ّ

فرمودید باید اثبات کنم که محدود بالفعل محض محال است.
عرض من این اســت که محال بودن آن به این خاطر است
کــه محدود بودن آن به همان دلیل که ذکر کردم نظام را از
احسن بودن خارج میکند .آیا شما این دلیل را نقلی میدانید؟
این دلیل عقلی است زیرا عقل میگوید مخلوق محدود است.
من تأکید کردم که نخستین مخلوق که رسول اکرم است
ّ
ٌ
محدود»
مخلوق
باید محدود باشد چون عقل میگوید« :کل
ٍ
ّ
ٌ
مخلوق».
محدود
کما اینکه آن طرف را هم میگوید که «کل
ٍ
پس نخستین مخلوق با دلیل عقلی محدود است.

این مخلوق که محدود است بهتر است بتواند با حرکت کمال
پیدا کند .خود حرکت کمالی اســت که در او ایجاد میشود و
مقدمهای باشــد برای کمال دیگری که نــدارد .و ق ّوهای که
عرض کردم نه به معنای توان فعالیت بلکه به این معنا است
که میتواند از آنچه هست بیشتر شود یعنی همان که شما
در معنای نخســت فرمودید .بنابراین عرض من این بود که
اگر در موجودات عالم توان کمال وجود داشــته باشد ـ توان
کمال یعنی همان ق ّوه به معنای اســتعداد ـ این نظام ،نظام

بنابراین ما معتقدیم دلیل
عقلی وجود دارد بر اینکه
موجــود بالفعــل محض
محدود وجــود ندارد .زیرا
خــدای متعــال بهترین
نــوع را میآفریند که اگر
نیافریند امســاک است.
امساکی که شما فرمودید
اینجــا معنا دارد نه در مورد هر ممکنی بلکه اگر آن ممکنی را که بهترین
است خلق نکند نعوذ باهلل یا از سر جهل است یا از سر عجز است یا از سر
بخل و امساک است و هر کدام باشد محال است.
موجودات متناسب با ظرفیت وجودیشان تکامل دارند
َّ َّ َ ُ َ ٌ ُ
ا ّما استنادتان به آیه شریفه َ و ما ِمنا ِإل له م
قام َم ْعل ٌوم 22پاسخ این است

که هرگز داللت آیه بر این نیســت که :حرکت وجود نداشــته باشد .من
مقــام معلوم و ح ّدی دارم که نمیتوانم از آن باالتر بروم و در ح ّد رســول
اکرم نیســتم .هر چه من رشد کنم رســول اکرم هم رشد میکند و
چون ظرفیتهای او بیشتر است رشد او هم سریعتر است .یعنی هر چه
عالم پیش میرود نه تنها فاصله موجود محدودتر از موجود محدود از بین
نمیرود بلکه بیشتر هم میشود.
آیه اشاره دارد به اینکه اگر کسی در این عالم در یک مقامی هست فقط در
آن مقام میتواند فعالیت کند .مثل اینکه بگوییم استاندار این شهر جایگاهی
دارد ،یعنی هرگز نمیتواند در ح ّد یک مرجع ســخن بگوید .استاندار باید
دقیق ًا طبق نظر رهبر و مرجع عمــل کند وا ّال طاغوت خواهد بود .این به
معنای آن نیست که استاندار نتواند با عملکرد صحیح به گونهای باشد که
فردایش بهتر از امروزش شــود .مقام معلوم جلوی حرکت او را نمیگیرد.
مقــام معلوم یعنی هر موجودی هر ظرفیت و محــدودهای دارد در همان
ْ ََ ْ ُ َ ًََ
َ
ت أ ْن ُملة ل ْح َت َرقت» نیز
محــدوده و ظرفیت میتواند پیش برود« .لو دنــو 
ّ
یعنی من کجا و رسول اکرم کجا؟ اما نه اینکه من متوقفم .خیر .من رشد
میکنم و رسول اکرم نیز رشد میکند ولی هرگز من در جایگاه او نیستم.
متلبس است ،ما هم قبول داریم .اما
ا ّما اینکه فرمودید
ّ
مشــتق حقیقت در ّ
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نشست علمی


زمان در ماوراء طبیعت

مشتق حقیقت
متلبس بالمبدأ حال ال ّنطق بلکه تصریح کردهاند که
ّ
نگفتهاند ّ
ضارب غداً ـ در
متلبس بالمبدأ حال ال ّنسبه .اگر شما گفتید ـ زی ٌد
ٌ
است در ّ
کفایه آمده اســت در صورتی که که همان فردا زید ضارب باشد صحیح و
تلبس در هنگام نسبت معیار است .من عرض میکنم
حقیقت است .زیرا ّ
ٌ َّ
ُ ُّ َ ْ َ َ
ُ ُّ َ
َ
ْ
ْ
َ
هالك ِإل وجهه ظهور در
کــه آیات كل من عليها فانٍ و كل شــی ٍء ِ
استقبال دارند یا ظهور در حال ؟ ّ
شکی نیست که ظهور در استقبال دارند.
«فان» آنطور که در متون دینی
زیرا در حال حاضر که شیء موجود استٍ .
ْ ُ ُّ َ
َ
آمده « َيا َم ْن َي ْبقى َو َيف َنى كل ش ْیء» در معنای یفنی به کار رفته است .اگر
این باشد هیچوقت ُ ك ُّل َش ْیء ٌ َّ َ ْ َ
تلبس به مبدأ نمیتواند
هالك ِإل وجهه و ّ
ٍ ِ
دلیل بر این باشد که بنده همین االن فانی هستم.

فانــی یعنی چیزی که از کار افتاده باشــد .همانطور که امیرالمؤمنین در
ابتدای وصایای خود میفرمایند« :م َِن الشّ یخ الفان »...یعنی من در شرایط
فعلی که ضربه خوردهام دیگر آن قوا و توانایی بدنی را که داشتم ندارم همه
ما میدانیم که ُ ك ُّل َم ْن َع َل ْ
ها
ي
فان مربوط به االن نیست .االن در حال
ٍ
َ
َ َّ َّ ْ ْ َ َ ْ
سان ل َيطغى * أ ْن
طغیان کردن هستیم .طبق فرمایش قرآن كال ِإن ِالن
َر ُآه ْاس َت ْغنى .چطور میشود چنین انسانی فانی باشد .این فانی ظهور در
تلبس ذات
آینده دارد یعنی ِ
تلبس آن ّ
زمان نســبت آن حال نیست و معیار ّ
است به مبدأ در حین نسبت .بنابراین استدالل شما تمام نیست.
استاد رمضانی :به صورت کلّی عرض میکنم .من وقتی که این مناقشات
را از حضرت استاد شــنیدم به یاد فرمایش امام امیرمؤمنان افتادم که
تمســک نکن زیرا
حنفیه فرمود :در مقابل خوارج به قران ّ
ظاهراً به مح ّمد ّ
قرآن ح ّمال ذووجوه است .ممکن است شما از آیات قرآن وجوهی را به نفع
خودتان بیاورید و طرف مقابل هم از همین قرآن وجوهی را به نفع خودش
ذکر کند .به هر حال من سریع و فهرستوار چند نکتهای را عرض میکنم.

نکته اول :اینکه میگویند رسول اهلل صادر نخستین است برخالف آن
تصوری کــه در ذهن افراد به وجود آمده و شــما هم به آن تکیه کردید
شخص رسول اهلل منظور نیست .منظور مرتبه ایشان است و آن مرتبه
است که صادر نخستین است که رسول خدا در قوس صعود با آن مرتبه
م ّتحد میشود نه اینکه نزو ًال شخص رسول اهلل همان بوده باشد که بعد
شما استدالل خود را بر آن مترتّب کنید.
نکته دوم :در مورد قاعده امکان اشــرف اســت که در آن تأکید بر صرف
امکان و اشرف بودن است و نباید چیز دیگری به آن اضافه کرد.

نکته سوم :در مورد اینکه فرمودید زید مثل خود را در کنارش داشته باشد
آن هم ممکن میشــود .خیر ،این اجتماع مثلین اســت که محال است و
ممکن نیست.
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استاد فیاضی :منظورم این است که همانجا که زید است
مثل او هم دقیق ًا همانجا در کنارش باشد.

استاد رمضانی :همان هم محال است.

نکته چهارم :اینکه ما هرگز محدود ّیت را مورد اشــکال قرار
ندادیم .ما محدود ّیت انسان کامل یا شخصی که شما به آن
اشاره کردید یا هر موجود ممکن اشرف دیگر را مورد اشکال
قرار ندادیم که شــما به ما اشــکال میکنید .اتفاق ًا ما عنوان
فعلیت محض محدود را به آن دادیم .اص ً
ال فرض همین است
ّ
که محدود باشد.

نکته پنجم :اگر این فرمایش را بپذیریم که هر دو موجود حرکت
میکنند ،پس جبرئیل باید به مرحله رســول اهلل برسد و این
همان چیزی است که روایت میگوید محال است و نمیشود.
طبق فرمایش شــما به هر جایی که رسول اهلل رسیده باشد
جبرئیل هم باالخره میرسد ،منتها رسول اهلل در آن لحظه باز
هم جلوتر است .اما این با متن روایت نمیسازد.
استاد فیاضی :روایت که کلّ ّیت ندارد ،جبرئیل در آن زمان
نمیتوانست اما بعد از آن زمان میتواند.
استاد رمضانی :خیر ،ادلّه نقلی مانع است .احدی نمیتواند
به مقامات انبیا برسد.

نکته ششم :اینکه ما هیچگاه معنایی را که جنابعالی از آیات
اســتظهار کردید ر ّد نکردیم ،بلکه آنها را پذیرفتیم اما گفتیم:
معانی قرآن محدود به اینها نیســت .معنای شما از فانی را
ما هم قبول داریم اما شــما باید ثابت کنید آن معنایی که ما
میگوییم محال است و از آیه به دست نمیآید .در واقع نباید
معنای آیات را به یک معنا که مورد نظر شماست محدود کنید.
و صلّی اهلل علی مح ّمد و آله
دبیر علمی :من یک جمعبندی کوتاه داشته باشم:

مهمترین نکته در بیانات جناب استاد ّفیاضی این بود که ادلّه
مجردات نفی کند .یعنی
فلسفی نمیتواند زمان و حرکت را در ّ
هیچکدام از آن ادلّه تمام و کامل نیست .اما خالصه فرمایش
جناب اســتاد رمضانی این است که ادلّه تمام است .البته این
بحث در فرصتی دیگــر ادامه خواهد یافت .باز هم از حضور
گرم همه دوستانی که تشریف آوردند و از اساتید محترم تشکر
میکنم .و صلّی اهلل علی مح ّمد و آله ّ
الطاهرین.

نشست علمی

حدوث و قدم و کیهانشناسی
جدید ،نقد دیدگاه هاوکینگ

نشســت علمی با موضوع «حدوث و قدم و کیهانشناســی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک در این زمینه» در تاریخ 19
اســفندماه  1395در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد .در این نشست علمی آقایان دکتر میثم
توکلیبینا (عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) ،علیرضا جاللیفر و حجتاالسالم والمسلمین
علی عباســی (معاونت پژوهش مجمع عالی حکمت اسالمی ) مطالبی ارائه نمودند .دبیری علمی این نشست را دکتر
محمدتقی موحد ابطحی (عضو گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) بر عهده داشتند .متن کامل این
نشست علمی تقدیم خوانندگان محترم میشود.

نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

رب
الرحیم الحمدهلل ّ
الرحمن ّ
دبیر علمی :بسم اهلل ّ
سیدنا مح ّم ٍد و علی
السالم و ّ
العالمین ّ
الصلوه علی ّ
الط ّیبین ّ
آله ّ
الطاهرین

خدمت عزیزان حاضر در جلســه عرض سالم و خیر مقدم دارم .دوستان
محترم حتم ًا میدانند که مجمع عالی حکمت اسالمی بنا به توصیه مقام
ّ
معظم رهبری شــکل گرفت و تحت اشراف حضرات آیات جوادی آملی،
سبحانی و مصباح اداره میشود .یکی از برنامههایی که به صورت مرتّب در
مجمع برگزار میشود ،بررسی مناسبات فیزیک ،فلسفه و کالم است .تا به
حال مباحث مربوط به ما ّده و انرژی در فلسفه و فیزیک بحث شده است.
جلســه قبل هم ،در ارتباط با اصل آنتروپیک و غایتمندی عالم برگزار شد
و در این جلســه قرار است درباره "حدوث و قدم در کیهانشناسی جدید"
بحثکنیم.
همانطور که میدانید مباحث فیزیکی در حوزه کیهانشناسی و بعد از آن
االهیاتی داللتهایی دارد .اگر ما در حوزه فیزیک
در حوزه مباحث فلسفی و ّ
نسبیتی بیاندیشیم یا کوآنتومی
در سطح فیزیک کالسیک باشیم ،یا اینکه ّ
خاصی از کیهان به دست میآوریم و این تلقّی
نسبیت کوآنتومی ،تلقّی ّ
یا ّ
در حوزه فلسفه و کالم داللتهایی خواهد داشت.

به طور مثــال وقتی نظریه انفجار بزرگ 1مطرح شــد ،بــرای بعضی از
االهیدانان ج ّذاب به نظر رســید ،زیرا احساس میکردند که بحث درباره
االهیاتی مناسبی از جمله در ارتباط با
قبل از زمان انفجار بزرگ داللتهای ّ
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1. The big bang theory

خالق داشته باشد .اما در طرف مقابل هم تالشهایی صورت
نســبیت عام
گرفت تــا با دنبال کردن برخی دیگر از نتایج
ّ
آینشــتاین 2بحث ازلی بودن عالم را مطرح کنند .اینکه عالم
نقطه آغاز زمانی دارد یا به لحاظ زمانی ازلی است داللتهای
االهیاتی متفاوتی در ارتباط با خالق میتواند به همراه داشته
ّ
باشد.

همانطور که میدانید آقای هاوکینگ در بحث کیهانشناسی
دیدگاههای ج ّذابی دارد که بســیاری از آنها به زبان ساده در
قالب کتابهایی نوشته و اغلب آنها نیز به زبان فارسی ترجمه
شده اســت .بحثی که میخواهیم در این جلسه دنبال کنیم
االهیات با دیدگاههای مطرح
بررسی مناســبات فلســفه و ّ
شده توســط هاوکینگ در مورد پیدایش از عدم است .اینکه
هاوکینگ دقیقا چه میگوید؟ و ایــن که آیا خأل کوآنتومی
همان عدمی اســت کــه در حوزه فلســفه و کالم از آن یاد
میشــود؟ و این که ایده هاوکینگ در ارتباط با خالق و ناظم
عالم چه داللتهایی میتواند داشته باشد؟ و ...از جمله مباحثی
است که إن شاء اهلل در این جلسه دنبال خواهیم کرد.
قرار بود ابتدا در خدمت جناب حجتاالسالم دکتر عباسی
باشــیم که بحث خلق از عدم را در فلسفه و کالم مطرح
کننــد و بعد از محضر آقایان دکتــر توکلّیبینا و جاللیفر
2. General relativity

اســتفاده کنیم تا مباحث مربوط به تئوری هاوکینگ را در
مورد کیهانشناسی و خأل کوآنتومی دنبال کنند .اما برای
عباسی مشکلی پیش آمده و با تأخیر در جلسه
آقای دکتر ّ
حاضر خواهند شــد ،به همین دلیل ابتدا در خدمت جناب
آقای جاللیفر خواهیم بود.

رشــته تحصیلی جناب آقای جاللیفر فیزیک بوده و ایشان
م ّدتهاســت که در حوزه مباحث فلســفه فیزیک پژوهش
میکنند .از ایشان میخواهیم تا ضمن اشاره به نظر ّیاتی که
در حوزه پیدایش عالم مطرح اســت ،جایگاه آقای هاوکینگ
را در این حوزه بررســی کنند و اگر در طول زمان در نظر ّیات
آقای هاوکینگ تحولی اتفاق افتاده اســت به این تحوالت
فکری هم اشاره کنند.
پس از آن در خدمت آقای دکتر تو ّکلیبینا هستیم تا توضیح دهند
که تعبیر پیدایش از هیچ در کیهانشناسی جدید دقیق ًا به چه معنا
است؟ و آیا میتوان از آن نتایجی در حوزه کالم گرفت؟
عباسی تشریف
إن شــاء اهلل در انتهای جلسه که آقای دکتر ّ
میآورند به این بحث خواهند پرداخت که میان دیدگاههای
جدید در حوزه کیهانشناسی با مباحثی که در فلسفه و کالم
اســامی در حوزه خلق از عدم مطرح است چه نسبتی وجود
دارد؟ اگر واقع ًا خلق از عدم انکار شود با بحث عدم وجود خدا
چه نسبتی پیدا خواهد کرد؟ و مباحثی از این قبیل که دغدغه
ذهنی دوســتان
است.

آقـای جاللیفر:
الرحمن
بسم اهلل ّ
الرحیم .من سعی
ّ
خودم را میکنم،
البته کار سختی
است .برای اینکه
ســریعتر ســراغ
اصــل موضــوع
بــروم ،از ا ّدعای
هاوکینگ آغاز و
ســعی میکنم فقراتی را که در آن مطرح شــده است تا ح ّد
امکان توضیح دهم .اگر بعضی قســمتها کمی گنگ باقی
میماند طبیعت بحث است ،زیرا اگر قرار باشد همه چیز دقیق
تبیین شــود به زمانی بیش از این نیاز اســت .به هر صورت
در همیــن ابتدا عذرخواهی میکنم چــون مطمئ ّن ًا از بعضی
قسمتها به اجمال عبور خواهیم کرد.

وجود جهان هستی از دیدگاه هاوکینگ

ا ّدعای اصلی هاوکینگ این است که طبق مدلهای فیزیکیای که امروز
داریم یا ح ّداقل امیدواریم در م ّدت کوتاهی به آنها برسیم میتوانیم تبیین
کنیم که چگونه ممکن اســت عالم از هیچ بــه صورت خود به خودی به
وجود آمده باشد.
برای اینکه معنای این عبارت را بفهمیم باید به چند نکته د ّقت کنیم:

 .1معنای مدلهای فیزیکی بحث جدیاست اما من وارد آن نمیشوم چون
احتما ًال آقای دکتر تو ّکلی راجع به آن توضیح خواهند داد.

 .2به وجود آمدن جهان از هیچ و به صورت خود به خودی .این دو موضوع
را در مدلهای فیزیکی موجود توضیح خواهم داد .جهان فیزیکیای که در
مورد آن صحبت میکنیم یعنی آن چیزی که به عنوان جهان در فیزیک
به آن میپردازیم ـ جهان به طور عمومی ،صرف نظر از اجزاء آن ـ ســه
شاخصه و در واقع سه قسمت مشخص دارد که باید از هم تفکیک شود:

ـ بستری که جهان در آن اتفاق میافتد که به آن فضا-زمان میگوییم و
در فیزیک جدید آن را با عنوان پکیج فضا-زمان میشناسند .در مورد آن
توضیح خواهم داد.

ـ ما ّده اولیه یا همان ما ّده فیزیکی که رفتارها فیزیکی را انجام میدهد و بر
هم کنش دارد یعنی نیرو وارد میکند و نیرو میپذیرد و برای آن اتفاقاتی
میافتد.
ـ قوانینی که در این بستر و بر این موا ّد حاکماند.

از ترکیب این ســه آن جهان فیزیکیای که در مورد آن صحبت میکنیم
پدید میآید .یعنی اگر میخواهیم جهان فیزیکی را بشناسیم باید:
ـ بستر را درست درک کنیم و بدانیم که فضا-زمان چیست و چگونه رفتار
میکند.
ـ ماده اولیه را بشناسیم.

ـ قوانین حاکم بر آن را بشناسیم.

من ســعی میکنم هر یک از این فقرات را به نحو بسیار اجمالی توضیح
دهم:
ماهیت فضا و ارتباط آن بــا زمان در فیزیک جدید و فیزیک
کالسیک

 .1فضا ـ زمان در فیزیک کالســیک یک مفهوم کام ً
ال مطلق و تفکیک
شده بود به این معنا که یک فضای مطلق وجود داشت .احتما ًال اگر دوستان
با مباحث فیزیک جدید قرابتی نداشته باشند در حال حاضر این دیدگاه در
ذهنشان وجود دارد و اگر فیزیک جدید را دیده باشند شاید یک قدم جلوتر
باشند.

در فیزیک کالســیک فضا ـ زمان را از هم جدا میکردند .فضای مطلق
ســه بُعدی وجود داشــت و زمان مطلق ،طولها ثابت بود و میتوانستیم
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

مختصات را در آن تغییر دهیم ولی قالب کلی فضا در 3این دســتگاه
مبدأ
ّ
قابل تغییر نبود .فقط میتوانستیم محورها را بچرخانیم و مبدأها را جابهجا
کنیم یعنی فرمولبندیهای عوض میشد ولی فاصلههای فضایی عوض
نمیشــد .زمان نیز کام ً
ال مطلق بود یعنی نه امکان برگشت به عقب در
آن وجود داشــت و نه امکان افزایش و کاهش سرعت آن .هیچ ربطی به
ناظر آزمایشگر نداشت و کام ً
طی
ال از کنترل او خارج بود و مسیر خود را ّ
میکند .فقط میتوانســتیم مبدأ آن را تغییر دهیم ولی حتی جهت آن هم
قابل تغییر نبود.

با مق ّدماتی که اتفاق افتاد زمان و مکان وارد
نســبیت شــد .به بعضی از
ّ
این مق ّدمات اشــاره میکنم :مث ً
ال فرض کنید در فیزیک کالســیک که
بر پایــه فیزیک نیوتنی بود نتایجی به دســت میآوردیم و بحثی به نام
الکترومغناطیس هم در فیزیک مطرح بود ،وقتی سعی میکردیم این دو را
جزئیات آن نمیپردازم
بــا هم ادغام کنیم اتفاقات عجیبی میافتاد .من به ّ
ولی به هر حال با هم قابل جمع نبودند .اینها و بعضی آزمایشات تجربی
انجام شده که با فیزیک کالسیک مغایرت داشت باعث شکلگیری ایدهای
نسبیت انجامید.
در ذهن آینشتاین شد که به ّ
آینشــتاین پس از پشت سرگذاشتن آن مق ّدمات به این نتیجه رسید که ما
نبایــد فضا ـ زمان را مطلق تصور کنیم و نباید آنها را از یکدیگر تفکیک
کنیم .یعنی وضعیت ناظر میتواند بر جریان زمان و نیز بر وضعیت فضایی
نسبت به یکدیگر تأثیرگذار باشد .فرض کنید من فاصله زمانی میان دو
پدیده را  2ثانیه اندازهگیری کنم ولی ناظر دیگر با وضعیت متفاوت همین
فاصله را  2/1ثانیه اندازهگیری کند .یا مث ً
ال یک ناظر فاصله بین دو انفجار
در کیهان را  100سال نوری اندازهگیری کند و ناظر دیگری همین فاصله
را  80سال نوری اندازهگیری کند.

نســبیت که در زمان طرحشان اصول منطقی و
بنابراین با توجه به اصول
ّ
معقولی بودند و در اشــل علمی نیز تا ح ّدی تأیید شدند نه فاصلهها مطلق
بود و نه زمان .این دو با هم یک پکیج چهار بُعدی تشــکیل میدادند .در
واقع ما به جای اینکه یک فضای سه بُعدی و یک زمان تک بُعدی مج ّزا از
هم داشته باشیم ،یک فضا ـ زمان چهار بُعدی داشتیم .در فرمولبندیهای
خود فضا ـ زمان را اینگونه در نظر میگرفتند زیرا میان آنها همبســتگی
خاص 4بود.
نسبیت ّ
وجود داشت .این مسأله در مورد ّ
تــا اینجا ما یک تصور چهار بعدی از فضا به دســت آوردیم و آن را مانند
مختصات دکارتی که یک صفحه تخت است میدانیم .اگر یک
دســتگاه
ّ
فضای تک بعدی و یک زمان را در نظر بگیریم و بخواهیم آن را در ذهن
تصویر کنیم یک نمودار دو بعدی دکارتی خواهیم داشت که یک محور آن
مکان است و محور دیگر آن زمان و کام ً
ال مانند یک صفحه تخت است.
در واقع فضا-زمان چهار بعدی قابل شــهود و تصور نیست ولی میتوان
چنین چیزی را برای آن در نظر گرفت یعنی چیزی که تخت است و کام ً
ال
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مانند یک فضای عادی دکارتی رفتار میکند .سپس میتوانیم
به این فضای تخت خمیدگی و پیچش را اضافه کنیم و بعضی
از رفتارهــای فیزیکی را بر این پیچشها و خمشها در فضا
مبتنی کنیم.

نسبیت عام همان فضا-زمان چهار بعدی را
بنابراین آینشتاین در ّ
نسبیت خاص بنیان گذاشته بود خمیدگی و پیچش میدهد
که در ّ
و میگوید این خمیدگی که در فضا-زمان ـ د ّقت کنید که این دو
را نباید از هم تفکیک کرد ـ اتفاق میافتد نشأت گرفته از اموری
است .هر جرمی که در یک نقطه از زمان و یک نقطه از فضا قرار
دهیم در فضا-زمان اطراف خود (در بستری که در آن قرار گرفته
است) تغییرات و خمشهایی ایجاد میکند و این خمش میتواند
بر اجرام دیگر تأثیرگذار باشد.
مثال معروف آن این اســت که ما به جای اینکه فکر کنیم
اجرام همدیگر را جذب میکنند بهتر است فکر کنیم که یک
شبکه الســتیکی داریم که وقتی یک وزنه سنگین روی آن
قرار میگیرد این شــبکه دچار یک فرورفتگی میشود و اگر
جرم دیگری در مجاورت آن قرار گیرد تحت تأثیر خمشی که
ذره به سمت آن
در فضای اطراف این جرم ایجاد شــده ،این ّ
حرکت میکند .بنابراین علّت جاذبه تأثیر جرم بر فضا-زمان
اطراف خود و تأثیر فضا-زمان بر جرم دیگر است.

این ایدهای بود که مطرح و فرمولبندی شــد و بر هندســه
دیفرانســیل خمیدهخم مبتنی است .محاسبات ریاضی آن تا
ماهیت بحث و آنچه از نظر کیفی
حدودی پیچیده است ولی ّ
میتوان توضیح داد در همین ح ّد اســت .نتیجه آن این است
که فضا ـ زمان خود یک عنصر دینامیک است یعنی چیزی
که تأثیر میگذارد و تأثیر میپذیرد .این نکته بسیار مهم است:
نســبیت عام یک عنصر دینامیک است که
"فضا-زمان در
ّ
تأثیر میگذارد و تأثیر میپذیرد".
این فضاـ زمان خمیده در دل مجموعهای از محاسبات ریاضی
ریاضیات حاکم بر این قوانین است که
قرار میگیرد .در واقع
ِ
معرفی میکند و لزومی ندارد که ما شهود دقیق و کاملی
آن را ّ
از آن داشته باشیم و در حقیقت چنین شهودی دست نیافتنی
اســت .زیراحتی تصور و شــهود فضاـ زمان چهار بعدی هم
برای ما غیرممکن است چه رسد به اینکه بخواهیم این فضا-
زمان چهار بعدی را خمیده کنیم .برای خمیده کردن آن الزم
است آن را ح ّداقل در یک بعد پنجم در نظر بگیریم .بنابراین
نســبیت عام به دنبال شهود آن نیستیم و کسی نمیتواند
در
ّ
شکلی را ترسیم کند و بگوید این جهان خمیده ما است .بلکه
صرف ًا مجموعه روابط ریاضی حاکم بر هندسه خمیدهخم است
که ذ ّرات را هدایت میکند.

داســتان فضا ـ زمان را فع ً
ال در اینجا متو ّقف میکنیم تا نکته
طی رصدهای جــدیای که در ربع اول
دیگــری را بیان کنمّ .
قرن بیستم صورت گرفت ،مشاهده شد که کهکشانهایی که
در اطراف ما وجود دارند در حال دور شــدن از ما هســتند و هر
چه از ما دورتر باشند سرعت دور شدنشان هم بیشتر میشود.
این مشاهدات به طرح این ایده انجامید که احتما ًال کهکشانها
زمانی در کنار هم بودهاند و از یک نقطه نشأت گرفتهاند .این ایده
به شکلگیری تئوری انفجار بزرگ منجر شد که تئوری معروفی
است و احتما ًال دوستان همگی با آن آشنا هستند .بر اساس این
تئوری تمام جرم عالم در یک زمانی در گذشــته ـ تقریب ًا 13/7
میلیارد سال پیش ـ در یک نقطه متمرکز بوده است و بعد در اثر
یک انفجار گسترش یافته است.
نسبیت عام مطرح کردند
وقتی مفهوم انفجار بزرگ را در دل ّ
مشاهده شد که وقتی جرم فشرده میشود و تراکم و چگالی
آن افزایــش میابد ـ همانطور که گفتیم جرم در فضا-زمان
تأثیرگذار اســت .وقتی میزان فشــردگی این جرم بینهایت
افزایش یابد میزان تأثیرگذاری آن بر فضاـ زمان هم بینهایت
افزایش میابد .گویا فضاـ زمان را کام ً
ال مچاله میکند .عالم
فیزیک این وضعیت را تکینگی (تکینه بودن) مینامند .تکینه
بــودن یعنی جایی که پارامترهای فیزیکی در آن آنقدر زیاد
می-شود که محاسبات و فرمولبندیها به سمت بینهایت
میل میکند.
نســبیت عام در قبال پدیده تراکم اولیه و
یکی از مالحظات
ّ
انفجار بزرگ همین تکینگی بود .تکینگی یعنی نقطهای که
در آن بینهایت فشردگی وجود دارد .آنقدر فشردگی در آن
باال اســت که پارامترهای فیزیکی به سمت بینهایت میل
میکند و این به معنای آن اســت که قوانین فیزیکی اص ً
ال
نســبیت عام ا ّدعا میکند که در
در آن جواب نمیدهد .خود
ّ
لحظات نخستین که این درهم تنیدگی شدید وجود دارد اصالً
قابلیتی ندارد.
هیچ ّ

اگر بخواهیم این مســأله را در قالب یک مثال ریاضی بیان
کنیم مانند این اســت که بگوییم ∞=∞ و بعد بخواهیم از
طرفین تســاوی بینهایتها را با هم ســاده کنیم .در اینجا
ماهیت عددی نخواهد داشت تا ما با آن رفتار
بینهایت دیگر ّ
نسبیت عام نیز عم ً
ال در
عددی بکنیم .به همین ترتیب قوانین ّ
قابلیت عقبرفت را نخواهد داشت.
آن نقطه از بین میرود و ّ

اولیه آقای هاوکینگ در آثار گذشتهاش این بود که ما
ذهنیت ّ
ّ
به عقب باز میگردیم تا به نقطه نظیر این تکینگی برسیم که
دیگر نتوانیم از آن عقبتر برویم .یعنی قوانین فیزیکی به ما
اجازه نمیدهند که از این مرحله عقبتر برویم .بنابراین چیزی

به اسم شــروع زمان در فیزیک معنایی ندارد و یا ح ّداقل براساس قوانین
فیزیکی امروز نمیتوان آن را معنا کرد .بنابراین ما باید از جایی شــروع به
توصیف کنیم .آقای هاوکینگ حدود  15یا  20سال گذشته چنین دیدگاهی
داشت.

نسبیت عام ماقبل آن نقطه معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است.
بنابراین در ّ
ما فقط میدانیم که این فشردگی از یک نقطه وجود داشته و بعد از آن تو ّرم
یا انفجاری اتفاق افتاده است که باعث گسترش این فشردگی شده است.
اما در هر صورت میدانیم که این فشردگی گسترش یافته است .داستان
تو ّرم داستان بسیار مفصلی است و تئوریهای کام ً
ال متفاوتی برای تبیین
آن وجود دارد.

بنابراین در فیزیک یک بحث جدی در مورد خود موضوع فضا-زمان وجود
دارد.

جرم و انرژی در فیزیک جدید و کالسیک

اولیه است.
موضوع دومی که به جهان فیزیکی ما معنا میدهد بحث ما ّده ّ
اولیه همان چیزی اســت که در فیزیک کالسیک آن را به اسم جرم
ما ّده ّ
نسبیت خاص میان
میشــناختیم .فکر میکنم همه دوستان بدانند که در ّ
جرم و انرژی ـ که انرژی فیزیکی از مفاهیم فیزیک کالســیک بود -یک
ماهیت یگانه و واحد دانستند.
همعرضی به وجود آمد و این دو را به لحاظ ّ
به تعبیر دیگر آنها را دو صورت مختلف از یک مفهوم دانستند به گونهای
که جرم به انرژی و انرژی به جرم قابل تبدیل است.

من بحث جرم و انرژی را از هم تفکیک نمیکنم زیرا در فیزیک جدید جرم
ّ
مستقل مطرح نیستند .هر دو آنها در واقع مجموعهای از
و انرژی به صورت
ماهیت آنها فرق میکند ،گاهی به شکل الکترون و گاهی
ذ ّرات هستند که ّ
به شکل فوتون ظاهر میشود .وقتی به شکل فوتون ظاهر میشود انرژی،
و وقتی به شــکل الکترون ظاهر میشود ما ّده نام دارد که هر دو میتوانند
ماهیت
دارای جرم یا انرژی افزوده نسبت به حالت پایه باشند .اما از لحاظ ّ
فرقی با هم ندارند .اگر این همعرضی جرم و انرژی را بپذیریم آن چیزی
اولیه جهان خواهد بود.
که جرم و انرژی است همان ما ّده ّ

نسبیت توسعه خود
مکانیک کوآنتوم نیز در همین قرن بیســتم به موازات ّ
را آغاز کرد و ســعی کرد تا قوانین حاکم بر ما ّده را توصیف کند .مکانیک
کوآنتــوم اصولی را در نظر گرفت که در آن اصول به جای آنکه ما بتوانیم
به پارامترهای مرتبط با این ذ ّرات به طور دقیق دسترســی پیدا کنیم فقط
توضیح احتمالی به دست میآوردیم .مث ً
ال فیزیک کالسیک به ما میگفت
که اگر بدانیم یک الکترون در زمان کنونی در کجا قرار دارد و سرعت آن
به چه میزان است میتوانیم به طور دقیق محاسبه کنیم که در یک ثانیه
بعد در کجا قرار دارد .اما مکانیک کوآنتوم میگوید اگر در حال حاضر مکان
قطعیت بدانیم
یک الکترون را بدانیم و مقدار سرعت آن را نیز با یک عدم ّ
باز هم نمیتوانیم بگوییم که آن الکترون در ثانیه بعد کجاست .تنها چیزی
که میتوان در مورد آن گفت این اســت که با احتمال چقدر کجا میتواند
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باشــد .یعنی تابع احتمالی به ما میدهد که ممکن است وضعیت آن را در
آینده مشخص کند.

ماهیتتصادفیاستیعنیفرمولبندی
ماهیتمکانیککوآنتومییک ّ
بنابراین ّ
آن اساســ ًا بر پایه تصادف نوشته شده اســت .در این پایه تصادفی مکانیک
قطعیت
قطعیت وجود دارد .رابطه معروف عدم ّ
کوآنتومی رابطهای به نام عدم ّ
5
اولیه خود به ما میگوید :اگر یک ذ ّره داشته باشیم و
هایزنبرگ در شــکل ّ
بخواهیم مکان و اندازه حرکت (سرعت) آن را به طور دقیق تشخیص دهیم ،این
کار امکانپذیر نیست .همیشه یک خطای سیستماتیک و نه یک خطای ابزاری
وجود دارد ـ این خطا از آن جهت سیستماتیک است که طبق ا ّدعای مکانیک
کوآنتومی نمیتوان آن را از بین بردـ.
اگر بخواهید مکان و سرعت را تعیین کنید حتم ًا حاصلضرب خطای این
دو از یک مقدار بیشتر خواهد شــد .این مقدار بســیار کم است ()2π/h
قطعیت
قطعیت هایزنبرگ مینامند .رابطه عدم ّ
این رابطــه را رابطه عدم ّ
هایزنبــرگ را میتوان با تعبیر دیگر بیان کــرد که این تعبیر در بحث ما
بسیار سازنده است .آنچه گفته شد با تعبیر مکان و اندازه حرکت بود ،تعبیر
دیگــری با عنوان انرژی و زمان هم وجود دارد .یعنی اگر زمان و انرژی را
معینی
قطعیت آنها ( )δ_e × δ_tاز ح ّد ّ
در نظر بگیریم ،حاصلضرب عدم ّ
کمتر نمیشــود .بنابراین اگر زمان ( )δ tرا به مقدار بینهایت (یعنی یک
مقــدار خیلی کوچک نه بینهایت ریاضی به معنای ح ّدی) کوچک کنیم،
میتوانیم ( )δ_eبسیار بزرگی داشته باشیم تا حاصلضرب آن دو باز هم
از آن مقدار کوچکتر باشد.

بنابراین مکانیک کوآنتومی ایــن اجازه را به ما میدهد که در فضایی که
اولیه) وجود ندارد برای بازههای زمانی بسیار
اولیهای (ما ّده-انرژی ّ
هیچ ما ّده ّ
قطعیت است.
کوتاه مقداری انرژی داشته باشــیم .این همان رابطه عدم ّ
قطعیت به ما اجازه میدهد که در بازه
پس اگــر زمان را کوتاه کنیم عدم ّ
زمانی بسیار کوتاه یک انرژی ظاهر شود و در انتهای همان بازه زمانی هم
محو شود .در واقع این جریان را در اصطالح افتوخیزهای کوآنتومی خأل
مینامند .یعنی شما یک فضای خالی دارید ولی در بازههای زمانی کوچک
در این فضای خأل ما ّده تولید میشود و از بین میرود و این جریان مرتّب
قطعیت این اجازه را میدهد.
تکرار میشود چون عدم ّ
نظریه سیاهچالههای فضایی هاوکینگ
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که در اصطالح به آن ســیاهچاله 6میگویند خارج شود .این
وضعیت پدیدهای به نام سیاهچاله را به وجود میآورد.

تئوری هاوکینگ درباره ســیاهچالهها عبارت است از اینکه:
قطعیتی که گفته شــد در حاشــیه
بنابــر همان رابطه عدم ّ
سیاهچالهها در فضای خالی انرژی تولید میشود ،انرژی تولید
ماهیت به ذ ّره (به ما ّده) تبدیل شود .با
شده میتواند در تغییر ّ
مالحظاتی که در مدل استاندارد ذ ّرات بنیادین وجود دارد هر
گاه انرژی به ما ّده تبدیل میشود باید یک جفت ذ ّره به وجود
بیاید که اصطالح ًا به آنها ما ّده یا پادما ّده میگویند.
اتفاقی که رخ میدهد این است که در یک بازه زمانی کوتاه
انــرژی ظاهراً به صورت خودبهخــود و از هیچ در فضا تولید
میشود .ســپس انرژی به ذ ّره یا پادذ ّره تبدیل میشود و در
مرحلــه بعد ذ ّره یا پادذ ّره دوباره به انرژی تبدیل میشــود و
سپس انرژی محو میشود و تمامی اینها در همان بازه زمانی
رخ میدهد .حال در همین بازه زمانی بعضی از ذ ّرات به سمت
بیــرون یعنی دقیق ًا در مرز ســیاهچاله قرار میگیرد و بعضی
از ذ ّرات به داخل ســیاهچاله میروند و نمیتوانند بازگردند و
اصطالح ًا به دام ســیاهچاله میافتند .هم ذ ّرات بیرونی و هم
طی بازه
ذ ّرات درونی مقداری جــرم و انرژی با خود دارند و ّ
زمانی مشــخصی انرژی ّ
کل باید صفر شود .بنابراین ذ ّرهای
که داخل سیاهچاله رفته است باید به نحوی انرژی منفی پیدا
کند و این انرژی منفی جرم سیاهچاله را کم میکند .این امر
منجر به طرح تئوری تابش سیاهچاله شد که من به نحو بسیار
اجمالی آن را بیان کردم.
با اینکه حتی نور هم نمیتواند از درون سیاهچاله بیرون بیاید
ولی مکانیزمی که در خأل اتفاق میافتد باعث میشود انرژی
و جرم را از دست بدهد .این موضوع پس از م ّدتی تعمیم یافت
و همین نقطه کلیدی بحث فعلی ما است.
این ایده در اصل متعلق به خود هاوکینگ نیست بلکه مربوط
به  1973است که شخصی به نام ادوارد ترایون 7نخستینبار
آن را مطرح کرد .ا ّدعای ترایون این بود که اساســ ًا شــاید
توخیزهای
اولیه الزم برای جهان به کلّی در همین اف 
مــا ّده ّ
کوآنتومی شکل گرفته باشد.

هاوکینــگ پیش از ورود به مباحث مربــوط به تئوری پیدایش خود ،یک
تئوری درباره سیاهچالهها داشت .سیاهچالهها نقاطی از فضا هستند که تراکم
نسبیت عام فضا-زمان خمیده میشود
جرم در آنها زیاد است .از آنجا که در ّ
گرانش میتواند بر نور تأثیر بگذارد .یعنی اینطور نیســت که نور راه خود
را برود و گرانش با آن کاری نداشــته باشد .گرانش میتواند نور را خمیده
و مســیر آن را منحرف کند .اگر گرانش به اندازه کافی زیاد و قوی باشد
میتواند آنقدر انحراف را تشــدید کند که نور اص ً
ال نتواند از آن ناحیهای

حال اگر بخواهم ربط و نســبت دو موضوعی را که بیان کردم
مشــخص کنم باید بگویم ما یک فضا-زمان خالی داشتیم که
تخت بود و هیچ انحنایی نداشــت .پس از آن در یک بازه زمانی
توخیز کوآنتومی اتفاق افتاد و به نحو
بسیار کوتاه یک جهش و اف 
خودبهخودی انرژی بسیار زیادی ایجاد شد .این انرژی بسیار زیاد

5. Werner Karl Heisenberg

6. Black hole
7. Edward Brian

اولیه جهان به وجود آمد.
متراکم شد و از تراکم آن ما ّده ّ

حال ممکن اســت این پرسش مطرح شود که آنچه به وجود
آمد باید بعد از م ّدت زمان بسیار کوتاهی از بین میرفت چرا
کــه گفتیم این انرژی برای بازه زمانی بســیار کوتاهی قابل
ایجاد است.
این مسأله را به نحو دیگری ّ
حل کردند .اگر دوستان حتی از
فیزیک دوران دبیرســتان هم به خاطر داشته باشند در بحث
انرژی گرانشــی چیزی به نام انرژی منفی وجود دارد .دو ذ ّره
را در نظر بگیرید ،این دو ذ ّره نسبت به هم گرانش دارند .اگر
یکــی را در جای خود نگه داریم و دیگری را بینهایت از آن
دور کنیم ،آنقدر که بتوانیم اثر آن را نادیده بگیریم ،این نقطه
را نقطــه صفر فیزیکی مینامیم و میگوییم وقتی ذ ّره کام ً
ال
آزاد است گویا انرژی آن صفر است.
هر جســم وقتی رها میشــود به انرژی پایینتر تمایل دارد
بنابرایــن به ســمت پایین حرکت میکند .وقتــی ذ ّره را در
بینهایــت دور قرار میدهیم و فرض میکنیم که انرژی آن
صفر اســت ،اگر آن رها کنیم به ســمت عقب میآید .یعنی
وقتی در این وضعیت قرار دارد انرژی آن باید منفی باشد .به
این ترتیب چیزی به نام انرژی منفی را در فیزیک به این معنا
بیان میکنند.
البته این نکته اساسی را هم متذ ّکر شوم که این انرژی منفی
که در این بحث و در فیزیک کالسیک مطرح میشود صرف ًا
یک قرارداد است .زیرا در فیزیک کالسیک مبدأ انرژی را هر
جایی میتوان قرار داد و چون مبدأ انرژی را در بینهایت قرار
میدهند به همین دلیل انرژی گرانشی در هر صورتی منفی
ماهیت مطلق
میشود .ولی در بحثهای کیهانشناسی به آن ّ
میدهند و انرژی گرانشی را واقع ًا منفی میدانند.

حال بر میگردیم به همان لحظه اولی که ما ّده بسیار زیادی
در بــازه زمانی کوتاه و چگال ایجاد شــد .این ما ّده چگال از
یک طرف مقدار زیادی جرم در خود داشــت و از سوی دیگر
آنقدر فشرده بود که انرژی منفی گرانشی آن میتوانست با
آن انرژی مثبت ما ّده سربهسر شود به طوری که در واقع عم ً
ال
در فضا نه انرژی مثبت داشتیم و نه انرژی منفی .همین مسأله
هسته مرکزی آن چیزی شد که بعداً به انفجار بزرگ انجامید.

بنابرایــن در تئوری آقای هاوکینــگ یک فضا-زمان تخت
توخیزهای کوآنتومی و بعــد از اینکه این
وجــود دارد و اف 
توخیزهای کوآنتومی اتفاق میافتد در بازه زمانی کوتاهی
اف 
ما ّده ایجاد میشود و در همان بازه زمانی کوتاه ما ّده به ماده
چگال تبدیل میشــود و این ماده چگال انرژی منفی ایجاد

میکند و ترکیب این انرژی مثبت و منفی در واقع همان صفر را دوباره به
اولیه برای پیدایش
ما میدهد .در حال حاضر با توجه به این وضعیت ماده ّ
عالم وجود دارد.
منشأ پیدایش قوانین فیزیکی

موضوع سومی که به اجمال از آن عبور میکنم بحث قوانین است .تا اینجا
اولیه را داریم و اکنون به قوانین نیاز داریم.
ما فقط بستر (فضا-زمان) و ما ّده ّ
بحثهای مفصلی درباره قوانین صورت گرفته است .یکی از مسائل مطرح
در این زمینه این است که شاید بعضی از این قوانین در فرآیند ساخته شدن
و پیدایش عالم تولید شده باشــند .این خود یک مسأله مهمی است زیرا
گاهی اوقات خداباوران برای اثبات اعتقادات خود موضوع قوانین را مطرح
میکننــد اما در مقابل بعضی از فیزیکدانان ملحد معتقدند که خود قوانین
هم زاییده فرآیند تکامل است.

من این بحــث را به اجمال در ح ّد یک جمله بگویــم :بله ،در مدلهای
فیزیکــی ما بعضی از قوانین در فرآیند تکامل جهان به وجود میآید .ولی
همان فیزیکدانانی که این ا ّدعا را میکنند خودشان قائلاند به اینکه بعضی
قوانین پایهای وجود دارد .مث ً
ال وقتی دو الکترون همدیگر را دفع میکنند
ظاهراً این عمل به واسطه نیرویی انجام میگیرد .در فیزیک جدید نیرویی
وجود ندارد بلکه ذ ّرات هستند که این اثر را انتقال میدهند .آن ذ ّرهای که
ایــن کار را انجام میدهد فوتون نام دارد .یعنی یکی از الکترونها فوتونی
به ســمت الکترون دیگر پرتاب میکند و الکترون دیگر هم همین کار را
میکنــد .برخوردهایی که بین الکترونها و فوتونهای آنها اتفاق میافتد
باعث میشــود که آنها از هم دور شوند .بنابراین ظاهراً قوانین مربوط به
الکتریسیته و مغناطیس را ذ ّرهای به نام فوتون حمل میکند و آن ذره است
که میگوید قوانین باید چگونه رفتار کنند.
ماهیت این فوتون از کجا آمده است؟
حال این پرسش مطرح میشود که ّ
ماهیتی درون فوتون وجود دارد و در واقع
در تئوریهــای جدید میگویند ّ
قوانین در دوران پیدایش باعث شدهاند که فوتون چنین رفتاری را از خود
نشــان دهد و چون چنین رفتاری از خود نشان میدهد پس قوانین عالم
اینگونه عمل میکنند.

بله ،این درســت است .قوانین تئوری ریســمان باعث میشود که فوتون
اینگونه شــکل بگیرد و وقتی اینگونه شکل گرفت ـ اگر بپذیریم که در
ست است ـ این رفتارها را هم از خود نشان میدهد .ولی مسأله این است
کــه باز هم قانون را حذف نکردیــم بلکه قوانین را از روی رفتار فوتون یا
ذرات دیگری نظیر گراویتون یا هر چیز دیگری که در نظر بگیریم
کلئون یا ّ
که این نیروها را حمل کند ،اخذ کردیم و در دل تئوری ریسمان قرار دادیم.
یعنی قانون باز هم وجود دارد و فقط برچسب آن را عوض کردیم .در واقع
فقط مجموعه قوانین پایهایتری آمده که قوانین جدید از آنها زاییده شدهاند
و عمل میکنند.
اولیه را در جهان فیزیکی داریم و توضیح دادم
فقط بحث فضا-زمان و ما ّده ّ
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

اولیه تولید شده است و بحث
که هاوکینگ با چه بیانی ا ّدعا میکند که ما ّده ّ
قوانین را هم مطرح کردیم.

نکتهای که وجود دارد در مورد "هیچ" در فیزیک و در اصطالح هاوکینگ
قضیه این اســت که این هیچ یک فضا-زمان است یعنی
واقعیت ّ
استّ .
بســتری وجود دارد و در آن بستر قوانین کوآنتوم وجود دارند .بنابراین آن
اولیه فیزیکی است .در واقع
چیزی که به آن هیچ میگوید عالم فاقد ما ّده ّ
باید جمله هاوکینگ را تصحیح کنیم ،او به جای آنکه بگوید جهان از هیچ
به وجود آمده اســت باید بگوید طبــق تئوریهای فیزیکی ما ّده فیزیکی
اولیه جهان میتواند از هیچ به وجود آید .اگر شما تقریر هاوکینگ را ببینید
ّ
کام ً
ال روشــن است که منظور او همین بوده است .هر چند در کتاب طرح
بزرگ 8خود تقریبــ ًا موضوع را به اجمال توضیح داده و چندان دقیق بیان
نکرده است.
اگر دوستان کتاب را مطالعه کرده باشند کام ً
ال مشهود است که این کتاب،
کتاب علمی و دقیقی نیســت و هدف آن صرف ًا یک ارائه رسانهای است.
شاید این بهترین تعبیر برای این کتاب باشد .البته من من قصد ندارم مراتب
علمی ایشان را تخریب کنم .بدون ّ
شک ایشان فیزیکدان برجستهای است
ولی اگر کسی این کتاب را مطالعه کرده باشد کام ً
ال اذعان میکند که کتاب
علمی دقیقی نیست.

اگر کسی بخواهد در این زمینه مطالعه کند کتاب الورنس کراوس 9که با
عنوان گیتی از هیچ 10ترجمه شده همان فضا و داستان را بیان میکند اما
قطع ًا بسیار پختهتر است.
دبیر علمی :در این بخش از جناب آقای دکتر تو ّکلیبینا درخواست میکنیم
این بحث را مطرح کنند که اگر بخواهیم آنچه در چارچوب فیزیک مطرح
شــد را صورتپردازی فلســفی کنیم ،باید چه معناشناسیای از آن داشته
باشــیم؟ و چه چارچوب فلســفیای را میتوان تدارک دید تا این مباحث
فیزیکی و کیهانشناختی را در آن بگنجانیم؟
دکتر تو ّکلیبینا:

الرحیم.
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ

چون من با آقــای جاللیفر
توگو میکنم به رسم
زیاد گف 
سخنرانی کالسیک صحبت
نمیکنیم .از ایشــان خواهش
میکنم مثــل گفتوگوهایی
که همیشــه با هــم داریم در
صحبت من دخالــت کنند و
صحبت خــود را خاتمه یافته
تلقّی نکنند .من چون معمو ًال
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8. The Grand Design
9. Lawrence Maxwell Krauss
10. A Universe from Nothing

غیرعادی عمل میکنم ،توضیحی در مورد پشت پرده بدهم.
وقتی آقای دکتر ابطحی پیام دادند که من بیایم ،من چیزی
عرض کردم و میخواهم در اینجا آن را به عنوان یک س ّنت
مورد تأکید قرار دهم.
ضرورت بحثهای بین رشتهای

مشــکلی که وجود دارد و خود من هم تقریب ًا تا  6-5ســال
پیش به آن مبتال بودم و باالخره مو ّفق به عبور از آن شــدم
این است که چه در زیستشناسی و چه در فیزیک ـــحتی
من عرض میکنم در علوم انسانی نیز همینطور است ـ این
بحثها باید کام ً
ال به صورت میانرشتهای تعقیب شود .باید
افراد متخصص در بحثها حضور داشته باشند؛ این مباحث
کار تیمی است نه فردی .تصور غلط من این بود که «گاهی»
اوقات اشتباه میفهمیم اما بعد متوجه شدم که همیشه اشتباه
میفهمیم مگر اینکه پس از بحث خالف آن ثابت شود.
اینکه ما هنوز کار تیمی را جدی نگرفتهایم واقع ًا در جامعه ما
درد ســر بزرگی است .مث ً
ال وقتی یک بحث فیزیکی مطرح
میکنیم حتم ًا باید در حضور یک فیزیکدان باشد ،اگر بحث
زیستشناســی مطرح میکنیم همینطور.حتی من عرض
میکنم که در علوم انســانی هم مواردی را که با دوســتان
جامعهشــناس پیش بردم نتایج بســیار متفاوتی نســبت به
دیدگاهی که قب ً
ال خودم پیشفرض میگرفتم به دست آمده
اســت .به همین دلیل از آقای دکتــر ابطحی تقاضا کردم و
ایشــان هم پذیرفتند که ما همانطور کــه بیرون از اینجا با
آقای جاللیفر دائم ًا هفتهای ح ّد ّ
اقل  2-1/5ســاعت بحث و
توگو میکنیم همان س ّنت را اینجا ادامه دهیم.
گف 

این نکته بسیار مهمی است و من از جامعه حوزوی خواهش
میکنم به این نکته بسیار بسیار مهم توجه کنند .من بعضی از
سخنرانیهای دوستان را شنیدهام ،در عین اینکه سعی کردهاند
پخته و کامل توضیح دهند ولی اختالف فهم از اصطالحات و
مدلسازی دردسر بسیار بزرگی است و این میتواند به جای
اینکه به سود توحید تمام شود به آن آسیب برساند .بسیاری
اوقات اگر ما مســألهای را از منظر فیزیک یا زیستشناسی
بفهمیم مسأله ّ
حل شده است و در واقع ما تالش میکردهایم
مسأله درست کنیم و آن را ّ
حل کنیم .در بستر فیزیک کسی
که فیزیکدان باشد از تئوری هاوکینگ تئوری پیدایش از هیچ
نمیفهمد .آن داستان دیگری دارد و اص ً
توسط هاوکینگ
ال ّ
مطرح نشده است.
من تاریخچهای بگویم و فرمایشــات آقای جاللیفر را هم
جمعبندی کنم.

تاریخچه نظریه هاوکینگ

او ًال اینکه هاوکینگ تغییر نظر داده است[ .ما ّده و فضا-زمان
را نمیتــوان از هم تفکیک کرد .وقتــی انفجار رخ میدهد
فقط ما ّده تولید نمیشود ،ما ّده و فضا-زمان همه با هم رشد
میکنند .اینطور نیست که فضایی وجود داشته باشد و ما ّده
در آن تولید شود و رشد کند ].نظر هاوکینگ این بود که باید
تخیل ما از فضا-زمان فاقد تکینگی باشد یعنی مانند
تصور یا ّ
مدل استاندارد فیزیک نباشد .وقتی تکینگی نباشد پرسشهای
توحیدی هم به طور طبیعی حذف میشود .پرسشهایی نظیر
اینکه چطور شد این انفجار در هیچ یا خأل یا فقدان فضا-زمان
اتفاق افتاد.

اولیه خود را در کتــاب تاریخچه زمان
هاوکینــگ دیدگاه ّ
مطرح کرده است و بســیاری از دوستان هنوز در کتابهای
خودشــان آن دیدگاه را توضیــح میدهند در حالی که زمان
زیادی اســت هاوکینگ در این مورد تغییر دیدگاه داده است.
آن دیدگاه عبارت است از اینکه فضا-زمان متناهی است ولی
مرز ندارد .وقتی مرز نداشــته باشــد تکینگی و انفجاری هم
اولیه وی بود که با طرح آن
در کار نخواهــد بود .این دیدگاه ّ
در واقع مســأله آفرینش جهان یا پیدایش از هیچ را به تعبیر
عوامانه دور میزد .به یک معنا براساس این دیدگاه پیدایش
از هیچ وجود ندارد.
تقریبــ ًا در همان دوره وحتی زودتــر از بحث هاوکینگ که
اولیــه را طرح کرده بود ،طبق فرمایش جناب آقای
آن مدل ّ
12
جاللیفر در  1973آقای ادوارد ترایون در مقاله خود نوشته
بود که حتی به طور طبیعی در خأل کوآنتومی امکان پیدایش
ما ّده وجود دارد .این طرح و مدلی بود که آقای ترایون ارائه داد.
من به عمد تعبیر طرح یا مدل را به کار میبرم و این سخن هم
از هاوکینگ نیســت .البته همین نظری هم که آقای ترایون
براساس فیزیک کوانتومی مطرح کرد و فیزیکدانان بعدی آن
را تکمیل کردند هم درباره نقطه آغاز صحبت نمیکند بلکه
میگوید در هر لحظهای چنین چیزی امکانپذیر است .یعنی
هماکنون هم دنیای کوانتومی در آن الیههای زیرین ،دنیای
بسیار پرآشوب و پرتنشــی است .دائم ًا در جهشهای انرژی
چیزهایی به وجود میآید که ناپایدار است و از بین میرود .او
ا ّدعا میکرد که این ناپایداری میتواند به پایداری بدل شــود
یعنی امکان پایدار شدن آنها وجود دارد .بحثهای بسیاری در
این مورد وجود دارد.
11

در مرحله آخر آقای هاوکینگ در کتاب طرح بزرگ این نظریه
11. A Brief History of Time
12. Tryon

را مقــداری تعمیم داد و آن را به نظریه پیدایش تبدیل کرد و معتقد شــد
آنچه که آنان بیش از  30سال پیش در فیزیک کوانتومی مطرح کرده بودند
میتواند نظریهای در باب پیدایش باشد .در واقع این نظریه دوم هم اصالت ًا
متعلق به هاوکینگ نیست اما هاوکینگ نویسنده خوبی است و به تعبیری
کاریزمای خوبی برای ارائه مباحث فیزیکی دارد؛ به همین دلیل بســیاری
از مباحث به نام او تمام میشــود .او غیر از اینکه فیزیکدان خوبی اســت
طرحهای رسانهای و نوشتاری خوبی نیز ارائه میکند.

شــما در طرح بزرگ شاهد یک نوع بحث علمی ،ف ّنی و فیزیکی نیستید،
بلکه نوعی نقّاشی کردن و تصویر گری است و انصاف ًا تاریخچه زمان بسیار
اولیه را مطرح میکند
ف ّنیتر است.حتی در تاریخچه زمان هم وقتی تئوری ّ
فرضیه را به
چون بسیار مورد نقد فیزیکدانان قرار گرفت در مورد آن تعبیر
ّ
کار نمیبرد بلکه میگوید در ح ّد یک پیشنهاد است .این تئوری دوم حتی
شاید در ح ّد پیشــنهاد هم نباشد بلکه نوعی نقّاشی یا طرح خیالی جالبی
است.

آقــای جاللیفر در مورد این طرح مفصــل صحبت کردند و من خالصه
آن را میگویم :در افق ســیاهچاله این امکان وجود دارد که در یکی از این
توخیزهای کوانتومی ذ ّره و پادذ ّرهای که تولید میشــود یکی به سمت
اف 
داخل و یکی به سمت بیرون سیاهچاله میرود .با پیدایش انرژی منفی ،ذ ّره
یا پادذ ّرهای که از سیاهچاله بیرون آمده است پایدار 13میشود و طبق ا ّدعای
هاوکینگ در فیزیک کوانتومی ما ّده میتواند به صورت فیزیکی و بدون نیاز
به تبیینهای متافیزیکی یا ماوراء طبیعی از هیچ به وجود آید-.تفاوت نظر
هاوکینگ با فیزیک معمول این است که در فیزیک معمول انرژی منفی
در نسبت با چیز دیگری معنا پیدا میکند ولی معلوم نیست که حقیقت ًا وجود
داشته باشــد .اما در نظر هاوکینگ انرژی منفی دیگر نسبی نیست و باید
کام ً
ال واقعی تلقّی شود.
اشکاالت نظریه هاوکینگ

در اینجا من چند نکته را عرض میکنم:

 .1همانطور که فرمودند در تئوری هاوکینگ چندین مشکل وجود دارد:

ـ مشکالت فیزیکی:

ـ فقدان شواهد تجربی :تئوری هاوکینگ اص ً
ال تئوری نیست،حتی
فرضیه
ّ
هم نیست .شاید در ح ّد یک طرح و یاحتی پیش-طرح باشد و به اصطالح
سیاههای ترسیم کرده است .فاقد شواهد تجربی است و به همین دلیل در
جامعه فیزیکی مقبول نیســت وحتی جدی گرفته نشده و انتقاداتی به آن
شده اســت .بنابراین اینطور نیست که در جامعه فیزیکی طرح مقبول و
جاافتادهای باشد.
ـ انرژی منفی :در واقع هاوکینگ در این بحث مجبور شــده است انرژی
منفی را به عنوان «یک حقیقت» (نه مدلسازی ریاضیاتی) در نظر بگیرد.
یعنی حقیقت ًا به انرژی منفی قائل شــود .تا آنجا که میدانیم این مسأله در
13. stable
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

فیزیک اص ً
ال سابقه نداشته و هنوز هم پذیرفتنی نیست و در واقع به لحاظ
فیزیکی از نقاط بحرانی بحث هاوکینگ است.
ـ خأل (هیچ) :نکته دیگری که در بحث فیزیکی باید به آن اشاره کرد این
اســت که خأل در کوآنتوم فیزیک اساس ًا معنای متفاوتی از آنچه در عرف
فهمیده میشــود دارد .کما اینکه معنای تصادف در کوآنتوم فیزیک با آن
معنایی که در عرف فهمیده میشود متفاوت است.

خألی که در فیزیک کوآنتومی مطرح است دو مشخصه را دارد و یکی را
ندارد :اول اینکه نقطه از فضا-زمان اســت یعنی حتم ًا در فضا-زمان قرار
دارد .دوم اینکه قوانین کوآنتومی در آن برقرار اســت .اما فقط ما ّده در آن
حضور ندارد.

آقای جاللیفر :نکتهای که گفتم دوستان باید به آن د ّقت کنند همینجا
اســت .نقطه فضا-زمانی که آقای دکتر تو ّکلیبینا هم فرمودند ،آن نقطه
واقع ًا هم تأثیر میگذارد و هم تأثیر میپذیرد .ما قرار اســت چیزی را عدم
بدانیم که هم تأثیر میگذارد و هم تأثیر میپذیرد؟ چنین چیزی در کجای
ذهن ما به عنوان یک امر عدمی محسوب میشود؟
دکتر تو ّکلیبینا :بحثی که هاوکینگ مطــرح میکند و در طرح بزرگ
میتوانید آن را ببینید داستان بسیار جالبی است .در واقع او در مورد نقطهای
از فضا-زمــان صحبت میکند که باید قوانین کوآنتومی هم در آن برقرار
باشد تا این اتفاق بیافتد .پس دو مؤلّفه از سه مؤلّفه حضور دارند.

اتفاق ًا اینجا یکی از تعارضهای فیزیکی بحث است .دلیل این مسأله یک
مقدار ف ّنیتر اســت بنابراین خواهش میکنــم توجه بفرمایید :در حقیقت
فضا-زمان در فیزیکی که ما میشناسیم یک مدلسازی است .من اینجا
ناچارم در مورد مدلسازی هم صحبت کنم .در واقع مدلسازی در فیزیک
واقعیت هستیم .مدلسازی به
به این معنا نیست که دقیق ًا در حال توضیح ّ
ما کمک میکند تا فیزیک را ریاضیاتی کرده و آن را به مدلی تبدیل کنیم
که بتوان در مورد آن صحبت کرد.
وقتی نیوتن در مورد نیرو صحبت میکرد ،نیرو بســیاری از مسائل را ّ
حل
میکرد .اگر به خاطر داشته باشید در دوره دبیرستان با نیرو مسائل فیزیک
ّ
حــل میکردیم .ولی آیا واقعــ ًا دو جرم وقتی در کنار هم قرار میگیرند
را
همدیگر را میکشــند و به یکدیگر نیــرو وارد میکنند؟ ما فقط رفتار را
میبینیم که مث ً
ال این دو جرم به سمت هم میآیند یا از هم دور میشوند
ولی اینکه واقع ًا در این بین حقیقتی به نام نیرو وجود داشــته باشد چیزی
اســت که فیزیک در مورد آن صحبت نمیکند بلکه صرف ًا مدلســازی
میکند .به تعبیر من نیرو در این بین یک کلمه مدلســازانه اســت .این
مســأله بعدها در فیزیک کوآنتوم مورد چالش قرار گرفت .به همین دلیل
نیرو را کنار گذاشتند و بحث تبادل فوتونها و بحث در هم تنیدگی را پیش
کشیدند و مدل دیگری را برای آن ترسیم کردند.
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فضا-زمان آینشتاین نیز در واقع یک مدلسازی برای توضیح پدیدههایی
اســت که قب ً
ال در فیزیک کالسیک مطرح میشد و جزء پارادوکسهای

نظریه بود و ّ
حل نمیشد .مدلســازی فضا-زمان مسأله را
ّ
حــل کرد و آثار تکنولوژیکی برای ما به ارمغان آوردGPS .
هایی که در دســت ماست فقط با مدل فضا-زمان آینشتاین
کار میکند نه با مدل فیزیک کالسیک نیوتن .ولی از اینجا
به بعد دیگر نمیتوان در فیزیک جلوتر رفت که مث ً
ال بخواهیم
متعین و
بگوییم فضا-زمان در بیرون به عنوان یک حقیقت ّ
قابل اشــاره وجود دارد .چنین چیزهایی فقط مدلسازیهای
ما هســتند .تمامی طرحهایی که در ایــن زمینه وجود دارد
مختصاتی دارند که نمیتوانیم بگوییم چنین چیزی واقع ًا در
ّ
خارج وجود دارد.
هر چند هاوکینگ از کســانی است که در آثار خود به ش ّدت
قائل است به اینکه در فیزیک در دنیای مدلسازی قرار داریم
و این مطلب را مورد تأکید هم قرار داده است ،اما در عین حال
از وضعیت مدلســازی فراتر میرود و فضا-زمان را یک امر
متعین میداند .اینجا همانجایی اســت که او پا را از
واقعی و ّ
فیزیک بیرون نهاده و مورد اعتراض دیگران واقع شده است.

فضا-زمــان ،بــه مثابه یــک امر متعیــن ،یا امری
مدلسازانه

در اینجا این پرسش مطرح میشود که بر مبنای چه دلیلی
میگوییم هاوکینگ فضا-زمان را نه یک امر مدلســازانه
متعین در نظر گرفته اســت؟ دلیل
بلکه امری واقعــی و ّ
ما این اســت که اگر فضا-زمــان را واقعی در نظر نگیرد،
نمیتوانــد بگوید قوانین کوآنتومی برقرار اســت و چنین
سخنی اساســ ًا بیمعنا خواهد بود .آیا قوانین کوآنتومی در
هیچ برقرار اســت؟ اص ً
ال امکان نــدارد .زیرا قانون متأخّ ر
از امــر واقعی اســت .وقتی ما روابط بین اشــیاء یا اجزاء
را میفهمیم در مدلســازیای که از آنها انجام میدهیم
قانون آن شیء یا پدیده است و در مورد آن
میگوییم این
ِ
برقرار است .ولی اگر آنقدر به عقب بازگردیم که به نقطه
صفر آن پدیده یا شیء برسیم دیگر چگونه میتوان گفت
این قانون برقرار است و اص ً
ال این سخن چه معنایی دارد.
تصــور کنید قانونی در عدم برقرار باشــد این اص ً
ال به چه
معنا خواهد بود؟ قانون حتم ًا متعلَّق میخواهد.
متعین در نظر گرفته است
بنابراین هاوکینگ فضا-زمان را امر ّ
و این در فیزیک یک مســأله بدیع وحتی یک بدعت است.
زیرا در واقع عبور از وضعیت مدلســازی در فیزیک اســت.
مدلســازیهایی که ما در نظر میگرفتیم مشکالتی را ّ
حل
میکرد با این وجود چندان هم قاطعانه صحبت نمیکردیم.
تجربه تاریخی فیزیک و تغییرات آن به همه نشان داده است

که تا ح ّدی قاطع صحبت نکنیم .اما اگر کسی از این حوزه و
حدود خارج شد طبیعت ًا کسی نمیفهمد او چه میگوید.
مفهوم تصادف در فیزیک

ـ مفهوم تصادف :در فیزیک کوآنتوم با مفهوم تصادف عرفی
بسیار متفاوت است و این نقطهای است که یک باب فلسفی
برای ما باز میکند .ابتدا باید بگویم که تقریر هایزنبرگ یکی از
تقریرهای کوآنتومی است و ما فقط این تقریر را نداریم .مسأله
کوآنتوم مسأله پیچیدهای است .تقریر معادله زمان شرودینگر
و تقریر معادله مســیر فاینمن نیز در مورد آن مطرح است و
تفاســیر مختلفی هم دارد .ما هنوز در مورد پدیده کوآنتومی
پرسشها و ابهامات بسیاری در فیزیک داریم.

در واقع فیزیک کوآنتومی یک تغییر در مدلســازی اســت.
در فیزیک کالســیک تمامی روابط مشــخص بود و ما در
مدلســازیهای آن از پدیــده به نتیجه میرســیدیم .مث ً
ال
میگفتیــم  a→bیا  .a,b→cاگر شــرایط  1_aتا a_n
برقرار باشد  bبه دست خواهد آمد .تفاوت فیزیک کوآنتومی
در همین مدلسازی است که میگوید اگر تمامی عواملی را
که میشناسیم در کنار هم بچینیم باز هم نمیتوانیم بگوییم
به نتیجه میرسد .معنای تصادف چیزی بیشتر از این نیست.
این معنا تا چه اندازه با فهم عرفی ما از تصادف متفاوت است.
آنچه در فیزیک کوآنتوم میتوان گفت این است که براساس
مشاهدات ،آزمایشها و تکرارهای بسیار با احتمال  d1،p1و
با احتمال  d2،p2و ...به دست میآید .این مدلسازی نسبت
به مدلسازی فیزیک کالسیک پیچیدهتر است.

ایــن مفهوم تصادف با آن مفهوم تصادفــی که افراد عادی
میفهمند بسیار متفاوت است .اگر تصادف به معنای یک امر
گترهای و بیحســاب و بیقانون بود پس اص ً
ال فیزیکدانان
حتــی جناب هاوکینگ باید عالم را بیقانون میدانســتند و
مطالعات خود را تعطیل میکردند ،درحالیکه اینطور نیست.
اتفاق ًا وقتی فیزیــک کوآنتومی را بررســی میکنند به این
معناســت که آن نظام ساده درجه اول که قب ً
ال میفهمیدیم
نیست بلکه نظام بسیار پیچیدهتر و چندحالتی و چندوضعیتی با
مکانیسم احتماالتی مدلسازی شده حاکم است .باز هم تأکید
میکنم توجه داشته باشید که تمامی اینها مدلسازی است.
واقعیت کنیم ولی باید حدود و
نمیخواهــم بگویم که تعلیق ّ
اندازه فیزیک را به اندازه خودش متوجه شویم.

پس از اینکه متوجه تفاوت مفهوم تصادف در معنای فیزیک
کوآنتوم با معنای عرفی آن شــدیم باید بدانیم که فیزیکدان
نســبت به اینکه حقیقت این تصادف چیست ساکت است.

فیزیکدان نفیــ ًا و اثبات ًا در مورد اینکه چطــور این اتفاق میافتد صحبت
نمیکنــد .فیزیکدان در مورد آنچه که مردم نوعــ ًا میفهمند که این ذات ًا
تصادفی است و هیچ علّتی ندارد اص ً
ال اظهار نظر نمیکند چون این مسائل
در حوزه فیزیک نیســت .حوزه مدلســازی فیزیکدان این بود که بگوید
واقعیت هم
تصادفی و براســاس نظام احتماالتی اســت ولی اینکه آیا در ّ
تصادفی اســت اص ً
ال به فیزیک ارتباطی ندارد .اگر بخواهیم ذات پدیده را
ّ
بررسی کنیم که آیا تصادفی است یا نه وارد عرصه
ماوراءالطبیعه خواهیم
شد .بررسی این مسأله در ح ّد آزمایشات تجربی نیست و فیزیک نمیتواند
ذاتشناسی کند و اساس ًا ابزار این کار را ندارد .در فیزیک فقط رفتارشناسی
انجام میگیرد و تمامی مقاالت در مورد رفتار ذ ّرات صحبت میکنند.
ماهیت ذره در فیزیک

آقای جاللیفر :اگر کسی معادالت مکانیک کوآنتومی را بررسی کند تمام
ذ ّراتی که در این معادالت ظاهر میشوند فقط یک مجموعه پارامتر هستند.
مث ً
ال الکترون این  xرا دارد ،سرعت آن این مقدار است ،اندازه حرکت زاو ّیه
این مقدار اســت و ...تمامی اینها یک مجموعه پارامتر و بردار است .این
بردار در فیزیک به اسم الکترون شناخته میشود .در عالم فیزیک الکترون
مابهازای شــهودی ندارد .همه چیز در قالب برداری اســت که روابطی بر
آن حاکم اســت .جریان مدلســازی که جناب آقای دکتر توکلّی توضیح
میدهند دقیق ًا اشاره به همین موضوع دارد .یعنی در فیزیک چیزی غیر از
معرف یک شیء فیزیکی است وجود ندارد.
مجموعهای از اعداد که ّ
دکتر توکلّیبینا :اص ً
ال ذ ّره در فیزیک به چه معناست و شما چه تل ّقیای
از آن دارید؟ غیر از مجموعهای از اعداد که میدانهای اطراف یک نقطه را
توصیف میکند چیز دیگری در دســت ما نیست .اص ً
ال اینطور نیست که
ذره مانند یک تیل ه ِی بسیار ریز تصور کرد .اگر بنا بر تصور
بگوییم میتوان ّ
کردن باشــد باید نقطهای به شــعاع صفر را تصور کرد .آیا میتوان چنین
چیــزی را تصور کرد؟ یا فقط باید معادالت آن را نوشــت .در این صورت
ذره وجود نخواهد داشت.
چندان تفاوتی میان میدان و یک ّ
آقای جاللیفر :ذ ّره با تمامی سادگی عامیانه خود شاید یکی از پیچیدهترین
مفاهیم فیزیک باشد مانند مفهوم فضا-زمان و امثال آن .به راحتی نمیتوان
شــهودی از آن داشته باشیم ،هیچ شهودی .به هیچ عنوان نمیتوان یک
تیله بســیار کوچک شده را شهودی برای ذ ّره در فیزیک کوآنتوم دانست.
این شهود کام ً
ال اشتباه و گمراهکننده است .زیرا یک ذ ّره میتواند به اندازه
تمامی عالم توسعه داشته باشــد و در عین حال گاهی اوقات ظاهراً رفتار
نقطهای از خود نشان بدهد.

دکتر توکلّیبینا :این نکته را کامل کنم که چون معنای تصادف در فیزیک
کوآنتوم با معنای عامیانه آن متفاوت است به همین دلیل ما نمیدانیم که
چرا ذ ّرات چنین رفتار میکنند تنها چیزی که میگوییم این است که رفتار
ذ ّرات اینگونه اســت .آنچه در آزمایشات مشاهده میکنیم این است که
ذ ّرات با نســبتهای احتماالتی رفتارهایی را از خودشان نشان میدهند.
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

عجیب این است که این رفتارها رفتارهای همگرایی هستند به این معنا که
آنقدر بیضابطه نیستند که جهان به طور کلّی از قانون خارج شود .مث ً
ال ما
در جهان ماکروسکوپیک بر مبنای مجموعهای از قوانین هواپیما میسازیم
و  500نفر انسان در آن سوار میکنیم و با آرامش آنها را به هوا میفرستیم.
حاق فیزیک کوآنتومی به معنای تصادفی
در حالی که اگر واقع ًا بخواهیم به ّ
محض نگاه کنیم ،این کار جنایت جنگی است و آن را انجام نمیدهیم.
بنابراین اینکــه در مورد فیزیک کوآنتومی صحبت میکنیم در واقع نظام
پیچیدهتری اســت که این نظام پیچیدهتر به ســمت فروپاشی و واپاشی
نیست بلکه یک نظام قابل اعتمادتری است که ما در جهان ماکروسکوپیک
آن در مورد قوانیناش صحبت میکنیم و به آن تکیه و اعتماد میکنیم و
اشیاء پدید آمده از آن را در زندگی به کار میبریم .وگرنه من باید در اینکه
االن صدای من به شما میرسد هم تردید میکردم.

در اینجــا میخواهم این نکته را بیشتر مورد تأکید قرار دهم که حتی در
مورد همین مفهوم تصادف هم محتمل است که هیچ وقت نتوانیم بفهمیم
که چرا این رفتار تصادفی است .ممکن است که این موضوع واقع ًا از حوزه
فیزیک خارج باشد .محتمل است روزی در اثر پیشرفتهای فیزیک متوجه
شــویم که همین رفتارهای تصادفی عاملهایی داشته است که صرف ًا به
دلیل ناشــناخته بودن آنها ،آن عوامل را تصادفی نامیده باشیم .چون در
واقع ما این طرف دیوار نظارهگر بودیم نمیتوانستیم پیشبینی کنیم که آن
طرف دیوار مکانیزمی برقرار باشد.
ح ّتی احتمال عجیبتر برای فیزیکدان ولی ملموستر برای خداباوران اینکه
ممکن است در اینجا واقع ًا تعدادی فاعل 14وجود داشته باشد .زیرا بعضی از
فیزیکدانان احساس کردهاند که ظاهراً باید عوامل دیگری در میان باشد.
این سیستم همینطوری ّ
حل نمیشــود .رفتارهای ذ ّرات باید رفتارهای
آگاهانه و مختارانه باشد .چون یکی از مدلهای تصادفی همین است .مثل
اینکه من در اتومبیل خود در کنار جا ّدهای تو ّقف کرده باشم در همان لحظه
آقــای ابطحی هم در کنار من تو ّقف کند .ما این وضعیت را یک وضعیت
کام ً
ال تصادفی تلقّی میکنیم در حالی که هیچ اتفاق تصادفی در این بین
نیفتاده است .من و او هر دو با اختیار خودمان به آنجا رفتهایم و همه چیز
کام ً
ال مشخص و معلوم است.

در حــال حاضر ما ذ ّرات را صلب و فاقد آگاهی در نظر میگیریم ،البته بحث
آگاهی در کوآنتوم فیزیک مطرح شده است و واقع ًا یک مشکل به حساب میآید.
توجیه در هم تنیدگی ذ ّرات بدون قبول آگاهی واقع ًا بسیار دشوار است .ممکن
است مجبور شویم عالوه بر عنصر آگاهی ،عنصر اراده و اختیار را هم اضافه کنیم
و این به اعتقاد اسالمی ما بسیار نزدیک میشود که طبق ظواهر قرآن برای ذ ّره
ذ ّره عالم فهم ،شعور ،تسبیح و ...قائل هستیم.
عرض من این اســت که فیزیک اص ً
ال وارد این حوزهها نمیشــود ولی
میتواند با همه اینها قابل جمع باشد .هر چند آنها را اثبات نمیکند ولی
نفی هم نمیکند ،از اینجا به بعد نفی ًا و اثبات ًا ساکت است.
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14. agent

نتیجهای که من از این بحث میگیرم این است که اگر فرمایش
جناب هاوکینگ را جدی تلقّی کنیم و فرض کنیم که شواهد
تعین انرژی منفی
تجربی هم به نفع آن فراهم آمد و مشکل ّ
را هم ّ
حل کردیم و توانستیم از مدلسازی عبور کنیم .مشکل
تعین فضا-زمــان را هم ّ
حل کردیم ـ فکر میکنم هر کس
ّ
ّ
بتواند هر یک از اینها را حل کند نوبل دریافت خواهد کرد.
هنوز هیچکس حتی آینشتاین هم به خاطر فضا-زمان نوبل
دریافت نکرده است -و به این نقطه رسیدیم که در نقطهای از
فضا-زمان براساس قوانین کوآنتومی اتفاقی میافتد و ما ّدهای
به وجود میآید .اما این تازه آغاز ماجرا است نه آخر آن؛ یعنی
پس از آن تازه این پرسش مطرح میشود که چرا این اتفاق
افتاد؟ چرا این قانون باید وجود داشته باشد؟ قوانین کوآنتومی
به اقتضای قانون بودنشان ذاتی نیستند ،هیچجا ذاتی نیستند.
چرا چنین حادثهای باید رخ دهد؟

ببینید مــا فرض کردیم که فیزیک از طریق رفتارشناســی
مشــاهده کرده است که این اتفاق میافتد یا میتواند بیافتد
اما پرسش که ّ
حل نمیشود .این پرسش بزرگ باید به ق ّوت
خود باقی بماند .کما اینکه وقتی ترایون نیز ایده خود را برای
وضعیت فعلی ما مطرح میکند باز هم همین پرسش برای آن
لحظه و هر لحظه عالم مطرح است .پرسش این است که ـ
توخیز کوآنتومی ما ّده یا ذ ّره میتواند تولید شود ـ.
چرا در اف 
این چراها بسیار عمیق هستند .برای ملموس کردن آن فرض
کنیم که من به عنوان یک فیزیکدان کوانتومی در آزمایشگاه
نشسته باشم ،ناگهان ببینم که ذ ّرهای تولید شد .من به عنوان
یک فیزیکدان و شــاهد ،این پدیده را ثبت میکنم و ممکن
اســت احتمال آن را نیز اندازهگیری کنم ولی پرسش "چرا"
همچنان به ق ّوت خود باقی است.

اگر هاوکینــگ ا ّدعا کند که فیزیــک میتواند پیدایش از
هیــچ را توضیح دهد ـ که تا به حال ندیدهام چنین ا ّدعایی
کرده باشــد ـ من آن را ســخن خوبــی میدانم .فیزیک
ح ّداکثر میتواند این مســأله را توضیح دهد ولی نمیتواند
بگوید چرا؟ فکر میکنم این ســخن از کرواس اســت که
میگوید باید حواسمان باشــد که در فیزیک فقط در مورد
چگونگیها صحبت میکنیم .میگوییم چه چیزی و چگونه
در حال اتفاق افتادن است.حتی وقتی از ما در مورد چرایی
مســأله و اتفاق پرســش میکنند باز هم به صورت بسیار
دقیق در مورد چگونگی توضیــح میدهیم .پس حتی اگر
فرض کنیم که تمام این بحث طبق تلقّی نه چندان دقیقی
که از آن وجود دارد واقع ًا بحث دقیق و اثباتشــدهای باشد
و یک فیزیک را شــکل دهد ولی در نهایت باز هم فیزیک

است و فیزیک از یک مرزی نمیتواند عبورکند.

نکته پایانی اینکه طبق نظر لناکس 15ریاضیدان اساس ًا قانون
چیزی را تولید نمیکند .مث ً
ال قانــون اندازه حرکت یا قانون
پرتــاب نیوتنی را در نظر بگیرید ،آیا صرف وجود این قوانین
حرکتی صورت میگیرد یا توپی به سمت سبد بسکتبال پرتاب
توخیز کوآنتومی نیز همینطور
میشــود؟ در مورد قانون اف 
توخیز
اســت .منظورم این اســت که صرف وجود قانون اف 
کوآنتومی تمام مسأله را ّ
حل نمیکند .ما فقط در حال توضیح
دادن هســتیم ،کار ما نوعی تبیین است .صرف ًا درکی داریم و
نمیتوانیم بگوییم که آیا درک ما درک کاملی است یا نه.
آقــای جاللیفر :لطف ًا به این نکته د ّقت کنید قانونی که در
توخیز انرژی است .یعنی باید
اینجا مورد بحث است قانون اف 
توخیز بکند.
مفهومی به نام انرژی وجود داشــته باشد تا اف 
بنابراین حتی برای فهم این قانون نیاز به اموری دارید که قبل
از این قانون وجود داشــته باشد .چون ما در مورد قانون بقای
انرژی تردید داشتیم و میگفتیم انرژی نمیتواند خودبهخود
توخیز انــرژی میگوید چنین چیزی
تولید شــود ،قانون اف 
ممکن اســت اما قبل از آن باید به این مسأله توجه کنیم که
در این بین چیزی به نام انرژی وجود دارد .مفهوم انرژی که
توخیز اســت از کجا آمده است؟ وجود یا در واقع
در حال اف 
مفهوم انرژی به هر حال معنایی دارد و باید ببینیم چه کسی
این معنا را به آن داده است.
دبیر علمی :از جناب آقای جاللیفر و جناب آقای تو ّکلیبینا
تشکر میکنم.

دوستانی که در جلسه قبل با موضوع اصل آنتروپیک حضور
داشتند با پرســش پایانی آقای تو ّکلیبینا که چرا این قوانین
خاص هســتند ،میتوانند ارتباط برقرار کنند.
به این شــکل ّ
در جلســه قبل دیدیم که برای نسبت قوانین و نسبت ثوابت
فیزیکی تبیینهای تکاملی مطرح شــده است و این داستان
داستان بسیار پیچیدهای است که باید با جلسات متعدد فقط
در ح ّد طرح مسأله با آن آشنا شویم و بعد در جلسات آموزشی
که إن شاء اهلل مجمع تدارک میبیند این بحثها به صورت
دقیقتری دنبال شود.
عباسی تقاضا میکنم با توجه به بحثهایی
از جناب آقای دکتر ّ
که در مورد کیهانشناســی و پیدایش از خأل کوآنتومی ـ که
در زبان عرفی به پیدایش از هیچ تعبیر شــده است ـ صورت
گرفت ،توضیح دهند که این مباحث فیزیکی و کیهانشناسی
با آنچه که در س ّنت فلسفه و کالم اسالمی تحت عنوان خلق
15. John Lennox

از عدم مطرح اســت چه نســبتی دارد و مباحث فیزیکی و کیهانشناسی
چه پرتوافکنیهایی میتواند بر مباحث فلســفی و کالمی داشــته باشد و
توگوهایی میان ادبیات فلسفی و کالمی با مباحث کیهانشناسی
چه گف 
ممکن است صورت بگیرد و داللتهای آن در حوزه االهیات چیست؟
دکتر عباسی:

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ

سالم علیکم .ابتدا عذرخواهی
میکنــم که توفیق نداشــتم
از آغاز جلســه حضور داشــته
باشم و از مطالبی که دوستان
محتــرم بیان کردند اســتفاده
کنم .کالسی داشتم که هفته
قبل هم تعطیل شــده بود باید
حتم ًا میرفتم.

از آقــای دکتــر ابطحــی و
همکارانی که این موضوع را در دستور کار این جلسه مجمع عالی حکمت
اســامی قرار دادند سپاســگزاری میکنم .موضوع قابل توجهی است.
موضوع خلق جهان ،پیدایش عالم و حدوث جهان از گذشــته مورد توجه
خاص متکلّمان و فالســفه بوده اســت و علم فیزیک بیشتر در سدهها
ّ
و دهههای اخیر وارد این بحث شــده اســت .اما االهیون ،متکلّمان و نیز
فیلسوفان از گذشته به این موضوع توجه داشتهاند.
اشکال زمان موهوم در دیدگاه متکلمان

آنچه که معمو ًال ح ّد ّ
اقل از ظواهر بیانات متون مق ّدس اســتفاده و استنباط
میشود این است که جهانی که ما در آن قرار داریم جهان حادثی است .به
این معنا که نبوده و بعداً پیدا شده است .این موضوع هم مورد توجه االهیون
قرار گرفته است و هم کسانی در قالب انتقاد از آن و نفی وجود خالق برای
هستی به این ظاهر اشکال کردهاند .به اعتقاد آنان شاید این عالم همیشه
بوده اســت و چه لزومی دارد حدوثی برای آن تصور کنیم و بگوییم خلق
شده است .طبع ًا الزم است که خداباوران استداللهایی میآوردند و صرف
استناد به ظواهر متون کفایت نمیکرده است .لذا دالیلی نیز در این رابطه
که چرا ما معتقدیم این جهان مخلوق است مطرح شده است.
متکلّمان اســامی و مسیحی مخلوق بودن را به معنای فهم عرفی یعنی
حدوث زمانی تلقّی کردهاند .از نظر آنان این عالم یک زمانی خلق شــده
مستمری اســت و قبل از اینکه این جهان
اســت .گویا زمان ظرف خالی
ّ
ایجاد شود هم وجود داشته ولی در یک نقطهای از آن ،عالم با این وضعیتی
که شاهد آن هستیم پدید آمده است .اساس ًا خلق یعنی این که عالم ایجاد
شده ،یعنی قب ً
ال نبوده و بعد بود شده است.
اشــکالی که در اینجا مطرح میشــود این است که آن زمانی که پیش از
پیدایش جهان وجود داشته چیست؟ یعنی واقع ًا بدون این جهان و این ما ّده
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زمانی داشــتهایم که خودش استمرار ،ابد ّیت و دوامی داشته است؟ چنین
زمانی از کجا آمده است؟
در میان متکلّمان ما تعبیر رایج این اســت کــه آن زمان را زمان موهوم
میدانستهاند .البته این تعبیر با زمان موهوم فیزیک فرق دارد .منظور این
است که این زمان یک زمان واقعی که همراه ما ّده باشد و ما آن را از ما ّده
و حرکت ما ّده انتزاع کنیم ،نیســت .هیچ ما ّدهای حضور ندارد ولی امتداد
زمانی جریان دارد .نه ما ّدهای کنار آن بوده است و نه هیچ موجود دیگری،
مستمری که امتداد دارد ولی درون آن خالی
ولی خود زمان به صورت لوله
ّ
است و هیچ اتفاقی رخ نمیدهد ،حضور داشته است .فقط وهم ما میتواند
چنین چیزی را تصور کند.
این متکلّمان در پاسخ به اینکه چنین مفهوم موهومی از کجا درست شده
است گفتهاند آن را از ابد ّیت و سرمد ّیت ذات االهی انتزاع میکنیم.
ا ّما چنین نظری مشکالتی را هم ایجاد میکند .از جمله اینکه زمان در درون خود
تغیر ،انقضاء ،و منقضی شدن اجزاء دارد ،اگر بنا باشد زمان از ذات خداوند
نوعی ّ
تغیر به ذات االهی هم سرایت میکند .پس باید ذات خداوند را
انتزاع شود این ّ
متغیر در نظر بگیریم تا زمان را از آن انتزاع کنیم .در غیر اینصورت
یک ذات ّ
نمیتوان آن را تو ّهم کرد .برای تو ّهم کردن چنین زمانی یا باید قائل شــویم
که چیز دیگری در کنار خداوند به نام زمان وجود دارد .این قول به تع ّدد قدیم
میانجامد و این همان مشکلی است که متکلّمان در پی فرار از آن بودهاند .به
اعتقاد متکلّمان جز خداوند قدیم دیگری وجود ندارد .در حالی که بنابر این اعتقاد
تغیر را به
زمان هم قدیم میشود .اگر زمان را منت َزع از ذات االهی هم بدانیم ّ
ذات االهی سرایت دادهایم.
راه حل های فالسفه برای حل اشکال موضوع زمان موهوم

به این ترتیب مفهوم زمان موهوم دردسری شد که فالسفه به دنبال ّ
حل
آن برآمدند .راه ّ
حل آنان این بود که گفتند به دالیلی از جمله مشکلی که
زمان موهوم ایجاد میکند نباید حدوث زمان را به معنای حدوث زمانی در
نظر بگیریم .زمان امری اســت که با ما ّده پیدا شده و همراه با آن جریان
پیدا کرده اســت .قبل از ما ّده اص ً
ال زمانی در کار نبوده است .همچنانکه
پیش از آنکه ما ّدهای وجود داشته باشد مکانی در کار نبوده است .اگر شما
تمام موجودات ما ّدی را از صفحه وجود حذف کنید دیگر نه مکان میماند
و نه زمان.
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مســألهای که فالســفه ما به طور ویژه به آن پرداختند این بود که مکان
خصوصیات ما ّده میدانســتند .این مســأله در تعابیر مرحوم
و زمان را از
ّ
صدرا کام ً
ال آشکار اســت :موجودات ما ّدی دو کشش و امتداد دارند .یک
امتداد دفعی که همان مکان است و در ابعاد سهگانه تبیین میشود و یک
امتداد تدریجی .شبیه همین تعبیری که امروزه در مورد چهار بعدی بودن
فضا-زمان گفته میشود ،ایشان هم ا ّدعا میکند که این ابعاد در هم تنیده
هستند و از هم جدا نیستند .در واقع ابعاد مکانی و بُعد زمانی در هم تنیده
و مربوط به یک حقیقت هستند و آن حقیقت همان ما ّده است .ما ّدهای که

وجود داشت دو امتداد را با خود دارد.
طبیعت ًا فالســفه باید توجیه دیگری برای مسأله
خلقت و پیدایش جهان میافتند که هم با ظواهر
کتب دینی و متون مق ّدس ســازگار باشد و هم
اشــکاالتی که در بیان متکلّمان وجود داشــت،
نداشته باشد؛ یعنی منجر به زمان موهوم نشود.
به عالوه اشکاالت دیگری هم که در این زمینه
مطرح شده است را نداشته باشد .اشکاالتی نظیر
اینکه اگر قرار باشد بپذیریم که عالم وجود نداشته
و بعداً پدید آمده اســت ،چگونه این عقیده را با
اضیت
مسأله دوام فیض االهی سازگار کنیمّ .فی ّ
خداوند یک امر دائمی است ،چطور ممکن است
زمانی بوده باشد که خداوند از فیض خود امساک
کرده و آن را به هســتی نداده است؟ دلیل این
مسأله چه بوده است؟

البته شبیه این اشکال را کسانی نظیر کانت هم
در فلسفه غرب مطرح کردهاند که چگونه میتوان
قائل شد به اینکه زمانی بوده که با اینکه خداوند
وجود داشــته ولی عالم را خلق نکرده اســت؟
حکمت اینکه در یک زمان خلق نکرده و بعد در
خاصی آن را خلق کرده چه بوده اســت؟ اما مهمترین
زمان ّ
مسأله و اشکال این است که با توجه به اینکه عالم را مخلوق
و خداوند را خالق آن میدانیم بدون وجود زمان موهوم چگونه
میتوانیم خلقت عالم را توجیه کنیم؟
یکی از راه ّ
حلهایی که فالسفه ما ارائه کردهاند حدوث ذاتی
است که تقریر آن اینگونه است :موجودات ما ّدی ،موجودات
ممکن هســتند و وجود برای آنها ضروری نیست؛ به عبارت
دیگر ضروری الوجود نیستند و همواره به علّتی نیاز دارند که
قوامبخش آنها باشد.حتی اگر فرض کنیم این موجودات دائم ًا
بودهاند باز هم میتوان گفت که دائم ًا فقیر بودهاند و هر لحظه
وحتی در همین لحظه هم در حال حادث شدن هستند .عالم
در حال خلق شــدن اســت ،نه اینکه در یک زمانی در یک
نقطهای این اتفاق بیافتد .مشکل ما پیدا کردن این نقطه برای
عالم نیست که ببینیم آیا عالم در فالن نقطه خلق شده یا نه؟
ماهیت این هستی طبیعی و
واقعیت و ّ
بلکه اساس ًا طبیعت و ّ
ما ّدی به گونهای است که دائم ًا نیاز به خالق دارد چون اص ً
ال
وجود آن وجود امکانی اســت .در همین لحظه هم این نیاز
وجود دارد .حادث از آن جهت که حادث است محدِث دارد و
همین االن هم در حال خلق شدن است.
این مســأله که موجودات همین االن هم در حال حدوثاند

و دائم ًا در حال خلق شــدن هستند ،با آنچه که فلسفه صدرا
و حرکت جوهری تبیین شــده است وضوح بیشتری یافته
َ
ْ َ
َّ َ ٌّ
َّ
ماوات َو ال ْرض 16آیا در مورد
فاط ِر الس ِ
است .أ ِفی الل ِه شك ِ
چیزی که جلوی چشــم شــما اتفاق میافتد و بدیهی است
ّ
تعجب
شکی هست؟ در واقع این یک استفهام انکاری استّ .
میکند از اینکه آیا در وجود خداوند و فاطر آسمانها و زمین
ّ
شــک دارند .از این آیه بر میآید که این مســأله باید آنقدر
تعجب شــود« .آیا در خدا
بدیهی باشــد که انکار آن موجب ّ
ّ
شک اســت»؟! کدام خدا؟ همین که در پیش چشم شما در
حال َفطر و ابداع کردن آســمانها و زمین است ،همین االن
در حال خلق کردن است.

به همین دلیل سعی شده تا حدوث را از آن معنای کالمی دور
کنند و بگویند حدوث به معنای حدوث زمانی نیست که ما در
عالــم نقطهای را پیدا کنیم و بگوییم عالم در این نقطه خلق
شده است و قبل از آن این عالم وجود نداشته است.
این تبیین از آن جهت که نیاز عالم را به یک علّت اثبات میکند
و نشان میدهد که این نیاز یک نیاز دائمی است نه یک نیاز
خاص ،تبیین کام ً
ال درستی است .موجودات این
در یک لحظه ّ
عالم در همین لحظه در حال خلق شدن هستند نه اینکه دنبال

 .16ابراهیم (.10 ،)14

توسط محدثی خلق
نقطهای بگردیم و بعد ببینیم چگونه عالم در آن نقطه ّ
شده است .در حال حاضر هم باید ببینیم که چرا عالم خلق میشود .اگر ما
مشکل تکینگی عالم را ّ
حل کردیم و گفتیم عالم خودکفا بوده و در همان
خاص از هیچ انرژی مثبت و منفی ایجاد شده است و احتما ًال در نهایت
نقطه ّ
هــم به هیچ بر میگردد .اگر انرژیهای مثبت و منفی دوباره به هم پیوند
بخورند یا به هم باز گردند یا بنابر بعضی از سخنان هاوکینگ اگر جهانهای
نوزاد داشــته باشیم در واقع این هیچ برآمده از جهانهای دیگر خواهد شد.
نمیدانم دوستان به بحث جهانهای نوزاد هم اشاره کردند یا نه.
در واقع هاوکینگ در این تبیین هیچ را زائدهای از جهانهای دیگر میداند.
اگــر این را بپذیریم عم ً
تعینی پیدا
ال هیچ از هیچ بودن خارج میشــود و ّ
میکند و معلوم میشــود که در آن نقطه از فضا-زمان که ا ّدعا میکنیم
هیچ است ،چیزی بوده اســت ولی زائدهای از جهان دیگر است و قاعدت ًا
انرژی منفی هم به آن سمت مقابل رفته است و انرژی مثبت آن هم همان
چیزی است که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم .اما فقط این پرسش را
به تأخیر میاندازد که پس آن جهان اصلی که این زائده هیچ از آنجا بوده
است چه میشود؟

البته در روایات هم نکاتی شــبیه این مطلب (جهانهای دیگر) ذکر شده
ال به دنبال تطبیق بحث نیستیم .مث ً
اســت ولی ما فع ً
ال حضرت امام جعفر
صادق میفرماید که ما هزاران جهان داریم شــبیه همین جهانی که
هفت آسمان و زمین است.
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اگر چنین چیزی باشد به معنای آن است که این جهان میتواند گوشهای
از جهانهای دیگر باشد .بنابراین برای تبیین این جهان چارهای نداریم جز
اینکه جهانهای دیگر را نیز در محاســبات خود بیاوریم .ولی گویا ظواهر
بیانات شــرعی و دینی به حدوث زمانی جهانی که شاهد آن هستیم اشاره
میکنــد .یعنی ما نمیتوانیم حدوث را به حدوث ذاتی تقلیل دهیم یا مث ً
ال
به تعبیری که میرداماد بیان کرده است حدوث دهری بدانیم .حدوث ذاتی
یعنی همه موجودات مــا ّدی ـ بدون اینکه مرتبه طولی برای آنها در نظر
بگیریــم ،صرف ًا با در نظر گرفتن خود موجــودات و علّت آنها ذات ًا محتاج
علّت هســتند و در حال حاضر نیز نیاز به علّت دارند .این وجود در همین
لحظه نیاز به علّت دارد و در همین لحظه علّت آن حاضر است و بنابراین
در همین لحظه در حال حادث شــدن اســت ،پس به یافتن زمان و نقطه
مشخص نیازی ندارد .یا بنابر بیان دیگر این مرتبه از عالم بر مرتبه دیگری
تغیر وجود ندارد .یعنی وعاء یا ظرفی به نام
مبتنی اســت که در آن مرتبه ّ
متغیر در آن جای میگیرند .وعاء یا ظرف
زمــان وجود دارد که موجودات ّ
تغیر موجودات در آن
(عالم) دیگری به نام دهر وجود دارد که مرتبه بدون ّ
جای میگیرد و در واقع عالمی که در حال حاضر ما با آن ســ روکار داریم
برآمده از عالم دهری است.
تغیرات است
الزمه این سخن آن است که در حال حاضر موجودی در عالم ّ
در عالم دهر نباشــد و نسبت به آن (مرتبه باالتر از خود) حادث باشد .پس
مرتبه دیگری وجود دارد که بنابر اصطالح میرداماد دهر نامیده میشود و
متغیر نســبت به آن مرتبه حدوث دارند .ولی هر یک از
موجودات ما ّدی و ّ
اینها دو عالم جدا از یکدیگر هستند .این عالم نسبت به مرتبه مافوق خود
الوهیت حادث است.
حادث است و مرتبه مافوق (دهر) هم نسبت به عالم ّ
خاص
به این ترتیب موجودات ثابتات هم در زمان خلق نشدهاند بلکه وعاء ّ
خود را دارند .موجودات ما ّدی در وعاء زمان خلق میشوند نه در وعاء دهر،
پس نســبت به وعاء دهر حادثاند .وعاء دهر نیز نسبت به وعاء سرمد که
ذات االهی است حادث خواهد بود .این توجیه دیگری برای حدوث است
و البته غیر از حدوث ذاتی است .اینکه آیا این بیان درست است یا نه جای
بررسی دارد و بعضی آن را نپذیرفتهاند.

ا ّما آنچه تحت عنوان حدوث ذاتی شــایع شــده است -به این معنا که از
جهت زمانی نمیتوان نقطه آغازی برای موجودات یافت -به نظر میرسد
که حتی با ظواهر شرعی هم چندان به راحتی تطبیق نیابد چه رسد به اینکه
بگوییم با ظواهر متون دینی کام ً
ال ســازگار است .البته میتوان شواهدی
در تأیید آن آورد ولی خالف آن نیز شواهدی از آیات و روایات وجود دارد.
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بنابراین مســأله حدوث زمانی به تبیین جدیتری نیاز دارد و شاید بعضی
از متفکران قائل باشند که در مورد این دو دیدگاه تکافؤ ادلّه وجود دارد به
این معنا که نمیتوان یک طرف را به صورت قطعی اثبات شده تلقّی کرد.
عالم هم میتواند حدوث زمانی داشــته باشد به نحوی که مستلزم محال
نشود ـ و تبیینهای الزم هم وجود دارد که چرا امر محال و زمان موهوم

الزم نمیآید ـ و هم فیض االهی میتواند دوام داشته باشد و
هیچیک از اینها اقتضای محال ندارد.

گرچه این بیان فالسفه که اقتضای محال ندارد بیان درستی
اســت اما هم با شواهد علمی و هم با شــواهدی از آیات و
روایات دچار مشکل میشود .شواهد علمی نظیر اینکه امروزه
براســاس قانون دوم ترمودینامیک و سرد شدن عالم برای
جهان آغازی در نظر میگیرند و میگویند اگر ابتدای زمانی
نداشت شــاید از م ّدتها پیش وضعیت آن به حالت مردگی
رســیده بود و این تبادالت گرمایی در آن وجود نداشت .پس
معلوم میشــود این مرحله از عالم نقطه آغازی دارد .ظواهر
آیات و روایات نیز بیشتر با وجود نقطه آغاز برای عالم سازگار
است.
خودکفایــی زمان از زمــان در دیــدگاه عالمه
طباطبایی و هاوکینگ

ا ّما اینکه چطور ممکن اســت پذیرش این مسأله مستلزم امر
محال و زمان موهوم نشود تبیینهایی دارد .به نظر میرسد
بهتریــن و قابل قبولترین تبیین تبیینی اســت که عالمه
طباطبایی و بعضی دیگر از بزرگان فرمودهاند :زمان و مکان
خصوصیات ما ّده است و ما به زمانی جدا و بیرون از ما ّده قائل
ّ
نیستیم .بعضی از سخنان هاوکینگ را نیز میتوان به این معنا
نزدیــک کرد که خود آغاز ،دیگر آغاز ندارد ،خود زمان ،زمان
نــدارد و ما نیازی نداریم به اینکه به دنبال زمانی برای زمان
بگردیم .به عبارت دیگر نیاز نیســت فکر کنیم که باید زمان
موهومی باشد تا زمان واقعی -که همین جهان ما است -در
درون آن زمان موهوم آغاز شــود .اص ً
ال زمانی وجود ندارد و
خلــق این عالم نیاز به زمان ندارد .این عالم در عین حال که
حادث است و از نقطه شروع شده اما به معنای آن نیست که
قبل از خلق نیاز به زمان داشــته باشد .حادث هست اما آغاز
زمانی ندارد ،چون زمان با خلق آن شــروع شده و قبل از آن
زمانی وجود نداشته است که دنبال آن بگردیم.
یکــی از همکاران هاوکینــگ به نام دان پیــج میگوید
هاوکینگ فکر میکند اگر نقطه آغاز را خودکفا کنیم و بگوییم
محیط بســتهای است که نیاز به بیرون ندارد ،نیاز به خالق را
از آن برداشتهایم .یک هنرمند را در نظر بگیرید ،این هنرمند
گاهی ّ
خطی رسم میکند که ابتدا و انتهایی دارد ،میگوییم از
نقطهای آغاز کرد و به نقطهای ختم کرد .این هنرمند گاهی
هم دایره رسم میکند .هر چند دایره یک محیط بسته است
[که آغاز و پایان آن مشخص نیست] ولی به همان اندازه به
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ترسیمکننده نیاز دارد که ّ
خط دارای ابتدا و انتها به ترسیمکننده
نیاز داشت .یعنی اگر شما عالم را یک موجود بسته هم در نظر
بگیرید که بیرون از آن زمانی نباشد باز هم برای خلق آن به
هنرمند ترسیمگر نیاز داریم و بسته کردن محیط نیاز آن را به
ترسیمکننده از بین نمیبرد.
شبیه همین بیان را امثال عالمه طباطبایی نیز میفرماید :این
جهــان آغاز و کرانه و مرز زمانی ندارد ولی نیاز به خالق دارد
و حادث اســت .همین موجودی که بیرون آن زمانی نیست،
خلق شده است؛ یعنی آغاز و نقطه شروعی دارد .هر چند این
نقطه شروع ،نقطه شروع زمانی نیست چون برای ّ
کل زمان
نمیتوان زمانی ترســیم کرد.حتی اگر همین بیان هاوکینگ
را هــم بپذیریم که قواعد فیزیکی اقتضا میکند نقطه تکینه
خودکفا باشــد و قبل از آن زمانی نباشــد تا دنبال نقطه آغاز
بــرای آن بگردیم و اص ً
ال آغاز زمانی در اینجا معنا نداشــته
باشد ،ولی نیاز به خلق ،حدوث و پیدایش همچنان باقی است.
همین موجود که طبق نظر شــما قبل از خودش زمانی ندارد
به هر حال پیدایش دارد ،خلق میشود و خلق او خودبهخودی
نیست.

ایــن در واقع تبیین امثال عالمه طباطبایی در مورد مســأله
حدوث اســت که میگوید عالمی که در آن هســتیم آغاز و
پیدایش دارد ولی زمان نــدارد ،نیاز به ظرف زمانی ندارد که
در درون آن پیدا شــده باشد .در عین حال واقع ًا مخلوق است
و نقطه شروعی دارد .محدود است نه نامحدودّ ،
خط منحنی
بسته است و خود این محدود ّیت و بسته بودن مستلزم حدوث
آن میشود .اما ضرورتی ندارد که آن را تا ابد بکشانیم و برای
آن قدم زمانی قائل شویم.

مباحث فیزیک جدید ،مســأله انفجار بــزرگ و توجیهی که
امثــال هاوکینگ مطرح کردند ایــن بحث را که یک بحث
طبیعیات نیز
فلســفی بود به فضای مباحث فیزیک و دنیای
ّ
کشاند .همانطور که دوســتان اشاره کردند مشکل اساسی
بحثهایی که در فیزیک نظری و فیزیک جدید مطرح شده
است است که عمده این مباحث براساس مدل تصورات و ـ
البته جسارت نباشد ـ گاهی تو ّهمات ریاضی است .برادرمان
جناب آقای جاللیفر تعبیر درستی را به کار بردند که اینها
امور شــهودی واقعی عینی نیستند .مث ً
ال انرژی منفی به چه
معناســت و چه تصوری میتوان از آن داشت؟ البته بسیاری
از امور عقلگریزند .مث ً
ال ما از بینهایت بودن علم خداوند نیز
عینیت آن را میتوان از طریق
تصویر شــهودی نداریم ولی ّ
ادلّه اثبات کرد .ولی در مورد انرژی منفی نه تنها از آن تصویر
عینیتی هم نمیتواند داشته باشد.
شهودی نداریم بلکه ّ

مشکل اساسی این مفاهیم این اســت که آنها عمدت ًا فرضهای ریاضی
هستند .زمان موهومی و عدد موهومی نه تنها تصویر شهودی ندارند بلکه
معنای عینی هــم ندارند و در واقع یک فرض و به تعبیر دوســتان یک
مدلسازی است .اگر بخواهیم پیدایش عالم را براساس همین مدلسازیها
توجیه کنیم صرف ًا فرضهــای ریاضی قابل طرح روی کاغذ خواهند بود.
یعنی براساس شواهد موجود ترســیم میکنیم که جهان از نقطهای آغاز
شــده است ولی آن نقطه را ما اینگونه توجیه میکنیم که شواهد عینی و
موجود نشــان میدهد این جهان در حال گسترش و انبساط است و چون
در حال گسترش و انبساط است حتم ًا از نقطهای آغاز شده است .بنابراین
اگر مســیر حرکت آن را برگردانیم به نقطه آغاز آن خواهیم رسید .مشکل
در آن نقطه آغاز خواهد بود که یا باید به وجود یک محدِث و ایجادکننده
و مبدعی که آن را ابداع کرده است قائل شویم یا اینگونه توجیه کنیم که
خودکفا بوده است.

بیان متأخّ ر هاوکینگ خودکفایی نقطه آغاز را توجیه میکند تا نشان دهد
که با همین قوانین موجود و با فرض اینکه این قوانین در نقطه آغازین هم
توخیزهای انرژی این جهان از هیچ یا
صدق میکنند میتوان براساس اف 
صفر ایجاد شــده است .چون مجموع انرژیهای مثبت و منفی که با هم
برابرند صفر خواهد بود و چون از صفر شــروع میکنیم در نهایت هم باید
به صفر بازگردیم.
ولی این صرف ًا یک مدل روی کاغذ است .هیچ دلیل اثباتی برای آن وجود
ندارد .به تعبیر دقیقتر صرف ًا یک تبیین اســت اما توجیه و دلیل نمیشود
و چرایی را توضیح نمیدهد .فقط نشــان میدهد که اگر چنین فرضی را
بپذیریــم ،مثبت و منفی در نهایت همدیگر را صفر میکنند .بنابراین باید
سراغ تحلیلهایی برویم که تحلیل عینی اثباتی ارائه کند.
به نظر میرسد این موضوع ،موضوعی است که جز با تحلیلهای عقلی و
قطعیت
فلسفی نمیتوان به آن پرداخت .نظیر اینکه بخواهیم بحث عدم ّ
را بر نفی علّ ّیت حمل کنیم که اشاره کردند .علّ ّیت یک قانون عقلی است
و هر چند ما امروز براســاس شواهد موجود -که شاید این شواهد ناشی از
متغیرهای پنهانی باشــند که به دالیلی بر آنها وقوف نداریم -با یک نگاه
ّ
احتمالی موجود ّیتهای عالم را توجیه میکنیم ولی اصل علّ ّیت را نمیتوان
انکار کرد .در ماجرای حدوث نیز باید دنبال راه ّ
حل عقلی باشیم که بتواند
عینیت موجود را برای ما توجیه کند .در غیر اینصورت یک مدل ریاضی
ّ
که در نهایت به صفر بیانجامد فقط روی کاغذ قابل ترســیم است ،اما آیا
عینیت هم داشته باشد؟
میتواند ّ

عباسی بسیار متشکرم .تا بدین جا بحث
دبیر علمی :از جناب آقای دکتر ّ
خلق از خأل کوآنتومی و داللتهای آن در حوزه فلســفه و کالم به اجمال
مطرح شــد .همانطور که میدانید این مباحث ،مباحث بسیار گستردهای
است و این محدوده زمانی تنها در حد طرح مسئله میتوان این موضوع را
مطرح کرد و بیشک کسانی که به این موضوع عالقمند شدهاند ،مباحث را
در منابع دیگر دنبال خواهند کرد .در این بخش اگر حضار محترم در ارتباط
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

با مباحث مطرح شده پرسشی برایشان مطرح شده است ،بفرمایند .قبل
توگویی با هم داشته باشند.
از آن اگر اساتید مایلاند در ح ّد چند دقیقه گف 
اشکال هاوکینگ به ورود فلسفه به بحث و پاسخ آن

دکتر تو ّکلیبینا :جالب است که هاوکینگ در طرح بزرگ بسیار روشن و
واضح میگوید فلسفه مرده است .ابتدا این ضربه را میزند تا کسی اشکال
فلسفی نکند .چون او طرح خود را در یک جمله بیان میکند و همین یک
جمله پر از اشــکال است .نخستین اشکال همین است که میگوید طرح
من این است که براساس قوانین کوانتومی جهان میتواند خود را بیافریند.
این جمله فقط با همان جمله قبلی متناسب است که بگوییم فلسفه مرده
است .یعنی اگر ابتدا فلسفه ـ به معنای عا ّم تفکر -را ُبکشیم خیلی راحتتر
میتوانیم بحث کنیم!

عباسی هم
ا ّما این نکته را عرض کنم که به هر صورت همانطور که آقای ّ
واقعیت این است که در فیزیک این فرض وجود ندارد که پیدایش
فرمودند ّ
از هیچ به طور کامل محال است .آنچه بنده و آقای جاللیفر مطرح کردیم
ال بحث فلسفی نبود .فع ً
اص ً
ال آنچه در فیزیک مقبول و پذیرفته است این
است که مدل انفجار بزرگ را بپذیرد و به سمت نقطه صفر برود .هر چند
در بعضی مناطق به خصوص قبل از〖 )43-(^〗10هیچ توضیح و توجیهی
نداشته باشــد و اگر چه بسیاری از بخشهای این مسیر تکاملی ابهاماتی
داشته و هنوز هم در جریان است.
من فقط میخواهم عرض خودمان را روشن کنم که اتفاق ًا به نظر میرسد
اگر بخواهیم به خرد جمعی اعتماد کنیم ،ح ّد ّ
اقل من تا به حال ندیدهام که
فیزیکدانی عقیده داشــته باشد که پیدایش جهان از هیچ یک امر نشدنی
است و نباید در مورد آن بحث کرد .ظاهراً این یک پیشفرض مقبول است
که پیدایش جهان از هیچ محال عقلی الزم ندارد ،فقط مســأله این است
که چگونه تبیین شــود .در حال حاضر مدل استاندارد به نحو کرانمندی
جهان است ،یعنی به نفع این است که فضا-زمان آغاز داشته باشد و ما ّده
و فضا-زمان همه با هم یک حقیقت باشند و نه اینکه حقایق جداگانهای
باشند تا بعد منجر به اشکاالتی شود .این نکته را برای روشنتر شدن بحث
عرض کردم.
نکتهای درباره زمان بگویم و بعد به پرسشهای دوستان بپردازیم .در حال
حاضر واقع ًا سادهترین حرف در فیزیک این است که ما در مورد زمان چیز
زیادی نمیدانیم.
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پرسش یکی از حضار :در منظومه اشاره شده است که در حکمت نظری
طبیعیات میتــوان پرداخت هم به ریاضیات و هم به علوم عقلی.
هم به
ّ
اگر در این بحث منظور از حدوث ،حدوث زمانی باشــد ،فالسفه به خوبی
میتوانند در این زمینه ورود داشــته باشند .اینکه گفته میشود محاسبات
احتمالی را ما را به صفر میرســاند ،در ریاضی ممکن است ،ولی در ما ّده
عینیت طبیعی
نمیتوان چنین محاســباتی انجام داد .در مــا ّده ما با یک ّ
سروکار داریم.

دکتر عباسی :ما براســاس آموزههــای خودمان یک جسم
طبیعی داریم و یک جســم تعلیمی .جســم طبیعی یک امر
واقعیت عینی است .آنچه معمو ًال
انتزاعی نیســت بلکه یک ّ
با آن س روکار داریم و در مدلها از آن استفاده میکنیم همان
جسم تعلیمی است که یک امر انتزاعی است .یعنی براساس
واقعیت بیرونی میکنیم ابعادی برای آن در نظر
انتزاعی که از ّ
میگیریم و برداری ترسیم میکنیم و بعد مؤلّفهها یا اعدادی
واقعیت هستند به آن نسبت میدهیم و
را که توصیفکننده ّ
یک ماتریس یا تانسور درست میکنیم .به هر حال اعدادی
را نسبت میدهیم تا آن پدیده بیرونی را با آن توضیح دهیم.
انتزاعیات
انتزاعیات هســتند و از این به بعــد ما با
ن امور
ای 
ّ
ّ
س روکار داریم.
مشــکل فیزیک جدید این است که در پیشروی خود از مرز
منشأ انتزاع عبور کرده است .گاهی اموری را انتزاع میکنیم
بعد در ادامه خودمان پیشروی میکنیم بدون اینکه چندان
توجهی داشته باشیم که آنچه در عالم بیرون دیدیم و ایدهای
را از آن انتزاع کردیم چه بوده است .جسم طبیعی منشأ انتزاع
مفهومی نظیر حجم ذهنی اســت که میتوان برای آن ابعاد
ثالثه و عدد در نظر گرفت و با آن اعداد مکان شیء را نشان
داد .ولی از این به بعد میتوانیم فرض کنیم که یک پدیده را
به جای  3پارامتر با  10پارامتر نشان دهیم .از این به بعد دیگر
پیشرفت خود عقل است.
امثال کانت این فعالیتها را اعمال استعالیی عقل مینامیدند.
اینها فضولیهای عقل است .از این به بعد خود عقل است
که پیش میرود و به آنچه در عالم واقع میگذرد کاری ندارد.
از این به بعد میتواند برای خود پیشفرضهایی درست کند،
واقعیت نسبتی ندارند .آنچه
این فرضها کار عقل هستند و با ّ
واقعیت
واقعیت اســت و از ّ
در ابتدا انتزاع میکند ،مربوط به ّ
فرضیاتی
انتزاع میکند .ولی وقتی شروع به بوالفضولی میکند ّ
میسازد که هیچ نسبتی با واقع ندارند.
اشــکال تفاوت زمان در فیزیک با زمان در فلسفه و
پاسخ آن

پرسش یکی از حضار :پیشفرضی که به نظرم در ابتدا باید
به آن میپرداختیم ولی اســاتید در صحبت خود به آن اشاره
نکردند این است که ما زمان مورد بحث در فیزیک را با زمان
مورد بحث در فلسفه یکسان فرض کردیم .در حالی که زمان
نسبیت
مورد بحث هاوکینگ در نظریه انفجار بزرگ ،بر نظریه ّ
عام مبتنی اســت .از
خصوصیات این زمان این است که به
ّ
تناسب ناظر اتّساع و انقباض میابد و حالت روانشناختی دارد.

اما زمان در فلسفه براساس حرکت جوهری ذاتی جسم است.
ممکن است اص ً
ال اینها با هم ارتباطی نداشته باشند.
بحث دیگر در مورد آن چیزی اســت که هاوکینگ در کتاب
تاریخچه زمان مطرح کرده است .آیا امکان دارد که زمان ازلی
نباشد و لبه داشته باشد؟ چون اینها حالت نفی و اثبات دارند.
زمان یا ازلی است و ابتدا ندارد ،یا ازلی نیست و ابتدا دارد.

ماهیت زمان در فیزیک و فلســفه،
آقای جاللیفر :درباره ّ
بحث فلســفی آن را دکتر عباسی خدمتتان خواهند گفت.
ولی بحث فیزیکی آن این است که اگر شما در تاریخ فیزیک
به عقب بازگردید زمان چیزی است که فرآیندهای فیزیکی
را نظم میبخشــد .ما در فیزیک اساســ ًا زمان را به عنوان
پارامتــر نظمدهنده به فرآیندهای فیزیکــی تلقّی میکنیم.
بــه این معنا که وقتی شــما میخواهید یک مدل فیزیک را
متغیر اصلیتان زمان است.
پیادهســازی کنید ،عموم ًا پارامتر ّ
مث ً
ال معادله مکان-زمان ،معادله سرعت-زمان ،معادله شتاب-
زمان ،معادله چگالی بار برحسب زمان در الکترومغناطیس یا
معادله میدان الکتریکی برحسب زمان .زمان به عنوان نقطه
اتّکای اساسی در فیزیک است که یک سر همه چیزی به آن
برمیگردد و از آن نقطه شروع میشود.
قب ً
ال تصور بر این بــود که این زمان میان تمامی ناظران در
مستمر یکسانی دارد
تمام شرایط ،یکسان است؛ یعنی جریان
ّ
و بنابراین بین دو پدیده فاصلههای زمانی یکسان اندازهگیری
میشود .در فیزیک این داستان ،داستان روانشناختی نیست.
نسبیت زمان در فیزیک اص ً
ماهیت روانشناختی ندارد.
ال ّ
یعنی ّ

در سنجش زمان لزوم ًا ناظر ،ناظر انسانی نیست ،بلکه میتواند
ابزار سنجش باشد .مث ً
ال نقطهای را به عنوان نقطه شروع در
نسبیت ،ناظر به دور از تأثیرات روانشناختی
نظر بگیرید .در ّ
به عنوان پایه اســت و زمان یک پارامتر غیرمطلق محسوب
میشود .یعنی من ناظر در مرکز آزمایشات خودم قرار میگیرم
و شــما به عنوان ناظر دیگر در مرکز آزمایشات خودتان قرار
میگیریــد و آن چیــزی که بین ما ر ّد و بدل میشــود چیز
نســبیت
غیرمطلقی به نام زمان خواهد بود .به این ترتیب در
ّ
جایگاه زمان و ناظر عوض شــد .در فیزیک کالسیک زمان
مطلق بود و ناظرها باید خود را با آن تطبیق میدادند .اما در
نسبیت در واقع ناظرها هر یک برای خود مطلقاند و زمان باید
ّ
خودش را با آنها تطبیق دهد.
در مورد پرسش دوم که فرمودید آیا زمان میتواند بدون مرز
باشــد و در عین حال ازلی هم نباشــد ،باید بگویم که پاسخ
دقیق ًا همان نکتهای اســت که خودتان فرمودید .یعنی یک

مدل ریاضی اســت که برای فهم دقیقتر آن به جای ســه بعد مکانی و
یک بعد زمانی بهتر است دو بعد مکانی و یک بعد زمانی در نظر بگیریم.
فرض کنید اجســام میتوانند روی یک دایره توسعه پیدا کنند .وقتی شما
محور زمان را به آن اضافه کنید دایره گسترش میابد و بسته میشود .اگر
شما این پکیج سه بعدی که دو بعد آن مکان و یک بعد آن زمان است را
در نظر بگیرید ،این پکیج یک کره ایجاد میکند .کرهای که از یک نقطه
نسبیت متعارف این کره بدون
آغاز و به یک نقطه ختم میشود .در تئوری ّ
مرز نیســت ،زیرا در ابتدا و انتها یعنی در قطب جنوب و قطب شــمال آن
تکینگی یا دو سوراخ وجود دارد .پس این کره مرز دارد .ولی هاوکینگ این
مرزهــا را برمیدارد و میگوید تکینگی وجود ندارد بنابراین روی این کره
میتوان چرخید.

ماهیت زمان در فلسفه و فیزیک ،همانطور که
دکتر عباســی :راجع به ّ
دوستان اشاره کردند در فیزیک نسبت به زمان فقط پدیدارشناسی میشود.
یعنی با زمانسنجی س روکار داریم هر چند ا ّدعا میکنیم که در مورد همان
واقعیت زمان صحبت میکنیم .ا ّدعا میکنیم که زمان به عنوان پارامتری
ّ
که در همه معادالت وارد میشود برای سرعت ،شتاب ،میدان و هر پدیده
دیگری به کار میرود همان زمان واقعی است اما راجع به آن تبیین فلسفی
ارائه نمیشود .آنچه که مهم است ک ّم ّیت ،مقدار و سنجش این زمان است
و اینکه این زمان چقدر طول کشــیده اســت .بنابراین س روکار فیزیک با
ماهیت فلسفی آن چندان اشارهای نشده و اص ً
ال
سنجش زمان است و به ّ
به این بحث نپرداختهاند.
البته شاید بعضی از سخنانی که در تبیین فیزیک کالسیک گفته میشود
نظیر اینکه زمان ،زمان مطلق اســت و فارغ از هر ناظر و سیستم جریان
دارد تا اندازهای ما را بــه بحثهای متکلّمان خودمان و فضای موهومی
ماهیت ،حقیقت و وجودشناســی
نزدیک کند .ولی فیزیکدانان چندان به ّ
زمان کار ندارند ،بلکه به پدیدارهای آن از جمله طول ،امتداد و سنجش آن
واقعیات و ذوات است و بنابراین باید
میپردازند .بنای فلســفه بر شناخت ّ
بپرســیم که اساس ًا زمان چیست و چگونه درست میشود .به همین دلیل
است که براساس حرکت جوهری ،زمان را به اندازه حرکت وجودی اجسام
و ماد ّیات تبیین میکنیم .این تبیین اساس ًا در فیزیک مورد توجه نیست و
قرار هم نبوده که به آن توجه شود.

نسبیت و هر جای دیگر فیزیک که زمان در آن ظاهر میشود
بنابراین در ّ
واقعیات و موجود ّیتهای پدیداری زمان مواجه هستیم و اصو ًال با ذات،
با ّ
حقیقت و هستیشناسی زمان کاری نداریم .در پرداختن به زمان این تفاوت
میان فیزیک و فلســفه موجود اســت .ولی همانجایی هم که فیزیک از
واقعیت اشاره میکند و منظورش زمان دیگری
زمان یاد میکند به همان ّ
غیر از آن زمانی که در فلســفه مورد بحث است نیست .اما راجع به اینکه
زمان چیســت توضیحی نمیدهد و فقط عوارض آن نظیر امتداد ،ک ّم ّیت،
سنجش و طول را بیان میکند .از نگاه فیزیک در هر حادثه آنچه برای ما
مهم است طول زمان است و اینکه برای وقوع یک حادثه چه اندازه زمان
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

واقعیتی دارد اص ً
ال مورد
طول میکشــد .اما اینکه خود زمان چیست و چه ّ
بحث نیست .فهم عرفی از زمان نیز با فهم فالسفه و فیزیکدانان یکسان
است .فیلسوفان زمان را به نحو آنتولوژیک تبیین میکنند ولی در فیزیک به
تبیین آنتولوژیک از زمان نیازی نداریم بلکه راجع به عوارض و پدیدارهای
آن صحبت میکنیم.
اشکال تقدم فعلیت بر قوه

پرسش یکی از حضار :پرسشی از دکتر تو ّکلی داشتم .در فلسفه اسالمی
فعلیت را قبل از ق ّوه میداند .البته این در درون عالم
بحثی مطرح است که ّ
ما ّده اســت ولی اگر عالم ما ّده را در ّ
کل در نظر بگیریم فلســفه آن را ق ّوه
میداند .بنابراین مشکل اساسی نظریه هاوکینگ که میگوید جهان از هیچ
پدید آمده ،این است که:
ذات نـایـافتـه از هســتیبخــش
کی تواند که بُ َود هســتیبخــــش

تعجب
من از این سخن شــما که فرمودید در فیزیک محال وجود ندارد ّ
کردم ،چون علوم هم باید براســاس قواعد عقلی ســنجیده شوند .از نظر
فعلیت قبل از ق ّوه است یعنی محال است که چیزی در
فلسفی همیشــه ّ
اینجا باشد ولی در عالم فوق آن نباشد .به عبارت دیگر هرگز  1از  0ایجاد
نمیشــود 1 ،میتواند به  0تن ّزل پیدا کند ولی هزاران  0هم هرگز یک 1
ایجاد نمیکنند 1 .باید باشد تا بتوانیم آن را به نیم تقسیم کنیم .این یک
اشکالی است که میخواســتم از آقای دکتر تو ّکلی بپرسم و اینکه چطور
ممکن است امر محال وجود نداشته باشد؟
پرســش دوم را از آقای دکتر جاللیفر میپرســم :اینکه شما فرمودید در
فیزیک ذ ّره قابل شهود عینی نیست ،آیا این مشکل همه علوم آزمایشگاهی
نیست؟ آیا تا به حال علمی کشف شده که ذات شیء را شهود عینی کند؟
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دکتر تو ّکلیبینا :این پرسش باعث میشود که ما وارد بحث دیگری شویم.
عباسی فرمودند در داستان
در ح ّد مجمل عرض کنم همانطور که آقای ّ
دالیــل مرافعات حدوث و قدم ـ ح ّد ّ
اقل از دید من ـ تکافؤ ادلّه وجود دارد

یا جدلی ّ
الطرفین اســت و به اندازه کافی هم جدلی ّ
الطرفین
است .فالسفهای نظیر ابنرشد هم به آن اشاره کردهاند و یادم
هست که حتی ابن میمون هم که سینوی است تصریح کرده
ذهنیت من
و من خودم مدل ابن میمون را بیشتر میپسندمّ .
این اســت که در هیچ طرفی تناقض یا محالی وجود ندارد و
تمسک و در واقع مسأله را
المحاله میتوان به ظواهر شرعی ّ
نقلی یا فیزیکال پیگیری کرد.

فقط تأکید من بر این اســت ح ّد ّ
قاطعیت
اقــل به نظر من با
ّ
نمیتوان گفت این محال اســت یا تناقض دارد و تقریر شما
از تناقض براســاس براهینی است که آن براهین بر انبوهی
از اصطالحات مبتنی هستند .همان اصطالحاتی که شما در
فعلیت ،ق ّوه و....
حــال به کار بردن آنها بودید :مــا ّده ،هیوالّ ،
قضیه را با نگاه فیزیک بررســی کنیم در واقع
اگر بخواهیم ّ
فعلیت و ما ّده
نمیتوانیــم هیچیک از آنها را جــدی بگیریمّ .
واقعیت است و تلقّی ما در فیزیک از
تحلیلهای فلسفی ما از ّ
ما ّده با آن تل ّقیای که در فلسفه وجود دارد هیچ نوع ارتباطی
ندارد .نه اینکه فرض کنید ارتباط آن کم یا اندک باشد ،بلکه
کام ً
ال بیارتباط و صرف ًا اشــتراک لفظی هســتند.حتی من
نمیتوانم بگویم مثل شیر است که دو معنا در آن است .بسیار
متفاوت از هم هستند.

در فیزیــک تلقّی ما از ما ّده ،ذ ّره ما ّدی و جرمدار بودن به ّ
کل
تفاوت یافته اســت .با این تل ّقیها و تفاوت در تل ّقیها اص ً
ال
دیگر نمیتوان آن برهانهای قدیمی و کهنی که در میراث
ما وجود دارد را به عنوان نشانههای نقض مطرح کرد .داستان
فعلیت و ق ّوه واقع ًا مسأله مبهمی است و نمیتوانیم به سادگی
ّ
فعلیتی در نظر بگیریم من
از آن عبور کنیم .ولی اگر بخواهیم ّ
میگویم جامعه فیزیکی نمیتواند این مفهوم را به ســادگی
آنالیز کند تا بعد محالپنداری کند.

پــس در مجمــوع دو نکته عرض کردم کــه آن را خالصه
میکنم تا بعد آقای جاللیفر بیشتر توضیح دهند.

 .1اشتراک لفظی بین مفاهیم فلسفی و مفاهیم فیزیکی دوره
معاصر بسیار زیاد است .قبل از اینکه ما در این جلسه بنشینیم
من به آقای جاللیفر گفتم وقتی میخواهیم از ما ّده و انرژی
صحبت کنیم اصطالح ما ّده را به کار ببریم و مســأله آن را
باز کنیم .اما نظر ایشان این بود که شاید بحث مفصل شود.
چون در واقع اینطور اســت که ما هر جا صحبت میکنیم
اصطالحات بســیاری به کار میبریم .مث ً
ال ذ ّره ،االن تلقّی و
فهم شما از ذ ّره بســیار تفاوت کرد .داستان ما ّده هم همین
است ،داستان جرمدار بودن که مکانیزم آن را از طریق بوزون
هیگــز برقرار میکنیم همین اســت .پس یک بحث بحث
اشتراک لفظی است و ح ّد ّ
اقل من نمیتوانم با مفاهیم فلسفی
در فیزیک چیزی را محال بدانم.

 .2تکافؤ ادلّه و جدلی ّ
الطرفین بودن این بحث است یعنی در
توگو شده ولی
مورد همه فرمایشات شما به اندازه کافی گف 
برهان قاطعی وجود ندارد.

به عنوان نکته آخر عرض کنم که این اتفاق افتاده است که
واقعیتهای پیرامونی خودمان ـ یعنی دقیق ًا باز هم
ما فقط در ّ
خاصی از اینکه چیزی از
استقرایی اســت -تصور یا تصویر ّ
هیچ پدید آید نداریم یا نمیبینیم .این یک امر تقریب ًا استقرایی
و نرمال اســت .یعنی جهان مخلــوق پیرامون ما به گونهای
است که پذیرش این مسأله برایمان بسیار ناملموس و سخت
اســت .اما محال بودن حرف دیگری اســت و اتفاق ًا اینطور
است که اگر به چنین نقطهای بخوریم به ش ّدت دنبال عوامل
ماوراء طبیعی میگردیم .شــاید ادیان هم روی همین نقطه
دست گذاشــتهاند و همین مسأله در انفجار بزرگ یک برگ
برنده روی میز ادیان قرار داده است.
در حال حاضر هم بین فیزیکدانان کسانی که تمایالت الحادی
دارند ســعی میکنند بیشتر به نظر ّیاتی تمایل نشان دهند
که برای جهان آغازی قائل نیست ،تا مجبور نباشند پرسش
خاص آن را پاسخ دهند .این مباحث دیگر تا حدودی از حوزه
ّ
فیزیک خارج میشود .از سوی دیگر کسانی که نسبت به این
امور بیطرف هســتند یا تمایالت توحیدی دارند بیشتر به
سمت نظر ّیات استاندارد متمایل میشوند .این یارکشی فکری
بین فیزیکدانان وجود دارد .اما نظر شــخص من این اســت
که بیشتر براساس یافتههای عادی ما در زندگی روزمرهمان
باشد نه براساس اینکه چیزی را محال بدانیم یا نه.

این پاســخ من به پرسش شماســت اما اگر بخواهیم بحث

حدوث و قدم و محال بودن یا محال نبودن را بکنیم به نظرم این نشست
که چه عرض کنم این همه بحث شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است .من
یک بار رساله الحدوث جناب م ّ
الصدرا را نگاه کردم ولی در نهایت نفهمیدم
که نظر ایشان چیست.
اشتراک لفظی ماده در فیزیک و فلسفه

دکتر عباسی :اینکه جناب آقای تو ّکلی فرمودند ما ّده در معنای فلسفی با
ما ّده در معنای فیزیکی صرف ًا اشتراک لفظی است ،به نظرم بهتر است این
بینونت را این اندازه پررنگ نکنیم .به هر حال همانطور که در باب زمان
واقعیتی که
اشاره کردم ما چه در فلسفه و چه در فیزیک سعی میکنیم به ّ
همه با آن س روکار داریم اشاره کنیم .در مورد ما ّده هم ک موبیش ما به همین
حواسمان درک میکنیم
واقعیتهای بیرونیای که مشاهده میکنیم و با
ّ
ّ
و دنبال تبیین روابطشان هستیم اشاره میکنیم .اما شاید در تعریف و بیان
ویژگیها و عوارض ،بین نگاه فلسفی و نگاه فیزیکی تفاوت زیادی وجود
داشته باشد.

اینکه نگاه ما به ذ ّره عوض شده و دیگر آن را یک تیله کوچک نمیدانیم
بلکه براســاس نظرات کوآنتومی یک پخشــیدگی در فضا برای آن قائل
هستیم ،اینها تصاویری است که براساس مدلهای جدید در ذهن ما القا
شــده و ما اینگونه تصور میکنیم .گرچه در مقام عرفی چنین رفتاری با
آن نداریم ولی به لحاظ ذهنی شــنیدهایم که اینگونه است و این مدلها
در ذهنمان جای گرفته .به همین دلیل در تبیین ما ّده میگوییم از ذ ّراتی
تعیناتی را که ما قب ً
ال با نگاه عرفیمان برای آنها
درست شده که آن ذ ّرات ّ
تعینی برای آن قائلیم و این
قائل بودیم در مکان و زمان ندارد و نوعی بی ّ
براساس آموزههایی است که فراگرفتهایم.
واقعیت اشــاره
بنابرایــن هر چند تصویر ذهنیمان تغییر کرده ولی به همان ّ
واقعیت اشاره میکند و میخواهد بگوید این
میکنیم .فیلسوف هم به همان ّ
ما ّده مکان و زمان و ابعاد دارد و فیزیکدان نیز به همان اشاره میکند و میگوید
تعین زمانی-مکانی آن در بعضی مراحل بسیار مبهم است .ولی به هر حال به
ّ
یک چیز اشاره میکند و نباید آنقدر بینونت ایجاد کنیم که بعد نتوانیم با همدیگر
طبیعیات و فلسفه قطع شود.
گف 
توگو کنیم و اساس ًا ارتباط ّ
فعلیتی وجود دارد ،البته ما
ا ّما در مورد اینکه فرمودید حتم ًا قبل از هر ق ّوه ّ
فعلیت ق ّوهای وجود
معمو ًال در فلسفه برعکس این را میگوییم یعنی قبل از ّ
فعلیت ق ّوه است ،ق ّوه به معنای استعداد
دارد .منتها وقتی میگوییم قبل از ّ
است و منظورمان استعدادی است که در شیء وجود دارد .براساس مبانی
فعلیت برسد و اگر ق ّوه و استعداد آن
فلسفی همواره اگر شیءای بخواهد به ّ
را دارد باید جایی باشد که ق ّوه در آنجا باشد و حاملی هم وجود داشته باشد
تا آن ق ّوه استعدادی را حمل کند.

مســأله خلق از عدم یا خلق از هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد .براساس
دیدگاه امثال هاوکینگ این عالم در نقطهای آغاز شــده است که خود این
نقطه بــه توجیه بیرونی نیاز ندارد .ادیان (االهیون) معتقدند اگر سلســله
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

موجودات این عالم را در نظر بگیریم امر زائدی بر تکتک آنها وجود ندارد
و هر کدام از آنها نیاز به علّت دارند .اگر ّ
کل آنها را هم در نظر بگیریم تا به
نقطهای برسد باز هم به علّت بیرونی نیاز دارد .مجموعه موجودات ممکن
و نیازمند به هیچوجه از نیاز خارج نمیشوند .این یک بحث فلسفی است و
پاسخ فلسفی هم دارد .این موجود از ابتدا تا انتها نیازمند است.

آنچه هاوکینگ تحت عنوان خلق از عدم "هیچ" مطرح میکند ،همانطور
که دوستان هم به درستی اشاره کردند آن "هیچ" واقع ًا هیچ نیست .درست
واقعیت این اســت که آنجا هیچ نیست،
اســت که میگوید "هیچ" ولی ّ
چیزی به نام انرژی در نظر گرفته و آن را به مثبت و منفی تقســیم کرده
تعین انرژیتیک برای آن فرض کرده است .این
است .بنابراین در واقع یک ّ
تعین در صورتی میتواند معنا داشته باشد که ما آن جهانهای نوزاد را هم
ّ
بپذیریم و بگوییم آنجا باز با چیزی هست اما انرژی آن در ح ّد صفر است
ولی میتواند مثبت و منفی شــود و ما با بخش مثبت آن س روکار داریم و
بخش منفی را برای پایان کار نگه میداریم.
بنابراین آن هیچ واقع ًا هیچ نیســت .یک صفر ریاضی خیالی است نه هیچ
فلسفی ،چون از هیچ فلسفی مثبت و منفی به دست نمیآید ولی در صفر
ریاضی میتوان گفت جمع منهای  2 ،2اســت .اما این مســأله هم دیگر
فعلیت داشتن ندارد .ممکن ذاتی یا –اگر مانند م ّ
الصدرا امکان را
ارتباطی با ّ
فقری بدانیم -ممکن فقری هر کاری بکنی تا انتهای ّ
خط میلیاردها میلیارد
از این ممکنات بیافزایی در نهایت از حالت امکان خارج نمیشود این یک
امر عقلی است .یعنی از داخل چیزی به آن اضافه نمیشود و باید از بیرون
چیزی بــه آن افزود تا این امکان ذاتی یا امکان فقری عالج شــود .این
مباحث از پیشفرضهایی است که عمدت ًا افراد خواه فیزیکدان یا دیگران
از جای دیگر گرفتهاند و با خود حمل میکنند.
اشکال بر جایگاه خداوند در دیدگاه فیزیکدانان

پرسش یکی از حضار :نکته اول اینکه فرمودید بسته بودن جهان دلیل
بر نفی خداوند نیست ،نکته بسیار متینی است که آقای پالنتینگا 18نیز در
کتاب یا مقالهای با چنین عنوانی نســبت میان طبیعتگرایی و دین این
بحث را مطرح میکنند .اما ایشان روی اقتضائات ذاتی علم تجربی و رنگ
و بوی پوزیتیویستی علم تجربی نیز تحلیل دارد بدون اینکه از نهضتهای
موحدان و
فلسفی پیشین آن نام ببرد .به هر حال اینکه در علم جدید فرض ّ
االهیون بر این است که هر جا مشاهداتشان خأل را نشان میدهد خداوند
را پرکننده این خأل بدانند.
بعد وقتی به جایی میرسند که احساس میکنند میتوان توضیح و توجیه
خود به خودی برای این جریان ارائه کرد ،خداوند را کنار میگذارند .به نظرم
این دو باید کنار هم بررســی شود و توجه داشته باشیم که فضای ذهنی
آنها اینگونه است.
نکته دوم فرمودید آنها خودشان هم میگویند مدلهای ریاضی فاقد ذات
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18. Alvin Plantinga

اشــکال دارد و ما هم این مدلها را نمیپسندیم و احساس
میکنیم که دارای اشــکال اســت ولی فیزیک ما را به این
سمت میبرد و به هر حال فضای اعتماد به علم 19در جهان
بسیار قوی است و در حال حاضر علم ما را به آن رسانده است.
فع ً
ال تنها نقطه اتّکای ما این است .پرسشم این است که چه
پاسخی باید به آنها داد.
نکته ســوم اینکه آقای الورنس کراوس که رســم ًا ملحد و
مبلّغ الحاد اســت در کتاب همه چیز از هیچ تبیینی دارد که
میگوید وقوع انفجار بزرگ باعث شــد که جهان از هیچ با
محرک این جریان
آن تبیین هاوکینگی به وجود آید و آنچه ّ
بود جهانهای چندگانه 20بود و آن جهانهای چندگانه ازلی و
ابدی هستند .به نظر من این تبیین نسبت به تبیین هاوکنیگ
تبیین مناســبتری است .با توجه به اینکه آنها این مطلب را
نمیپذیرند که چون ازلی اســت باید صفات واجب الوجودی
را داشته باشد ،این تبیین را چگونه باید پاسخ داد؟ متشکرم.

دکتر عباسی :تصویری که در ذهن امثال هاوکینگ و بعضی
از متفکران غربی در مورد خداوند وجود دارد این اســت که
میگوینــد جایی که هیچ توجیهی برای آن نداریم برای خدا
جا باز میکنیم و اگر توجیه داشتیم خدا را بیکار میکنیم .البته
نمیداتم شخص هاوکینگ همچنین نظری داشته یا نه ولی
در تفکــر غربی چنین چیزی وجــود دارد و االهیون آنها نیز
تحت عنوان خدای رخنهپوش به این مسأله پرداختهاند .یعنی
خدایی که فقط در جاهایی که رخنهای در هستی وجود دارد
و ما قادر به توجیه آن نیســتیم دخالت میکند اما در جاهای
دیگر که تکلیف روشن است با خدا کاری نداریم و خدا بیکار
اســت .این تصویر با آن خدایی که مخصوص ًا در تفکر عقلی
ما شــناخته شده است بسیار متفاوت است .ما خدا را فقط در
رخنههای عالم نمیبینیم بلکه در همان حوادثی که در پیش
چشممان اتفاق میافتد میبینیم.
دکتر تو ّکلیبینا :همه جای عالم رخنه است.

دکتر عباسی :بله همه جای عالم رخنه است ،اص ً
ال ذات این
عالم رخنه است .ممکن بودن ّ
کل این عالم یعنی رخنه بودن
آن؛ ّ
کل آن نیاز اســت .هماکنون هم نیاز است و هماکنون
خاصی در عالم دنبال
هم رخنه اســت .بنابراین برای نقطه ّ
خدا نمیگردیم.
بعضی از غربیها ـ مخصوص ًا در گذشته و اکنون هم قاعدت ًا
چنین تفکری وجود دارد ـ دنبال این هستند که برای خداوند
در نقطــهای که هیچ توجیهی بــرای آن ندارند جا پیدا کنند
19. Science
20. Multiverse

و مشــکل این کار در این است که اگر توجیه و علّتی برای
آن نقطه پیدا شــود یا باید خدا را از هستی طرد کنند یا باید
به دنبال جای ابهام دیگری در عالم باشــند تا خداوند م ّدتی
برای برطرف کردن آن نقطه ابهام مشغول باشد .ما خدا را در
ابهامهای عالم نمیبینیم ،خدا را باید در همین هستی امروز و
آشکار عالم دید .این نکته درستی است و فرقی است که واقع ًا
میان این دو تفکر وجود دارد.

البتــه اینطور نیســت که این را فقط مــا بگوییم ،در تفکر
االهیاتــی غرب نیز به این نکته ّ
تفطن وجود دارد .بســیار از
متفکران غرب هم به این مســأله توجه دارند که خدا ،خدای
همین عالم نیازمندی اســت که اکنون پیش چشــم ماست
نه اینکه فقط محدود به نقطه نیازی باشــد که توجیه آن را
نمیدانیم.
در مورد اینکه فرمودید عم ً
ال ناچار هستیم به سمت مدلهای
ریاضی برویم و فیزیکدانان هــم گفتهاند مدلها ابزارهایی
واقعیتی است که
هستند که ما ناگزیریم سراغ آنها برویم .این ّ
تا اندازهای درست است .عرض کردم وقتی وارد عالم ریاضیات
میشویم ،از زمان دکارت به این سمت ریاضی به عنوان یک
ابزار قدرتمند در خدمت دانش طبیعی و به ویژه فیزیک قرار
واقعیت این است که
گرفت .اصل این کار هم درست استّ .
واقعیتهای بیرون را انتزاع کنیم ،در قالبهای
ما ناچار باید ّ
ک ّمی درآوریم ،بعد براساس این ک ّم ّیتها استنتاجات ریاضی
بکنیم و نتایج به دســت آمده را به عالم خارج نسبت دهیم.
این کار را انجام میدهیم و در بعضی موارد هم درست است.
با همین محاسبات است که ما موشک به هوا میفرستیم و
هواپیمــا به پرواز درمیآوریم و کارهایی که انجام میگیرد با
همین محاسبات است.
تا اینجا اشــکالی ندارد ولی عرضم این اســت اینکه شــما
میفرمایید ناچار باید به ســمت اینها برویم درست نیست.
یکی از اشکاالتی که خود فیزیکدانان ـ مخصوص ًا فیزیکدانانی
که جنبه عملی فیزیک برای آنها مهمتر اســت ـ بر فیزیک
نظری جدید وارد میکنند بازی کردن با این مدلها اســت.
میگویند شــما بیش از ح ّد غرق در این مدلها شدهاید و به
یک معنا این مدلها شما را فریب داده است .فکر میکنید با
واقعیت
واقعیت کار میکنید در حالی که مرحلهای که مدل از ّ
ّ
واقعیت منطبق بوده است فاصله گرفتهاید .این مدل دیگر
با ّ
واقعیت نیست بلکه بوالفضولی عقل است.
منت َزع و حاکی از ّ
این همان استعال پیدا کردن کانتی است .چه کسی گفته است
ما ناچاریم با این امور درگیر شویم .مخصوص ًا اگر این با بعضی
از اصول بنیادین عقلی در تنافی باشد ،اصول عقلی میتواند ما

را پایبند کند و جلوی این بوالفضولیها و زیادهرویها را بگیرد.

راجع به مطلبی که از کراوس نقل کردید نمیدانم اگر منظور او از جهانهای
چندگانه همین جهانهای نوزاد آقای هاوکینگ اســت به این معنا خواهد
بود که در واقع خود نقطه آغاز هم به عالم دیگری مربوط خواهد شــد .در
مقام تشبیه مانند بادکنکی که حبابهایی روی آن ایجاد شده باشد و ما در
یکی از آن حبابها باشیم اما در واقع خود آن حباب هم به بادکنک م ّتصل
است .وقتی میگوییم "هیچ” این همان حبابی است که درست شده است،
ظاهرش این است که حباب نبود و خود به خود پیدا شد ولی فی الواقع قبل
از آن چیز دیگری بوده است.

اگر منظور این باشد ،در این صورت مشکل به آن جهانها منتقل میشود
و باید ببنیم که جهان بعدی چگونه درست شده است .بنابراین مشکل ّ
حل
نشده و باید دنبال پاسخ ریشهایتر باشیم و قاعدت ًا پاسخ عقلی میخواهد.
اما اگر منظور این باشد که همین جهان هاوکینگی ازلی و ابدی باشد این
جهانهای چندگانهای که میگویید ازلی و ابدی است این جهانها هر جا
ایراد داشته باشد یکی از این جهانها هم همین جهان است و مشکالتی
که برای ازلی و ابدی بودن این جهان وجود دارد برای جهانهای دیگر نیز
قضیه این است که علم جدید هم ا ّدعا نمیکند
به وجود خواهد آمد .ظاهر ّ
که این جهان ازلی و ابدی باشــد .ح ّد ّ
اقل ازلی بودن آن را ا ّدعا نمیکند و
قضیه ویریال جرم عالم چقدر
در مورد ابد ّیت آن بحث هست که براساس ّ
اســت و باالخره بازگشتی اتفاق میافتد یا نه .اگر بازگشت نداشته باشیم
ابد ّیت آن اثبات میشود.
دکتر تو ّکلیبینا :ببخشید من نکتهای عرض کنم ،فکر میکنم بعد آقای
جاللیفر باید در مورد جهانهای چندگانه مقداری توضیح دهند.

دلیل اینکه در فیزیک بر نظریههای اســتاندارد تأکید میکنند این است
که به محض دور شــدن از نظریه استاندارد ،آنقدر خأل شواهد تجربی به
وجود میآید که رسم ًا وارد بحثهای متافیزیکی خواهید شد .خواه در مورد
جهانهای نوزاد صحبــت کنید یا جهانهای چندگانه ،هر چیزی بگویید
الطبیعه خواهد بود .منتها مــاوراء ّ
نوعــی بحث ماوراء ّ
الطبیعههای رقیب.
ســعی میکنیم به آن نظریه ملتزم نشویم و از آن فرار کنیم ولی واقع ًا از
حوزه فیزیک خارج میشویم چون شواهد تجربی برای جهانهای چندگانه
یــا چیزهایی شــبیه آن اص ً
ال وجود ندارد .آنجا فقــط و فقط با بازیهای
ذهنی و ریاضیاتی ســ روکار داریم و کام ً
ال انتخابی عمل میکنیم ،یعنی
21
خاصی داریم .هم هاوکینگ ،هم کراوس و هم ساسکیند
پیشفرضهای ّ
کــه در حال حاضر اخترفیزیکدان مهمی در آمریکا اســت اینگونه عمل
میکنند.
این نظریهها در واقع فقدان شــواهد تجربی دارند و فقط با پیشفرضها
میتوان تا حدودی در مورد آنها نظریهســازی کرد .همانطور که دیدهاید
اینگونه نظریهها کم هم نیستند.
21. Leonard Susskind
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آقای جاللیفر :من دو نکته در مورد بحث شــما عرض میکنم .ابتدا به
پرسش دیگری که با پرســش دوستمان مشترک است به اجمال پاسخ
میدهم ،بعد وارد بحث جهانهای چندگانه میشود.
اینکه میگوییم چیزی نظیر ذ ّره در فیزیک یک مفهوم کام ً
ال ریاضی است
تعینی که قب ً
ال بــرای آن قائل بودیم کمی اختالف دارد ،به
و با شــهود و ّ
این دلیل است که اگر از یک نقطه از تاریخ فیزیک نگاه کنیم میبینیم که
فلسفه و فیزیک از یک جا نشأت گرفتهاند .مث ً
ال برای توصیف یک گلوله
از مسیرهای متفاوت پیش رفتهاند .اما وقتی نظریه روی نظریه و در واقع
تاریخ فیزیک و تاریخ فلسفه پشت سر هم آمد ،این دو از هم فاصله گرفتند.
آنچه که امروز در فیزیک به عنوان ذ ّره تلقّی میشود آنقدر از مفهوم گلوله
اولیه فاصله گرفته که اگر بخواهیم برای مفهوم فعلی شهودی شبیه مفهوم
ذ ّره در گذشــته در نظر بگیریم به نتایج شهودیای میرسیم که به جای
اینکه به ما کمک کند کام ً
ال گمراهکننده خواهد بود.
به همین خاطر ما در فیزیک کوآنتومی برای چیزی مثل الکترون مابهازائی
در جهان ماکروسکوپی نداریم .فیزیک کوآنتومی میگوید ذ ّره-موج یا تابع
حالت یا هر چیز دیگر اســت .به هر حال یــک مابهازاء عینی خارجی که
در جهان ماکروســکوپی آن را ببینیم ندارد تا بتوانیم بگوییم این شبیه آن
اســت و آن هر طور رفتار کند این هــم همانطور رفتار میکند .بنابراین
موقعیت
ما مجبوریم صرف ًا به سمت مدلســازی ریاضی برویم .در واقع
ّ
کنونی ما در فیزیک صرف ًا مدلســازی است و ما خودمان را به پرتگاهی
رســاندهایم که دیگر چارهای جز مدلسازی نداریم .آنقدر از شهود عرفی
فاصلــه گرفتهایم که هیچ چارهای برای مدل باقی نمانده اســت ـ همان
عباســی و هم جناب آقای دکتر تو ّکلی
نکتهای که هم جناب آقای دکتر ّ
فرمودند .گاهی اوقات این مدلسازی آنقدر پیچیده ،انتزاعی و عجیب و
قریب میشود که به نتایج بسیار خندهداری میرسد.
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البته ممکن اســت به لحاظ یک بازی ذهنی برای امثال من که فیزیک
کار میکنم ج ّذاب باشد .مثل کسی که در حوزه ریاضیات ،شاخه جدیدی
تولید میکند و آن را توســعه میدهد اما از آن انتظار نتایج کاربردی ندارد،
صرف ًا یک بازی ذهنی بسیار زیبا است مانند ّ
حل چیستان .بسیاری اوقات

در فیزیک نظری هم همین اتفاق میافتد اما ما اصرار داریم
واقعیت بدانیم .در حالی که برای
آن را فیزیک و چسبیده به ّ
واقعیت هزار واسطه وجود دارد.
رسیدن به ّ

گاهی شما آزمایش میکنید در کنار آزمایش شما مدلی وجود
دارد که تنگاتنگ آزمایش شماســت ،اما گاهی میان تئوری
شما و جایی که بتوان آزمایش کرد  1الیه تا  15الیه فاصله
وجــود دارد .هر کدام از ایــن الیهها کمی بلغزد تمام تئوری
تعین به آن معنا
شما به هم میریزد .بنابراین اینکه میگوییم ّ
قابل شهود نیست به همین دلیل است که مدلسازیها بسیار
پیچیده شده است.
نکته دوم در مورد جهانهای چندگانه است که من میخواهم
قضیه نگاه کنم .بحث مولتیورس را کنار
از زاویــه دیگری به ّ
بگذاریم .ا ّدعا میشود که در این فضا ذ ّراتی به وجود میآیند،
از بین میروند ،میتوانند بر هم تأثیر بگذارند و در واقع میتوان
فضای خالی را وزندار تلقّی کرد .کما اینکه این اتفاق در مورد
اتم هم میافتد .در مورد یک اتم هم میتوان گفت هستهای
هست و تعدادی الکترون دور آن میچرخند ،زوجهای مثبت و
منفی ایجاد میشوند و از بین میروند .ممکن است در مجموع
طی این جریان چیزی اتفاق نیافتاده باشد ولی در لحظه زوجی
ّ
که ایجاد شده و از بین رفته است میتواند روی مدارهای آن
الکترون تأثیرگذار بوده باشد .ممکن است همین اتفاق در مورد
جهانهای چندگانه هم بیافتد.
قضیه نگاه
این موضوع را هــم کنار بگذاریم و کلّیتــر به ّ
کنیم .بحثی که تمام دوســتان اینجــا مطرح کردند این بود
که مــا در مورد عدم و به وجود آمدن از عدم (هیچ) صحبت
میکنیم .ا ّدعای نهایی ما این است که هیچ فیزیکی مترادف
عدم فلسفی نیست بلکه صرف ًا یک خأل فیزیکی است .حال
فرض کنیم که به جای این جهــان ،جهانهای چندگانه را
بگذاریم ،چه اتفاقی میافتد؟ باز هم همان است ،باز هم فضا

ـ زمانی مطرح میکنیم که به جای  4بعد 11 ،بعد یا 100000
بعد دارد .این اص ً
ال مهم نیســت ،مهم این اســت که به هر
حال بســتری وجود دارد و مجموعه قوانینی وجود دارند که
اجازه میدهند این جهانهای موازی یا متوالی یا هر شکلی
که بگوییم ـ دقیق ًا به همان دلیلی که آقای تو ّکلی میگویند
ن جهــت که ما به آنها
هزار خوانــش از آن وجود دارد .از آ 
ً
دسترســی نداریم در لبهای قرار دارد که تقریبا ا ّدعا شده نه
ابطالپذیر است و نه اثباتپذیر .یعنی اساس ًا از ذات خود تفکر
پوزیتیویستی خارج است به طوری که نه ابطالپذیر است و نه
اثباتپذیر .پس این چه عینی است؟!

همه اینها را هم کنار بگذاریم باز هم نقدی که در این جلسه
وارد میشــود به جهانهای چندگانه هم وارد اســت و هیچ
مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
مدل بودن نظریههای فیزیکی

پرسش یکی از حضار :یک نکته در مورد تأکید روی مدل
بودن نظریههای فیزیکی این است که خود فیزیکدانان قبول
ندارند که حرفشان مدل است .اگر از ابتدای پیدایش همین
فیزیک جدید یاحتی از دوره نیوتن تحقیق کنیم ،نگاه آنان این
واقعیت انتزاع میکنیم.
است که ما از ّ
دکتر عباسی :متأخّ ران دیگر این ا ّدعا را ندارند.
دکتر تو ّکلیبینا :اتفاق ًا تاریخ علم یاد داد که فقط مدل است.
یعنی قب ً
ال فکر میکردند که مدل نیست اما نیوتن این درس
را به همه داد که دیگر اینطور محکم صحبت نکنند.

آقای جاللیفر :شکست فیزیک نیوتنی در واقع شکست این
تو ّهم و غرور فیزیکدانان بود .یک زمانی تصور بر این بود که
فیزیک نیوتنی روایت غایی عالم را پیدا کرده است .وقتی در
ابتدای قرن بیستم دو انشــقاق جدی در فیزیک اتفاق افتاد
تقریب ًا تصور فیزیک به عنوان واقعیت جهان از بین رفت.

 :در آن زمــان نظریههایی پیدا شــد که نظریههــای فیزیکی را مدلمیدانست ولی هنوز نگاه غالب همان نگاه واقعگرایانه بود.
دکتر تو ّکلیبینا :غالب فیزیکدانان را از غالب عموم که مخاطب فیزیک
هستند جدا کنید.
 :-بله ،غالب فیزیکدانان.

دکتر عباسی :مخصوص ًا فیزیک نظری و آن هم در میان متأخّ ران.
 :مکانیک کوآنتوم را کام ًواقعیت به شمار میآورند.
ال عین ّ

آقای جاللیفر :هایزنبرگ در فیزیک و فلســفه خود کام ً
ال خالف این را
ا ّدعا میکند.
دکتر تو ّکلیبینا :نگاه ایدهآلیستی پیدا میکند.

آقای جاللیفر :من این نکته را بگویم که فیزیکدانان دو دســتهاند .یک
دســته افرادی که به صراحت میگویم بیمار فیزیک هستند .اینها فقط
دوست دارند محاسبه کنند و با فیزیک بازی کنند (دقیق ًا فیزیکباز هستند).
ع ّده دیگر میخواهند از این فضا کنده شوند و بیرون بیایند تا ببینند بیرون
چه خبر است .کمی تنه به تنه فلسفه علم میزنند.
من در بین این جماعت البته از بین متأخّ رانشان برنخوردهام ولی دسته اول
میگویند برای ما مهم این است که این فرمول در نهایت به چه میرسد.

توخیز کوآنتوم داشــتم .من انتظار داشتم آقای دکتر
 :نکتهای درباره اف عباســی به نظریه تج ّدد امثال و خلق مدام عرفا اشــاره کنند که ح ّد ّ
اقل
ّ
شباهت ظاهری به این مسأله دارد.
دکتر عباسی :البته شباهت ندارد اما مجبورم بگویم.

قطعیت،
 :دو نکته هم مربوط به بخش فیزیک است .در معامله اصل عدم ّبا ،یک تفاوت اساســی دارد و آن این است که  xو  pعملیاند اما  tو e
پارامتر هستند .از این جهت از همان ابتدا در مورد این معادله ّ
شک و تردید
وجود داشت .اما نمیدانم چرا این مقدار روی این تأکید میکنند.
آقای جاللیفر :نقد شما وارد است و من حرفی ندارم اما تبیین کردن آن
واقعیت این است که
برای کســی که فیزیک نخوانده کمی دشوار استّ .
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قطعیت ،انرژی و زمان را مطرح کردند
زمانی که در مدل شرودینگری عدم ّ
قطعیت از توضیح
قطعیت ببینید ،عدم ّ
اگر شــما اثبات آن را از روی عدم ّ
نرمال که کمترین خطا را میدهد اثبات میشود که خوب کمترین مقدار
خطای ما این حاصلضرب اســت .دوستان میتوانند در همین کتابهای
کالســیک مکانیک کوآنتوم ببینند .وقتی میخواهنــد آن را تبدیل کنند
مالحظاتی انجام میشود که این مالحظات را وارد بحث میکنند .اینطور
نیست که یک استدالل شسته رفته ریاضی اتفاق بیافتد و از به برسند.
بنابراین نقدی که میفرمایند کام ً
ال وارد اســت .یعنی در واقع مالحظات
فیزیکــی را به آن اضافه کردهانــد و آن مالحظات فیزیکی به آن نتیجه
قطعیت هایزنبرگ ق ّوتی
رسیده و واقع ًا روی آن اشکال است .اگر برای عدم ّ
قائل باشیم این یک سطح از آن پایینتر است.
 :بر فرض هم که ما را بپذیریم و فرض کنیم انرژی تولید میشــود .دراینجا تبدیل انرژی به ما ّده ،نیازمند حضور ما ّده است تا قانون بقای اندازه ـ
حرکت درست از کار درآید.

آقای جاللیفــر :زوجما ّده اســت .قانون بقای انــدازه ـ حرکت زمانی
مشکلســاز خواهد شد که ذ ّرهای که ایجاد شده و شما آن را دیدهاید یک
ذره باشــد .اگر ما دو ذ ّره از انرژی در اینجا تولید کنیم که یکی به سمت
بیرون پرتاب میشــود قانون بقای اندازه ـ حرکت میگوید ذ ّرهای خالف
جهت آن میرود .ولی اگر هر دو سر جای خودشان بایستند حرکت عمومی
آنها صفر است و بقای اندازه ـ حرکت نقض نمیشود.
مث ً
ال یکی از شواهدی که براساس آن میگویند عالم از هیچ به وجود آمده
این است که چرا جهان به طور کلّی َد َوران ندارد در حالی که کهکشانها
سیارات میچرخند ـ اینها را من در تأیید آن دیدگاه میگویم ـ .پاسخ آنها
و ّ
این است که جهان دوران ندارد چون اندازه حرکت زاویه ّ
کل آن صفر است.
چرا صفر است ،چون از هیچ به وجود آمده است و اندازه-حرکت زاویه هیچ
صفر است بنابراین چیزی که از هیچ به وجود آمده اندازه ـ حرکت زاویهای
آن صفر اســت .همین بحث را در مورد اندازه-حرکت ّ
خطی هم میتوان
بیان کرد .یعنی منافاتی با قانون بقای اندازه ـ حرکت ندارد.

توخیز کوآنتومی باید بگویم
دکتر عباسی :در مورد تشابه تج ّدد امثال با اف 
اینها در واقع دو موضوع بسیار دور از هم هستند و نمیتوان آنها را به هم
تشــبیه کرد .در بحث تج ّدد امثال شما فکر میکنید موجودی که در حال
ایجاد شــدن است ،همان موجود زوال پیدا
توخیز
میکند و مج ّدد خلق میشود .در اف 
کوآنتومی اینطور نیست که همان موجود
در حال ایجاد زوال یابد و دوباره خلق شود.
در اینجا دو چیز در حال خلق شــدن است.
ذره یا دو موجود ّیت وجود دارد که
یعنی دو ّ
مثبت و منفیاند ،ایجاد میشــوند و با هم
الحاق پیدا میکنند و محو میشوند .بنابراین
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خلق و ایجاد مربوط به دو موجود اســت و به تج ّدد امثال که
مربوط به حدوث و زوال ،و زوال و حدوث یک موجود اســت
هیچ شــباهتی ندارد .این دو بحث کام ً
ال از هم جدا هستند و
تفاوت زیادی با هم دارند و نمیتوان آنها را به هم تشبیه کرد.
یکی از حضار :من از آقای دکتر تو ّکلی پرسشی دارم .بحث
تصادف را مطــرح کردند و گفتند تصادفــی که در فیزیک
کوآنتوم گفته میشود عکس آن چیزی است که در فیزیک
کالســیک گفته میشــود .مث ً
ال در فیزیک کالسیک گفته
شــده  aالزام ًا  bمیدهد یا  abالزاما  cمیدهد .این همان
سنخیت علّت و معلول اســت که در فلسفه هم بیان
بحث
ّ
میشــود .اما خواســتم بدانم آنچه که در فیزیک کوآنتوم به
سنخیت بین علّت
عنوان تصادف مطرح شــده همین عدم
ّ
و معلول اســت .به عبارت دیگر در فیزیک کوآنتوم اینطور
مطرح میشود که امکان دارد از هر علّتی هر معلولی به وجود
سنخیتی؟
آید بدون هیچگونه
ّ
ســنخیت اگر بخواهیم
دکتر تو ّکلیبینا :در مورد مســأله
ّ
صحبت کنیم به نظرم بین مــن و آقای دکتر جاللیفر هم
عباسی و آقای دکتر
اختالف پیش بیاید چه رسد با آقای دکتر ّ
سنخیت بحث دشواری است و در بعضی
ابطحی .چون بحث
ّ
قسمتهای فیزیک به سادگی نمیتوان در مورد آن نظر داد
سنخیت اص ً
ال یعنی چه.
که
ّ

ولی پیش از آن نکتهای فقط در ح ّد تفریحی عرض کنم .من
این را خیلی جاها گفتم چون واقع ًا عجیب است.
آقای پاکینگ هورن که شــاگرد دیراک بوده و از فیزیکدانان
موحد و مشــهور است ،عبارت بســیار جالبی در کتاب خود
ّ
میگوید :در اوائل قرن بیســتم بســیاری از دانشجویانی که
به دانشگاه میآمدند ،برای انتخاب رشته از اساتید راهنمایی
میخواستند .اســاتید فیزیک به آنها میگفتند سراغ فیزیک
نیایید ،فیزیک تمام شده و هیچ جایی برای پیشرفت ندارد.

یعنی همه قوانین آن کشف شده و براساس فیزیک کالسیک
شــده اســت .این درســت در حدود  1900تا  1910است و

بعــد در  1917یکباره فاجعهای که شــاید اص ً
ال پیشبینی
نمیشــد اتفاق افتاد و اگر اتفاق نیفتاده بود ما در این دنیا با
این تکنولوژی زندگــی نمیکردیم .یعنی در حقیقت تحولی
نــه فقط در فضای نظری بود ثمــرات تکنولوژیکی آن این
بود که بشر توانست پروازهای فضایی انجام دهد و بسیاری
کارها که اص ً
ال با فیزیک کالسیک امکان نداشت .این گوشه
ذهن ما باشد .هیچیک از ما علمستیز نیستیم و فیزیک قابل
احترام اســت ولی عرض من این است که به هر چیز باید در
جایگاه خودش ،به اندازه خودش ،در محدوده خودش و با فهم
خودش بها داده شود نه بیشتر و نه کمتر.
پاسخ پرســش شما این است که در زمانی که فیزیک بسیار
با فلســفه آمیخته بود ،مث ً
ال در دوره گالیله و نیوتن در مورد
علّ ّیت هنوز تا حدودی فلسفی بحث میشد .ولی امروزه حتی
در فیزیک کالســیک هم دیگر به آن معنا در مورد علّ ّیت به
نحو فلســفی بحث نمیشود .آن چیزی که من عرض کردم
دقیق ًا این بود که مفهوم تصادف یک مفهوم ســلبی اســت.
یک روز من با شناخت عامل میتوانستم نتیجه را پیشبینی
کنم و قانون به دســت میآمد .این همان فیزیک کالسیک
موجبیــت بود .در حال حاضر با شــناخت همه عوامل هم
و
ّ
موجبیتی کنم .این سلبی است و
نمیتوانم پیشبینی قطعی و
ّ
در واقع همان نظام تصادفی اســت که نظام احتماالت بر آن
حکومت میکند.
آقای جاللیفــر :در این مورد مثالــی میزنند و میگویند
فیزیک کالســیک میگوید اگر شما شــرایط اولیه عالم را
بگوییــد و بگویید که در حال حاضر هر ذ ّره کجای عالم قرار
دارد و چقدر ســرعت دارد ،من میتوانم برای هر زمانی که
شما دوست دارید توضیح دهم که جهان چه وضعیتی خواهد
داشت .یعنی اگر شما شرایط اولیه را داشته باشید آینده به قطع
و یقین و به طور متقن قابل پیشبینی است .این همان تفکر
علمی ســ ّنتی است که در فلسفه نیز وجود داشته و این دو از
یک نقطه نشأت گرفتهاند.
این نکته را هم به ســخن شــما اضافه کنم شاید کمکی به

بحث بکند .اتفاقی که در فیزیک افتاد این بود که فیزیک ابتدا ریاضیات را
وارد علوم تجربی کرد .سپس به ّ
حل بعضی از مسائل پرداخت و یک الیه
از مباحث متقن را روی آن نشاند .مث ً
ال دو ذ ّره را به هم بزنیم سرعت آنها
این مقدار میشود.

در قرن نوزدهم الیه دیگری به آن اضافه شــد و مکانیک آماری شــکل
قضیه را زیر ســؤال نمیبرد و نمیگفت
گرفــت .مکانیک آمــاری اصل ّ
ّ
اتفاقــات ،تصادفی رخ میدهند .فقط میگفت چون اطالعات اولیه ما کم
اســت مث ً
ال اگر این اتاق پر از ذ ّرات گاز باشد نمیدانیم ذ ّرات گاز هر کدام
چه شکلی دارند ،بنابراین کار ما مانند انداختن یک ّ
سکه است و نمیتوانیم
نتیجه را محاســبه کنیم .ولی میتوانیم نگاه آماری-احتمالی به آن داشته
باشیم و پارامترهای آماری از آن به دست آوریم.

بنابراین در اواخر قرن نوزدهم یک الیه شــواهد بود ،یک الیه اطالعات
متقن و یک الیه فیزیک آماری .ناگهان الیه میانی آن حذف شــد .یعنی
به جایی اینکه از الیه متقن به الیه آماری برســند ،از یک الیه نظری با
یک الیه آماری شــروع کردند و گفتند ما تئوریای داریم که در آن شما
اصــ ً
ا نمیتوانید بگویید دقیق ًا این اتفاق میافتد یا نمیافتد یا ح ّد ّ
اقل این
تئوری به شما این اجازه را نمیدهد .شما فقط میتوانید بگویید که چقدر
احتمال وقوع دارد.
جزئیات مکانیک کوآنتومی اص ً
ال مهم نیست .آن چیزی که به درد بحث ما
ّ
میخود همین چیزی است که گفتم .مکانیک کوآنتومی یک مدل ریاضی
اســت که نمیگوید با این شــرایط اولیه این اتفاق میافتد .در مکانیک
کوآنتوم اگر همه آن چیزهایی که به عنوان شرایط اولیه میشناسیم همه
را به طور دقیق بدانیم باز هم به ما نخواهد گفت که این اتفاق میافتد یا
نمیافتد .فقط به ما میگوید  ٪50احتمال دارد اتفاق بیافتد و  ٪50احتمال
دارد اتفاق نیافتد یا  ٪10احتمال دارد اتفاق بیافتد و  ٪90احتمال دارد اتفاق
نیافتد .فقط به ما یک احتمال میدهد .بنابراین اص ً
ال ذات آن عوض شد و
فقط الیه توصیف آماری از جهان در آن باقی ماند.

دکتر تو ّکلیبینا :بنابراین با این معنا من پرســش شما را اینگونه پاسخ
ســنخیت را در فلسفه هم چندان درک
بدهم :حقیقت این اســت که من
ّ
نمیکنم و نمیتوانم به طور منقّه بگویم که چقدر از آن را میفهمم .ولی
اگــر بخواهم در فیزیک بگویم باید به آن فکر کنم .یعنی نمیدانم بگویم
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نشست علمی


حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینگ

سنخیتی وجود ندارد یا
سنخیتی است و در فیزیک فعلی
فیزیک کالسیک
ّ
ّ
دارد .نمیدانم چطور باید تبیین کنم .به نظرم در حوزه تفسیر فیزیک است
و شاید ما هیچ وقت به آن فکر نکنیم.
دکتر عباسی :در مورد علّ ّیت چند بحث وجود دارد :اصل علّ ّیت،
سنخیت
ّ
علّی و معلولی و ضرورت علّی و معلولی .آن بحثی که شــاید با مکانیک
کوآنتومی دچار مشــکل باشد بحث ضرورت علّی و معلولی است نه خود
سنخیت مطرح است
علیت .براســاس آنچه که بین ما تحت عنوان
ّ
اصل ّ
نامتعینی نیست و
ـ که معنای آن را هم عرض خواهم کرد ،خیلی معنای
ّ
قابل فهم اســت -گفته میشود اگر پدیدهای باشد و بعد پدیده دیگری از
آن ناشی شود ،نه اینکه به دنبال آن پیدا شود بلکه از آن وجود پیدا کند؛ به
عبارت دیگر این (پدیده اول) بتواند آن (پدیده دوم) را خلق کند حتم ًا یک
رابطه وجودی بین آنها وجود دارد .چون این پدیده (دوم) از هر چیز دیگری
صادر نشده است.

سنخیت وجود نداشته باشد معنای آن این خواهد شد که هز چیزی از
اگر
ّ
سنخیت یعنی هر چیزی از هر چیزی اتفاق
هر چیزی اتفاق بیافتد .بنابراین
ّ
سنخیت یعنی اینکه
نمیافتد و هر چیزی از هر چیزی خلق نمیشود .رابطه
ّ
سنخیت چیست ولی
کیفیت این
ّ
درست است من نمیدانم این چیست و ّ
میدانم یک ربط وجودی بین آنها وجود دارد که این شــیء از این شیء
ایجاد میشود .این شیء از چیز دیگری ایجاد نمیشود .از ترکیب هیدروژن
مس یا هر
و اکسیژن اســت که آب درست میشود نه از ترکیب کربن و ّ
سنخیت یعنی همین؛ چیز خیلی پیچیدهای نیست که بگوییم
چیزی دیگر.
ّ
من معنای آن را درک نمیکنم.
سنخیت روشن است
آقای دکتر تو ّکلی عرض من این اســت که معنای
ّ
و در فیزیــک هم ما این را میفهمیم که از هر چیزی نمیتوانیم هر چیز
دیگری را نتیجه بگیریم .هر پدیدهای با هر پدیدهای ترکیب شــود نتیجه
واحدی نمیدهد .این دو پدیده خاص که با هم ترکیب شــوند این نتیجه
خاص را خواهند داد.

دکتر تو ّکلیبینا :اینکه شــما فرمودید در فیزیک بیشتر از یک قرارداد
است؟
دکتر عباسی :ممکن است من دلیل آن را ندانم ولی حتم ًا امر عقلی است
و شما با فیزیک به آن نمیرسید.

دکتر تو ّکلیبینا :منظورم این است که ما از بیرون شاهد آن هستیم و نمیتوانیم
سنخیت پی ببریم .این را میگویم نمیتوانیم بفهمیم.
به حقیقت یک ّ
دکتر عباســی :چون این اص ً
سنخیت و
ال علمی نیســت .اصل علّ ّیت،
ّ
ضــرورت را از طریــق فیزیک نه میتوان اثبات کــرد و نه میتوان نفی
کــرد .دترمینیزمی 22که الپالس 23قائل بود این بود که آینده جهان کام ً
ال
مبتنی بر گذشته آن است .اگر گذشته یا وضعیت موجود را بدانیم آینده را
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22. Determinism
23. Pierre-Simon de Laplaca

کام ً
ال میتوانیم پیشبینی کنیم .این دیدگاه راحتی بسیاری
از االهیــون هم قبول ندارند .بــه دلیل اینکه همانطور که
آقای دکتر جاللیفر یا آقای تو ّکلی هم اشــاره کردند ـ یکی
از عواملی کــه میتواند در آینده عالــم تأثیر بگذارد حضور
تعین عالم و
موجودات دارای علم و اختیاز است .همین مسأله ّ
ضرورت آینده را بسیار به هم میریزد.

فرض کنید که فقط انســانها موجودات ذیشعور و صاحب
اختیــار نباشــند بلکه حتی خــود ذ ّرات عالم نیــز از چنین
تواناییهایی برخوردار باشــند .ببینید دترمینیزم تا چه اندازه
زیر ســؤال میرود .دترمینیزم مبتنی بر این اســت که یک
جهان مکانیکی محض کالســیک داشته باشیم و هیچ اراده
و اختیاری در آن حاکم نباشد تا براساس این وضعیت بتوانیم
آینده را پیشبینی کنیم.

البته نظریــه کوآنتوم ا ّدعایــی بیش از ایــن دارد .کوآنتوم
میگویدحتی بر فرض وجود وضعیت مکانیکی و عدم دخالت
عامل ناشــناخته ،براســاس وضع موجود هم ما دترمینیزم
قطعیت پیشبینی کنیم .ولی
نداریــم و نمیتوانیم آینده را با ّ
اینطور هم نیست که ا ّدعا کند هر چیزی عامل پیدایش هر
سنخیت را زیر سؤال نمیبرد
چیزی اســت .به عبارت دیگر
ّ
موجبیت آینده را زیر ســؤال میبرد.
قطعیت و
ّ
بلکه در واقع ّ
امــا حیث آماری به آن میدهــد و میگوید به احتمال ٪90
فالن اتفاق میافتد و به احتمــال  ٪10فالن اتفاق میافتد.
بعضی از احتماالت هم که ممکن اســت  1در میلیارد باشد
که مــا عم ً
ال در جهان بزرگ با آن ســ روکار نداریم و با آن
زندگی نمیکنیم .ولی اگر به دنیای ریز برویم آن احتمال هم
ارزش و جایگاه پیدا میکند و مجبور میشــویم آن را لحاظ
کنیم .مانند پدیده مکانیک آمــاری که اگر در جهان بزرگ
ســراغ حرکات رندم ملکولها برویم گرفتار مشکل خواهیم
شد اما اگر ماکروسکوپیک آن را در نظر بگیریم برایمان قابل
پیشبینی خواهد شد.

در مکانیک کوآنتوم ا ّدعا میشــود که ما در ماکروسکوپیک
جهان به دانســتن آن احتماالت نیازی نداریم چون احتمال
قاطعیت پیشبینی میکنیم و میگوییم
اصلی را میدانیم با
ّ
اتفاق میافتد ولی وقتی به جهان ریز میرویم آن احتماالت
ارزش پیدا میکند .دلیل این امر چیســت؟ آنها ا ّدعا میکنند
که این ذاتی پدیدههای عالم اســت .البته تئوریهای بدیل
متغیرهای پنهان
هم وجود دارد که میگویند ممکن اســت ّ
تعین را
وجود داشــته باشد که آنها باعث شــوند ما این عدم ّ
داشته باشیم.

جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی در نیمه دوم سال  1395مجموع ًا  11جلسه تشکیل داد که مصوبات و موضوعات مطرح شده در
آن به این شرح میباشد:
ÓÓبررسی و ارائه پیشنهادات الزم در خصوص محورهای فراخوان کنگره بزرگداشت عالمه خفری؛
ÓÓگزارش نشستهای علمی برگزار شده و بررسی نظرسنجیها و نقطه نظرات حضار؛
ÓÓبررسی روند فعالیت کمیتههای همایش ملی حکیم طهران؛
ÓÓگزارش ویژه برنامههای ایام بزرگداشت عالمه طباطبایی؛
ÓÓبررسی موارد همکاریهای علمی با مراکز علمی کشور؛
ÓÓبررسی عضویت اعضای جدید؛
ÓÓبررسی پروژههای تحقیقانی؛

ÓÓبررسی منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالگرد دیدار هیئت مدیره و هیئت موسس مجمع عالی با معظم له؛
ÓÓبررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی نسبت به امور اداری و اجرایی؛
ÓÓبررسی امور اعتباری و مالی سال 95و 96؛

ÓÓتصویب زمان برگزاری دومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه مشهد؛
ÓÓتعیین و انتصاب مدیر و سه عضو شورای اجرایی شعبه مشهد؛
ÓÓبررسی وضعیت و فعال شدن شعبه شیراز؛

ÓÓبررسی درخواستهای آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی و همکاریهای علمی؛
ÓÓبررسی وضعیت ساختمان شعبه مشهد و گزارش اقدامات صورت گرفته؛
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ÓÓبررسی نحوه تعامل و همکاری با مدیریت حوزههای علمیه در پی جلسه آیت اهلل اعرافی با اعضای هیئت مدیره مجمع عالی؛
ÓÓگزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص وضعیت بودجه و اعتبار سال96؛

ÓÓپیگیری برنامه و اقدامات کمیته احیا و تصحیح آثار همایش ملی حکیم طهران؛

ÓÓبررسی وضعیت رشته فلسفه در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با توجه به درخواست جمعی از اعضای شورا؛
ÓÓتعیین مدیر جدید گروه علمی فلسفه دین؛

ÓÓبررسی موضوعات آموزشی مجمع عالی در سال تحصیلی96-95؛
ÓÓبررسی وضعیت فعالیت و برنامههای شعبه اصفهان.
جلسات شورای معاونان

شورای معاونان مجمع عالی حکمت اسالمی نیز در نیمه دوم سال  6 ،1395جلسه تشکیل داد که مصوبات و موضوعات بررسی شده در آن
به شرح ذیل میباشد:
ÓÓبررسی درخواستهای آموزشی و پژوهشی؛
ÓÓبررسی امور اجرایی و اداری؛

ÓÓتصویب آییننامه پرداختهای پژوهشی و آموزشی و...؛

ÓÓبررسی عضویت اعضای جدید و ارسال اعضا مصوب به هیئت مدیره جهت تأیید نهایی؛
ÓÓبررسی وضعیت اعتباری شعب و تصویب موارد افزایش؛
ÓÓبررسی اعتبار و بودجه  96مجمع عالی؛

ÓÓبررسی وضعیت و برنامههای کارگروه آموزشی حکمت اسالمی برای کودکان؛
ÓÓبررسی سند چشمانداز مجمع عالی حکمت اسالمی(جلسه اول)؛

ÓÓبررسی درخواستهای دبیرخانه کشوری فلسفه و منطق و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت همکاری؛
ÓÓتعیین موضوعات جدید آموزشی کوتاه مدت در خصوص تاریخ فلسفه غرب؛
ÓÓبررسی وضعیت انتشارات و اتخاذ تصمیم پیرامون خرید فروشگاه انتشارات.

جلسات گروههای علمی

 گروه علمی کالم

گروه علمی کالم در نیمه دوم سال 1395مجموع ًا 11جلسه برگزار نمود که
موضوعات ذیل در آن مورد بررسی قرار گرفت:
ÓÓنقــد دیدگاه متکلمان در حدوث عالم (جلســه دوم) با ارائه حجت
االسالم والمسلمین رمضانی ،سه شنبه  3اسفند  95و سه شنبه  17اسفند
95؛
ÓÓاهداف ابتدایی ،متوسط و نهایی آفرینش انسان در قرآن با ارائه حجت
االسالم والمسلمین علی اصغر فیضی پور ،سه شنبه  19بهمن  95؛
ÓÓقرائت پذیری متن دینی در دیدگاه نصر حامد ابوزید و حضرت آیت ا...
جوادی" با ارائه آقای دکتر محمد حسین صادقی سه شنبه  5بهمن  95؛

ÓÓاهداف آفرینش انســان از دیدگاه قرآن وحدیث (بررسی دیدگاهها
پیرامون فلســفه حیات) با ارائه حجت االسالم والمسلمین علی اصغر
فیضی پور ،سه شنبه  28دی  95؛
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ÓÓنقد وارزیابی دیدگاه ویلفرمادلونگ درباره والیت امیرالمومنین
درکتــاب جانشــین حضرت محمــد بــا ارائه حجت االســام

والمسلمین عبدالمحمدی ،سه شنبه  7دی  95؛

ÓÓزمینهها وبایســتههای جهانیســازی گفتمان مهدویت
با ارائه حجت االســام والمســلمین قنبرعلی صمدی،
سهشنبه  23آذر 95؛
ÓÓهمانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت وخالفت با
ارائه حجتاالسالم والمسلمین هادی قشقاوی ،سهشنبه
 11آبان  95و سه شنبه  16آذر 95
ÓÓگوهر و صدف دین از دیدگاه عالمه طباطبائی با ارائه حجت
االسالموالمسلمینمصطفیپور ،سهشنبه 25آبان95
ÓÓآداب و رسوم و جریان غلّو در علویان ترکیه با ارائه حجت
االسالم والمسلمین مرتضی عباسی ،سهشنبه 6مهر95

 گروه علمی معرفت شناسی

این گروه نیز در بازه زمانی یاد شده  9جلسه برگزار نمود که
موضوعاتی به شرح ذیل در آن مورد بررسی قرار گرفت:
ÓÓنقد وارزیابی خود تنها گروی با ارائه حجت االســام
والمسلمین علی محمدی ،شنبه  14اسفند 95
ÓÓبررسی انتقادی دیدگاه معرفتشناختی ویلفرد سلرز با ارائه
حجت االسالم والمسلمین امیری شنبه  30بهمن 95
ÓÓارجاع ا ّولیات به علم حضوری از منظر استاد مصباح با ارائه
حجت االسالم والمسلمین خان بیگی ،شنبه  2بهمن 95
ÓÓمعرفتشناسی طه عبدالرحمن ،با ارائه آقای دکتر هادی
بیگی ،شنبه  4دی  95و شنبه  18دی 95

ÓÓموضــوع رابطه ضــرورت با گزارههای پیشــین با ارائه
حجت االسالم والمسلمین سید احمد غفاری ،شنبه 24
مهر  95و شنبه  6آذر 95
ÓÓنقــدی بــر پاســخهای پالنتینگا بــه اشــکاالت نظریه
معرفتشناســی اصالح شــده با ارائه حجت االســام
والمسلمین سید جابر موسوی راد ،شنبه  10مهر 95
ÓÓنسبت وتعامل معرفتشناسی وعلم کالم با ارائه حجت
االسالم والمسلمین جعفری ،شنبه  16بهمن 95

 گروه علمی عرفان

گروه علمی عرفان نیز در مجموع  10جلسه برگزار نمود که
شرح آن به ترتیب ذیل میباشد:
ÓÓمستحســنات عارفان با ارائه حجت االسالم والمسلمین
رمضانی ،چهارشنبه  25اسفند 95
ÓÓرابطــه مراتب نفس با مراتب هفتگانــه وجود آدمی با
ارائه حجت االســام والمسلمین الهی منش ،چهارشنبه
 13بهمن  95و چهارشنبه  27بهمن 95
ÓÓنتایج مترتب بر برهان وحدت شخصی عالمه طباطبائی
با ارائه حجت االســام والمسلمین عشاقی ،چهار شنبه
 29دی 95
ÓÓبرهان عالمه طباطبائی برنفی تشکیک و اثبات وحدت
شــخصیه با ارائه حجت االســام والمســلمین عشاقی،
چهار شنبه  15دی 95
ÓÓمولفه هــای عرفــان اجتماعی با ارائه حجت االســام
والمسلمین رودگر ،چهارشنبه  17آذر  95و چهارشنبه
 1دی 95
ÓÓاطالق مقســمی وجود و نســبت آن بــا یکتایی خدای
متعــال از منظر عالمه طباطبائی با ارائه حجت االســام
والمسلمین سلیمانی امیری ،چهارشنبه  19آبان 95
ÓÓوحــدت وجود از منظــر صدرالمتالهین بــا ارائه حجت
االسالم والمسلمین سلیمانی امیری ،چهارشنبه  7مهر  95و
چهارشنبه  5آبان 95

 گروه علمی فلسفه

این گروه در شش ماهه آخر سال 1395جمع ًا 10جلسه تشکیل داد که در
آن موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ÓÓارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک با ارائه حجت االســام والمسلمین
علیرضا احمد خانبیگی ،چهارشنبه  4اسفند  95و چهارشنبه  18اسفند
95
ÓÓنقد وبررســی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه با ارائه حجت
االســام والمسلمین اسدی ،چهارشــنبه  6بهمن  95و چهارشنبه 20
بهمن 95
ÓÓماهیت عالم ذر با ارائه حجت االسالم والمسلمین یوسفی ،چهارشنبه
 8دی  95و چهارشنبه  22دی 95

ÓÓبازخوانی نظریه تفسیر قرآن به قرآن با ارائه حجت االسالم والمسلمین
احمد فربهی ،چهارشنبه  26آبان 95
ÓÓمبداء حرکت از دیدگاه مالصدرا و آینشتاین با ارائه حجت االسالم
والمسلمین زمانی ،چهارشنبه  28مهر  95و چهارشنبه  12آبان 95
 گروه علمی فلسفه اخالق

گروه فلســفه اخالق همچنین در دوره یاد شده مجموع ًا  9جلسه به شرح
ذیل تشکیل داد:
ÓÓواقعگرایی اخالقی بهترین تبیین برای اختالف اخالقی با ارائه حجت
االسالم والمسلمین محمدی منفرد ،یکشنبه  15اسفند 95

ÓÓمعیارهــای ارزش فعل اخالقی با ارائه حجت االســام والمســلمین
عالمزاده نوری ،یکشنبه  1اسفند 95
ÓÓبررسی تناسب اعمال با نتایج اخروی آنها در آیات و روایات با ارائه
حجت االسالم والمسلمین عالمزاده نوری ،یکشنبه  17بهمن 95
ÓÓفقه واخالق با ارائه حجت االســام والمســلمین عالــمزاده نوری،
یکشنبه  3بهمن 95
ÓÓحل مشــکل ابهام در سور قضایای مطلق اخالقی در قرآن و حدیث با
ارائه حجت االسالم والمسلمین عالمزاده نوری ،یکشنبه  19دی 95
ÓÓگزارههــای اخالقی معلل درقــرآن و روایات و مفهــوم آن با ارائه
حجت االسالم والمسلمین عالمزاده نوری ،یکشنبه  5دی 95

ÓÓتربیــت اخالقی از دیــدگاه مرحوم عالمه طباطبائــی با ارائه حجت
االسالم والمسلمین سید احمد فقیهی ،یکشنبه  23آبان  95و یکشنبه
 14آذر 95
ÓÓروششناسی استنباط آموزههای اخالقی از منابع دینی با ارائه حجت
االسالم والمسلمین شریفی ،یکشنبه  9آبان 95
 گروه علمی فلسفه حقوق

گروه علمی فلسفه حقوق با کارگروههای مختلف اقدام به برگزاری  4جلسه
با موضوعات ذیل نمود:
ÓÓکارگروه فلسفه حقوق کیفری با موضوع اسالم ومسئله جرم انگاری
با ارائه آقای دکتر صابری توالئی ،سه شنبه  24اسفند95

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

105

اخـبــار

ÓÓکارگروه فلســفه حقوق عمومی با موضوع تکمیل سمینار رویکرد
سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت با ارائه آقای دکتر راست خدیو،
سه شنبه  30آذر  95و سه شنبه  24اسفند95
ÓÓکارگروه فلســفه حقوق عمومی با موضوع مســالهشناســی حقوق
عمومی با حضور اعضاء محترم گروه ،پنج شنبه  1مهر 95
 گروه علمی فلسفه هنر

در نیمه دوم سـ�ال  1395کارگروه فلسفه هنر نیز  7جلسه برگزار نمود که
شرح موضوعات آن به ترتیب ذیل است:
ÓÓمبانی عرفان شناختی هنر با ارائه حجت االسالم والمسلمین نهاوندی،
چهارشنبه  4اسفند 95
ÓÓبررســی ونقد آراء ســنت گرایــان در هنر با ارائه حجت االســام
والمسلمین یوسفزاده ،چهارشنبه  20بهمن 95
ÓÓکیفیت درک هنر با ارائه آقای دکتر حســین شایســته ،چهارشنبه 6
بهمن 95

ÓÓبررســی امکان بازسازی نظام فلســفه هنر در دستگاه نظری فالسفه
اســامی با ارائه حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسین نواب،
چهارشنبه  22دی 95
ÓÓبررسی مبانی اسالمی فلســفه هنر با ارائه حجت االسالم والمسلمین
سیدمحمدمهدی میرباقری ،چهارشنبه  8دی 95

ÓÓجلسه کارگروه فلسفه هنر با موضوع همکاری و همفکری با شورای
علمی و فناوری آســتان قدس رضوی بــا حضور اعضاء محترم
گروه ،دوشنبه  29آذر 95
ÓÓبایستههای فلسفه اسالمی هنر با ارائه حجت االسالم والمسلمین احمد
ضرابی ،چهارشنبه  28مهر 95
 گروه علمی فلسفه سیاسی

گروه علمی فلسفه سیاسی نیز در دوره یاد شده تعداد  10جلسه برگزار نمود.
موضوع جلسات برگزار شده در این گروه به این شرح است:
ÓÓتبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری) با ارائه حجت االسالم
والمســلمین علی رضائیان ،چهارشــنبه  13بهمن  95و چهارشنبه 27
بهمن 95

ÓÓپارادایمهــای علــم سیاســت با ارائه آقــای دکتر محمد پزشــگی،
چهارشنبه  15دی  95و چهارشنبه  29دی 95
ÓÓالگوی پیشــرفت حکمــت متعالی،حرکت جوهری بــا ارائه آقای
دکترعلیرضا صدرا ،چهارشنبه  1دی 95
ÓÓموانع عرفانی و کالمی والیت نامه سیاســی نویســی با ارائه حجت
االسالم والمسلمین مهدویزادگان ،چهارشنبه  17آذر 95
ÓÓظرفیتشناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت با ارائه حجت
االســام والمســلمین نجــف لکزایی ،چهارشــنبه  19آبــان  95و
چهارشنبه  3آذر 95
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ÓÓباز سازی مردم ساالری دینی بر اساس الگوی والیت با ارائه حجت
االسالم والمسلمین مهاجرنیا ،چهارشنبه  5آبان 95

ÓÓســقراط نبی و حکمــت نبوی با ارائه حجت االســام
والمسلمین رضوانی ،چهارشنبه  7مهر 95
 گروه فلسفه علوم انسانی

در گروه فلسفه علوم انسانی نیز مجموع ًا  6جلسه تشکیل شد
که موضوعات آن به شرح ذیل است:
ÓÓامکان علوم انســانی برپایه علم النفس ارســطو با ارائه
آقای دکتر حســین کلباسی اشتری ،دوشــنبه  20دی،
دوشنبه  18بهمن و دوشنبه  2اسفند 95
ÓÓافالطون و علوم انسانی با ارائه دکتر سلیمان حشمت با
حضور اعضاء محترم گروه ،دوشــنبه  10و دوشنبه 24
آبان 95

ÓÓعلــم االســماء تاریخــی با ارائــه آقای دکتر ســلیمان
حشمت ،دوشنبه  22آذر 95
 گروه علمی فلسفه دین

گروه علمی فلسفه دین نیز  7جلســه برگزار نمود که شرح
موضوعات آن به این ترتیب است:
ÓÓتبیینهــای طبیعی و تجربــه دینی با ارائــه آقای دکتر
منصور نصیری ،سه شنبه  26بهمن 95
ÓÓبررســی برهان روانشــناختی اثبات وجود خدا با ارائه
آقای دکتر سید محمد علی دیباجی ،سه شنبه  12بهمن
95
ÓÓتجربهگرایی،واقعگرایــی وخــدا با ارائــه آقای دکتر
یوســف دانشور ،سهشنبه  14دی  95و سهشنبه  28دی
95
ÓÓتقریری عرفانی از نسبت عقل ودین با ارائه حجت االسالم
والمسلمین علیرضا کرمانی ،سه شنبه  30آذر 95
ÓÓنوروفلســفه؛ وتجربه دینی با ارائه آقای دکتر سیامک
عبداللهی ،سه شنبه  16آذر 95

ÓÓشــیوههای رفع تعــارض علم و دیــن از دیدگاه عالمه
طباطبائی با ارائه حجت االسالم والمسلمین جوادگلی،
سه شنبه  18آبان 95
 کارگروه علمی آمــوزش حکمــت در کودکان و
نوجوانان

این کارگروه علمی نیز مجموع ًا  8جلسه تشکیل داد که یک
جلسه علمی آن با این موضوع برگزار گردید:
ÓÓکیفیــت درک مفاهیم فلســفی در کــودکان پیش از
دبستان با تکیه بر دیدگاه عالمه طباطبایی با ارائه حجت
االسالم والمسلمین مهدی پرویزی و جناب آقای دکتر
علی ستاری ،شنبه  25دی 95

 تولید محصوالت صوتی و تصویری از جلسات و نشستهای علمی

برخی از جلســات و نشستهای علمی برگزار شده توسط مجمع
عالی حکمت اســامی به صورت دی وی دی تدوین و تولید شد
که عناوین آن به این شرح است:

ÓÓگردهمایی اســاتید علوم عقلی با سخنرانی حضرت آیتاهلل
العظمی سبحانی ،در تاریخ 95/3/5؛
ÓÓنشست علمی "چیســتی ،ضرورت و اهداف فلسفه مضاف"
با حضور آیتاهلل علیاکبر رشــاد ،حجج اســام والمسلمین
عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا و با دبیری علمی حجت
االسالم والمسلمین مجتبی مصباح ،در تاریخ 95/7/29؛
ÓÓنشســت علمی " فلســفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی
ایران" با حضور دکتر ناصرالدین علی تقویان ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی و خانم جمیله علم الهدی
و با دبیری علمی دکتر هادی موسوی ،در تاریخ 95/8/6؛
ÓÓنشست علمی " نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی
اجتماعی به فلسفه اسالمی " با حضور حجج اسالم والمسلمین
حمید پارســانیا ،سیدیداهلل یزدان پناه و با دبیری علمی حجت
االسالم والمسلمین علی امینی نژاد ،در تاریخ 95/8/20؛

ÓÓنشســت علمی " «ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انســان در کائنات) و جنبههای فلســفی آن»" با حضور دکتر حامد
صفایی پور ،دکتر ابراهیم آزادگان و با دبیری علمی دکتر محمد تقی موحد ابطحی در تاریخ 95/9/18؛

ÓÓنشست علمی " تبیین و بررسی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس" با حضور حجج اسالم والمسلمین دکتر محمدعلی عبداللهی
و دکتر علیرضا قائمینیا و با دبیری علمی حجت االسالم والمسلمین رحمت اهلل رضایی ،در تاریخ 95/10/30؛
ÓÓنشست علمی " زمان در ماوراء طبیعت” با حضور آیتاهلل غالمرضا فیاضی و حجتاالسالم والمسلمین حسن رمضانی و با دبیری علمی
حجت االسالم والمسلمین محمد تقی یوسفی ،در تاریخ 95/11/7؛

ÓÓنشست علمی "حکمت متعالیه و انقالب اسالمی" با حضور حجج اسالم والمسلمین حمید پارسانیا ،نجف لکزایی و دکتر علیرضا صدرا
و با دبیری علمی دکتر شریف لکزایی ،در تاریخ 95/11/21؛
ÓÓجلسات تبیین "علم دینی" با حضور حجت االسالم والمسلمین حمید پارسانیا در  36جلسه؛
"ÓÓاسفار جلد  "8آیتاهلل ممدوحی در  146جلسه؛

" ÓÓرساله وجود رابطی آقاعلی مدرس زنوزی" استاد محمدحسین حشمتپور در  84جلسه.
 برگزاری جلسات مشاوره توسط اساتید مجمع عالی حکمت اسالمی

مجمع عالی حکمت اســامی در بخش خدمات مشاوره علمی در شــش ماهه دوم سال 1395با برگزاری جلسات مشاوره موضوعا ت مورد
درخواست با حضور و مساعدت اساتید محترم مورد مشاوره قرار گرفت .اهم موضوعات مورد مشاوره عبارت بودند از:
ÓÓخلق و دریافت اثر هنری از منظر مالصدرا؛

ÓÓسعادت نفس از نظر ابن سینا و قرآن و روایات؛
ÓÓسواالتی از کتاب نهایة الحکمة؛
ÓÓسواالتی در زمینه منطق؛

ÓÓسیر و شیوه مطالعاتی آثار فخر رازی در موضوعات الهیات؛
ÓÓصفات الهی از منظر کالم و حدیث؛

ÓÓضرورت طلبگی و برنامه ریزی و مدیریت زمان؛
ÓÓضمیرناخودآگاه نفس و قوه خیال؛
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اخـبــار

ÓÓکاربردی کردن فلسفه اسالمی (بداهت وجود خدا)؛
ÓÓکالم فلسفی ،ماهیت و قلمرو؛
ÓÓمبحث جوهر؛

ÓÓمراتب نفس از منظر آموزههای دینی؛
ÓÓمشاروه در زمینه فیزیک؛
ÓÓمشاورههای اخالقی؛

ÓÓمشاوره تحصیلی در مواردی همچون :چگونه خواندن اسفار برای پاسخگویی به شبهات اعتقادی ،چگونگی مطالعه اصول فقه ،انتخاب
رشته تحصیلی فلسفه یا فقه حکومتی ،انتخاب موضوع پایان نامه با موضوعاتی پیرامون :مبحث حرکت ،معاد و مهدویت ،تکامل برزخی،
شبهات وهابیت؛
ÓÓمطابقت ذهن و عین در فلسفه اسالمی؛

ÓÓمعرفتشناسی در حیطه مفاهیم ،قضایا و احکام قضایا؛
ÓÓمفهوم کلی وجزئی در منطق؛

ÓÓمقایسه ابطال گرایی پوپر با اجتهاد پویا؛

ÓÓبررسی و تحلیل رویکردهای جدید درباره وحی؛

ÓÓهدف از خلقت در دیدگاههای مختلف فلسفی کالمی عرفانی.
 انتشار نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسالمی ویژهنامه فلسفه علوم انسانی ،تابستان 1395

نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسالمی ویژهنامه فلسفه علوم انسانی ،تابستان  1395منتشر شد .در
نهمین شماره فصلنامه حکمت اسالمی هفت مقاله با موضوعاتی به شرح ذیل منتشر شده است:

تبیین علیتی عمل و رفتار انسان /چیستی فلسفه روانشناسی /علیه رویکرد جزیرهای به علوم /ساحتهای معرفت شناختی
زبان و سبکهای زندگی در سنت غربی و اسالمی /نظریه اعتباریات به مثابه فرانظریه اجتماعی نزد عالمه طباطبایی و
محقق عراقی /ابعاد معرفتالنفس و نقش آن در استکمال نفس انسانی /درآمدی بر طبقهبندی آثار صدرالمتألهین.
 انتشــار دهمین شــماره فصلنامه علمی پژوهشــی حکمت اســامی ویژهنامه همایش ملی حکیم
طهران ،پاییز1395

دهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسالمی ویژهنامه همایش ملی حکیم طهران ،پاییز  1395منتشر
شد .در هشتمین شماره فصلنامه حکمت اسالمی شش مقاله با موضوعاتی به این شرح منتشر شده است:
وجود رابط و وجود محمولی از نظر آقاعلی مدرس طهرانی و عالمه طباطبایی /معاد جســمانی و تناسخ از دیدگاه
آقاعلی حکیم /تحلیل و بررسی «نظریه حیثیات» و «وجود رابط» نزد حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی /جبر و
اختیار از منظرموالنا جالل الدین محمد بلخی /حکمت صدرایی :الگوی فلسفی علم سیاست /کیفیت معاد جسمانی
در دیدگاه عالمه محمدحسین غروی اصفهانی /معناداری و بی معنایی زندگی.

 نشست علمی «چیستی ،ضرورت و اهداف فلسفه مضاف» برگزار شد.

نشســت علمی «چیستی ،ضرورت و اهداف فلســفه مضاف» با حضور آیتاهلل علی اکبر رشاد ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین
خسروپناه و حجتاالسالم والمسلمین حمید پارسانیا و با دبیری علمی حجت االسالم والمسلمین مجتبی مصباح در تاریخ  95/7/29در سالن
اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
 نشست علمی با موضوع « فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران» برگزار شد.
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نشســت علمی با موضوع « فلســفه آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران» با ارائه حجج
اســام ناصرالدین علی تقویان ،مسعود آذربایجانی و خانم جمیله علم الهدی و با دبیری علمی
دکتر هادی موســوی در تاریخ  95/8/6در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار
شد .شرح این نشست در بخش گزارش نشستها در همین شماره خبرنامه منتشر شده است.

 نشست علمی « نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به
فلسفه اسالمی» برگزار شد

نشســت علمی با موضوع « نقش عالمه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به
فلسفه اسالمی» با حضور حجج اسالم حمید پارسانیا ،سیدیداهلل یزدان پناه و با دبیری علمی
حجت االسالم والمســلمین علی امینی نژاد در تاریخ  95/8/20در سالن اجتماعات مجمع
عالی حکمت اسالمی برگزار گردید .شرح این نشست در بخش گزارش نشستها در همین
شماره خبرنامه منتشر شده است.
 نشست علمی با موضوع « ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت
انسان در کائنات) و جنبههای فلسفی آن» برگزار شد

نشســت علمی با موضوع « ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انســان در
کائنات) و جنبههای فلسفی آن» با حضور کارشناسان محترم دکتر حامد صفاییپور ،دکتر
ابراهیم آزادگان و با دبیری علمی دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی در تاریخ 95/9/18در
ســالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید .شرح این نشست در بخش
گزارش نشستها در همین شماره باستحضار رسیده است.
 نشست علمی « تبیین و بررسی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس» برگزار شد

نشســت علمی با موضوع « تبیین و بررســی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس» با ارائه حجج اسالم والمسلمین دکتر محمدعلی
عبداللهی و دکتر علیرضا قائمینیا و با دبیری علمی حجت االســام والمسلمین رحمت اهلل رضایی در تاریخ  95/10/30در سالن اجتماعات
مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
 نشست علمی «زمان در ماوراء طبیعت» برگزار شد

نشست علمی «زمان در ماوراء طبیعت» با ارائه آیتاهلل غالمرضا فیاضی و حجتاالسالم
والمسلمین حسن رمضانی و با دبیری علمی حجت االسالم والمسلمین محمدتقی یوسفی
در تاریخ  95/11/7در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد .شرح این
نشست در بخش گزارش نشستها در همین شماره خبرنامه منتشر شده است.
 نشست علمی با موضوع «حکمت متعالیه و انقالب اسالمی» برگزار شد

نشست علمی با موضوع «حکمت متعالیه و انقالب اسالمی» با ارائه حجج اسالم والمسلمین حمید پارسانیا ،دکتر نجف لکزایی و دکتر علیرضا
صدرا و با دبیری علمی دکتر شریف لک زایی در تاریخ  95/11/21در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
 نشست علمی «حدوث و قدم و کیهانشناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک
در این زمینه» برگزار شد.

نشســت علمی با موضوع «حدوث و قدم و کیهانشناســی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک
در ایــن زمینه» با ارائه دکتر میثم توکلی بینا ،دکتر علیرضا جاللی فر و حجتاالســام
والمسلمین دکتر علی عباسی و با دبیری علمی دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی در تاریخ
 95/12/19در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد .شرح این نشست
در بخش گزارش نشستها در همین شماره خبرنامه منتشر شده است.
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اخـبــار
ّ
ّ
 همایش علمی با عنوان «نوآوریهای فلسفی کالمی عالمه طباطبایی(قدس سره)» برگزار شد.

همایش علمی با عنوان «نوآوریهای فلسفی کالمی عالمه طباطبایی »با ارائه دکتر محمد سعیدیمهر عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس تهران ،حجت االسالم و المسلمین دکتر علی رضایی تهرانی ،عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،و دکتر
علیرضا کهنسال عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ  95/7/27از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد برگزار شد.
 پیش نشست نخســت همایش" بررسی وضعیت آموزش علوم

عقلی در حوزههای علمیه" برگزار شد.

پیش نشســت نخست همایش" بررســی وضعیت آموزش علوم عقلی
در حوزههــای علمیــه" با ارائه حجج اســام و المسلمین ســیدیداهلل
یزدانپناه ،عبدالحسین خسروپناه و محمد صفر جبرئیلی با همکاری حوزه
علمیه خراسان ،مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد و دفتر تبلیغات
خراسان رضوی مورخ  19اسفند ماه  1395در سالن همایشهای مدرسه
علمیه ســلیمانیه برگزار گردید .شرح این پیشنشست در بخش گزارش
نشستها در همین شماره خبرنامه آمده است.
 جلسه مشترک مدیر حوزههای علمیه با هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی

جلســه مشــترک حضرت آیت اهلل اعرافی مدیــر حوزههای علمیه با
اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی در تاریخ دوشنبه
 95/9/22برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جمعی از اعضای هیئت مدیره ضمن گزارش برنامهها
و فعالیتهای مجمع عالی حکمت اسالمی نقطه نظرات خود را پیرامون
همــکاری مجمع با مدیریت حوزههای علمیه ،وضعیت علوم عقلی در
حوزههای علمیه ،ضرورت بازنگری در متون علوم عقلی مورد تدریس
در حوزهها و ...ارائه نمودند.

آیت اهلل اعرافی مدیر محترم حوزههای علمیه نیز ضمن اظهار خرسندی
از برگزاری این جلســه با تمجیــد از فعالیتها و اقدامات مجمع عالی
حکمت اسالمی اظهار داشتند :مجمع عالی حکمت نهادی مبارک و شجره ای طیبه است .مبارک بودن مجمع در شعاع هدایت اساطین معظم
و هیئت مدیره فاخر است .این مبارک بودن هم به وزانت مشرفان و هم به اعضای هیئت مدیره و هم تولیدات محصوالت است.

ایشان با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه ،خواستار همکاری بیشتر و جدی تر مجمع عالی حکمت اسالمی با مدیریت حوزههای علمیه
در موارد ذیل شدند:
-همکاری در تهیه طرح جامع علمی حوزه؛

پیشنهاد بستههای آموزشی مختلف بر اساس سطوح و موضوعان مختلف؛ارائه پیشنهادهای الزم برای امتدادهای فلسفه اسالمی؛همکاری در بخش بین الملل و طالب خارجی؛-همکاری در بخش تدوین متون؛

ارائه پیشنهادها برای ارتقاء سطح علمی حوزه آزاد. جلسه با اعضای شورای اجرایی شعبه اصفهان
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جلسه مشترک آیت اهلل غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره ،حجت االسالم محمدتقی یوسفی از اعضای هیئت مدیره و محمدباقر خراسانی
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی در تاریخ پنجشنبه  95/7/8با اعضایی شورای اجرایی موقت شعبه اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی روند فعال سازی شعبه اصفهان مسائل و مشکالت پیش روی مصوبات-خصوص ًا ابالغی اخیر -هیئت مدیره مجمع
عالی حکمت اسالمی در راستای فعال سازی شعبه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد با توجه به تأکید حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری در خصوص فعال تر شدن شعبه اصفهان ،اعضای شورای اجرایی هر چه
سریع تر نسبت به برنامه ریزی برگزاری انتخابات شورای اجرایی و ارائه طرحها و پیشنهادهای الزم نسبت به امور آموزشی ،پژوهشی و نشریه
اقدام الزم و مقتضی را بعمل آورند و بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیری مجمع عالی برنامه ریزیهای الزم صورت گیرد.
 انتصاب مدیر و اعضای شورای اجرایی شعبه مشهد

با تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی و با حکم آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره
مجمع عالی حکمت اسالمی ،آقای سید عباس صالحی برای دومین بار و برای دو سال ،به عنوان
مدیر شعبه مشهد و حجج االسالم والمسلمین آقایان عزیزاهلل فیاض صابری ،علی رضایی تهرانی
و محمد مهدی مسعودی به عنوان اعضای منصوب دومین دوره شورای اجرایی شعبه مشهد تعیین
شدند.
 برگزاری دومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه مشهد

جلسه دومین دوره انتخابات شواری اجرایی شعبه مشهد پنج شنبه  30دی  95از ساعت  18الی  21در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت
اسالمی شعبه مشهد برگزار شد
در این جلسه پس از ارایه گزارش توسط دکتر سید عباس صالحی مدیر
و دکتر جهانگیر مسعودی معاون آموزشی و پژوهشی شعبه مشهد از
فعالیتهای دوساله شورای اجرایی اول ،با استقرار هیئت رئیسه جلسه
انتخابات ،برنامه رای گیری و انتخابات برگزار و پس از پایان رأی گیری
آقایان جهانگیر مسعودی ،عباس جوار شکیان ،سید مجید میردامادی و
سید مجید ظهیری به عنوان چهار عضو شورای اجرایی شعبه مشهد از
سوی اعضای حاضر در جلسه انتخاب شدند ،همچنین آقای غالمرضا
جاللی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
 برگزاری دورههای دانش افزایی اساتید علوم عقلی

دورههای دانش افزایی اساتید علوم عقلی در شش دوره برگزار شد .در
این دورهها به ترتیب ،این موضوعات مطرح و تشــریح شد« :بررسی
مقایسهای کالم جدید و کالم قدیم»« ،بررسی مقایسهای منطق جدید
و منطق سنتی»« ،ســبک زندگی حکمی قرآنی»« ،آشنایی با فلسفه
اخالق» و نیز «سیر تطور کالم قدیم(بررسی اجمالی کالن نظریههای
کالمی شیعه و مکاتب کالمی اهل سنت)».
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 گروه علمی عــرفــان
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین یداهلل یزدان پناه

 دستیار پژوهشی :حجتاالسالم شکریان

وحدت وجود از منظر صدرالمتالهین ()1
حجتاالسالم والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه1395/07/07 :

درابتدای این جلســه حجت االســام والمسلمین سلیمانی
امیری فرمودند که:

بيشــک مالصدرا قائل به وحدت وجود است و مدعي است
نظر عرفاء در وحدت وجود هم به همين معنايي است که او در
نظر ميگيرد .و نيز کثرت وجودها از نظر او هم حقيقي است،
ولي کثرت را نافي وحدت وجود نميداند:

َ
و مما يجــب أن ُي َ
علم أن اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة و
َ
مواضعتنا فــي مراتب البحث و التلعيم علي تعددها و تکثرها
الينافي ما نحن بصدره من ذي قبل إن شــاء الله من إثبات
وحد ة الوجود و الموجود ذاتا و حقيقة کما هو مذهب األولياء
و العرفاء من عظماء اهل الکشــف و اليقين و سنقيم البرهان
القطعي علی أن الوجودات و إن تکثرت و تمايزت إال أنها من
مراتب تعينات الحق األول و ظهورات نوره و شــئونات ذاته،
1
الأنها امور مستقلة و ذوات منفصلة.

در اين متن هم مدعي وحدت وجود است و هم مدعي کثرت
و هم نظر عرفاء را با نظر خود يکي ميداند.

کثرت وجودها در صورتي نافي وحدت وجود است که وجودي
را بتــوان به گونهاي در برابر و مقابل وجود ديگر قرار داد ،هر
چند يکي از آن دو به گونهاي وابســتگي وجودي به ديگري
هم داشته باشد .بنابراين از نظر مشائيان که وجودها متباين
از يکديگرند ،وحدت وجود امکانپذير نيست و تصوير معقولي
نخواهد داشت .در نظرية مشائيان وجودهاي امکاني هر چند
وابسته از به وجود خدا هستند و خدا به گونهاي قيوم آنها است
اما وجودهاي امکاني وجودهايي در برابر وجود خدا هستند.
به عبارت ديگر ،هرگاه بتوان دو وجود را به طور واقعي و لو از
جهتي مستقل در نظر گرفت ،وحدت وجود امکانپذير نيست.
در نظرية مشــائيان هر چند وابستگي وجود ممکن به واجب

الوجود ذاتي غير قابل انفکاک از آن اســت ،اما وجود ممکن چيزي است
که وابســتگي ذاتي آن است .بنابراين وابستگي الزم وجود ممکن در نظر
گرفته ميشود .بنابراين ملزوم در رتبة خود ،نه در رتبة الزم که متأخر از آن
است ،وابستگي ندارد.
از نظر مالصدرا وحدت وجود که مدعاي عرفاء است ،وحدت وجود شخصي
است ،به گونهاي که در برابر آن شخص نميتوان شخص يا اشخاص ديگر
را به رخ کشيد:

فکذلک هداني ربي بالبرهان النير العرضي إلی صراط مســتقيم من کون
الموجود و الوجود منحصرا في حقيقة واحدة شــخصية الشريک که في
الموجودية الحقيقية و ثاني له في العين و ليس في دار الوجود غيره ديار و
کلما يتراءي في عالم الوجود إنه غير الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات
ذاته و تجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته کما صرح به لســان
2
بعض العرفاء...

طبق اين ديدگاه نه تنها کساني که قائل به تباين وجوداتند ،نميتوانند قائل
به وحدت شخصي وجود باشند ،بلکه کساني که به اصالت وجود و تشکيک
در وجود به طور مطلق (در برابر تشکيک در وجود شأني) قائل باشند ،هم
نميتوانند قائل به وحدت شــخصيه وجود باشند؛ زيرا هر چند با يک نگاه
ميتوان کل هســتي را واحد دانست و از اين جهت گفت کل هستي يک
واحد شخصي است .اما به درستي ميتوان اين کل را به عنوان يک واحد
شخصي به مراتبي تقسيم کرد و هر مرتبه را شخصي در برابر شخص ديگر
به طول يا عرض قرار دارد .بنابراين کسي که قائل است واجب الوجود سر
سلسلة موجودات است و همة وجودها در طول او موجودند ،ميتوان گفت
که اين سلسله حد اقل دو مرتبه دارد يک مرتبه واجب الوجود است و يک
مرتبه ممکن الوجود اســت .بنابراين مرتبة واجب ،هر چند به نحو طولي،
در برابر مرتبة ممکن قرار ميگيرد ،واجب يک شــخص وجود و ممکن يا
ممکنات هم شخص يا اشخاص وجود ديگر خواهند بود.
همانطور که اشــاره خواهد شد ،به نظر ميرســد که مالصدرا قائل به
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گروه علمی عرفان

تشــکيک در وجود نيست ،بلکه تشکيک در وجود معبري است که از آن
عبور ميکند و با اثبات واجب الوجود به وحدت شــخصي وجود ميرسد و
سپس به وحدت تشــکيکي وجود مطلق ميرسد که اين را غير از واجب
الوجود و شأني از واجب الوجود ميداند.
مالصدرا با حفظ کثرات معلولي و واقعي دانســتن آنها وجود را يک واحد
شــخصي ميداند .از نظر او هيچ يک از موجودات معلولي به هيچ وجه در
برابر وجود واحد شــخصي خدا قرار نميگيرند ،بلکه شــأني از وجود حق
ميباشند.
البته شأن شيء را ميتواند مستقل از ذي شأن در نظر گرفت و اگر چنين
شود ،در برابر ذي شأن خواهد بود .اما با اين اعتبار شأن حقيقت خود را از
دست داده و شأن نخواهد بود.

برهان مالصدرا بر وحدت شــخصي وجود به تحليل دقيق او نســبت به
حقيقت واجب و حقيقت معلول بر ميگردد .از نظر مالصدرا حقيقت واجب
يک حقيقت مســتقل الوجود و متبوع علي االطالق اســت وجود معلول
حقيقت ربطي و تابع علي االطالق است.
دقيقترين تحليل در وجود معلول تا قبل از مالصدرا به انجام رسيد ،حقيقت
وجود معلول را يک حقيقت رابطي تلقي ميکردند .شايد بتوان گفت تا قبل
از نظرية مالصدرا حقيقت معلول به دو گونه تحليل ميشد .در يک تحليل
معلول چيزي اســت که الزمة وجودي آن تقوم به وجود واجب اســت و
دقيقتر از آن اين است که معلول چيزي که تقوم وجودي آن همان وجود
في نفسه آن است .بنابراين وجود معلول در اين تحليل وجود رابطي نسبت
به وجود حق دارد در حالي که در تحليل اول معلول چيزي است که وجود
رابطي هم دارد که در اين وجود رابطي متقوم به واجب است.

أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته و أن وجود السافل
مطلقا هو وجوده لدي العالي ....و اليســع ألولئک االکابر و لم يتيسر لهم
إال من التوحيد و هو کون وجود الممکن رابطيا ال رابطا؛ النهم قالوا بالثاني
في الوجود أثبتوا للممکن وجودا مغائرا للوجود الحق لکن علی وجه مرتبطا
إلی الحق و منسوبا اليه بحث اليمکن أن ينسلخ من االنتساب إلی المعبود
3
الحق تعالی.

امــا از نظر مالصدر حقيقت معلول جز ربط و وجود ربطي و تعلقي و تبعي
نيســت .وجود ربطي و تعلقي تمام حقيقتش تعلق به وجود مستقل است.
بنابراين او وجودي در برابر وجود مستقل و خداي متعال ندارد تا وجود خدا
يک وجود شخصي و وجود ممکن هم وجود ديگر شخصي؛ زيرا شخصيت
اين وجود شخصي به عين شخصيت وجود شخصي خداست؛ چرا که اگر
او شخصيت ديگري ،نه به عين وجود شخصي خدا داشته باشد ،بهرهاي از
استقالل داشته است و اين در حالي است که تمام حقيقت معلول جز ارتباط
به علت خود نيست:
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و أنا نحن فبضل الله تعالی و برحمته أقمنا البرهان الموعود بيانه في مترقب
القول و مســتقبل الکالم أن الممکن اليمکن تحليل وجوده إلی وجود و

نسبةإلی البارئ بل هو منتسب بنفسه البنسبة زائدة ،مرتبط
بذاته البربط زائد ،فيکون وجود الممکن رابطيا عندهم و رابطا
عندنا و قد مرت االشارة سابقا إلی الفرق بينهما معني و عقد
االصطالح المتفاوت عليها لفظا لئال يقع الغلط من اشتباه احد
4
المعنيين باآلخر بسبب اشتراک اللفظ کما وقع لبعض.

از نظر مالصدرا با آنکه هر يک از علت مســتقل الوجود علي
االطــاق و معلول تبعي الوجود علي االطالق به وجود علت
مستقل ،موجودند .بين اين دو وجود عند التحلیل تباين است
نه تشکيک؛ زيرا تمام حقيقت وجود مستقل استقالل اوست و
تمام حقيقت وجود تبعي و رابط عدم استقالل اوست .اما اين
تباين از نوع دو متبايني که هر يک روبرو مقابل ديگري قرار
ميگيرند ،نميباشــد؛ زيرا وجود رابط و غير مستقل به عين
وجود مستقل موجود است .بنابراين بينونت معلول از علت از
نوع بينونت عزلي نيست تا در برابر هم قرار گيرند .ازاينرو از
نظر مالصدرا وجود رابط با وجود مســتقل تقابل نوعي دارند
و بلکه وجود مستقل و وجود رابط به اشتراک در لفظ است:
و االتفــاق النوعي في طبيعة الوجود مطلقــا عندنا الينافي
التخالف النوعي في معانيها الذاتية و مفهوماتها االنتزاعية کما
سيتضح لک مزيد إيضاح علی أن الحق أن االتفاق بينهما في
5
مجرد اللفظ.

بنابرايــن با فرض تباين نميتوان قائل به تشــکيک بود.
به عبارت ديگر ،بر اســاس کثرت وجود و اصالت آن يا بايد
کثرت تبايني وجود را پذيرفت اگر دچار تناقضي نشود و يا بايد
تشکيک در وجود را پذيرفت باز هم اگر دچار تناقضي نشود.
مالصدرا در گام بعد از اصالت وجود با نشــان دادن تناقض
در تباين وجودها بحث را به ســمت تشکيک در وجود سوق
داد .اما در ادامة مســير نشــان داد که معلول جز ربط چيزي
نيســت و بدينسان تشــکيک در وجود نفي ميشود؛ زيرا در
تشکيک وجود ما به االشتراک بايد عين ما به االمتیاز باشد .در
حالي که وجود معلولي در عين بساطتش عين عدم استقالل
اســت و وجود واجب در عين بساطتش عين استقالل است.
بنابراين ما به االشتراک بين واجب و ممکن معقول نيست .يا
به عبارت ديگر ،ما به االشتراک وجود واجب خود وجود واجب
اســت و به االمتياز وجود واجب به نفس وجود خودش است
ولي ما به االشــتراک وجود ممکن وجود واجب است و ما به
االمتياز آن نقص ممکن است .بنابراين ما به االمتياز نفس ما
به االشتراک نيست.
براســاس بيان گذشته جمع بين تشــکيک وجود بين وجود
واجــب و وجود ممکن با تعلقي بــودن وجود ممکن به تمام
معني کلمة امکانپذير نيست آن گونه که برخي از اساتيد ما

به اين جمع گرويدهاند و وحدت وجود را به معناي يک وجود
مستقل و ما بقي روابط وجودي به همان وجود مستقل به نحو
وجود واحد تشکيکي طولي تجويز کردهاند.

ممکن اســت بر بيان ما اين خورده گيري مطرح شــود که
مالصدرا پس از آنکه در ج 1حقيقت وجود را واحد شــخصي
دانســته و وعده داده آن را به اثبات برساند و در ج 2آن را به
اثبات رسانده است و نيز با تصريح به اين که وحدت شخص
وجود نافي کثرت موجودات نيست ،در برهان صديقين براي
اثبات حق تعالي با اصالت و تشــکيک وجــود حق تعالي را
به اثبات ميرســاند و اين نشان ميدهد که دستگاه فلسفي
مالصدرا قائل به تشــکيک در وجود اســت و هرگز وحدت
شخصي وجود نافي کثرت تشکيکي وجود نيست.

ايــن خورده گيري با توجه اصــول قاطع حکمت متعاليه که
مالصدرا بدان تصريح کرده اســت ،ناصواب است؛ زيرا اگر
مالصــدرا حقيقت معلول را جز ربط به مســتقل نميداند و
مســتقل و عدم اســتقالل بينونت ذاتي ،غيــر عزلي دارند،
ديگر نميتوان بين آن دو قائل به تشــکيک شــد از اينرو
صريح ًا وجود مستقل و وجود رابط را مشترک لفظي ميداند.
همانطور که عين عبارت مالصــدرا در فصل وجود رابطي
گذشت به اشتراک لفظي بين آن دو تصريح کرده است و باز
در همان ج ،1ص  330تصريح کرده اســت وجود رابط و با
وجود مستقل به اشتراک در لفظ است.

و اما مالصدرا در برهان صديقيــن هم روندي را طي کرده
اســت که در امور عامه هم همان روند را طي کرده است .او
در امور عامه ابتدا اصالت وجود را اثبات ميکند و بعد تشکيک
وجود را با نفي تباين وجود بر کرسي تعليمي مينشاند و پس
از آن وجود ربطي معلول را به اثبات ميرساند .و با اثبات وجود
ربطي تشکيک که در مسير تعليم فلسفه است به کنار ميرود
و تباين غير عزلي واجب با ممکنات جايگزين آن ميشود که
اين معنا از وحدت وجود همان وحدت وجود شــخصي است.
ازاينرو برهان صديقين مالصدرا دو مرحله دارد:

در مرحلة اول ابتدا اصالت ماهيت نفي ميشود و اصالت وجود
جاي آن مينشيند و در ادامه با نفي تباين وجودها در آستانة
وحدت تشکيکي وجود قرار ميگيريم .در اين آستان اگر دچار
تناقض نشــويم ،رحل اقامت ميافکنيم و بر تشکيک وجود
وفادار ميمانيم .مالصدرا به طور موقتي در زمين تشــکيک
وجود خميه بر پا ميکند و تشکيک وجود را واکاوي ميکند
و به اين نتيجه ميرسد که تشکيک وجود يک واحد شخصي

تشــکيکياي است که سر سلسلة آن واجب الوجود است .از نظر مالصدرا
تا اين موقف که موقف تشــکيک اســت ،واجب الوجود اثبات شده است
بســان برهان ابن سينا که واجب الوجود را اثبات کرده است .تا این مرحله
همانطور که برهان ابن سينا صديقين نیست ،برهان مالصدرا هم صديقين
نیست؛ زيرا برهان آنگاه صديقين خواهد بود که حقيقت واجب که از نظر
مالصدرا وجود بشرط ال از امکان است مستقيم شهود شود ،خواه اين شهود
شهود عقلي باشد يا شهود عرفاني که به نظر ميرسد که مالصدرا خصوص
عرفاني را مد نظر دارد ،نه از وراي شهود ممکن و يا احتماال از وراي شهود
ممکن .مالصدرا براي اين که نشان دهد که برهاني که تا موقف تشکيک
واجب را نتيجه داده است ،شهود خود خداست و نه شهود او از وراي شهود
ممکن ،بحث عين الربط بودن معلول را در ادامة مسير مطرح ميکند .طرح
عين الربط بودن ممکن نشان ميدهد ديدن وجود ممکن از آنرو که وجود
اســت ديدن خود واجب است؛ زيرا ربطي بودن و تبعي بودن وجود ممکن
بدون قوام به مســتقل امکان پذير نيست .بنابراين قيوم اين ربط در تمام
ربط حضور دارد و ديدن ربط ديدن قيوم است و بدينسان برهان مالصدرا
مدعي است که ديدن پهنة وجود ديدن خداست؛ زيرا مرئي در پهنة وجود
يا خود واجب اســت يا متقوم به واجب است بنابراين واجب در متن متقوم
حضور دارد و ديده ميشود.
البته از نظر مالصدرا وجود مطلق که وحدت سرياني در همة وجودات دارد
از وجود بشــرط ال يعني احديت که از نظر او وجو ِد واجب ،وجود بشرط ال
اســت گرفته تا وجود ممکنات داراي تشکيک اســت؛ چرا به نظر او اين
وجود ظهور واجب واجب و از شــؤون وجود واجب است و مدعي است که
اهــل معرفت خدا را همين وجود مطلق ميدانند ،اين در حالي اســت که
اهل معرفت وجود مطلق به اطالق مقسمي را که حتي اطالق هم قيد او
نيست ،وجود خدا میدانند و اما وجودهاي ديگر :وجود بشرط ال و البشرط
قســمي که همان نفس رحماني است و وجودهاي ديگر ،همگي شوؤن و
اطوار وجود حق تعالي هستند.

پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1صدرالدین شیرازی ،اسفار ،ج ،1ص .71
 .2همان ،ج ،2ص .292
 .3همان ،ج ،1ص .330
 .4همانجا.
 .5همان ،ج  ،1ص .79
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گروههای علمی



 گروه علمی عــرفــان

گروه علمی عرفان

وحدت وجود از منظر صدرالمتالهین ()2
حجتاالسالم والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه1395/08/05 :

در این جلسه حجت االســام والمسلمین سلیمانی امیری
فرمودندکه:

مرحله دوم پای ربطی بودن معلول به وجود میآید .در این مرحله اســت
که برهان او صدیقین میشــود و چون رابط و مستقل مشترک لفظیاند،
تشکیک وجود رخت بر میبندد.

با اصالت وجود کثرت یا تشکیکی است یا تباینی.

مظاهر وجود از نظر مالصدرا وجود البشرط قسمی و وجود بشرط فقر است
اما وجود بشرط ال در این مجموعه نیست.

تقسیم وجود به رابط و رابطی مشترک لفظی است.
کثرت مشاهد اجما ًال بدیهی است اعم از ماهیت یا وجود.

با نفی کثرت تباینی ،کثرت تشکیکی یکهتاز میدان است ،اگر
تناقضی نداشته باشد.
مستقل دارای رابط
معلول ربط به علت است نه  :یا مستقلی که رابطی است
برهان صدیقین دقیق ًاهمین سیر را دارد

این برهــان دو مرحله دارد .در مرحله اول تشــکیک وجود
میداندار است و واجب را نتیجه میدهد ولی صدیقین نیست
آنطور که برهان سینوی صدیقین نیست.

البته تشکیک در مظاهر وجود درست هست.

در نزد اهل معرفت همة اینها تشــکیک در مظاهر است .و وجود حق که
تشکیک پذیر نیست وجود ال بشرط مقسمی است.

بنابر مباحث گذشــته اصالت را میتوان به ســه معنا گرفت .1 :اصالت به
معنای مصداق حقیقی داشــتن مفهوم ،شاید به این معنا را استاد فیاضی
ماهیت مجعوله را اصیل میداند .2 .اصالت التحقق بالذات ،بدون حیثیت
تقییدی ولو با حیثیت تعلیلی  .3اصالت التحقق بالذات بدون حیثیت تقییدی
و تعلیلی و هو هلل تعالی.
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اطالق مقسمی وجود ونسبت آن با یکتایی خدای متعال از منظر عالمه طباطبائی
حجتاالسالم والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه1395/08/19 :

در این جلسه حجت االسالم والمسلمین سلیمانی امیری فرمودند که
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عالمه طباطبایی در فرع ســوم از فروعــات کیفیت اختالف وجود رابط و

مســتقل نتیجه میگیرد که نشــئة وجود دارای یک موجود
مستقل است و ما بقی وجودات رابط نسبت به وجود مستقلاند.

تشکیک وجود از نظر عالمه در فلسفه

از آنجا که ســنخ وجود رابط در متن وجودش با ســنخ وجود
مستقل در متن وجودش هیچ جهت اشتراک ندارد؛ زیرا یکی
عین عدم استقالل و دیگری عین استقالل است ،بین این دو
بینونت غیر عزلی بر قرار است؛ زیرا از یک سو هیچ اشتراکی
با هم ندارند و از سوی دیگر یکی از دو متباین عین تعلق به
دیگری است .پس با بینونت وجود واجب و وجودهای ممکن
نمیتوان قائل به تشکیک در وجود شد .ازاینرو تشکیک در
وجود ،که عالمه بدان ملتزم است ،پس از اعتبار رابطی دیدن
وجودات رابط است .لذا حضرت عالمه اختالف نوعی نداشتن
بین وجود رابط و مستقل را به این گونه تفسیر میکندکه وجود
رابط را مســتقل در نظر بگیریم و در این صورت آن مستقل
و این اســتقالل یافته اختالف نوعی ندارند« :هل االختالف
بین الوجود المستقل و الرابط اختالفي نوعي أو ال؟ بمعنی أن
الوجود الرابط و هو ذو معنی تعلقي هل یجوز أن ینســلخ عن
ً
هذا الشأن فیعود معنی مستقال بتوجیه االلتفات الیه مستقال
1
بعد ما کان ذا معنی حرفي أو ال؟ الحق هو الثاني»

حال بعد از آنکه وجود رابط به نگاه استقاللی مستقل نگریسته
شد ،آن وقت بین دو مستقل تشکیک در وجود برقرار میشود
و اما صرف نظر از اعتبار و نظر استقاللی ،آیا به راستی و بدون
اعتبار بین آن دو اشــتراک وجود دارد تا تشکیک در وجود به
عنوان یک قضیة خارجیة غیر اعتباری صادق باشد؟ استدالل
باال و مبانی عالمه نشان میدهد که چنین نیست.
اعتباری بودن تشــکیک در وجود بر اساس قاعدة
واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات

الزمة پذیرش قاعدة «واجب الوجود واجب الوجود من جمیع
الجهات» آن اســت که در وجود واجب هیچ نقص و عدمی

راه نیابد .بنابراین او باید صرف وجود و وجود خالص باشــد،
همانطور که عالمه در فرع دوم از این قاعده نتیجه میگیرند
که خدا دارای وحدت صرف هســتند 2.یعنی صرف وجودی
هستند که در برابر آن وجودی عرض اندام نمیکند و در هر
وجودی وجود حق مسیطر اســت و گرنه الزم میآید وجود
حق صرف الوجود نباشد؛ چرا که اگر وجود حق در هر وجودی
حضور نداشــته باشد ،در این صورت در پهنة هستی وجودی
یافت میشود که وجود خدا در آن حضور ندارد.
بنابراین الزمة این ســخن آن است که بین واجب الوجود و
موجودات معلولی که ربط به او هستند ،امکان تشکیک بدون
اعتبار راه نیابد؛ زیرا با پذیرش تشکیک ،خدا در اعال مرتبه قرار
میگیرد و معلولهای او در مراتب دیگر وجود قرار میگیرند

و در این صورت وجود واجب محدود به حد اعال مرتبه است و وجودی در
حد اعالی وجود اســت ،در مراتب دیگر وجود حضور ندارد و وجودی که
در مرتبهای از مراتب وجود حضور نداشته باشد ،از صرافت وجود برخوردار
نیست .بنابراین تشکیک در وجود اص ً
ال با صرافت وجود سازگاری ندارد.

هر چند روش عالمه طباطبایی در فلسفه التزام به تشکیک در وجود است،
ولی همانطور که دیدیم تشکیک در وجود از منظر عالمه همراه با اعتبا ِر
مستقل دیدن وجود رابط است .و الزمة آن این است که هرگاه با نظر ادق
به مسئله هستی بنگریم؛ تشکیک در وجود میانة راه است و یک حقیقت
مجازی اســت و واحد اطالقی وجود طبق مبانی عالمه در فلسفه مدعای
نهایی او در احکام وجود است.

صرف نظــر از آثار دیگر عالمه طباطبایی میتــوان مدعی بود که نظر
نهایی ایشان در نگرش به هستی ،وحدت شخصی و اطالقی وجود است،
و وجودهای دیگر از وجود به شرط ال گرفته که وجود مقید به نفی امکان
است و همان واجب الوجود است و وجودهای مقیده از اقسام اعتباری وجود
مقسمی یا وجود اطالقی حق تعالی هستند ،اما آثار عرفانی ایشان خود گواه
است که ایشان قائل به وحدت شخصی وجود به معنای عرفانی آن است
و تشکیک در وجود را نظریة نهایی در نگرشش به وجود تلقی نمیکند.
اثبات وحدت اطالقی وجود در برهان صدیقین عالمه

برهان صدیقین عالمه در تعلیقات 3بر اسفار وجود اطالقی واجب را نتیجه
میدهد ،ولی بــه دلیل مالحظات در حوزة فلســفه از تصریح به وحدت
اطالقی صــرف نظر میکند .اما عالمه در رســائل التوحیدیه (ص 5ـ)7
همیــن برهان را ذکر میکند و در طی مراحلــی از آن وحدت اطالقی را
نتیجه میگیرد .در گام اول اصل برهان را که وجود و واقعیت عدم ناپذیر
اســت اثبات میکند در گام بعدی نشان میدهد آن چیزی که اثبات شد،
اصیل اســت و غیری برای آن نیست؛ زیرا غیر جز عدم چیزی نیست .در
گام سوم نشان میدهد صرف است در گام چهارم نشان میدهد واجد هر
کمالی به نحو عینیت اســت و در گام پنجم به الزم دیگر آن یعنی واجب
الوجود بودن را نتیجه میگیرد .حق تعالی نه فقط در اصل وجودش واجب
اســت ،بلکه در هر کمالی واجب است .در مرحلة بعد اسماء و صفات را از
مقام ذات نفی میکند و بدینسان وحدت اطالقی وجود را نتیجه میگیرد.
اثبات وحدت اطالقی وجود بر اساس آموزهء وحدت تشکیکی
وجود

عالمه چند دلیل در تذییالت بر وجود حق اقامه میکند که الزمة آن این
اســت که حقیقت خدای متعال همان حقیقت اطالقی وجود اســت و در
نگرش نهایی نمیتوان به هســتی تشکیکی متوقف ماند ،بلکه باید از آن
عبور کرد و به وحدت اطالقی وجود رسید.
 دلیل اول

این دلیل بر اساس فرضیه تشکیک است .جناب آیتاهلل غروی اصفهانی بر
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اساس تشکیک در وجود قائلاند که خدا اعال مرتبة هستی است و بر اساس
نظام تشکیکی وجود هر مرتبه ای از مراتب هستی نسبت به مرتبة باالتر از
خود مقید و مرتبة باالتر نسبت به مراتب پائین مطلق است تا باالترین مرتبة
هستی که اعال مرتبة هستی است برسیم این در نظر غروی اصفهانی مطلق
است و از همة قیودات هستی که مراتب دیگر هستی گرفتار آنند ،رها است.
به تعبیر ایشان «اعلی المراتب علی االطالق محدود نیست علی االطالق
که مرجع آن به صرافت اوست و مرجع آن به صرف حقیقت است».
پاسخ عالمه این است که این صرافت نسبی است ،نه مطلق؛ زیرا هر مرتبه
از آنرو که مرتبه است مقید به یک قیدی است جز این که قید اعال مرتبه
قیدش این اســت که از هر قیدی که مراتب دیگر هستی دارند ،رهاست.
پس اعال مرتبة هستی صرف نسبت به مراتب دیگر هستی است ،نه صرف
علی االطالق .بنابراین مرتبه به اقتضای مرتبه بودن مقتضی تحدید است،
4
چه اعال باشد و چه سایر مراتب.
 دلیل دوم

اصل وجود وقتی به صرف و محدود تقســیم میشــود این تقسیم نشان
میدهد هر یک از قســمها همان مقسم با قیدی هستند .بنابراین تقسیم
وجود خود گواه اســت که صرف هستیای که قسیم هستی محدود است
در عرض آن قرار گرفته و بدینسان هر دو برخوردار از حدی خواهند بود.
بنابراین خدای متعال که هستی صرف است نمیتواند هستی صرفی باشد

که در مقابل هستی مقید و محدود است.

5

 دلیل سوم

حقیقت هستی به عنوان صرف هستی نمیتواند اعال مرتبة
هستی باشد؛ زیرا اعال مرتبة هستی مقید به قید اطالق است
و اطالق خود قیدی اســت که هستی را به خود گرفتار کرده
و از صرافت انداخته است؛ زیرا اگر اعال مرتبة هستی حقیقت
هستی و صرف هستی باشد و اطالق او قیدی برای او نباشد،
در ایــن صورت اعال مرتبه ،اعال مرتبه نیســت ،بلکه مرتبة
مادون آن با داشــتن قیدی از صرافت هســتی خارج شده و
ِ
اعال مرتبه خواهد بود .حال اگر اعال مرتبة جدید به دلیل اعال
مرتبه بودن از صرافت برخوردار باشد ،باز از اعال مرتبه بودن
خارج است و باید مرتبة مادون آن اعال مرتبه باشد و این بیان
نشان میدهد که اگر اعال مرتبه مقید به اطالق نباشد ،نظام
تشکیک فرو میریزد .بنابراین خدای متعال که هستی صرف
6
است ،اعال مرتبه نخواهد بود.
پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طباطبایی ،نهایة الحکمة ،ص.30
 .2همانجا.
 .3صدرالدین شیرازی ،اسفار ،ج ،6ص 14ـ.15
 .4حسینی تهرانی ،توحید علمی و عینی ص .169
 .5همان ،ص.170
 .6همانجا.

 گروه علمی عــرفــان

برهان ابتكاري عالمه طباطبائي بر نفي تشكيك و اثبات
وحدت شخصيه وجود

حجتاالسالم والمسلمین حسین عشاقی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تاریخ ارائه1395/10/15 :

از برهانهاي عالمه طباطبائي بر نفي تشــكيك و اثبات وحدت شخصيه
وجود ،برهان ابتكاري ايشان است در رسالة الوالي ه ،كه ذي ً
ال عبارت ايشان
را نقل و توضيح مختصري در بارة آن خواهم داد ،ايشان اين برهان را چنين
تقرير كرده است :
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إن كل حقيقة موجودة فهي مقتضية لتمام نفســها في ذاتها و عوارضها و
هذه مقدمة ضرورية في نفســها غير أنها محتاجة الى تصور تام فإذا فرضنا

ً
حقيقــة مثل «الف» مثال ذات عوارض مثل «ب»« ،ج»« ،د»
فهذه الحقيقة فى ذاتها تقتضي أن تكون «الف» ال ناقصا من
«الف» و الناقص من «الف» ليــس هو «الف» و قد فرضناها
«الف» .و أيضا هي تقتضى عوارض هــي «ب»« ،ج»« ،د» و
هي هي و الناقص من «ب»« ،ج»« ،د» ليس هو «ب»« ،ج»،
«د» و قد فرضناها «ب»« ،ج»« ،د» ال غير و هو ظاهر .و هذا

الذي تقتضيه كل حقيقة في ذاتها و عوارضها هو الذي نسمي ه
ل و السعادة.
بالكما 
ثم إن حقيقة كل كمال هي التي ال تتقيد في ذاتها بقيد عدمي
و هــو النقص فإن كل كمال فهو في ذاته واجد لذاته فال يفقد
من ذاته شــيئا إال من جهة قيد عدمي معه بالضرورة فحقيقة
ً
«الف» مثال واجدة لما فــرض أنه «الف» فانفصال وجود هذا
الشــخص من «الف» من ذلك الشــخص من «الف» ليس إال
لوجود قيد عدمي عند كل واحد من الشــخصين يوجب فقد
حقيقة «الف» في كل منهما شيئا من ذاتها ال من عوارضها و
هو محال باالنقالب أو الخلف بالنظر الى ذات «الف» المفروض
في ذاته بل الفاقد لخصوصية هذا الشــخص هو ذلك الشخص
من «الف».
فالحقيقة «الف» مرتبتان مرتبة في ذاتها ال تفقد فيها شيئا من
ذاتها و مرتبة عند هذا الشخص و عند ذلك الشخص فيها يصير
شيء من كمالها مفقودا .و ليس ذلك من التشكيك في شيء
فإنا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة منها فهو أيضا «الف» و عاد
المحال بل الشــخص بحيث إذا فرض معه الحقيقة كان هذا
الشــخص و إذا قطع عنها النظر لم يكن شيئا؛ اذ ال يبقى معه
إال قيد عدمي فهو هو معها و ليس هو دونها ،فليس في مورد
الشخص إال الحقيقة و الشخص أمر عدمي وهمي اعتباري .و
1
هذا المعنى هو الذي نصطلح عليه بالظهور فافه م.

در توضيــح اين برهان ،عالمه ابتــدا به يك مقدمة بديهي
استناد ميكند كه البته بداهت آن وقتي روشن ميگردد كه ما
تصور درستي از مفاد اين مقدمه داشته باشيم ،آن مقدمه اين
است كه (إن كل حقيقة موجودة ،فهي مقتضية لتمام نفسها،
فــي ذاتها و عوارضها) هر حقيقت موجودي ،مقتضي تماميت
خودش است ،يعني ثبوت ذاتش و عوارضش را براي خودش
اقتضاء ميكند؛ زيــرا وقتي حقيقت موجودي مثل «الف» را
فرض كرديــم كه داراي عوارضي مثــل «ب»« ،ج»« ،د»
اســت ،در اين صورت («الف»« ،الف» اســت) چون بديهي
است فاقد «الف»« ،الف» نيست ،حال آن كه فرض اين بود
كه حقيقت مفروض« ،الف» است؛ پس اگر «الف»« ،الف»
نباشد خلف فرض و تناقض الزم ميآيد ،و نيز («الف»« ،ب»
است)؛ زيرا فاقد «ب»« ،ب» نيست ،حال آن فرض اين بود
كه («الف»« ،ب» اســت) اين خلف فرض و تناقض است؛ و
نيز مسئله در مورد «ج» و «د» همين گونه است اگر («الف»،
«ج» و «د» نباشد) خلف فرض و تناقض الزم ميآيد.
تا اينجاي بحث نتيجه گفتار عالمه اين است كه هيچ حقيقتي
واقع ًا عارض مفارق ندارد ،منطقدانان در منطق عارض را به
دو دســتة عارض الزم و عارض مفارق تقسيم ميكنند ،اين

بيان عالمه اثبات ميكند ،كه گرچه بهلحاظ عرف عام ،تقسيم عارض به
الزم و مفارق درست است؛ زيرا در محاورات عرفي باب مسامحات گفتاري
باز است ،و همين كه حقيقتي و لو مجازا متصف به وصفي شد آن حقيقت
را موضوع آن عارض ميگيرند ،اما در فضاي برهان ،ما اص ً
ال عارض مفارق
نداريم ،يعني اگر يك حقيقت ،عارضي داشت بايد آن حقيقت واقع ًا موضوع
آن عارض باشد و اسناد آن عارض به آن حقيقت بايد واقع ًا حقيقي باشد و
به هيچ حيثيت تقييدي نياز نداشته باشد؛ بنابراين وضع آن حقيقت ،مالزم
با ثبوت عارض براي آن حقيقت است؛ لذا حتم ًا آن عارض ،الزم الينفك
از آن حقيقت اســت يعني ممكن نيســت حقيقتي خودش باقي باشد اما
عارضش از او سلب شود ،اين ممكن نيست؛ وگرنه خلف فرض و تناقض
مذكور الزم ميآيد.

اين نكتهاي اســت كه به استناد آن ،عالمه در اين برهان ،تشكيك وجود
را رد و وحدت شــخصي وجود را اثبات ميكند؛ زيرا وقتي عارض همواره
عارض الزم شد ،سلب چنين عارض الزمي ،مالزم با سلب ملزوم معروض
اســت؛ چون ممكن نيســت ملزوم بدون الزمهاش تحقق داشته باشد؛ و
گرنه كار به خلف در لزوم منجر ميگردد؛ بر اين اســاس ايشان ميگويد
اگر حقيقت «وجود» داراي مث ً
ال دو مرتبه باشد كه هر كدام شخصي براي
حقيقت «وجود» باشد ،در اين صورت مابهالتشخص هر يك ،عارض الزم
براي حقيقت «وجود» است؛ زيرا روشن شد عارض مفارق ،ممكن التحقق
نيست؛ پس سلب مابهالتشخص هر شــخص ،از شخص ديگر ،مالزم با
ســلب خود حقيقت «وجود» از شــخص ديگر است؛ بر اين اساس وقتي
مابهالتشخص شــخص واجبي مث ً
ال از شــخص امكاني سلب شود ،اين
الزمهاش اين است كه خود حقيقت «وجود» نيز از شخص امكاني سلب
شود ،نه اين كه فقط مابهالتشخص شخص واجبي (كه عارض الزم حقيقت
وجود بود) سلب شود؛ بنابراين شــخص امكاني اص ً
ال واقع ًا از سنخ وجود
نيســت؛ و لذا تشكيك وجود ،اص ً
ال ممتنع الوقوع است؛ چون در تشكيك
حقيقي بايد مراتب از يك سنخ باشند و از يك حقيقت برخوردار باشند و در
اينجا چنين نيست؛ زيرا آنچه بهعنوان مرتبه دوم حقيقت وجود فرض شده
بكلي فاقد حقيقت وجود است؛ و ما در باره او فقط توهم وجود كردهايم و
او فقط وجود اعتباري است.
و وقتي وجود دومي اص ً
ال شــكل نگيرد ،مابهالتشخص مرتبه واجبي هم
شئ زائدي بر همان حقيقت «وجود» نخواهد بود ،در حقيقت مابهالتشخص
مرتبه واجبي بدون هيچ فرقي همان حقيقت «وجود» است؛ و گرنه تعدد
وجــود الزم ميآيد؛ پس ما چيزي جــز حقيقت «وجود» كه همان مرتبة
واجبي است نداريم ،بله اين وجود را براي ديگران اعتبار ميكنيم ،و ديگران
موجود بالعرضاند و وجود اعتباري دارند ،و اين وجود اعتباري داشــتن را
ظهور وجود مينامند.
توضيح برخي عبارات عالمه:

جملــه «إن حقيقة كل كمال هي التي ال تتقيد فــي ذاتها بقيد عدمي و
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هو النقص ...إال من جهة قيد عدمي معه بالضرورة» بدين معني است كه
ممكن نيست هيچ حقيقتي به قيدي عدمي كه منجر به نقص آن حقيقت
شود ،مقيد گردد؛ مث ً
ال «الف» ممكن نيست به عدم «الف» مقيد گردد ،و
نيز «الف»ي كه عارضي مثل «ب» دارد ،ممكن نيست به عدم «ب» مقيد
گردد؛ چون خلــف فرض و تناقض مذكور الزم ميآيد ...مگر قيد عدمي،
خود ضروري آن حقيقت باشــد؛ بگونهاي كه حقيقتش ذاتا و از اصل مقيد
به قيدي عدمي باشد ،مثل خفاش كه بالذات و از اصل فاقد بينائي است.
جمله «فانفصال وجود هذا الشخص من «الف» من ذلك الشخص من «الف»
ليس إال لوجود قيد عدمي عند كل واحد من الشخصين يوجب فقد حقيقة
«الف» في كل منهما شــيئا من ذاتها ال مــن عوارضها و هو محال» بدين

معني اســت كه تمايز دو شخص «الف» از همديگر بخاطر اين است كه
هر يك فاقد مابهالتشخص ديگري است ،و اين موجب ميشود كه حقيقت
«الف» در هر شــخصي فاقد امور ذاتي خود باشد (نه امور عرضي مفارق)؛
زيرا رابطه هر مابهالتشــخص با حقيقت «الف» رابطه عارض الزم بود نه
عارض مفارق ،بنابراين تمايز دو شخص منجر به اين ميشود كه حقيقت
«الف» فاقد امر ذاتي خود شود و اين محال است.

جمله «الفاقد لخصوصية هذا الشــخص هو ذلك الشخص من «الف» بدين
معني اســت كه شخص فاقد يك مابهالتشخص ،طبق فرض ،شخصي از
«الف»ي است كه ملزوم مابهالتشخصها و واجد آنها است پس شخص
فاقد آن مابهالتشــخص ،واجد آن نيز هســت و اين خلف و تناقض است؛
بنابرين شخص دوم را نبايد واقع ًا شخص «الف» بدانيم.
جمله «فلحقيقة «الف» مرتبتان مرتبة في ذاتها ال تفقد فيها شيئا من ذاتها
و مرتبة عند هذا الشخص و عند ذلك الشخص فيها يصير شيء من كمالها
مفقودا و ليس ذلك من التشكيك في شيء فإنا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة
منها فهو أيضا «الف» و عاد المحال» تبيين بطالن تشكيك است بدين بيان

كه در حقيقت تشكيكي «الف» بايد يك مرتبه براي خود طبيعت «الف»

باشــد كه همه ذاتش براي خودش ثبوت دارد؛ و يك مرتبه
شخصي باشد كه در آن مرتبه ،هر شخصي فاقد مابهالتشخص
ديگري است و اين منجر به نفي تشكيك ميگردد زيرا وقتي
اين شــخص را مرتبهاي از حقيقت «الف» قرار داديم مرتبة
شــئ ،واجد آن حقيقت اســت ،و آن حقيقت ،ملزوم هر يك
از مابهالتشخصها است پس شخص مفروض كه مث ً
ال فاقد
مابهالتشخص دوم بود ،هم مابهالتشخص شخص دوم را دارد
و هم ندارد؛ پس تناقض و خلف عود ميكند؛ پس چاره نيست
مگر اين كه اين شخص مرتبهاي از حقيقت «الف» نباشد و
درين صورت تشكيك منتفي است.

جمله «بل الشــخص بحيث إذا فرض معه الحقيقة كان هذا
الشــخص و إذا قطع عنها النظر لم يكن شيئا؛ اذ ال يبقى معه
إال قيد عدمي فهو هو معها و ليس هو دونها ،فليس في مورد
الشــخص إال الحقيقة و الشخص أمر عدمي وهمي اعتباري»

بدين معني اســت كه يك شخص از طبيعت «الف» ،وقتي
شخص اين «الف» اســت كه طبيعت «الف» بر آن صادق
باشد ،و وقتي كه «الف» بر صادق نباشد او هيچ نيست؛ چون
وقتي طبيعت صادق نبود او شخص طبيعت نيز نيست؛ پس
شخص اين «الف» بايد واجد «الف» باشد (اما وقتي «الف»
بر آن شــخص صدق ميكند در صورت تعدد اشــخاص در
مابهتشــخصها آن خلف و تناقضهــا الزم ميآيد)؛ پس
شــخص حقيقي همان حقيقــت «الف» اســت بدون هر
مابهتشــخصي تا اين خلف و تناقض مذكور الزم نيايد ،ولي
شخص واجد مابهتشخص بدليل لزوم خلف و تناقض ،امري
عدمي و وهمي و اعتباري است.
پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نتایج مترتب بربرهان وحدت شخصی عالمه طباطبائی
حجتاالسالم والمسلمین حسین عشاقی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تاریخ ارائه1395/10/29 :

در ابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین عشاقی فرمودند که:
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مهمترين نتيجهاي را كه مرحوم عالمه طباطبائي از برهان ابتكاريش بر

وحدت شخصي وجود ميگيرد عبارت است از تبيين عقالني
مسئله فناء و لوازمش در عرفان عملي؛ ميدانيد كه اوج سلوك

عارف رسيدن به مرحله فناء و بعد از آن است ،اما مسئله فناء
به لحاظ فلسفي نياز به تبيين عقلي دارد ،كه عالمه با تقريري
كه از برهانش بر وحدت شــخصي وجــود ارائه ميكند ،اين
مسئله و لوازمش را نيز تبيين ميكند.

خالصه بيان ايشــان اين اســت كه طبق برهان ارائه شده
حقيقت حقيقي همان «وجود مرســل و البشــرطي» است،
كه اين همان ذات حق اســت ،اما ســاير حقائق همه ظهور
آن حقيقت حقيقياند و «ظهور» يعني موجوديت بالعرض و
مجازي ،پس همه ماسوا موجود بالعرض و اعتباري الوجودند
كه وجود حقيقي ندارند ،بلكه با اسناد مجازي وجود حقيقي به
آنها موجوديت اعتباري و وهمي مييابند؛ با اين تحليل است
كه مسئله «فناء» معني درستي مييابد ،فناء به اين نيست كه
أشياء با وجودي حقيقي فاني گردند؛ زيرا فناء موجود حقيقي،
محال اســت ،بلكه فناء محو الموهوم است ،فناء يعني خروج
موجــود مجازي و بالعرض ،از موجوديت مجازي و وهمي ،و
لذا قرب به وجود حقيقي مالكش اين است كه حقيقت وهمي
الوجود ،با بيشتر شدن قيود هويتش و فزوني حدود أنانيتش،
فضاي موجوديت مجازيش تنگتر و تنگتر گردد؛ هر چه حدود
و قيود أنانيتش بيشتر شود ،الزمهاش اين است كه أنانيتهاي
كمتري دارد و بنابرين وجــود وهمي كمتري براي أنانيتش
الزم است؛ پس موجوديت بالعرض و وهمياش كاسته شده و
در مسير وجود حقيقي شدن ارتقاء يافته است ،بنابراين نسبت
«ظهور» به قيود هويت و أنانيت ،نسبت عكس است؛ يعني
هر چه قيود و حدود أنانيت بيشتر باشد ظهور (يعني موجوديت
مجازي) كمتر ميشــود و هويت مجازي ،به حقيقت حقيقي
نزديكتــر ميگردد و بهعكس هر چــه قيود و حدود أنانيت
كمتر باشد ظهور (يعني موجوديت مجازي) بيشتر ميشود؛ لذا
هويت مجازي الوجود وقتي كامال به حقيقت حقيقي خواهد
رســيد كه قيود و حدود أنانيت او آنقدر زياد گردند كه ظهور
يعني موجوديت وهمي كامال زايل گردد و در اينجاســت كه
محو الموهوم براي سالك اتفاق افتاده است و او به مقام فناء
نائل گشته است.
توضيح عبارات ايشان اين است 1كه طبق بياني كه در برهان
گفتند ما يك كمال حقيقي داريم و يك كمال مجازي ،منظور
از كمال حقيقي را در برهان روشــن كردند « :إن حقيقة كل
كمــال هي التي ال تتقيد في ذاتها بقيد عدمي و هو النقص»
كمال حقيقي حقيقتي اســت كه به قيــد عدمي كه موجب
نقصي در ذات و عوارض ذاتي او شــود ،مقيد نميشود و در
اينجا (يعني در بحــث نتايج برهان) مصداق چنين كمالي را
ل هو المطلق
ل كما 
روشن ميكنند و ميگويند «أن حقيقة ك 

المرسل الدائم منه» كمال حقيقي همان وجود مرسل و البشرطي دائمي
است؛ چون حقيقت «وجود» است كه هر گز به قيودي كه نافي خودش يا
عوارض ذاتيش باشد ،مقيد نميشود؛ اما كمال مجازي عبارت است از اعتبار
همان حقيقت «وجود» براي بيگانة فاقد الوجود ،و لذا چنين حقيقتي وهمي
الوجود و موجود بالعرض است كه از آن موجوديت مجازي و بالعرضش به
«ظهور» تعبير كردند.

بعد ميگوينــد « :و أن قرب كل كمال من حقيقته ،بمقدار ظهور حقيقته
فيه» يعني قرب هر كمال مجازي به كمال حقيقي ،متناسب با ظهور كمال
حقيقي در كمال مجازي است ،اما بالفاصله اين نسبت را به نسبت عكس
تفســير ميكنند ،و آن را اين گونه تبيين ميكننــد كه يعني هر چه اين
كماالت مجازي با قيود بيشتري مقترن باشد ،ظهور (كه همان موجوديت
بالعرض اســت) ،كمتر و زمينه حقيقي شــدن در آن ارتقاء مييابد ،و به
عكس هر چه اين كماالت مجازي با قيود كمتري مقترن باشــد ،ظهور
(كه همان موجوديت بالعرض اســت) ،بيشتر و زمينه حقيقي شدن در آن
كاسته ميشــود؛ بنابراين وقتي كمال مجازي به كمال أخير ميرسد كه
همه حيثيت ظهوري او يعني همه مجازيت و موجوديت بالعرض و موهوم
او فاني شــود ،بنابراين فناء به زوال وجود وهمي است ،به رفع موجوديت
بالعرض است و به تعبير حديث حقيقت ،به محو الموهوم است ،نه به محو
الموجود.
ســپس ميگويند « :و يظهر من هنا أن الحق سبحانه هو الحقيقة األخيرة
لكل كمال حيث إن له صرف كل كمال و جمال و إن قرب كل موجود منه
على قدر قيوده العدمية و حدوده».

حقيقت حق( ،كه همان كمال حقيقي است) كمال أخير هر حقيقتي است؛
زيرا از سوئي طبق تحليل فوق هر چه اين كمال مجازي با قيود بيشتري
مقترن باشد ،ظهور كه همان موجوديت بالعرض بود ،كمتر و زمينه حقيقي
شــدن در آن ارتقاء مييابد و از سوئي حقيقت حق ،همان صرف هستي و
كمال و جمال ناب است؛ پس هر حقيقت وهمي الوجود با تقيد به قيودي
كه موجب نقصان أنانيت آن موجود بالعرضاند موجوديت بالعرض خود را
از دست داده و نهايتا به همان صرف الوجود ميرسند.
ســپس ميگويند « :و يظهر مــن ذلك أن وصول كل موجــود الى كماله
الحقيقي مســتلز م لفنائه حيث أنه مستلزم لفناء قيوده و حدوده في ذاته
او في عوارضه فقط و بالعكس فناء كل موجود مســتلزم لبقاء حقيقته في
ُ
ك ُّل َم ْن َع َل ْيها َ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ
الل َو
مــورده فقط قال تعالى:
فان و يبقى وجه ربك ذو الج ِ
ٍ
ْ ْ
رام.»
ِال ك ِ

رســيدن هر كمال مجازي به كمال حقيقي (كه همان وجود حقيقي حق
اســت) مالزم با فناء آن كمال مجازي اســت؛ زيــرا در صورتي مجاز به
حقيقت ميرسد كه ذاتيات و يا عوارض ذاتياش( كه با موجوديت مجازي
و بالعرض موجودند) را از دست بدهد .و نيز عكسش صادق است؛ يعني فناء
هر موجود بالعرض نيز مالزم است با بدست آودن كمال حقيقي به اندازة از
دست دادن موجوديت بالعرضش.
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ســپس ميگويند « :فالكمال الحقيقي لكل موجود ممكن ،هو الذي يفنى
عنده».

كمال حقيقي هر يك از ممكنات همان كمالي اســت كه با آمدنش ،خود
آن ممكن فاني گردد ،مث ً
ال كمال حقيقي انسان همان وجود مرسل خداوند
است كه با آمدنش خود انسان به كلي فاني گردد.

ســپس ميگويند « :أن شهود االنسان لذاته الذي هو عين ذاته شهود منه
فان عند ذلك فاالنسان مشاهد
لجميع حقائقه و لحقيقته األخيرة و حيث أنه ٍ
في عين فنائه ،و إن شئت قلت أن حقيقته هي الشاهدة لنفسها و االنسان

فان».
ٍ

ي كمال حقيقياش كه همان ذات
با فناء انسان و شكل گير 
حق است ،شهود چنين انساني نسبت به ذاتش همان شهود
حق ميگردد كه در مرتبه ذاتش همه حقائق را شهود ميكرد،
و به عبارت ديگر ،آنجا اص ً
ال انســاني نيست بلكه خود حق
ذاتش و حقائق منظوي در ذاتش را شهود ميكند.
پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رابطه مراتب نفس با مراتب وجودی آدمی
حجتاالسالم والمسلمین رضا الهیمنش
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ ارائه1395/11/13 :

از نگاه اهل عرفان ومبتنی بر متون وحیانی ،حقیقت مجردی که هویت
و هستی آدمی وابسته به آن است ،دارای تجلیات و ظهورات متعدد است
که عمدت ًا در هفت مرتبه خالصه شده است .عارف سالک بر اساس سلوک
علمی؛ عملی و قبلی خویش این مراتب را یکی پس از دیگری طی میکند
و در واقع پیوســته وجود او به سمت مراتب عالی این تجلیات صیرورت و
تحول پیدا میکند .این ســیر .مرتبه نفس ،عقل ،روح ،سر ،خفی تا مرتبه
اخفی ادامه مییابد .مرتبه نفس همان مرتبه تعلق آن حقیقت مجرد به بدن
آدمی است و از این طریق در ابتدا حیات نباتی و حیوانی آدمی ظهور پیدا
میکند .حال سوال این است که آیا میتوان آثار مراتب عالی وجود آدمی
از مرتبه عقل تا اخفی در مرتبه نفس او ظهور یابد؟ بدین معنا که نفس در
ابتدا ویژگی حیوانی آمادگی دارد تربیت پیدا نماید و پله پله آثار مرتبه عقل
( شروع مرتبه انسانیت آدمی) روح ( تمامیت مرتبه انسانیت آدمی ) و سر،
خفی و اخفی ( مراتب خداگونگی و فراعقل آدمی) آشکار شود ؟

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

122

از طرف دگر ،در آثار عرفانی برای نفس آدمی مراتبی برشمرده شده است
که عبارتند از اماره ،لوامه ،.،مطمئنه ،راضیه ،مرضیه و کامله .و نیز از مرتبه
ای تحت عنوان مســ ّوله یاد شده است که برای کسانی است که طهارت

غریزی و ذاتی خود را آلوده به گناه وشــیطنت ننموده اند و
نفس آنها نه فقط بسوی گناه دعوت میکند بلکه حق را باطل
میبیند.هر فرزند آدمی که متولد میشود به بصورت طبیعی
با نفس اماره ؛حدی از لوامگی (ملهمه) بودن متولد میشود.
ادعای این مقاله این سخن است که اگر فرد مراتب وجودی
خــودرا یکی یکی طی نماید آثــار آن مراتب در مرتبه نفس
ظاهر میشــود .به عبارت دیگر نفس اگر فرد به مرتبه عقل
از نظر وجودی تحول پیدا کند عالوه بر اینکه جهت لوامگی
نفس که همان ظهور غیرت الهی درآدمی است ونیزجهت به
ملهمه بودن قوت مییابد بلکه نفس به مرتبه مطمنه ارتقاء
میباید و درمرتبه روح این اطمینان قوت پیدا میکند و نیز اگر
فرد به مرتبه سر ارتقاء وجودی یابد ؛نفس او به مرتبه راضیه
ودر مرتبه خفی به نفس مرضیــه ودر اخفی به مرتبه نفس
کاملــه تحول میباید به عبارت دیگــر آثار هریک از مراتب
وجودی در نفس ظهور پیدا میکند.

 گروه علمی فلسفه
مدیر گروه :آیتاهلل غالمرضا فیاضی

دستیار پژوهشی :آقای روح اهلل صدراللهی

مبداء حرکت از دیدگاه مالصدرا و آینشتاین
حجتاالسالم والمسلمین زمانی
استاد فلسفه و عرفان ،هیئت و نجوم

تاریخ ارائه1395/07/28 :

در این جلسه حجت االسالم والمسلمین زمانی فرمودند:

 .1مذهب ارســطو :الدفع الخارجی ســبب للحرکة ثم الهواء
المتقدم ینعطف الی الخلــف فیدفع ّ
المرمی بقوة (یعنی مثل
السابح في سبحته) قال صدرا في دفعه :و فیه فان الدفع ان لم
ً
یکن باقیا الی آخر الحرکة احتاجت الحرکة الی علة اخری و هي
1
علی الفرض غیر موجودة.
ّ
 .2مذهب المتکلم «و هو القول بالتولید ،یعنی کل حرکة تولد
ً
ً
حرة اخری»( ،مثال الضریة االولی الخارجیة توجب مقدارا من
ّ
الحرکة و هذا المقــدار تولد حرکة اخری و هکذا) و علی هذا ال
تحتاج الی العلة الخارجیة بعد،و قال صدرالمتالهین في جوابه:
«فعلی هذا یلزم وجود المعلول مع عدم فرض علته فی المرتبة
2
الثانیة و تأثیر العلة عند فقدانها.

 .3مذهب ابنسینا :مبدأ الحرکة المیل المستفاد من المحرک
ً
ّ
میــا و الطبیعة بالمیل ّ
یحرک
الخارج ،فهو یؤثر في الطبیعة
ّ
الخارجیة توجب المیل في االشیاء و المیل
الشیئ ،یعنی القوات
ّ
یوجب الحرکة ،و لوال مصادمات الهواء المخروق یضعف المیل
ّ
ّ
3
الیعود المرميّ ال بعد مصاکة سطح الفلک االعلی.
 .4قال صدرالمتألهین فی دفعه اما التی حصلت من القاسر (اي
المحرک الخارجي) فغیر ّ
باقیه و اما التي (و هو مذهبه) [یعنی
ً
الحرکة التي تحصل شیئا فشــیئا من الطبیعة فیرجع الیّ :ان
ّ
القســریة الغیر
المبدأ هي الطبیعة فالطبیعة في اعطاءالمیول
المالئمة کالطبیعة في اعطاء المیول الطبیعیة المالئمة :و هذا:

الف) کالمــرض و الحرارة الغریبة التي یفیدها طبیعة المریض
لخروجها عن مجراها االصلي.
ّ
المضرس فیفیده الطبیعة االرضیة لخروجها
ب) و کالشــکل
بالقسر عن االستدارة...
ج .و کالحدیدة المذابة ففیها الصور ة المسخنة الناریة مجتمعة
مع حدیدیتها فانه یجوز ان یجتمع في وجود واحد (علی مبنی
اصالة الوجــود) کثیر من المعاني المتفرقــة في الموجودات

المتباینــة (کوجود الذهب في الصفر و کلیهما في الحدید و الکل في وجود
االرض] فیمکن طبائع مختلفة فی المقسور و تغییر المقسور بطبیعة اخری
مع وجود طبیعتها االصلی 4فان المباشر القریب لکل حرکة نفسانیة او قسریة
5
ّ
طبیعیة هي الطبیعة المحاله.
او
ً
 .5مذهب الجذب :یعنی جذب االجسام و االجرام بعضها بعضا یوجب الحرکة،
قال صدرالمتألهین :ان علةالجذب ان لم تکن ّ
باقیة الی آخر الحرکة احتیجت
6
الحرکة الی علة غیرها و الکالم عائد فیها ،و معلوم ان المعلول بالعلة محال.
قانون جاذبه عمومی یا گرانش

جاذبه عمومی مســأله مهمی اســت که از دیرباز دانشمندان دانش فضا و
حکیمان را به خود جلب کرده و در فکر چاره و کشف آن بودهاند.
موریس مترلینگ پژوهش درباره قانون جاذبه را به دانشمندان قبل از اسالم
نســبت داده و نوشته است :قانون بزرگ جهان که تاکنون قانونی بزرگتر از
آن به نظر نوع بشر نرسیده قانون جاذبه است که «نیوتن» دانشمند معروف
انگلیسی کشف کرد.
«پلو تارک» که چندین قرن قبل از میالد میزیسته در کتاب خود میگوید:
ما حیرت میکنیم که برای چه ماه سقوط نمیکند و روی زمین نمیافتد؟

اما «کپلر» منجم معروف آلمان خیلی زودتر از نیوتن در صدد برآمد که قانون
جاذبه زمین را کشف کند.

مقصود این است که حتی هزاران سال قبل از نیوتن جهانیان میدانستند که
یک نیروی عجیب و مرموز هست که ستارگان بزرگ و کوچک را دور هم
میگرداند ،و باالخره اداره این دســتگاه عجیب که نامش جهان میباشد بر
عهده جاذبه است ،منتها نمیدانستند که قوه جاذبه به چه ترتیب این جهان را
اداره میکند و طرز عملش چیست.
کپلر برای اولین بار توانست تا اندازهای طرز عمل قوه جاذبه را کشف کند او گفت:
7
«ستاگانبهنسبتمکعبمسافتفیمابینخودیکدیگرراجذبمیکنند».
قوانینکپلر

چندین قرن است که قوانین ناظر به حرکات اجرام آسمانی شناخته شدهاند،
اما در این میان سه قانون که با نام کاشف آنها «یوهانس کپلر» معروفاند،
و قانون گرایش عام که نخســتین بار به وسیله «ایزاک نیوتن» بیان شد از
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گروههای علمی



اهمیت بسیار برخوردارند .اما قوانین کپلر بر پایه خورشید مرکزی:

گروه علمی فلسفه

« .1مدار هر ســیاره بیضی است که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار
دارد».

« .2خط راستی که سیاره را به خورشید وصل میکند در زمانهای متساوی
سیاره روی این مسیر به خورشید
مســاحتهای متساوی میپیماید ،هر قدر ّ
2
نزدیکتر باشد حرکت آن سریعتر است» .در اینجا دیگر سخن از  πRیا 2πR
به میان نمیآید و از نظریه افناء یا مکافی که ابن هیثم بصری(430م) آن را
متغیر» که در دیفرانسیل با روش پیدا کردن سرعت
تکمیل کرد یعنی «کمیت ّ
حرکت و یا انتگرال یعنی روش پیدا کردن مسافت پیموده شده است که اولی
8
در قانون دوم نیوتن نیز آمده است یعنی نیرو متناسب با مقدار حرکت است.
« .3مربع دورههای تناوب هر دو ســیاره متناســب است یا مکعب فواصل
متوسط آنها از خورشید».

لیکن قانون سوم کپلر کامل نیست ،صورت کامل آن را نیوتن به دست آورد،
وی «مربع دورههای تناوب» را در جرم مرکب خورشید و سیاره دیگر ضرب
کــرد .افزون بر این قوانین کپلر تعیین نمیکرد که چرا ســیارات در مداری
بیضوی (قانون اول) حرکت میکنند؟ و بیان نمیکرد که چرا ســرعتهای
آنها تغییر میکند؟ کاستیهای دیگری نیز وجود داشت همچون حرکتهای
عقب گردی که قوانین کپلر آنها را نتوانست توجیه کند ،لیکن نیوتن توانست
همه را پاسخ صحیح دهد که در کتابهای مربوط بیان گردیده است و بر این
اساس بود که نیوتن معتقد شد که ماده ماده را جذب میکند.
لیکن آینشتاین از این مرحله هم فراتر میرود او میگوید «همه چیز» همه
چیز را جذب میکند ،منظور از همه چیز حتی شامل حرکت هم میشود ،هر
جســم هر قدر تندتر برود ،بیشتر ربوده میشود و بیشتر هم میرباید «همه
چیز» حتی شامل اجسامی میشود که مانند فوتونهای نورانی جرم ندارند،
ماده نور را جذب میکند ،نور ،ماده را جذب میکند.
امروز عالم (ظاهر) زیر ســلطه ماده است ،یعنی زیر سلطه اتمها ،ستارگان و
کهکشــانها قرار دارد ،نور انرژی زیادی ندارد ،مشارکت آن در گرانش عالم
9
هزار بار ضعیفتر از مشارکت گرانش اتمهاست.

ســخن مزبور با جهانبینی عارفانه مولوی بسیار نزدیک است چون او هم
معتقداست همه اجزای جهان عاشقانه همدیگر را جذب میکنند ،نه بر اساس
قوانینفیزیک.
جمله اجزای جهان زان حکم پیش جفت جفت و عاشقان جفت خویش
هست هر جفتی ز عـالم جفت خواه راست همچون کـهربـا و بـرگ کاه
آســـمان گــویـد زمـیـن را مرحبا بــا تــوام چون آهــن و آهـن ربـا

این مســأله را بشر در فرستادن سفینههای فضایی به خارج از
زمین تقریب ًا آزموده است ،وقتی سفینه به اندازه کافی از زمین
دور شود با موتور خاموش و با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه
میدهد.

 .2رابطه میان نیروی وارد بر جســم و شــتاب حرکت جسم،
موضوع قانون دوم نیوتن است ،زیرا از قانون اول نیوتن استنباط
میشود که اگر به جســم نیرو وارد شود نه تنها جسم ساکن
نمیماند ،بلکه حرکتش شتاب دار خواهد بود.

برای توضیح ک ّمی نیرو و شتاب باید واحدی برای نیرو تعریف
کرد ،و آن این که اگر چیزی یک گرم جرم داشــته باشــد ـ
مانند یک اتومبیل اســباببازی ـ و یک سانتی متر بر مجذور
ثانیه شــتاب داده شود ،نیروی عامل شتاب یک «دین» است
بنابراین طبق تعریف :یک «دین» نیرویی است که الزم است
تا به جرم یک گرمی شتابی برابر «یک سانتیمتر» بر مجذور
ثانیه وارد نماید.

برای افزایش شتاب نیروی بزرگتری باید به کار گرفته شود،
مث ً
ال اگر بخواهیم به جرم یک گرمی شــتاب  3سانتیمتر بر
مجذور ثانیه وارد نماییم ،نیرویی برابر ســه دین برای این کار
الزم اســت ،بنابراین «نیرو متناسب با شتاب» است یعنی :اما
اگر جرم جســم افزایش یابد نیروی الزم برای ایجاد
معین نیز افزایش مییابد ،مث ً
ال برای شتاب دادن یک
شــتاب ّ
جرم  5گرمی به مقدار یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه نیروی 5
دین الزم است ،یعنی:

قانون دوم نیوتن در مورد حرکت متض ّمن این دو تناسب است
او میگوید« :اگر به یک جسم نیرویی وارد شود ،شتابی میگیرد
که با برآیند نیروی (یا نیروهای) وارد بر جسم نسبت مستقیم
دارد و با آن هم جهت است ،و با جسم نسبت وارون (برعکس)
دارد.

آسـمـان مـرد و زمـیـن انـدر خـرد هــر چه آن انـداخت این میپرورد

 .1اجسام ،ساکن یا در حال حرکت یکنواخت مستقیم الخط ،در حال سکون
یا حرکت یکنواخت مســتقیم الخط باقی میمانند ،مگر تحت تأثیر نیروی

باید متذکر شــد که شتاب یک کمیت برداری است که دارای
بزرگی و جهت میباشد ،همچنین نیرو یک کمیت برداری است،

میل هر جزوی به جزوی هــم نهـد ز اتّـحاد هــر دو تولـیـدی جهد

10
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از قانون اول نیوتن نتیجه گرفته میشــود که اگر به جسمی
نیرو وارد نشــود ،چنانچه ساکن باشد ساکن میماند ،و اگر در
حرکت باشد به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه میدهد ،مث ً
ال
جسمی که از زمین بسیار دور شود و به ماه یا سیارههای دیگر
نیز نزدیک نباشد ،با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه میدهد.

در قانون دوم نیوتن سه واحد اصلی وجود دارد اول =F :نیرو بر
حسب دین ،دوم =M :جرم ،سوم :شتاب بر حسب سانتیمتر بر
مجذور ثانیه .بنابراین

پـس زمین و چـرخ را دان هوشمنـد چـون که کار هوشمنـدان میکنند
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خارجی ،مجبور به تغییر حالت گردند ،این قانون را قانون «ماند»
یا «اینرسی» یا «لختی» نیز مینامند.

بنابراین معادله باال نه تنها بیان کننده این واقعیت است که مقدار
عددی نیرو برابر حاصل ضرب جرم در شتاب است ،بلکه نشان
میدهد که بردارهای نیرو و شتاب هم جهت میباشند.

 .3قانون سوم نیوتن :قانون اول وضعیت جسم را در غیاب نیرو
بیان میکرد ،و قانون دوم وضعیت آن را وقتی تحت نیرو است
توصیف مینمود ،اما این دو قانون مشخص نمیکنند که نیروی
وارد بر جســم از کجا به آن وارد میشود ،نیوتن با قانون سوم
مشــخص میکند که نیروی وارد بر یک جسم از طرف دیگر
اســت ،و افزون بر این معلوم میکند که وارد کردن نیرو یک
جانبه نیســت ،و همواره عملی دو جانبه است ،نیوتن در قانون
سوم میگوید:
«هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند ،جسم دوم هم به
جسم اول نیرویی برابر آن ولی در خالف جهت وارد میکند».

اگر نیرویی که جســم اول به جسم دوم وارد میکند را نیروی
کنش (عمل) بنامیم ،نیروی جســم دوم که بر جسم اول وارد
میشود ،واکنش (عکس العمل) خواهد بود .از باب نمونه ،زمین
در حالی که به دور خورشید گردش میکند به سوی آن شتاب
داده میشود ،بنابراین باید نیرویی وجود داشته باشد که زمین را
به سوی خود بکشاند ،این نیرو «نیروی جاذبه» است ،خورشید
زمین را با نیرویی جذب میکند که به زمین شتابی برابر ٪59
سانتیمتر بر مجذور ثانیه وارد میکند ،جرم زمین
گرم است .بنابراین مقدار عددی نیروی وارده از
خورشید به زمین برابر است با:

از طرف دیگر زمین نیز به خورشید نیرویی برابر ولی در جهت
مخالف وارد میکند ،چون نیروها برابرند ،بنابراین شتاب وارده
بر خورشــید را در اثر نیروی جاذبه بین خورشید و زمین با در
گرم گرم است
نظر گرفتن این که جرم خورشید
میتوان تعیین نمود.

بنابراین مجذور ثانیه  /سانتی متر

= شتاب خورشید

بنابراین خورشید به علت بزرگی جرمش بسیار کمتر از زمین
شتاب داده میشود و در واقع صفر نزدیک به صفر است.

توضیح قانون جاذبه

مث ً
ال اگر دو جسم کروی  Aو  Bرا در نظر بگیریم که هر کدام
یک گرم جرم داشــته و به فاصله یک سانتیمتری از یکدیگر
واقع باشند ،این دو جرم یکدیگر را به وسیله جاذبه متقابل جذب

میکنند ،یعنی یک نیروی کشش بین آنها وجود دارد ،چنانچه کشش اعمال
شده به وسیله زمین بر روی این جسم را بتوان خنثی نمود ،و اگر این دو جسم
میتوانستند از یک حالت ساکن به سوی یکدیگر حرکت کنند ،هر کدام از
 6/7سانتی متر بر مجذور
آنها پس از سپری شدن یک ثانیه سرعت
ثانیه داشتند ،طبق قانون دوم نیوتن ،نیرو عبارت است از حاصل ضرب جرم
یک گرم در شتاب
 6/7سانتی متر بر مجذور ثانیه ،پس هر کدم از
 6/7دین جذب میکنند،
این اجسام یک دیگر را با نیرویی مساوی
و طبق قانون سوم نیوتن جهت این دو نیرو مخالف است.

اگر جرم  Aبه  3گرم افزایش یابد در حالی که جرم  Bیک گرم باقی بماند
در این صورت نیروی وارده از  Aبه  Bســه برابر میشــود یعنی سه برابر
 6/7دین ،و چنانچه هم  Aو هم  Bسه گرم جرم داشته باشند
نیروی حاصله  9برابر ( )3 3=9نیروی اول خواهد بود ،بنابراین نیروی جاذبه
متناسب با حاصل ضرب جرمهای دو جسم است ،اما اگر جرمهای یک گرمی
اولیه به جای یک سانتیمتر در فاصله  2سانتیمتری از یکدیگر قرار گیرند
نیروی حاصله به یک چهارم برمیگردد یعنی یک چهارم نیروی به دســت
آمده از آزمایش اولیه است ،برای فاصله  3سانتیمتری ،نیرو یک نهم ( )
نیروی اولیه و برای فاصله  4سانتیمتری ،نیرو یک شانزدهم ( ) نیروی
اولیه خواهد بود .بنابراین با تغییر فاصله «نیرو به نسبت عکس مربع فاصله»
تغییر مینماید در نتیجه چنین داریم:
این قانون را
قانون جاذبه نیوتن گویند.
در معادله فوق  Gرا ثابت جاذبهای نیوتن گویند چون
G = 6/7
دین است در صورتی که  mA=1گرم و  mB = 1و  a=1سانتیمتر باشد.
قانون جاذبه در مورد حرکت زمین ،سایر سیارات ،ماهوارهها ،سیارات ،حرکت
ستارههای دوگانه و حتی کهکشانهای دو گانه صادق است ،و تعیین جرم
11
اجسام سماوی همگی بر پایه این قانون استوار است.

گفتنی اســت بسیاری از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان مانند ابنسینا،
ّ
علمه شعرانی ،شهید مطهری ،موریس مترلینگ ،راسل و ...بر جاذبه نیوتن
مناقشات و مالحظاتی دارند که نویسنده در کتاب اندیشه نامه عالمه شعرانی
12
به آنها پرداخته است ،از این رو در این نوشته از آنها صرف نظر نمود.

ثم ّان شیخنا العالمة الشهید المطهري قال البد ان یبحث هاهنا ان في الحرکة
الجوهریة هل یمکن فرض السرعة و البطوء و هل هما موجودان فیها ام ال؟ و علی
االولهلهماانیطابالمعاوقمعانالمعاوقغیرمعقولفيالحرکةالجوهریهوعلی
الفرضهلبینهاوبینالحرکةالعرضیةجهةالمیزوالفرق؟
آسمان و کهکشان

َ

َ

الس َم َاء َب َن ْي َن َاها بأ ْيد َوإ َّنا ل ُموس ُع َ
خداوند متعال میفرمایدَ  :و َّ
ون 13ما آسمان را
ِ
ِ ٍ ِ
با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.

عالمه طباطبائی در تفســیر این آیه چند احتمال ذکر کرده و سپس افزوده
است :منظور توسعه دادن به خلقت آسمان خواهد بود که بحثهای ریاضی
امروز هم آن را تأیید میکند «فیکون المراد توسعة خلق ّ
السماء کما تمیل الیه
االبحاث الریاضیة الیوم» 14آنچه عالمه بزرگوار بدان اشاره فرمود بحثهایی
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است که در اختر فیزیک مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و معتقدند آسمانها
رو به گسترش است چرا که طیفهای کهکشانهای دور دست و کشفیات
«نور شناخت» آن را تأیید میکند.

تفسیر نمونه نیز این تفسیر را پذیرفته و نوشته است :علم امروز میگوید :نه
تنها کره زمین بر اثر جذب مواد آسمانی تدریج ًا فربه و سنگینتر میشود ،بلکه
ی که در یک کهکشان قرار دارند به
آسمانها نیز در گسترشاند ،یعنی ستارگان 
سرعت از مرکز کهکشان دور میشوند ،چنان که در کتاب «مرزهای نجوم»
میخوانیم« :تندترین سرعت عقب نشینی کرات که تاکنون اندازهگیری شده
نزدیک به  66هزار کیلومتر در ثانیه است ،کهکشانهای دورتر در نظر ما به
اندازهای کم نورند که اندازهگیری سرعت آنها به سبب عدم نور کافی دشوار
است ،تصویرهایی که از آسمان برداشته شده آشکارا این کشف مهم را نشان
میدهد که فاصله این کهکشانها بسیار سریعتر از کهکشانهای نزدیک
افزایش مییابد».
چند جمله هم از آقای «جان الدر» [در کتاب «آغاز و انجام جهان»] بشنوید،
او میگویــد« :جدیدترین و دقیقترین اندازهگیریها در طول امواجی که از
ستارگان پخش میشود پرده از روی یک حقیقت عجیب و حیرتآور برداشته،
یعنی نشان داده است مجموعه ستارگانی که جهان از آنها تشکیل مییابد،
پیوسته با ســرعتی زیاد از یک مرکز دور میشوند ،و هر قدر فاصله آنها از
این مرکز بیشتر باشد بر سرعت سیر آنها افزوده میگردد ،مثل این است که
کلیه ستارگان در این مرکز مجتمع بودهاند ،و بعد از آن از هم پاشیده و
زمانی ّ
مجموعه ستارگان بزرگی از آنها جدا و به سرعت به هر طرف روانه میشوند.
دانشــمندان از این موضوع چنین اســتفاده کردهاند که جهان دارای نقطه
شروعی بوده است».

«ژرژگامــوف» در کتاب «آفرینش جهــان» چنین میگوید:
«فضای جهان که از میلیاردها کهکشان تشکیل یافته در یک
حالت انبساط سریع است ،حقیقت این است که جهان ما در حال
ســکون نیست ،بلکه انبساط آن مسلّم است .پی بردن به این
که جهان ما در حال انبساط است کلید اصلی را برای گنجینه
مهیا میکند ،زیرا اگر اکنون جهان در
مع ّمای جهانشناســی ّ
حال انبساط باشد الزم میآید که زمانی در حال انقباض بسیار
شدیدی بوده است».
پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1صدرالدین شیرازی ،اسفار ،ج ،3ص.219
 .2همانجا.
 .3همان ،ج ،3ص 217و ص.208
 .4همان ،ص.219- 218
 .5همان ،ج  ،3ص.231
 .6همان ،ج ،3ص.19
 .7موریس مترلینگ «خداوند بزرگ و من» ،نگارنده در جلد اول «هیأت و نجوم اسالمی» این
مسأله را شرح و توضیح داده است ،به آنجا مراجعه شود.
8ر.ک :زمانی قمشهای ،اخترشناسان ،ج ،3ص .205
 .9هوبرت ربوز ،صبوری در سپهر الجوردی ،ترجمه علی اصغر سعیدی ،ص ( 62تهران :نشر
گفتار.)1368 ،
 .10مولوی ،مثنوی ،ج  ،3ص  .308مالقات عاشق با صدر جهان.
 .11ر.ک :مبانی نجوم ،ص ( 42چاپ دوم .تهران :نشــر دانشــگاه تهــران)1364 ،؛ فیزیک
متوسطه ،ص ( 66تهران :نشر کتابهای درسی ایران).
 .12ر.ک :چالش میان نیوتن و عالمه شعرانی در :خسروپناه ،اندیشهنامه عالمه شعرانی ،ج ،2
ص ( 458تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.)1390 ،
 .13ذاریات (.47 ،)51
 .14طباطبایی ،المیزان ،ج  ،18ص  ،382ذیل ذاریات (.47:)51
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بازخواني نظريه تفسير قرآن به قرآن
حجتاالسالم والمسلمین احمد فربهی
استاد

تاریخ ارائه1395/08/26 :
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نظريه تفســير «قرآن به قرآن» نظريهاي است که در سالهاي اخير توسط
مرحوم عالمه طباطبائي از شهرت چشمگيري برخوردار شد؛ ايشان معتقدند
که الفاظ قرآن در داللت بر مراد واقعيشان گنگ و مبهم نيست و در رساندن
مراد خود از ابتدا تا انتها نيازمند هي چ ضميمهاي نيست ،ايشان نظريه «تفسير
به رأي» و نيز نظريه «اکتفاء کردن به اخبار تفسيري» را باطل ميدانند؛ اهم
دالئل نظريه مذکور از اينقرارند؛ همگانيبودن مخاطبان قرآن ،نور و هدايت و
بيان بودن قرآن و تحديکردن با متن قرآن براي اثبات اعجاز آن ،اين دالیل،

گنگبودن الفاظ قرآن در داللت بر مراد و يا نيازمندي به ضميمه
را نفي ميکند .در عين حال معارف قرآن داراي تفاصيلي است که
خارج از مدلول قرآناند ،مانند تفاصيل احکام و نيز الفاظي دارد که
داراي داللت لفظي نيست مانند حروف مقطعه و همچنين بطوني
دارد که خارج از داللتهاي لفظي قرآن اســت ،مانند تأويالتي
که از سنخ معاني الفاظ نيست و فهم آنها اختصاص به مط ّهرين
بيت وحي
دارد ،براي دريافت اينگونه معارف ،نيازمند تبيين اهل ِ

هستيم .همچنين براي دريافت داللتهاي آيات و نيز شيوه تفسير
قرآن ،محتاج اولين مفسران که پيامبر و اهلبيتش باشند

هســتيم به همين جهت هرگز قائل به قرآنبسندگي در منبعيت و نيز قرآن
بسندگي در کشف داللتها نيستيم.

 گروه علمی فلسفه

عالـم ذر
حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمدتقی یوسفی
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ ارائه1395/09/24 :

شکی نیست که موضوع عالم ذر جزو مباحثی است که در
کتاب و سنت مطرح شده است ولی به جهات گوناگونی در
علوم مختلف مورد بحث قرار گرفت؛ چون در قرآن مطرح
شــده در آثار تفسیری از آن بحث شده است؛ ورود آن در
اخبار و روایات ،محدثان را به تکاپو واداشــته تا در باره آن
اظهار نظر کنند؛ ولی ناگفته پیدا اســت که اصل موضوع
کالمی است که دقتهای عقلی را در پی دارد؛ از این رو
متکلمان باید بیشــترین نقش را در تبیین آن ایفا نمایند از
سوی دیگر بر حکمای مســلمان نیز ضرورت دارد که در
این باره اظهار نظر کنند از آن روی که احتمال ناسازگاری
آن با برخی از احکام و قوانین فلســفی منتفی نیست البته
نقطه تالقی آن با فلســفه اسالمی ،مبحث حدوث یا قدم
نفس اســت که یکی از مباحث مهم علم النفس فلســفی
است .به هر حال مسأله عالم ذر هم ریشههای فلسفی و
کالمی دارد هم بازتابهای فلسفی و کالمی؛ حقیقتی که
اهمیت آن را دو چندان میکند.
به نظر میرســد بحث از عالم ذر را باید در سه محور ارائه کرد:
.1تعریف و تبیین محل نزاع  .2ادله قرآنی و روایی  .3شبهات.
تعریف و تبیین

عالــم ذر اجما ًال بــه عالم خروج ذریه آدم یــا بنی آدم گفته
میشود به این صورت که ابتدا بدن حضرت آدم آفريدهشد.
سپس از پشت او همة فرزندان بالفصلش آفريده شدند ،و از
پشت آنان فرزندان بالفصلشان بيرون آمدند ،و اين روند ادامه
يافت ،و بدين ترتيب همة انسانهايي كه تا قيامت به وجود
ميآيند از پشت پدرانشان بيرون آمدند ،به گونهای که از همه
آنها در حالی که واجد شعوربوده اند پیمان گرفته شود؛ عالمه
مجلسی این ونه میگوید:

ادلة قرآني

آیاتی از قرآن کریم که یا مســتقیم ًا به عالم ذر اشاره دارند و یا با توجه به
روایات دال بر آن هستند را میتوان در ضمن عناوین ذیل ارائه کرد:
ÓÓآیات میثاق :در قرآن كريم آيات پرشــماري از حقيقتي شــگرف
پرده برميدارند :عهد اَلســت و ميثاقي كه خداوند در عالم ذر از همة
انسانها گرفت ه اســت .در برخي از اين آيات ،عهدي عمومي با همة
بندگان مطرح شده است؛ 1عهدي كه به موجب آن ،خداوند حجت
را بــر بندگان تمام كــرده ،راه هر عذر و بهانهاي را بر سركشــان از
2
دستورات خويش بسته است ،و در برخي از آيات نيز عهد با پيامبران
مطرح شده است.
ÓÓاســام آســمانيان و زمينيان :مفاد برخی از آیات این است که همة
آنهايي كه در آسمـان و زميـنانـد بارغبت يا بيرغبت بهخدا ايمان
آوردند و همه بهســوي او برگردانده ميشــوند 3که ظاهرآن ناظر به
همين دنياســت ولي ميدانيم كه دراينجا همه ايمان نميآورند ،ولی
4
روایات وارده آن را ناظر به ذر میداند.
ÓÓوفاي به عهد یا بی وفای به آن :در برخی از آیات از عهدی ســخن
بــه میان آمده گه مؤمنین بــه آن وفا کردند5ولی اکثر مردم به آن وفا
نکرده اند6 .روایات عهد مورد اشــاره را ناظر به پیمان الست در عالم
7
ذر دانسته است.
ÓÓبيايماني نخستين:در برخی از آیات از ایمان نیاودرن نخستین سخن به
9
میان آمده 8که روایات آن را ناظر به زمان میثاق در عالم ذر دانسته است.

ÓÓتكذيب نخســتين :در برخی از آیات از تکذیب نخســتین سخن به
میان آمده 10که در روایات این چنین آمده است :گروهي از انسانها
در عالم ذر باآنكه حقايق را شــهود كردند به خدا ايمان نياورده ،راه
11
تكذيب در پيش گرفتند اكنون در اين نشئه نيز ايمان نخواهند آورد.

ÓÓمنــذران نخســتين :در برخی از آیات پیامبر اکرم بــه عنوان یکی از
منذران نخســتین معرفی شده است12 که بر اســاس روايات به عالم
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ذر نطر دارد.

هم دوري ميگزينند
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ÓÓوفــاي به نذر:در برخی از آیات از وفای به نظر ســخن به میان آمده
اســت 14ولی در بطن و تأويل آن ،نذر به عهد نخســتين تفســي ر شده
است؛ به اين معنا كه آنها به پيمان نخستينِ خود وفا ميكنند.15
ÓÓســقوط از عالم قــدس :برخی از آیات خلقت انســان در نیکوترین
شکل و سپس سقوط ویبه نازل ترین مرتبه مطرح شده است 16.برخی
از روایاتی که ذيل آيههاي مزبور آمده آن را ناظر به انسان اول دانسته
17
که مربوط به عالم ذر است.
داليل روايي

تــا کنون در ذيل آيات مورد بحث به رواياتي اشــاره کرديم که در مقام
تفسير يا اخبار از بطون آيات به عالم ذر اشاره داشتند؛ اينک به ارائه رواياتي
خواهيم پرداخــت که به صورت عام بر تقدم ارواح و به صورت خاص بر
عالــم ذر و خروج ذریه داللت دارند که به قــول مالصدرا رواياتي كه بر
پيدايي نفس پيش از ابدان ،داللت دارد از لحاظ كثرت بيشــمار اســت؛
به گونهاي كه اين عقيده از ضروريات مذهب اماميه به شــمار ميآيد18 .و
عالمه مجلسی تواتر معنوی آنها را پذیرفته است 19 .مرحوم سيدنعمتاهلل
ن آنها
جزايري تعداد آنها را بيش از پانصد حديث دانســته است .که در ميا 
روايات صحيح ،حسن ،و موثق وجود دارد 20.این روایات را میتوان در دو
دسته قرار داد:
دستة اول .عهد الست یا میثاق الهی :روایات متنوعی وجود دارد که هم در
ذیل آیات و هم به صورت جداگانه از عهدی و میثاقی خبر داده اند که هيچ
21
ترديدي در تحقق چنین عهد و پیمانی در حیات پیشین باقی نمی گذارد.
دستة دوم .گروههاي بههمپيوســته :در منابع روايي ،روايات پرشماري با
اين مضمون به چشم ميخورد كه ارواح ،گروههايي بههمپيوستهاند .ارواح
انســانهايي كه در زمان میثاق همديگر را شناختهاند در اینجا نيز با هم
الفت مييابند و ارواحي كه در آنجا همديگر را نشــناختهاند در اينجا نيز از

پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اعراف (172 ،)7ـ.173
 .2آلعمران (81 ،)3؛
 .3آلعمران (.83 ،)3
 .4عاملی نباطي ،البرهان المسماة بمرآة االنوار و مشكوة االسرار ،ج ،2ص63؛ عياشى ،تفسير
العياشي ،ج 1ص 182؛ مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،5ص .255
 .5احزاب (.23 ،)33
 .6اعراف (.102 ،)7
 .7كليني ،االصول من الكافي ،ج ،۸كتاب الروضة ،ص۳۴ـ۳۵؛ مجلسی ،بحار االنوار ،ج،65
ص.50
 .8انعام (.110 ،)6
 .9عياشى ،تفسير العياشي ،ج ،1ص374؛ مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،5ص ،256ح.55
 .10اعراف (.101 ،)7
 .11کلینی ،الکافی ،ج ،1ص437 – 436؛ عروســي حويزي ،نور الثقلين ،ج ،2ص52؛ قمي،
تفسير القمي ،ج ،1ص .248
 .12نجم (.56 ،)53
 .13قمي ،تفسير القمي ،ج ،2ص340؛ عاملی نباطي ،البرهان المسماة بمرآة االنوار و مشكوة
االسرار ،ج ،7ص365؛ همچنین ر.ک :مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،5ص ،234ح .7
 .14انسان (.7 ،)76
 .15صفار ،بصائر الدرجات الكبري ،ص90؛ مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،26ص ،282ح.35
 .16تين (۴ ،)۹۵ـ.۵
 .17مجلسي ،بحار االنوار ،ج  ،43ص .291
ً
ّ
 .18صدرالدین شــيرازي ،العرشــية ،ص« :239ال تحصیكثرة حتی أن كينونة االرواح قبل
ّ
ّ
االمامية».
االبدان كانها كانت من ضروريات مذهب
ّ
 .19مجلســي ،بحار االنوار ،ج  61و ج  ،58ص« :141إعلم ان ما تقدم من االخبار المعتبرة
في هذا الباب وما أســلفناه في ابواب بدأ خلق ّالرس��ولˆ واالئمة ـ وهي قريبة من التواتر ـ دلت
ّ
ق االرواح علی االجساد وما ذكروه من االدلة علی حدوث االرواح عند خلق االبدان
علی تقدم خل 
مدخولة ال يمكن ّرد تلك الروايات الجلها».
 .20جزايري ،نورالبراهين ،ج ،2ص .184
 .21كليني ،الكافي ،ج ،1ص ،441ح .6البته این روایت به دلیل وجود صالح بن ســهل که
توثیقی در باره او نیامده و برخی او را غالی و کذاب دانستهاند ،ضعیف است ولی مضمون آن
در روایات صحیحه آمده از این روی ضعف آن جبران میشود.
 .22ابنبابویه ،علل الشرايع ،ص426؛ مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،61ص.139

 گروه علمی فلسفه اخالق
 مدیر گروه:حجتاالسالموالمسلمیندکترمجتبیمصباح

 دستیار پژوهشی:حجتاالسالم جمال سروش

گزارههای اخالقی معلل درقرآن و روایات و مفهوم آن
حجتاالسالم والمسلمین محمد عالمزاده نوری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی

تاریخ ارائه1395/10/05 :

درابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین محمدعالم زاده نوری فرمودند:
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کالنپروژة «فقه االخالق» یا «اخالق اجتهادی»؛ استنباط حکم اخالقی
از منابع دینی (قرآن و حدیث ،سیره و عمل معصوم ،عقل ،شهود و تجربه)

اصول فقه االخالق :عناصر مشــترک در استنباط آموزههای
اخالقی.

مباحث الفاظ اصول فقه االخالق به وزان مباحث الفاظ اصول

فقه االحکام.

تکنیک کشف مباحث :پرسش «واقعا؟!»

گزارة اخالقی از یک موضوع (مشــتمل بــر فعل یا صفت
اختیاری) و یک محمول (مشتمل بر مفاهیم خوب  /بد ،باید /
نباید ،درست  /نادرست) تشکیل شده است.

گاهی گزاره اخالقی مشتمل بر تعلیل است (البته گاهی هم
شبه تعلیل و تعلیلنماست!)
تعلیل به غایات و پیامدها یا به علل و حقایق پیشین

تعلیل در گزاره اخالقی باید حکیمانه بودن اختیا ِر انســانی را
نشان دهد .توصیة اخالقی از مقولة انشاست و صدق و کذب
درستی آن ،بهمعنای مطابقت با
برنمیدارد؛ بنابراین توجیه یا
ِ
واقع نیست؛ اما باید توجه داشت که انشا در گزارة اخالقی از
واقعیتی سر برآورده و متکی به یک امر حقیقی است .بنابراین
برای دفاع از یک اختیار انسانی و نشان دادن درستی آن باید

ویژگی

متن

َّین؛ َفإِنَّ ُه َه ٌّم
ا ِیاکم َو الد َ
یل َو ُذ ٌّل ب ِال َّن َهار
ب ِاللَّ ِ

صغری
صغری ظاهرش کلی است؛ اما
کلیتش محل تردید است.
اگر جزئی هم باشد استدالل درست
است.
صغری یک رابطه سببی است.
قابل تبدیل به قضیه شرطیه است.
حداصغر فعل یا صفت اختیاری
است.
قرض گرفتن مایه دلمشغولی شبانه
و سرافکندگی روزانه است.

آیا مفهوم این شــرط نیز قابل استناد است؟ مث ً
ال در آیة و
َّ َ َ ُ ُّ َّ َ َ ً َ
ُ
َ ُ ُّ َّ َ َ ُ َ
ير
ون الل ِه؛ فيســبوا الله عدوا ِبغ ِ
التســبوا الذين يدعون ِمن د ِ
بزرگان کفر ،اگر موجب ناسزاگویی
ِع ٍلم« دشــنام گفتن به
ِ
آنها به خدا شــود بد اســت» آیا میتوان از این جمله نتیجه
بزرگان کفر ،در شرایطی که موجب
گرفت «دشنام گفتن به
ِ
ناســزاگویی آنها به خدا نشود خوب اســت یا دست کم بد
نیست»؟

از نگاه منطقی ،عبارت فوق نســبت به این موضوع ساکت
منطقی جملة اول نیست؛ زیرا
است؛ یعنی جملة دوم ،نتیجة
ِ
ممکن اســت حد وسط یا علت دیگری نیز وجود داشته باشد
که زشتی و بدی را برای این عمل ثابت کند؛ مث ً
ال دشنام دادن
به دیگران ـ حتی اگر به ناسزاگویی آنان نینجامد ـ بهجهت
داللت بر ضعف نفس و حقارت شخصیت ،بد باشد.

انسانی حکیمانه ،باید برخاسته از و
آن امر حقیقی را اثبات کرد .یک اختیا ِر
ِ
سازگار با مبانی درست باشد و به نتایج خوبی منتهی گردد؛ بنابراین برای
مستندســازی یک گزارة اخالقی میتوان از پیامدها و سلسلة معلوالت
(رخدادهای پسین) استفاده کرد و میتوان از مبانی و سلسلة علل (حقایق
پیشــین) بهره گرفت .به بیان دیگر گاهی تعلیل به نتیجه و غایتی است
که رفتار یا صفت اخالقی به خاطر آن پدید میآید و آن غایت طبع ًا از آن
رفتار یا صفت مؤخر اســت و گاهی تعلیل به عامل و سببی است که در
پیدایش رفتار یا صفت اخالقی مؤثر و طبع ًا بر آن مقدم است.
 تعلیلهای آزمونپذیر و قابل اندازهگیری و پیشبینی

دســتهای از توصیههای اخالقی در منابع دینی مشــتمل بر تعلیلهایی
آزمونپذیر و قابل مشــاهده هستند .این تعلیلها نیز قابل صورتبندی
منطقی به دو مقدمه (صغری و کبری) اســت .اگر کلیت صغری در این
اســتداللها قابل اثبات میبود ،نتیجه هم کلی و غیرمشروط میگشت؛
اما از آنجا که احتمال میدهیم صغری جزئی باشد ،نتیجة این استداللها
اخس مقدمات است.
هم جزئی و تابع ّ
کبری

نتیجه

کلی و قابل تعمیم است
(اختصاصی به صغری ندارد)

گزاره اخالقی است.

گزاره اخالقی است.

معموال در متن حذف میشود.

کلیت این گزارهها برای عالمان
اخالق بسیار ارزشمند است.
هرچه مایه دلمشغولی شبانه و
سرافکندگی روزانه باشد بد است

اگر صغری جزئی باشد جزئی
است؛ یعنی مشروط و مقید به حد
وسط است.
قرض گرفتن (اگر مایه
دلمشغولی شبانه و سرافکندگی
روزانه باشد) بد است

اخالقی معلَّل ،مستند به علتی باشد که
بله ،در صورتی که این حکم
ِ
علت تام منحصر باشــد مفهوم دارد .پس او ًال علت باید تام باشد نه
آورد .ثانی ًا منحصر باشد
اینکه به ضمیمة چیز دیگری ،آن حکم را پدید َ
نه اینکه جایگزینی برای آن یافت شود.

وقتی علت تام باشــد بدین معناســت که هرجا این علــت بود آن حکم
(خوبی  /بدی) نیز هســت (ثبوت عند الثبوت) .پس حکم اخالقی نسبت
به موضوعات دیگری که این علت را دارند قابل تعمیم است .وقتی علت
منحصر باشد بدین معناســت که هر جا این علت نبود آن حکم (خوبی /
بدی) نیست (انتفاء عند االنتفاء ـ عدم عند العدم) .پس حکم اخالقی نسبت
به موضوعات منصوصی که این علت را ندارند قابل تخصیص است.

همانگونه که از تحلیل باال برمیآید بهسهولت میتوان ادعا کرد که ظاهر
کالم ،بر علیت تام داللت دارد؛ زیرا کبرای استدالل باید کلی باشد؛ یعنی
همواره و بدون استثنا موجب حکم میگردد؛ اما برای انحصاری بودن این
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گروههای علمی


گروه علمی فلسفه اخالق

علت تام ،دلیل روشنی وجود ندارد .در مثال فوق ،ظاهر کالم این است که
دشــنام از این جهت قطع ًا بد است؛ اما نسبت به اینکه از جهت دیگر و با
عنوان دیگری بد باشد یا نباشد ساکت است .به تعبیر دیگر برای بد دانستن
ناسزاگویی متقابل ،علت تام و کافی است؛ اما ممکن
دشنام ،اقدام آنان به
ِ
است علت تام جایگزین و عنوان دیگری هم باشد که مشابه همین معلول
(حکم به بدی) را برای دشنام ثابت کند.

انحصــاری بودن این علت ،گاهی در ح ّد اشــعار به ذهن مخاطب خطور
میکند ،اما به ح ّد ظهور نمیرســد و قابل احراز اطمینانی نیســت؛ یعنی
مخاطب همواره احتمال میدهد علت دیگری برای حکم وجود داشته باشد.
شــاهد اینکه اگر متکلم بالفاصله بعد از آن ،عامل دیگری را نیز ذکر کند
مرتکب خطا نشده و هرگز احساس تناقض نمیشود؛ مث ً
ال بگوید:

ُ
ُ
َ
ُ ُ َ
َ َ َ َ َّ ُ
َ َّ ُ َ ُ َ َ
زري
حش؛ ف ِإنه الي ِليق ِبنا و ال ِب ِشيع ِتنا» یا «سوء الم ِ
«والتتكلموا ِبالف ِ
نط ِق ي ِ
الب َهاء َو ُ
الم ُر َوء ِة».
ِب َ ِ

شاهد دیگر اینکه پس از مواجهه با دلیل ،بهصورت معتبری همچنان جای
این سؤال برای مخاطب باقی است که «آیا همواره چنین است؟» و اگر این
سؤال را به زبان آورد کسی این سؤال را ناروا و غیرحکیمانه نمیبیند؛ مث ً
ال
اگر بپرســد «آیا دشنام دادن همواره بد است یا تنها در صورتی که موجب
برخورد مشابه آنان شــود؟» این سؤال نامربوط و بیجا نیست .حدیث زیر
هرچند در مقام بیان حکم فقهی است ،ولی نمونهای روشن برای این گونه
پرسش و روایی آن به شمار میرود.

ُ ُ َ
َّ
َّ َ َ َ
َ َّ َ َ َ
َ َ َّ َ َّ ُ َّ َ َ
بهة
ــبخ ِة؟ قالِ :لن الج
الصلة ِفي الس
بد اللــهِ :لم حرم الله
لت ِل ِبي َع
ق
ِ
َ ُ ُ َ ً َ َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
لتتمکن علیها .قلتَ :و ِإن کان ِت األرض مست ِویة؟ قال :ل بأس.

مخاطب پس از شنیدن علت حکم ،همچنان در مفهوم آن تردید دارد ،به
ظهور کالم اعتماد نمیکند و الزم میداند از امام تصریحی دریافت کند.

این شواهد نشــانگر این اســت که تعلیلهای منصوص در توصیههای
اخالقــی مفهوم ندارند و عدم آن بر عدم حکم اخالقی داللت ندارد؛ یعنی
مخصص
علت منصوص ،مع ِّمم (تعمیمدهنده) هست ولی بهصورت قطعیِّ ،
(محدودکننده و تخصیصدهنده) نیست.
علت و حکمت در احکام فقهی و اخالقی

اصولیان معتقدند آنچه بهصورت تعلیل در دلیل فقهی بیان میشــود غالب ًا
حکمت حکم است نه علت آن ،و حکمت هرچند منشأ تشریع حکم و غایت
آن است ،ولی وجود و عدم حکم شرعی دائر مدار آن نیست.
ـ علت ،نسبت به حکم شرعی علیت تام انحصاری دارد؛ اما حکمت ،علت
تام منحصر نیست؛ بلکه علت ناقصه است.

اما مهمترین تفاوت تعلیل در گزارههــای اخالقی با تعلیل در گزارههای
فقهی در این است که آنچه در گزارة اخالقی به عنوان تعلیل ذکر میشود
ـ برخالف گزارههای فقهی ـ علت تامه است نه علت ناقصه (حکمت)؛ زیرا
حکم اخالقی ،حکم به خوبی و بدی است و خوبی و بدی ـ برخالف وجوب
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و حرمت ـ مراتب فراوان دارد .تعلیل مذکور ،در پیدایش خوبی
یــا بدی به هر حال اثر دارد و مرتبــهای از آن را حتم ًا پدید
میآورد؛ بنابراین ـ دست کم برای مرتبهای از حکم اخالقی
ـ علت تامه است.

در حالی که احکام فقهی این گونه نیســت؛ زیرا حکم فقهی
یک اعتبار شــرعی اســت و جعل و اعتبار شرعی به صرف
داشــتن مالک در هر مرتبهای محقق نمیشــود؛ بلکه او ًال
مرتبة خاصی از این مالک باید وجود داشته باشد تا به آستانة
وجوب و حرام برسد و ثانی ًا ممکن است اعتبار شرعی منوط به
شرایط دیگری باشد که آن شرایط محقق نباشند.
از این بیان میتوان نتیجه گرفت که بســیاری از گزارههای
ارزشی دینی بیش از آنکه صورت فقهی داشته باشند صورت
اخالقی دارند یعنی بیــش از آنکه در صدد بیان حکم جعلی
اعتباری باشــند در صدد بیان مطلق خوب و بد یا شایستگی
و ناشایستگی هستند .برای نمونه به آیة شریفة «أقم الصالة
لذکری» توجه کنیم.

اگــر این آیه را یک عبارت فقهی بدانیم الجرم باید ذکر خدا
را حکمت وجوب نماز بشــماریم نه علت تامة منحصره؛ زیرا
نه هرجا ذکر خدا باشد وجوب هست و نه هر نمازی که خالی
از ذکر خدا باشــد از وجوب تهی است .وجوب نماز یک حکم
اعتباری مجعول اســت که با ذکر خدا رابطة اجمالی دارد نه
همیشــگی دوجانبه؛ زیرا حکم وجوب نماز
قطعی
یک رابطة
ِ
ِ
او ًال حد نصابی از مراتب ذکر را نیاز دارد و با تحقق مســ ّمای
آن محقق نمیشود ،ثانی ًا منوط به شرایط دیگری است.

اما اگر این بیان را یک گزارة اخالقی و أقم الصالة را یک
امر اخالقی ـ تقریب ًا معادل نماز خوب است ـ بدانیم ،ذکر خدا
علت خوبی نماز است؛ بنابراین هرچه مراتب ذکر بیشتر شود
خوبی نماز نیز بیشتر میشود .همچنین اگر ذکر خدا در عملی
غیر از نماز نیز وجود داشته باشد خوبی آن ثابت است.

صیغة امر در آیة شریفه به حسب وضع لغوی بر هر دو معنای
فقهی و اخالقی قابل حمل اســت؛ یعنــی هم در مقام بیان
وجوب (الزام فقهی) و هم در مقام بیان مطلق خوبی (ارزش
اخالقی) میتوان از آن استفاده کرد؛ اگر حکم أقم الصالة
را یک الزام فقهی تشریعی بدانیم تعلیل مذکور در آیة شریفه
را بایــد از علت به حکمت تقلیل دهیم؛ زیرا میدانیم وجوب
فقهی نماز ،به شرایط دیگری منوط است و با ذکر تنها ،حاصل
نمیشود .حکمت دانســتن تعلیل منصوص خالف ظاهر و
خالف اصل است.
برای آنکه چنین تصرفی برخالف ظاهر لفظ ،صورت نگیرد

میتوان احتمال دیگر را تقویت کرد یعنی تعلیل را در معنای
ظاهری خود نگاه داریم و امر را به معنای اخالقی ـ نه حکم
تشریعی فقهی ـ تفسیر کنیم.

برای بیان روشنتر این موضوع ،آیة شریفه را به شکل منطقی
تجزیه میکنیم:
ÓÓصغری :نماز موجب ذکر خداست (این گزاره ،مهمله و
در حکم جزئی است .با جزئی دانستن این گزاره نتیجه
نیز جزئی میگردد).

ÓÓکبری (گــزارة کلی محــذوف) :آنچــه موجب ذکر
خداست خوب است.
ÓÓنتیجه :نماز (هرگاه موجب ذکر خدا شود) خوب است؛
نماز بخوانید.

کبرای این قیاس یک گزارة عام اخالقی است و به جای آن
نمیتوان یک گزارة فقهی (آنچه موجب ذکر خداست واجب
اســت) قرار داد .زیرا این گزارة فقهی نادرســت و غیر قابل
تصدیق است .در ضمن گزارة اخالقی قدر متیقن داللت این
آیه است که اگر در نظر گرفته نشود آیة شریفه لغو و بیمعنا
خواهد بود ،در حالی که ارادة معنایی فراتر از آن (جعل شرعی)
مشــکوک و مردد و خالف اصل است و برای اثبات به دلیل
دیگری نیاز دارد.
پس در این آیة شــریفه خدای متعال مالک حکم اخالقی را
بیــان کرده نه مالک حکم فقهی را و به قرینة وجود تعلیل،

این امر داللت بر وجوب ندارد و این دلیل حکم فقهی را ثابت نمیکند .بله؛
خوبی اخالقی ،زمینة جعل یک حکم
میتوان حدس زد که به مالحظة این ِ
فقهی فراهم آمده و اگر شرایط دیگر محقق شود آن حکم صادر خواهد شد.
همچنین اگر از ناحیة دلیل دیگر ،به حکم فقهی یقین داشته باشیم ،این آیه
بیانکنندة حکمت جعل آن حکم قطعی است.

خالصه اینکه در احکام اخالقی حکمت به معنای اصطالحی وجود ندارد و
آنچه به عنوان تعلیل ذکر شده علت حکم است.
 تعلیلهای تعبدی و آزمونناپذیر

تعلیلهای دیگری در قرآن و حدیث مشــاهده میشود که برای ما قابل
آزمون و ارزیابی نیست؛ یعنی آنچه بهعنوان استدالل برای توصیة اخالقی
بیان شده ،به روش محسوس ،قابلیت پیشبینی ،اندازهگیری ،آزمون ،اثبات
یا ابطال ندارد.

َ
َّ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ ِّ ُ
َ
َ
َّ َ َّ َ
َّ َ َّ َ
هر َر َمض َان؛ ف ِإ َّن
الله الله ِفي الزك ِاة؛ ف ِإنها ت ِ
طفئ غضب ربكم .الله الله ِفي ش ِ
ٌ
ِص َي َام ُه ُج َّنة ِم َن َّالن ِار.

صغرای این استداللها یک رابطة سببی است که ظاهری کلی دارد .این
رابطه رابطهای ماورایی اســت که بهصورت عادی در دسترس تجربة بشر
قرار نمیگیرد.

در این موارد برخالف صورت پیش ،سؤال از مفهوم داشتن تعلیل نابجاست؛
زیرا سؤال از مفهوم در جایی اســت که امکان مفهومگیری وجود داشته
باشــد .امکان مفهومگیری هم مبتنی بر فرض عدم علت است؛ ولی عدم
علت ،در چنین جمالتی قابل تصویر نیست.

 گروه علمی فلسفه اخالق

فقه و اخالق
حجتاالسالم والمسلمین محمد عالمزاده نوری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/11/03 :

تمایز علم اخالق با فقه اینگونه است:

1ـ محمول گزارههای فقهی احکام پنجگانة تکلیفی اســت
و محمــول گزارههای اخالقی ،خوب/بد ،بایسته/نابایســته،
درست/نادرست.
 2ـ حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد؛ اما حکم

اخالقی دغدغة سعادت.

 3ـ گزارههای فقهی دارای جعل و اعتبار شــرعی از ناحیة خداســت؛ در
حالیکه گزارههای اخالقی انشاء قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارند.

فقیه دغدغهمند امتثال ،برائــت ،رفع تکلیف ،منجزیت ،معذریت ،طاعت،
عصیان و بــه تبع آن رهایی از عقاب اســت .در حالیکــه عالم اخالق
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گروههای علمی



دغدغهمند سعادت ،کمال ،تعالی ،رشد ،ارتقای وجودی و فالح است.

گروه علمی فلسفه اخالق

 4ـ احکام فقهی ،حقیقتی دوارزشی و متواطی دارد؛ اما احکام اخالقی دارای
مراتب طولی اســت؛ به همین جهت احکام فقهی عمومیت بیشتری دارد
و جز به شرایط اضطرار برداشته نمیشود؛ اما ارزش اخالقی ،دارای صبغة
فردی و اختصاصی است و بهتناسب افراد و شرایط ،منعطف و مد ّرج است.
 5ـ هر گزارة فقهی به داللت مطابقی بر احکام تکلیفی و به داللت التزامی
بــر خوب و بد اخالقی و مصالح و مفاســد واقعی داللــت دارد .اما برای
دســتیابی به حکم فقهی و اعتبار شرعی ،کشف مصالح و مفاسد واقعی
کافی نیست.

 6ـ برخی از امور غالب ًا در مظان دســتیابی به مطلوبهای
شرعی قرار دارند و بهصورت نوعی ،مسیر رسیدن به غایات
دینی را هموار میسازند؛ پس احراز خوبی و بدی آنها با توجه
به مصالح و مفاسد نوعی ،دشوار نیست؛ اما دربارة آنها ادعای
وجود یک حکم شــرعی قانونی که مســتلزم ثواب و عقاب
الهی باشد ،دشوار است .در این موارد از لسان اخالق استفاده
میگردد.

 گروه علمی فلسفه اخالق

بررسی تناسب اعمال با نتایج اخروی آنها در آیات
وروایات

حجتاالسالم والمسلمین عالمزاده نوری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/11/17 :

درابتدای این جلســه حجت االســام والمســلمین عالم زاده نوری
فرمودندکه

پژوهشگران اخالق اسالمی بسیار مشتاقاند که هندسة ارزشی اسالم
را بهروشــنی کشف کنند و به نظام اخالق اســامی دست یابند .این
نظــام را میتوان بهصورت یک هرم ارزشــی در نظر گرفت که در آن
خــوب از خوبتر و بد از بدتر تمایز داده شــده و درجة ارزش افعال یا
ضریب اهمیت اوصاف اخالقی در مقایســة باهم معلوم گشــته است؛
البته انواع مناســبات و ارتباطات میان این ارزشها نیز در آن روشــن
اســت؛ مث ً
ال در ردهبندی ارزشهای اسالمی ،آیا علمآموزی برتر است
یا عبادت؟ احســان به پدر و مادر برتر است یا دعا و استغفار؟ در میان
محاســبه نفس ،نظم ،مناجات با خدا ،جوانمردی ،زهد ،حســن خلق و
برآوردن حوایج مؤمنان کدام برتری دارد؟ و از پیمانشــکنی ،اسراف،
ریا ،قطع رحم ،لهو و لعب ،عجب و ...کدام زشتتر است؟
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اگر بخواهیم این هدف را در آیات و روایات پی بگیریم و با اســتناد به
ادلة لفظی ،این نظام را اســتنباط کنیم الجرم یکی از مهمترین منابع
میزان نقشآفرینــی و کارکرد افعال و
ما ادلهای اســت کــه در آن به
ِ
صفات اخالقی ،بهصورت آثار و ثواب و عقاب اشــاره شــده است .اگر
بدانیــم یک عمل ،ثواب فراوانــی دارد بهقاعده میفهمیم که در میان

ارزشها جایــگاه واالتری دارد و اگر آثــار کمتری برای
آن بیان شده باشد ،کشــف میکنیم که در نظام ارزشها
چنــدان مرتبة بلندی ندارد .پاداشــی که برای یک عمل
ذکر میشــود ،میزان اهتمام خدا را به آن عمل مینمایاند
و معلوم میســازد که خدای متعال چقدر برای آن عمل،
ارزش ـ فــردی یا اجتماعی ـ قائل اســت .معمو ًال ثوابی
ِ
که برای یک عمل بیان میشــود نشان درجة محبوبیت آن
نزد خدا و عقابی که بیان میشــود نشان درجة قبح عمل و
منفوریت آن نزد خداست.
اما در این میان نکتهای غریب وجود دارد که بررســی این
آیات و روایات را اندکی دشوار میکند و در معرض تردید
قــرار میدهــد؛ و آن اینکه برخی از این آثــار و ثوابها،
غیرقابل باور ،مبالغهآمیز و غیرمنتظره دیده میشود؛ یعنی
عمل بهظاهر کوچک ثــواب و عقابی یا اثری
بــرای یک ِ
بســیار بزرگ بیان شده که در تلقی اولیه ،بسیار عجیب و
نامتناسب بهنظر میرسد .به این روایات توجه کنید:

ثواب صلوات بر پیامبر و آلش:

َمن َق َ
آل ُم َح َّمدٍ» أَ َ
عطا ُه اهلل
«صلَّی اهلل َعلَــی ُم َح َّم ٍد َو ِ
ال َ
ِين شَ ــ ِهيداً َو خَ َر َج مِن ُذنُوب ِ ِه َك َيوم َولَ َدت ُه
جر اث َن ِ
ين َو َسبع َ
أَ َ
ُ 1
أ ُّم ُه.

مفسران قرآن کریم و شارحان حدیث در تالش برای فهم
و تفســیر این عبارات سخت به زحمت افتاده و احتماالتی
را بیان کردهاند .این احتماالت عبارتاند از:
 .1ضعف سندی و عدم اعتماد به صدور
 .2اختصاص به فرد خاص
 .3عدم توفیق نااهالن

 .5مجازگویی و مبالغه به اهداف تربیتی

 .6تفکیک پاداش حقیقی و اعتباری

 .7تشابه اجمالی اعمال ،نه تشابه کامل

 .8پاداش تفضلی بعد از محاسبه پاداش اصلی

 .9بیان اقتضای ثواب بدون اشاره به شروط و قیود

در این بحث و پس از نقل گســتردة اقوال
مفسران قرآن
ِ
شــارحان حدیث از شیعه و سنی به این نتیجه میرسیم
و
ِ
ناپذیرفتنــی این متون،
کــه عالمان دین وقتــی با ظاه ِر
ِ
مواجه میشــوند ،نابخردانه و ظاهرگرایانه آیه یا روایت را
ظاهری اولیة خود حمل نمیکنند و به لوازم آن
بر معنای
ِ
ملتزم نمیشوند؛ بلکه این موضوع را قرینهای ّلبی بر عدم
جــدی معنای ظاهری گرفته ،متن آیه یا حدیث را با
ارادة
ِ
موجهی بر معنایی دیگر حمل میکنند.
َمحمل ّ
شارحان متون دینی وقتی تناســب متین و معقولی میان
عمل و پاداش آن نمیبینند ـ با اســتفاده از ارشادات دینی
و بهاستناد سایر ادله ـ یا به «عمل» چیزی میافزایند یا از
«ثواب» بهگونهای میکاهند تا معادلة میان عمل و ثواب
را بهخوبی بنمایانند و متشــابهات را در سایة محکمات ـ
يس لإلنســان إ َّال ما َسعى 2نیز َ ف َمن َي َ
مانند َ و َأن َل َ
عمل
ِ ِ
ِ ِ
ـ تفسیر کنند.

گفتنی اســت که توجه بــه راه حلهای متعــدد و احتماالت مختلف،
ذهن ما را آماده میســازد که بهاقتضای مورد و تناســب سیاق از این
راهکارها برای فهم و تفســیر احادیث و حل مشــکل ثواب و عقابها
اســتفاده کنیم .هیچ یک از راههای پیشگفته برای حل همة احادیث
مناســب نیست؛ بلکه باید بهترین گزینه را از میان آنها بر حسب مورد
انتخاب کرد.
وجه بالغی این بیانات

 .4ناتوانی تجهیزات ادراکی از تصور پاداش اخروی

َ َ َّ َ ً
َ
يرا َي َر ُه * َو َمن َي َ
ثقال َذ َّر ٍة َش ًّ
ــرا َي َره
عمل ِم
ِمثقال ذر ٍة خ

را فرومیشــکند و قرائن معنوی منفصلی برای تفسیر صحیح آن پدید
میآورد.

3

قواعد کلی و عمومات و اطالقات موجود در نظام عادالنة
مفسر برای اینگونه
حسابرســی و پاداشدهی ،قرینهای ّ
روایات اســت .گویا فرهنگ حاکم بــر معارف دین چنان
گویا و روشــن اســت که هیچ کس حتی عوا ِم مسلمانان
نیز از شــنیدن این بیانات به معنــای ظاهری آن منتقل
نمیشــود؛ یعنی این بیانــات علیرغم ظاهر عجیب خود،
معنایی قدرتمندی قرار گرفتهاند که شگفتی آنان
در بافت
ِ

پرســش بسیار مهم دیگر این است که اگر ارادة جدی متکلم به ظاهر
این کلمات تعلق نگرفته؛ اساس ًا چه غرضی از این ظواهر در نظر بوده و
چه لطفی در بیان آن نهفته است؟ باالخره چرا این همه ثواب و عقاب
برای برخی از اعمال طرح شــده است؟ چرا متکلم حکیم ،این ظاهر را
برای بیان آن معنای باطنی در نظر گرفته و از این قالب برای ارائة آن
معنا اســتفاده کرده است؟ مخاطب چه استفادهای از این بیانات خواهد
داشــت؟ آیا انتشار و اشــاعة این قبیل احادیث برای تودة مردم مفید
اســت و نظام عقالنیت دینی را در نظر آنان برهم نخواهد زد؟ آیا طرح
این معارف از ناحیة مبلغان دینی موجب تحریف دین و بزرگنمایی یا
نابسامان ارزشها و آموزهها نخواهد شد؟ آیا این بیانات
کوچکنمایی
ِ
امید کاذب و یأس نابهنگام نمیآفریند؟
بیشــک یکــی از فواید این بیانات ـ در مقایســة ثــواب دو عمل ـ
تربیتی ناظر به طرف دوم اســت .وقتی گفته میشــود یک
بهرههای
ِ
عمل ،اجر شــهید یا اجر حج دارد ،انســان مؤمن ارج و عظمت حج یا
شــهادت را مرور و پاداش آن را آرزو میکند .در نتیجه اگر شرایط آن
فراهم آید برای دستیابی به آن پاداش عظیم ،آمادگی اقدام بیشتری
دارد .بنابراین این بیانات نزد مؤمنان نه تنها کارکرد تخدیری ندارد ،که
موجب تحریک و تشویق بیشتر بر عمل خیر نیز میگردد.

در واقع به یک تیر دو نشــان زده میشــود؛ از طرفــی یک کار خیر
کوچک انجام میشــود و از طرف دیگر یک کار خیر بزرگ ـ که نوع ًا
شــرایط انجام آن محقق نیست ـ یادآوری و احیا میشود و اشتیاق آن
در دلهــا پدید میآید .اشــتیاق و آرزوی کار خیر و نیت انجام آن ،از
صالح جوانحی) برای مؤمنان
سویی خود یک فعل سازندة قلبی (عمل
ِ
اســت و از ســوی دیگر مؤمنان را برای استقبال از آن در شرایط الزم
آماده میسازد.
ُّ

ُّ

درک کله ُ
از باب «ما ُ
الی َ
الیترک کله» وقتی انسان مؤمن نمیتواند یک
عمل خیــر بزرگ را انجام دهد ـ به یــاد آن و در آرزوی آن ـ عملی
کوچکتر انجام میدهد که او ًال پاســدار ارزش آن عمل نزد اوست و
ثانی ًا صداقت او را در ادعای عالقهمندی به آن عمل ـ با انجام بخشی
از آن یا تأمین جایگزین کوچکی برای آن ـ نشان میدهد.
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گروه علمی فلسفه اخالق

وقتی انسان مؤمن این کار را به هوای رسیدن به آن ثواب انجام میدهد
در واقــع به زبــان حال و با تمام وجود آن ثواب را از خدا درخواســت
میکند .خدای مهربان هم از ســر لطف و کرم خود ،درخواســت او را
اجابت میکند و آن ثواب را به او میدهد .امام باقر فرمودند:
َمن َب َل َغ ُه َث َو ٌاب م َن َّالله َع َلى َع َمل َف َعم َل َذل َك َالع َم َل َ َ َ َ َّ َ
اب،
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
التماس ذ ِلك الثو ِ
ُأوت َي ُه َو إن لم َي ُكن َ
ُ َ َ ََ َ 4
الح ِديث كما بلغه.
ِ
ِ
ِ

همیــن تحلیل را در مــواردی که برای پاداش یک عمــل به افراد و
اشــخاص دیگر اشــاره شــده میتوان بیان کرد .وقتی گفته میشود
هرکــس چنین کاری کند پاداش انبیا را دارد،بهواقع توجه داده شــده
که ارزشــمندترین انســانها پیامبران الهی هستند و عمل آنان میزان
عمل دیگران اســت .نه تنها شأن آنان کاســته نشده که ارج و قرب
آنان یادآوری شــده و مؤمنان به اقتدا و تأسی آنان فراخوانده شدهاند.
البته قرائن قطعی فراوانی وجــود دارد که بهصراحت مقام پیامبران را
برتر معرفی کرده و منزلت آنان را پاس داشــته اســت .این بیانات نیز

هرگز تاب مقابله بــا آن قرائن صریح و تردید افکندن در
مفاد آن را ندارند.

بیتردید این یک فایدة تربیتی مهم است که بر این بیانات
مترتب میگــردد؛ اما گویا غرض اصلی از طرح این ثواب
و عقابها ـ خصوص ًا در موارد مقایســهای ـ توجه دادن به
یک مالک بسیار مهم در محاسبة ارزش عمل و شکستن
تصورات ظاهربینانه و سطحی است .برای بیان کامل این
موضوع ناگزیر باید مقدمهای در باب «ارزش عمل» بیان
کنیم.
پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1شعیری ،جامع األخبار ،ص.59
 .2نجم (.39 ،)53
 .3زلزال ( 7،)99و .8
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.87

 گروه علمی فلسفه اخالق

معیارهای ارزش فعل اخالقی
حجتاالسالم والمسلمین عالمزاده نوری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/12/01 :

از نظر اســام ارزش اخالقی رفتارهای جزئی چگونه سنجیده میشود؟»
پاسخ به این سوال در مقایسه میزان ارزش اعمال و قضاوت اخالقی نسبت
به آنها ونسبت به فاعل آنها مؤثر است .روش این پژوهش کام ً
ال اسنادی و
کتابخانهای است و با جمعآوری آیات و روایات ,تحلیل مفاد آنها و بررسی
آرای مفسران قرآن کریم و شارحان حدیث صورت گرفته است.
برای
قربیت و ُمب ِّعدیت آن را
ِ
ارزش یک ِ
کشــف ِ
عمل صالح ،باید میزان ُم ِّ
ســنجید .هرچه یک عمل در حرکت دادن به سمت خدا و نزدیکی به او
تأثیر بیشتری داشته باشد و انسان را بیشتر در معرض رحمت خدا قرار دهد
ارزشمندتر و صالحتر است.
«ارزش اخالقی عمل» به دو معناســت؛ یکی ارزش کلی (ذاتی و نوعی)،
دوم :ارزش جزئی (موقعیتی و شخصی).
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پاداش یک عمل ـ نه فقط بر اساس ارزش کلی و ذاتی ـ که بعد از مالحظة

همة شرایط و ویژگیهای موقعیتی محاسبه میگردد .وقتی
فعلی یک عمل را با همة عوامل تأثیرگذار دیگر ،جمع
حسن ِ
جبری میکنیم ارزش نهایی عمل بهدست میآید.
عالوه بر حسن فعلی و درجة صالحیت نوعی ویژگیهایی که
در ارزش جزئی عمل تأثیر دارد به قرار زیر است:

ایمان ،نیت الهی ،علم و معرفت ،مقدار عمل ،دشواری عمل،
توان و تالش ،منظومه و بافت مناسب ،استمرار ،اهمیت نسبی
و موقعیتی ،گســترة تأثیر و بهرهمندی مردم .در این مقال با
استفاده از منابع اولیه دین و به روش کتابخانهای به توضیح و
تفصیل این موارد پرداخته شده است

 گروه علمی فلسفه اخالق

واقعگرایی اخالقی بهترین تبیین اختالف اخالقی
حجتاالسالم والمسلمین محمدی منفرد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/12/15 :

یکی از مهمترین اســتداللهای ناواقعگرایــان اخالقی در
جهت نفی ویژگیهای اخالقی از قبیل خوبی و بدی مشاهده
اختالفات گســترده اخالقی بین فرهنگها و افراد مختلف
است .در این میان مکی بهترین تبیین برای این اختالفات را
انکار ویژگیهای اخالقی میداند ،به این صورت که اختالفات
اخالقی با فرضیههایی که بیانگر سبک زندگیهای متفاوت
هستند ،بهتر و سادهتر تبیین میشود تا اینکه با فرضیههایی مثل
واقعگرایی اخالقی تبیین شوند که حاکی از وجود ویژگیهای
اخالقی در عالم خارج بوده و ارزشها و ویژگیهای اخالقی
عینی را منعکس میکنند .در مقابل میتوان اســتداللهائی

ارائه کرد که گستردگی اختالفات اخالقی و همچنین قید " بهترین تبیین"
را مورد نقد قرار داده است تا اینکه بستر برای معرفی واقعگرایی اخالقی به
عنوان تبیینی مناسبتر برای مشاهده اختالفات اخالقی فراهم آید .نکتهای
که در اینجا اهمیت دارد این اســت که مسأله اختالفات اخالقی را باید از
عینیت یا عدم عینیت ویژگیهای اخالقی جدا کرد و در حقیقت میتوان
گفت که وجود یا عدم وجود ویژگیهای اخالقی ضرورت ًا مرتبط با اختالفات
اخالقی نیســت و با وجود اختالفات اخالقی گسترده نیز میتوان رویکرد
واقعگرایی اخالقی را پذیرفت.

 گروه علمی فلسفه دین
 مدیر گروه :حجتاالسالم دکتر محمد جعفری

 دستیار پژوهشی:حجتاالسالم دکتر جواد گلی

شیوههایرفعتعارضعلمودینازدیدگاهعالمهطباطبائی
حجتاالسالم دکتر جواد گلی
محققحوزهودانشگاه

تاریخ ارائه1395/08/18 :

یکی از مســائل مهم در عرصۀ دینپژوهی معضل تعارض
علــم و دین اســت .متفکران غربی بــرای حل این معضل
شــیوههایی مختلفی را مطرح کردهاند .برخی از دگراندیشان
بر آن هستند که شیوههای روحانیت شیعه در این زمینه تکرار
همان شــیوههای ناکارآمد ارباب کلیسا در مواجهه با تعارض
علم و دین است .با توجه به این که عالمه طباطبایی یکی از
برجستهترین متفکران روحانیت شیعه است که به حل شبهه

تعارض علم و دین پرداخت ه هدف از این مقاله ارائۀ شیوههای رفع تعارض
ایشان و بررسی اصالت و کارایی آنها است .از این رو ،با مراجعه به آثار وی
امور مزبور مورد بررسی قرار گرفته است .برخی از شیوههای ایشان ناظر به
علم و مبتنی بر فلسفه اسالمی به ویژه فلسفه علم اسالمی است .مهمترین
این شیوهها عبارتند از:
ÓÓفرضیه انگاشــتن دیدگاههای علمی معارض دین که به عنوان نمونه
این شــیوه ،تضاد ظاهری علم با دین در زمینة نظریه تکامل انواع را با
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فرضیه معرفی کردن این دیدگاه علمی حل میکند.

گروه علمی فلسفه دین

ÓÓنافی ندانستن تجربه نسبت به امور فرامادی و غیر مشهود که تعارض
ادعایــی علم و دین در زمینة مدعای دین دربارة وجود روح مجرد و
وقوع معجزات را رفع میکند.
ÓÓارائۀ تفسیر سازگار با دین از نظریات علمی که از راه تحلیل نظریات
علمی با مبنا قرار دادن فلسفه اسالمی صورت میگیرد .عالمه از این
روش نسبت به اصول نظریه تکامل بهره برده و این اصول مانند تنازع
بقــاء ،بقای اصلــح و اصل تبعیت از محیط را بــر مبنای قانون علیت
و معلولیــت تحلیل کــرده و آنها را اجماالً مــورد قبول قرآن معرفی
میکند.
ÓÓبهرهگیری عالمه از نظریات علمی که سازگار با مدعیات دین است
یکی از راههای نقض نظرات علمی معارض با دین است که موجب
برون رفت از تعارض میان علم و دین میباشد.
ÓÓمعیار قرار دادن مدعیات دینی و رد نظر علمی مخالف با آن مدعیات
یکی دیگر از راههای رفع تعارض علم و دین اســت که مورد توجه
عالمه طباطبایی قرار گرفته است.

با توجه به این که غالب این شیوهها مبتنی بر دیدگاههای معرفتشناسی
و فلسفه علم اسالمی اس��ت اصالت آنها و متأثر نبودنشان از شیوههای
غربیان اثبات میگردد.

دســته دیگر از شــیوههای عالمه طباطبایی را میتوان از شیوههای رفع
تعارض ناظر به دین تلقی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
ÓÓیکی از شیوههای رفع تعارض عالمه ،طولی دانستن رابطۀ علیت میان
علل مادی و علل مجردی است که در متون دینی به آنها اشاره شده
است .به عنوان نمونه ،در برخی از آیات قرآن ایجاد جنون در انسان
به شیطان نسبت داده شده است 1یا این که عامل بیماری انسان شیطان
معرفی شــده است 2.در حالی که از نظر علمی ،علل و اسباب طبیعی
عامل ابتالی بشر به جنون یا بیماری هستند .عالمه طباطبایی برای حل
تعارض ظاهری علم و دین در این موارد علیت طولی را مطرح کرده
و بر آن است که مقصود قرآن کنار گذاشتن علل طبیعی و جایگزینی
آنهــا با علل ماورای طبیعی یا دخیل دانســتن علل ماورای طبیعی در
عرض علل طبیعی نیست.
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ÓÓشــیوههای رفــع تعــارض ناظر بــه زبان دیــن عالمه،
شیوههایی مانند زبان ادبی و زبان قوم میباشد .در شیوه
زبان ادبی ،عالمه با مجازی شــمردن متن دینی معارض
با علم یا تمثیلی دانستن آن از حمل متن دینی بر معنای
ظاهری آن اجتناب میکند و از این رو ،تعارض علم با
معنای متن دینی را مرتفع میسازد.

در شــیوة زبان قوم ،که عالمه فقــط به طور محدود و فقط
نســبت به برخی احادیث آن را اظهار داشــته است عالمه با
اعالم این که امام معصوم در سطح فهم مخاطب و بر اساس
علم رایج در زمان او ســخن گفته ،تعارض حدیث با علم را
حل میکند.

با توجه به این که ش��یوههای ناظر به دین عالمه مبتنی بر
آموزههای قرآن و سنت و قرائن موجود در متون دینی است
اصالت شیوههای ناظر به دین عالمه طباطبایی نیز مشخص
میگردد.

هر دو دسته شیوههای عالمه طباطبایی یعنی شیوههای ناظر
به علم و ناظر به دین در رفع تعارض علم و دین کارایی دارند؛
زیرا با نگرش صحیح به ماهیت ،قلمرو و ویژگیهای علم و
دین میتواند علم را به نحوی سازگار با دین نشان دهند.

دسته دیگر از شــیوههای ایشــان ناظر به دین و مبتنی بر
دیدگاههای دینشناسانه اسالمی است .از این رو ،این شیوهها
اصیل است و تکرار ش��یوههای رفع تعارض غربی نیست و
چون با توجه به ماهیت علم و دین ارائه شده در ر فع تعارض
علم ودین باتوجه به ماهیت اهداف آن دو کارآمد است.
پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گروه علمی فلسفه دین

نوروفلسفه و تجربه دینی
دکترسیامکعبداللهی
استاد دانشگاه

تاریخ ارائه1395/09/16 :

مقدمه

این بحث شامل سه قسمت میباشد؛  .Iمقدمه .II ،تبیین نگاه
نوروفلسفه نسبت به تجرب ه دینی .III ،نقد نگاه نوروفلسفه به
تجربه دینــی .در بخش مقدمه پس از ذکر ضرورتهای این
بحث ،به معرفی نوروفلسفه خواهیم پرداخت.
 ضرورت بحث

با توجه به نوپا بودن نوروفلســفه ،مسائل زیادی پیرامون آن
مطرح شــده است .از جمله شبهاتی که از علم عصبشناسي
برای تجربه دینی ایجاد شده است و ارزش (حجیت) معرفتی
آن را به چالش کشیده است .از طرفی با توجه به کمبود منابع
علمي در آثار فارسي در اين حوزه و کمبود پژوهشها در این
زمینه ،اهمیت اینگونه مباحث واضح است.

 معرفینوروفلسفه

نورفلسفه ،علمی است که ادعا دارد ،میتواند از طریق یافتههای
عصبشناسی ،پاســخهای درخوری به سؤاالت مهم فلسفی
بدهــد .این علم ،که بر مبانیای کام ً
ال فیزیکالیســی مبتنی
1
است ،پاســخهای سراسر حذفانگارانه به مسائل فلسفیای
چون وجود نفس ،تجرب ه دینی ،هویت شخصی ،اراده آزاد و...
میدهد.

نظاممند کردن نوروفلسفه ،توسط پاتریشیا چرچلند 2به وقوع
پیوسته است .ایشــان با کتابی تحت همین عنوان ،در سال
 ،1986این علم را معرفی نمود« :نوروفلسفه ،به سوی علمی
یکپارچــه درباب ذهن و مغز» .3هرچند پیــش از او نیز افراد
دیگری از این اصالح استفاده کردهاند ،اما توسعهیافتگی این
مفهوم ،مدیون تالشهای چرچلند است .پاتریشیا و همسرش
ُپل چرچلند ،4با انتشار این کتاب فلسفه علم را به عصبشناسان
و علم اعصاب را به فالسفه معرفی کردند .پاتریشیا اصرار دارد

که ارتباط واضحی میان واقعیات تجربی درباره عملکرد مغز و مسائل فلسفه
ذهن وجود دارد و نمیتوان نقطهای را به عنوان نقطه پایان فلســفه علم و
آغاز علم اعصاب مشــخص کرد؛ چرا که مرزهای این دو به شدت ناواضح
و درهم تنیدهاند.

آثار دیگری که در این حوزه تأثیرگذار بودهاند ،شامل دو کتاب از خود ایشان
«مغز حکیم (« ،»5 )2003نورفلســفه در کار ( ،»6)2007کتاب ویلیام بچل
تحت عنوان «فلسفه و عصبشناسی (»8)2001و کتاب جان بایکل 9تحت
عنوان «راهنمای آکسفورد پیرامون فلسفه و عصبشناسی  »10میباشد.
7

هرچند در غرب به صورت جدی به نوروفلسفه پرداخته میشود (چه در حوزه
موافقان و چه در حوزه مخالفان) ،اما متأسفانه در ایران پژوهش قابل اعتنایی
در این باب انجام نشده است و فضا و پتانسیل بسیار خوبی برای کار بر روی
این موضوع وجود دارد ،که با توجه با ضرورتهای بیانشده ،نیاز به پرداختن
به چنین مباحثی بیش از پیش مشــخص میشود .البته در رساله دکتری
اینجانب (که با راهنمایی دکتر منصور نصیری و مشــاوره دکتر لگنهاوسن
انجام شده است) ،قسمتهای زیادی از فصل دوم و سوم ،به معرفی و نقد
این نظریه اختصاص داده شده است.
 شاخههاینوروفلسفه

شاخههای نوروفلسفه بسیار زیادند؛ تاجاییکه امروزه بسیاری علوم با قرار
دادن پیشــوند « »-Neuroپیش از عنوان خــود ،درصدند از یافتههای
عصبشناسی ،برای پاسخ به مســائل خود استفاده کنند .مسائل کالسیک
فلسفی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از یافتههای علوم اعصاب برای
پاسخ به مسائل مبتالبه ،اســتفاده فراوانی شده است .از جمله شاخههای
نوروفلسفه میتوان به نوروفلســفه ذهن (Neurophilosophy of
 ،)mindنورواخالق ( ،)Neuroethicsزيباييشناسی عصبشناختی
( ،)Neuroaestheticsالهیات عصبشناختی ()Neurotheology
و ...اشاره نمود.

در نوروفلســفه ذهن ،موضوعاتی چون مسئله آگاهی ،مسئله ذهن -بدن
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گروههای علمی


گروه علمی عرفان

و ...مورد بررسی قرار میگیرد؛ بدین صورت که فلسفه ذهن ،متکفل طرح
سؤاالت میشود و عصبشناسی به این مسائل پاسخ میدهد .درواقع این
شــاخه ،همان خاستگاه نورفلسفه است که چرچلند کار خود را از آن شروع
نموده است.

اصطالح نورواخالق نیز اول بار ،در سال  ،2002توسط ویلیام سافایر 11مطرح
گردید .هدف آن ،استفاده از یافتههای علمِ عصبشناسی و نتایج حاصل از
پژوهشهای مغز ،در جهتِ پاســخگویی به مسائل اخالقی است .در این
شاخه از نوروفلسفه ،روشهاي جدی ِد تصویربرداري از مغز در تعیین ارتباطات
عصبی افرادي که در حال تصمیمگیري اخالقی هستند ،مورد استفاده قرار
میگیرد .هرچند در نورواخالق ،اخالق متافیزیکی ،رد میشــود ،اما نوعی
اخالق مبتنی بر زیستشناســی تکاملی ،مورد قبول است .چرچلند معتقد
اســت ،ضوابط اخالقی ،از قانون «اهمیت -ارزش» تبعیت میکنند؛ بدین
معنا که آنچه برای گروه اهمیت دارد ،با ارزش تلقی میشود .از این منظر،
اساس اخالق ،زندگی گروهی انسان است.
ِ
12
مبدع اصطالح زیباییشناسی عصبشناختی ،پروفسور سمیر زکی است؛
او بــا کتابهای «هنر و مغــز ( »13)1999و کتاب «خالقیت هنری و مغز
( ،»14)2001ایــن اصطالح را مصطلح گردانید .هــدف این علم ،مطالعه
پایههای عصبی ادراک زیبایی و هنر است و بررسی میکند زمانیکه مغز
درگیر دریافتهای زیباشناسانه است ،چه فرآیندی در مغز رخ میدهد؛ هم
در سطح تولید آثار هنری و هم در سطح ادراک آثار هنری.
 پیامدهاینورفلسفه

نوروفلسفه به دلیل آنکه تقریب ًا در مورد همه مسائل کالسیک و مهم فلسفی،
ورود کرده و نظر داده اســت ،تأثیر زیادی روی اغلب شــاخههای فلسفی و
فلســفههای مضاف نهاده است .از جمله در فلسفه دین ،تجربهی دینی ،اراده
آزاد و هویت شخصی را توهمی خوانده است؛ در معرفتشناسی و فلسفه ذهن
15
به مسئله آگاهی میپردازد و در فلسفه اخالق ،نورواخالق را مطرح میکند.
تبیین نگاه نوروفلسفه نسبت به تجربه دینی

امروزه ،نگاه فالسفه به تجربه دینی از دو حالت خارج نیست؛ یکم ،موافقان
ارزش (حجیت) معرفتشــناختی تجربه دینی ،مانند جان هیک ،جی .پی.
مورلند ،ننســی مورفی و ،...که معتقدند تجربهی دینی ،از امر واقع حکایت
دارد؛ و دوم ،مخالفان ارزش معرفتشناختی تجربه دینی ،مانند پاتریشیا و ُپل
چرچلند ،سوزان بلکمور ،سم هریس و( ...نوروفیلسوفها).
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مهمترین مبنای فلســفی مخالفان ،طبیعیانگاری وجودشناختی است .در
توضیح این موضوع باید گفت که ،طبیعیانگاری دو قســم دانست؛ یکم،
«طبیعیانگاری روششناختی ،»16و دوم« ،طبیعیانگاری وجودشناختی (یا
نتایج یک پژوهش
متافیزیکی) .»17براساس طبیعیانگاری روششناختیِ ،
نباید با اصول مســلّم علمی در تنافی باشــد .در این قسم طبیعیانگاری،
کلیت نظریات ارائه شده،
ســخن از حذف امور غیرفیزیکی نیســت ،بلکه ّ
نباید مخالفتی با قوانین علمی داشته باشند (تفسیر ضعیف از طبیعیانگاری

یــا طبیعیانگاری غیرحذفــی) .اما مطابــق طبیعیانگاری
وجودشــناختی ،وجود هرگونه امر غیرفیزیکی (متافیزیکال)
ت برای هر جنبهای از
ن درس 
رد میشــود .بنابراین تنها تبیی 
واقعیت ،صرف ًا تبیین فیزیکی اســت و هــر چیزی را باید بر
ن کرد؛ ورای
اساس ماده و نسبتهای فیزیک وشیمیایی تبیی 
طبیعت (فیزیک یا ماده) ،هیچ چیز وجود ندارد( .تفسیر قوی
از طبیعیانگاری)

نتایج التزام به چنین مبنایی ،در دو ساحت مهم طرح میشود؛
ی تبعیت میکنند ،ب ،تمامی
الف ،تمامی جهان از قوانین فیزیک 
حاالت و انفعاالت انسانی ،حاصل عملکرد مغز اوست .براساس
الف ،انســان هم به عنوان قسمتی از این جهان ،تابع همین
قوانین اســت ،بنابراین ،برای تبیین ماهیت انسان ،به چیزی
بیش از این قوانین نیازی نداریم .و براســاس ب ،با بررســی
مغز و دستگاه عصبی انسان ،تمامی اعمال و رفتارهای آدمی،
قابل تبیین (و پیشبینی) خواهند بود؛ چراکه نقاط مختلف مغز
هرکدام متکفل وظیفه خاصی هســتند (لوب پیشانی مسئول
حرکت ،لوب گیجگاهی مسئول شنوایی ،لوب آهیانه مسئول
درک حسی (درد ،شــادی ،گرما) و جهتیابی فضایی و لوب
پسســری ،بینایی) و از این جهت ضــرورت وجود نفس (و
هرگونه امرغیرمادیای) از میان میرود.
از این منظر فیزیکالیستی ،مغز تمامی حاالت و انفعالت انسانی
را به طور کامل انجام میدهد و به امور غیرمادیای مانند نفس
(روح) نیازی نیست .بنابراین ،نفس ،وجود خارجی ندارد (دیدگاه
حذفی بــه نفس یا حذفانگاری )18و تنها یک توهم اســت
انگاری نفس).
(وهم
ِ

تجربه دینی نیز ،که ارتباطِ بُعد غیرمادی وجود انسان با امری
ماورایی است ،مردود اعالم و فاقد ارزش معرفتشناختی معرفی
میگردد .از این منظر ،تجارب دینی و عرفانی ،حاصل اختالل
در عملکرد مغز هستند و دالیل این اختالل میتواند کمبود مواد
غذایی ،کمبود اکسیژن ،تأثیر برخی داروها ،شوک الکتریکی به
نقاط خاصی از مغز (مانند لوب گیجگاهی) ،استرس و ...باشد.
بنابراین این تجارب ،به هیچ وجه ،نشاندهنده ارتباط با مبدأیی
ماورایی نیســت؛ زیرا اوالً ،انسان وســیلهای برای این ارتباط
ندارد و سراسر ماده اســت؛ ثانی ًا ،در جهان ،امری واری ماده،
وجود ندارد .بنابراین امر غیرمادی در تجربه دینی ،هم سوژه
(تجربهکننده) و هم ابژه (متعلق تجربه دینی) رد میشوند.
نورفیلسوف تمایزی میان تجارب دینی مختلف قائل نمیشود
و معتقد اســت انــواع آن ،از جمله تجربــه نزدیک به مرگ
( ،19)NDEتجربه خارج از بدن ( ،20)OBEشهودات عارفانه،
تجارب دینی و ...همگی معلول اختالل در فرآیندهای مغزی،

هســتند .از این منظر ،میتوان براســاس تبیینی سراسری
دینی مختلــف را به دلیل
علمی ،21شــباهت میــان تجارب ِ
شباهت میان مغز انسانها در طول تاریخ تبیین نمود .براساس
یافتههای عصبشناسی استرس ،ترس و کمبود اکسیژن ،که
شدن
همگی عوامل شــروعکننده  NDEهستند ،سبب آزاد ِ
اِندورفین 22میگردند .این هورمون عالوه براینکه موجب لذت
بردن میشــود ،باعث میشود در بسیاری از قسمتهای مغز
فعالیت
فعالیت عصبی تصادفی به راه بیافتد .آثار و عوارض این
ِ
تصادفی بستگی به محل آن دارد؛ مث ً
ال ،فعالیت در کورتکس
بینایی ،تونلها ،مارپیچها یا نورهایی را پدید میآورد ،ولی در
لب گیجگاهی ،باعث تغییراتی در تصور ما از بدنمان OBE ،یا
سیالن خاطرات میشود.

بنابراین از منظر نوروفلســفه ،تجارب دینی ،عرفانیOBE، ،
 NDEو ،...حاصل اختالل در عملکرد مغز هستند و به دلیل
تأثیر داروها ،شوک الکتریکی ،استرس ،کمبود مواد غذایی مورد
نیاز مغز و ،...رخ میدهند .این تجارب توهمی هســتند و هیچ
فرارفتن از خود ،یا ارتباط با عالمی روحانی ندارند.
ارتباطی به
ِ
 نقد نگاه نوروفلسفه به تجربه دینی

منظر نوروفلسفه به تجربه دینی را میتوان از دو طریق مورد
نقادی قرار داد؛ یکم ،نقد مبانی و لوازم نوروفلســفه که عمدت ًا
فالسفه ذهن شــهیری چون نیگل ،سرل ،چالمرز ،بالک و...
انجام دادهاند؛ دوم ،نقد خو ِد رأیی که نوروفلسفه درباب تجربه
دینی دارد که توســط فالسفه دین مانند هیک ،مورفی و ...به
انجام رسیده است.
 الف .نقد مبانی و لوازم نوروفلسفه

برهان معرفتشناختی علیه نوروفلسفه (تامس نیگل)

تامس نیگل معتقد است زمانیکه تجربهای را از سر میگذارنیم،
میتــوان از دو وجــه یا منظر ،بدان نظر داشــت؛ یکم ،وجه
سوبژکتیو یا اول شخص؛ و دوم ،وجه ابژکتیو یا سوم شخص.
فرض کنید شکالت تلخی خوردهاید ،آنچه از خوردن شکالت
حس میکنید ،یعنی تلخی ،در درون شماست و تنها خود شما
میتوانید آنرا دریافت و ادراک کنید و آنچه عصبشــناس
بــا مطالعه مغز شــما در آن لحظه بدان میرســد ،تحریک
نورونهاست .از نظر نیگل ،این دو امر ،کام ً
ال متفاوت 23هستند
بشناس نمیتواند به کیفیت تلخی ،آنگونه که
و هیچگاه عص 
در آن لحظه ،شما احساس میکنید ،دست یابد.

نیگل در مقاله بسیار معروف خود تحت عنوان «کیفیت خفاش
بودن« ،»24درونی بودن» ،را کیفیت و مشخصه تجارب آگاهانه
انسان معرفی میکند ،25که نوعی «یکتایی »26به این تجارب

میدهد که آن را از دسترس مطالعات سوم شخص و علمی دور نگاه میدارد.
بنابراین تجارب آگاهانه انسان ،زمانی که از منظر اول شخص 27مورد مداقه
قرار میگیرند ،از محدوده مطالعات عصبشناختی ،که ماهیتی ابژکتیو و سوم
شخص دارند ،دور خواهند بود و بنابراین به لحاظ معرفتشناختی ،نمیتوانند
تصویر کاملی از چنان تجاربی به دست دهند.
برهان وجودشناختی علیه نوروفلسفه (جان سرل)

ســرل نیز صورت دیگری از همین برهان را مــورد دقت قرار میدهد .او
میگوید فرض کنید دچار درد شدیدی شدهاید ،ویژگیهای وجودشناختی
اول شخص در مورد درد ،همان احساس دردی است که در شما هست ،و
این با ویژگیهای سوم شخصِ درد ،یعنی شلیکهای نورونی به تاالموس
(و سایر نقاط) مغز ،یکسره متفاوت است .احساس درد در من یک چیز است
و شلیکها نورونها ،چیزی دیگر .بنابراین تجارب آگاهانه اول شخص ما،
نه تنها به لحاظ معرفتشناختی ،بلکه به لحاظ وجودشناختی ،با تجارب سوم
شخصی که مورد مطالعه علم است ،تفاوت دارند؛ درواقع ،ابتدا تفاوت در عالم
وجودی است و سپس این تفاوت به عالم معرفتی ،کشانده میشود.
شکاف تبیینی و مسئله سخت آگاهی (دیوید چالمرز)

دیوید چالمرز ،فیلســوف ذهن معاصر و جوان اســترالیایی ،معتقد اســت
حذفانگاری و طبیعیانگاری وجودشناختی با چالشی جدی روبروست .اگر
انسان سراسر ماده است ،مادهخام و الشعور ،چگونه دارای آگاهی و مهمتر
از آن دارای حیث التفاتی میشــود؟ یعنی چگونــه ویژگیای را که ندارد،
کسب میکند؟ چالمرز معتقد اســت« ،شکاف تبیینی »28موجود در تبیین
فیزیکالیســتی آگاهی ،به «مسئله سخت آگاهی »29تبدیل میشود .از نظر
او ،شــکاف موجود در تبیین کامل این موضوع را باید با یک اصل و قانون
غیرفیزیکی پر کرد؛ چیزی که جی .پی .مورلند از آن برای اثبات وجود خدا
ن را «برهان از طریق آگاهی »30مینامد.
استفاده میکند و آ 

اما چرا علم به آگاهی تا این حد ،غامض و پیچیده اســت؟ شــاید یکی از
مهمترین دالیل ،آن اســت که تجربه آگاهانه درست زمانی اتفاق میافتد
که این کارکردهای فیزیکی رخ میدهد ،اما راز اصلی درســت «ظهور»31
چنین تجربهای است ،تجربهای که در ماده نمیتوان سراغی از آن گرفت.
این خصوصیت که قب ً
ال در ماده و نورون نیست و اگر در ماده نیست ،باید به
چیزی فرا و وراماده ،مربوط باشد .و اگر به اجزاء مادی قابل تحویل نیست،
بنابراین میبایست از امری غیرمادی برآمده باشد .32این خود بهترین دلیل
حداکثری نورفلسفه است.
بر رد ماتریالیسم
ِ
ابهام موجود در نظریات حذفانگارانه

نوروفیلسوف معتقد اســت بنابر اصل خودبســندگی فیزیکی ،علم ک ّمی
عصبشناســی باید جایگزین علمِ کیفی روانشناسی شود .سؤالی که در
اینجا مطرح میشود آن است که مفاهیم روانشناسی عامه و حاالت ذهنی،
دقیق ًا با چه کمیتی از چه مقیاســی باید جایگزین شــوند؟ و اگر به چنین
اعدادی رســیدهایم ،چرا تاکنون نتوانستهایم چنان حاالتی را در آزمایشگاه
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گروههای علمی


گروه علمی فلسفه دین

ایجاد نماییم؟ مث ً
ال کریک و ُکخ ،معتقدند ،یک بسامد الکتریکی  35تا 70
هرتزی ،آگاهی را ایجاد میکند .در این صورت ،او ًال ،چرا نتوانستهایم از این
طریق ،انواعی از آگاهی را در آزمایشگاه ایجاد کنیم؟ و ثانی ًا ،چه تفاوتی میان
تجربه آگاهانه درد با تجربه آگاهانه شــادی وجود دارد ،درحالیکه هر دو از
33
یک بسامد یکسان ،ایجاد میشوند؟
 ب .نقد رأی نوروفلسفه درباب تجربه دینی

پس از نقد مبانی و لوازم فلسفیِ نوروفلسفه ،به سراغ نقدهایی میرویم که
نگاه نوروفلسفه به تجربه دینی را بهطور مستقیم مورد نقادی قرار داده اند .و
در میان این نقدها ،به نقد جان هیک بسنده میکنیم.
نقد جان هیک

اجازه دهید ســؤالی که پیشتر پرســیدیم ،مجدداً مطرح کنیم« :با توجه به
مطالعات بر روی مغز ،تجربه ديني ،عق ً
ال قابلپذيرش است يا خير؟» یعنی
آیا تجربه دینی ارزش معرفتی دارد؟ و «باور صادق موجه» اســت؟ هیک
در کتــاب «مرزهای نوین دین و علم؛ تجربه دینی ،عصبشناســی و امر
متعال» ( )2006به ســراغ پاسخ به این پرسش میرود .او ابتدا تجربه ديني
را به عنوان اصل و پايه دين معرفي ميکند؛ و سپس ،استدالل میآورد که
یافتههای عصبشناسي در تقابل با وجو ِد امر غیرمادی که در تجربه ديني
موجود است ،نيست.
هیک معتقد است هر پدیدهای باید براساس «منطق حاکم بر آن» ،تبیین
شــود .مث ً
ال منطق حاکم بر کاغذها ،ظرافت کاغذهای یک کتاب و منطق
حاکم بر مولکول ،رفتار مولکول را مشــخص میکند .از این جهت ،منطق
حاکم بر تجارب دینی ،صدق یا کذب آنها را مشخص میکند .تجربه دینی،
مانند هر تجربه دیگری ،واجد ویژگی «درونی بودن» است .چطور در تجربه
درد ،میپذیریــم که فردی که از درد ناله میکند ،درد دارد ،در تجربه دینی
حجیت سخن فر ِد مجرب اذعان کنیم.
هم باید همین منطق را بپذیریم و به ّ
از طرفی این پرسش مطرح است که آیا داروها ،شوک الکتریکی؛ استرس،
کمبود اکسیژن و ...تنها
اسباب ممکن برای ایجاد شهودات دینی و عارفانه
ِ
هستند؟ نینیان اسمارت میگوید« :اگر كسي پيشتر ذهنش با اين خوگرفته
باشد كه جهان هيچ منشأ متعاليای ندارد و اينكه تنها واقعيِت موجود ،همان
جهانِ قابل مشاهده است ،در اين صورت ،بي شك برايش آسانتر است كه
فكر كند ،تجربه ديني ،ناشي از امور رواني و نظاير آن است» .بنابراین تفسیر
الحادی از تجارب دینی ،به میزان زیادی به پیشفرضهای ماتریالیسیتی
مفسر راجع است ،تا به حقیقت تجارب دینی.
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عالوه بر این نقدها ،امروز برخی همچون پروفســور اندرو نیوبرگ معتقدند
میتوان از دادههای علم عصبشناســی در جهت تأیید گزارههای الهیاتی
همچون تجربه دینی ،بهره جست .این علم که الهیات مبتنی بر عصبشناسی
یا نوروتئولوژی 34نامیده میشود ،علمی بسیار نوپا است که فضای تازهای را
در اینگونه مباحث ایجاد نموده است .نیوبرگ در کتاب «خدا چگونه مغز ما
را تغییر میدهد؟ »35و کتاب دیگرش تحت عنوان «مبانی نوروتئولوژی»36

به طور مفصل به این بحث میپردازد.
جمعبندی و نتیجهگیری

با توجه به اشــکاالت فراوانی که به مبانی فلسفی نوروفلسفه
وارد است (برهان معرفتشــناختی و وجودشناختی ،شکاف
تبیینی ،ابهام موجود در این نظریه و ،)...تفســیر نادرســت از
تجارب دینی (مطابق انتقاداتی نظیر انتقاد هیک) و همچنین
مؤیداتی که علم امروزین در جهت تأیید صحت تجارب دینی
میآورد (مانند نوروتئولوژی) ،موضع نوروفلسفه درباب تجربه
دینی ،مردود به نظر میرسد .هرچند موضع نوروفیلسوفها به
لحاظ فلسفی چندان قوتی ندارد و مسائل چون شکاف تبیینی
و ...از وثاقــت آن میکاهد ،اما با توجه به تأثیر روزافزون آن،
برگزاری جلســات و ارائه مقاالت پیرامون نقد و بررسی آن از
زوایای مختلف ،همچنان ضروری به نظر میرسد.
پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــ

1. eliminative
2. Patricia Smith Churchland
3. Neurophilosophy; Toward a Unified Science of the
Mind-Brain
4. Paul Churchland
)5. Brain-Wise (2003
)6. Neurophilosophy at Work (2007
7. William Bechtel
)8. Philosophy and Neuroscience (2001
9. John Bickle
10. The Oxford Handbook of Philosophy and Neurosci)ence (2009
11. William Safire
12. Semir Zeki
)13. Art and the brain (1999
)14. Artistic Creativity and the Brain (2001

 .15در این سخنرانی ،تنها به بررسی یکی از این پیامدها ،یعنی تجربهدینی پرداختیم.

16. Methodological Naturalism
17. Ontological (Methaphysical) Naturalism
18. Eliminativism
19. Near Death Experience
20. Out Body Experience
21. scientific
22. Endorphin
23. totally different
’?24. ‘What is it like to be a bat
25. Insideness as a Qualia
26. Uniqueness
27. First person view
28. explanatory gap
29. Hard problems of consciousness
30. Argument from consciousness
31. emergence
32. emergent or a supervenient property

 .33نقدهای دیگری از جمله علیت ذهنی ،تحقق چندگانه و ...به نورورفلسفه قابل طرح است،
که به دلیل مرتفع شدن نیاز ،از آنها عبور میکنیم.

34. Neurotheology
)35. How God Changes Your Brain? (2009
)36. Principles of Neurotheology (2010

 گروه علمی فلسفه دین

تجربهگرایی ،واقعگرایی و خدا
دکتریوسفدانشور
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه1395/10/28 :

تجربهگرایی رویکردی معرفت شناختی است که تجربه را تنها
منبع و روش معرفت علمی (تجربهگرایی علمی) یا معرفت به
طور عام (تجربهگرایی معرفت شناختی/فلسفی) میداند .به
لحاظ تاریخی تجربهگرایی را میتوان در فلسفه یونان دست
کم تا ارســطو پیگیری کرد .اما این اندیشه در تاریخ فلسفه
و علم تحوالت مهمی را از سر گذرانده است .پس از ارسطو
ظهــور علم جدید در انقالب علمی (حدوداً  1550تا 1700م)
عموم ًا یک نقطه عطف در تاریخ تجربهگرایی بهشمار میآید،
چرا که در این دوره روایتی از تجربهگرایی غالب گشــت که
مبنای علم جدید قرار گرفت و همه عینیت و اعتبار علم جدید
به حساب آن گذاشته شد.
این تجربهگرایی آنگونه که اولین بار فرانسیس بیکن آن را
تنسیق کرد او ًال معرفت حسی را علی االصل معرفتی عینی
میداند ،ثانی ًا ،معرفت حسی را در شناخت طبیعت تنها معرفت
عینی میداند ،ثالث ًا ،بر آن است که روش تجربی تنسیق شده
در کتــاب ارغنون نو میتواند بــه گونهای مطالعه طبیعت را
هدایت کنــد که در نهایت در فرآینــد پژوهش علمی هیچ
عنصر غیرحسی دخالت نکند تا عینیت پژوهش و نتیجه آن را
مخدوش سازد .به عبارت دیگر ،ادعا این بود که روش تجربی
به گونهای اســت که نتیجه آن صرف ًا مبتنی بر حس است و
لذا عینیتی که علی االدعا در دادههای حسی است به آن نیز
سرایت میکند.

این درک از روش تجربی به عنوان تنها روش عینی و تنها راه
دستیابی به واقعیت طبیعی در دست تجربهگرایان انگلیسی
(الک ،برکلی و هیوم) تبدیل به یک دستگاه معرفتشناختی
شــد که نه فقط معرفت علمی بلکه همه معرفت انســان را
شــامل گشت .در عین حال ،هیوم از تجربهگرایی خام بیکن
فاصله گرفت و به وضوح نشان داد که سودای عینیتگرایی

و واقعگرایی روش تجربی خام تر از آن اســت که محقق گردد و اساس ًا با
تکیه انحصاری بر دادههای حســی به هیچ معرفتی حتی راجع به طبیعت
نمیتوان دست یافت چرا که استقراء به عنوان روش علم برای این که به
نتیجهای منطق ًا معتبر رهنمون شــود ناگزیر است بر علیت تکیه کند که
هیچ حسی آن را نمییابد .او یکی از دو راه را پیش روی خود میدید ،یا از
تجربهگرایی دســت شوید ویا از واقعگرایی روی گرداند .او البته راه دوم را
برگزید که در واقع همان راه شکاکیت بود.
کانت تالش کرد رخنهای را که هیوم در روش تجربی هویدا ســاخته بود
با تمس��ک به ترکیبیهای پیشین پر کند .او پذیرفت که در فرآیند کسب
معرفت گزارههایی غیر حسی (پیشینی) دخیل هستند که بدون آنها معرفتی
شکل نخواهد گرفت ،در عین حال او این گزارههای غیرحسی را به جای
آنکه در واقعیت جستجو کند در ســاختار ذهن سراغ گرفت .این در واقع
اعالم رسمی مرگ تجربهگرایی واقعگرا به مفهوم سنتی و بیکنی آن بود.
از این پس در سراسر قرن نوزدهم و البته تا حدودی پس از آن پدیدارگرایی
قرین تجربهگرایی بود ،نگاهی که ذهن را در پشــت پرده تأثرات حســی
میبیند و برای آن راهی به ورای این تأثرات نمی شناسد و از این رو سخن
گفتن از عالم واقع را فراتر از توان قوای ادراکی انسان میداند.

اما تجربهگرایی هم در حدوث و هم در بقاء همواره از آنچه در علوم تجربی
میگذشته متأثر بوده است .حقیقت این است که علی رغم این که روش
تجربی با چالشهای فلسفی عمدهای مواجه بوده است ،نگاه واقعگرایانه به
علم در بین دانشمندان همواره از غلبه برخوردار بوده است .آنگاه که هیوم
با تشکیکات فلسفی خود اعتبار منطقی روش تجربی را به شدت مخدوش
ســاخت ،فیزیک نیوتونی در قلمرو علم به مثابه معرفتی واقعنما نسبت به
طبیعت حکمران علی االطالق بود .ازاینرو برای فیلسوفان و به خصوص
فیلسوفان علم بسیار مشکل بود این نگاه واقعگرایانه به علم را نادیده گیرند.
از طرف دیگر اینان نمیتوانس��تند از کنار حقایقی که چالشهای فلسفی
راجع به روش تجربی برمال ساخته بود بیتوجه بگذرند .این وضعیت سبب
ظهور روایتهایی از تجربهگرایی شــد که او ًال ،حضور متافیزیک در این
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روش را میپذیرفت و ثانی ًا ،این حضور را لزوم ًا مخل به واقعنمایی و عینیت
علم نمیدانســت .این تقریر از تجربهگرایی آن را از حسگرایی حاد اولیه
بسیار دور میساخت تا بتواند واقعگرایی آن را حفظ کند.

برهان نظم ارائه دادهاند که به زعم آنان از روشی علمی بهره

آن چه تأمالت علم شناسانه را در این مسیر بیشتر پیش میبرد این بود که
فیلسوفان علم به وضوح دریافتند علم ساختاری نظری دارد .آنان به نحوی
روزافزون متوجه این حقیقت شــدند که علم در عین حال که باید تجربی
باش��د نمی تواند بدون نظریهها و مفاهیم نظــری از قبیل اتم ،الکترون،
میدان ،الکتریس��یته ،انرژی ،جاذب��ه ،ژن و دهها مفهوم دیگر ،که به هیچ
معنای متعارفی به حس در نمی آیند ،بر پا باشد .به این ترتیب ،واقعگرایی
علمیــ حکم میکرد که این مفاهی��م و نظریههای مبتنی بر آنها را علی
االصل حاکی از واقعیــت بدانند .ازاینرو ،واقعگرایی علمی باز هم فاصله
گرفتــن از حسگرایی حاد را الزام میکــرد .این وضعیت تجربهگرایی در

تنها مانعی که ممکن اســت طرح شود این است که تفاوتی
اساســی بین مفاهیم نظری و خدا وجود دارد؛ مفاهیم نظری
مادی و خدا مجرد است .اما چرا باید چنین تفاوتی بین مفاهیم
نظــری و خدا گذر از حس به مفاهیم نظــری را موجه ولی
گذر از حس به خدا را ناموجه ســازد؟ پاســخ احتمالی را باید

دوره معاصر اســت .به عبارتی ،تجربهگرایی در عین حال که تجربه را راه
انحصاری کسب معرفت میداند ،از روش تجربی تنسیقی غیرحس گراوانه
ارائه میدهد .به این ترتیب ،شاهد حضور گونهای از تجربهگرایی هستیم
که گاه آن را تجربه گرای عقل گرا خوانده اند.

حال ســخن این اســت که مشــکل بتوان در این روایت از تجربهگرایی
عنصری را نشــان داد که گذار معرفتی از تجربــه به خدا را منع کند .اگر
میتوان بر اســاس تجربه به مفاهیم غیرمحسوس نظری معرفت یافت،
چرا نتوان از آن به خدای نامحســوس رســید؟ از این رو است که برخی
الهی دانان در غرب که ریچارد سوینبرن نامدارترین آنها است تنسیقی از

میگیرد ،یعنی ساختار استدالل در آن همان ساختار استدالل
علمی است.

در در اصلی جســت که به هیچ وجه از مقومات تجربهگرایی
نیست ،یعنی طبیعتگرایی روششناختی که هر گونه تمسک
بــه امور غیرطبیعی را برای تبیین طبیعت در قلمرو علم غیر
مجاز اعالم میکند .اما این اصل از اساســی هستی شناختی
و اعتباری معرفت شــناختی برخوردار نیست که آن را مبنای
تفکیک درست از نادرســت و حتی علمی از غیر علمی قرار
دهد.
نتیجه آنکه تجربهگرایی یا باید واقعگرا بماند و امکان گذار از
دادههای حسی به خدا را بپذیرد و یا چنین امکانی را نپذیرد و
دست از واقعگرایی بکشد.
و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

 گروه علمی فلسفه دین

بررسی برهان روانشناختی اثبات وجود خدا
دکترسیدمحمدعلیدیباجی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

تاریخ ارائه1395/11/12 :

در این بحث بطور خالصه ازســاختار رفتار امید محور انسان به وجود خدا
اس��تدالل میشود.این استدالل باتوجه به الهام ازیکی از آموزههای قرآن
وبهره گیری از دو اصل «روششناختی وروانشناختی» فراهم میآید:
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الف) استعانت وامید در ساخت رفتاری انسان

ازآخر آیه  18سوره یوسف استنباط میشود که خداوند در
همه کارها ملجا کمک انسان است هرچند خود انسان نداند.
این مطلب با اســتفاده از برخی تفاســیر است که تعبیر علی
ماتصفون را در جمله واهلل المســتعان علی ما تصفون به

معنی “ علیرغم آنچه شما میگویید” ،معنا میکنند( .طبرسی،
مجمع البیان ،جزء ،6ص  .)282در این صورت میتوان چنین
معنایــی را از آیه مورد التفات قــرار داد :خدا در همه زمانها
و مکانها مرجع اســتعانت شماســت اگرچه شما خالف آن
بپندارید .این موضوع میتواند تحت عنوان ساختار استعانت
جو در نهاد آدمی فرض شــود و از استعانت ،امید محوری در
رفتار نتیجه شود.
ب) اصل روش شناختی

عدم قطعیت یــک نظریه از فیزیک جدیــد بود که هرچند
خودش بعدها مورد نقد قرار گرفت اما تاثیر آن در روانشناسی
و دیدگاههای فلســفه علم باقی مانــد و آن عبارت از عدم
قطعیت در رفتار انســان و پدیدههای طبیعی بود .بدینمعنا
که رفتار انسان برای ادامه و همیشگی بودن دارای قطعیت
نیست ،چنانکه حوادث و پدیدههای پیرامون نیز چنیناند یعنی
از ضرورت وقوع برخوردار نیستند .برای نمونه همانطورکه
ممکن اســت فردا طرح و برنامه من باشکست مواجه شود و
کاری که میخواســتم انجام دهم ،انجام نگیرد ،خورشید هم
ممکن اسـ�ت طلوع نکند و زمین بر مدار دیروز خود نباشـ�د
و ....در تجربه فردی خود نمونههای زیادی از امور را ســراغ
داریم که ما خواســتهایم و برای آن تالش کردهایم اما انجام
نگرفته است .بنابراین عدم قطعیت در موضوع رفتار انسانی و
پدیدههای طبیعی را باید ـ عالوه بر یک مساله از فلسفه علم
ـ یک باور عمومی هم تلقی کرد.
ج) اصل روانشناختی

همه ما بهگونهای میاندیشــیم ورفتــار میکنیم که گویی
همیشه جریان امور بسان گذشته خواهد بود،حتی در اندیشه و
رفتارخود حالتهایی را توقع میبریم که فوق رغبت و برنامه
محاسبه شده ما انجام گیرد .همه انسانها بهطور طبیعی به
ادامه کار جهان اعتماد دارند وآینده خود را بهتر از امروز امید
میبرند.
اکنون از تألیف ســه مالحظه باال میتوانیم به این تعبیرات
برسیم:
این فرایندی که در زندگی روزمره ما وجود دارد که برنامهای
را میاندیشیم و امید به انجام آن داریم ،مورد انکار هیچ فردی
نیســت بلکه در نظر همگان امر معقولی است ،اما اگر دقت
کنیم با جریان شناخته شــده از عالم طبیعت ـ چه از لحاظ
علمی و چه از نظر تجارب فردی ـ ناسازگار است زیرا چنانکه

گفته شد ضرورت و تعین امور واقع نه در تجربه ما و نه در علم به اثبات
نرسیده است .اکنون ســوال این است که معقولیت امید در رفتار ما برچه
اساسی است؟

اگر مرادمان از معقولیت یا عقالنیت همان مفهوم متعارف عقالیی باشــد
پس این ســوال مطرح میشود که چرا با وجود شناختی که بهطور فردی
یا علمی از عالم و مجموعه قوانین شــناخته شده آن داریم و میدانیم که
نمیتوان بر ادامه امور جهان اعتماد داشــت ولی اعتماد میکنیم و محور
فعالیــت خود را برامید چرخش فلک و روزگار قرار میدهیم؟ پاســخ این
است که ما بدون آنکه حتماً توجه داشته باشیم امور جهان را بهچیزی که
از عدم ضرورترهاســت یعنی به مبدئی که ماورای جهان است متصل
میکنیم و او خداست و از ناحیه آن مبدا است که امید و اعتماد در ما پدید
میآید ،امیدی که پویا وفزاینده است .امید به ادامه امور عالم در نظر همه
امری معقول اســت و منشأ معقولیت امری انفسی است که از مبدأ آفاقی
برآمده است اگرچه بسیاری از ما آن مبدأ آفاقی را نشناسیم یا مورد التفات
قرار ندهیم.

باید متذکر شــد که مفاد امید در اینجا غیر از مفاد رجا و امثال آن اســت
که بهطور تشــریعی مومنان بدان شناخته میشوند و اعمال و کردار با آن
غنــا پیدا میکند و زندگی انگیزه قوتمندی مییابد .اینها همه موضوعاتی
هســتند که یا از فروع ایمان یا مساوی آن تلقی میشوند و بحث از آنها
جایگاه خاص خود را دارد .امیدی که در اینجا مورد نظر اســت چیزی در
وزان فطرت و ســاختار سرشت رفتاری انســان است و البته تناسب آن با
امید و رجاء تشــریعی امری است مسلّم زیرا امور تشریعی ادامه و مکمل
امور تکوینیاند .اما این تناسب یا مکملیت تشریعی برای تکوینی به معنی
وحدت آن دو نیست.

این مطلب مهم مینماید که آنچه در نیم سده اخیر در غرب تحت عنوان
الهیــات امید در آثار امثال گابریل مارس��ل و یورگن مولتمان ـ مبتنی بر
فضائل س��ه گانه ایمان ،امید و عشق درمسیحیت ـ مطرح شده از گونه
همان امید تشــریعی است و ربط چندانی به بحث ما ندارد ،مگر به همان
صورت که بگوییم این دو باهم منافاتی ندارند بلکه تناسب دارند .این امید
با متعلقاتی چون رستگاری ،رستاخیز ،اخالق ،جاودانگی و بهشت سروکار
دارد در صورتــی که امید مورد بحث ما تنها به اثبات خدا التفات دارد .به
همین صورت بحث حاضر با اصطالح جدید روانشناسی امید که بر عنصر
تفکر برای امیدواری در زندگی در سه مرحله تاکید دارد ،هم متفاوت است.
مقاله چاپ شده در این موضوع از نگارنده:
 .1خدا درآرزوی انسان ،مجله اندیشه دینی ،شماره .1384 ،16
 .2المنهج الســیکولوجی في اثبات وجود الله ،نصوص معاصره ،العدد ،10
ربیع 1428ق.
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گروه علمی فلسفه دین

تبیینهای طبیعی و تجربه دینی
دکتر منصور نصیری
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

تاریخ ارائه1395/11/26 :

پس از آنکه ویلیام جیمز به دستهبندی مسائل تجربۀ دینی پرداخت ،و بعد
از وی اســتیس به «جایگاه عرفان در باورهای دینی» توجه کرد ،امروزه
معرفتی تجربۀ
بررسی ارزش
دغدغۀ اصلی متفکران در بحث تجربۀ دینی،
ِ
ِ
دینی (و توانایی آن جهت اثبات متعلق خود) است.
در این بحث دو طیف کلی از متفکران قرار دارند .یک دســته از آنها منکر
ارزش معرفتی تجربۀ دینی هستند و دستۀ دیگر بر ارزش معرفتی آن تأکید
میکنند .منکران میکوشند برای تبیین تجربۀ دینی تبیینهای طبیعی (به
ویژه تبیینهای عصبشناختی) ارائه کرده ،آن را فاقد عاملی ماورائی قلمداد
کنند و بدین وسیله ارزش معرفتی آن را برای اثبات متعلق خود (برای مثال
برای اثبات خدا) دفع کنند.
فرض کشف
یکی از مباحثی که در این باره مطرح است این است که آیا بر ِ
معرفتی آن باقی میماند؟ به
تبیین طبیعی برای تجربۀ دینی ،باز هم ارزش
ِ
ِ
تعبیر دیگر ،میتوان مدعی شد که حتی با کشف تبیین طبیعی برای تجربۀ
دینی باز هم ارزش معرفتی آن در اثبات متعلقش به قوت خود باقی خواهد
ماند یا زائل خواهد شد؟
در این باره ،دو دیدگاه وجود دارد:
ـ بقاء ارزش معرفتی:
متفکرانی مانند سی .دی .براد ،سوینبرن ،و وینرایت استدالل میکنند که
در صورتی که عدم وجود خدا اثبات نشده باشد ،کشف تبیین طبیعی برای
تجربه دینی ،هرگز خللی در ارزش قرینهای آن ایجاد نمیکند .از نظر آنها،
تبیین طبیعی فقط در صورتی به ارزش قرینهای تجربههای دینی (حجیت
معرفتشناختی آن) ضرر میزند که اثبات شود که خدایی وجود ندارد.
ـ زوال ارزش معرفتی:
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در مقابل ،کســانی چون جف جوردن با دفاع از دیدگاه دوم (زوال حجیت
معرفتشناختی) معتقدند کشــف تبیین طبیعی باعث رد ارزش قرینهای

تجربه دینی میشــود .جوردن تأکید میکند که تبیینهای
طبیعی ،تجربههای دینی را بدون نیاز به مفروض گرفتن خدا
و یا امر ماوراء طبیعی تبیین میکنند.
در این بحث نزاع این دو گروه را بررسی کرده ،دیدگاه سومی
را پیشــنهاد میکنم .به عقیده اینجانب ،میتوان در اینباره
دیدگاه ســومی را مورد تأکید قرار داد؛ این دیدگاه مبتنی بر
تمایز میان دو دسته تجربۀ دینی و سه اصل یا قاعدۀ دینی-
کالمی است که بیان خواهد شد.
معرفتی تجربۀ
الف) استدالل معتقدان به بقاء ارزش
ِ
دینی

 عدم تعارض علّیت خدا با علّیت طبیعی

از نظر وی ،حتی اگر اثبات شــود که تجربههای دینی ناشی
از ناهنجاری روانش��ناختیاند ،نمیتــوان نتیجه گرفت که
تجربههای دینی موهوم هستند؛ زیرا ،ممکن است یک حالت
روانشناختی خاص ،به لحاظ علّی شرط ضروری برای واقعی
بودن تجربههای دینی باشد؛
وینرایت نیز تأکید میکند که طبق آموزههای خداباوری سنتی
هرچند میتوان برای بسیاری از پدیدههای طبیعی تبیینهای
علمی قانعکنندهای به دس��ت داد ،این تبیینها با عمل علّی
ِ
خدا ناسازگار نیس��تند ،بلکه اساس ًا ،این تبیینها مستقیم ًا بر
عمل علّی خدا مبتنی شدهاند.
 تقوم علّی عام خدا

دومین اســتدالل نیز شــبیه استدالل نخســت است؛ این
اســتدالل عبارت اســت از «تقوم علّی عام خدا» و به تعبیر
دیگر «قوامبخشــی علّی فراگیر خدا» .هم ســوینبرن و هم

ویلیام وینرایت اســتدالل میکنند که در هر تجربهای ،خدا
در میان علل آن اســت؛ در واقع ،با توجــه به این نکته که
فرایندهــای علّی فقط به این دلیل وجود دارند که خدا آنها را
تقوم میبخشد ،میتوان گفت ،خدا در فرایند علّ ِی هر تجربه
دینی حضور دارد؛ بنابراین ،تا وقتی که وجود خدا با ادله کافی
رد نشده باشد ،کشف تبیین طبیعی هیچگاه نمیتواند باعث از
بین رفتن حجیت معرفتشناختی تجربه دینی شود.
شناختی
ب) استدالل معتقدان به زوال ارزش معرفت
ِ
تجربۀ دینی

مهمترین استداللی که جوردن برای اثبات این دیدگاه مطرح
میکند« ،نظریــه علّــی ادراک» (causal theory of
 )perceptionو اصول مطرح در آنســت .جوردن ضمن
بیــان این نظریه ،ادله دیدگاه نخســت را با توجه به آن نقد
ِ
و رد میکند .البته ،اســتدالل جوردن ،مبتنی بر این است که
معرفتی
معتقد باشیم که میان منشأ علّی تجربه دینی و ارزش
ِ
آن پیوند مســتقیمی وجود دارد .اما اگر مانند پراگماتیستها،
معرفتــی ادراک را با پیامدهای عملی آن پیوند بزنیم،
ارزش
ِ
ِ
این استدالل محلی نخواهد داشت .با توجه به اینکه طرفین
بحث دلبستۀ پراگماتیسم نیستند ،این استدالل محل بحث
خواهد بود.

با پذیرش نظریه علّی ادراک ،حقیقی 1بودن یک تجربه منوط
به احراز شرایطی است که در اصل زیر (اصل الف) آمده است
(:)62-60 .pp ,5
اصل الف) فقــط در صورتی میتوان گفت که تجربه کردن
چیزی بــا عنوان ( Xمتعلق تجربه) توســط ( Sشــخص
ی اســت که دارای سه شرط
تجربهکننده) یک ادراک حقیق 
باشد:
 XÓÓبرای  Sحاضر باشد (شرط حضور)؛
ÓÓتجربه  Xتوســط  Sبه شیوهای مناسب توسط  Xایجاد
شده باشد (معلول  Xباشد) (شرط علّی)؛
 SÓÓبداند که آنچه که ادراکش میکند  Xاست (شرط
آگاهی).

الزمه شــرط ( ،)1یعنی «شرط حضور» ،این است که یک ادراک تنها در
صورتی حقیقی است که متعلق آن وجود داشته باشد و در محدوده معرفتی
فاعل شناسا باشد .بدین قرار ،برای آن که شخص یک درخت را مشاهده
کند ،آن درخت باید در محدوده بینایی او باشد.

ادراک حقیقی،
الزمه شــرط ( ،)2یعنی «شرط علّی» ،آن است که متعلق ِ
نقش مناســبی در تحقق آن تجربه ایفا کند .البته ،درست است که دربارۀ
مفاهیم علیت و حضور که در شــرط ( )aو شــرط ( )bآمدهاند بحثهای
متعددی وجود دارد ،اما به هر روی ،اگر بنا باشــد آگاهی  Sاز  Xرا ادراک
حقیقی قلمداد کنیم X ،باید نقش مناسبی در تحقق تجربه مزبور توسط
 Sداشته باشد .بدین ترتیب ،اگر بناست تجربه دینی نوعی ادراک قلمداد
شود ،باید هر دو شرط ( )aو ( )bدر آن باشند .بنابر این ،برای آن که  Sدر
تجربه دینی ،خدا را ادراک کند او ًال ،باید خدا وجود داشته باشد ،و ثانی ًا ،باید
خدا نقش علّی مناسبی در تجربه او داشته باشد.

با توجه به اصول مطرح در نظریه علّی ادراک ،چنانچه تبیین طبیعتگرایانه
قانعکنندهای برای تجربه دینی کشف میشود در واقع ،نشان داده میشود
که یکی از دو شــرط ( )1یا ( )2وجود ندارد و از این رو ،ارزش قرینهای آن
و به تعبیر دیگر ،حجیت معرفتشناختی آن از بین میرود .از اینرو ،جف
جوردن تأکید میکند که حتی بدون داشــتن استدالل خوب بر عدم وجود
خدا ،کشف تبیین طبیعی برای تجربه دینی ،دست کم ،دلیل موجهی خواهد
بود بر این که نه شرط ( )1و نه شرط ( )2در تجربههای دینی وجود ندارند.

در این میان ،شــرط ( ،)2یعنی «شرط علّی» نویدبخشتر و مهمتر است
(.)62-61 ,5

الزمه شــرط علّی این اســت که  Sتنها در صورتی ادراک حقیقی از X
دارد که  Xنقش علّی مناســبی در تحقق تجربه  Sداشــته باشد .یعنی
 Xباید شــرطِ علّی ضروری مناسبی برای تجربه  Xتوسط  Sباشد .بنابر
این ،تحقق تجربه  Xبدون دخالت  Xاثبات میکند که تجربه  Xادراک
حقیقی  Xنبوده است؛ به تعبیر دیگر ،اثبات میکند که شرط علّی در این
ِ
تجربه وجود نداشته اســت .از این نظر ،جوردن مدعی است که میتوان
نشان داد که در تجربههایی که از تبیین طبیعی قانعکنندهای برخوردارند،
حتی اگر خدا وجود داشته باشد نقش علّی مناسب را در آنها نداشته است.
پینوشت :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گروههای علمی



 گروه علمی فلسفه حقوق

گروه علمی فلسفه حقوق

 مدیرگروه:حجتاالسالموالمسلمینحمیدپارسانیا

 دستیار پژوهشی :سید سعید راست خدیو

تقنین پژوهی منظوم بر مدار عروض حقوق مدرن
آقای دکتر محمد جواهری
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

تاریخ ارائه1395/08/03 :

به اتکاء فضاي ترسيم شده از ديدگاهها و نظريات مطرح در ادبيات حقوق
مدرن در خصوص تبيين و چيستي داللت معنايي اصطالح «نظريه تقنيني»
مــي توان ادعا نمود اصطالح مذکور به نوعي داللت کننده بر يک ايده و
يک نظام واره فکري منســجم و مشخص در حوزه هنجارسازي حقوقي
در دانش حقوق مدرن اســت .اين ايده که خود برســاخته و والدت يافته
در دامان جريان روشــنفکري اروپايي است تالش مي نمايد تا به واسطه
تعريف يک مجموعه منسجم از مفاهيم و گزاره هاي توصيفي و تجويزي،
فرآيند آگاهانه و دفعي هنجارســازي حقوقي در ارکان تقنيني دولتهاي
مدرن را ســامان دهي نموده و خطر شکلگيري استبداد در اين ارکان را
به حداقل رســاند .همچنين فلسفه وجودي ديگر نظريه تقنيني در ادبيات
حقوقي مدرن را ميتوان توانمندسازي جوامع گسسته از سنت و بي تقيد
نسبت به نظامهاي هنجاري شريعت بنيان ،در ساماندهي و نظمبخشي به
تعامالت و رفتارهاي اجتماعي شهروندانشان تحليل نمود.

براين اس��اس «نظريه تقنيني» ،نظام واره منس��جمي از مفاهيم و قواعد
هنجاري حاکم بر فرآيند تقنين اس��ت که تالش مينمايد با ارايه تعريف
مش��خصي از نهاد قانون و فرآيند وضع آن و نيز بايستههاي حاکم بر اين
فرآيند ،مسئله تقنين در جوامع مدرن را توجيه نمايد .نظامواره نظري مذکور
مجموعة کامل و منسجمي از مفاهیم ،اصول ،پیش فرضها و انگارههایی
است که ضمن توصیف چیستي و حقیقت قانون و تعیین سازکار و ساختار
مشروع وضع آن ،الزامات کيفي حاکم بر مفاد قانون و سنجههاي ارزيابي
مشروعيت قانونگذاران را نیز تجویز مینماید.
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اولين مولف��ه نظريه تقنيني به ارائه تعريف نهاد قان��ون در جامعه مدرن
ميپ��ردازد .در اين تعريف مفهوم قانون به مثابه یکی از مولفههای نظریه
تقنینی مدرن ،قاعده حقوقی و الزامی رفتاری معرفی ميشود که به صورت
موضوعه به تصویب رسیده ،ضمانت اجرای خویش را از دولت اخذ کرده،
ناظر به بعد زندگی اجتماعی تابعان خود بوده و البته ریشه در اراده عمومی
و خواست حداکثری شهروندان جامعه سیاسی دارد .این نهاد متکی بر نظام
بینشی و ارزشی شکل گرفته در عصر روشنگری است و با الهیات آسمانی

و نیز بخش عمدهای از مباحث متافیزیکی نسبتی ندارد.

مولف��ه دیگر نظریه تقنینی مدرن ،بح��ث مینمایند افراد یا
نهادهای صالح در مس��ئله قانونگ��ذاری ،در چه حوزهها و
اموری ،و البته با رعایت چه س��نجهها و کیفیتی حق اعمال
صالحیت تقنینی خود را دارند .البته حقوق دانان روشنفکر در
خصوص این که عقالنیت تقنینی چیست و از چه معیارهایی
تشکیل میشود نیز ،اختالفاتی با یکدیگر دارند و میتوان سه
رویکرد را در اندیشه ایشان پیگیری نمود.

در رویک��رد اول ،عقالنی��ت تقنینی به نوعی فرمالیس��م و
صورتگرای��ی حقوقی گره میخ��ورد .در حقیقت از آنجاکه
در جامع��ه مدرن معیارهای هنج��اری فراموضوعه ،به نحو
فزایندهای اعتبار خود را از دس��ت دادهاند به ناچار معیارهای
احراز مش��روعیت قوانین ماهیت شکلی و رویه يافته اند .در
چنین شرایطی رعایت تشریفات قانونی دمکراتیک در تامین
و صیانـ�ت از بعد مش��روعیت قانون ،نقش موثر و چه بسـ�ا
انحصاری ایفاء مینماید.

رویکرد دوم نسبت به مسئله عقالنیت تقنین ،با رویکردهای
ماهوی و نگرشهای ارزشگرایانه قرابت بیش��تری دارد ،به
اینمعنا ک��ه منصرف از مرجع وضع و می��زان انطباق یک
قانون با قانون فرادس��ت ،الزم است محتوای قوانین و پیش
نویسهای مورد بررسی در فرآیند قانونگذاری از جهت میزان
همسویی و انطباق با موازین اخالق مدرن ،قواعد سود انگارانه
مبتن��ی بر مصالح اجتماعی و اصول سیاس��ی مورد پذیرش
جامعه سیاسی ،مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.
اما در رویکرد سوم که میتوان آنرا رویکرد حداکثری و مبتنی
بــر جمع میان الزامات دو رویکرد صوری و ماهوی عقالنیت
تقنین قلمداد نمود اجزای تشکیل دهنده یک عقالنیت ایدهآل

گرايانه ،از اجتمــاع و همراهی پنج نوع مختلف از عقالنیت
تشــکیل میگــردد .1 1:عقالنیت زبانــی(Linguistic
 .2 ) Rationalityعقالنیت صوری -قانونی (Legal-
 .3 )Formal Rationalityعقالنیــت عملگرایانــه
( .4 )Pragmatic Rationalityعقالنیت غایت مدارانه
( )Teleological Rationalityو  .5عقالنیت اخالقی
(.)Ethical Rationality

سومین مولفه تش��کیل دهنده اجزای نظریه تقنینی مدرن،
توجیه مش��روعیت و صالحیت قانونگ��ذار بر مبنای نظریه
نمایندگی سیاس��ی اس��ت .داس��تان چرای��ی و چگونگی
شکلگیری و پذیرش این مولفه این چنین آغاز میشود که
در نهضت روشنفکری ،انس��انگرايي به مثابه یک ارزش و
یک بنیاد نظری در واکنش به انديشه مسيحي شکل گرفت
تا بر خالف انديشه ديني به جاي تأکيد بر خدا ،جايگاه انسان
را در کانون توجه خود قرار دهد .در همین راس��تا آباء نهضت
روشنفکری همچون کانت و وارثان برحق این جریان فکری
در عصر حاضر ،هم آوا و یک صدا تاکید داش��ته و دارند که
منشأ هر قانونی باید خود انسان باشد.

اميد است که نتايج و دستاوردهاي اين مقاله به عنوان اولين گام در مسير
صورتبندي مفاهيم ،بايستهها و الزامات پردازش شده در خصوص نظريه
تقنيني جامعه ايران اسالمي مورد توجه صاحب نظران و انديشمندان ديگر
ق��رار گيرد و در پژوهش هاي آتي اين قلم و نويس��ندگان ديگر ،تحليل
انتقادي نظريه تقنيني مدرن ،امکانس��نجي وامگيري از نظريه مذکور در
س��امان دهي نظام حقوقي-سياسي جامعه ايران اسالمي و نيز تالش به
منظور نظريه پردازي بومي و بيان مولفه هاي نظريه تقنيني همسو با مباني
ارزشي و بينشي ايران اسالمي ،موضوع بحث و پژوهش قرار گيرد.
پینوشت :ـــــــــــــــــــــــــــ

[ ]1تصویر نسبتا شفاف و توضیحات کاملی در خصوص این بحث در آثار ذیل آورده شده است:

Manuel Atienza, "Sociologìa Jurìdica y ciencia de la legislación", in R. Bergalli (coord.), El Derecho y us Realidades.
Investigación y Enseñanza de la Sociologìa Jurìdica, Barcelona, PPU, 1989a
Manuel Atienza, "Contribución a la teorìa de la legislación",
;Doxa, No. 6, 1989b
Manuel Atienza, Contribución a la teoría de la legislación,
Madrid, Tecnos, 1997a.

 گروه علمی فلسفه سیاسی
ف لکزایی
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر نج 

 دستیار پژوهشی :آقای محمدباقر خراسانی

سقراط نبی و حکمت نبوی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر محسن رضوانی
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه1395/07/07 :

براس��اس آثار و منابع مکتوب ،س��قراط ،افالطون و ارسطو
نخس��تین فیلس��وفانی بودند که به مباحث فلسفه سیاسی
پرداختند؛ فیلسوفانی که نه تنها در دوره و زمانه خود ناشناخته
بودند ،امروزه نیز نه بهلحاظ نام و نشان ،بلکه بهلحاظ محتوای
فلس��فه همچنان ناشناختهاند .تصویر رایج و متداول غرب از
فیلسوفان سهگانه ،نمایانگر فیلسوفانی مشرک و ملحد است
که در جستوجوی حل مش��کالت فلسفی از راه عقل تنها
بودند .درمقابل ،تصویر حکمای اس�لامی از این فیلسوفان،

نش��اندهنده فیلسوفانی موحد و الهی اس��ت که در جستوجوی فلسفی
خویش عالوه بر عقل ،اهتمامی به الهام و اشراق داشتند .به نظر میرسد
با مطالعه و تحلیل دقیق برخی از آثار افالطون میتوان تصویر سومی هم
ارائه داد که ارتباط وثیقی با فهم درست «شخصیت سقراط» دارد .بررسی و
تحلیل چهار رساله اثوفرون ،آپولوژی ،کریتون و فایدون که نمایانگر سقراط
تاریخیاند ،تصویری مغایر از تصویر رایج غربی و متعالی از تصویر مشهور
اس�لامی به ما نشانمیدهند .به ویژه رساله مهم و معتبر آپولوژی که بر
مدعای ما تصریح دارد.
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گروههای علمی


گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

«سقراط نبی» تصویر مهمی است که از عبارات متعدد رساله آپولوژی
و برخی رس��ایل دیگر افالطون به دس��ت میآید .سقراط به دو اتهام
پرس��تش خدایی غی��ر از خدایان یونان و در نتیج��ه انحراف جوانان،
دســتگیر و به زندان افکنده میش��ود و در دادگاه ،قبل از نوشـ�یدن
ش��وکران ،به دف��اع از عقیده و عمل خویش میپ��ردازد« :مردم ،خدا
مأمورم کرده اس��ت تا در جستوجوی دانش بکوشم و خود و دیگران
را بیازمای��م» (آپولوژی ،بند « .)29با همه م��ردم ،اعم از پیر و برنا و
هموطن و بیگان��ه ،بدینگونه رفتار خواهم کرد ،ولی به ش��ما آتنیان
که به من نزدیکتر از دیگرانید بیش��تر خواه��م پرداخت؛ زیرا خدا به
م��ن فرمان داده اس��ت که چنین کنم ،و معتقدم هیچ س��عادتی برای
ش��هر من باالتر از خدمتی نیس��ت که من برای پیروی از فرمان خدا
به شــما میکنم» (آپولوژی ،بنـ�د « .)30آتنیان ،من برای خود از خود
دفاع نمیکنم ،بلکه در اندیش��ه شما هس��تم تا با کشتن من دست به
گن��اه نیاالیید و دربرابر خدا مرتکب کفران نعمت نش��وید؛ چه اگر مرا
از میان بردارید ،بهآس��انی نخواهید توانست کسی پیدا کنید که مانند
من ازجانب خدا به یاری ش��هر شما فرستاده شده باشد» (آپولوژی ،بند
« .)30راس��تی این سخن که خدا مرا به ش��هر شما فرستاده است ،از
اینجا میتوانید دریافت که کاری که من میکنم کاری بش��ری نیست؛
زیرا چگونه ممکن اس��ت آدمیزادهای سالهای دراز به خانه و زندگی
شخصی خود پشت کند و شب و روز در اندیشه رهایی هموطنان خود
باشد و بدینمنظور سر در پی یکایک شما بگذارد و چون پدر یا برادری
مهتر با ش��ما گفتوگو کند و همواره به ش��ما اندرز دهد که در کسب
فضیلت بکوشید» (آپولوژی ،بند .)31

به نظر میرسد توجه به عبارات مزبور یادآور رسالت انبیای الهی است
و نقش مهمی در فهم ش��خصیت حقیقی س��قراط دارد؛ زیرا هم اتهام
به س��قراط و هم پاس��خ به آن مش��ابه اتهام به پیامبران و پاسخ آنان
اس��ت .عالوه بر شخصیت نبوی س��قراط ،حکمت سقراطی نیز نبوی
اس��ت که میتوان اصول آن را در سه رساله دیگر افالطون جستجو
کرد .توحید ،نبوت و معاد س��ه اصل اساسی مورد تأیید و تأکید سقراط
نبی است .براس��اس تصویر جدید ،مقام س��قراط در عرض افالطون
و ارس��طو قرار ندارد ،بلکه در طول آنهاس��ت .افالطون مرید و مقرر
برجسته سقراط است که به بسط و تعمیق مباحث مراد خویش پرداخت
و ارس��طو هرچند ش��اگرد و وارث علمی افالطون اس��ت ،تحت تأثیر
شــرایط و مباحث زمان��ه ،چندان پایبند به اصول و آموزههای اسـ�تاد
خویش نماند .بنابراین ،اگر تصویر اخیر ،تصویری درس��ت از سـ�قراط
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باش��د ،خاستگاه و بنیان فلسفه و فلسفه سیاسی ،دیگر آن
گونه نخواهد بود که همواره تصور میشد.

اتخ��اذ هر یک از تصاویر س��هگانه مزبور ،پیامدها و نتایج
خاصی در فهم رابطه میان فلسفه سیاسی اسالمی و فلسفه
سیاسی س��قراطی بهدنبال خواهد داشت .اندیشمندانی که
تصویر نخس��ت ،یعنی سقراط و افالطون مشرک و ملحد
را اتخاذ میکننـ�د ،نوع ًا در برقراری رابطه میان فلسـ�فه
سیاس��ی اس�لامی و فلسفه سیاسی س��قراطی با مشکل
ناهماهنگی و ناس��ازگاری مواجهاند .بنابراین ،در تفسـ�یر
این رابطه ،یا فیلسـ�وفان اس�لامی را همانند فیلسـ�وفان
س��قراطی در باطن مش��رک و ملحد میدانند؛ یا آنان را
فیلسوفان مؤمن به دین و آموزههای اسالمی میدانند که
در پیروی از فلسفه س��قراطی دچار خطا و تناقض شدند؛
و یا عالقه فیلس��وفان اس�لامی به فیلسوفان سقراطی را
نه بهمعنای پیروی و تبعیت ،بلکه بهمعنای عالقه دانشـ�ی
و تاریخی میگیرند .اندیش��مندانی که تصویر دوم ،یعنی
س��قراط و افالط��ون متأل��ه را اتخاذ میکنن��د ،نوع ًا در
برقراری رابطه میان دو فلس��فه سیاسی یادشده با مشکل
محتوایی مواجه نیس��تند .بنابراین ،در تفسیر رابطه مذکور،
فیلسوفان اسالمی را انس��انهای آگاه و فهیمی میدانند
که با انتخاب و اس��تدالل ب��ه هماهنگی میان آموزههای
س��قراطی و آموزههای اسالمی پرداختند و فلسفه سیاسی
بدیعی را تأس��یس کردند که همچنان دارای اصالت است.
با اینکه ،تصویر دوم نسبت به تصویر نخست ،از برتری و
اتقان خاصی برخوردار است ،اما درصورتیکه تصویر سوم،
یعنی سقراط نبی اتخاذ شود ،فضای جدیدی ایجاد خواهد
شد که نه تنها بهآس��انی میتواند مسائل میان دو فلسفه
سیاسی سقراطی و اس�لامی را پاسخ دهد ،بلکه میتواند
افقهای تازهای برای مطالعه فلسفه و فلسفه سیاسی ارائه
دهد .بهعنوان نمونه ،با تفسیری که قرنها در فهم فلسفه
س��قراط و افالطون پنهان مانده اس��ت ،بهخوبی میتوان
پیوند میان فلس��فه با دین یا عقل با وحی را نش��ان داد،
بدون آنکه دچار افراطوتفریط مکاتب مختلف فلسفی شد.

 گروه علمی فلسفه سیاسی

ظرفیتشناسی نظریه اعتباریات در حوزه فلسفه امنیت ()1
حجتاالسالم والمسلمین دکتر نجف لکزایی
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/08/19 :

بحث فلسفه امنیت اخیراً مطرح و مورد توجه قرار گرفته است
و این در حالی اســت که به شــدت به آن نیــاز داریم و اگر
مراقبت نکنیم با مباحث ترجمهای مواجه خواهیم شد.
فلسفه امنیت سه کاربرد مهم دارد و از سه جهت میتوان به
بحث فلسفه امنیت پرداخت:
ÓÓفلســفه علم امنیت /علوم امنیتی /که از فلسفه مطالعات
اسالمی امنیت میتوان صحبت کرد.
ÓÓفلســفه پدیده امنیت /که از پدیدههای امنیتی صحبت
کنیم.
ÓÓفلسفه و امنیت که ده مسئله مهم دارد.

فلسفه علم امنیت مشتمل بر مسائل دهگانه زیر است:
ÓÓشناســایی ماهیت دانــش امنیت و چیســتی ،چرایی و
چگونگی آن
ÓÓهندسه ،قلمرو و ســاختار دانش امنیت و بیان مهمترین
مسائل آن
ÓÓتحلیل مفهومی و معنایی مفاهیم کلیدی دانش امنیت

ÓÓمباحث معرفت شــناختی دانش امنیت مانند چگونگی
توجیــه و اثبات گزارهها و بیان سرشــت واقع نمایانه یا
ابزار انگارانه آنها
ÓÓروششناسی و کشف رویکردها و رهیافتهای دانش
امنیتی

ÓÓپیش فرضها و مبادی علمــی و غیرعلمی(تبیین روان
شناختی و جامعه شناختی) دانش امنیت و رفتار جمعی
و تاثیر گذار عالمان امنیتی
ÓÓغایت و کارکــرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش
امنیت
ÓÓمطالعه تطبیقی گرایشها و مکاتب مختلف امنیتی

ÓÓنسبت و مناســبات (تاثیر و تاثر) دانش امنیت با علوم و
رشــتههای علمی همگون و مرتبط مثل فقه و اخالق و

علوم سیاسی و....

ÓÓآسیبشناسی و کشف بایستههای دانشهای امنیتی

در بحــث گرایشها و مکاتب مختلف امنیتی بــا توجه به نو بودن بحث
فلسفه امنیت در کشور ما بیشتر نگاه وارداتی به بحث نظریه امنیت است
مثل :نظریه امنیتی رئالیستی ،فیمنیستی ،انتقادی ،جهان س ّوم و ...که تمام ًا
غربی است .در این نظریهها یک ویژگی مشترک وجود دارد و آنکه وقتی
خواستند امنیت را تعریف کنند بقای دنیوی م ّد نظر آنها بوده است ،و بقاء
اخروی هم که به این بقاء دنیوی اگر بخواهد ضمیمه شــود ،وجود ندارد.
البته اختالف نظرهایی هم نسبت به امنیت دارند :رئالیستها بهدنبال بقای
دولت هستند ،درحالیکه لیبرالها بقاء فرد را میگویند ،در اینکه چه چیزی
بقاء داشته باشد با هم اختالف نظر دارند.

در ابعاد امنیت هم اختالف نظر دارند که آیا امنیت فقط در بُعد نظامی است
یا اینکه امنیت در ابعاد زیست محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...هم وجود
دارد .در نگاه رئالیســتی فقط امنیت نظامی مد نظر هســت ولی لیبرالها
مضیق بودن امنیت هم دارند.
امنیت را موسع میبینند .اختالف در ّ
موسع و ّ
در مکتب امنیتی رئالیســتی اصل بر ناامنی است ،شما باید دنبال مدیریت
باشــید تا ناامنی را از خودتان دور کنید .یا ارتشهای اجارهای درست کنید
تا نا امنی مدیریت شــود .کانالها و مسیرهایی باز شود تا خشونتها جای
دیگری بروز پیدا کند فقط باید از منطقه و از خودمان و خودتان با مدیریت
دور شوند.
فلسفه پدیده امنیت میتواند واجد کاربردهای ذیل باشد:

معنای اول :علل اربعه ،به ویژه علت غایی

معنای دوم :از انواع فلسفه مضاف ،مشتمل بر مسائل زیر:
ÓÓچیستی امنیت :روششناسی امنیت پژوهی؛
ÓÓمبانی و مؤلفههای امنیت؛
ÓÓانواع امنیت؛
ÓÓمنابع امنیت؛

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

149

گروههای علمی



ÓÓانسجام و قانونمندی امنیت؛

گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

ÓÓتعالی و انحطاط امنیت؛
ÓÓکارکردهای امنیت؛

ÓÓمناسبات امنیت با دیگر مفاهیم اساسی حیات انسان.
کاربردهای امنیتی نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی

عالمه طباطبایی به صراحت از امنیت صحبت نکرده بلکه بحث اعتباریات
را مطرح کرده و ما معتقدیم بحث اعتباریات ظرفیتهایی دارد که میتواند
فلســفه امنیت و نظریه امنیت را تولید و بدست آورد .نظریه اعتباریات به
معنای عام یکی از قویترین نظریههاست هم در نقد مکاتب موجود و هم
در بهرهگیری از آن میتوان نظریه جدیدی ارائه داد.

عالمه در آثار و موارد متعددی این بحث (اعتباریات) را مطرح کرده و جوانب
مختلف آن را روش��ن کرده است( .در تفسیر المیزان ذیل آیات  213سوره
بقره و  200آل عمران .نیز رسالههای مستقل دیگر) در این گفتار عمدت ًا از
مهمترین اثر ایشان در این باب ،یعنی اصول فلسفه و روش رئالیسم ،که با
تفسیر و توضیح استاد مطهری منتشر شده است ،استفاده شده است .بحث
انس��انش��ناسی عالمه طباطبایی با بحث ادراکات گره خورده است .به
نظر عالمه طباطبایی علوم و ادراکات آدمی دو گونه است  :یکی واقعی ،و
دیگری اعتباری .علوم و ادراکات واقعی ،از خارج و هستی حکایت میکنند،
و علوم و ادراکات اعتباری ،گرچه از جهاتی با جهان واقع نس��بت و ارتباط
دارن��د اما از خارج حکایت نمی کنند ،بلکه مقام آنها مقام جعل و اعتبار و
آفرینش و قرارداد و فرض اس��ت و از این جهت ،با استعاره مشابهت دارند.
ادراكات اعتبارى در مقابل ادراكات حقيقى اس��ت .ادراكات اعتبارى فرض
هايى است كه ذهن به منظور رفع احتياجات حياتى ،آنها را ساخته و جنبه
وضعى و قراردادى دارد و با واقع و نفس االمر س��ر و كارى ندارد .ادراكات
حقيقى را مىتوان در براهين فلسفى يا علمى -طبيعى يا رياضى -جا داد و
نتيجه علمى يا فلسفى گرفت و همچنين مىتوان از يك برهان فلسفى يا
علمى يك ادراك حقيقى بدست آورد ،ولى در مورد اعتباريات نمىتوان چنين
استفادهاى كرد. 1ادراكات حقيقى تابع احتياجات طبيعى موجود زنده و عوامل
مخصوص محيط زندگى وى نيست و با تغيير احتياجات طبيعى و عوامل
محيط تغيير نمىكند ،اما ادراكات اعتبارى يك سير تكاملى را طى مىكند.
ادراكات حقيقى ،مطلق و دائم و ضرورى است ولى ادراكات اعتبارى نسبى
و موقت و غير ضرورى است.
تميز و تفكيك ادراكات حقيقى از ادراكات اعتبارى بس��يار الزم و ضرورى
و عدم تفكيك آنها از يكديگر بس��يار مضر و خطرناك است و همين عدم
تفكيك اس��ت كه به تعبیر مطهری بسيارى از دانشمندان را از پا در آورده
است كه بعضى اعتباريات را به حقايق قياس كرده و با روشهاى عقالنى
مخص��وص حقايق در اعتباريات س��ير كردهاند و بعضى به عكس ،نتيجه
مطالعات خود را در مورد اعتباريات درباره حقايق تعميم دادهاند و حقايق را
2
مانند اعتباريات مفاهيمى نسبى و متغير و تابع احتياجات طبيعى پنداشتهاند.
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از آنجا که انسان موجودی علمی و فعال است و در موجود علمی ،اراده از

علم پیروی میکند ،بنابراین انسان برای انجام فعالیت ،نیازمند
علوم و ادراکاتی اس��ت که اراده او را به سوی عمل و فعالیت
برانگیزاند .این علوم و ادراکات ،علوم و ادراکات اعتباری است
که ویژگی انگیزش در آنها وجود دارد .ایش��ان اعتباریات را از
جنبه نسبت با اجتماع ،به دو گونه تقسیم کردهاند -1 :اعتباریات
پیش از اجتماع -2 .اعتباریات پس از اجتماع .اعتباریات پیش
از اجتماع ،اعتباریات عمومی عمدتاً ثابت ،و اعتباریات پس از
اجتماع ،اعتباریات خصوصی متغیر هستند.

اعتباریات اجتماعی ،در اساس و بنیاد متغیر بوده و در معرض
تح��ول و دگرگونی اند و اعتبارات ثاب��ت ،اعتباریات پیش از
اجتماع هستند که با هر شخص انسانی همراهند و در نسبت
میان انسان و ماده خارجی ظهور و بروز دارند .بنابراین ،احکام و
قوانین ناظر به ارتباط انسان با جامعه و احکام و قوانین اجتماعی
که در جامعه متحقق میگردند ،متغیر و پویا هستند.

همچنین باید توجه داش��ت که ثبات احکام و قوانین دسته
اول ،یعنی عمومی و ثابت و پیش از اجتماع نیز نسبت به دسته
دوم ،یعنی خصوصی و متغیر و پس از اجتماع معنا دارد ؛ وگرنه
اعتباریات پیش از اجتماع ،هم از جهت تصرف برخی اعتباریات
عمومی ،مانند اعتبار اخف و اسهل ،در اعتبارات عمومی دیگر
دچار سعه و ضیق و دگرگونی در مصادیق میشوند .و «تغییر
اعتبارات خود یکی از اعتبارات عمومی است ».

اعتباریات پیش از اجتماع مواردی است از قبیل وجوب ،حسن
و قبح ،انتخاب اخف و اسهل ،اصل استخدام و اجتماع ،اعتبار
حس��ن عدالت و قبح ظلم ،اصل متابع��ت علم ،اعتبار ظن
اطمینانی ،اعتبار اختصــاص ،اعتبار فائده و غایت در عمل،
و تغییر اعتبارات .اعتباریات پس از اجتماع مواردی اســت از
قبیل اصل مالکیت و اعتبار تبدیل ،کالم و سخن ،ریاست و
مرئوسیت ،اعتبار امر و نهی و جزا و مزد ،و....

به هر حال اعتب��ارات عمومى (اعتبارات قبل االجتماع) چون
اعتباراتى هس��تند كه انسان در هر تماس كه با فعل مىگيرد
از اعتبار آنها گريزى ندارد يعنى اصل ارتباط طبيعت انسانى با
ماده ،آنها را به وجود م��ىآورد ازاينرو هيچگاه از ميان نرفته
و تغييرى در ذات آنها پيدا نمىش��ود .ضابطه و معیار علوم و
ادراکات اعتباری این است که  .1 :وابسته به قوای فعاله انسان
است .2 .در آنها «باید» یا «ضرورت» را بتوان لحاظ کرد.

چرا علوم و ادراکات اعتباری به وجود میآید یا انقسام مییابد ؟
این نظام طبیعت است که با قرار دادن ساختمان ویژه وجودی
برای انسان ،او را به گونهای قرار داده که برای برطرف ساختن
احتیاجات وجودی خود ،به علوم و ادراکات اعتباری روی آورد
و بدین گونه میخواهد ،آثاری واقعی و حقیقی در خارج ایجاد
کند و از این ساختمان وجودی و مکانیزم خاص ،طی طریق

ویژه انسان در مسیر حرکت تکاملی او را در نظر داشته است.

ضمنی و عملی اولیه دایر بر استخدام متقابل را نادیده گرفته و استخدام یک
طرفه به نفع خویش را بر دیگران تحمیل میکردند .این صورت از زندگی
را به طور حقیقی نمی توان اجتماع نامید ،بلکه این صورت ،همان استخدام
مذموم و اس��تبدادی اسـ�ت 4.جعل و ارائه مکاتب امنیتی متدانیه مطابق با
اعتبارات مختلف در همین نقطه است که صورت میگیرد.

از جمله اعتباریات پیش از اجتماع ،سه اصل استخدام ،اجتماع
و عدالت است « .انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از
همه ،سود خود را میخواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود،
سود همه را میخواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه ،عدل
اجتماعی را میخواهد .در این تحلیل فلس��فی ،اعتبار اجتماع
و زندگی اجتماعی ،از نظر هستیش��ناختی به اعتبار استخدام
منتهی شده و زندگی اجتماعی برقرارداد ضمنی و عملی مبتنی
گردیده اس��ت که همانا سود و منفعت و مصلحت همگانی و
طرفینی و مبتنی بر عدالت اجتماعی اس��ت .در واقع ،عدالت
اجتماعی خود به سود رسانی متقابل و استخدام طرفینی تعریف
3
شده است.

بنابراین هرگاه انسانی بر دیگری قدرت یابد ،اثر حکم اجتماع تعاونی و حکم
عدل اجتماعی ضعیف میشود و قوی آن را در حق ضعیف رعایت نمی کند.
وجود و ظهور این اختالف ،نیاز به تش��ریع را که جعل قوانین کلی است ،را
پدید میآورد و عمل به تش��ریع اختالف را رفع میکند و هر ذی حقی را
به حق خود میرساند .ازآنجاکه اختالف مذکور ناشی از ساختمان وجودی
انسان بود ،به وسیله همان ساختمان وجودی و قوای آن ،از جمله عقل قابل
رفع نیس��ت و زندگی اجتماعی برای عدالت اجتماعی نیازمند شکفتگی و
ظهور آگاهی خاص و ادراک مخصوصی اس��ت که در نوع انسان به ذخیره
نهاده شده و در حقیقت انسان مکمون است و در آحادی از این نوع فعلیت
مییابد و آن را وحی و نبوت مینامیم.

بنابر این در این تحلیل :

« -1مصلحت» ،سود و منفعت همگانی و طرفینی اساس قرار
داد اجتماعی قرار گرفته است.

به عالوه ،عقل در ابتدا در انس��ان بالقوه و تحت س��یطره خشم و شهوت
است و نیازمند تایید الهی به نبوت و تربیت صالحه است 5.بنابراین در نظریه
ادراکات اعتباری ،دین از آغاز ناظر به زندگی اجتماعی انسان و دنیا است و
برای برقراری عدالت اجتماعی و تربیت انسان آمده است .تولد نظریه امنیتی
دینی ،که نگارنده از آن به عنوان امنیت متعالیه یاد میکند در همین نقطه
است که صورت میگیرد.

 -2زندگ��ی اجتماع��ی مدنی و تعاونی ب��ه رعایت و تحقق
«مصلحت» ،سود منفعت همگانی مبتنی گردیده است.

 -3عدال��ت اجتماعی به رعایت تحقق «مصلحت» همگانی
تفسیر شده است.

در مقابل تحلیل فلس��فی ارائه ش��ده ،یک واقعیت تاریخی
نیز وجود دارد و آن این که در اجتماعات بش��ری ،گروهی از
قدرتمندان همین که زمینه و فرصت را مهیا میدیدند ،قرار داد

ردیف

وجوه و ابعاد امنیتی نظریه اعتباریات در جدول زیر آمده است:

اعتبار محرک رفتار

1

انسان از همه چیز و همه کس سود

2

برای سود خود ،سود همه را میخواهد

خود را میخواهد.

(به ســود نگاه مثبت یــا منفی نباید

نتیجه
استخدام

وجوه امنیتی
یکطرفه

ظلم و سلطه طلبی

تولید نا امنی  /مکتب

دوطرفه

عدالت

تولید امنیت  /مکتب

اجتماع عادالنه

3

امنیتی متعارف یا متعالی

تولید امنیت  /مکتب امنیتی متعارف(دنیوی) یا
متعالی (اخروی)

داشت)

ضرورت انتخاب اخف و اسهل

امنیتی متدانی

مقید به وحی

استخدام دوطرفه:

عدم تقید به وحی

اســتخدام یکطرفه:

عدالت

تولید امنیت  /مکتب

امنیتی متعالی( الهی) و

به بقای اخروی میتواند
بیندیشد

ظلم و سلطه طلبی

تولید ناامنی /مکتب
امنیتی متدانی( دنیا
گرایانه)
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گروههای علمی


گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

معتقدیم اگر بقای اخروی مدنظر باشد امنیت دیگران هم تامین میشود،
لذا اگر بقای اخروی تعریف نشود چه دلیلی دارد که امنیت دیگران محترم
شمرده شود؟
در بحث ضرورت انتخاب اخف و اســهل و در صورت مقید به وحی بودن،
نگاه توسعه متعالی هم تولید میشود ،نگاه قدرت متعالی هم تولید میشود.
اگر وجوه و ابعاد امنیت را مقید به وحی کنیم پاســخ به ســؤاالت در باب
مقوالت امنیت فرق میکند.

پینوشت :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1اصول فلسفه و روش رئالیسم» در :مطهری ،مجموع ه آثار ،ج ،6ص.372
 .2مطهری ،مجموع ه آثار ،ج ،6ص .374
 .3همان ،ج ،6ص.441 - 438
 .4همانجا.
 .5همانجا.

 گروه علمی فلسفه سیاسی

ظرفیتشناسی نظریه اعتباریات در حوزه فلسفه امنیت ()2
حجتاالسالم والمسلمین دکتر نجف لکزایی
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/09/03 :

امنیت ،جامع فضايل

مهمترین مســاله جهان اسالم در حال حاضر موضوع امنیت است .از این
رو ضرورت پرداختن به موضوع روشن است .بنابر نظر عالمه طباطبایی،
اگر استخدام يك طرفه باشد ظلم مطرح میشود .اما اگر استخدام دو طرفه
باشد ،و به بقای اخروی نیز اندیشیده شود عدالت به همراه میآورد .در این
نگاه امنیتی متعالی و الهی میشود.
مهمترین نظریههای مطرح امنیتی ،نظریههای رئالیستی است که مبتنی
بر زور و قدرت است.
در تعریف قدرت یک بخش ســلبی و یک بخش ایجابی لحاظ میشود.
در بخش ســلبی گفته میشود :الف مصون از تعرض است تا وقتی که در
وضعیت ب قرار گیرد .بخش ایجابی آن یعنی :الف با انجام اقدامات ب به
ج برسد.
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باید اشــاره کرد که امنیت از هر منظری به گونهای متفاوت
مطرح میشود .برای مثال ،تعریف یک فقیه از امنیت مساوی
با اجرای شريعت اســت .اما تعریف یک فیلسوف از امنیت،
مساوی با اجرای عدالت است .همچنین سایر اندیشمندان در
حوزههای دانشی تعریف خاص خود را از بحث امنیت دارند.
می توان از امنیت این برداشت را کرد که امنیت ،جامع فضايل
است .از این رو هر مقدار که جنود عقل در انسان وجود داشته
باشــد شــاهد امنیت جامع و کاملی خواهیم بود اما از سوی
دیگر هر مقدار جنود جهل در انسان وجود داشته باشد شاهد
حفرههای امنیتی خواهیم بود .اما امنیت با حضور کامل جنود
عقل محقق میشود .بنابراین امنیت در مواردی جامع فضايل
است.

 گروه علمی فلسفه سیاسی

موانع عرفانی و کالمی والیتنامه سیاسینویسی
حجتاالسالم دکتر داود مهدیزادگان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

تاریخ ارائه1395/09/17 :

والیــت ،از جمله مفاهیم بنیادی و کلیدی در نصوص اصلی
اســام (کتاب و س ّنت ) است و بر دو بخش والیت تکوینی
و والیت تشریعی منقسم میشود .همین امر موجب نگارش
رســالههای زیادی در باب والیت شــده است .بهطوری که
میراث مکتوب گران ســنگی پدید آمده است .با وصف این؛
عمده والیتنامه نویسیها معطوف به والیت تکوینی است
و کمتر پیرامون والیت تشریعی است و در نتیجه والیتنامه
سیاسی نویسی مغفول مانده است .ممکن است علت این امر
به نصوص نسبت داده شود .درحالیکه با مراجعه به نصوص
متوجه میشــویم که واقعیت امر خالف این احتمال است.
بهطوری که گاه به ذهن میآید که باید کتاب وحی را «کتاب
والیت سیاسی» نامید.

واژه واليــت در قــرآن كريم از پر اســتعمالترين واژگان
قرآني است .با وصف اين ،مفهوم قرآني آن مهجور واقع شده
اســت .از گذشته تا به امروز ،واليت در زبان عرفي به معناي
سياســت و حكومت متبادر است .ليكن ،هرگاه با استعماالت
قرآني روبرو ميشويم ،به يكباره برداشت متبادر عرفي را كنار
گذاشــته در معناي غيرسياسي وحكومتي برداشت ميكنيم.
قطع ًا ـ سلطه گفتمان سكوالر بر چنين برداشتي موثر است،
ليكن سابقه اين برداشت ديرينه است .ازاينرو ،نبايد فرافكني
گفتمان ســكوالر را تمام علت بدانيم ،بلكه بنظر ميرسد دو
رويكرد دانشي عرفان نظري و رويكرد كالمي ـ فقهي در اين
امر موثر بوده اســت .اهل معرفت در عرفان نظری ،گرچه در
ابتدای تفسیرشان والیت را در معنای تدبیر امور و سرپرستی
أخذ کردهاند؛ لیکن در تفصیل مطلب از این معنا عدول کرده
تمام گفتارشان را در معنای قرب الی اهلل پیش بردهاند.
مرحوم عالمه طباطبایی مکتوب مســتقلی با عنوان «رسالة

الوالیة» تألیف کردهاند .از متن این رســاله ،معلوم میگردد که ایشان نیز
همانند ســایر اهل معرفت ،والیت را به معنای ســیر و سلوک و راه قرب
الی اهلل ،أخذ کرده است .فصل سوم رسالة الوالیة در مقام اثبات این مطلب
اســت که کمال انسان عالوه بر اعطایی بودن ـ آنگونه که برای انبیاء و
اولیای الهی اســت ـ اکتسابی هم هست .انسان میتواند قرب به حضرت
حق سبحانه را اکتساب نماید .فصل چهارم رسالة الوالیة اثبات آن است که
1
نزدیکترین راه انسان برای کمال و قرب الی اهلل همان معرفت نفس است.

لیکن ،اصطالح شــدن والیت در معنای قرب و سیر و سلوک معنوی دو
محذوریت مهم پیش میآورد که ظاهراً اهل معرفت به آن التفات نکردهاند.
محذور اول آن است که چنین اصطالحی نمیتواند وصف خداوند سبحان
باشد .هیچ اســتبعادی ندارد که این معنا از والیت را از حضرت حق نفی
کرد؛ یعنی میتوان گفتَّ « :إن الله لیس ِب َوليٍ بهذا االصطالح» ،زیرا والیت
به معنای قرب و سیر و سلوک ،جهت خلقی است نه جهت حقی و حضرت
حق موصوف به جهت خلقی نمیشــود .محذور دوم آن اســت که اساس ًا،
والیت به معنای قرب و سیر و سلوک معنوی در قرآن کریم استعمال نشده
است .گرچه لغتشناســان معنای قرب را برای واژه والیت ذکر کردهاند؛
لیکن چنین استعمالی در قرآن کریم یافت نمی شود .اصلیترین واژه قرآنی
که پیرامون خود نظام واژگانی عظیمی پدید آورده و حامل مفهوم ســیر و
سلوک ایمانی است؛ 2واژه تقوی است .با وصف این ،مفهوم تقوی در متون
عرفان نظری ،آنقدر که مقوله والیــت محوریت پیدا کرده؛ جا باز نکرده
اســت .تأویل واژه قرآنی والیت از معنــای ربوبیت و تدبیر امور به معنای
قرب و سیر و سلوک و نیز کم التفاتی به واژه قرآنی تقوی در معنای قرب
و ســیر و سلوک ،در متون عرفانی؛ خیلی تأملبرانگیز است .حکومتها و
سالطین جور از چنین عرفانی که مفهوم قرآنی والیت را تأویل به معنایی
برده است که نگرانکننده نیست؛ قطع ًا مخالفتی ندارند .زیرا مفهوم قرآنی
والیت (ربوبیت و تدبیر امور) ،ســالک الی اهلل را از متن جامعه و سیاست
عبور میدهد و هرگز نخواهد گذاشت نسبت به امر سیاسی بیتفاوت باشد.
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گروههای علمی


گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

اما مفهوم عرفانی والیت (قرب و سیر و سلوک) چنین التزامی در آن نیست
که سالک را از متن جامعه و سیاست عبور دهد.
آنچه مســلّم است ،تالش ســه حگیم و عارف بزرگ معاصر در رفع این
نقیصه و توجه وافر به والیت نامه سیاســی نویسی است ؛ یعنی آیت اهلل
شــاه آبادی ،عالمه طباطبایی و امام خمینی ،ویژگی این ســه مرد بزرگ
توجه به اجتماعیات و سیاسات اسالم است .چنانکه مرحوم شاه آبادی با
رات المعارف ،و عالمه با نگارش آثار اجتماعی و توجه به این
نگارش شَ ــ َذ ُ
قبیل مباحث در تفسیر المیزان و بهویژه مقاله «مسئله والیت و زعامت» و
امام خمینی با کتاب والیت فقیه ؛ این مسئله را جبران کردند .امام خمینی
عرفانی را بر مردم مسلمان عرضه داشت که والیت در همان مفهوم قرآنی
به کار رفته اســت .به همین دلیل بود که جامعــه ایرانی با تجربه چنین
عرفانی از متن سیاست و نظام سلطۀ جهانی عبور کرد و انقالب اسالمی را
به راه انداخت و به حکومت دینی عینیت بخشید .فرازی از فرمایشات امام
خمینی گویای این مطلب است:

ورق را گرفتهاند ،آن ورق دیگر را حذفش کردهاند یا مخالفت
یا آن کردهاند .یک مدت زیادی گرفتار عرفا ما بودیم ،اسالم
گرفتار عرفا .آنها خدمتشان خوب بود؛ اما گرفتاری برای این
بود که همه چیز برگرداندند به آن طرف ،هر آیه ای دستشان
میآمد ،میرفت آن طرف ،مثل تفســیر مالعبدالرزاق ،خوب
بسیار مرد دانشمندی ،بسیار مرد بافضیلتی؛ اما همۀ قرآن را
3
برگردانده به آن طرف ،کأنّه قرآن با این کارها کار ندارد.

پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1طباطبایی ،رسالة الوالیة .1382،
 .2ر.ک :ایزوتسو :1388 ،فصل اول و دوم.
 .3خمینی.8/529 :1379 ،

اسالم همیشــه مبتال بوده به این یک طرف دیدنها ،همیشه مبتال بوده.
اینکه در روایت است که اســام غریب است ،از اول غریب بوده ،و اآلن
هم غریب اســت ،برای اینکه غریب آن است که نمیشناسند او را ،او در
یک جامعهای هست اما نمیشناسند ،معلوم را نمیشناسد ،معلوم را ،هیچ
وقت شناخته نشده بهطوری که باید باشد ،مگر پیش خودمان ،همیشه یک
 گروه علمی فلسفه سیاسی

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی حکمت متعالی:

حرکت جوهری الگوی حرکت جوهری پیشرفت سیاسی
متعالی

آقای دکتر علیرضا صدرا
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تاریخ ارائه1395/10/01 :
اول

الف.مراد از «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»« :الگوی پیشرفت جمهوری
اســامی ایران» است .پیشــرفت ملت ،دولت ،حکومت و کشور اسالمی
ایران است .مختصرا بدان الگوی پیشرفت میگوییم.

ب.در قیاس با و جایگزین الگوی مدرنیستی غربی توسعه میباشد .مختصرا
بدان الگوی توسعه میگوییم.
دوم
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«.1پیشــرفت» ،در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از جمله در پیشرفت

سیاسی :گرانیگاه و محوریت عزیمت ج.ا.ا .و الگوی آنست.

.2پیشرفت :به معنای پیشروی؛ «حرکت» بوده و محسوب
میگردد.
مراد فعل پیشــرفت و فرایند پیشرفت است .منظور پیشرفت
فعلی و پیشرفت فرایندی میباشد.

سوم

.1حرکت :او ًال .حرکت :یک خط سیر داشته یا خود خط سیر است.
خط حرکت پیشرفت یا توسعه دارای اشکال گوناگونی میباشد.

دیگری.حرکت :دارای انواع ،ارکان ،علل ...،متفاوت و مکمل است.

تفاوت این عناصر و ترتیبات ســاختاری آنها ،ســبب تفاوت
الگوسازی پیشرفت و توسعه میباشد.

الگوی پیشرفت :توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی باطنی و
ظاهری متعادل و متعالیست.
الگوی توسعه :تکساحتی افقی-تنازعی تنازلی میباشد.

.2حرکت :در اصل حرکت پیشــرفت و به تعبیری پیشرفت
حرکت دو نوعست:
یکی.طبیعی -جبری(غریزی) ...،دیگری.انسانی-اختیاری.

«.3حرکت اختیاری»؛ «ارادی-تدبیری» میباشد.

.4غایت حرکت ،ما الیه الحرکه

.5جهت/بستر حرکت ،مکان حرکت ،ما فیه الحرکه
.6زمان حرکت

ششم

ـ مبادی ،علل اسباب چهارگانه حرکت پیشرفت مدنی نیز به ترتیب عبارتند از؛

.1فاعل حرکت پیشرفت

مراد :علت فاعلی یا فاعل علّی حرکت پیشرفت

.2مادت متعلق حرکت پیشرفت
مراد :علت مادی یا ماده علّی حرکت پیشرفت

.3صورت(ساختار سیر و سیر ساختاری راهبردی)حرکت پیشرفت،

چهارم

.1حرکت از جمله حرکت مدنی و پیشرفت مدنی :به تعبیری
دارای انواع یا اقسام دوگانه و به تعبیر حکمت متعالی صدرایی
دارای مراتب دوگانه ذیل است:
الف.حرکت جوهری پیشرفت مدنی()/+
ب.حرکت عارضی پیشرفت مدنی.

مراد :علت صوری یا صورت علی حرکت پیشرفت

.4غایت حرکت پیشرفت

مراد :علت غایی و غایت علّی حرکت پیشرفت.

ـ الگوی حرکت پیشرفت متعالی و توسعه نامتعالی هر دو این علل را داشته
و حتی چه بسا قائلند.
ـ دو تفاوت عمده و اساسی در این زمینه وجود دارد.

پنجم

یکی .اینکه مصادیق اینها یعنی مصادیق این علل و اسباب چهارگانه یعنی
مصادیق عملی و عینی علل فاعلی ،غایی ،مادی و صوری چه میباشند.
احیان ًا چرا ،چیستند و چگونه؟

رئوس/ارکان و متعلقات شش گانه حرکت:

.1محرک ،فاعل حرکت،

.2قابل حرکت ،متحرک،

دیگری.ترتیب و ترتب و تقدیم و تقدم اینها این علل چهارگانه بوده که یکی
الگوی توسعه تولید کرده و دیگری تبدیل به الگوی پیشرفت میگردد.

.3مبداء حرکت ،ما منه الحرکه
 گروه علمی فلسفه سیاسی

پارادایمهای علم سیاست
آقای دکتر محمد پزشگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/10/15 :

تعریف پارادیم :دســتاوردهای علمی اســت که به طور
عمومی پذیرفته شده و برای مدتی مسایل و راه حلهای الگو
را به جامع های از حرفهایها ارایه میدهد.

چارچوبهای دیســیپلینی :ش��اخصهای آن عبارتند از :تعمیمهای
نمادین ،الگوهای خاص ،ارزشها و سر مشقها.
تعمیمه��ای نمادین :تعمیمهای مزبور در برگیرن��ده رابطهای ثابت میان
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گروههای علمی


گروه علمی فلسفه علوم سیاسی

طبقهای از پدیدهها با طبقه دیگری از آنها میباشند .که به صورت قانون
فراگیر ارایه میگردند .نظریه سیستمی آلموند

الگوه��ای خ��اص :هدف از مطالعه علمی سیاس��ت کش��ف علیتها یا
همبستگیها میان پدیدههای سیاسی است به این منظور در پارادایم علمی
تبیین علمی به روابط میان متغیرها فروکاسته میشود و سپس روابط علّی
یا میزان همبستگی میان متغیر وابسته (معلول) با یک یا چند متغیر مستقل
(علت) ارزیابی میشود .رابطه میان هویت حزبی و جمهوری خواهی
ارزشها :ارزشهای مش��ترک متعلق به دانش��مندان یک پارادیم است.
ش��یوههای گوناگون دسته بندی برای این ارزشها وجود دارد اما کوهن
آنها را به س��ه دسته تقسیم کرده اس��ت :ارزشهای ناظر به پیش بینی،
ارزشهای مربوط به قضاوت در باره نظریهها و دیگر ارزشها.

سرمشقها :دشواره -راه حلهایی هستند که برای دانشمندان یک حوزه
علمی شناخته شده هستند که از آنها عالوه بر آموزش در حل دشوارههای
جدید یاری گرفته میشود.
پارادایمهای علم سیاست

الف -پارادایم علمی :با س��ه شاخصه تعمیمهای نمادین (عام گرایی)،
الگوهای خاص ،ارزشها و سر مشقها

ب -پارادایم پیشاعلمی :پارادایم پیشاعلمی سه ویژگی
اصلی دارد :نگاه تاریخی (توصیف) ،برخورد قانونی (قانون به
مثابه کلیت زندگی اجتماعی) و برخورد نهادی (نگاه عینی و
کاربردی و تحت تاثیر شرایط محیطی).
شاهصهای این پارادایم عبارتند از :خاص گرایی موضوعی،
عدم الگوی خاص (مطالعه عینــی و کاربردی) ،ارزشهای
محل��ی ( موضوع��ی ،هنجاری ب��ودن و عمل��ی بودن)؛
سرمشقهای موردی (ظرفیت پایین برای سرمشق بودگی)

پ -پارادایم پساعلمی :تعمیم تکوینی (با دامنه محدود
به شرایط زمانی و مکانی) ،الگوهای مرحلهای(روابط مشروط
میان پدیدههــا) ،ارزشهای زبانی (پیش بینی ناپذیری ،عدم
قطعیت ،بینظمی ،فاجعه ،مغالطه ،معناشکنی ،قیاس ناپذیری،
تعلیل ناپذیری و ،)...سرمشهای مشروط و مقید.
پرسش اساسی

سیاســت برآمده از فلسفه اسالمی در میان سه
علم
ِ
جایگاه ِ
پارادایم باال کجاست؟

 گروه علمی فلسفه سیاسی

تبيين فلسفی نظرية جدید در مشروعيت نظام ( ساختاری)
حجتاالسالم دکتر علی رضائیان
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه13 :و1395/11/27

حق اعمال حاکمیت ،که به موجب آن حق اعمال
در پی حل مسألة ،تعلق ِ
تبعیت داشت،
حاکمیت اعطاء شده و به موجب آن میتوان از مردم انتظار ّ
عموم اندیشه ورزان به جستجوی منبع مشروعیت بخش ،ه ّمت گماشته
و دو رویکرد کالن مشــروعیت الهی و غیر الهی دســته بندیها را از ابتدا
مشخص مینماید.
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در نگاه و رویکرد مشروعیت الهی دو نگاه عمده در انتصاب و انتخاب جهت
گیری را در نحوة و چگونگی تعلق حق مصروف داشــتند ،در نظرگاه غیر
الهی نیز عمدة نظریــات در محوریت منبع بودن مردم در اعطاء این حق
قرار دارد .در این بین نظریة « مشــروعیت نظام ( ساختاری)» با رویکرد

تحلیلگونه از حقیقت موضوع ،بر این مدعا است که با تحلیل
صحیح از سوال و منشأ مشروعیت در رویکر هستی شناختی
آن و ضرورت بالقیاســی که از نســبت حق در جنبة هستی
شــناختی با اهداف حکومت دارد ،میتوان به این مهم دست
یافت که متعلَّق در بحث مشروعیت ،نظام( ساختار) است.
در تحلیل هســتی شــناختی نظام ،در گام نخست به حیث
ارتباطی کــه مردم را به هم پیونــد زده و نظام اجتماعی را
تشکیل داده ،دست مییابیم ،از همین رو نیاز به رفع تزاحم و
جهتگیری به سمت اهداف را در تعادل کنش و واکنشها،

ایشــان را به نیاز به نظام سیاسی پیوند میدهد ،این در حالی
است که با توجه به نقص علم ،نیازمند شناختی در تعادل حیث
ارتباطــی بوده ،که قوه اجرایی و راهبری آن را به عهده دارد.
از این رو نظام دارای سه رکن است؛ مردم در حیث ارتباطی
خاص ،شــناخت برتر و قانون و رشد دهنده حیث ارتباطی ،و
قوة راهبری و اجرایی ،است.
در نگاه معرفت شناســانه به نظام میتوان آن را از معقوالت
ثانیه فلسفی دانســت که از تحلیل ارتباط حقیقی این ارکان
قابل فهم است ،و نسبت واقعی بین این پدیدها را مینمایاند.
برخی آثار و نتایج نظریه:

با توجه به این رویکرد ،مشروعیت و حقانیت به نحوه اصیل،
به نظام تعلق گرفته و نظام دارای ساختاری است که هرکدام
از جایگاهها با تناســبی که با آن ســاختار دارند ،در رتبه خود
دارای مشروعیت و حقانیت رتبی و تشکیکی هستند.

نظریة مشروعیت نظام برآن است که در بازخوانی ادله با این
رویکرد حــق از منبع آن به نظام تعلق گرفته ،و وجه جمعی
در بیان تعارض ظاهری ادله عقلی و نقلی قائلین به انتصاب
و انتخاب اســت و هرکدام از آنها را ناظر به جایگاهی از این

ساختار میداند.

با توجــه به این رویکرد اساســ ًا نظامها دو نوع ،حق و شایســته و غیر
حق ،تقســیم شــده و جایگاهها و افراد با توجه به آن نظام و ساختار قابل
ارزشگذاری هستند ،از این رو چه بسا افراد شایستهای که در یک ساختار
غیر مشروع قرار گرفته و افعال ایشان نیز از همینرو از مشروعیت بیبهره
است و این معنا در گفتمان دینی و غیردینی در بیان اندیشهورزان سیاسی
قابل ردیابی است.
با این فهم حق در جلوه حق حکومت اگرچه در مقابل باطل قرار میگیرد،
با این حال با دقت در جنبه شایســتگی آن دارای مراتب بوده و به همان
اندازه از مشروعیت بهره دارد.
از دیگر آثار این نظریه :

ÓÓرفع تعارض ظاهری در سیره اهل بیت در تعامل یا رد حکومتها

ÓÓحقوق و نسبت اختیارات اجتماعی ( نسبت رای و امکان مداخله در
امور مختلف و شئون گوناگون)...
ÓÓتحول در علوم انسانی به جامع نگری در فهم ارتباطی و جامع مسائل
ÓÓفهم قواعد و اصول فقه نظام سیاسی و اجتماعی

ÓÓعدم امکان رد مشروعیت حکومت اسالمی بر اساس نظریه انتخاب

 گروه علمی فلسفه علوم انسانی
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر آذربایجانی

 دستیار پژوهشی :دکتر هادی موسوی

افالطون و علوم انسانی
دکتر سلیمان حشمت
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

تاریخ ارائه1395/08/10 :
بحث نسبت افالطون با علوم انسانی الزم است
پیش از آغاز ِ
هویت علوم انسانی برای ما روشن شود .در مورد هویت امور،
نظر بنده نظری تاریخی است .یعنی ما ادوار تاریخی داریم که
هر کدام ذات و ماهیت و تشأناتی دارد که در همه ظهورات آن
ذات تاریخی ظاهری شود .به عبارت دیگر :اگر در یک دوره
تاریخی با یکسری معارف مواجه میشویم تصادفی نیست و
این مواجهه ما مقتضای آن دوره تاریخی است .ممکن است
بر اساس اندیشهای خام تلقّی این تصور پیش آید که این امور
نبوده و همه چیز در یک بسط بوجود آمده است .این اندیشه

مبتنی بر فهم تاریخی نیســت گرچه از تاریخ اســتفاده میکند اما با فهم
هرمنوتیکی فرق دارد.

وقتی راجع به علوم انسانی صحبت میکنیم عالوه بر اینکه این اصطالح،
جدید است خود نسبتی با تج ّدد و مدرنیته دارد و این متناسب با پارادایمهایی
است که در فلسفه طرح شدهاند .بنابراین روانشناسی ،حقوق ،جامعهشناسی،
اقتصاد و هم��ه اینها چیزی جدیدند .گرچه در گذشــته یک علم النفس
اس��تداللی بوده و معارفی در آن بود .همه علوم انسانی جدید1با اقتضائات
خاصی از درون فلسفه بیرون آمدهاند اما تا زمانی که ماهیت دوره جدید در
قرن  19که به مدرنیته تعبیر شد ،نباشد علوم جدید پیدا نمیشود.
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با این ترتیب اینکه بگوییم علوم جدید مدیون علوم اسالمی است ،این حرف
هم درست و هم نادرست است .درست است بدین جهت که بدون آن پیشینه،
امکان ورود به مباحث جدید نبود .حســاب وجبر را مسلمانها درست کردند.
عدد نگاری یونانیان صفر نداشته و به همین دلیل امکان عملیاتهای پیچیده را
نداشتند .از این حیث آنها وامدار مسلمانها هستند .حتی در فلسفه این مسلمانها
بودند که مفاهیم و توضیحاتی را بر فلسفه مشاء افزودند .اینکه جوهر قائم به ذات
است به صورت خاص در ارسطو نیست این را ابنسینا گرفتهاند .این تعابیر از
فیلسوفان و حکیمان اخذ شده است .بنابراین بحث این نیست اینها ِد ِولوپِه 2شده
است بلکه صورتی جدید به این ماده خورده است .و البته در این زمینه هنوز حق
عالمان مسلمان ادا نشده است.
اما نادرســت است از این جهت که وضع جدید از دوره جدیدی اتخاذ شده
است .که آن ذات به تعبیر استاد ما از علم االسماء تاریخی پدید آمده است.
بحث از اینکه آیا علوم انســانی اسالمی ممکن است یا آیا اینها اسالمی
میشوند یا خیر؟ این سؤال نادرستی است.

اگر بخواهیم موقعیت شــکلگیری علوم انســانی را تصویر کنیم باید به
دکارت برگردیم .انسان ســوژه هست و حیثی از اشیاء متعلق آگاهی من
قرار میگیرد( .ترجمه اوبژه به عین نادرس��ت است و این ترجمه نادرست
فهم فلسفه جدید را مشــکل یا ناممکن کرده است ).هر انسانی که فکر
مدرن بکند آدمی را موضوع آگاهی میداند ،آیا موضوع آگاهی چیســت؟
فعل اســت ،انفعال ،جوهر یا چیزهای دیگر .همــه این اختالفات در این
مشــترکاند که همه اشــیاء متعلق آگاهیاند .مانند اینکه میگوییم همه
موجودات مخلوقاند ،مانند اینکه میگوییم همه موجودات ممکناند ،این
تقسیمبندی با تقســیمبندی موجودات که مبتنی به آگاهی است متفاوت
است این مطلب مهمی است که شما انسان را بر اساس چه چیزی تعریف
کردی؟ بحث از حصول یقین یا عدم حصول یقین است .من میشناسم،
آنچه من میشناسم مث ً
ال امتداد است در اینجا یک ثنویت حاکم است که
ریشه در افالطون دارد ،در ثنویت افالطون ُم ُثل را داریم که اشیاء رونوشتی
از آنها هستند یا بهرهمند از آنهایند ،یا تقلید میکنند .حال سؤال اینست که
اگر از آن بهرهمند هستند ،آیا از همه آن بهرهمند است یا نه؟
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در ثنویت دکارتی ماده فقط امتداد اســت یعنــی هیچ بهرهمندی از هیچ
صورت��ی ندارد و من آگاهیام .اینجا دو جوهر متمایز پیدا میشــود که او
بعداً نمیتواند آنها را به هم بچس��باند .تا جایی که دکارت میگوید :اص ً
ال
بهتر است ما از این صرف نظر نکنیم در این نسبت تدقیق نکنیم .در این
وضعیت علمی که مربوط به آگاهی است ،میوههای درخت آگاهی ،علوم
اخالقی است و علم مربوط به جســم ،علوم طبیعی است .این جریان در
کانت تبدیل به عالم پدیدارها و نومن میشود ،ذوات معقولی که شناسایی
به آن نمیرســد .در عالم پدیدارها نیز امور یا جســمانیاند و یا نفسانی.
در تعارض س��وم در اخالق دترمینیس��ت حاکم است .جایی که ضرورت
باشــد آگاهی و اختیار نیســت اما در موضع نفس انسان آزادی در جریان
است .نفس به عنوان ذات معقول حوزهایست که ما برای آن آزادی قائلیم.

اینجا از یک امر اخالقی به آزادی و اختیار میرسند .در حوزه
پدیدارها فقط مرجعیت و ضرورت هســت .بنابراین دو حوزه
مطرح شد که طبق آن روش ما در این علوم باید با روش ما
در علوم دیگر متفاوت باشــد .در این فضا برجستهترین آنها
دیلتای اســت که میگوید روش علوم طبیعی تبیینی و علوم
انســانی تف ّهمی است .علوم روحی اینجا شد علوم اخالقی و
بعد آن تبدیل شد به علوم انسانی که شعبههای مختلف آن
بعداً ایجاد شد.
بیان این مطلب از این جهت بود که اص ً
ال علوم انسانی در دوره
قدیم نبود و البته این فضیلت دوره جدید نیست .گرچه ممکن
است بگویید معارف ما در روانشناسی کم بوده و اکنون زیاد شد
پس بهتر شده است .اینکه میگویند همه علوم از یونان آغاز شده
و یا ما میگوییم جامعهشناسی از ابنخلدون شروع شده و کس
دیگری نمیتوانسته بدون آنها علم جدید درست کند.
علوم انســانی جدید چون تمامیتخواه است و میخواهد همه
راههای انکشــاف بشر را به خود محدود کند خطر خطرهاست
همانگونه که فناوری اینگونه است .البته ما میتوانیم به آن نه
ی هایدگری چیزیست بین علم
شناسی پدیدارشناخت 
بگوییم .روان
ِ
و پدیدارشناسی که فلسفه است .یعنی علوم نیز باید دگرگون شوند
مانند اینکه ما بگوییم روانشناسی هست و ما آن را اسالمی کنیم
چون این روانشناسی مبتنی بر تمایز سوژه اوبژه است .مگر اینکه
بخواهیم در معنای علم توسعه میدهیم.

در تمامی علوم سوبژکتیوتیه حاکم است .اختالفات همه بعد
از آن است .ما باید دوباره از نو بپرسیم اینها چه هستند؟ این
علوم سوابقی دارند و ســوابق آن به عالم اسالم و یونان باز
میگردد و این بدان معنا نیســت که این علوم صورت تغییر
یافته دانش قدیمی اســت .علوم جدید به هیچوجه از فلسفه
استدالل ندارد؛ همیشه سرمشقهایی (= پارادایم) هست که
هیچ وقت بحث نمیشــود .البته ما میتوانیم در سوابقش به
عالم اســام یا یونان برویم .ما در کلیت علــوم باید از آنها
پرسش کنیم و به تکنولوژی هم اهمیت بدهیم .در عین آری
گفتن به آن نباید زیر تمامیتخواهی آن برویم.

شاید چون هنوز پوزیتیویست در ایران حاکم است مادامی که
در درون هر یک از علوم هســتید پرسش حِکمی نمیتوانید
بکنید .ممکن است کســی بگوید حکمت یعنی چه؟ و این
علوم به ما توانایی میدهد .انسان جدید مظهر قدیر است از
علم حرف میزند اما در پی قدرت است .این علوم به ما قدرت
تصرف در طبیعت میدهد .آیا این بد اســت؟ نه خوب است،
البته آثار سوء دارد .باید خود این علوم مورد پرسش واقع شود؟
اول باید بپرسیم علوم انسانی چه هست؟ ما گاه وجود یک چیز

را با ماهیت آن اشتباه میگیریم .فلسفه قدیم چون برای دوره
تاریخی ماهیت قائل نیســت نمیتواند از حقیقت یک دوره
تاریخی ســخن بگوید .آن مقداری از این علوم که الزم بوده
در این عالم اخذ شده و آن مقداری که نیامده الزم نبوده است.
در بحثهای فلســفی هر فیلســوفی اول بایــد تکلیفش با
افالطون مشخص شود .ارسطو به معنایی مقابل استاد است
اما در اصول قضیه وابســته به اوست .در دورهای عموم ًا قائل
بودند که همه چیز وابسته به علم است و این تاریخچه ادامه
داشــت تا نوبت به نیچه رســید و او در موقعیتی که در برابر
افالطون گرفت گفت :همه اراده چیز معطوف به قدرت است.
با افالطون وضع خودمان را مشــخص میکنیم .حتی خود

نیچه میگوید من چندان به سقراط (عموم ًا سقراط و افالطون یکی گرفته
میشوند) نزدیکم که نمیتوانم با او مخالفت نکنم.
ما چون مجبوریم از این علوم اســتفاده کنیم ،میتوانیم در کنار استفاده از
آنها از هویت این علوم جدید نیز پرســش بکنیم؛ و این پرسش میتواند
زمینه برای تولید علوم جدید شــود .چــون به این علوم نیاز داریم در کنار
اســتفاده از این علوم پرسش کردن از آنها میتواند ما را از آسیبهای این
علوم مصون بدارد.

پینوشت:ــــــــــــــــــــــــ
 .1قید توضیحی
develope .2
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علم االسماء تاریخی ()3
دکتر سلیمان حشمت
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

تاریخ ارائه1395/08/22 :

افالطون نســبت به فلسفه شأنی تأسیســی دارد؛ از اینرو
بســیاری از معانی با او بســط و انفتاح پیدا میکند و طرح و
اندیشه او در یونان متأخر و قرون وسطی به اشکال گوناگون
اندیشــیده میشود .در همین راســتا وایتهد میگوید« :تمام
فلسفه و تاریخ فلسفه حاشیهای است بر افالطون».

ن و علوم ،به صورت کلی،
برای توضیح نسبت میان افالطو 
و علوم انســانی ،به صورت خاص ،باید بگویم بنده قائل به
نظریه ادوار و اکوار تاریخی هستم .بر این اساس قائل هستم
که علوم انســانی قب ً
ال وجود نداشته است ،چرا که این علوم
در قرن  19و بر مبنای ســوبژکتیویته پدید آمدند ،ولی ما از
توســع مفهومی ،این واژه را بر علوم قدیم و فلسفه نیز
باب ّ
اطالق میکنیم .البته ســوبژکتیویتیه به یونان برمیگردد و
عبارت «انســان حیوان ناطق است» یا حتی عبارت سقراط
که میگوید« :خودت را بشناس» ،به این معنا است که انسان
ذات شناسنده است؛ یعنی انســان اشیا را میشناسد ،به آنها
آگاهی دارد و به آگاهی خود نیز آگاهی دارد (به این آگاهی به
آگاهی میگوییم خودآگاهی).
در تعبیر اصالت انســان به اومانسیم و آنتروپومورفیزم انسان

وجود دارد و تئوس .به نوعی توجهی که به ایزدان و آسمان میشود ،عکس
شــده و توجه معطوف میشود به انسان؛ معنای این مطلب این نیست که
ایزدان از بین میروند بلکه منظور این اســت که توجه اولیه از اله به خود
میشود .بنابراین اینکه سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد به این معنا
است که سقراط توجه فالسفه را پیش از عالم معطوف به خود انسان کرد
و گفت :خودت را بشناس.

در مرحله بعد افالطون ایزدان را به ُم ُثل بدل کرد .در نتیجه ،ایدههای کلی
معقول بنیاد وجود و معرفت شدند که در رأس آنها مثال اعال قرار دارد که
خیر اســت .در این دیدگاه ،فضیلت جنبه عملی نور است و حقیقت عبارت
است از مطابقت ذهن با خارج یا با خودش یا با صور مختلف منطقی (که
ما میگوییم «صدق»).
در مورد خیر و شــر نیز افالطون طرح وجودشناختی در انداخت .پیش از
افالطون ،یونانیان نیک و بد را ثابت و مطلق ،بهگونهای که انســان آن را
پیجویی کند ،نمیدانستند؛ زیرا در اساطیر یونان ایزدان خصلتهای بشری
داشــتند و به این علت ،تصوری از خیر مطلق و شر مطلق وجود نداشت.
البته پیش از افالطون ،زرتشت در ایران ،حضرت ابراهیم و دیگر انبیا وجود
نیک و بد ثابت و مطلق را طرح کرده بودند.
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بازگشت علوم انســانی به انســانمدار انگاری (آنتروپومورفیزم) است ،و
انسانمدار انگاری پس از مباحث سقراط و افالطون غلبه یافت و تشئنات
و تشــعبات گوناگون پیدا کرد .وجه بازگشــت علوم انسانی به انسانمدار
انگاری به این صورت است که این علوم به انسان و این اصل که «انسان
شناسنده است» باز میگردند ،و این شناسنده بودن انسان یا به عنوان مسئله
خودآگاهی مطرح است ،که در فلسفه بحث میشود ،و یا بحث از آگاهی او
است (آگاهی از طبیعت یا از انسان) ،که در علوماز آن بحث میشود .در هر
دو قسم (آگاهی از طبیعت یا از انسان) میزان ذهن انسان است .نمونه کامل
این سخن ،کانت است؛ چرا که او نشان میدهد چگونه صور شهودی زمان
و مکان در شناســایی مدخلیت دارند و همچنین ریاضیات چگونه از صور
شــهودی زمان و مکان اخذ میشود .به عبارت دیگر او مطرح میکند که
مقوالت به ساختار ذهن انسان و قابلیتهای زمان باز میگردند و ریاضیات
ماقبل تجربه است و انسان پیش از شناخت اشیا ،آن را میشناسد .با توجه
به ایــن دیدگاه ،نمیتوان گفت که علوم تجربی صرف ًا حاصل اســتقرا و
تجربه انسان است ،بلکه احکام تجربی به دلیل پسینی بودن ،فاقد ضرورت
و کلیت هستند؛ از اینرو برای شناسایی نخست یک وسائط و ساختاری در
ذهن انسان است که انسان به صورت پیشینی ،نخست آنها را میشناسد.
بنابراین علم دیگر مطابقت با نفس االمر و به معنای کشــف واقع نیست،
بلکه علم را ذهن انسان ایجاد میکند و قوام علوم جدید به همین است .در
واقع کانت آنچه را گالیله و نیوتن طرح کرده بودند تحکیم و تثبیت کرد.
از این لحاظ ،علوم انسانی اگر در روش خود تابع علوم طبیعت باشد میشود
بخشــی از علوم طبیعی و اگربه قول دیلتای بخشــی از علوم تبیینیاند و
بخشی دیگر تف ّهمی باشد دو قسم علم انسانی و طبیعی میشود .بنابراین
در علوم جدید ،دیگر بحثی از خدا نیست و باید روشن شود خدایی که آنها
میگوید چیست.

این بحث نباید به عنوان مخالفت بنده با علوم تلقی شــود؛ بلکه به لحاظ
پدیدارشناختی میگوییم فلسفه چیست و این علوم که قوامشان به فلسفه
است و ریشه در سوبژکتیویته دکارت دارند متعلق به دوره تاریخی خاصیاند
که قبل از آن وجود نداشــته است .در این راســتا ما باید ادوار تاریخی را
بشناسیم و اقتضائات هر دوره را نیز بشناسیم و این ما را وارد علم االسماء
تاریخــی میکند .از این رو افالطون اص ً
ال در مورد علوم انســانی چیزی
نمیگوید .این علوم اص ً
ال وجود نداشتهاند .ماهیت آنها نبوده است.
ادوار تاریخی به این معنا اســت که هــر دوره تاریخی اقتضائات تاریخی
خاص خــود را دارد .و اصطالح Historical Etymologyدر همین
راستا به کار میرود؛ چرا که ریشهشناسی واژهها و کشف فرایند تحول آنها
و چگونگی منقول شــدن به این معنای فعلی ،با مبحث صفات و اسمای
حق و علم آدم االسماء کلها مرتبط است .اگر اتیمولوژی را به این معنا
بگیریم ،به معنای آشــکار کردن اسم یا آشکار کردن حق خواهد بود و در
نتیجه ما حق را از طریق تجلیات و ظهورات او میشناسیم .به عبارت دیگر،
این صفات و اسما ظهوراتِ حقاند ،در عین اینکه حق را میپوشانند.
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حکما و ابن عربی نیز عِلم االســماء را طرح کردهاند .تقسیمبندی اسماء و

صفات از نظر ایشان به صورت زیر است:

اسماء حقیقی :اسمائی هستند که برای ترتبشان اضافه به غیر
الزم نیست؛
اسماء اضافی :اسمائی هستند که برای ترتبشان اضافه به غیر
الزم است.

اسماء حقیقی همان امهات اسماء هستند.
از آنجا که صفات و اسماء تجلّی میکنند ،باید مظهر داشته باشند.
مظهر علمیه آنها ،اعیان ثابته اســت که عدم هستند (ما ّ
شمت
رائحة الوجود) .اشیا در حضرت علمیه پیش از وجودشان هستند؛
به این معنا که عین ثابتشان قبل از ایجاد تقرر دارد .به عبارت دیگر
اسم حقیقی حقیقی علم خدا به اشیاء قبل از ایجاد آنها است ،آن
هنگام که هنوز معلومی در خارج نیست .بنابراین در تحقق آن
صفت وجود معلوم الزم نیست .و اگر فرض کنیم اعیان ثابتهای
در کار نباشد ،صفات و اسماء در مرتبه ذات حق بدون اینکه از هم
جدا باشند مندک در ذات حقاند .هنگامی که از اجمال اعیان ثابته
به تفصیل عالم وجود میرسیم.
اعیان ثابته حالت زمانی پیدا میکنند .آنجا ظرف مجتمعات است،
همچنانکه اینجا ظرف متفرقات است .به عبارت دیگر ،آن زمان
باقی اســت و این زمان فانی .و انسان میان زمان فانی و باقی
است .انسان برزخ میان وجود و موجود ،و ظرف مجتمعات و ظرف
متفرقات ،و در واقع برزخ میان دو عدم است.

ابنعربی میگوید که هر یک از انبیا ظاهر کننده یک کلمه
هســتند و به اقتضای آن ،شریعتی را میآورند؛ البته برخی از
انبیاء تابعاند .در هر دوره تاریخی ،شریعتی میآید و شریعت
دیگری میرود و حتی در یک شریعت واحد نسخ وبداء اتفاق
میافتد .هر دورهای مظهر یک اســم است و تمام شئون آن
دوره تابع این است .به عنوان نمونه ،فهم انسانها از اشیاء تابع
این اسم میشود و همچنین زبان مردم تغییر میکند و الفاظ
معانی جدید پیدا میکنند .و مراد از فهم تاریخی و هرمنوتیک
همین است.

از نظرگاه هایدگر وجود خودش را در دوره جدید پس کشیده
است .و با پس کشیدن آن ،توجه ما معطوف به موجود میشود
که این توجه ،همان تکنولوژی اســت و علوم نیز ثمره توجه
به تکنولوژی اســت .ثمره این بحث این است که اگر انسان
به وجود توجه نکند و به موجود توجه کند ،قیام همه چیز به
اعتبار آدمی میشود؛ یعنی وقتی من به این شئ نگاه میکنم،
با نگاه من و با نســبت به من موجود میشود ،به جای اینکه
با حق موجود شود.
در این فضا ،انسان «سوژه» و «اراده معطوف به قدرت است»
است و با شناســایی بیشتر،میتواند بیشتر در جهان تصرف

کند .و این ،همان تحقق اســم قدیر در این دوره است؛ چرا
که اگر انسان چنین نباشد ،این اسم حق ظهور نکرده است.
بنابراین انســان این دوره علمی میخواهد که بتواند بیشتر
تصــرف کند ،تا حقیقت در خفا نماند و علم و قدرت او ظاهر
شود .بروز این قدرت تصرف در علوم و تکنولوژی است؛ یعنی
هر اندازه علوم پیشرفت میکند انسان ستایشگر خود میشود
و به عبارتی ،عین علم و قدرت میشود.
از دیدگاه اســام این صفات او ًال و بالذات از خدا است و ثانی ًا از
انســان؛ ولی اگر بگوییم او ًال و بالذات از انسان است ،این همان
آنتروپومورفیزم است .وقتی انسان خود را سوژه میداند ،میخواهد
همه چیز غیر از خود ،از جمله دیگر انسانها ،را ابژه بداند و در آنها
تصرف کند .به همین دلیل ،علم طب و حقوق نیز ابزاری برای
تصرف در دیگران میشوند و آزادی انسانها را محدود میکنند.
در این شرایط ،برای کنترل انسانها باید تمهیداتی انجام شود؛ چرا
که حدی آنان برای خود قائل نمیشوند مگر اینکه حدی برایشان
بگذاریم .حتی حکومتها و قدرتها نیز اینگونه میشوند و حق،
برای حکومتی اســت که قدرت دارد؛ چنانکه برخی دولتهای
خارجی نفت کشورهای جهان سوم را حق خود میدانند .بنابراین
این نگاه سوژهای به انسان ،موجب پدید آمدن استعمار میشود؛
استعماری که در قدیم نبوده و جدید است؛ زیرا اساس سوژه بر
قدرت و تصرف است.
تمام این مسائل ،حاصل پس کشیدن وجود است؛ زیرا اگر من
همه چیز را به خود نســبت دهم خدایی را که میپرستم نیز
خودم ایجاد میکنم .باید توجه داشت که لزوما تاریخ به سمت

تکامل پیش نمیرود .دورههای مختلف ،دورههایی تاریخی هستند ،که هر
دورهای اقتضــای خاص خود را دارد .در واقع هر اســمی که در یک دوره
تجلی میکند ،یک صورت است و ماده آن ،اسم دوره قبل است .به عبارت
دیگر ،گرچه اسم دوره قبل از فعلیت افتاده ،ولی کام ً
ال از میان نرفته است،
بلکه ماده دوره بعد خواهد بود .از اینرو برخی آداب و رســوم دین پیشین
همچنان باقی است ،ولی صورت اسالمی گرفته است .البته این به این معنا
نیست که صرفا رنگ و لعاب اسالمی گرفته است ،بلکه حقیقت آن آداب
و رسوم اسالمی شده است .بنابراین ایرانیان به این جهت به دید و بازدید
عید نوروز میروند که پیامبر گفته است.

حقیقت به معنای ناپوشــیدگی در آینده تحقــق پیدا میکند و در فراروی
ماست .این ظهور ،ظهور تام و خالص وجود است .ما باید آماده باشیم .این
انتظار ،انتظار آمادهگر است .به عبارت دیگر ،همه چیز به مدیریت توانمند ما
حل و فصل نمیشود؛ چرا که اگر بگوییم
بستگی ندارد و با برنامهریزی ما ّ
همه چیز در اختیار بشــر است ما به بیخدایی میرسیم و اگر تمام شود ما
به پایان تاریخ رسیدهایم.

علم جدید میتواند مقدمهای برای تحقق ظهور اســم اعظم باشــد؛ زیرا
ادعای جهانی بودن اســام تنها در دوره جدید امکانپذیر اســت .در واقع
این علوم جدید که بر پایه مبانی و اقتضائات قدرت و اســتکمال بشــری
پدید آمده ،به دلیل نسبت داده شــدن به انسان و در دوران سرمایهداری
به وجود آمده اســت .و اگر قرار بود به خداوند نسبت داده شود ،این علوم
پدید نمیآمد .رجوع به تاریخ نشان میدهد که در دوران قدیم ،آن هنگام
که هنوز نظریه ابژه بودن اشــیاء برای انسان وجود نداشت ،انسانها سعی
در هماهنگی با طبیعت داشــتند ،نه تصرف طبیعت؛ از اینرو گاه در اشیاء
تصرف میکردند و گاه نه.

 گروه علمی کالم
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین رضانژاد

 دستیار پژوهشی :حجتاالسالم والمسلمین اسحاقیان

حدیث افک (تحلیل و بررسی حدیث افک)
حجتاالسالم والمسلمین یزدانی
پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی المصطفی

تاریخ ارائه1395/07/27 :

اســتاد رضانژاد :غالب اهل ســنت ،حدیث افک را که در
صحیح مســلم و بخاری مطرح شــده را به عایشــه مرتبط
میداننــد و دیدگاه دیگری هم وجــود دارد که حدیث افک
جعلی باشد.

آقای یزدانی ،پژوهشگر عرضه نقد وهابیت هستند و همکار شبکه والیت
متبحر هستند و پژوهشگر جامعة المصطفی
بودهاند و در مناظره با فرق ّ
نیز هســتند ،کتاب جدید ایشــان ،شبههپژوهی اســت که تقدیر برخی
کتابهای وهابیت است (مانند کتاب رحمت و شفقت و .)...ایشان حدیث
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گروههای علمی



افک را بر مبنای صحیحین نقد و بررسی مینماید.

گروه علمی کالم

استاد یزدانی :مباحث مربوط به عایشه ،حساسیتهایی در جهان اسالم
داشته است ،فتوای مقام معظم رهبری مشهور است که هرگونه توهین و
افتراء به ایشان حرام است و احترام به وی نیز الزم است.
با این حال محتوای برنامهها و رســانههای شبکههای وهابی به گونهای
است که این موضوع را بهانهای برای هجمه به شیعه قرار دادهاند .در برخی
کلیپها تبلیغ میکنند که شیعیان در چین به عایشه اهانت میکنند در این
موضوع ،حدیث افک مهم است و از ابن تیمیه تا محمد بن عبدالوهاب ،در
این موضوع صحبت کردهاند.
کتابی نوشتهاند به زبانهای مختلف که در ایام حج با ترجمه و چاپهای
مختلف چاپ میشود (أســئلة قادت شباب الشیعة الی الحق) که یکی از
اساتید دنشگاههای عربستان نوشته است در آنجا مدعی میشود که شیعیان
همســر پیامبر را خیانتکار میدانند با آنکه خدا در قــرآن این افتراء را رد
میکند.
پیش فرضهای این ادعا  .1علم غیب پیامبر؛  .2آیه افک در مورد پیامبر
است؛  .3شیعیان منکر این حقیقت هستند.

در مــورد پیش فرض دوم ،باید گفت (افک) در صحیح بخاری و مســلم
متعدد نقل شده است.

خالصه داستان افک :پیامبر در هر جنگ با قرعه کشی یک همسر خود را
میبــرد ،در یکی و به دنبال گردنبندی میرود و برمیگردد تا آن را بیاورد
ولی کسی نمانده بود فقط صفولی بوده که دنباله کاروان بوده است.

بعدها افرادی مثل حسان بن ثابت بیان میکنند که عایشه با صفوان رابطه
داشته و مدعی میشوند که پیامبر و ابوبکر و همسران پیامبر این مسئله را
باور کرده و قتل میکردند و پیامبر تا یک ماه سرگردان بود تا آیه نازل شد
که عایشه گناهی نداشته است.
حدود  17اشکال به روایت صحیح بخاری وجود دارد؛ مثل:

 .1اینکه پیامبر خود شــک کرده اســت و به پاکی عایشه مشکوک بوده
است چنانکه در روایات صحیح بخاری و ...آمده است که پیامبر به عایشه
میگفت اگر این کار را کردی استغفار کن( .کان قد ارتاب في أمرها) ،نشان
دهنده شک کردن پیامبر به عایشه بوده است .نقدهای زیادی وارد است،
ممکن نیســت پیامبر قبل از اثبات اتهام در مورد تشخیص این مطالب را
بیان کند و خصوص ًا به همسر خود بدگمان شود.

چطور پیامبر بر اســاس ســخن چند نفر منافق ،به همسر خود مشکوک
میشــود؟ و جالب آن است که نقل میکنند پیامبر قسم میخورد که من
از اهل خود چیز بدی ندیدم و شما مرا در مورد این موضوع اذیت کردید.
 .2پیامبر یک ماه با عایشه قهر میکند و او را به خانه پدری میفرستد ،در
حالی که تهمت هنوز اثبات نشده چطور پیامبر این گونه رفتار میکند ،در
صحیح بخاری آمده که یک ماه پیامبر پیش عایشه ننشست .و از طرفی با
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این روایت که مسلمان حق ندارد بیش از سه روز با مسلمان
قهر نکنند سازگار نیســت که خود اهل سنت این روایت را
آوردهانــد و هیچ کس هم طبق روایت شــاهد عمل خالفی
نسبت به عایشه نبوده است.

 .3در صحیح بخاری و ...آمده که ابوبکر و امثال وی مثل مادر
عایشه حرف را باور کردهاند و پیش پیامبر آمده و طالق دختر
خود را خواسته و ابوبکر گفته این زن ،آبروی مرا برده و به تو
خیانت کرده است با آن که عایشه منکر میشد و میگفت چرا
چرت مدعیان را قبول میکنید و اگر اعتراف کنم ( ّ
کتصدقني)
مرا تصدیق میکنید.
 .4در صحیــح بخاری آمده که مادر عایشــه به وی دلداری
میدهد که چون پیامبر تو را دوســت دارد و وهابی تو اتهام
میزنندو حسادت میکنند و در این نسبت به همراه پیامبر هم
قابل قبول نیست زیرا بر اساس مبانی اهل سنت همه صحابه
و همسران عادل هستند و اهل اتهام و .....نیستند.

 .5عایشــه در این روایت ،به پیامبــر اتهام بیحیایی میزند.
در روایــت آوردهاند که اتهام بیحیایی به پیامبر زده شــده و
نمیتوان به اشراف مخلوقات شتم کرد .خود اهل سنت و ابن
تیمیه آورده (من شتم النبي فهو ّ
مرتد) هر کس شتم به پیامبر
کند مرتد است و اتهام بیحیایی زدن ،حتم ًا شتم است،و چنین
شتم و اتهامی را اهل سنت نمیتوانند بپذیرند.
 .6اشکال دیگر آن که سعد بن معاذ هم در این موضوع بوده
است و گفته اســت این شخص اگر از قبیله اوس باشد ،من
گردن او را میزنم .در حالی که به اجماع شیعه و سنی  2سال
قبل از این ماجرا ،ســعد بن معاذ که در خندق مجروح شده
اســت ،از دنیا رفته است و خود اهل سنت هم این اشکال را
مهم دانسته و پذیرفتهاند.
در فتح الباری شرح صحیح بخاری را مطرح کردهاند.

 .8اشکال دیگر آن که در مفهومی روایت،اتهام منافق بودن
برخی صحابه ســعد بن عباده در آن وجود دارد ،در حالی که
این اتهام با مبانی خود اهل سنت سازگار نیست.

 .9برخی از کســانی که در صحابه بودند و عایشــه را متهم
کردند ،هالک شــدند (فهلک من هلــک) و این با عدالت
صحابه و اهل بهشــت بودن آنها که تمام اهل سنت قائلند،
منافات دارد.

 .10گردن زدن را هم که سعد بن معاد مطرح میکند به مبانی
خود اهل سنت سازگار نیست چون ح ّد شرعی در این موضوع
با عنوان گردن زدن نداریم.
 .11پیامبر یک ماه برگــردان و متحیر بودن آگاهی از کنیز

عایشه در این مورد سؤال و تحقیق میکند یا از زینب نسبت
حجش سؤال میکند (که طبق روایت صحیح بخاری،دشمن
عایشــه هم بــوده) در حالی که اینها بــا روش مورد قبول
متحیر باشد یا این گونه
اســامی سازگار نیســت که پیامبر ّ
عمل کند و جود شرعی تا زمانی است نه گردن زدن.

 .12اشکال دوازدهم آن که روایت از مسروق بن الحدج غالم
عایشه نقل شد ولی علمای اهل سنت اجماع دارند که مسروق
پیامبر را درک نکرده است و بعد پیامبر در مدینه آمده در حالی
که گفتهاند مســروق روایت را از ام رهان (مادر عایشه) نقل
کرده در حالی که رهان سال ششم ام رهان از دنیا رفته ،پس
روایت مرسل است.
 .13بریره از کنیزهای عایشه که نقش زیادی در روایت دارد
ولی این شخص  4سال بعد از این ماجرا توسط عایشه خریده
شــد ،پس او در موقع (افک) در آن جا نبوده است (بنابر نقل
صحیح بخاری)

 .14اسامة بن زید در این داستان است و پیامبر با وی در این
مورد مشورت میکند که آیا زنم را طالق دهم؟ اسامه حدود
 12ساله است و پدرش هم زنده است چگونه پیامبر با وی نه
پدرش مشورت میکند و اص ً
ال پیامبر که با وحی مرتبط است
هوا این جا با پسر بچهای مشورت میکند؟
 .15پیامبر با حضرت علی مشــورت میکند و حضرت امیر
میفرماید :او را طالق بده ،و این نشان میدهد حدیث را بنی
امیه و دشمنان اهل بیتی و امیرالمؤمنین آن را نقل میکنند.
تا امیرالمؤمنین را جزءاتهامزنندگان نشان دهند.
این اشکاالت نشان میدهد موضوع اینگونه نبوده بلکه زوائد
و حواشی فراوان دارد.

 .16مسلم بن شهاب (زهری) در این روایت تردید میکند در
خود صحیح مسلم این تردید نشان داده شده است.

اســناد و مدارک کامل را اســکن صفحات کتابها در این
موضوع نزد استاد وجود دارد.

 .17عایشــه قصد خودکشــی داشــته که این هم نمیشود
پذیرفت.
مطالب قبلی در مورد روایتی مربوط به صحیح بخاری بود و
اشکاالت هم بر اساس خود صحیح بخاری نقل شد.

علمای اهل سنت بین روایت صحیح سلم و بخاری را مقایسه
کردند ،در صحیح مســلم اکثر این اشکاالت مطرح نیست و
صحیح مسلم با زرنگی خاصی این نوع روایت را مطرح نکرده
است .حاکم نیشابوری در المستدرک علی القسمین در اینجا
را بیان میکند :عایشه نقل میکند که نجاشی ،ماریه قبطیه

را به پیامبر هدیه کرد و او از پیامبر حامله شــد و بعدها از پیامبر جدا شد.
این مســئله و جدایی باعث شد که پیامبر چون فرزندی نداشت که پسر و
زنده بود عایشه ،بگویند پسر عموی عاریه ،صاحب پسری است که پیامبر
داشته و از روی حسادت به پیامبر طعنه بزنند که این پسر (ابراهیم) به پیامبر
شباهتی ندارد و پیامبر از شنیدن این خبر ناراحت شد و بعد مطمئن شد که
آن شخص عقیم است و صحیح مسلم همین روایت را میاورد ولی قسمت
آخر آن در نسخههای فعلی وجود ندارد.
در هر حال این موضوع که عایشه گفته ابراهیم از پیامبر نیست و از دیگری
است که اتهامی بر پیامبر محسوب میشود در برخی نسخهها آمده است،
که این اتهامی به مادیه محســوب میشده است ،و این باعث میشود که
مربوط بودن ماجرای افک و عایشه مورد مناقشه قرار گیرد.

نظرات اساتید

استاد زهادت :بهتر است ادبیات نقد ،علمی باشد و نوعی انسجامی هم در
بیان و کالم شیعیان و عالمان برقرار شود.

استاد ایزدی :وقتی این احادیث در منابع اصلی خود اهل سنت وجود دارد
چرا شــیعیان را اتهامزننده میدانند؟ یعنی دامن زدن به این احادیث ،کار
شیعه نبوده است.
اســتاد میرزائی :آیا معصومین در تمام زندگی عرفی و شخصی از علم
غیب استفاده میکردند؟ چون اگر این گونه نباشد ابراز تردید تحیر پیامبر
مشکلی نداشته است و سؤال و جوابهای پیامبر برای اقناع افکار عمومی
بوده است.

در مورد اتهام به حضرت علی هم مطالب ذکر شده را نمیتوان دشمنی
با ایشان تلقی کرد زیرا خود پیامبر هم مر ّدد عنوان شده است و خود اهل
سنت هم حق را به عایشه ندادند.
استاد خزائلی :در موضوع حادثه فعلی ،بحث مهمی است و اگر علم غیبی
مطرح بوده آرامش برای پیامبر باید بوده باشد و این حالت اضطراب معنی
ندارد.

استاد رضانژاد :بر اساس علم غیب بحث نشده است.

استاد اسدی :آیا این مسئله تاریخی است یا کالمی؟ خود مسئله تاریخی
است چون میان واقعه تاریخی است و ارتباط مستقیم با کالم ندارد و خوب
استاد موضع صریح شیعه را مســتند و به صورت مبتنی از مبانی عالمان
شیعه ،بیان شود.
اســتاد شهسواری :بر مبنای اهل ســنت که پیامبر را را در امور عادی
معصوم نمیدانند و فقط در تلقی وحی عصمت قائلند ،با این مبنا ،مباحث
مربوط به تردید پیامبر مشکلی پیدا نمیشود.

استاد مصطفیپور :برخی اشکاالت روایت به ماجرای ماریه قبطیه هم
وارد است مثل اینکه پیامبر امیرالمؤمنین را مأمور به تحقیق میکند که بعد
معلوم میشــود پس مربوط به خود پیامبر است پس نسبت به مازیه هم
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گروههای علمی



برخی اشکاالت وارد میشود.

گروه علمی کالام

استاد رضانژاد :بحث هم میتواند کالمی باشد از بعد علم و پیامبر ،عصمت
پیامبر عدالت صحابه و....
جمعبندی استاد یزدانی

برخی مثل ابن کثیر،زنان پیامبر را معصوم دانســتهاند (خصوص ًا در بحث
فواحش) بنابراین مسئله حالت کالمی داشته است.

محمد بن عبدالوهاب از روایت افک اســتفاده میکند و کل شیعه را متهم
میکند ،در حالی که یک عالم شیعه را نداشتیم که این اتهام را مطرح کرده
باشد و تنها در زمان حاضر شخصی مثل یاسر الحبیب با ادعای شیعه گری
این اتهام به عایشه را بیان میکند.

در مــورد علم غیب مباحث قرآنی متعدد وجود دارد ،که آیات و روایات در
مورد علم غیب همیشگی داشته و بر اساس مبانی صحیح بخاری همیشه
هم از علم غیب استفاده میکرده است.

است و در داستان افک هم اثبات نشده پس شایعه بوده و فقط
بخواهد پیامبر بر اساس ادعا و شایعه منافقان عمل کند قابل
قبول نیست و این سرگردانی با مقام قاضی هم سازگار نیست
چه رسد با نبوت و مقام پیامبر.
و اتفاق ًا در منابع آمده که بعد از اتمام جنگ پیامبر بر سه نفر از
صحابه ح ّد قذف جاری کرده است.

استاد رضانژاد :باید روشن شــود که زمان نزول آیات ح ّد
قذف و زنا ،آیا الزم بوده که خود پیامبر به آن اهتمام داشــته
باشد؟

جمعبندی میشود که این ماجرا مربوط به یک زنی از پیامبر
بوده یا زن دیگر یا کثیر پیامبر بوده اســت و شبهات هر نظر
ارائه شود و انگیزه این که در مورد عایشه ،مسأله خبرپردازی
شده است را بیان کنید.

بحث اتهام به زنا هم مسئله مهمی است و ح ّد قذف در صورت اثبات جاری

 گروه علمی کالم

همانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت و خالفت
حجتاالسالم والمسلمین قشقاوی
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

تاریخ ارائه1395/08/11 :

مقصود از مشروعیت سیاسی ،مشروع بودن لمی در نظام امامت و خالفت
نیســت بلکه یک اصطالح است که ابتدا در عصر مشروطیت ترجمه شده
است)political legitimacy( .
در کتابی که به همین نام نوشتهام ذکر کردهام که این بحث حالت کالمی
دارد ،مباحثی که تحت عنوان امامت بحث میشود ،پاسخگوی مسائل ذیل
مشروعیت سیاسی است ولی در هر حال این عنوان ،اصطالحی غربی است
و بعدها وارد ادبیات سیاسی مسلمانان شده است.
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رویکرد به خاستگاه کلمه مشروعیت سیاسی ،رویکرد فلسفی است ولی در
طول تاریخ رهیافتهای جامعهشناسی و حقوقی لم به آن شده است ولی
اصل آن منظر فلســفی است به این معنا که چه حکومتی ،حق درست و
صحیح اســت .چرا یک حاکم حق حکومت و الزام پیدا میکند و ذیل آن

این بحث میشود که چرا ما باید اطاعت کنیم؟

ما مشــروعیت سیاســی در نظام امامت و خالفت را بحث
میکنیم یعنی بحث فلســفی را م ّد نظــر داریم که چرا یک
حکومت ،حق است .نظام امامت و خالفت ،دو نظام سیاسی
است و پیش فرض آن موجود نظام سیاسی در اسالم است،
نظام سیاســی برآمده از دین ،همین اســت .نظام امامت و
خالفت،دو تفسیر مختلف از نظام سیاسی اسالم است .پس
مشــروعیت در نظام امامت و خالفت به معنای مشروعیت
در نظام سیاســی اسالم است .مشروعیت اسالمی به معنای
مطابقت با شــریعت توحیدی و وحیانی اســت .این مصداق
همان رهیافت فلسفی است.

امروزه بحثهایی که در جامعهشناسی مطرح میشود ،معنای
مقبولیت است و این را نباید با مشروعیت فوق خلط نمود.

در هر حال در هر نظام مذکور ،مشروعیت را به خدا میدانند
یعنی این که اهل ســنت ،مشروعیت سردتر و یا مشروعیت
غلبه را دارند ،تعبیر نارســایی است و باعث مغالطه است .این
که مقایسه شود با فلسفه قدرت و دموکراسی قدرت( ،ضلیت
عمومی ،ماکیاولی و هابزی) کار درســتی نیست بلکه در این
جهت تفاوتی بین شــیعه و سنی نیســت .استخالف ،مردم،
غلبه و ...را منشأمشروعیت نمیدانند .بلکه اینها ابزار اثبات
مشروعیت است نه منشأ مشروعیت....
نظام خالفت را تفسیری درست از نظام اسالمی داشتهاند پس
خیلی تفاوت بین این است که موارد مذکور ابزار مشروعیت
باشد یا منشأ مشروعیت یعنی انتخاب مردم یا غلبه ،مساوی
مشروعیت نیستند ،یعنی ممکن است استخالف ،نصف و غلبه
باشد ولی مشروعیت نباشد و اندیشندان مختلف اهل سنت،
این گونه معتقدند .غلبه و ...را وقتی که مطابق شــرع باشد را
ابزار مشروعیت میدانند.

ضرورت امامت و حقیقت امامت دو بحثی هســتند که نشان
میدهد مشــروعیت به خداوند متعال است .ضرورت فلسفی
حجیت) که
ولی و ّ
یا تکوینی (قاعده لطف ،ضــرورت وجود ّ
روایات و آیات اســت که تحلیل عقلی از آن ارائه میشــود.
در واقع امری عقلی است که نقل هم به آن راهنمایی نموده
است.
اینکه امام باید منصوب و مأمور از ســوی خدا باشد و مأذون
باشد ،نشان دهنده منشأ مشروعیت امامت است .امام ،سیاست
را هم که در دســت نداشته باشــد باز امام است چون بحث
سیاسی ،زیر مجموعه مباحث معنوی در امامت است.

در اهل ســنت لم معموال ضرورت فــوق را قبول دارند ولی
ضرورت فقهی و نوعی را قبول دارند ،وجوب امامت و وجوب
اقامه امر حکومت ،ســطوح اســت ،ادلهای هم که برای این
موضوع میآورند ،نقل اســت و بحثــی معتزلی مثل قاضی
عبدالجبــار ،و ال اقل نقلی میآورنــد که اگر نقل نبود ،عقل
ما این ضــرورت را نمیفهمید .فخر رازی بحث دفع ضرر را
مطرح میکند ولی تا حتی عبدالجبار که قبل از اوست ،بر نقل
تأکید دارد و این که حتی گاهی اجتناب از مضا ّر و سلب منابع،
به عدم نصب امام حکم میکرد اما نقل به ما آموخت که حکم
امام از ســوی مردم،یک تکلیف است .پس منشأ مشروعیت
را الهی میدانند چون پای تکلیف و تشــریع در میان است و
ادلهای که میآورند و لم ادله شرعی است ،مثل آیه اجماع و

سیره و ...سپس مردم مأمورند از سوی خدا که نصب امام کنند ،پس منشأ
مشروعیت را خدای متعال میدانند و این که حکم از سوی خدا باید تعیین
تکلیف شــود پس اینها را فرع فقهی میدانند و از باب استطراد در کالم
مطرح شده است و ضرورت در این جا فقهی است.

در مورد حقیقت امامت هم اهل ســنت میگویند که امام منصب سیاسی
اســت و امام جانشین پیامبر اوامر سیاســت است چون امام حاکم ساسی
است و چون با دیانت عمیق است با امور دین هم باید اهتمام داشته باشد
و حداکثر این که الزم اســت مجتهد باشد در حالی که در شیعه ،سیاست
فرع و ذیل معنویت است.
اما در هر حال اهل سنت میگویند اعمال سیاست از جانب خدا برای افراد
مقرر شــده و اگر او اجازه نمیداد افــراد منتخب مردم هم حق حاکمیت
نداشتند.

بیعت ،نصب و استخالت و غلبه ،به ابزار مشروعیت سیاسیی هستند یعنی
اینها ،کاشف و اثبات کنند مشروعیت در مرحله عمل هستند .نقشی که
فعل ســنت برای مردم قائل شدهاند با مباحث غربی در مورد نقش مردم،
متفاوت است .کلمه ،کشف ،خالفت و ...مورد تصریح آنان بوده و این اولین
شــاهد بر مسأله مذکور است .شرح مواقف ،تفتازاتی و دیگران گفتهاند که
نصب مردم،کشف میکند که این شخص منتخب به منصوب و خلیفه و
نایب خداســت .رأی مردم کاشف است .شرح مواقف ،ج  ،8ص ( 351قلنا
ذالك ...دلیل لنیابة الله و رسوله ...اي تلک النیابة کعالئم سائر االحکام...
بل هي عالمة مظهرة لها)

فخر رازی :یکشف عن کونه نائبا عن الله تعالی.

تفتازانی :قلم دلیل الشرع علی ّانما اختاره فهو خلیفة الله و رسوله

اینها نشان میدهد که رأی مردم ،کاشف و ابزار مشروعیت است نه منشأ
مشروعیت شــاهد دیگر بحث صفات است و مردم باید صفات را در نظر
بگیرند (مثل عدالت ،علم و)...

در ذیــل بحث اهل حل و عقــد ،صفاتی بیان میکنند که باید صفاتی در
فرد منتخباتی باشــد و ادله شرعی میگوید که آن فرد باید عالم و مجتهد
و ...باشد.
پس منشأ مشروعیت ،شرع است که آن صفات را تعینی کرده است .شاهد
دیگر بحث عزل و انزال که اگر حاکم ظلم کند منفول میشود که اینها در
بحث دموکراس و مشروعیت غربی مطرح نیست.
در بسیاری از متون میگوید حاکم ،صفات را برای استخالف باید در نظر
بگیرد و اگر شرع نبود این شرط صفات مطرح نمیشد.
از دیگر شواهد این که استخالف ابزار است ،استدالل خلیفه اول و دوم و
برخی دالیل دیگر است که فقهی است.

از شواهد دیگر تفویض پیامبر است ،پیامبر ،استخالف را تفویض کردند و
خود انجام ندادند ،و گفته میشود چون ایشان تفویض کردند ،دیگر خلفا،
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دلیل غلبه که اهل سنت به کار میبرند بر مبنای مباحث ماکیاولی و معیار
بودن قدرت برای حاکمیت است.
در مورد غلبه مطالب زیادی دارند که نشان میدهد حجت آن از باب أکل
متیه و اضطرار اســت .در موارد متعدد تصریح دارند که مصلحت اقتضاء
تمســک شــود برای آن که مصالح مسلمین و جان و
میکند که به غلبه ّ
مال آنها حفظ شود.
تفاوت کرن امثال توماس هابز با موضوعی مثل غلبه آن اســت که اهل
سنت قرارداد اجتماعی را قبول ندارند و اهل سنت قائل به قرارداد بین بنده
و خدا هستند و این که حکم از آن خداست و او مشروعیت میبخشد و اگر
کسی مث ً
ال با غلبه تشکیل حکومت داد مماشات کنید.

بسیاری مانند این تیمیه ادعا میکند که بر علیه ظلم بایستید و حرکت کنید
تا با ظلم مقابله شود و این با کالم شیعیان شباهت دارد.
نظرات اساتید

استاد کارشناس :کتابی از آقای محمد مهدی آصفی هست که در امته
فقیهة المقارنة (فقه المقارنة) نام دارد که از مذاهب مختلف مطالبی را ذکر
می:ند که باید مطیع حاکم باشــیم چه نیکوکار و چه بدکار و در دل بیاید
نسبت به آنها نیت و احساس بدی داشته باشیم.

استاد زهادت :الزم است تأمل بیشتر در متون انجام شود دلیلی که اهل
سنت بر وجوب نصب خلیفه برآورند سماع ًا است و نصب علی الناس الزم
است ،یعنی نصب بر مردم واجب است سمع ًا ،تبیین عقالیی دارند.
در بحث غلبه :اطاعت از حاکم جائی به عنوان امر الهی است و غلبه را دلیل
مستقلی محسوب میکنند.

اســتاد میرزائی :از نظر اهل سنت خلیفه بابویه جهت و شئ هم داشته
باشــد و تنها بحث جانشینی سیاسی نیســت .گروه اهل سلوکت را افراد
واجد شــرایط میدانند که قدرت را به دســت بگیرند ،یعنی این کاشف از
مشروعیت است.

استاد دهقانی :شــواهدی که ذکر شد کاشف از مشروعیت بود و بحث
نسبیت در مشــروعیت با این موضوع تناقض دارد و مشروعیت در ادعا و
مشروعیت در نتیجهگیری شما،دو معنا دارد.
اســتاد طباطبائی :آیا از دیدگاه اهل سنت و شــیعه مقبولیت در طول
مشــروعیت است یا در عرض آن؟ در مقام اجرا مقبولیت و مشروعیت چه
نسبتی با هم دارند چون در مقام اجراء مث ً
ال امیرالمؤمنین بعد از مقبولیت،
حکومت یافتند.

استاد رضانژاد :تعبی متلکمان اهل سنت ،بیشتر خلیفة النبي في اقامة
الدین و الدنیا است و نیابت عن اهلل ،تعبیر غالب اهل سنت نیست.
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دیگر آنکه الصالة خلفی کل بر ای آن فاجر از مبانی آنهاســت پس حاکم
دینی بر اساس مبنای آنها از ندارد نیک باشد.

تعبیرهایی که اهل ســنت دارند بیشــتر مربوط به خلفای
راشدین است ولی نسبت به خلفای بعدی نمیتواند خالفت
مرا شرعیت و دینی محسوب نمود.
اســتاد قیومی :باید مشــخص نمود اهل سنت کیست؟
نمیتوان هر غیر شیعه (مثل معتزله) را اهل سنت دانست.
نمیتوان نظرات را یکدست ارائه کرد ،جریان اموی و غیر
آنها متفاوت اســت ،برخی از ســلیقه فعلی با امثال معاویه
مشکل جدی دارند.

شــیعه و ســنی در تقریر امر الهی بودن خالفت متفاوت
هستند و تعریف و تحلیل آنها متفاوت است ،تفاوت شرعیت
و مشروعیت باید دقیقتر باید بیان شود.

استاد ایزدی :اهل سنت چه دلیل منطقی دارند که معتقد
باشــند پیامبر استخالف را انجام نداد با آن که میتوانست
انجام دهد با آن که حتی امثال عایشــه گاهی بیان میکند
که امت بال رایج نباید باشــد خصوص ًا که در آستانه رحلت
پیامبر بر خطرات کفار و دشمنان جدی است.
استاد مصطفیپور :بحث مشروعیت که از قبل هم مطرح
است و در مباحث دموکراسی هم از آن سخن گفته میشود
در فقه ما در بحث نصب والیت فقیه ،نظرات متفاوتی ارائه
میشــود که والیت از نوع حسبیه به آراء گفته شده در این
جلسه نزدیک میشود.

استاد شهسواری :با توجه به آیات و روایات ،نظام امامت
و خالفت یک نظام اســت و هر دو به شیعه ارتباط دارد به
آنکه خالفت را به اهل سنت اختصاصدهیم.

الزم است بحثی در مورد نظام سیاسی دورانهای مختلف
اســامی مطرح کنیم و تحلیل کنیم کــه آیا مبانی و آراء
مطرح شــده در این نظام در مورد امثــال یزید هم جاری
است؟

استاد زمانی قمشــهای :باید سایر ابزار هم بررسی شود
و کام ً
ال نظرات آنها بازکاوی شود ،حقیقت تاریخ اسالم در
زمان رحلت پیامبر نشــان میدهد بحث تفویض خالفت
مطرح نبوده است و با مبانی شیعه که صفات مانند عدم ظلم
برای خلیفه الزم است ،سازگار نمیباشد.
استاد اسدی :اگر عنوان بحث تنها به خالفت اختصاص
داده میشد و امر مقدس امامت در کنار آن قرار نمیگرفت،
بهتر بود.
شــواهدی ارائه شد که کاشــفیت دارد ،اما وجه کاشفیت
روشن نشد .این که در این آراء شارع دخیل بوده و بر عهده
شارع بگذاریم دلیل کافی میخواهد .بزرگان و اساتید آنها،

جانشینی پیامبر را امری مردمی صرف میدانند هر چند گاهی
میخواهند وجوه شرعی برای آن مطرح نمایند.
و این کــه میگویند مردم امور خــود را با هم حل و فصل
میکنند ،در خالفت هم همین است.
این نظرات را باید نقد و تحلیل جداگانه انجام داد.

استاد اســحاقیان :با بررســی منابع و سایتهای رسمی
داعش استنباط میشــود که غلبه در عرض ابزار دیگر است
و در مرض همان تبعیت و ...است.

استاد زهادت :اســتیالء و غلبه را یکی از راههای شرعی تعیین خالفت
میدانند ،چگونه میگویید که غلبه دلیل مســتقل نیست و حالت ابزار و
کاشفیت دارد؟
جمعبندی

استاد قشقاوی :در زمان غیبت ،بحث والیت فقیه و حکومت در این عصر
را با خالفت بررسی نمودهایم و آراء و نتایجی در آن به دست آمده است.
مطالبی که در مورد تفویض و ...مطرح شد ،نقل مطالب اهل سنت بود.

 گروه علمی کالم

گوهر و صدف دین از دیدگاه عالمه طباطبائی
حجتاالسالم والمسلمین مصطفیپور
استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

تاریخ ارائه1395/08/25 :

بحــث «گوهر و صــدف» در دهههای قبل مطرح شــده و
اغراض متفاوتی از آن دنبال میشد .غزالی در جواهر القرآن،
لب را مطرح میکند و این که برخی مطالب به صدف
صدف و ّ
(ظاهر) قرآن مربوط است و بخشی به گوهر قرآن؛ مثل بحث
ذات و صفات و افعال الهی .غزالی تعبیری به نام علوم اللّباب
را مطرح میکند که دو طبقه ســفلی و علیا دارد .سفلی مانند
شــناخت قصص قرآن و احتجاجات و مباحث فقه در قرآن و
قسمت علیا ،به علم به مبدأ و معاد و مباحث تزکیه نفس و...
اشاره دارد.

مردم میرسد .گاهی دین به معنی مکتبی است که در اختیار انسان قرار
ُ
َُ
میگیرد .در قرآن ،سوره کافرون گفته میشود :لك ْم ِد ُينك ْم َو ِليَ ِد ِين.1
َّ
ممکن اســت دین به معنی «تدین» باشد ،مانند آیه :إ َّن ِّ
الد َين ِع ْن َد الل ِه
ّ
ِ
ْ َ
ِال ْسل ُم 2و یا احتمال دارد به معنی «مکتب» باشد .وقتی دین به معنی
دین داری به کار میرود ،مورد تفســیرهایی از دیدگاه امثال شالیر ماخر
و ...قرار میگیرد .گاهی نیز به معنی نهاد یا سازمانهای دینی است مث ً
ال
دین را به معنی کلیســا به کار میبرند وقتی که میگویند دین و علم چه
تقابلهایی داشتهاند؟

دیگــران هم مباحثی را در ایــن زمینه مطرح میکنند مانند
لب
لب در عرفان؛ مباحثی که مولوی به نام ّ
مباحث قشــر و ّ
دین میآورد .افرادی مانند آقای ملکیان در بحث کالم جدید،
و نیز دکتر سروش و دیگران ،مباحثی در مورد گوهر و صدف
دین مطرح میکنند.

پس وقتی میگویم گوهر دین چیســت؟ یعنی در این مجموعه تعالیم،
اصل و گوهر آن چیست؟ اصطالح گوهر و صدف ،تشبیه است که نشان
میدهد که «د ّر» ،مهم است و صدف کنار انداخته میشود .در برخی موارد
که گوهر و صدف در مورد دین به کار میرود همین معنا ،مقصود است که
بخشی از دین کنار گذاشته میشود .اما ممکن است بگوییم ،صدف چیزی
است که پوششی برای اصل دین است.

گاهی دین به معنی مجموعه معارفی برای هدایت انســان
اســت که از طریق وحی در اختیار پیامبر قــرار گرفته و به

مرحــوم عالمه طباطبایی در چند جا به این موضوع پرداخته اســت .در
مقدمه المیزان ص  19-18میگوید :هفت دســته از مسائل مورد توجه
است .ایشان در المیزان ،جلد  ،1ص  ،11اصل این مباحث را مطرح میکند

برای روشــن شدن گوهر و صدف ،باید از خود دین صحبت
نمود:

از جنبۀ دیگر ،گوهر دین به معنی گوهر دین داری است.
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و بعد از آن به سراغ صفات الهی میرود .و صحبت از غرر آیات دارد؛ یعنی
میگوید این آیات توحیدی ،آیات کلیدی و گوهری اســت و بقیه مسائل
از این جا نشأت میگیرند .مث ً
ال اعتقادات از توحید نشأت گرفته و مباحث
دیگر همگی از این جا شروع میشود .یعنی اصول ،فروع و اخالق در آیات
مطرح میشوند ولی توحید ،گوهر دین است .توحید نظری و عملی ،گوهر
دین است .در دینداری هم اگر عمل بر مبنای توحید و تقرب الهی انجام
شود ،گوهر دین (به معنای تد ّین) حاصل شده است.

در اول ســوره هود (المیزان ،جلــد ،10ص 140به بعد) ،بیان مینماید که
اصل و اساس مباحث ،توحید است( .تعتمد علی حقیقة واحدة یعني االصل
و تلک فروعه و هي اساس الذي بني علیه بنیان الدین و هو توحیده تعالی).
و در ادامه از توحید و نفی شرک و نیز مباحث توحید ربوبی سخن میگوید.
در ادامه میفرماید که معارف اصلی و فرعی ،تفصیل مباحث دینی خواهد
بود و باز هم به اصالت توحید اشاره میکند.
در هر حال نمیگوید که با پیدا شــدن گوهر ،صدف کنار گذاشــته شود.
َّ
مرحوم عالمه در جلد اول المیزان به مناسبت بحثهای اخالقی َ وال ِذ َين
َآم ُنوا َأ َش ُّد ُح ًّبا ل َّله 3و آیه استرجاع إ َّنا ل َّله َوإ َّنا إ َل ْيه َراج ُع َ
ون 4میفرماید
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
برای رســیدن به اخالق ،مســلکهای مختلفی وجود دارد؛ مثل مسلک
بعضی از فالسفه که اخالق منهای دین را مطرح کردهاند که اخالق برای
اصالح دنیاســت .اما راهی را که قرآن برای ایــن موضوع بیان میکند،
رسیدن به توحید است که انسان از خود هیچ ندارد .این نوع معرفت ،ریشه
رذائل انسان را نابود میکند .این که حتی عبادت کردن برای جلب بهشت
و دفع جهنم ،نوعی خودخواهی و توجه به خود است .قرآن انسان مؤمن را
محب ًة نسبت به خدا معرفی میکند؛ «وجدتک اهال للعبادة فعبدتک».
اشد ّ
َّ َّ َ َّ َ
َ
ُ
ْ
َ
انسانی که در هنگام حوادث ( ِإنا ِلل ِه و ِإنا ِإلي ِه ر ِاجعون) میگوید نشان از نگاه
توحیدی و مالک دانستن خداست.

در ســوره یوســف (جلد  ،11المیزان ،ص  )169-170که به مناسبت آیۀ:
َ َ َ َ
« َو َل َق ْ
ــد َه َّم ْت ِب ِه َو َه َّم ِب َها ل ْول أ ْن َرأى ُب ْر َه َان َر ِّب ِه» را بیان میکند« ،برهان
ربه» همان توحید اصلی است که دیگر فروعات از آن مثمر میشود و همه
اصول انسانی از توحید شکل میگیرد.

نظر مرحوم عالمه این است که مجموعه اعمال ـ در قالب احکام و اخالق
ـ انســان را حفظ میکند و روح توجه به توحید و قرب الهی ،همان روح
حقیقت است.
نظرات اساتید
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آقای رضانژاد :مقاله آیتاهلل جوادی در این موضوع مطالب مفیدی دارد
که ســه تفســیر از «صدف» و «گوهر» ارائه میدهند .عالمه در جلد 10
المیــزان در ص  ،131-128مجموعه معــارف را بیان میکنند که آنچه
مربوط به عالم آفرینش اســت همه بر محور توحید اســت .بنابر این باید
تعریف از «دین»« ،گوهر» و «صدف» کام ً
ال روشن شود و بعد بیان شود
که آیــا مرحوم عالمه تفاوتی بین گوهر و صدف میگذارد یا خیر؟ گاهی

اصلی و فرعی به معنی اهم و مهم است.

آقای طباطبائی :بــا توجه به این کــه معنایی که عالمه
طباطبایی ارائه میکند با معانی ارائه شــده دیگران متفاوت
اســت ،آیا درون دین اســام هم چیزی هست که گوهر را
بپروراند و حافظ آن باشد؟ یا این تعبیر مسامحی است.

آقای زمانی قمشــهای :چارچوب بحث غزالی و سروش،
عرفانی اســت ولی مباحث دیگران بر اساس وحدت وجود و
بســاطت وجود است که حقیقت قرآن بسیط است که همان
حقیقت محمدیه است .قرآن برخی مراتب را بر ذوی اللّب و
برخی را بر ذوی العقول قرار داده ،یعنی مراتب باالتر از عقول
را صاحبان لب متوجه میشوند .نظر قرآن اینست که صدف
و گوهر همه مراحل متفاوت اســت که یک مرحله راحتتر
حاصل میشود و یک مرحله باالتر است و سختتر به دست
میآید.
استاد شمسعلیپور :ابتدا باید مسئله «گوهر» و «صدف»
روشن شود که تعبیر درست و غلط آن کدام است و عالمه چه
میفرماید؟تعبیر صدف و گوهر ،تعبیر استعاری است و معانی
استعاری با موضوعات عالمه طباطبایی ارتباط ندارد .پس باید
خارج از این تعبیر استعاری اصل مسئله را روشن کنیم.
اگر دین را به شکل عالمه و علمای سلف مطرح کنیم ،مسأله
صدف و گوهر بالموضوع میشود.

این که اگر توحید برداشــته شود ،بقیه آموزهها فرو میریزد،
بحث منطقی است و ربطی به موضوع صدف و گوهر ندارد.

پس این مسئله ،یک شِ به مسئله است و بسیار وابسته به این
است که منظور دین چیست؟ بحث معنای لغوی دین و موارد
و مصادیق دین ،مقصود دین (تعریف منطقی دین) و ...همگی
متفاوت هستند.

آقای قیومی :این مســئله در فضای مسیحیت معنادارتر از
اســام است .نکته دیگر موضوع شریعت ،طریقت و حقیقت
است و ممکن است اینها را سه مرتبه از دین بدانیم .شریعت،
آن تقدیر تاریخی اســت که دین با آن ت ّعین پیدا کرده است
و بر اساس شرایط عینی (زمانی – مکانی) است .ما چند نوع
شریعت را میتوانیم بفهمیم.

استاد خزائلی :تعبیراتی در روایات داریم« :العبودیة جوهرة
کنه الربوبیة» که حافظ گوهر دین ،توحید و ربوبیت است.

یکــی از حضار :این که عالمه اصــل دین را توحید میداند،
حرف دقیق و لطیف و البته مشکل است؛ عالمه در درسهای
خود میفرموده اگر اســام را خالصه کنند« ،ال اله اال الله»
میشود .اصل بودن توحید معانی متعددی دارد ،توحید گاهی

در حکمــت نظری و گاهی در حکمت عملی مطرح اســت.
توحید به تمام شــعب مباحث اسالمی مدد میدهد .در ناحیه
توحید ،تمام کثرات را به امــر واحد برمیگردانیم و در حوزه
عملی هم اینگونه است.
در منازل السائرین خواجه و شــرح عبدالرزاق بر آن ،مطرح
میشود که گناه سالک در تمام امور جلیل و حقیر ،توحیدی
است .تمام فروعات و احکام و ...چهرهها و فروع همان گوهر
اصلی توحید است.
نکته دیگر آن که در رابطه با صدف و گوهر ،تفاســیر غلط را
مورد توجه قرار دهیم.

اســتاد میرزائی :اگر بحث اهمیت باشد ،موضوع محکم و
متشابه در قرآن هم باید در این سیاق مطرح شود.

نکته دیگر آن که برخی روشــنفکران مطرح میکنند که آیا
بر اســاس استانداردهای امروزی میتوان برخی احکام قبلی
دین را اجرا نکرد؟ یعنی ممکن است برخی مجازاتها ،ناشی
از نظامهای جامعه قبلی باشد و آنها را کنار بگذاریم و متدین
هم بمانیم؟

جمعبندی

اســتاد مصطفیپور :این شــبهات باید پاسخ داده شــود و در ابتدا باید
مشخص نمود گوهر و صدف یک مغالطه است یا امور دین بسیط و درهم
تنیده است .خود قرآن ،مباحث را درهم تنیده مطرح میکند
در کالم ،مباحثی وجود دارد که آیا معصیت با ایمان جمع میشود یا خیر؟
آیا مؤمن فاسق هم وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به آن ،عقاید و آراء متفاوتی
(معتزله ،خوارج و شیعه) وجود دارد که ما معتقدیم قابل جمع است و البته
کیفر فسق و ...در جای خود مطرح است.

خالصه آنکه ما باید دین را در یک سیســتم معرفی کنیم و شاخصههای
انسان دیندار را بیان کنی؛ مث ً
ال مجازات قضایی در منظومهای دیده شود
که اگر شرایط فساد در جامعه فراهم نیست یا هست ،نتیجه متفاوتی گرفته
شود.
پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1کافرون(.6 ،)109
 .2آل عمران(.19 ،)3
 .3بقره(.165 ،)2
 .4بقره(.156 ،)2

 گروه علمی کالم

همانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت و خالفت،

جلسه دوم (پاسخ به پرسشها)
آقای هادی قشقاوی

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

تاریخ ارائه1395/09/16 :

گفته شــد که مشروعیت سیاسی به عنوان یک اصطالح در
فلسفه و کالم سیاسی بوده است .و مقصود از آن وجه حقانیت
است که به چه دلیل حکومت ،اطاعت را بر سکوت شوندگان،
ایجاب میکند؟

ما در بررسی نظام مشــروعیت ،از حقانیت در نظام صحبت
نمیکنیم ،نظــام خالفت و نظام امامت هــر دو ذیل نظام
سیاسی میگنجد ،نظام سیاسی یکی از کاربردهایش تبیین
مشروعیت سیاسی است.

ادعای ما آن است که در هر دو نظام امامت و خالفت ،مشروعیت
الهی مطرح اســت .در هر دو نظام ،وجوب امامت یا خالفت به

معنای تکلیف است .یعنی آنچه خدا ایجاب کرده است.

در خالفت ،هر چند نظریه نصب وجود ندارد ولی مردم مکلف هســتن از
ســوی خداوند ،که حاکمی را بر خود برگزینند یعنی خدا واجب کرده که
مردم حاکم تعیین کنند و اگر دســتور خدا نبود چنین حقی بر مردم وجود
نداشت.
بیعت نیز کاشف اســت که امام خلیفه الهی است و در بحث خالفت هم
بیعت همین نقش را دارد.
بیشتر سؤاالت که مطرح شده است در بخش بوده است.

یک بخش مربوط به اصل مفهوم مشروعیت است که چند نفر آن را مطرح
کردهاند .بخش دیگری از سؤاالت در موضوع غلبه و استیالء است.
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گروههای علمی


گروه علمی کالم

در بحث مقصود از مشروعیت سیاسی :دارای سه رویکرد و رهیافت است:
رهیافت حقوقی هیافت جامعه شــناختی ،رهیافت فلســفی ،در رهیافت
حقوقی ،مشــروعیت به این معناســت که چه نوع قوانینی بر اساس آن
مشروعیت باید تبیین شود؟

رهیافت جامعه شــناختی :از نظر اجتماعی چه حکومتی مورد پذیرش قرار
میگیرد و الزامآور است؟
در این جا بحث میشود که چه حکومتی الزامآور است؟ یعی رویکرد جامعه
شناختی به مقبولیت کار دارد سیاسی و به حقانیت کار ندارد.

در مشروعیت سیاسی و حقوقی :POLITICAL LEGITIMACYاز ابتدا
مسأله فلسفی بوده نه جامعهشناسی ودر ابتدا  LEGITIMACYبه معنای
فرزندان حالل زاده پادشاه است که حق حکومت داشتهاند .یعنی حقانیت
از ابتدا مطرح بوده است .در قالب نظام امامت و خالفت که بحث میشود
فقط رهیافت فلســفی یا حقوقی مطرح است و نمیتوان رهیافت جامعه
شناختی داشــت .همواره بحث امامت حق یا امامت باطل است .هنگامی
که پای توحید در میان میآیــد (چه در نظام امامت و چه نظام خالفت)،
مشــروعیت به معنای مطابقت با توحید و نبوت و شرع است؟ یعنی بحث
مقبولیت مطرح نیست بلکه بحث علت پذیرش مردم و تن دادن مردم به
این حکومت و نظام است؟

در نظام امامت و خالفت ،شــرعیت و مشروعیت ،تفکیک نمیشود چون
منظر بحث ما همین مشروعیت و شرعی بودن است.
در کتب فلسفه سیاسی میگویند :معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت
برخوردار باشد و سؤاالت گسترده توجیه الزام و اطاعت را باید جواب دهد
 .1که چه کســی و با چه خصوصیتی حکومتش شروع و اطاعت وی الزم
است؟  .2روشهای کسب قدرت سیاسی با مشروعیت چه رابطهای دارند؟
و برخی سؤاالت دیگر.
پــس ما در این جا صحبت میکنیم که آیا این حکومت از نوع وجود حق
است یا وجود باطل اســت؟ معیار حق بودن حکومت از منظر شیعه اهل
سنت و ...چیست؟
منشــأ ذاتی مشروعیت و منشأ عرضی مشروعیت هم متفاوت است منشأ
ذاتی مشروعیت ،اراده الهی است در هر دو نظام خالفت و امامت میگوییم
چه حکومتی حق اســت بر اســاس قانون الهی؟ در غــرب ،الهی بودن
مشروعیت را یکی از نظریات مشروعیت میدانند البته هیچ گاه نتوانستهاند
تبیین درســت و دقیقی از این مشروعیت سیاســی الهی ارائه کند و تنها
شیعیان ،تبیین دقیقی ارائه نمودهاند.

تنها نظریه که هیچ سؤال را بیپاسخ نمیگذارد نظریه مشروعیت سیاسی
شیعه است.
در مورد نظریه مشــروعیت غلبه تحقیقاتی انجام شــده است از گذشته
تاکنون ،مطالب آنها بررسی شده است .بحث خروج علیه حاکم تا یک قرن
قبل ،بحث فقهی بوده و اص ً
ال جنبه سیاسی فلسفی نداشته است.
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و در قرن اخیر چون بحث نظریات جدید غربی مطرح شده است ادعا شده

است که اهل سنت یکی از ابزار را غلبه میدانند و مشروعیت
را با غلبه میدانند .ولی در گذشــته تعبیری وجود نداشته که
غلبه باعث مشروعیت بشود.

در میان قدماء کسی نیست که به عبادت (الحق لمن غلب) را
مستمسک قرار بدهد واز عوامل مشروعیت بداند بحث ما در
این جا تاریخی نیست که مصادیق را مورد بحث قرار دهیم.
تبیین نظام خالفت در قرن  36انجام میشــود که ارکان و
صفات نظام مشروعیت تبیین میشود.

چون بحث ما کالمی اســت حالت تئــوری و علمی دارد و
مصادیق را در این جا بررسی نمیکنیم.
مسلم ًا کسانی در اهل ســنت بودهاند و یا وابستگی به دربار
داشــتهاند ،استناد به (الحق لمن غلب) کردهاند .اما در تئوری
پردازان نظام خالفت به عنوان نظام خالفت اســامی بسیار
به ندرت مییابیم که چنین اســتنادی داشته باشند .از حدود
قرن  5-6اشاراتی در این مورد میشود .ما میتوانیم با استناد
به کالم خود آنها بگوییم غلبه باعث مشــروعیت نمیشود و
چنین مطلبی قطع ًا با مبانی خودشــان منافات دارد .از طرف
دیگر شــواهد فراوان وجود دارد که نظام مشروعیت را الهی
و توحیدی میدانند ،پس بهتر است این موارد برجسته شود.
بسیاری از بزرگان اهل سنت هستند که تصریح کردهاند غلبه
باعث مشروعیت نمیشود.

رشــید رضا و مردودی با صراحــت میگویند غلبه حقانیت
نمیآورد .ابوبکر حصاص عبارتی دارد که میگوید علمای ما
مبراست که ظالمی حکومتش را حق بدانند.
ساحتشان ّ

در کتــاب احکام القرآن ذیل آیه ال ینال عهدی الظالمین
گفته است :لم یلزم الناس اتباعه و ال اطاعته (بر مردم اطاعت
ناحق ظالم و الزم نیست) بعد در مورد کسانی که از ابوحنیفه
نقل میکنند که ظالم غالب حق است و آنها را انکار میکند و
قول آنها را تکذیب می:ند.

ابن حزم هم به عدهای نســبت میدهد که حقانیت غلبه را
قبول ندارند و زهب طوائف من اهل السنة و جمیع المعتزله
و ...یعنی بخش عمدهای از اهل ســنت این موضوع را قبول
دارند که غلبه حقانیت نمیآورد.

آنچه از نظر فقهی گفته میشــده آن است که یکی از ابزار
تحقق حکومت ،غلبه است یعنی این قدرت و غلبه را از ابزار
دانستهاند نه عامل حقانیت.
پس مســأله آن نبوده که غلبه باعث مشــروعیت شود بلکه
گفتهاند مث ً
ال اگر گاهی بخواهی مشــروط (علم ،عدالت و)...
نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بحث ما منشأ مشروعیت است.
و حداکثر آن اســت که غلبه را ابزار مشروعیت بدانیم .یعنی

غلبه جای بیعت ،استخالف و ...است نه آن که غلبه جای خدا
را بگیرد .اگر غلبه هم باعث مشروعیت شود به اذن الهی است
یعنی کشف ادعایی است.

ابوالحســن اشعری نیز گفته «اجمعوا علی السمع و الطاعة ...من رضی او
غلبه» .سنتی میگوید« :و ال یرده الخروج علیهم» یعنی بزرگان میگفتند
بر کسانی که با غلبه هم حاکم شدهاند ،نمیتوان خروج کرد.

ما دو بحث داریم؛ مشــروعیت غلبهو مشروعیت حکومت و
عبارات نقل شده در مورد غلبه ،بیشتر مشروعیت غلبه است.

«و ّ
افــزوا له بالخالفة بأي وجه کان بالرضــا او الغلبه» ،یعنی اقرار به همه

عبارت تفتازانــی :الثالث القهر االســتیال .......و قهر الناس
شوکته و کذا اذا کان فاسقا انقعدت الخالفه ال اال انه یعصی بما
فعل ،یعنی خالفت منعقد میشود.

استاد رضانژاد :اگر حاکم بالغلبه ،قاضی تعیین کرد ،فقها و متکلمین این
قاضی یا احکام این حاکم را شــروع میدانند پس دستور همراهی با این
حاکم رأی دهند که صدقات و زکات به او بدهید تا حکم اول ماه را قبول
کنید پس اینها مشروعیت میآورد.

یعنی حاکم ظالم تشکیل میدهد اما آیا حکومت از مشروعیت
دارد و الهی است؟

پس قصد اصلی ما آن اســت که بگوییم اگر حکومت امری
فرعی و فقهی است ،این بعد تکلیفی دارد پس ادعا میکنند
مشروعیت الهی در این موضوع وجود دارد.

اســتاد :اگر بگوییم انسان مدنی بالطبع است پس حکومت
میخواهد و بعد بحث میکنیم چه کسی حق حکومت دارد.
این رهیافت فلسفی نیست.

اســتاد خزائلی :حق و باطل به چه معناست؟ آیا منظور آن
اســت که عرف ًا میگویند این حق ماست یا به معنی شرعی
بودن و...؟

استاد زهادت :عبارت
(الحق لمن غلب) که کلمه حقانیت
ّ
مرآت چگونه باید توجیه شود؟

امثــال ابن حزم جایگاهی در اهل ســنت نــدارد امادی در
نوشــتهای به نام عقاید طحادیه میگوید( :و إن جاروا) یعنی
گرچه آن آئمه جور کنند.

در جای دیگر میگویند« :بالرضا او الغلبة».

خالفت هم با رضایت و غلبه باشد فرق ندارد.

استاد اسدی :اهــل سنت گفتهاند این امر مردمی است و مردم خودشان
باید فکری کنند یعنی برای رفع مشکالت خود باید فکری کنند و حاکمی
داشته باشند پس امری مربوط به خود مردم است و حکمی الهی در اینجا
وجود ندارد البته گاهی میگویند این کاشف از رضایت الهی است.
استاد رضانژاد :حرف تمام اهل سنت یک گونه نیست برخی گفتهاند خدا
واگذار کرده است یعنی تصمیم گیری نکرده است و رها شده است ،پیامبر
هم رها کرده است و خود مردم باید تصمیم بگیرند .پس همانندی در نظام
خالفــت و امامت وجود ندارد .چون آنها میگویند خدا حکمی ندارد و خدا
دخالتی در این مورد ندارد .و برای همین بحث امامت را به فروع نزدیکتر
میدانند و مسئله اجتماعیه میدانند.
استاد اسدی :شواهدی در جلسه قبل ارائه شد که گاهی کشف از رضای
خدا در این نوع حکومت اســت .اما سؤال آن است که اگر عدهای گفتهاند
مصحح نوع مشروعیت نظام خالفت میشود؟
کاشف از اذن خداستّ ،

 گروه علمی کالم

زمینهها و بایستههای جهانی سازی گفتمان مهدویت
حجتاالسالم والمسلمین قنبرعلی صمدی
پژوهشگر حوزه

تاریخ ارائه1395/09/23 :

با توجه به ایام آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف موضوعی متناسب با این ایام برگزیده شده است.

آقــای صمدی :از ابعــاد و منظرهای مختلف سیاســی ـ
اجتماعی ،دیپلماسی و ...میتوان این زمینهها را بررسی کرد

اما نگاه ما به این بحث،نظری و فکری است.

در ابتدا مفاهیم اصلی بحث را تعریف میکنیم:

مقصود از زمینه :فرصتها ،قابلیتها و امکانات و مجموعه عوامل نرمافزاری
و سختافزاری است که تسهیل کننده جهانیسازی نظریه مهدویت است.
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گروههای علمی


گروه علمی کالم

مقصود از بایستهها :مجموعه وظایف و اقداماتی است که به توسعه ترویج
گفتمان مهدویت در حوزه درون دین و برون دینی بپردازد.

منظور از جهانی ســازی،تالش علمی و هدفمند بــرای عرضه گفتمان
مهدویت در عرصه بین المللی است .مراد از گفتمان هم ،گفتگو ،دیالوگ،
بررسی و هماندیشی پیرامون نظریه مهدویت اسالمی است.

باید در نظر داشــت که عصر حاضر ،زمان جهانی شــدن و بیان ایدههای
جهانی است .در موضوعات مختلف ،نگاههایی مورد توجه هستند که رنگ
جهانی دارد .مث ً
ال اکنون ایده نجات بخشی در غرب و مسیحیت مطرح و
پسندیده است.
گفتمان مهدویت ،ذات ًا و از نظر ماهیت ،جهانی و فرابشری است و در حصار
جغرافیا و مذهب و قوم خاص نمیگنجد.
در آیات قرآن نیز اصطالح (االرض) و (خالفت در کل زمین) مطرح است.
پس باید در فکر جهانی سازی این ایده باشیم.

محور اول :زمینه سازی و زمینهشناسی جهانی شدن گفتمان مهدویت

یکی از زمینهها ،شرایط مساعد زمان و مکان است .در زمان فعلی ظرفیتها
و ابزاری فراهم است که بستر طرح ایده جهانی در مهدویت ،فراهم است .و
زمینه استقرار دین ،استقرار عدالت در جهان ،در زمان ما فراهم است .پدیده
جهانی شــدن در زمان ما نیز یکی از تسهیل کنندههای گفتمان جهانی
مهدویت است.
البته در مورد جهانی شدن ایدههای متفاوتی است که آیا این موضوع دارای
حالت طراحی شده و پروژهای است یا روند طبیعی جهان است؟

نظر ما آن اســت که همان اقتضائات طبیعی و روند جهانی و پیشــرف 
ت
علوم اســت که جهان را به سمت جهانی شدن حرکت میدهد .به تدریج
عرصههای زندگی کوچک شــده ،تعامالت به هم متصل شده است ،پس
میتوانیم جهانی شدن را روندی طبیعی بدانیم .1البته سوء برداشت و سوء
استفادههایی در این موارد وجود دارد.
زمینه دیگر ،توجه به ویژگیها و کارکردهای خود مهدویت است .اندیشهای
ض اولش آن است که
که مدعی نجات بخشــی بشریت اســت ،پیش فر 
قابلیتهای جهانی شــدن را دارد ،این اندیشــه هم با سنتهای حاکم بر
جامعه و تاریخ ،هماهنگ اســت ،هم معطوف به معنویت و فطریت است
(اقتضائات جبلّی) و نیز این که گفتمانی معطوف به آزادی و انتخاب (تکامل
اختیاری) است و نیز مبتنی بر گفتمان عدالت فراگیر است .تمام این موارد
کارکردهایی از مهدویت اســت که زمینه جهانی شدن دارد .در مورد نقش
آفرینی خود جامعه در رسیدن به تکامل ،مسأله مهم آن است که بر اساس
آزادی و انتخاب ،جامعه ،حرکت ارادی به سمت تکامل دارد.

ســنت قطعی الهی بر غلبه حق بر باطل هم یکی از بسترهایی است که
هماهنگی با گفتمان جهانی را دارد .گفتمان مهدویت در راســتای همین
سنت الهی است.
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گفتمان مهدویت مبتنی بر ســاختار خلقت انســان و حالت
فطری انسان است فطرت الله التی فطر الناس علیها قرآن
میفرماید ،تالش برای دنیا را خــدا به اندازهای که بخواهد
اراده کند پاســخ میدهد و اگر تالش برای آخرت باشد سعی
مشکوری دارد( 2سوره اســراء) و در ادامه بیان میکند کال
ّ
نمد هوالء و هوالء یعنی سنت الهی است که تالش ارادی و
اختیاری انسان ،مثمر ثمر میشود .آیه هم تالش و هم تالش
جمعی را در بر میگیرد.
هر چند ظهور با اراده الهی است ولی این اراده منوط به خداست
و اراده اجتماعی است .مهدویت یک طرح الهی برای حرکت
ارادی و جمعی به ســوی تکامل است .بحث طوالنی شدن
غیبت بهترین تحلیلش آن است که باید زمینههای اجتماعی
آن فراهم شــود .بنا باشد این طرح آرمانی و جامع ه ایدهآل بر
بشریت تحمیل شــود این کمالی نخواهد بود پس تا زمانی
که بشــریت با اراده و آگاهی و رویکــردی بر این ایده الهی
نشان ندهد انتظار چنین تحقق وعده الهی منطقی نیست .پس
حداقل باید بشــریت زمینههای آن را فراهم کند .إن الله ال
ّ
یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم .3بنابراین فیض ظهور
و فیض حاکمیت حق بدون مؤونه و تالش به دست نمیآید.
در مورد عدالت نیز مشهور است که امام با عنوان (العدل المشتهر)
مطرح میشود و اینکه روایت متواتر است با عنوان (یمأل االرض
شدن عدالت دنبال
قسطا و عدال کما ملئت ظلما وجورا) ،جهانی ِ
میشــود و حتی روایت از مرحوم صدوق هم هست که امام در
4
موقع تولد بر این بحث عدالت تأکید کردند.

موضوع دیگر امنیت و صلح جهانی است ،موضوعات دیگر،
عقالنیت (خرد و تدبیر) پیشــرفت علمی (تکنولوژی صفت)
توســعه اقتصادی (رفع فقر و تبعیض) ،مدیریت منابع (آب،
کشــاورزی و محیط زیست) و ...هســتند که مهدویت این
برنامهها را دارد که بشر به دنبال همین اهداف است.
آموزههای مهدویــت هم خود دارای شــاخصههای خ َِرد و
عقالنیت اســت و به دنبال تحقق این امور در جامعه است
«طبق روایات مربوط به کمال عقل در دوران ظهور».

5

اوج ارتباطات مردمی در عصر ظهور به پیشرفت علمی مربوط
میشــود ،حرکت سریع در آسمانها ،تبادل اطالعات تنها با
نگاه به کف دست و ...میتواند ناظر به این پیشرفتها باشد.
در موضــوع رفع فقر و تبعیض و اجرای رفاه اجتماعی در ح ّد
اعلی همان چیزی است که گروههای مختلف دنیا به دنبال
آن هســتند ،در بحثهای مدیریت منابع هم روایات متعدد
وجود دارد.

بایستههای جهانی سازی مهدویت

 الف) وظایف و شیوههای ترویج گفتمان مهدویت

 .1فرهنگ سازی درون دینی

 .2حوزه برون دینی و بین الملل

الفـ .1در بعد درون دینی و جوامع شــیعی :فعالیتهایی که
میتواند انجام شود.

حی
ـ ارتقای معرفت عمومی نسبت به امام ّ
ـ تقویت ارتباط عاطفی جامعه منتظر با امام غائب
ـ ایجاد دغدغهمندی نسبت به ظهور امام غائب

به تعبیر مقام معظم رهبری،مهدویت به تمام معنا مربوط به
حال و آینده (هر دو) است.

در روایات آمده ال یعذرو الناس حتی یعرفوا امامهم 6پس
تکلیف همه ،معرفت به امام زمان خود است 7تقویت ارتباط
عاطفی درجه بعدی تکلیف اســت یعنی معرفتی که به پیوند
جامعه و امام حاضر منتهی شود.

دغدغهمندی جامعه منتظر باید به گونهای باشد که حالت اقتدا
داشته باشد.
ب ـ .1فرهنگ سازی درون دینی (جامعه غیر شیعی)

 .1تقویت همگرایی جوامع اسالمی بر محور گفتمان مشترک

 .2ترویج گفتمان مهدویت اسالمی با تفسیر شیعی در جوامع
اسالمی (مستندات ،شاخصها و کارکردها) یعنی در عین این
که گفتار مشترک داریم میتوانیم حتی با بحثهای قرآنی،
خاســتگاه صحیح مباحث مهدوی را نشــان دهیم ،مث ً
ال و
رضیت لکم االسالم دینا در ســوره مائده( آیه سوم) و نیز
آیه  55نور بیان میشود و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی
لهم یعنی همان دیــن والیی مورد رضایت الهی در جهان
حاکم میشود( .دین والیی با حاکمیت جهانی مهدوی)
 ب) بایستههای توسعه گفتمان مهدویت در عرصه
برون دینی و جهانی

 .1معرفــی مطرح گفتمان مهدویت در محافل جهانی و بین
االدیانی

 .2زمینهســازی جامعهپذیری گفتمان مهدوی با ابزار رسانه
و زبان

 .3تبیین شــاخصها و کارکردهــای گفتمان مهدویت مثل
عدالت جهانی ،مدیریت جهانی ،تمدن جهانی امنیت و صلح
جهانی
بنابراین ما باید با این ابزار روز ،زمینههای فکری جامعه پذیری

فراهم کنیم .از ابزار زبان و رسانه و هنر و ...همان گونه که غرب تولیدات
فراوان در این موضوعات منجی گرایانه و ...دارد.

ن جهانی را از لحاظ مهدویت تبیین و تشــریح
مــا مدیریت جهانی و تمد 
نمائیم که جهان هم مشتاق این مسائل است.
آثار و نتایج جهانی سازی گفتمان مهدویت

ÓÓاصالح نگرشها (نتیجه شناخت)
ÓÓتغییر رویکردها (نتیجه انتخاب)

ÓÓآمادگی عمومی برای ظهور منجی موعود
نظرات اساتید

استاد اسدی :مسئله دیگری مانده است که ما آیندهای را به سمت توحید
تعریف میکنیم ،آینده بر اساس بندگی خدا

نکته دیگر این که آیا موضوع حضرت مهدی یک اســتثناء است و یا در
مــورد انبیاء و اولیای دیگر هم این گونه بوده اســت که منتظر زمینهها و
آمادگیها بودهاند؟

استاد مصطفیپور :اگر موضوعات ،روشنتر و جزئیتر باشد بهتر است
مث ً
ال شاخصههای مطرح شده در آرمان مهدوی با دقت بیشتر بیان شود.
استاد میرزائی :بهتر است گفتمان بهتر معنا شود ،که گفتمان به معنی
ادبیات و زبان مشترک است .بحث جهانی شدن و جهانی ،صحیح نیست.

اســتاد طباطبائی :عنوان بحث زمیهها و بایســتهها بود .بایســتههای
بحثهای علمی آیا با مباحث اقناعی یکسان است یا متفاوت ؟ الزم است
استناداتی باشد تا محققان از آنها استفاده کنند

استاد اسحاقیان :ترویج پیام جهانی مهدویت نمی تواند مثل روشهای
غرب در ترویج منجی گرایی باشد زیرا در سینمای غربی و هالیوودی روش
و ابزار اهمیت ندارد و به هر صورت(حتی با تخیل و افسانه و چهره پردازی
خــاص) برای ترویج موعود گرایی تالش میشــود( مانند مرد عنکبوتی،
شنی و )...اما در هنر و رسانه اسالمی باید معیارهای شرعی و فقهی رعایت
شود و بر اساس اسناد و متون معتبر و رعایت حرمت امام معصوم کار شود.
ضمن آن که نظام جامع مهدوی شامل تمام ابعاد روحی ،امنیتی و اقتصادی
و ...است و باید به صورت کامل و منظومه ای اجرا شود تا در سطح جهان
عملی باشد.
مقصود از تکامل اختیاری هم باید روشن شود که آیا جامعه قب ً
ال به تکامل
میرسد تا از مهدویت اســتفاده کند یا زمان حضور امام با آمادگی ذهنی
مردم و اراده و فعالیت امام ،تکامل عقلی حاصل میشــود که نبودن امام
باعث ایجاد خأل میشود.
ظاهراً زمینهها با غایات مخلوط شــده است ،باید معیار زمینه بودن برخی
امور روشن شود .شرایط جامعه امروز در نظر گرفته شود و مستندات الزم
هم ارائه شود.
استاد زمانی قمشهای :هر چه بیشتر مطالب مستند به آیات شود مثل آیه 5
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قصص و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا و خصوص ًا آیاتی که اهل
سنت هم بر آن توجه دارند.

استاد شهسواری :آیا ظهور حضرت باعث تعمق و تفکر بشر است یا خود
بشر به حدی میرسد که اســتفاده از حضرت میکند؟ آیا مدیریت عقلی
اتفاق میافتد یا مدیریت عاقالنه ( بر عاقالن) است؟ آیا اراده مطرح شده در
آیه  5قصص ،اراده الهی محض است یا مبتنی بر اراده جامعه و جمع است؟
جمعبندی آقای صمدی

اراده الهی در نرید ان غنی علی الذین استضعفوا ،ارادهای شبیه ارادههای
دیگر است که با تکلیف انسان سازگار است .اراده انسان در طول اراده الهی
و زمینه ســاز است این تغییر و تحول به احسن و تکامل ،منوط به اراده و
فعالیت مقدماتی جامعه است.

بحث مبانی شناســی ،بحث مفیدی است اما به موضوع فعلی ما در مورد
زمینهها و بایستهها مرتبط نیست.

حجت ویژه و
در مورد اســتثناء بودن حضرت حجت باید گفت بلــه وی
ِ
استثناء در برخی موارد اســت و البته در ذیل مکتب و آموزههای حضرت
رسول خاتم است و حضرت مهدی تحقق بخش این رسالتهای منحصر

به فرد است.
پینوشت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در این صورت بستر طرح مهدویت شیعی در جهان فراهمتر است.
 .2ومن اراد االخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا (اسراء)19 ،
 .3رعد ،آیه 11
 .4در روایت آمده که ضرت صاحب الزمان رو به قبله به سجده افتاد و بر زانو نشست
و انگشتان سبابه خود را بلند کرد و گفت :اشهد ان ال اله اال الله وحده ال شریک له و ان
جدی رســول الله و ان ابی امیرالمومنین وصی رسول الله ،بعد نام تمامی ائمه را برد
تا به نام خودش رســید و فرمود :اللهم انجزلی وعدی و اتمم لی امری و ثبت وطاتی و
امالء االرض بی عدال و قســطا( .بار خدایا ! به وعده ای که به من فرموده ای ،وفا کن و
امر امامت مرا کامل کن و قدرت انتقام از دشمنانت را به من عنایت کن و زمین را به وسیله
من از عدل و داد پرکن).
 بحاراالنوار ،ج  ،51ص  ،2-4ح  ،3ص  ،11-15ح  ،14ص  ،17-18ح 25 .5عن اإلمام الباقر أنه قال :اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها
عقولهم وكملت به أحالمهم
 .6بر اســاس توصیه امامباقر در این باره هیچ عذری از کســی پذیرفته نیست« :و ال
یعذرو الناس حتی یعرفوا امامهم»
 .7امام باقر :هیچ هدایت شــونده ای بدون ما هدایت نمی شود و هیچ گمراهی بدون
کوتاهی در شناخت و معرفت به حق ما گمراه نمی شود(.کافی ج  1ص 197ح)3

 گروه علمی کالم

بررسی دیدگاه مادلونگ در مورد والیت امیرالمؤمنین 
حجتاالسالم والمسلمین حسین عبدالمحمدی
مدیر گروه تاریخ جامعة المصطفی العالمیه

تاریخ ارائه1395/10/07 :

غربیها در مورد اســام و مباحث کالمی آن تحقیقات فراوان انجام دادهاند،
خصوص ًا از  1950تا به اآلن ،حجم بیشتری از تحقیقات انجام شده است .در
برخی محیطهای علمی ،آثار مستشرقان ،بیشتر از آثار دانشمندان اسالمی مورد
توجه قرار میگیرد.

ویلفرد مادلونگ کتابی به نام جانشــینی حضــرت محمد دارد که به
فارسی ترجمه شده و چاپ هفتم آن را آستان قدس منتشر نموده است.
کتاب  5بخش دارد:
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 .1بخش مقدماتی در مورد دیدگاه در بحث جانشــینی حضرت رسول
اســت .وی به دلیل محدودیتهای علمی و سیاسی ـ اجتماعی ،به تبیین
صحیح این جانشــینی موفق نشده است .عدم تسلط وی به زبان عربی و

فرهنگ متون دینی اسالم از این محدودیتهاست .دو دیدگاه
قرآن در مورد این جانشینی را میآورد و میگوید قرآن هیچ
آیهای در مورد جانشــینی ندارد (ص  22کتاب) ولی از اهل
بیت وی ســخن گفته و در مورد جانشینی دیگر انبیاء سخن
میگوید که معموال این جانشینها از ذریه پیامبران انتخاب
میشوند ،پس پیامبر اسالم هم قصد داشته به همان شیوه از
اهلبیت خود جانشینی تعیین کند ولی مرگ ناگهانی او مانع
این کار شده است.
در ص  46کتاب ،منکر مســأله غدیر خم میشود و میگوید
این مسأله مربوط به ماجرای یمن است و پیامبر میخواست

کدورتی که برخی با حضرت امیر در ماجرای نزاع مربوط به
یمن داشــتند را دفع کند و حضرت منتظر وحی در موضوع
جانشینی بود ولی وحی نازل نشد و این مسأله ،مسکوت ماند.
و معتقد است حضرت علی هم همان سنت پیامبر را اجرا نمود
و جانشینی برای خود تعیین نکرد.
در نقد این کالم میتوان گفــت وی آیاتی از قرآن در مورد
رعایت خویشــاوندان میآورد و اگر پیامبر فرصت مییافت
شاید کسی را از اقوام خود به جانشینی برمیگزیند ،و هر چند
حرف وی نسبت به برخی مستشرقان ،ظاهراً منصفانهتر است
ولی باید دانست اساس بحث جانشینی پیامبر در شیعه ،نصب
و نص است و این که نگاه شیعه به امامت ،امتداد نبوت است
و پیامبر آن را ابالغ فرمود ،پیامبر فقط ابالغ کننده است.
 .2در بخش دوم کتاب وارد حکومت امیرالمؤمنین میشــود
و مســائل تاریخی زیادی نقل میکند که جای بحث دارد و
تحلیلهایی ارائه میکند که نتیجهاش آن اســت که نحوه
انتخاب امیرالمؤمنین ،حتی بر اساس سنتهای خلفای گذشته
هم نبوده است.

وی تکتــک آیات والیی مانند آیه والیــت و تطهیر و ...را
میآورد ولی میگوید سندی نداریم که اینها مربوط به اهل
بیت باشد.

وی میگوید حاکمیت علی بر طبق معیارهای نخستین
دوره خالفت ،فاقد مشروعیت بود ،از پشتیبانی اکثریت قریش
و ...بیبهره بود .و ایشــان از طریق شورایی که برجستهترین
صحابه نخستین در آنها بودند ،انتخاب نشد .مادلونگ در حالی
این را میگوید که همه افراد و صحابه حاضر در مدینه با امیر
المومنین بیعت کردند ،از طرفی شورایی که عمر تعیین کرد
برای جانشنی خودش بود نه برای همه زمانهای پس از خود
و کســانی که از همان شورا در زمان بیعت با علی زنده
بودند با حضرت بیعت کردند .او سپس ادعا میکند جنگهایی
کــه در دوران حضرت امیر بود از همین نوع تعیین خلیفه و
حکومت یافتن علی ،نشأت گرفته است.

همانگونه که گفته شد وی ادعا میکند که خالفت علی از
حمایت اکثریت قریش که در تشکیالت حکومتی ابوبکر به منزله
تنها طبقه حاکم بود ،برخوردار نبود .اما حقیقت آن است که انتخاب
امیرالمؤمنین مردمیترین بوده و پرشورترین حضور مردم را در خود
دارد .و حتی امیرالمؤمنین در احتجاج با معاویه میگوید که مردم
مرا با همان شیوه قبلی برگزیدهاند و خود امام در جایی در بحث
نحوه بیعت مردم با خود فرموده اند مردم به من گفتند دست بیعت
بگشایی و باز امتناع کردم( ...نهایت ًا) بیعت کردم .ابنسعد (م )230
تصریح میکند که صحابه مهم مانند طلحه و زبیر و سعد بن ابی

وقاص و ...با حضرت بیعت کردند.

ابن قتیبه دینوری ،طبری ،یعقوبی ،ابن اعثم کوفی و مقدِســی و ...همگی
میگوینــد که مردم همگی با حضرت بیعت کردند و برخی گزارشهای
ضعیف که نشــان میدهد برخی از صحابه به زور بیعت کردند در برابر آن
همه منابع مهم ،اعتباری ندارد.

مادلونگ ادعا میکند که مشروعیت ادعایی امیرالمؤمنین برای خالفت خود
مبتنی بر خویشاوندی وی با پیامبر بود و از نظرحضرت معیارهایی که ابوبکر و
عمر برای خالفت میآورند ،اصالت نداشت.

وی ادعا میکند که روایتهای مربوط با بیعت با علی ،تا حدودی مغشوش
و متناقض اســت ،پس سیر این تحوالت را فقط با توجه به عدم قطعیت
میتوان دنبال نمود .در حالی که این گزارشهایی که مادلونگ مورد استناد
قرار میدهد ،ضعیف است.
او مدعی میشود ،انتخاب علی برخالف روال معمول ،امت را عمیق ًا
بر سه فرقه تقسیم کرد .چون این بیعت بیشتر از طریق شورشیان و انصار
و...حمایت شد که ابوبکر آنها را از حق رأی محرومشان کرده بود و اینها
باعث جنگهای داخلی شد.
در نقد این ادعا میتوان گفت که اگر منظور آن است که بعد از بیعت ،جناح
بندی شــده و چون حضرت علی اهل بــاج دادن و بیعدالتی نبود با وی
درگیر نشد ،این حرف درستی است ولی اینها ربطی به حین بیعت ندارد.
ریشه هر کدام از جنگها بررسی شود معلوم میشود عوامل دیگری دارد و
ربطی به بیعت ندارد .مث ً
ال در جنگ صفین ،ادعای معاویه بر شام و مقاومت
امیرالمؤمنان مسلمانان در برابر این موضوع ،علت جنگ است.

به نظر میرسد ادعاهای مادلونگ در مباحث خالفت و امامت برنامهریزی
شده و هدفدار بوده است.
نظرات اساتید حاضر

استاد رضانژاد :دشمن همواره سعی در مقابله با فرهنگ اسالمی شیعی دارد
مث ً
ال در ژاپن کتابی چاپ و حمایت میشود که مخالفان شیعه را تحریک میکند
که اینها اقلیت در حال رشد هستند و باید با آن مقابله کرد.
عبدالرحمن بن عوف که از اعضای شورای خالفت بعد از عمر بود ،در زمان
امیرالمؤمنین از دنیا رفته بود و عثمان بر وی نماز خواند .پس زمان بیعت با
امیرالمومنین اص ً
ال زنده نبوده که عدم بیعت او بحثی ایجاد کند.

اســتاد ایراندوست :مادلونگ هم در قاهره درس خوانده و حتی کرسی
استادی عربی در آکســفورد وجود دارد که شرط آن تسلط بر زبان عربی
است و مادلونگ این کرسی تدریس را داشته است .از طرفی بارها افرادی
مانند المنس و شارون را نقد میکند که آنها در مورد شیعه منصف نیستند.
و برخی مترجمان پاورقیهایی آوردهاند که نقدهایی در آن است .مادلونگ
حتی عبدهلل بن سبا و افسانه نقل شده در مورد آن را نقد میکند.
اســتاد طباطبائی :جملهای نقل شده که حضرت امیر فرموده من برای
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جلوگیری از تفرقه دســت بیعت مردم را قبول کردم .با توجه به آن که در
حدیث منزلت و ...حضرت امیر با هارون و جانشینی وی نسبت به موسی
تشــبیه میشود ،چگونه ممکن است حضرت امیر در مقابل فتنه و تفرقه،
قیام میکند؟ با آن که هارون در غیبت موسی قیام نمیکند تا تفرقه نشود.

استاد مصطفیپور :در نقد مادلونگ میتوان گفت ،در جنبه آیات قرآن
به ظاهرش در مورد فضائل و مقامات اهلبیت است اما وی در مورد روایات
دقت نکرده و شأن نزولها و ...را بررسی نکرده است ،بیشتر مبنای امامت
در بحثهای ما عقل است و در آیات باید همراه روایات توجه شود.

خروجی این منبعشناسی مستشــرقان به گونهای است که فقط به یک
جانب (نفی خالفت علی) تمایل دارد و از طرف مقابل تمایلی در آن نیست!
نکته دیگر آنکه چه کسی باید معیارهای خالفت مشروع را بیان کند که
ما بر آن اساس ادعا کنیم حضرت علی آنها را نداشته است.

اســتاد اسدی :به منابع و مدارک این مستشــرق باید اشاره شود ظاهراً
مادلونگ توجهی به منابع نداشــته و در این صــورت مطالب وی در این
موضوع ارزش علمی ندارد.
نص را هم قبول نداشته باشد ولی خود شخص ًا به نتیجه
اگر کسی نصب و ّ
احق به والیت بوده ،آیا چنین شخصی از امامیه
برســد که امیرالمؤمنین ّ
محسوب نمیشود؟
استاد زمانی قمشهای :انسان محقق امکان ندارد منابع مختلف مربوط به
والیت حضرت امیر را ندیده باشد.

استاد زهادت :در این کتاب ،مطالب لغزنده است و واضح نیست و باید بررسی

جامعتری انجام شود .ضوابط حاکم بر قریش به نحو دیگری بوده
است.

اســتاد رضانژاد :بحث مبنای قریشــی بــودن در مورد
امیرالمؤمنین هم هســت یعنی خود ایشان از قریش است و
مشکلی ندارد.
استاد دهقان :باید کتب نقد مورد توجه قرار گیرد.

استاد اسحاقیان :نقد بر اساس مبانی و روش خود شخص
بهتر اســت مثل گزارش بیعت اجباری امیرالمؤمنین و
برخی صحابه در ماجرای خالفت ابیبکر ،یا شــورش زمان
عثمان و ابوبکر که این موارد نقض ادعای مادلونگ است.

اســتاد عبدالمحمدی:نقدهای کافی و وافی در ترجمه و
شرح کتاب بیان نشده است .در مورد اصل والیت ،ما به خود
آیات (صرفنظر از روایات) میتوانیم استناد کنیم بله البته در
مورد تعیین مصداق ،روایات به کمک میآید.

استاد اسدی :مرحوم عالمه طباطبائی از خود قرآن ،مباحث
والیت و خالفت را استخراج میکند و این گونه نیست که قرآن
ی گوئی کرده باشد.
کلّ 
استاد رضانژاد :اگر مادلونگ میخواست منصفانه عمل کند
حداقل ادله شــیعه را هم گزارش میکرد که قائل به نصب و
نص هستند.

 گروه علمی کالم

اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث

(بررسی دیدگاهها پیرامون فلسفه حیات)
حجتاالسالم والمسلمین علیاصغر فیضیپور
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

تاریخ ارائه1395/10/28 :
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آفرينش انسان» است.
«اهداف
ازمباحث مهم در علوم انسانی
ِ
ِ
هدف زندگی» و آگاهى از
كمال انســان درگرو
«شــناخت ِ
ِ
ِ
«اهداف آفرينش» اوست .انسان باتّكای دانش خود نمىتواند
ِ
به آن هدف دســت یابد ،زيرا؛ هيچ شاخهاى از دانش بشرى
«اهداف
نمیتواند پاســخگوی اين سؤال اساســى باشد که
ِ
آفرينش انسان» چیســت؟ پس؛ نيازمند راهنمايى «مكتب
ِ

پاسخ
وحى» ـ قرآن كريم و روايات حضرات معصومين ـ هستیم تا ِ
آفرينش انسان ازمنظر قرآن و حديث» از
«اهداف
کامل وصحیح را بیابیم.
ِ
ِ
اه ّم ّيت ویژه ای برخوردار است .تبيين هدفدارى جهان آفرينش و زندگى
آفرينش انسان از منظر قرآن كريم واحاديث
اهداف
انســان؛ آگاهى به «
ِ
ِ
معصومين ،»از «ضروریات» اســت« .تاريخچة » آن را میتوان به
پيدايش انســان و ظهور اديان الهى ،بخصوص ُك ُت ِب آســمانى بازگرداند.

«سير به سوى پروردگار»« ،رسيدن به آرامش قلب»« ،نجات از حيرانى»،
دســتيابى به «كماالتِ انسانى»« ،مقا ِم قرب» « ،مقا ِم رضايتمندى » و
آفرينش و خودشناسى ُم َي ّسر است .و گرنه
اهداف
«خليفةاللهى» با شناخت
ِ
ِ
آرامشهاى ديگر جز تخدي ِر جسم و روح نخواهد بود.
گفتا ِر ا ّول؛ هدفمندی جهان آفرينش و زندگى انسان

جهان آفرينش الزمة جهان
 .1هدفدار بودن جهان آفرينش؛ هدفدار بودن
ِ
هدف حكيمانهاى در حركت است.
بينى الهى است .نظا ِم آفرينش به سوى ِ
هدف واالى خلقت ،به سوى
انسان ،برترين آفريدة خداوند ،براى رسيدن به ِ
جهان آفرينش در « دو رويكرد »
آن روان است .بایسته است ،هدفمندی
ِ
بررسی گردد.
 .1.1رويكرد جهان بينى مادى؛ در اين نگرش؛ عالَم طبيعت براساس فِعل
و انفعاالت فيزيكى و شيميايى حاصل شد و از « غايت » برخوردار نيست.
آفرينش جهان؛ «باطل»« ،بازيچه» و «سرگرمى» است.
طبق اين ديدگاه،
ِ
هدف حكيمانهاى در آن لحاظ نشده است.
و ِ
براساس «حكمت
 .1.2رويكرد جهان بينى الهى؛ از ديدگا ِه الهيون ،جهان،
ِ
الهى» به سوى «غايتى خاص» در حركت است .قرآن كريم تأكيد مىكند
«ح ّق» اس��ت؛ «باطل»« ،بازيچه»
كه
آفرينش جهان ،و
ِ
ِ
جهان آفرینشَ ،
َ
(لَعِب) و «بيهوده و سرگرمى» (لهو) نيست؛
َ

َ

ّ

��موات َوأأل َ
* َ ما خ َ
رض َو َما َب َين ُه َم��ا إل ب َ
لقنا َّ
ألس َ
ألح ِّق( احقاف« .)3/ما
ِ
ِ ِ
آسمانها و زمين را و آنچه بين آنهاست به بازيچه نيافريديم ،آنها را جز به
َح ّق خلق نكرديم».
َ
َ
رض ب َ
* َ و ُه َو َألذى َخ َل َق َّ
ألس َم َو َ
ألح ِّق( انعام« .)73/و او است آنكه
ِ
ِ
ات وأأل ِ
آسمانها و زمين را به حق آفريد».
َ َْ

َ

َ

ً

َ

ُ َ َ َ
َ َّ َ
َ َ َ
ک ف ِق َنا َعذ َاب َّالن ِار( آل عمران.)191/
اطال سبحان
* ربنا ما خلقت هذا ب ِ
«و پروردگارا اينها را بيه��وده نيافريدى! من ّزهی تو! ما را از غداب آتش،
نگاهدار».
َ

ََ

َ َ

ُ

ً َ ُ

َ

َ

رج ُع َ
* أف َحس ُبتم أ َّن َما خل َقناكم َع َبثا َو أ َّنكم إل َينا ل ُت َ
ون( مؤمنون.)115/
ِ
ِ
«آي��ا گمان كرديد ش��ما را بيهوده آفريديم ،و بهس��وى ما ب��از گردانده
نمىشويد؟!»
َ َ

َ

َ

مآء َوأأل َ
رض َو َما َب َين ُه َما لعب َ
ألس َ
* َ و َما خل َقنا َّ
ين( انبیاء« .)16/ما آسمان
ِِ
و زمي��ن ،و آنچه را در ميان آنهاس��ت از روى ب��ازى نيافريديم» .جهان،
َ ّ َ
ّ ّ
يه َر ِاج ُعون
ماهيت «از اويى»؛ ِ انا ِلله و « به س��وى اويى» ؛ و ِإنا ِإل ِ
ّ
جهان آفرينش كه هر چيزى از آن
(بقره )156/دارد .نظام و همبس��تگى
ِ
چون؛ «خَ ُّط و خَ ُ
چشم و ابرو» به جاى خويش نيكو است ،اين حقيقت
ال و ُ
آفرينش عالَم و آدم ،هدف و نقشهاى حكيمانه
را روش��ن مىكند كه؛ در
ِ
اندركار؛ و خلل ناپدیر است.
ّ
خــط و خــال و چشــم وا بروســت
جهــان چــون

كــه هــر چيــزى بــه جــاى خويــش نيكوســت

ا گر يك ذ ّره را برگيرى از جاى

خلــل يابد همه عالم ســراپاى

از سوى ديگر؛ خداوند حكيم است ،حكيم كارى بيهوده انجام
نمىدهد .قرآن کریم هم بر آن تأکید دارد؛

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َّ
اطال ،ذ ِلك ظ ُّنال ِذ َين
*و ما خلقنا السماء واألرض و ما بينهما ب ِ
َ َ َ ٌ ِّ َّ
ََ
كف ُروا ف َویل لل ِذ َین كف ُروا ِم َن َّالن ِار( ص« .)27/ما آســمان و

زمين را با هر چه ميانشان هست بيهوده نيافريديم؛اين گمان
کافران است؛ وای بر كافران از آتش (دوزخ!)».

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
أأل َ
رض َو َمــا َب َين ُه َما َلعب َ
ات و
ين
* و مــا خلقنا ألســمو ِ
ِِ

(دخان« .)38/ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست
از روى بازيچه نيافريدهايم» .چون خداوند سرچشمة هستى و
خيرات و «اجود االجودين» است؛ بایسته است جهانى زيبا و
كامل( ،نظا ِم احسن) بیافریند.
آفرينش همــه تنبيۀ خداوند دل اســت
دل نــدارد كــه ندارد بــه خداونــد اقرار
ايــن همه نقش عجب بر در و ديوار وجود

هركه فكــرت نكند نقش بود بــر ديوار

هدف زندگى؛
هدفداری
طيبه» و
زندگی انســان؛ ِ
ِ
ِ
« .2حياتِ ّ
درمتن آفرينش انســان اســت .تالش براى رسيدن به آن،
نوعی هماهنگی با آفرینش اســت .هــدف زندگى؛ غايت و
كمال مطلوبى است كه درآفرينش براى انسان در نظر گرفته
شد .هر انسانى باید در حدود توانايى و امكانات خويش براى
وصول به آن بکوشــد .قرآن كريم «زندگــى هدفدار» را به
ََ َ
ً
َ
طيبه» تعبير مىكند؛ َ مــن َع ِمل صالحا ِمن ذك ٍر أو
ِ
«حيات ّ
ً
ُ َ ُ َ ُ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ً
ؤمن فلنح ِيينه حياة طيبة( نحل« .)97/هركس
أنثى و هو م ِ
از مــرد و زن كه عمل صالح انجــام دهد در حالى كه ايمان
داشته باشد ،به او زندگى پاكيزهاى را مىدهيم».

عمل صالح ِمؤمنانه است.
طيبه»ِ ،
شرطِ رســيدن به «حياتِ ّ
طيبه» در قرآن؛ « غرق شــدن در ذات
منظور از
ِ
«حيــات ّ
باري تعالي » اســت كه به هر فرد مؤمن به تناسب ايمان و
عمل صالحي كه انجام ميدهد مرتبهاي از آن اعطا ميشود
ومفهوم آية شريفه؛ _ (نحل _)97/چنين است؛ « هر فرد با
ايمانــي– مرد يا زن – كه عمل صالحي انجام دهد ،خداوند
طيبي زنده ،و او را غرق در ذات خود مينمايد
او را بــه حيات ّ
و عالوه بر اين ،بهترين پاداشها را به آنها عطا ميفرمايد».
پيش از اينت بيش از اين ا نديشۀ ُعشّ اق بود

مهــرورزى تــو با ما شــهرة آفــاق بود
ِّ
صبــح اَ َزل تــا آخــر شــام اَبَــد
از َد ِم
ِ
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دوســتى و مهــر بــر يك عهــد و يك ميثــاق بود
ُّ
ســایۀ معشــوق اگــر افتــاد بــر عاشــق چه شــد
مــا بــه او محتــاج بوديــم او به مــا مشــتاق بود

ِ
آفرينش انسان
اهداف
گفتار د ّوم؛ ديدگاهها پیرامون
ِ

 ا ّول :ديدگاه دنياگرايان؛

«دنيا در مفهوم اســامى» « ،مجموعة جهان آفرينش از؛ زمين ،آسمان،
ُكرات و ســتارگانى اســت كه زينت بخش نظام طبيعت اند ،و پديدهها و
موجودات نهفته درآن هستند ،اعم از موجودات مادى و معنوى يا ظاهرى
و باطنى».
چه عواملی گرايش به دنيا و ل ّذتهای آن را در انسان ایجاد و تقو ّیت میکند؟
َ
فنســي ُهم ِا ّن المنافقين همالفاسقون
 .1خدا فراموشــى؛ نســوا الله

(توبه « .)67/خدا را فراموش كردند و خداوند نيز آنها را فراموش كرد .قطع ًا
منافقان همان فاسقان اند».

 .2خود فراموشــى؛ حضرت اميرالمؤمنين مستى «خود فراموشى» را
َ ُ َ ً
عميقتر از «مستى شــراب» مىدانند؛ « ُس ُ
بعد ِإفاقة ِمن
والغرور أ
الغفلة
كر ِ
ِ
ُ ْ َ ُ
ور»( .محمدی ری شهری،ج،7ص« .)180مستى غفلت و غرور
سك ِر الخم ِ
از مســتى شرابها عميقتر است» .ريشه خود فراموشى در خدا فراموشى
َُ ّ
واالله فانساهم َ
انفسهم اولئك ُه ُم الفاسقون
است .وال تكونوا كالذين نس
(حشر« .)19/و هم چون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز
آنها را به خود فراموشى گرفتار كرد ،آنها فاسقاناند».
 .3جهــل و نادانی؛ ظاهربينان فقط جاذبههاى دلفريــب دنيا را دیده و از
ســراى باقى و نعمتهاى جاودان آن بىخبرند ،دل باختة دنيا شده و آن
ً
َْ َُ َ
ظاهرا من الحيــوة الدنيا و هم عناالخرة هم
را بــر مىگزينند؛ يعلمون ِ
غافلون( روم.)7/

«آنها فقط ظاهرى از زندگى دنيا را مىدانند ،و از آخرت غافلند».

«هواى نفس» ،در آيات قرآن كريم به « نفس أ ّماره » شناخته مىشود و
انسان را به بدىها فرمان

َّ
َّ َّ ْ َ َ َّ ٌ ُّ
ــوء ِاال َمــا َر ِح َم َر ِّبى
 .4هواپرســتى؛ مىدهد؛ ِ ان االنف َس لم َارة ِبالس ِ

(یوسف« .)53/همانا نفس سركش بسيار به بدىها امر مىكند مگر آنچه
را پروردگارم رحم كند».

 .5اســتكبار؛ از نظر قرآن كريم اگر كســى تكبر بورزد و از پذيرش َح ّق
َ َّ
سرباز زند خداوند او را به عذابى دردناك دچار خواهد ساخت؛ َ وأ َّما ال ِذ َين
َ ًَ ً
َ ِّ
ْ
َُ
ْاس َتنكفوا َو ْاس َتك َب ُروا ف ُي َعذ ُب ُه ْم َعذابا أ ِليما( نساء« .)173/اما كسانى كه از
پرسش حق سر باز زدند و تكبر نمودند خداوند ايشان را به عذاب دردناكى
دچار خواهد كرد».
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 .6طغيانگری؛ «طغيانگرى» از ويژگىهاى افراد كم ظرفيت است ،وقتى
به نعمت و مال و مقامى مىرســند چنان سرمست و مغرور مىشوند كه
َ ْ َ َ
َ َّ ْ
ح ّتى خدا را هم به فراموشى مىســپارند؛ كال ِا َّن ِال َنس َان ل َيطغى أن َر ُاه

ْاس َت ْغ َنى( علق6/و« .)7چنين نيست (كه شما مىپنداريد) به
يقين انسان طغيان مىكند ،از اين كه خود را بىنياز ببيند».

َّ
ً
 .7پندارهــای غلط؛ قرآن كريم مىفرمايد؛ ال ِذى َج َم َع َماال
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
ْ َ
ــد ُه كال ل ُي َنبذ َّن ِفى الحط َم ِة
و عدده يحســب أن ماله أخل

(همزه2/تا« .)4همان كســى كه مال فراوانى جمع آورى و
شــماره كرده (بىآنكه مشروع و نامشروع آن را حساب كند).
او گمــان مىكند كه اموالش او را جاودانه مىســازد .چنين
نيست كه مىپندارد ،به زودى در حطمه (آتش خورد كننده)
پرتاب مىشود» .حضرت اميرالمؤمنين على مىفرمايد؛
َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
خر»( .مجلســی،
قر و طلب الف ِ
«أهلك الناس اثنان :خوف الف ِ
محمدباقــر،ج،73ص« .)290دو چيز مــردم را هالك كرده:
ترس از فقر (كه انسان را وادار به جمع مال از هر طريق و با
هر وسيله مىكند) و تفاخر».
 تحلیل و بررسى ديدگاه دنياگرايان

در مورد دنيا دو رویکرد و رفتار نا صحيح وجود دارد؛

 .1آيينهــاى هندى و متصوفه؛ قرآن كريم با اين نظريه به
ش ّدت مخالف است .در آيات بسيارى تصريح دارد كه دنيا را
براى شــما آفريديم و بايد از نعمتهاى آن بهرهبردارى كرد؛
كم ْ َ
َ ا ّلذى َج َع َل َل ْ
ً ّ َ ً َْ َ َ َ ّ
ماء
االرض ِفراشا والسماء ِبناء و انزل ِمنالس ِ
ًَُ
ً ََ ْ َ َ
َّ َ
رات ِر ْزقا لكم( بقره« .)22/خدايى كه
مآء فاخر ج ِبه ِمن الثم ِ
زمين را براى شــما بستر قرار داد و آســمانى را بنا نهاد و از
آســمان ،آبى فرو فرستاد و به وسيله آن محصوالت را خارج
َ ُّ ّ ْ َ
َ
الد َار ال ِخ َرة
ساخت تا روزى شما باشد»َ  .وأبت ِغ فيما آتيك الله
َ َ
نصيب َك م َن ّ
الت ْن َس َ
الدنيا( قصص« .)77/از آنچه خدا به تو
و
ِ
عطا كرده براى آخرت بهرهگير و همچنين بهرهات را هم از
دنيا فراموش مكن».
 .2ل ّذت گرایان؛ كسانى كه معتقدند هرچه هست همین زندگى
هدف
مادى اســت .بهرهگيرى از خوشــىها و لذايذ دنيوىِ ،
اعالى زندگى است كه؛ همان زندگى حيوانى است و« َه ُّمها
َعلَفُها» اســت .خداوند در معرفى اينگونــه افراد مىفرمايد؛
ُُ
َ ي َت َم َّت ُع َ
ــون و يأكلون كما تأكل االنعام( محمد« .)12/بهره
مىبرنــد و مىخورند آن چنان كه حيوانات مىخورند»َّ  .إن
الذين ال يرجــون لقاء نا و رضوا بالحيــوة الدنيا واطمأنوا بها
والذين هم عن آياتنا غافلون( یونس« .)7/قطع ًا كسانى كه به

مالقات ما اميد ندارند و به زندگى دنيا خشنود شدند و به آن
دل بستند آنان از نشانههاى ما غفلت دارند» .چه عوامل سبب
رهایی از دنیاگرایی میشود؟

 .1ايمــان و تقويت آن؛ انما المؤمنــون الذين آمنوا بالله و
رســوله ...اولئك همالصادقون( حجرات .)15/ايمان به خدا

سرچشمة همة نعمتها و معيار بهرهگيرى صحيح از مواهب
دنيايى است و اين ايمان انسان را از غرق شدن در منجالب
شهوات دنيوى و پيروى از هواى نفس حفظ مىكند.

.2ذکــر و ياد خدا؛ ذكــر و ياد هميشــگى خداوند از عوامل
ُّ
تطمئن
پيشــگيرى از دنياگرايى انسان است .الذين آمنوا و
ّ
ّ
ُ
قلوب ُهم بذكرالله .اال بذكرالله تطمئن القلوب( رعد.)28/
ُ
 .3تو ّكل به خداوند؛ َ و َي ْر ُز ُ
قه من حيث اليحتسب و من يتوكل

ّ
ّ ُ
قدج َع َل ُ
بالغ ْامره َ
الله لكل شــى
علىالله فهو حســبه انالله
ِ
ٍ
ً
قــدرا( طالق3/و« .)4و او را از جايى كه گمان ندارند روزى

مىدهد ،و هركس بر خدا توكل كند ،كفايت امرش را مىكند،
خداوند فرمان خود را به انجام مىرســاند ،و خداوند براى هر
چيز اندازهاى قرار داده است».

َْ
َ ُ
َ
كيف َ
 .4عبرت پذيرى ؛ َ ا َو َل ْم َي ُ
كان
سيروا ِفىال ْر ِض ف َي ْنظروا
َ
َ ُ َّ َ ُ
كانوا ِم ْن ق ْب ِل ِهم( غافر« .)21/آيا آنها روى زمين
عاقبة الذين
ِ

ســير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند
َ
َ
َ
چگونه بود؟» َ ا َل ْم َي َر ْوا ْ
كم اهلكنا ِمن ق ْب ِل ِهم ِم ْن ق ْر ٍن َمك ّن ُاه ْم
َْ
ِفىال ْر ِض( انعام« .)6/آيا نديدند چه قدر از اقوام پيشــين را
هالك كرديم؟ بيان سرگذشــت اقوام و ملل پيشــين براى
عبرتپذيرى انسانهاست».
 د ّوم  :ديدگاه پوچگرايان (نيهيليستها)؛

كسانى هســتند كه؛ اهداف مادى و غريزى آنها را راضى و
خشــنود نکرده اســت؛ و به بُعد متعالى حيات و زندگى هم
دســت نيافتهاند ،به پوچگرايى گرايش پيــدا كرده اند که به
«نيهيليستها» يا «پوچگرايان» معروف اند .خداوند در وصف
ْ
َ
َ
ّْ
ىالخ َرة َع ٌ
ذاب
فىالدنيا ِخ ْز ٌى َو ل ُه ْم ِف
آنان مىفرمايد؛ ل ُه ْم
ِ ِ
ٌ
عظيم( بقره« .)114/براى آنان در دنيا خوارى و ذلت است
و در آخــرت عذابى بزرگ ».پوچ گرايى افراطى از مختصات
عصر جديد است .پوچ انگارى جهان در عرصة ادبيات ايران
بسيار گسترده است؛ عطار نيشــابورى درمنطق الطير آورده
است؛ (عطار نیشابوری،ص.)338
اى بــه دنيــا بــى ســر و پــاى آمده

خــاك بــر ســر ،بــاد پيمــاى آمــده
گــر به صــد ِر مملكت خواهى نشســت

هم نخواهــى رفت جز بادى به دســت
نايبــى را چــون اَ َجــل آمــد فــراز
عيــن راز
ز او يكــى پرســيد كاى در
ِ

حــال تو چــون اســت وقت پيــچ پيچ

گفــت؛ حالــم نبتوانــم گفــت هيــچ

بــاد

عاقبــت

پيمــودم
بــا

همــه

خــاك

چه عواملی سبب پوچگرايى میشوند؟

عمــر

رفتــم

تمــام

والســام

 .1ناآگاهی از معمای آفرینش؛  .2ندانستن راز مرگ؛  .3شك روانى؛ َ .4فقد
و فق ِر آرمان؛  .5دگرگونى ارزشها؛

 .6ما ّدیگرايى؛  .7شرايط نابســامان محيط اجتماعى؛  .8نارساييهاى
تربيتى؛  .9شكست در هدفگيرىها؛  .10عقدة حقارت؛  .11ناسازگارى
با محيط؛  .12خود ناپذيرى؛
تحلیل و بررسى ديدگاه پوچ گرايان؛

* همة اديان الهى و اكثر مكاتب بشــرى اتفاق نظر دارند كه پوچگرايى
امرى منفى و غيرقابل پذيرش عقل و منطق است زيرا؛
او ًال؛ بــه علّت اندک تعداد پوچگرايان در هر عصــر ،ناگزير از قبول اين
واقعيت هســتيم كه پوچگرايى نمىتواند موضوعى فطرى و درون ذاتى
باشد؛
ثاني ًا؛ اگر انســان بتواند از يك نظام دقيق فكرى و فلسفى برخوردار شود،
هرگز ميل به پوچى و يأس در او پيدا نخواهد شد؛
ثالث ًا؛ اكثر پوچگرايان مىگويند بايد به زندگی معنا و مفهوم بخشــيد ،اين
سخن به اين معناست كه؛
او ًال؛ كل هســتى بيهوده نيست و در جهان چيزهاى معنىدار كه بتواند به
زندگى ارزش بخشند وجود دارد.؛
ثاني ًا؛ انسان نمىتواند پوچگرايى را تحمل كند؛
ثالث ًا؛ هيچ يك از پوچگرايان دليل عقلى براى پوچ بودن عالم هستى ارائه
ندادهاند ،بلكه عموم آنها ســرخوردگىها و آشفتگىهاى درون خود را به
عنوان دليل براى پوچ بودن عالم هستى مطرح كردهاند.

نکته؛ اشكال بزرگ پوچگرايان كنار گذاشتن خداوند است كه موجب گرفتار
شدن در بنبست شد .ايمان به خداوند ،به انسان شهامت و قوت مىبخشد
تا آدمى با روى باز مصايب و رنجها را بپذيرد ،زيرا با اعتقاد به خدا ،انسان
در سير به ســوى مقصدى واال و اعلى قرار مىگيرد كه مصائب و دردها
براى رسيدن به آن از قلمرو حيات بركنار مىشوند.
 س ّوم؛ ديدگاه آخرت گرايان؛

دنيا ســكوى پرواز آنان براى آخرت است؛ «فخذوا من ممرکم لمقرکم».
رابطة آنها با جهان از نوع رابطة كشاورز با مزرعه؛ « ّألدنيا مزرعة االخرة»،
َ َْ
َ
اليوم ال ِمضمار
و از نوع اســب دونده با ميدان مســابقه اســت؛ « اال و ِا ّن
ً
غــدا ِّ
الســباق» .آنها أولياء الهىاند و دنيا را محــل تجارت براى آخرت
و
ّ
َ
ّ
ُ
اولياءالله» ،رابطه آنها با دنيا ،رابطة عابد با معبد
مىدانند؛ «ألدنيا ...متجر ِ
ُ ّ ّ
است؛ « ّألدنيا ...مسجد احب ِاء الله» ،آنان جهان مادى را كمال مطلوب خود
نمىدانند زيرا؛
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گروههای علمی


گروه علمی کالم

ا ّو ًال؛ در جهان بينى اســامى ،جهان ابدى و جاويدان به دنبال اين جهان
مىآيد كه سعادت و شقاوتش محصول كارهاى نيك و بد او در اين جهان
است؛
ثاني ًا؛ مقام انســان و ارزش هاى عالى انسان برتر و باالتر از آن است كه
خويشــتن را «بسته» و اســير و برده ماديات اين جهان نمايد .به فرمودة
َّ َ
َ َ
امام علی؛ قيمت و ارزش وجودى انســان بهشت استِ « .ان ُه ل ْي َس لك
ّ
ثمن ا ّال َ
ٌ
الج ّنة َفال َت ُ
بيعوها ِاال ِبها» .دنيا از نظر آنان قرارگاه دائمى نيســت
ِ
ّ
قرار» ،آنان كسانى هستند
بلكه محل گذر اســت؛ «ألدنيا دار مجاز ال دار ٍ
كه هميشــه خير و نيكى دنيا و آخرت را مىخواهنــد؛ ربنا آتنا فىالدنيا
حسنة و فىاالخرة حسنة و قنا عذابالنار( بقره .)201/آنها پى بردهاند كه
خداوند همه چيز را براى انسان و انسان را براى خود آفريده است؛ «يا ابن
َ
جلك و خلقتك الجلى» .بنابراين؛ آنان مؤمنانى هستند
آدم خلقت االشياء ِل ِ
كه؛ خشــنودى خداوند را باالتر از هر چيزى مىدانند؛ وعداللهالمؤمنين
جنات تجرى منتحتهااالنهار خالدين فيها و مساكن طيبة فى
والمؤمنات
ٍ
َْ
ّ
ُ
ْ
عدن و رضوان من الله اكبر ذلك الفوز العظيم( .توبه.)72/
جن ِ
ات ٍ

طبق تعاليم اســامى آنچه قابل دقت اســت آن است كه بدانيم قرآن و
ســنت ارزش جهان را پايين نياورده است ،بلكه ارزش انسان را باال برده
است .اسالم جهان را براى انسان مىخواهد نه انسان را براى جهان .هدف
اسالم ،احياى ارزشهاى انسان است نه بىاعتبار كردن ارزشهاى جهان.
ٌ
ّ
َ ّ ُ
عامالن؛ عامل
حضرت اميرالمؤمنين على فرمودند؛ «الناس ِفيالدنيا ِ

ْ ُُ َْْ
ََْ
عمل فيالدنيا للدنيا قد شغلت ُه دنياه عن آخرته ،يخشى على َمن َيخلف ُه الفق َر
َ
ٌ
َْ
ََْ ُ ُ
َ
ُْ ُ ُ َ
عامل َعمل فيالدنيا لما
و يأمنه على نف ِس ِه فيفنى عمره في منفع ِة غيره؛ و ِ
َ َ ّ
ً
َ َ ََ ْ َ َ َ ّ
معا و َم َلك ْ
الدارين
الحظ ْين
جاء ُه الذي له ِم َن الدنيا بغير عم ٍل فاحرز
بعدها ف
ً َ َ ُِ
ْ ُ َّ
ً
ً ََ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
جميعا ،فاصبح وجيها
عندالله اليسأل الله حاجة فيمنعه»« .مردم در دنيا دو
ِ
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دستهاند؛ يكى آن كس كه در دنيا براى دنيا كار كرد ،و دنيا او را از آخرتش
باز داشت ،بر باز ماندگان خويش از تهيدستى هراسان ،و از تهيدستى خويش
در امان اســت ،پس زندگانى خودرا در راه سود ديگران از دست مىدهد .و
ديگرى آن كه در دنيا براى آخرت كار مىكند ،و نعمتهاى دنيا نيز بدون
تالش به او روى مىآورد ،پس بهره هر دو جهان را چشــيده ،و مالك هر
دو جهان مىگردد ،و با آبرومندى در پيشــگاه خدا صبح مىكند و حاجتى
را از خدا درخواســت نمىكند جز آن كه روا مىگردد» .پيامبر اعظم
ً
ّ
فرمودنــد؛ «أصلحوا دنياكم و كونوا الخرتكم
كانكم تموتون غدا»« .دنياى
خويش را ســامان دهيد و براى آخرت خويش آنچنان باشيد كه گويا فردا
َ
َ ُ ُّ َ ّ َ ْ َ ُ َ ً
َ
وت ابدا واحذر
مىميريد ».و فرمودند؛ « ِا ْع َمل َع َمل ْام ِري ٍء يظن انه لن يم
َُ َ ً
َ
امرىء يخشــى ان يم
َحذ َر
وت غدا» .امام حســن مجتبى در آخرين
ٍ
ً
ُ
وصيت خود فرمودند؛ يا جناده! «ك ْن لدنياك كانك تعيش ابدا و كن الخرتك
ّ
ُ ً
ّ
كانك
تموت غدا»« .براى دنيايــت چنان باش كه گويى جاويدان خواهى
ماند .و براى آخرتت چنان باش كه گويى فردا مىميرى ».از فرمايشات امام
ُ
لدنياه».
كاظم است كه؛ «ليس منا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه
«از ما نيست كسى كه دنياى خود را به بهانه دين و يا دين خود را به خاطر

دنيايش رها كند».
 تحلیل و بررسى ديدگاه آخرت گرايان

از سرچشمههاى آرامش روحى و روانى انسان ،داشتن روحيه
آخرتگرايى اســت .اگر انسان ،بدين حقيقت اذعان كند كه
مرگ ،شــاه راه عبور به ســوى زندگى برتر است نه تنها در
روزگار بــه خطر افتــادن زندگى دنيوى ،احســاس نگرانى
نمىكند ،بلكه احساس نشاط نيز مىكند .آخرت گرايان مرگ
را انتقال از نشــئهاى به نشئه ديگر مىدانند و يقين دارند كه
براى جاودانگى آفريده شــدهاند نه بــراى فنا و از بين رفتن.
َْ
پيامبر اعظم فرمودند؛ «ما خلقتم ِللفنا بل خلقتم للبقاء
ِا ّنما تنقلون من دار الى دار»«.شــما براى فنا و از بين رفتن
آفريده نشــدهايد ،بلكه براى جاودانگى خلق شدهايد .قطع ًا از
خانهاى به خانهاى ديگــر انتقال مىيابيد ».آيتاهلل صالحى
مازندرانى فرمودند؛ «اگر كسى از اعماق روح و از صميم قلب
به آخرت ايمان داشته باشد و مرگ را لقاءاهلل و ديدار خداوند
ّ
ّ
فانه مالقيكم ثم ّ
تردون الى عالم الغيب والشهادة) ،چنين
بداند (
كسى به كل نظام هستى و عالم وجود خوشبين خواهد شد».
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

مرگ زندگى است و انسان موجودى است كه هميشه در بستر
حيات و زندگى در حركت است.
يكى پرسيد از سقراط كز مردن چه خواندستى

بگو اى بىخبر ،مرگ از چه خوانى زندگانى را

آخــرت گرايان همه چيــز را از آن خداوند مىدانند .مرگ را
عامل انتقال از جهان محدود به جهان نامحدود میدانند.

مرگ را زيبا و عين زندگى مىدانند نه نابودى و فنا .از ديدگاه
آخرت گرايان انســان در نيكوترين صورت آفريده شده است
َ
االنســان فى احســن تقويم .جمال انسان
كه؛ لقد خلقنا
شــعاعى از جمال خداوندى است و انسان آگاه مىداند كه در
اين دنيا در كنار هر زيبايى و تج ّملى ،احساس خستگى ،مالل
و اضطــراب خواهد بود .او جمال و زيبايى مطلق و حقيقى را
از خداوند مىداند و خود نيز مشتاق رسيدن به همان جمال و
آرامش رضوان است.
به قول حافظ؛

خرم آن روز كــه از اين منزل ويران بروم
راحت جــان طلبم و از پــى جانان بروم

گرچــه دانم كه به جايى نبــرد راه غريب
من به بوى ســر آن زلف پريشــان بروم

چنانكــه امام على فرمودند« :اللهــم انت اهل الوصف
الجميل» .خالصه آنكه؛ آخرت گرايان دنيا را وسيلهاى براى

رسيدن به آخرت مىدانند .سعادت و شقاوت آخرت را نتيجه
خوب و بد اين جهان مىدانند .دنيا را گذرگاه مىشــمارند .در
پى كسب حســنات دنيا و آخرت و رضوان الهىاند .معتقدند
انسان براى خداوند خلق شده اســت .ارزش انسان را باالتر
از اين مىدانند كه اســير دنيا و مواهب آن شود .دنيا را محل
پرورش اســتعدادهاى خود مىدانند .در پى وصول به جمال
مطلقاند و خداونــد را اهل جمال مطلق مىدانند .زبان حال
آنان چنين است؛

َْ
َ
َ ْ
َ
ًَ َ
َ
َيار ِّب ،ق ِّو َعلى ِخ ْد َم ِتك جوارحيَ /و اق َر ِب ِه ْم َم ْنزلة ِم ْنكَ /،و ْاحفظنى ِب َر ْح َم ِتك
ِ
ْ َ َ ً َْ
ْ
َ َ ً َ ّ ّ َ ََ َ
َو ْاج َعل ِلســاني ِب ِذك ِرك ل ِهجاَ ،و قلبي ِب ُح ِّبك ُمت َّيما  /الل ُه َّم ِاني ا ْســئلك ان
َ ََ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ِّ َ ْ َ َ ُ َ َ
ًَ َ
ــخ َط ُه ع ْن َد ُك َل ٍّ
ت ْمل قلبي ُح ّبا لك  /يا من ارجوه ِلكل خي ٍر ،و امن س
شــر /
ِ
َ َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ّ َ َ
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ْ
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ُ
ّ
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َ
َ
َ
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هائك
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َ ّ ُ َّ ّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
َ
هائك كله...
بهيٌّ .اللهم ِاني اسئلك ِبب ِ
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قرائتپذیریمتندینیدردیدگاهحضرتآیتاهللجوادی

آملی و نصر حامد ابوزید
دکتر محمدحسین صادقی

پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیه

تاریخ ارائه1395/11/05 :

قرائت پذیری ،محصول دانش هرمنوتیک در غرب است که امثال هایدگر،
گادامر و هرش و ...مطرح نمودند .قرائت پذیری به این معناست که نقش
خواننده برجستهتر میشــود .متن را یک پدیده صامت لحاظ میکنیم و
بنابراین نقش خواننده متن برجست ه میشود ،در اثر این کار ،پیش فرضها و
ذهنیت وی جاری میشود .بر این اساس ،معنای مطلق و نهایی برای متن
نداریم و میتوانیم قرائتهای مختلفی در متن بیابیم که همه درست باشد.

ابوزید ،دانشــمند معاصر مصری اســت ،بیشــتر کار قرآنی کرده است.
اندیشمندان مصری قبل از وی با چالش اندیشههای غربی مواجه شدند و
انحطاط جامعه اسالمی در این عرصه بوده است.
نوزایش عربی ،شکست آنها در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و ...همگی
فضایی را نشان میدهد که وی در این بستر زمانی کار کرده است.

در جهان غرب چند متفکر مهم داریم که ابوزید یکی از آنهاســت .حامد
ابوزید نگاه خاصی دارد ،حنفی نگاه پدیدار شناسانه دارد .آرگون تبارشناسی
و جابری روش خاص خود را دارد.
نص تکیه و تأکید دارد وی میپذیرد نص و متن زیربنایی
حامــد ابوزید بر ّ
اســت که تمدن اسالمی را ساخته اســت .منابع فکری ابوزید شامل چند
عنوان مهم است:

 .1معتزلــه :میتوان گفت ابوزید نو معتزلی اســت که خود
تصریح هم دارد ..عقل گرایی معتزله و نقشی که برای عقل
قائل اســت و این که عقل ابزار تکلیف است ،همگی مورد
توجه حامد ابوزید اســت وی از عقل گرایی حداکثری دفاع
میکند .او اشاره میکند که معتزله امتیازاتی دارد انسانها را
در درک بدیهیات مساوی میداند و بر اساس تأویل میتوان
ابهــام و غموض قرآنی را رفع کرد .ابو زید بســیار متأثر از
حنفی است .بشــری بودن زبان وقواعد آن در فهم قرآنی را
مهم میداند .رساله مهم او در بحث فکری معتزله است" .نقد
الخطاب الدینی" یکی دیگر از کتابهای وی است.
او میگوید اکتفاء به تفسیر لفظی ،مانع بهرهبرداری از تأویل
است ،معتزله با ابزار لغت و زبان به تفسیر پرداختند.

 .2منبع دوم وی دانش یا منش هرمنوتیکی است .وی در این
جا از برخی مانند دو سوسور استفاده میکند .ابوزید میگوید
ارتباط خاص لفظ و معنا اشــتباه است و رابطه آنها نشانهها و
دال و مدلول اســت .پس لفظ و معنا رابطه ذاتی ندارد .لفظ
ّ
به واقعیت خارجی اشــاره نمیکند ،بلکه وضعیت روانی فرد
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را میرســاند .در کتاب النص و السلطه ص  27به این مطلب اشاره دارد.
در دیدگاه آیت اهلل جوادی خواهد آمد که الفاظ ناظر به روح معانی است و
مرحوم آخوند هم مطالبی در مورد ارتباط ذاتی لفظ و معنا دارد که اینها را
ابوزید قبول ندارد که مناســبت ذاتی ـ چه مناسبت حقیقی چه قراردادی ـ
بین لفظ و معنا باشد.

 .3منبع سوم اریک هرش است :وی تفاوتی با گادمر دارد که گادامر متن را
دارای یک معنی ثابت نمیداند ولی هرش میگوید یک معنی ثابت هست،
هر چند ذهنیت و نقش قاری هم مهم است.
اینها منابع فکری مهم ابوزید بودند.

نظر مهم اســتاد ابوزید آن است که ما جنبههای هنری قرآن را برجسته
کنیم و ابوزید میگوید که کار من تکمیل حرف اســتاد اســت میخواهم
زیبای ادبی را بیان کنم و کارهای زبانی را اســتفاده کنم و این مهمترین
ادعــای ابوزید در مورد نصوص دینی و فهم نهایی در مورد آن اســت .در
یک کالم اینها باعث میشود متن قدسی در دیدگاه وی به ساحت متن
بشری کشیده شود.
ابوزید با بهرهگیری از نظر معتزله استفاده میکند که متن قرآنی حالت زبان
بشری دارد ،کالم الهی ،فعل وی است و مخلوق و محدث و تاریخی است
پس این کالم در یک فرهنگ و فضا و زبان خاص بوده و نازل شده پس
باید با سازو کارهای بشری به سراغ آن برویم .در نقد الخطاب الدینی ص
 230هم اشاراتی در این مورد دارد.

او با بهرهبرداری از مطالب دو سوسور میوید ،لفظ را از واقعیتهای خارجی
جدا کرد و بیشتر ،ذهنیت افراد اهمیت پیدا کند تصورات و ذهنیات خواننده
متن مهم است.

او با بهرهگیری از نظر هرش میگوید آن معنایی که در زمان شکلگیری
نص اقتباس شــد ،همان معنای واقعی اوست ،مث ً
ال ارث ،معنایش همان
معنایی است که در زمان نزول بحث ارث وجود داشته است.

در مورد فحوا هم میگوید ،فحوا ناظر ،یا حکم شــرعی است (البته اینها
مقاصد الشریعه یا مناط حکم نیست) پس مناط حکم جزء فحوا نمیباشد
بلکه فحوا یعنی معنایی که میفهمیم که مث ً
ال ارث در زمان اعراب ناظر به
اوضاع و فهم زمانها معنی مییابد .رابطهای بین معنا و فحوا ست ولی معنا
راجع به آن دوره است و فحوا آنچه است که امروز میفهمیم یعنی معنا و
فحوا بر اساس دو زمان و قرائن متفاوت است مث ً
ال فحوای ارث الیهای از
معانی است که در زمان گذشته پنهان کردهاند ولی ما با توجه به شرایط و
فهم زمان میتوانیم آن را بفهمیم.
در مورد تأویل آیات میگوید الیه اول همان اســت که ناظر به شــرایط
گذشته است که کنار گذاشته میشود الیه بعدی تأویل،خالف همان فهم
معناست.
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الیه ســوم همان الیهای از معانی آیات است که ما میتوانیم آن را بسط

دهیم .در عرفا این فحوایی خالق اســت .عرفا،ظاهر و باطن
را شــبیه همان فحوا و معنا میدانند .ولی آن اتحاد در مورد
خدا را که عرفا میآورند نمیپذیریم بحث مهم قرائت پذیری،
نحوهای از نسبیت گرایی است .چون بر اساس آن ،فهم مطلق
را رد میکنیم.
ابوزید میگوید :متن کام ً
ال در ارتباط با واقعیتهای زمان خود
شکل گرفته و بر اساس ساختار زبان بشر شکل گرفته و فهم
آن بر اساس ساختار زبان بشر است .حاکمان اهل سنت سعی
کردهانــد ازلی بودن قرآن را مطرح کننــد و فهم قرآن را در
اختیار افرد خاص و طبقه حاکم قرار دهند.

پس قرائتهای مختلف را میتوانیم بپذریم؛ ما الفاظ متن را
هم تایخی و شکل گرفته در یک فرهنگ خاص میدانیم.
معلوم اســت که پیامدهای حرفهای ابوزید را مسلمانان و
عالمان نمیپذیرند.
حامــد ابوزید بحث عبد و امثال آن را عنوان میکند و این
نــوع الفاظ ناظر بر فرهنگ زمان قبل میداند که میتوانیم
اکنون ما به جای عبد و عبودیت ،حب و محبوب را میآوریم
یعنی فهم زمان خود را به جای فهم گذشته بیان میکنیم.
در مورد دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی نکاتی وجود دارد.

 .1تجرد علم .2 ،حرکت جوهری .3 ،تشکیک

اینها بخشهایی از مبانی فلســفی وی هســتند .در مبانی
اعتقــادی ،بحث جایگاه ائمه را مطرح میکنند نظریه
مطابقت هم یکی از مبانی ایشــان اســت .مطابقت ،ریشه
ارسطویی دارد ،خالصهاش آن است که گزارهای صادق است
که مطابق با واقع باشد گزاره از سنخ واقع است .واقع و باور،
دو سنخ متفاوت هستند.
واقعیتی فراسوی باور انسان وجود است و باید تطابقی باشد و
ضمانتی برای آن باشد و احراز مطابقت باور ما با واقع ،اهمیت
دارد .آیت اهلل جوادی در کتاب شــریعت در آئینه معرفت ص
 364در اصل مطابقت مطالبی میگوید.

ابوزید تفاوت چندانی میان زبان قرآن و زبان بشــری قائل
نیست ولی آیت اهلل جوادی میگوید این گونه نیست و زبان
1
قرآن عین وحی و زبانی جداگانه است.

آیت اهلل جوادی میگوید در زبان قرآن ،متکلم متفاوت است
خدا میتواند الفاظی بیاورد که معانی و بطون متفاوت داشته
باشــد یعنی متکلم میتواند هم قواعد زبان مرسوم بشری را
رعایت کند و هم در مباحث معنایی،الیههای معنایی متعدد
داشته باشد.

مخاطب اولیه قرآن هم پیامبر اســت که ظرفیت او با انسان
معمولی خیلی متفاوت اســت وحی کــه بر قلب پیامبر نازل
میشود متفاوت با قلب بشر عادی است.
اینها هم یکی از تفاوتهای ابونصر با آیت اهلل جوادی است.

در اندیشه آیت اهلل جوادی ،عقلی مطرح است که برهان است
مبری باشد .عقل بر اساس اصول
و باید از اوهام و خرافات وّ ...
بدیهی مبتنی است.

در مورد عقل و وحی هم معتقد است که گیرندگان وحی آن
واقعیات را میدانستهاند و ائمه هم از طریق اشراقات حقایق
برای دانســتهاند ،پس جایگاه وحی فوقانی اســت ولی عقل
حواس و ...گوشــههایی از واقعیت را میفهمند پس عقل
و
ّ
نمیتواند از عرصه و جایــگاه وحی بگریزد پس عقل اگر از
آفات مصون باشد حداقل گوشه هایی از واقعیات را میداند و
همه حقایق در اختیار یک دانشمند نیست پس علت اختالف
دانشمندان همین است .وحی افزون بر حقایق دیگر ،حقایق
2
حسی را هم در خود دارد.
ّ

انسانهای عادی و معصومین هم متفاوتند هر کس از
وحی بهره میبرد بدون نیاز به تجرید و انتزاعات جزئی و کلی،
حسی را هم دریافت میکند.
علوم عقلی و ّ
پــس ما جایگاه معرفتی خاص برای ائمه قائل هســتیم که
حقایق را در دسترس دارند.
قرآن را در چارچوب خود قرآن بر اســاس ارجاع فرع به اصل
و تقیید و تخصیص و ...به اضافه بیان معصومین ،میتوانیم
فهم کنیم و تفسیر نماییم.
پس بر اســاس دیدگاه آیت اهلل جوادی قرائت پذیری قرآن
ث شأن نزول
قابل قبول نیست .در تسنیم 3و کتب دیگر ،بح 
و ...را میپذیرد و این که متن دینی هم آشــکار است و هم
فهمش دشوار است (سهل ممتنع) زیرا محتویات گرانسنگ و
مهم دارد و عمیق است و تفسیر نیاز دارد.

ائمه هم انســانها را به تفسیر ترغیب میکند ولی در
دســترس به حقایق قرآنی به صورت کامل در دسترس افراد
عادی نیست (کتاب شــریعت در آیینه معرفت) ،دانشهای
بشــری کمک به فهم دینی میکند ولی نباید تفسیر به رأی
و تحمیل معنا شــود .تحول فهم ناظر به انســان است تا به
معرفت (بر اســاس حرکت جوهری)؛ درجات فهم انسانها
متفاوت است.
البته وحی بر اساس قواعد عربی است ولی معنایش آن نیست
که متن ،بشری بشود چون متکلم خداست و اولین مخاطب

پیامبر و بعد ائمه هستند و اینها ظرفیت وجودی متفاوتی دارد .پس الفاظ
قرآن ،بشــری و تاریخمند نیست 4و فراتاریخی است .الفاظ ناظر به ارواح
معانی است .مناسب ذاتی بین لفظ و معناست.

فهم انســان معمولی هم میتواند مقدس باشد اگر احراز با واقعیت حاصل
شود .اگر این هم مطابق با واقع شود ضمانت این تطابق چیست؟ یکی از
راه فطرت تســنیم است 5که اگر فهمی بر اساس فطرت پاک بود نزدیک
به واقع است .در ص  347کتاب شریعت در آیینه معرفت ،میفرماید ،اهل
تفســیر مالک اند چون متخصص فن هستند اینها باید تشخیص بدهند
کدام فهم نزدیک به واقع است.

ضمانت سوم آن که اگر فهمی به مکتب معصومین نزدیک بود ،به حقیقت
نزدیک اســت چون محتوای سخن آنها ،الهام الهی است (کتاب منزلت
عقل)
در نتیجه دو مبنای متفاوت داشتیم:

-1نظریه مطابقت که سنتی بود و نسخههای جدیدش در امثال نظر راسل
است .رابطه ذاتی بین لفظ و معنا
-2دیدگاه ساختار گرایانه امثال دو سوسور

ساختار گراها و پساساختارگراها میگویند ما نمیتوانیم به حقیقت و معنای
مطلق و گزاره صدق برسیم .ابوزید با خردگرایی شیعی کمتر آشناست ،البته
وی میگوید امیرالمؤمنین و حرکت وی در برابر برداشتهای قرآنی و قرآن
ناطق خواندن خود ،نمونه تاریخی تفاوت قرائتهاست.
پس سخنان ابوزید ،قرآن را محصول تاریخی ،فرهنگی و تاریخمند میداند که
حتی بر اساس مبانی خود ابوزید درست نیست .زیرا او تالش میکرد که وحی را
از دغدغه فهم سنتی نجات دهد پس او وحی را قبول دارد ولی چگونه او حالت
بشری به وحی میدهد و در این صورت ضمانت کلمات پیامبر را چگونه اثبات
میکند؟ چون او پیامبر را متکلمی عادی میداند و بر این اساس ،چه مبنا و دلیلی
برای التزام به وحی و تبعیت از آن است؟ و اعتماد ما به وحی و اهمیت آن برای
استفاده در زمانهای بعدی چه میشود؟
بر اســاس مبنای دیگر ابوزید که آیات را چند دســته میکند  .1تاریخی؛
.2قابل تأویل؛  .3قابل بســط و گسترش در این صورت آیات بل هو قرآن
مجید فی لوح محفوظ محفوظ ،6را چگونه معنا کنیم یا آیه ما ینطق عن
الهوی اینها در کدام دسته قرار میگیرند؟ شواهد تاریخی است یا قابل
تأویل است؟ نمیتوان بر مبنای او این آیات را در دستهای قرار داد.
اشکال بعد آن که ابوزید پایبند به نظر "هرش" هم نیست چون هرش به
معنای نهایی نزدیک میشود ولی ابوزید نسبی گرایی افراطی را قائل است
که معنای نهایی اص ً
ال در این نظریه جای ندارد.
نظرات اساتید حاضر

اســتاد میرزائی :آیا قرائتپذیری متن فقط شامل متون مقدس است یا
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کالم دیگران هم همینطور است؟ اگر کافر مشرک بخواهد از قرآن بهره
بگیرد ،نمیتواند فهم قرآن داشته باشد چون که فطرت پاک ندارد؟

استاد یوسفی :در مــورد رابطه لفظ و معنا ،کسی نمیگوید در اصول که
لفظ ذات ًا آن معنا را بدهد بلکه تخصیص یا کثرت اســتعمال مؤثراست و
زیبایی لفظ و معنا به هم ربط دارد.

دیگر آن که منظــور از ضمانت مطابقت ،اگر منظــورش معیار مطابقت
است،موارد مذکور کافی نیست و مث ً
ال ارجاع به بدیهیات هم از معیارهای
مطابقت است که خود آیت اهلل جوادی هم آورده است.
تغیر را در مودر علم و فهم
بحث دیگر آن که نفس هم تجرد دارد و چگونه ّ
انسان مطرح کردید؟ توجیه فلسفی آن چگونه است؟

استاد اسدی :در مورد رابطه لفظ و معنا ،نه میتوان گفت قراردادی است
و نه تکوینی و ذاتی ،بلکه از نوع دیگر اســت .و دیگــر آن که آیا ابوزید
میپذیرد که در مســائل علمی ،همه چیز سیال است برحسب مخاطب و
فرهنگها و شرایط؟ مطالبی که از ابوزید ذکر شد ،الزمه ّبین آنها سیالیت
و نسبیت با این گستردگی نیست.

ربط مسائل علمی و برداشتها با بحث طبیعی حرکت جوهری مشخص
نیست.
استاد شهسواری :مقایسه این دو شخصیت با دو مبنای کام ً
ال متفاوت
درســت نیســت .نکته دیگر آن که بر مبنای اعتزال  ،حکم واقعی هست
ولی به فعلیت نرسیده ،اما آیت اهلل جوادی حکم واقعی را قبول دارد پس
ن دو مینای متفاوت قابل مقایسه است؟
چگونه ای 
بحث دیگر آن که پیامبر با آن سعه وجودی مخاطب وحی است و از طرفی
بحث الفاظ قرآن که بشری و ثابت است چگونه اینها منطبق میشود؟ و
این که افراد دیگر و عادی آیا مخاطب نیستند.

استاد ایراندوست :پایان ناپذیری معنا را به عنوان پیش فرض قرائتهای
مختلــف مطرح کردید ،ولی پایان ناپذیری معنا بیشــتر به قرائت پذیری
نیت قبل از
فلســفی برمیگردد .در این بحث محل نزاع روشن نشد که ِ
تألیف مالک است یا بعد از تألیف؟ کدامیک عامل تعدد قرائت میشود؟

اســتاد مصطفیپور :باید برخی آثار دیگر آیت اهلل جوادی ،مثل کتاب
وحی و نبوت را بیان مینمودند که ناظر به اشــکاالت روشــنفکران بوده
است و کتاب معرفتشناسی ایشان که از مجلدات تفسیر موضوعی است
که مربوط است به پاسخ شبهاتی که از سوی ابوزید مطرح شد مثل ارث
(که از اعتباریات است).
آیا در مورد خلقت و امور ذاتی هم حرفهای ابوزید همان است؟ یعنی در
مــورد گزارش از واقعیت و حقایق جهان هم اعتبار لفظ و معنا همان گونه
است؟ یا فقط در حوزه باید و نبایدها این گونه سخن میگوییم.
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وضع الفاظ بر ارواح معانی مربوط به مالصدرا اســت و قبل از آن احتما ًال
عرفا گفتهاند ،اخیراً دو کتاب در مورد آن نوشته شده یکی کتاب گوهر معنا

از ســید حسین خمینی و شخص دیگر به نام شیوایی کتابی
نوشته است ؛ نکته دیگر آن که بحث ارواح معانی برای حل
مشکل خاصی اســت که در جای خود کارآمد است نه برای
حل تمام مسائل.

اســتاد خزائلی :آیتاهلل جوادی بر اســاس بحث حرکت
جوهری که مالصدرا گفته بیان میکنند که نفس بر اساس
حرکــت جوهری که دارد به حقایقی میرســد پس حرکت
جوهری به موضوع دریافت علمی مربوط است.
استاد زهادت :داللت ذاتی لفظ مربوط به سکاکی است.

استاد طباطبائی :در چنین مسائلی که در جهان اسالم مطرح
اســت خوب بود محل نزاع روشن میشد و بعد این دو قول
و دو نظریه مطرح میشد .رابطه بین حدوث قرآن و پذیرش
ازلیت هم بهتر است توضیح داده شود.

اســتاد زمانی قمشهای :ابوزید بیشــتر از نگاه معتزلی و
شیعی ســخن گفت ولی نگاه شیعی را در نظر نگرفته است.
مطالب آیتاهلل جوادی قرآنی و کام ً
ال مستند است و دیدگاه
اهلبیت به عنوان بهترین نظر آورده شده است .قرآن
ذو بطون اســت ،بســیاری از این تأویــات و ظرائف کالم
آیتاهلل جوادی ،مبانی آن در اسفار مالصدرا هست.

برای نقد کالم ابوزید الزم به تفصیل بیشتر و استناد به دالیل
کاملتر است که باید تکمیل شود.

استاد دهقان :قرائتپذیری لزوم ًا به معنی صامت بودن متن
نیست و برخی اندیشــمندان خود عربی هم متن را صامت
نمیدانند ولی قرائت پذیری را قائل شدهاند.
نکتــه دیگر آنکه در مورد منابع فکری ابوزید باید به عقبتر
برگردیم مث ً
ال در دیدگاه مارکس و ماتریالیست تاریخی و حتی
باید قبل از آن ،یعنی دیدگاه هگل را بررسی کرد.

پینوشت:ــــــــــــــــــ
 .1منزلت عقل ،ص .34 - 33
 .2همان ،ص .350
 .3ج  1ص .234
 .4همان ،ص .34 - 33
 .5تسنیم ،ج  ،1ص .38
 .6ص (.21-22 ،)38
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اهداف ابتدایی ،متوسط و نهایی آفرینش انسان در قرآن
دکتر علیاصغر فیضیپور
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

تاریخ ارائه1395/11/19 :

ِ
آفرينش
نهایی
ابتدايى ؛ میانی و
اهداف
سوم ؛
ِ
گفتار ّ
ِ
ِ
انسان از منظر قرآن و حدیث

اهداف آفرینش و كمال نهايى انسان همان؛ آزمایش ،رحمت،
عبادت ،ذکر ،اطمینان قلب ،مقام رضایت مندی ،مقام خلیفه
اللهی و قرب الهى اس��ت .هر انس��انى طبق فطرت خويش
خواهان وصول به آن اس��ت .و تم��ام فعاليتهاى وى براى
رسيدن به آن صورت مىپذيرد .مقاصد دنبال شده از سوى
انس��ان در فرايند زندگى ،هم سان ،هم عرض و در يك رتبه
نيس��تند .برخى از اين هدفها ،هدفه��اى مقدماتى ،آلى و
زمينهس��از نيل به هدفهاى باالترن��د و برخى ديگر هدف
نهايى و اصيل به ش��مار مىآيند .و برخى هدفهاى ميانی
و حد واس��ط ميان هدفهاى مقدماتى و نهايى هس��تند؛ به
عبارت ديگر ،اين سه دس��ته هدف در طول يك ديگر قرار
دارند .مقصود از هدف و كمال نهايى انس��ان ،نقطهاى است
كه كمالى فراتر از آن براى انسان متصور نيست و آخرين پله
نردبان ترقى انس��ان است كه همه تالشها و اوج گرفتنها،
براى رس��يدن به آن اس��ت .قرآن مجيد از اين نقطه اوج با
واژگان «فوز» (كاميابى)« ،فالح» (رس��تگارى) و «سعادت»
(خوشبختى) ياد كرده و مىفرمايد؛
ّ

َ ََ

ً

َ ً

* « َو َم ْن ُيطع الل َه َو َر ُسول ُه فق ْد َ
فاز ف ْوزا َعظيما»« .هر كس از
ِ ِ
خدا و رسولش فرمانبرى كند ،حقيقت ًا به كاميابى بزرگى دست
يافته است».
ُ

ُ

ْ ْ

دى م ْن َر ِّبه ْم َو اولئ َك ُه ُم ال ُمفل ُح َ
*« ا َ َ ُ ً
ون»« .آنان
ِ
ِ
ِ
ولئك على ه ِ
ِ
[ =مؤمنان واقعى ] برخوردار از هدايتى [ســترگ] از سـ�وى
خداوندگارشان هستند و آنان رستگارانند».
َ َّ

َ

ْ

* « َو ا ّما ال َ
ذين ُسع ُدوا ففى ال َج َّنة خال َ
دين فيها»« .و اما كسانى
ِ ِ
ِ
ِ
كه خوشبخت شدند ،در بهشت جاودانه خواهند بود».

ْ
َّ
قرآن نقطه مقابل مفاهيم ياد ش��ده را «عدم رســتگارى»؛ (ِ ان ُه ال ُيف ِل ُح
ّ
الظال ُم َ
ــون .به راس��تى كه ستمكاران رستگار نمىش��وند)« ،نوميدى و
ِ
ناكامى»؛ (َ و َق ْد َ
خاب َم ْن َد ّســيها و به تحقيق ناكام ماند آن كس كه
ََ
نفس خويش را به پليدى پوشاند) و «شقاوت و بدبختى» مىنامد؛ (فا ّما
َّ َ َ ُ
فير َو َش ٌ
��قوا َففى ّالنار َل ُه ْم فيها َز ٌ
هيق اما آنان كه بدبخت شدند،
الذين ش
ِ
ِ

در دوزخ [ گرفتارند] و بر ايشان ناله و زارى و خروشى ] سخت [است).

بنابراين ؛ استكمال و به فعليت رسيدن هر يك از توانشهاى انسان ،فقط
به ميزانى ارزشمند و كمال آفرين است كه زمينة تحقق كمال بىپايان و
جاودانه را فراهم س��ازد و مقدمة دستيابى به كمال نهايى باشد؛ به عبارت
ديگر ،رش��د و كمال بودن آنها مقدماتى است و با فقدان جنبه مقدماتى،
ارزش و مطلوبيت انسانى را از دست مىدهد.
ِ
آفرينش انسان؛
ابتدايى
اهداف
 .1
ِ
ِ

چون در قرآن کریم آفرينش آسمانها و زمين ،خلقت زندگى و مرگ براى؛
معرفی شده است ،میتوان نتیجه گرفت که
«آزمايش» و «كردا ِر شايسته» ّ
آفرينش انسان» باشد.
ابتدایی
اهداف
«آزمايش» و «كردا ِر شايسته» از «
ِ
ِ
ِ
 .1.1امتحان و آزمايش انسان؛

 .1آفرينش آس��مانها و زمين براى آزمايش انس��ان است؛ َ و
َّ َ
ْ َ
ُ َ َّ
ُ َ ْ
ُ ُ
َ
َ َ َ َّ َ َ
ات َوال ْر َض ِفى ِست ِة أ َّي ٍام َو ك َان َع ْرش ُه َعلى ال َم ِآء ِل َي ْبل َوك ْم
َهوال ِ َذى خلق السمو ِ
ً
أ ُّي ُك ْم أ ْح َس ُ
��ن َع َمال( هود « )7/او كسى است كه آسمانها و زمين را در

شش روز آفريد و عرش آن بر آب بود تا بيازمايد شما را كدام يك در كردار
نيكوتريد».
َّ
آفرينش زندگى و مرگ «كردا ِر شايسته» است؛ ال ِذى
 .2هدف از
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً
خلق الموت والحياة ِليبلوكم أيكم أحسن عمال( ملک« )2/كسى كه آفريد

مرگ و زندگى را تا بيازمايد شما كدامين در كردار نيكوتريد».

 .1.2رسيدن به رحمت الهى؛

یکی دیگر از «اهداف آفرینش»« ،رســيدن به رحمت الهى» اســت ،که؛
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گروههای علمی


گروه علمی کالم

َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ
َ
ين ِاال َم ْن َر ِح َم َر ُّبك
ولوشاء ربك لجعل الناس أمة و ِاحدة وال يزالون مخت ِل ِف
َ َ ََ
َو ِلذ ِل َك خلق ُه ْم( هود117/و« .)118اگر پروردگار تو مىخواست قطع ًا مردم

را يك ملت واحده مىگردانيد ولى پيوســته اختالف كنندگان باشند ،مگر
َ َ ََ
آنكــه رحم كند پروردگار تو و براى اين آنها را بيافريد»َ « .و ِلذ ِل َك خلق ُه ْم»
اشــاره به «رحمت» است و معنايش اين است كه خاليق براى «رسيدن
به رحمت» خلق شدهاند ،تا بدان وسيله ،به سعادت خود نائل آيند .خرقانى
گفت؛ «رســول ،در بهشت شود ،خلق بيند بسيار ،گويد الهى! اينان به
رحمت خداى َدر شود به َدر،
چه َدرآمدند؟ گويد؛ «رحمت» و گفت؛ هركه به
ِ
«رحمت» بى حسابش همه
«باران
َدر شود» .به قول سعدى شيرازى؛
ِ
ِ
ناموس بندگان به
خوان نعمت بىدريغش همه جا كشيده ،پردة
ِ
را رسيده و ِ
گنا ِه فاحش نَ َد َرد و وظيفه روزى به خطاى منكر ن َُبرد».
 .1 .3عبادت و بندگی؛

«هدف
خداوند
خلقت» انسان و ِج ّن را « عبادت و بندگى خويش» خوانده
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َّ
ْ
است و مىفرمايد؛ َ و ما خلقت ال ِجن َو ِألن َس ِاال ِل َيع ُبدون( ذاریات.)56/
«و جن و انس را نيافريدم ،جز براى آنكه مرا بپرستند».
بـهـــر ايـــن آوردمـــان ،يـــزدان بـــرون
مـاخَ ـلَ
نـــس إِ ّل يـَعـبـُــ ُدون
إل
ُ
ـقـــت ا ِ
َ
َ

  .2اهداف ميانى آفرينش انسان؛

 .2.1ذكر و یاد خداوند؛

«ذكر» را مىتوان نقطه شــروع حركت باطنى ،ســير و سلوك به سوى
قرب پروردگار جهان دانســت .سالك با ذكر خداوند به تدريج به عالم معنا
حق تعالى راه يابد« .ذكر» خداوند
نورانيت قدم مىگذارد تا به مقام قرب ّ
و ّ
به منزله روح عبادتها و بزرگترين هدف تشريع آنها است .ا َّننى َأ َنا َّاللهُ
ِ ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َّ َ َ ْ
الصلة ِل ِذك ِرى( طه« .)114/قطع ًا من «اهلل»
ــم
ال ِاله ِاال أنا فاعبد ِنى وأ ِق ِ
هســتم ،خدايى جز من نيست ،پس مرا پرستش كن و نماز را بپا دار تا به
ياد من باشى« ».نماز» به عنوان برجستهترين عبادت و مهمترين جلوگاه
خضوع و خشوع بدرگاه خداوندى ،مظهرى براى «ذكر» و ياد خدا است.
 .2.2اطمينان قلب؛

«قلب» در قرآن از موقعيت بســيارى برخوردار است .و همان گوهر مجرد
ملكوتى است كه انسانيت انسان به آن وابسته است .و ابزار درک حقیقت
است .فلسفة «ذكر» و ياد خدا ،رسيدن به «اطمينان قلب» است و آن نيز از
ْ َّ َ َ
ُُ
َ َّ
َْ
ايمان قلبى سرچشمه مىگيرد؛ ال ِذ َين َآم ُنوا َو تط َم ِئ ُّن قل ُوب ُه ْم ِب ِذك ِر الل ِه أل
بذ ْكر َّالله َت ْط َمئ ُّن ْال ُق ُل ُ
وب( رعد« ،)28/آنان كه ايمان آوردند و دل هايشان
ِِ ِ ِ
ِ
به ياد «اَ ّلل» آرام گيرد؛ آگاه باشيد به ياد «اَ ّلل» قلبها آرام گيرد».

ِ
آفرينش انسان از منظرقرآن و حدیث؛
نهايى
هدف
 .3
ِ
ِ

 .3،1رسيدن به مقام رضايتمندى
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فلســفة «اطمينان قلب» پرواز به ســوى خداى م ّنان است ،پروازى كه
همراه با « رضايت » اوســت و به بهشت او وارد شدن و با بندگان خوب

او همنشــين شدن و به ديدار رســول خدا و اهل بيت
نايل گشتن و با مصداق بارز آية؛ يعنى ،امام حسين هم
َ
َ َ ِّ َ ً
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
اض َية
جوار شدن؛ يا أيتها النفس المطم ِئنة ِار ِج ِعى ِالى رب ِك ر ِ
ُ
ً َ ُ
َم ْر ِض َّية ف ْادخ ِلى ِفى ِع َب ِادى َو ْادخ ِلى َج َّن ِتى( فجر27/تا،)30
«اى نفس آرميده به ســوى پروردگارت بازگرد (در حاليكه)
خشنود خشنود شــدهاى ،پس در آى در بندگانم و در آى در
بهشــتم ».مقام «رضايتمندى» ؛ همان خشــنودى عبد از
معبود و مرادات ،قضا و قدر اوســت كه الزمة اين خشنودى،
خشنودى از خلق خداوند نيز هست.
خرم از اوست
به جهان ّ
خرم از آنم كه جهان ّ
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

طايفة رندان به انكار درويشــى به درآمدند و ســخنان ناسزا
پيش پي ِر طريقت بُرد،
گفتند ،و بزدند ،و برنجانيدند .شكايت ِ
كه چنين حالى رفت ،گفت؛ اى فرزند! خِرقة درويشان جامة
«رضا» ست هركه در اين جامه تحمل بىمرادى نكند مدعى
است و خرقه بر وى حرام است.

كمال نهايى؛
 .3،2رسيدن به ِ

كمال هر چيز ،رســيدن آن به فعليت و وضعيتى است كه با آن
شــىء مالئم و سازگار باشد .موجودى كامل است كه به اهداف
و غايات خود ،كه براى آنها خلق شــده و در درون خود استعداد
رســيدن به آنها را داراست ،رسيده باشــد .بنابراين ،هر جنبه از
جنبههاى وجود انسان كه به فعليت برسد و استعدادهاى پنهان آن
شكوفا و بارور گردد ،انسان در آن جنبه و جهت به كمال رسيده
«نگين انگشت ِر
است .محىالدين عربى مىگويد؛« انسان كامل
ِ
عالم آفرينش» است كه خداى تعالى او را خليفه و جانشين خود
ِ
در حفظ عالم قرار داده است و نظام آفرينش در پرتو وجود انسان
كامل حفظ و نگهدارى مىشود» .از ديدگاه عرفا ،نظام هستى به
دو بخش ؛ «قوس نزول» و «قوس صعود» تقســيم مىگردد.
قوس نزولى وجود؛ نتيجه يا ظهور هويت غيبیه است .و اساس
ُ َ ْ ً َ ْ ًّ ََ
َ ُ ُ َ َْ ْ َ ْ َ
فيا فا ْح َب ْب ُت ا ْن ا ْع َرف َو خلق ُت الخل َق ِلك ْى
آن « كنــت كنزا مخ
َ َ
ا ْع َرف» است .كمال نهايى انسان و همة امورى را كه به نوعى
موجب رشد ،كمال و شكوفايى نفس آدمى مىشوند ،مىتوان به
دو جنبه تقسيم كرد؛
 .1جنبه نظرى ،بُعد ش��ناختى و معرفتى انسان است؛

اهميت آن ،رشد و كمال
هر معرفت جديدى ،به نسبت نوع و ّ
جدي��دى را در نفس آدمى ايجاد مىكن��د ،خواه آن معرفت،
حصولى و مفهومى باشد و خواه شهودى و حضورى .بنابراين،
بشر موجودى است كه اس��تكمال علمى و نظرى دارد و در
ساية فزونى معرفت و آگاهى ،كمال نوينى مىيابد .ميزان اين

تكامل معرفتى ،رابطه مستقيم با رتبه وجودى معلوم و موضوع
آگاهى دارد .آن دسته از انسان هايى كه به درك حضورى و
ش��هودى أسماء و صفات َح ّق تعالى نايل مىشوند ،مراتب و
درجات استكمال نظرى باالترى را به دست مىآورند.

 .2جنبه عملى روح و استكمال عملى انسان است؛ نفس
آدمــى در ســاية رفتارهاى خاص ،تحــوالت و فعليتهاى
نوينى اســتكمال مىيابد .مقصود از عمل ،رفتارهاى خارجى
و فيزيكى نيســت ،بلكه اعمال باطنى و درونى آدمى را هم
شامل مىشود ،امورى نظير ّنيت ،اخالص ،خضوع و خشوع
باطنى ،خُ لقيات و ملكات و سجاياى اخالقى .قرآن ،هدف از
معرفى
ِ
بعثت أنبياء را استكمال دو بُعد عملى و نظرى انسان ّ
ُّ ّ َ َ ُ ً
ُ َ َّ َ َ َ
وال م ْن ُه ْم َي ْت ُلوا َع َل ْيهمْ
مىكند؛ هوالذى بعث ِفى االميين رس ِ
ِ
َ ُ َ ّ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ
تاب َول ِحك َمة« او آن كســى
يهم و يعلمهم ال ِك
آيات ِ
ِ
ــه و يزك ِ
اســت كه در ميان درس ناخواندگان ،فرستادهاى از خودشان
برانگيخــت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشــان گرداند و
كتاب و حكمتشــان بياموزد» .در اين آيه «تزكية نفس» به
جنبۀ عملى انسان و «تعليم كتاب و حكمت» به جنبۀ نظرى
او اشــاره دارد .مرحله عالى تكامل معرفتى و عملى انســان،
موجب كمال نهايى بُعد نظرى و عملى انسان مىشود؛ يعنى،
مىتوان براى هر دو جنبة غايت و غرضى نهايى تصور كرد.
در آيه  56سورة ذاريات ،هدف نهايى بُعد عملى انسان ،رسيدن
َ َْ ْ
به مقام «عبوديت» عنوان شده اســت؛ « َو ما خلق ُت ال ِج َّن
َ ْ َ ّ َُُْ
ون» « .و جن و انس را نيافريدم ،جز براى
و ِاالنــس ِاال ِليعبد ِ
آنكه مرا بپرستند» .عبوديت پروردگار ،از مراحل اولية كه همان
خشوع و خضوع ظاهرى (پوسته عبادت) است ،شروع مىشود
و به مراتب نهايى كه اوج اخالص اســت ،منتهى مىشــود.
ثمره رســيدن به اوج اخالص ،رسيدن به مقام «واليت كليه
الهيه» است .حديث «قرب نوافل» ،به روشنى آثار و بركات
رسيدن انسان به چنين درجهاى از اطاعت و عبوديت را بيان
ّ ّ ّ
وجل  :ما ّ
تقرب
مىكند .رســول خدا فرمود؛ قال الله عز

الى عبد بشىء ّ
الى ّ
مما افترضت عليه و ّانه ّ
احب ّ
ّ
ليتقرب ِا ّلى
ّ
ّ ُ
ّ
ّ
بالنافلة حتى احبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و
ّ
ّ
ّ
بصرهالذى يبصر به و لسانه الذى ينطق به و يده التى يبطش
بهاِ .ان دعانى أجبته و ان ســألنى اعطيته؛ «هيچ بندهاى به

محبوبتر از واجبات به من تقرب نجويد؛ و همانا او به وســيله
انجام نوافل به من نزديك مىشــود ،تا آنجا كه او را دوست
بدارم ؛ و هنگامى كه او را دوســت بدارم ،خود گوش او شوم،
همان گوشــى كه با آن مىشنود و چشــم او گردم ،همان
چشــمى كه با آن ببيند و زبانش شوم ،همان زبانى كه با آن
ســخن گويد و دست او گردم ،همان دستى كه با آن بگيرد.

اگر مرا بخواند ،اجابت كنم و اگر از من خواهش كند به او بدهم ».خواجه
عبداهلل انصارى مىگويد« ،الهى! گر بگويى به من بنده من ،از عرش بگذرد
خنده من ».هر مسلمانى ،صبح و شام ،در تشهد نمازهاى خويش بر رسيدن
ّ ً
محمدا عبده و
پيامبر به اين مقام عظيم ،شــهادت مىدهد؛ «و أشهد ّان
ّ
رسوله» .در آيه پايانى سورة طالق« ،معرفة الله به عنوان غايت و نهايت
َ ّ ُ َّ
َ ََ َ َْ َ
موات َو ِم َن
بُعد نظرى انسان» معرفى شده است؛ الله الذى خلق سبع س ٍ

َ
َ
ْ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ
َ
ال ْم ُر َب ْي َن ُه َّن ل َت ْع َل ُموا أ َّن َّالل َه َعلى ُك ِّل َش ْى ٍء َق ٌ
دير َو أ َّن
اال ْر ِض ِمثلهن يتنزل
ِ
َ
ْ ً
ّ َ
َ ُ ِّ َ
الل َه ق ْد أحاط ِبكل ش ْى ٍء ِعلما« خدا همان كسى است كه هفت آسمان و

همانند آنها هفت زمين آفريد ،فرمان او در ميان آنها فرود مىآيد تا بدانيد
كه خدا بر همه چيز تواناست و به راستى دانش او هر چيزى را در بر گرفته
است ».علم به توحيد الهى و علم به اسماى حسناى پروردگار و آن چيزى
ّ
«لقاءالل» تعبير مىشود ،غايت بُعد معرفتى
كه در زبان قرآن مجيد از آن به
َ ِّ َ َ ْ ً َُ
َّ
َ ُّ َ ْ ْ
َ
ُ
ٌ
كادح ِالى ربك كدحا فمالقيه.
و شناختى انسان است :يا أيها ِالنسان ِانك ِ
«اى انسان حقّا كه تو به سوى پروردگار خود به سختى در تالشى و او را
مالقات خواهى كرد» .به قول شيخ بهايى ؛
علــم رســمى ســر بــه ســر قيــل اســت و قال

نـــى از او كيـفيتـــى حـاصـــل نــه حــال
عـلـــم نـبـــود غـيـــر عـلـــم عـاشـــقى
مـابـقـــى تـلـبيـــس ابـلـــيس شـقـــى

امام باقر درباره نقصان شــناخت مفهومى انسان از خداوند فرمودند؛
ّ
ّ
«كلما ّميزتموه بأوهامكم فــى أدق معانيه ،مخلوق مصنوع مثلكم مردود
اليكــم»« .هر آنچه كه با ذهن خود در دقيقترين معنى آن ،تشــخيص
دهيد ،امرى مخلوق و ساخته شده شماست و به شما برمىگردد (نمىتوان
آن را خدا ،يا حكايتگر حقيقت او دانســت »).بنابراين ،مراد از معرفهاهلل و
لقاءاهلل ،به عنوان كمال حقيقى انسان ،علم حضورى و شهودى نسبت به
پروردگار است .اين شــهود و درك حضورى ،به قدر ظرفيت وجودى هر
انسان مختلف و متفاوت است .هيچ انسانى موفق به ادراك شهودى كنه
ذات خداوند نمىگردد .هر چه كمال وجودى انسان و عروج روحى او بيشتر
باشد ،به دركى باالتر و عميقتر نايل آيد .جامع ميان كمال نظرى و عملى
انســان ،در فرهنگ قرآنى «قربالهى» ناميده مىشود و انسان كامل از
«مقربين» محسوب مىشود .كسى كه به مقام قرب الهى نايل شد ،هم از
ّ
كمال نهايى جنبه عملى و هم از لقاء اهلل بهرهمند است .ازقرب الهى ،گاه
الساب ُق َ
الم َق َّر ُب َ
َ ّ ُ َ ّ
ون ُأولئ َك ُ
ّ
ون،
به
ِ
«عندالل بودن» تعبير مىشود؛ والس ِابقون ِ
َْ
َّ ً َ َ
ُْ َ
َّ ُ َّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ليك مقت ِد ٍر .و «عيسى
ات و نه ٍر فى مقع ِد ِصد ٍق ِعند م ٍ
ِ ان المتقين فى جن ٍ
ً
َ َ َ َُ
ُّ ْ
َ
َ
ْ َََْ َ
َّ
اآلخر ِة و ِمن المقر ِبين».
ب ِن مريم وجيها ِفى الدنيا و ِ
ِقرب الهی؛
 .3.3دست يافتن به مقام ِ

قرآن كريم مصداق كمال نهايى را «قرب به خداوند» مىداند .همة كماالت
جسمى و روحى ،مقدمة رسيدن به آن ،و انسانيت انسان در گرو دستيابى به
آن است .باالترين ،نابترين ،گستردهترين و پايدارترين لذت ،از راه رسيدن
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گروههای علمی


گروه علمی کالم

به مقا ِم قرب حاصل مىشود .نقطه اوج «قرب به خداوند» ،مقامى است كه؛
انسان به ذات اقدس الهى رهنمودن مىشود؛ در جوار رحمت الهى استقرار
مىيابد؛ چش��م و زبان او مىشود و به اذن خدا كارهاى خدايى مىكند .از
جمله آياتى كه بر حقيقت ياد شـ�ده داللت دارد ،دو آيه ذيل اسـ�ت؛ ِ ا َّن
ْ
قين فى َج ّن َ َ َ
ْال ُم َّت َ
َْ َ
ْ َْ َ
ليك ُمق َت ِد ٍر« .به راسـ�تى
ات و نه ٍر فى مقع ِد ِصد ٍق ِعند م ٍ
ٍ
كه پرهيزكاران در باغها و جويبار [بس باشكوه ] در جايگاهى راستين نزد
ُ
ّ
َ
َ
پادش��اهى مقتدرند»َ  .ف َا َّما َّال َ
ذين َآم ُنوا ِبالل ِه َو ْاعت َص ُموا ِب ِه ف َس ُي ْد ِخل ُه ْم فى
َ
ً
َ ً
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ
راطا ُم ْس َتقيما« .پس كسانى كه به خدا
ديه ْم ِال ْي ِه ِص
رحم ٍة ِمنه و فض ٍل و يه ِ
ايمان آورده و به آن [ قرآن ]چنگ زدند ،آنان را در رحمت و فضل خويش
وارد كند و از صراط مستقيم به سوى خود رهنمون گرداند».
دوســت ،نزديكتــراز مــن بــه مــن اســت
ويـــن عـــجيبتر كــه مــن از وى دورم

مقصود از«قرب به خداوند» آن اس��ت كه انس��ان در اثر اعمال شايسته
برخاسته از ايمان و همراه با تقوا ،ارتقاى وجودى مىيابد و حقيقت وجودى
او اش��تداد يافته ،متعالىتر مىش��ود؛ به گونهاى كه خويشتن خويش را با
علم حضورى آگاهانه مىيابد و با شهو ِد نفس خويش و وابستگى كامل و
محض خ��ود به خداوندگارش ،خداوند را با علم حضورى آگاهانه مىيابد؛
ٌ
ٌَ
ُ ُ ٌ َْ َ
َ ِّ
ناظ َرة« چهرههايى در آن روز [روز قيامت ]
ناضرة ِالى ربها ِ
وجوه يوم ِئ ٍذ ِ
شادابند؛ خداوندگارشان را نظارهگرند».
 .3.4رسيدن به مقام خليفةاللهى؛

معرف جايگاه و منزلت انسان است .انسان در
در قرآن ش��ريف سه مفهوم ِّ
قرآن ،به عنوان «خليفه خداون��د» بر روى زمين و موجودى كه خدا او را
«كرامت» بخشيده و «امانتدار» خود قرار داده ،معرفى گرديده است؛

الف) خلیفة خداوند؛ خالفت؛ یعنی ،پشت سر آمدن و جانشين شدن و از
پى چيزى در آمدن است« .مقام خليفةاللهى» انسان كه قرآن از آن پرده
برداشــته ،از نوع خالفت تكوينى است نه خالفت اعتبارى و قراردادى .در
آية  30ســورة بقره كه در آن سخن گفتن خداوند با مالئكه درباره خلقت
انسان آمده ،از خلقت آدم به عنوان قرار دادن خليفه بر روى زمين ياد شده
است؛ و ا ِ ْذ َ
قال َرب ُّ َ
ض خَ لي َف ٌة قالُوا أَتَ ْج َع ُل
ك لِلْ َمالئ َِك ِة اِنّى جاع ٌِل فِى ا َال ْر ِ
في َها َم ْن ُي ْفسِ ُد فيها َو َي ْسف ُ
ك َ
ِك الدَّما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح ب ِ َح ْمد َ
س لَ َ
قال
ِك َونُ َق ِّد ُ
ون« پروردگار تو به فرشــتگان فرمود :من در زمين
اِنّى أَ ْعلَ ُم ما ال تَ ْعلَ ُم َ
خليفهاى قــرار خواهم داد .آنان گفتند :آيا در آن كســى را قرار مىدهى
كه فســاد و خونريزى كند ،در حالى كه تو را تقديس مىكنيم و تســبيح
مىگوييم .خدا فرمود :من چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد».
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مقام خليفةاللهى ؛ همان قائم مقامى و جانش��ينى است .اين امر حاصل
نمىشود ،مگر آن كه خليفه در همه شؤون حكايتگر و نمودار شخص اصلی
باشد .بنابراين ،خليفه خدا كسى است كه بيش از سايرين با خداوند سنخيت
و ارتباط وجودى دارد؛ و از آنجا كه خداوند منبع همه كماالت و خيرات است
مبراست ،خليفة او نيز بايد در نماياندن كماالت
شر و فسادى ّ
و فعلش از هر ّ

��ق تعالى ،كاملترين مظاهر و برترين مخلوقات
و خيرات َح ّ
باش��د .از آيات قرآن كريم ،چنين استفاده مىشود كه منشأ و
واسطه رسيدن به اين مقام ،علم و معرفت به «أسماء» است،
علم و معرفتى كه انسان توان دستيابى به آن را دارد ،و مالئكه
با همه نزاه��ت و طهارت و تقدس خويش ،ظرفيت وجودى
آن را نداش��تند .اين قابليت و توانايى بشرى ،از چنان ارزشى
برخوردار است كه همه ضعفها و فسادها و خونريزىهاى او
را تحتالشعاع قرار مىدهد و انتخاب «خليفهاهلل» را از ميان
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
َ
نوع بشر توجيه مىكند؛ و علم آدم األس
ماء كلها ث َّم َع َرض ُه ْم
َ ُ
ُ
َعلى ْال َم َ َ َ َ ْ ُ
ْ
هؤ ْ ُ ْ ُ ْ
قين قالوا
صاد
ماء َِ
الئك ِة فقال أن ِبؤنى ِبأس ِ
الء ِان كنتم ِ
ِ
ْ َ َ ّ َ َّ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ُ ْ ََ
س
��بحانك ال ِعلم لنا ِاال ما علمتنا ِانك أنت العليم الحكيم قال
َ
َ ُ َْ ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ــمائ ِهم« خدا به آدم همه اسما را آموخت،
يا آدم أن ِبئهم ِبأس ِ

بعد آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود :مرا از نامهاى
ايشان خبر دهيد ،اگر راستگويانيد .گفتند :تو من ّزهى ،ما علمى
نداريم جز آنچه تو به ما آموختهاى ،همانا تويى داناى حكيم.
به آدم فرمود :آنها را از آن نامها آگاه كن» .به هر حال ،خليفه
الهى كسى اس��ت كه از جهت كمال روحى و مدارج علم و
معرفت ،به جايى مىرسد كه معلم مالئكه مىشود .پس اگر
انسان خلیفة اهلل و افضل از مالئكه است ،به خاطر مقام علمى
و معرفت اوست.
ب) كرامت انسان؛ كريم ،در بر دارنده انواع خير و شرافت
و فضايل اســت .كرامت ،ضد دنائت و پستى است و كريم،
كســى است كه از نزاهت و فضيلت و بزرگى برخوردار است.
در قرآن شريف ،خداوند ،قرآن ،مالئكه ،پيامبر و متقين
را با صفت «كرامت» ســتوده شدهاند؛ َ ف َّان َر ّبى َغن ٌّى َك ٌ
ريم؛
ِ
َ
ّ ُ َُ ْ ٌ َ ٌ ّ ُ ََ ْ ُ َ ُ
ول كريم؛
ِانه لقرآن كريم؛ ِانه لقول رس ٍ
َ

ْ

ُ

ّ َ

ُ

ْ
بأيدى َس��ف َرة كرام َب َر َرة؛ ا َّن أك َر َمك ْ
��م ِع ْن َدالل ِه أ ْتقيك ْم .در
ٍ ِ ٍ ٍ ِ
آيه  70س��وره ا ِسراء ،همه انس��انها مورد تكريم خداوند قرار
ْ
گرفتهانـ�د؛ « َو َل َق ْد َك َّر ْمنا َبنى َآد َم َو َح َم ْل ُ
ناه ْم فى َالب ِّر وال َب ْح ِر

َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
َ َْ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ِّ
ثير ِم َّم ْن خلقنا
و رزقناه��م ِمن الطي ِ
بات و فضلناه��م على ك ٍ
ً
ْ
َتفضيال»« .به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان

را در خشكى و دريا بر نشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان
روزى داديم و آنها را بر بس��يارى از آفريدههاى خود برترى
آش��كار داديم ».كرامت عام ،كرامتى ذاتى است نه اكتسابى.
مراد از «كرامت ذاتى» ،آن است كه به طور تكوينى ،خلقت
آدمى به گونهاى است كه قابليتها و تواناييهاى خاصى به
او عطا شده است و به واسطه اين ويژگىها ،در جايگاهى برتر
نسبت به بسيارى از مخلوقات الهى قرار گرفته است .اما مراد
از «كرامت اكتسابى» ،آن منزلت و جايگاهى است كه انسان
در سايهى اختيار خود به آن دست مىيابد .تفاوت كرامت ذاتى

و اكتسابى ،در اين اس��ت كه كرامت ذاتى عموميت داشته،
شامل همه انسانها مىش��ود؛ اما كرامت اكتسابى اختصاص
به عدهاى خاص از انسانها دارد ،يعنى كسانى كه به كماالت
اختيارى دس��ت پيدا مىكنند .آن دسته از آياتى كه انسان را
غايت و هدف از خلقت بس��يارى از موجودات معرفى كرده
اس��ت و آنها را در خدمت انس��ان و مسخّ ر او مىداند ،شاهد
َ َ َ َ َّ َّ
ديگرى بر كرامت ذاتى انس��ان است؛ «أل ْم ت َروا أ َّن الل َه َسخ َر
ً
َ َْ َ َ ََْ ُ ْ َ َ ُ
َُ ْ
َّ
ظاه َرة
موات َوما فى
لكم ما فىالس ِ
االرض و أسبغ عليكم ِنعمه ِ
ِ
ً
َ
باط َنة؛ «آيا ندانستهايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه
و ِ

را كه در زمين اس��ت ،مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و
باطن خود را بر شما تمام كرده است»ُ .ه َو الَّذى خَ لَ َق لَ ُك ْم ما
ض َجميع ًا؛ «او كسى است كه همهى آنچه در زمين
فِى ا َال ْر ِ
است ،براى شما خلق كرد».

الســمواتِ » در آيه  20ســورة لقمان ،شــامل
كلمه «ما فى َّ
مالئكه نيز مىشــود .بنابراين ،مالئكه نيز در خدمت انسان
هستند و در جهت ســامان دادن امور دنيا و آخرت او تالش
مىكنند .گروهى كارگزار امر وحى و هدايت انسانند و گروهى
ديگر ،اعمال او را ثبت و ضبط كنند و عدهاى ديگر ،وظيفهى
قبض روح او را بر عهده دارند .پس در گراميداشت و كرامت
و تعظيم تكوينى انسان ،همين بس كه همهى اهل آسمان و
زمين به گونهاى در خدمت او هستند .در برخى روايات ،همين
تعليل براى كرامت اكتسابى برخى انسانها ذكر شده است؛ ما
الل خلق ًا اكرم على ّ
خلق ّ
الل ع ّز و ّ
الن المالئكة
جل من مؤمن ّ
خ ّدام المؤمنين»« ،هيچ موجودى نزد خداوند گرامىتر از مؤمن
نيست ،زيرا مالئكه خادمان مؤمنيناند ».اين خدمت خاص
كه به واسطة كرامت اكتسابى حاصل مىشود با خدمت عام
مالئكه كه ماية كرامت ذاتى همه انســان هاست ،منافاتى
ندارد .دليل ديگر بر كرامت ذاتى و تكوينى بشــر ،استعدادها
و زمينههايى است كه جهت رسيدن به مدارج عالى كمال و
قرب الهى ،در وجود او نهاده شده است .فطرت الهى و اخالقى
بشــر و آموختن فجور و تقوا به او و اعطاى دستگاه ادراكى
ويژه به او و برخوردارى او از قدرت انتخاب ،از مهمترين اين
زمينههاى تكوينى است .زمينه و استعداد رسيدن به عاليترين
مدارج كرامت ،به همهى انســانها اعطا شــده است ،اگرچه
فقــط برخى از آنها اين زمينههاى تكوينى را شــكوفا كرده،
به كرامت اكتسابى نايل مىشــوند؛ َ ل َق ْد َخ َل ْق َنا اال ْن َ
سان فى
ِ
ُ
ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ ّ
َ ْ َ َْ
اال َّال َ
ذين َآم ُنوا َو َع ِملوا
سافلين
ويم ثم رددناه أسفل ِ
أحس ِن تق ٍ
ّ
كسب كرامت
حات ازقرآن و روايات به دست مىآيد كه ِ
الص ِال ِ

در ساية عبوديت و تقوا به دست مىآيد؛ ا َِّن أ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َداللّ
أَت ُ
ْقيك ْم .در زيارت جامعه ،در وصف ائمه اطهار آمده

اســت؛ «و عباده المكرمين الّذين ال يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون»
؛يعنى ،رســيدن آنها به مقام كريم در نزد پروردگار ،به اين دليل است كه
آنها مطيع پروردگار بودند و در طاعت او مىكوشيدند» .على فرمودند؛
ّ
«ليس على وجه االرض اكرم على الله سبحانه من ّالنفس المطيعة المره»؛
«بر روى زمين كســى نزد خداى ســبحان و بلند مرتبه ،كريمتر از كسى
نيست كه مطيع اوامر پروردگار باشد».

ج) انسان ،امانتدار الهى؛ در آية  72سورة احزاب ،انسان به عنوان موجودى
ّ ْ
كه بار س��نگين «امانت الهى» را بر دوش مىكشد ،معرفى شد؛ إنا َع َرض َنا
ََ َ
َ
ْ
َ َ
ْ َْ
اال ْر َ ْ َ
َ َََ
َّ
بال فأ َب ْي َن أ ْن َي ْح ِمل َنها َو أشفق َن ِم ْنها َو َح َملها
االمانة على الس ِ
موات ًو ًِ
ض و الج ِ
ْ ُ َّ ُ َ َ ُ
ِاالنسان انه
كان ظلوما َج ُهال؛ «ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه

كرديم ،پس از تح ّمل آن س��رباز زدند و از آن هراسناك شدند و انسان آن را
برداشت ،به راستى او ستمگرى نادان بود».
دوش ديــدم كــه ماليــك در ميخانــه زدنــد
گِل آدم بسرشــتند و بــه پيمانــه زدنــد

ســاكنان حــرم ســتر و عـــفاف مـــلكوت
بـــا مـــن راه نـــشين بــاده مســتانه زدنــد
آســـمان بـــار امـــانت نتوانســت كشــيد
قـــرعه فـــال بـــه نــام مــن ديوانــه زدنــد

مفسران «امانت» را «اختيار» يا «تكليف» و يا آن چيزى كه تكليف مقدمة
رســيدن به آن اســت؛ يعنى« ،واليت الهى» و استكمال علمى و عملى
به واســطة حقايق دين و عبوديت َح ّق تعالى ،دانستهاند .انسان به واسطة
عبوديت و اخالص و مجاهده ،مىتواند به مقام واليت الهى بار يابد؛ يعنى،
خداوند متولى امور او در همة شؤون گردد و مستقيم ًا تحت واليت الهى و
تربيت او واقع شود .اين كمال اختيارى ،مزيتى است كه تنها آدمى امكان
وصول به آن را داراســت؛ زيرا تنها اوست كه مىتواند از حضيض خاك و
عالم ماده به اوج اخالص و عبوديت و قرب الهى بال و پر بگشايد .ازآنجا
كه هم مقدمات اين كمال اختيارى (اختيار و تكليف) و هم نفس آن كمال
اختيارى (واليت كليه الهيه) از خداوند است و انسان در داشتن آنها از خود
استقاللى ندارد ،از آن به «امانت الهى» تعبير شده است ،امانتى كه انسان
بايد حرمتش را پاس بدارد و از عواقب وخيم خيانت در آن ،در هراس باشد.
حقيقت اين اســت كه در ميان مخلوقات ،تنها انســان است كه به لحاظ
ساختمان وجودى ،از چنان استعداد و قابليتى برخوردار است ،كه مىتواند
به آن كماالت اختيارى دسترس داشته باشد .اين واقعيت كه انسان تكوين ًا
چنين قابليتهايى دارد و ديگران فاقد آن هستند ،در زبان تمثيل به عرضة
امانت و خوددارى ديگر موجودات و پذيرش انسان تعبير شده است.
نتيجهگيرى

طبق رويكرد جهان بينى الهى ،جهان آفرينش براساس اصل علّت غايى،
به س��وى غاياتى در حركت است .همة غايات به يك غايت اصلى؛ يعنى،
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ماهيتی از اويى و به
«غايت الغايات» منتهى مىگردند .جه��ان آفرينش ّ
سوى اويى ،ا ّنا ل ّله َو ا ّنا ا َل ْيه َراج ُع َ
ون دارد« .هدف زندگى» ،دست يابى
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
طيبه» واصل شدن است .طبق آيات
به غايت ،کمال مطلوب و به «حيات ّ
قرآن كريم ،آنچه در آسمانها و زمين است ،طفيل وجود انسان؛ و انسان،
َ َ َْ ْ َ ْ َ ُ َ
تفض ِل َح ّق تعالى است« .فخلق ُت الخل َق ِلك ْى ا ْع َرف» «پس خلق را
مرهون ّ
ِ
آفريدم تا شناخته شوم».
بـهـــر اظـهـــار اســـت ايـــن خلــق جهــان
تـــا نـمانـــد گـــنج حـكمـــتها نـهـــان
الشــياء ِ َل ْجلِــك و خَ لَ ْق ُت َ
ْــت ْ َ
ــك ِ َل ْجلــى»؛
«خَ لَق ُ
*

*

*

ابــر و بــاد و مــه و خورشــيد و فلــك در كارنــد

تــا تــو نانى بــه كــف آرى و بــه غفلــت نخورى

همــه از بهــر تــو سرگشــته و فرمــان بــردار

شــرط انصــاف نباشــد كــه تــو فرمــان نبــرى
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اگر انسان دچار خدا فراموشى ،خود فراموشى ،جهل ،هواپرستى ،استكبار،
طغيان و پندار غلط گردد ،به جاى اينكه دنيا در خدمت او باش��د تا بتواند
از اين مزرعه ،توش��هاى براى آخرت بردارد ،خود اسـ�ير آن خواهد ش��د!
اگر اه��داف مادى و غريزى نتواند انس��ان را راضى كند و به بُعد متعالى
حيات نيز دس��ت نيافته باش��د به پوچگرايى دچار مىشود .عواملى چون؛
معماى آفرينش ،راز مرگ ،شك روانى ،فقر آرمان ،واژگونى ارزشها ،ماده
گرايى ،شرايط نابسامان محيط اجتماعى ،نارسايىهاى تربيتى ،شكست در
هدفگيرىها ،عقده حقارت ،ناس��ازگارى با محيط و خود ناپذيرى ،انسان
را به ورطه پوچى مىكشاند .در بررسى ديدگاه پوچگرايان آمده است؛ همه
اديان الهى و اكثر مكاتب بش��رى ،پوچگرايى را امرى منفى مىدانند .اگر
انس��ان بخواهد به پوچگرايى دچار نش��ود بايد رابطه آگاهانه با خداوند و
آفريدههاى او برقرار نمايد .در بررس��ى ديدگاه دنياگرايان بيان شد كه؛ اگر
انسان بخواهد دچار دنياگرايى نشود ،بايد راه هاى ذيل را در پيش گيرد؛ در
پى تقويت ايمان خود باشد ،هميشه به ياد خداوند باشد و فقط به او توكل
كند .از احوال امتهاى پيشين عبرت بگيرد .آخرت گرايان ،دنيا را مزرعه،
ميدان مسابقه ،محل تجارت و مسجد دوستان خداوند مىدانند .آنان در پى
اصالح دنيا و آخرتاند .در بررسى ديدگاه آخرت گرايان يادآورى شده است
كه؛ بش��ر براى جاودانگى آفريده شد ،مرگ عامل انتقال به دنياى جاودانه
(آخرت) است .دنيا محل پرورش اس��تعدادهاى خدادادى ،و آخرت محل
محبت حق تعالى اس��ت .يكى از اهداف
دريافت پاداش اطاعت ،بندگى و ّ
ابتدايى آفرينش انسان« ،آزمايش» است .طبق ديدگاه قرآن كريم ،آفرينش
آسمانها و زمين ،زندگى و مرگ و زينتهاى دنيا براى آزمايش بشر است.
س�� ّنت امتحان در «مقام قصد و ّنيت» و «مقام عمل» صورت مىگيرد.
َْ َ َ ْ
الء ِلل َوالء».
امتحان الهى به تناسب شخصيت افراد متفاوت است كه؛ «الب
يكى ديگر از اهداف ابتدايى آفرينش انس��ان« ،رسيدن به رحمت الهى»

تفضالت پروردگار است.
است .اصل وجود انسان و ...همه از ّ
«عبادت» نيز از اهداف ابتدايى خلقت بش��ر اس��ت .حقيقت
عبادت ،خضوع ،خشوع و معرفتى است كه از عبادت ظاهرى
بدس��ت مىآيد .نهايت و غايت آفرينش ِج ّن و اِنس ،همان
محبت شديد
پرستش خداوند سبحان است .پرستش آگاهانه و ّ
و دائمى .دس��ت يابى به معرفت همراه با عمل ،س��ير آفاقى
وانفسى مىخواهد« .ذكر» از اهداف ميانى خلقت و آفرينش
انسان است .از مصاديق روشن عبادت «نماز» ،و نماز باالترين
«ذكر» خداوند اس��ت« .ذكر» نقطه شروع حركت باطنى به
سوى قرب پروردگار است .خردمندان در همه لحظات زندگى
به ياد خداوند هس��تند .از آثار ذكر خداوند ،اطاعت محبوب،
خضوع و فروتنى ،عش��ق به عبادت ،آرامش و اطمينان قلب،
محبت خداوند نسبت به بنده ،خليفه خدا
توجه خداوند به بندهّ ،
شدن و همه چيز را خدايى ديدن و به ملكوت موجودات دست
يافتن است .از اهداف ميانى آفرينش انسان «اطمينان قلب»
اس��ت كه طبق آيات قرآن كريم« ،ذكر» ،عامل و اسباب آن
است .همه اولياء الهى ،با عبوديت و بندگى خداوند و زنده نگه
داشتن ياد او و «دائم ال ِّذكر» بودن توانستند به مقام قرب الهى
نايل شوند.
بـنـدگـــى كـــن تا كه سلطانت كنند
ـــن رهـا كـــن تـا هـــمه جانت كنند

فلسفة اطمينان قلب؛ رسيدن به «مقام رضايت مندى» ،كه
فلسفة نهايى آفرينش و ورود به بهشت خداوند و همجوارى
ب��ا بندگان واقعى را بدنبال دارد؛ يعنى دس��ت يابى به مرتبه
ربوبي��ت خداوند ،و رضايتمندى از قضا و قدر الهى،
رضا به ّ
همچون امام حســين مورد خطاب خداوند قرار گرفتن؛
«اى صاحب نفس مطمئنه ؛ در حالي كه من از تو خشـ�نود
و تو از من راضى هس��تى ،به سوى پروردگارت پرواز كن ،در
بهش��ت من با بندگان من باش» .كمال هر چيز ،به فعليت
رسيدن آن است .كمال انسان تقويت ،رشد و شكوفايى ابعاد
فراحيوانى اوست.

نگرش انس��انهاى كمال يافته اينگونه است؛ خود را مسافر
راه رسيدن به خداوند مىبينند؛ غم و اندوه آنان اشتياق لقاى
رب و دورى از وصال اوس��ت؛ جان و دل سپردن به دوست
ّ
را باالترين ارزشها مىدانند؛ س��عادت خود را در ،دل نبستن
طيبه واصل شدهاند
به دنيا و جلوههاى آن مىدانند؛ به حيات ّ
و به هر چه براى آنان ُم َق ّدر ش��ده ،راضىاند؛ آنان به حقيقت
توحيد نظرى و عملى رس��يدهاند؛ غم ديگ��ران را غم خود
مىدانند ،در نجات انس��انها و به كمال رساندن آنان خود را
به مشقّت مىاندازند؛ در پى «سودمندترين دانشها» هستند

كه «خودشناس��ى» است و خودشناسى را مقدمه «خداشناسى» مىدانند.
راههاى كم��ال جويى ،همان ايمان و عمل صال��ح ،تعقّل و آگاهى ،تقوا
و خويش��تندارى اس��ت .كمال نهايى انس��ان همان «قرب الهى» است.
باالترين ،گس��تردهترين و پايدارترين ل ّذت از راه رسيدن به «مقام قرب»
حاصل مىشود .قرب الهى همان ،استقرار در جوار رحمت الهى است .هر
تقرب وى بيشتر خواهد بود« .خالفت الهى»،
قدر ايمان فرد كاملتر باشدّ ،
«كرامت» و «امانتدارى» از مقاماتى اس��ت كه در ميان مخلوقات فقط به
انس��ان عنايت شد .انسان كامل «خليفه ّ
الل» است ،با عنايت حق به همه
طيبه ،تجلّى تمام
حقايق آگاهى دارد .انسان كامل ،مسجود مالئكه ،شجره ّ

حق ،آش��نا به مخازن غيب ،و برترين موجود جهان
صفات ّ
ّ
ّ
امكان است .انس��ان كامل ،همان رسول الل ،ولىالل ،آيينه
جمال و جالل حق تعالى است.
بنابراين؛ غايت جهان ،انسان كامل است وا ِ ّال جهان آفرينش
آفرينش جهان؛ انس��ان ،و هدف از
عبث خواهد بود .هدف از
ِ
ّ
ّ
«عندالل»
«عبدالل» شدن؛ و
كمال عبوديت؛
آفرينش انسان؛ ِ
ِ
به جوارش ره يافتن؛ «ولى ّ
الل» ش��دن و دوست خدا گشتن
است .راه رسيدن به مقام «ولىاللهى» ،شهادت در راه خداوند
است( .رزقنا اهلل ان شاء اهلل تعالى).

 گروه علمی کالم

بررسیدیدگاهمتکلماندرموردحدوثعالم
حجتاالسالم والمسلمین حسن رمضانی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ ارائه1395/12/03 :
مقدمه
سال  ۶۳۸بود .قسمت اعظم  ۱۵۰رساله و نامههای طوسی
پنجشــنبه  5اسفند روز بزرگداشــت خواجه نصیر الدین طوسی است .به زبان عربی نوشته شده است
محمد بن حســن طوسی مشهور به خواجه نصیر الدین طوسی در تاریخ شــاگردان بسیاری از محضر خواجه کسب علم نموده اند که
 ۱۵جمادی االول سال  ۵۹۸هجری قمری در طوس والدت یافته است .معروف ترین آنان را میتوان  :عالمه حلی و ابـــن فـوطـى
ن شک سختتری 
دوران زندگی خواجه در ســد ه هفت م هجری بدو 
ن ایام یکـى از شـاگـردان حنبلى مـذهب را نام برد.
ف با ترکتــازی و حمل ه قو م خونخوار و
ن مصاد 
ن اســت ،چ ه ای 
تاری خ ایرا 
بیرح م مغو ل بر بالد اســامی ،ب ه ویژ ه ایرا 
ن اســت امــا او با تمام این خـــواجه نصیر حـــدود  26سال در قلعه هاى اسماعیلیه به
سختیها از دوران جوانی در علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و سر برد و در ایـن مـدت دست به تألیف و تحریر کتابهاى
از دانشمندان معروف زمان خود گردید علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر متعددى زد از جمله شرح اشارات ابـن سینا ،اخالق ناصرى،
پدرش و منطق و حکمت را نزد خالویش بابا افضل ایوبی کاشانی آموخت .رساله معینیه ،مطلوب المومنیـن ،روضه القلوب ،رساله تـولى
تحصیالتش را در نیشــابور به اتمام رسانید و در آنجا به عنوان دانشمندی و تبرى.
برجسته شهرت یافت .خواجه نصیر الدین طوسی را دسته ای از دانشوران ،آثار فراوانی از خواجه نصیرالدین طوسی به یادگار مانده که به
خاتم فالســفه و گروهی او را عقل حادی عشــر (یازدهم) نام نهاده اند .برخی از آنها اشاره میگردد:
عالمه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی میباشد درباره
ÓÓتجریدالعقاید
استادش چنین مینویسد :خواجه نصیر الدین طوسی افضل عصر ما بود و
ÓÓشرح اشارت بو علی سینا
از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت .وقتی که هوالکو به فرمانروایی
ÓÓقواعد العقاید
اسماعیلیان در سال  ۶۳۵پایان داد طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و
 ÓÓاخالق ناصری یا اخالق طوسی
به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در مراغه احداث کند که شــروع آن از
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 ÓÓآغاز و انجام

گروه علمی کالم

ÓÓتحریر مجسطی

اســتاد رمضانی :خواجه نصیرالدین صاحب فنون مختلف و متخصص
ابعاد مختلف علمی بود هرگاه فلســفه مشــاء یا اشراق میگفت بر همان
مشــرب بحث مینمود و در فضای عرفان ،علــوم ریاضی ،نجوم و دیگر
علوم به اقتضای همان علوم بحث میکرد؛ در مورد بحث فعلی نیز خواجه
طوسی ،قائل به حدوث عالم است.
منظور از عالَم ،کل هســتی است که عالم جســم و مادی بخشی از آن
است .کل نظام آفرینش مد نظر است که شامل فرشتگان و عالم عقول و
مفارقات و ...است.
متکلمان بر آنند که حدوث عالم صحیح است.

دو معنای متفاوت از حدوث:

مسبب بودن ،علت داشتن
معنای ّ

سابقه عدم داشتن (پس از معدوم بودن به ساحت وجود راه یافته است)

در معنای اول ،فالسفه هم عالم را حادث میدانند .زیرا آنها عالم را دارای
علت میدانند و تصادفی تلقّی نمیکنند.

در ابتدا معنای عدم باید روشن شود .یک معنای عدم ،عدم ذاتی است که
اگر این باشد در فلسفه و کالم تنازعی نیست.
معنای دیگر ،عدم زمانی است که این خود دو نوع است:

.1عدم در مقابــل امتداد موهوم :یعنی این که عالــم ،در امتداد موهوم،
معدوم بود.

 .2عــدم در ظرف زمان :یعنی زمانی فرض شــود که عالم در آن معدوم
بوده باشــد و بعداً موجود شده باشد .در مورد این معنای دوم میدانیم که
تا متحرک نباشــد ،زمان معنا پیدا نمیکند .بر این اساس زمان ،متصل و
وابسته به حرکت اســت و حرکت هم وابسته به وجود و اجسام است .در
این صورت تناقض شود یعنی بگوییم در زمانی ،عالم معدوم باشد در حالی
که با گفتن زمان ،حرکت و موجود و عالم مادی باید وجود داشته باشد تا
حرکت و زمان معنا یابد.
خدای متعال بوده در حالی که چیزی با او نبوده (کان و لم یکن معه شيء)
یعنــی بعد از اراده آفرینش ،مخلوقات به وجود آمدند این معنای اول یعنی
عدم در مقابل امتداد موهوم را متکلمان مطرح میکنند.

در مورد ِق َدم ،گاهی بینیازی از علت منظور اســت که عالم همیشه بوده
و بدون علتی وجود داشــته باشد؛ ولی هرگز مراد متکلم از قدیم بودن این
نیست که سبب نداشته باشد.
در معنای دوم ،اول و آغاز نداشتن عالم ،مراد است و این معناست که مورد
نظر است.
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فیلســوف به ازلیت فیض قائل میشــود و ال یزال ،فیاض علی االطالق
فیاضیت داشته است.

متکلمان در برابر آن ،قائلند که عالم ،اول دارد و پس از امتداد
موهوم و لم یکن معه شئ ،آفرینش رقم خورده است.
متکلمان ادلهای آوردهاند که عقلی و نقلی است.

دالیل عقلی

عالم به متشکل از اجزاء است و هر کدام از اینها ،اول و آخر
دارند و هیچ موجــود ال یزالی نداریم .بنابراین کل مجموعه
هم محکوم به همین حکم است که اول و آخر داشته باشند.

دلیل دوم ،اســتحاله تسلسل است ،اگر هر حادث مسبوق به
حادث دیگر باشد ،تسلسل میشود که باطل است.

منجر به نفی خالق میشــود ،یعنی عالم قدیم باشد و نیاز به
خالق ندارد و واجب باشد .بر این اساس برخی امثال ابنسینا
را تکفیر کردهاند.
با بررســی دلیل اول باید گفت مالزمهای نیست ،زیرا عقال
محال نیســت که مجموعهای ال یتناهی باشــد ،اول و آخر
نداشته باشد ولی اجزای آن ،اول و آخر داشته باشند .مثل آن
که تک تک اعداد محدودند ولی کل اعداد بینهایت هستند.

این که اگر تک تک اعضاء ،محتاج باشند ،کل آنها هم محتاج
است مشکلی ندارد ولی بین محدود بودن اعضاء یا محدودیت
کل مالزمه نیســت . .پس مجموعه ال یزال بوده و ال یزال
خواهد بود.

در مورد دلیل دوم باید گفت ،دو نوع تسلسل وجود دارد یکی
تسلسل ال یقفی است که موجودات پیوسته مسبوق به قبلی
باشند تا بینهایت که این محال نیست مگر آنکه بگوییم کل
مجموعه واجب اســت که البته ما وجوب مجموعه عالم ما
سوی اهلل را منکر میشویم.

نوع دوم ،تسلل معی است .که علل مفیض و موجد باشند و تا
بینهایت برویم و به واجب نرسیم ،یعنی کل مجموع محتاج
است و در نهایت هم به افاضه کننده واجب نرسیم ،این نوع
تسلسل محال است ولی قدم عالم متوقف بر این نوع تسلسل
نیست بر اساس نظر فالسفه چون در رأس ،خدا و واجب است
و افاضه کننده خداســت و بقیه ،علت مع ّده هستند و اینها
میتوانند بینهایت باشند.
در مورد دلیل ســوم ،اگر منظور از حدوث ،معلول نبوده است
همه میپذیرند که نمیشــود و نفی خالق را در پی دارد ولی
معنای دیگر مشکلی پیش نمیاید.
دالیل نقلی بر مخلوق بودن عالم و حدوث:

روایت کان اهلل و لم یکن معه شئ و دیگر روایاتی که در این
مورد وجود دارد.

در مورد گفتار فالســفه در اثبات قدم عالم بدون نفی خالق و
واجب میتوان گفت الزمه کالم متکلمان آن اســت که خدا
بود و بود ولی نیافرید ،یعنی امتداد موهومی گذشــت و بعداً
خلق کرد.
از متکلم سؤال میشود که چرا اینگونه بوده است؟
چند پاسخ به این سؤال ممکن است داده شود:

 .1خــدا نیافریــد چون نمیدانســت؛  .2میدانســت ولی
نمیتوانست؛  .3دانا و توانا بود ولی نخواست.
موارد اول و دوم که اسناد جهل و عجز است.

و در مورد سوم سؤال میشود که این خواستن باید حکیمانه
باشد.
اگر خواستن بیمالک باشد ،انکار حکمت میشود.

اگر بر اساس حکمت باشــد جای بحث جدا دارد .اکنون که
حکیمانه را پذیرفتیم یا به دلیل عدم وجود و مقتضی نیافریده
یا مانع موجود بوده ،آن مقتضی یا عین ذات اســت یا زائد بر
ذات ،اگر عین ذات باشد ،دائم است به لوازم ذات و این خالف
واقعیت آفرینش و فرض ما اســت چون اآلن معلوالت و
مخلوقات وجود دارند ،یعنی خالف فرض میشود.
اگر مقتضی زائد بر ذات است ،یا واجب است که تعدد واجب
معلول خود حقتعالی است
میشود و محال ،اگر معلول باشد یا
ِ
یا غیر آن ؛ باز بحث ادامه پیدا میکند و اگر معلول غیر باشد
با وحدت واجب و خالق نمیسازد.

پس اگر مقتضی معلول خود حقتعالی باشــد ،بحث تکرار و
سلسلهوار میشود.
اگر مانع وجود داشته باشد یا این است که مانع قابل برطرف
کردن نبوده است و یا قابل برطرف کردن بوده است.

اگر قابل برطرف کردن نباشد چند احتمال میشود .1 ،محال
بوده اســت که این محال بودن مانع ،دائمی اســت و نباید
آفرینشی بوده باشــد که خالف فرض است .2 .ممکن بوده
ولی خدا نمیدانســت برطرف شدنی است که جهل است یا
نمیتوانست که اسناد عجز است و یا نمیخواسته که همان
بحث حکمت یا بخل و ...پیش میآید که در بخش مقتضی
گفته شد.
حال اگر بگوییم مانع ،قابل برطرف کردن بوده است ولی خدا
برطرف نکرد .باز سؤال میشــود چرا برطرف نکرد ،باز هم
فرض ،جهل ،عجز و بخل و ...پیش میآید.

این تقســیمبندیها عقلی است و فروض دیگری نمی توان
تصور نمود

شبر در تذکرة الفؤاد،
روایتی را شیخ صدوق در خصال مطرح نموده و مرحوم ّ
حر جعفی
از خصال و تفسیر عیاشی نقل میکند .سند آن به جابر بن یزید ّ
ْ
ْ
برمیگردد .جابر قال :سألت ابا جعفر سألت .عن قول اهلل ،أَ َف َعيِي َنا بِالخَ ل ِق
َ
س ِّم ْن خَ لْ ٍق َجدِيدٍ 1موضوع آن حدیث این است که
األ َّو ِل بَ ْل ُه ْم فِي لَ ْب ٍ
عدهای منکر عالم آخرت میشود.
حضرت امام باقر میفرماید« :تأویل ذالــک (آیه) ان الله تعالی اذا
افنی هذا الخلق و هذه العالم و ســکن اهل الجنة الجنة و اهل النار النار
ٌ
ً
جــدد الله عالما غیر هــذا العالم و جدد خلقا من غیــر فحولة و ال اناث
ٌ
یعبدونه و یوحدونه و خلق لهم ارضا غیر هذه االرض تحملهم و ســماء
غیر هذه الســماء تظلهم ،لعلک تری ان الله انها خلق هذا العالم الواحد،
ً
تری ان الله لم یخلق بشــرا غیرکم ،بلی و الله لقد خلق الف الف عالم و
2
الف الف آدم»

پس جواب امام باقر این است که اگر آفرینش و آسمان و زمین دیگر
و ثواب و عقاب دیگر باشد ،هیچ موقع سؤال تمام نمیشود .یعنی ال یزال
الی اال بد این حرف هست.

در ادامــه امام باقر میفرماید :فکر میکنــی خدا فقط همین عالم را
آفریده بلکه هزار هزار عالم و آدم است و قبل از شما این عوالم بوده است.
اگر این افاده کثرت باشد یعنی آغاز بوده است ولی اگر عبارت (الف ،الف)
به معنی کثرت نباشد ،با ح ّد نداشتن عالم سازگار است ،یعنی صدر روایت
ابدی بودن و ذیل روایت ،ازلی بودن را میرساند.

روایت دیگری نیز هســت که از معصوم سؤال میشود قبل از آدم چه بود
جــواب دادند و آدم دیگری همینطور قبل از آنها ادامه داشــته و هر چه
بپرسید همین است.
پس اگر روایاتی ّ
دال بر ح ّد داشتن عالم بود باید حمل شود بر این منظومه
فعلی ما که از جایی شروع شده و بعد تمام میشود.
نظرات اساتید

استاد رضانژاد :اینکه میگوییم عالم آغاز دارد ،وقتی میگوییم علت دارد،
یعنی همان آغاز است چون مجموعه هم معلول است و با فرض معلولیت،
آغاز هم هســت .زمان وقتی شــکل میگیرد که ماده و اجرامی باشد اما
آغازی که این جا میگوییم علت داشتن است.
اجزاء در هر حال متناهی است هر چه ظرف وجودی باشد و افاضه فیض
شد یعنی آن هم محدود اســت .چون مجموعه مخلوق هستند ،آنها هم
محدودند.

بحــث (الف الف عالم) هــم داللت بر کثرت میکــد ،معنای بینهایت،
نمیدهد.

در مورد بی نهایت ذره نیز بحث عدم امکان تجزیه اســت و فرض امکان
تجزیه وجود دارد.
 .1ق (.15 ،)50
 .2ابنبابویه ،خصال ،ج 652 ،2؛ فیض کاشانی ،تفسیرالصافی ،ج  ،5ص 60؛
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گروههای علمی


گروه علمی کالم

استاد زهادت :گفته شد خواجه در نزاع حکما و متکلمان طرف متکلمان
را گرفته این نقض میشود به اول الهیات که خواجه دلیل متکلمان را که
دلیل حدوث است بیان نکرده لذا عالمه میگوید والمتکلمون سلکو طریقا
آخر؛ در تجرید کلمات خواجه مضطرب اســت علی ما قاله الشیخ المیرزا
اشعرانی گاهی حدوث ذاتی قائلند گاهی زمانی.
نکته دیگر آن که فیض صفت فعل است یا صفت ذات؟

موضوع بعد این که در قد دلیل اول مطلبی فرمودید که مجموع ه میتواند
نامحدود باشــد ،اشکال این است که «مرکب» و مجموعه وجود منحاز از
اجزاء دارد؟«کل» وجود منحاز از اجزاء دارد؟
دربحث مانع از آفرینش ،اگر برطرف کردن مانع محال باشد .آیا الزم است
محال ذاتی باشد؟ و فرض دیگری ندارد؟

در مــورد تحلیل دلیل نقلی چرا حمل خــاف ظاهر را در ادله قدم زمانی
انجام دادید؟

استاد خزائلی :گفته شــد فیض باریتعالــی ازلی است و قدیم دیگر هم
هست ،اما قدیم بالغیر چه بوده است که افاضه شده است؟

دیگر آن کــه اگر به جهتی خدا مصلحت بداند ،بــا تأخیر خلق کند ،چه
لطمهای بر فیض وارد میشود؟ صادر اول و متاخر چیست؟ آیا یک لحظه
هم میتوان تاخر برای صادر اول تصور نمود؟
اســتاد قیومی :برخی از عالمان ،افراد قائل به عدم حدوث ذاتی عالم را
تکفیر کردهاند.
روایات که آمده خداوند عالم و قادر بود در حالی که معلوم و مقدور نبود باید
مورد توجه بشود که نشان دهنده حدوث عالم است قبلیت و بعدیت تأثیر،
به معنی این که موجود بعد از تأثیر علت موجود شده است خود این زمان را
میرساند .یعنی موجود بعد از تاثیر موجود شده است.پس بعدیت کل شیء
به امری حدوثی بر میگردد که همان زمان است
روایاتی وجود دارد که قدیم واحد است و نمیتواند دو قدیم باشد.

آیا در مــورد خدا قدمت زمانی برای توان مطرح نمود؟ چون زمان در خدا
راه ندارد ،پس خدا زمانی نیست و قدمت زمانی هم ندارد .وقتی خدا زمانی
نیست طرفین مساله برایش معنا ندارد که قدیم باشد یا نباشد

در خطبه  186نهج البالغه فرموده است :سبقت االوقات کونه ،یعنی وجود
حضرت حق ،ســبقت دارد بر اوقات ،پــس تقدم حضرت حق ،در این جا
زمانی نیست.

بحث دیگر آن که بر اساس حرکت جوهری کل موجودات حادث میشوند.
نکته دیگر آن که اساســ ًا سنخ موجود مختار ،بر اساس خواست خود یک
نمونه را برمیگزیند که نه بخل است نه کاتوره ای ( ُگتره) ،بلکه نوع دیگر
انتخاب است.
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استاد زمانی قمشهای :مسأله فعلی را عرفا و فالسفه و متکلمین همگی
مورد توجه قرار دادهاند برخی سؤاالت فلسفی و برخی عرفانی است .پس

باید مباحث جدا شود هر کدام در نوع خود بحث شود.

در روایات مطرح شده که شما در دوره هفتم مخلوقات هستید،
شــش دوره قبل شما بوده است .و فکر میکنید خلقت تمام
میشود اما باز خلقت خدا ادامه دارد و تجدید میشود.
عالمی که ما در آن هســتیم اجرام است ولی آفرینش قبل از
عالم اجســام شروع شــده و قب ً
ال از عالم معنا و معقول آغاز
شده است.

بوعلی ســینا اســتدالل میکند که اگر خدا را واجب الوجود
دانســتیم یعنی موجودی که وجود از او سر ریز شده است .و
زمان و مکان در مورد او مطرح نیســت .بوعلیسینا میگوید
وجود از واجب الوجود بالذات ســر ریز شده است .خود تحقق
واجــب الوجود این را دارد ولی ایــن که زمان چه موقع بوده
بحثهای دیگر است و در حوزههای دیگر بحث شود.
آقــای دهقان :غیر از عدم وجود مقتضی یا بودن مانع ،نوع
دیگری از شــقوق و علتها و حکمت هاســت که ما اطالع
نداریم.

آقای شهســواری :بحث صفات الهی خصوصا ،اراده باید
مورد توجه قرار شــود و اگر معنای اراده روشن شود برخی از
این سواالت و شبهات رفع میشود .در روایات گفته شده شما
هر چه به قبل برگردد باز هم اول دیگری وجود داشته است
مــا باید انفکاک بین ذات و فعل انجام دهیم ؛ صفات ذات و
فعل منفک گردد تا مسأله روشن شود.

استاد مصطفیپور :ممکن است ما ندانیم چه مانع و مقتضی
بوده ولی به هر حال وجود داشته است.
زمان هم حادث ذاتی اســت و باید به این توجه شود که در
مورد مفهوم آغاز باید این مورد توجه شود که همه معلولها
آغازی دارند .و خود زمان چیست؟ زمان هم حادث ذاتی است.
آغاز زمانی متفاوت است با آغاز علت و معلولی

آقای میرزائی :دکارت میگوید ما به غایات راه نداریم و اهل
مشورت باوی نیستیم که تمام جهات را بدانیم .در این مورد
نیز تمام علتها و مقضی و موانع را نمی دانیم.

استاد قیومی :به قول کانت در قیاس جدلی الطرفین ،بحث
میکند که دو طرف به تکافئ ادله رســیده است ،در این جا
هــم در طرف بحث ادله به کفایــت دارد.و بحث به جایی
نرسیده است.

گروهعلمیمعرفتشناسی

 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین حسن معلمی

 دستیار پژوهشی :دکتر حسن عبدی

نقدی بر پاســخهای پالنتینگا به اشــکاالت نظریه
معرفتشناسی اصالح شده

حجتاالسالم والمسلمین سیدجابر موسوی راد
عضو گروه معرفتشناسی مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1395/07/10 :

یکی از دیدگاههای معرفتشناسانهای که در مقابل مبناگروی
حداکثری قرار میگیرد ،دیدگاه معرفتشناسی اصالح شده
است .آلوین پالنتینگا که از برجسته ترین مدافعین این نظریه
اس��ت ،با پذیرش اصل مبناگرایی (رجوع قضایای غیرپایه به
قضایای پایه) ،معتقد اس��ت که قضایای پایه ،تنها قضایای
بدیهی نیس��تند؛ بلکه قضایای دیگری هم وجود دارند که در
عی��ن بدیهی نبودن و یا نظری منتهی به بدیهی نبودن ،پایه
محسوب میش��وند .وی توضیح میدهد که او ًال این اصل
مبناگرایی حداکثری که «تنها قضایای پایه بدیهی نیستند»
قضیه ای بدیهی نیست .ثانی ًا قضایایی دیگر نظیر «باورهای
مبتنی بر ادراک حس��ی»« ،باورهای مبتن��ی بر حافظه» و
«باورهای مبتنی بر اس��ناد حاالت ذهنی به دیگران» وجود
دارند که در عین حال که بدیهی نیستند و مستند به بدیهیات
هم نیس��تند ،مورد قبول مردم قرار میگیرند .وی بر همین
اساس اعتقاد به خداوند را هم قضیهای پایه میداند که حتی
اگر بدیهی یا نظری منتهی به بدیهی نباشد ،مورد قبول مردم
است.

پایه فرض کردن وجود خداوند ،دلیلی ندارد.

این نظریه مستلزم پذیرش اعتقادات نامعقول زیادی میشود.

پالنتینگا در نقد این اش��کال چنین میگوید که پایه دانستن اعتقاد ما به
خداوند ،بیدلیل نیس��ت؛ بلکه بر اساس میل طبیعی ما به وجود خداوند با
مشاهده نظم موجود در این عالم است.

نقدهای زیادی به پالنتینگا وارد شده است و خود وی درصدد
پاسخگویی به این نقدها برآمده است .این نقدها عبارتند از:
پالنتینگا در پاسخ میگوید که تناسب نمونههای معرفتی در
منظومه اعتقادی افراد ،از شروط پایه بودن یک اعتقاد است و
به همین جهت ،این نظریه منجر به پذیرش اعتقادات نامعقول
نمیشود.

مشکل این پاس��خ در این است که صرف تناسب و انسجام اعتقادات ،در
میان اعتقادات وهمی و نیز اعتقادات افراد بی دین و ملحد هم ممکن است
یافت شود و لذا صرف تناسب اعتقادی ،مشکل فوق را حل نمیکند.
این نظریه به نسبیگرایی معرفتی دچار خواهد شد.
پالنتینگا در پاسخ ،اختالفات فلسفی و علمی را امری طبیعی میداند.
اما پرواضح اس��ت که اختالفات علمی و فلسفی راهی برای دست یافتن به
حقیقت هستند و اگر منجر به نسبیگرایی و هر ج و مرج گرایی معرفتی شوند،
ارزش خود را از دست میدهند.
این نظریه منجر به نوعی ایمانگرایی میشود.
پالنتینگا ضم��ن رد ایمانگرای��ی افراطی (به معنای ضدی��ت ایمان با
عقالنیت) ،توضیح میدهد که در برخی از اعتقادات مسیحی ،چارهای جز
پذیرش ایمانگرایی نیست.
مشکل این پاسخ در این است که به ایمانگرایی اعتدالی (به معنای عدم
نیاز ایمان به عقالنیت) هم اشکاالت زیادی وارد است و اعتقادات دینی یا
باید مستقیم ًا عقلی باشند یا این که مبانی عقلی داشته باشند.

مشکل این پاسخ در این است که او ًال صرف وجود میل به چیزی ،دلیل بر
وجود متعلق میل نمیباشد .ثانی ًا اگر مقصود پالنتینگا فطرت معرفتی ما به
خداوند باشد ،این معرفت را میتوانیم در قالب مبناگرایی حداکثری تبیین
بنماییم و نیازی به ارائه نظریه معرفتشناسی اصالح شده نیست.
سال نهم  /شماره 45-43
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گروههای علمی



گروهعلمیمعرفتشناسی

گروه علمی معرفتشناسی

ارجاع اولیات به علم حضوری از منظر استاد مصباح
حجتاالسالم والمسلمین مهدی احمدخانبیگی
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ ارائه1395/11/02 :

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

196

اولیات به عنوان پایهای از معارف بشری ،همواره مورد توجه معرفتشناسان
بوده و هســت .معیار صدق در اینگونه قضایا اما ،کانون این توجه اســت.
«ارجــاع اولیات به علم حضوری» نظریهای خاص در این باره میباشــد.
مبــدع این نظریه ،حضرت آیت اهلل مصباح یزدی بر این باورند که مالک
صدق اولیات را میبایست در اشراف حضوری به حاکی ،محکی و حکایت
دنبال نمود .در مقابل برخی از اندیشــمندان معتقدند اگر موضوع در قضیة
اولی ،دارای مصداق در نفس االمر متناسب خویش باشد ،آنگاه قضیة اولی
از آن مصداق در عالــم واقع نیز حکایت میکند .در این دیدگاه نمیتوان
محکی در اینگونه قضایا را به علم حضوری ارجاع داد ،چرا که ما هیچگاه
به امور بیرون از خویش اشراف حضوری نخواهیم داشت .اما با عنایت به
تعریفی که اندیشــمندان دربارة اولیات ارائه دادهاند ،میتوان به این نتیجه
نایل آمد که قضایای اولی ،هیــچ حکایتی از مصادیق محقق خویش در
طبیعی در ضمن آنها ندارند؛ چرا که در این صورت اقامه
کلی
ِ
عالم واقع یا ِ
اســتدالل مبنی بر اثبات وجود یک مصداق در عالم خارج ،حداقل نیازی
است که جهت احراز صدق گزارههای اولی خواهیم داشت .در حالی که بنا
بر تعریف ،قضیة اولی ،گزارهای است که صرف تصور رابطة اجزای قضیه
حکایت اولیات از عالم
برای تصدیق آن کافی اســت .عالوه بر آنکه قبول
ِ
بودن تصور طرفین برای احراز صدق
واقع از یک طــرف و قول به کافی ِ
اینگونه قضایا از طرف دیگر ،حاصلی جز اختالط معیار روان شــناختی و
معرفت شــناختی صدق را در پی نخواهد داشت .این دو اشکال را نیز به
تنافی دیدگاه مزبور با حقیقیه بودن قضایای اولی بیفزایید .اینها بخشی از
محکی اولیات فرا میخواند.
اشکاالتی است که ما را به تأمل بیشتر دربارة
ِ
در این میان آیت اهلل مصباح یزدی ما را به سر منزلی بدیع دعوت مینماید.
ایشان بر این باورند که محکی قضایای اولی را باید نه در حکایت مفاهیم از
عالم واقع ،بلکه در فرض حکایت آنها از عالم واقع دنبال نمود .به بیان دیگر
گاه متوجه حکایت یک مفهوم در ذهن از حقیقتی در ورا ِء آن میشــویم،
ولــی گاهی همین واقعه را برای یک مفهوم فرض میگیریم .یعنی بعد از
واقعی آن مفهوم از عالم واقع ،فرض میگیریم که در
حکایت
انصــراف از
ِ
ِ

ازا ِء آن مفهوم در ذهــن ،محکی و مصداق آن در عالم واقع
تحقق دارد و مفهوم مزبور در حال حکایت از آن میباشد .پر
واضح اســت که این فرض نوعی فعالیت ذهنی است و علم
بدان علمی حضوری میباشد .حال همانگونه که میتوان از
هر معلوم حضوری توسط قضیهای گزارش نمود ،میتوان از
این عملیات فرضی نیز توسط قضیهای حکایت کرد .اما باید
به این نکته توجه داشت که قضیة مزبور «فرض حکایت یک
مفهوم از شیئی در عالم واقع» که معلوم به علم حضوری است
را گــزارش میکند ،نه از «اصــل حکایت آن مفهوم از عالم
واقع» که علمی حصولی است .یعنی گزاره مزبور از مصداق
واقعی هیــچ حکایتی ندارد ،بلکه از «مصداق مفروض » خبر
میدهد .اما مطلب مزبور آنــگاه به تعیین محکی در اولیات
مرتبــط میگردد که بدانیم گاهی بعــد از آنکه حکایت یک
مفهوم از یک شــیئ در عالم واقــع را فرض گرفتیم ،فرض
مزبور به صورت حقیقی و بدون واسطه با فرض حکایت برای
مفهوم دیگر از همان شــیئ مرتبط است .آنچه حائز اهمیت
میباشــد ،علم حضوری به ارتباط این دو فرض است .حال
اگر بخواهیم از ارتباط مزبور توسط یک قضیه حکایت نماییم
پا در حوزة قضایای اولی گذاشــت ه و مث ً
ال خواهیم گفت« :هر
آنچه بنابر فرض «معلول» باشد ،بنابر فرض «دارای علت»
نیز خواهد بود ».بنابر این دیدگاه محکی قضایای اولی ،صرفا
فرضی مفاهیم است
حکایت
رابطة واقعی و بی واسطه میان
ِ
ِ
که در محضر ذهن رخ داده ،از اینرو با اشراف حضوری قابل
یافت میباشد .بدین ترتیب در قضایای اولی ،عالوه بر حاکی،
به محکی و حکایت نیز علم حضوری خواهیم داشــت .همة
آنچه بیان گردید ،نتیجهای بسیار موجز از سلسلهای از مبانی
است که تحقیق تفصیلی دربارة آنها ما را به فهم هرچه بهتر
از نظریة «ارجاع» راهنمایی میکند.

گروهعلمیمعرفتشناسی

نسبت و تعامل معرفت شناسي و كالم
حجتاالسالم دکتر محمد جعفری
مدیر گروه علمی فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1395/11/16 :
مفهوم شناسي

قبل از هر سخن بايد ابتدائ ًا دو كليد واژة اصلي بحث را روشن
كنيم :
الف) مرادمان از معرفت شناســي در ايــن جا همة مباحثي
است كه در مورد تبيين چيستي ،امكان ،انواع ،صدق ،توجيه
و ارزش معرفت مطرح شــده است و البته مباحث مربوط به
معرفتشناســي ديني كه بالخصوص در مورد معرفت ديني
بحث ميكند ،هم در اين جا مشمول مباحث ما مي شود.
ب) مرادمان از كالم هم همه مباحثي اســت كه به استنباط،
تبيين ،اثبات و دفاع از آموزه هاي اعتقادي مي پردازد .بديهي
است كه اين چهار مقوله و هدف هم مسائل قديم كالمي را
در بر مي گيرد و هم مسائل جديد را.
تأثیر معرفت شناسی بر کالم

در اين بخش تالش مي كنيم كه به صورت موردي ،موارد تأثير
را رصد نماييم:
الف) مهمترين مورد تأثير گذاري معرفت شناسي بر كالم در
حجيــت روش عقل و وحی و نســبت في ما بين آن دو مي
باشــد .نظریه عقل گرایی معتدل که هــم به عقل و هم به
وحی به عنوان منابع معرفت نگاه میکند و هیچیک را به پای
دیگری قربانی نمیکند ،زمینه شکلگیری و مشروعیت کالم
عقلی و کالم نقلی هر دو را فراهم میکند و تعامل و مكملیت
این دو نوع کالم را هم زمینه سازی میکند.
ÓÓشــکلگیری اندیشــههایی ماننــد اخباریگری (عقل
فطری) و تفکیک(عقل ذخایری) و فرهنگســتان(عقل
والیی) در تفکر شیعه به خاطر عدم تفطن و عدم درک
نظریه معرفتشناســی صحیح در مــورد حجیت ذاتی
عقل و چگونگي نسبت َآن با دين میباشد.
ÓÓهمین نگاه درســت باعث مرزبندی دقیق تفکر ســلیم
ل حدیث ،نومعتزله میشود.
امامیه با اشاعره ،معتزله ،اه 

ب) عقل عملی نقطه شروع مباحث خداشناسی و دینشناسی:
دو آموزه مهم عقل عملی نقطه عزیمت و شروع مباحث خداشناسی است
که هــر دو محصول عقل عملی و تابع حجیت آن بوده و البته خود عقل
عملی هم باید در مباحث معرفتشناســی ّ
حل و فصل شود( .البته شاید
به نحو روشــنی در مورد عقل عملی در معرفتشناسی هم بحث صورت
نگرفته است).این دو آموزه از این قرار است:
شکر منعم واجب است؛
دفع ضرر محتمل واجب است.
ÓÓالبتــه نمیخواهیــم راه عقــل عملــی را تنهــا راه ورود بــه مباحث
خداشناسی بدانیم .اما به هر حال در كتابهاي كالمي ما چه كالسيك
و چه معاصر ،اين راه مورد توجه قرار گرفته است.
ÓÓاختالف در حسن و قبح عقلی و شرعی هم که خود لوازم متعددی
دارد ،در همین جا ریشه مییابد.

ج) مقوله تکثر حق و پلورالیسم دینی هم میتواند در نگاه کالمی و الهیاتی
ما تأثیرگذار بوده و نهایت ًا یک نحوه تسامح دینی در مقام عمل و نیز نسبت
معرفتی در حوزه نظر دینی را رقم بزند.
د) مباحث معناداری و صدق و توجیه گزارههای دینی که در مباحث زبان دین
و مقوله فهم و معرفتشناسی و معناشناسی صفات الهی بسیار اثرگذار است.
ه) ثبات یا تحول معرفت و معرفت دینی که هم در حوزة مباحث قديم كالمي
موثر است زيرا نظرياتي نظير « مكتب در فرآيند تكامل» به نحوي بر همين
تحول آموزه هاي اعتقادي در طول تاريخ تأكيد دارند كه از نظر ما كام ً
ال مردود
است .و نيز اين بحث ثبات و تحول در حوزة رابطه الهیات و تاریخ و نیز آزمون
تاریخی دین مؤثر است .پاننبرگ اين بحث را رقم زد كه بايد براي كاميابي و
ناكامي دين ،افت و خيز تاريخي آن را ديد و به آن نمره داد.
تأثیر کالم و الهیات در معرفت شناسی

الف) تأثیر اعتقادات در شــناخت و این که هم در مقام نظر و هم در مقام
عمل شیوه صحیح میتواند در معرفت صحیح مؤثر باشد.
در مقام نظر :نظام غلط باورها در اندیشه نسبیگرایانه و مادیگرایانه نهایت ًا
ناصحيح نسبت آنها کشیده شد.
به انکار حجت وحی یا تعقّل و یا درك
ِ
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در مقام عمل .1 :تاثير طاعت بر معرفت :ان تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا
 .2تأثير معصیت بر معرفت :و کان عاقبة الذین اساءوا السوای ان
کذبوا بایات اهلل (در فضای مسیحیت آگوستین اولین بار بحث تأثير گناه بر
معرفت را مطرح کرد و در معرفتشناسی فضیلتگرا ،زاگزسبکی و دیگران
آن را دنبال کردند).
انحاء تأثیرگذاریها هم مي تواند در موارد ذيل خالصه شود:
1.1تصور درست از مسأله و عدم غفلت از جوانب موضوع
2.2الهام ادلّه درست (حدس) و دسترس به ادلّه صحیح
3.3کشف مغالطات و توجه به راه ّ
حل شبهات
4.4توانایی بر ارجاع متشابهات بر محاکمات
5.5مسئله بر انگيزي و موضوع دهي.
6.6جهت دهي روشي
7.7غايت گذاري صحيح براي معرفت
8.8پايش و پااليش معرفتهاي سره و ناسره
ÓÓپس معرفت با ملکات و اخالق و گرایشهای نفســانی و نیز با شرایط
بیرونی اجتماعی و عوامل برون معرفتی مرتبط است و از آنها تأثیرپذیر
اســت و لذا هم نگاه توحیدی فردی و هم جامعه توحیدی در زایش و
پیدایش و توســعه و جهتدهی به کاروان علم بسیار تأثیرگذار است و
میتوان مصداق روشن این مسأله را در علوم انسانی دینی مشاهده نمود.

ب) مقوله فطرت و تأثیر آن در معرفتشناسی
این نزاع در بین متکلمان نخستین ما وجود داشته که آیا ذهن و قلب آدمی

از آغاز فرآیند معرفت با دست خالی معرفت را آغاز میکند یا
این که از ابتدا پارهای از معارف را داراست .از این معارف گاه با
عنوان معرفت اضطراری و گاه معرفت فطری یاد میشد .این
نزاع در سدههای اول اسالمی بین معتزله و اهل حدیث و نیز
متکلمان حدیثگرا و عقلگرا وجود داشت.
ماهیت بحث کالمی است و به مقوله فطرت الهی برمیگردد
و البته هر نوع نظریه در آن در عرصه معرفتشناسی تأثیرگذار
اســت .بايد تكليف اين موضوع معلوم شــد كه آيا ذهن ما
معرفتهاي پيش داده اي دارد يا خير؟ دكارت ادراكات فطري
را مطرح مي كرد و البته انديشــمندان معاصر مانند آيتاهلل
مصباح با ادراكات فطــري به معناي دكارتي كامال مخالفند
َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ
ون ش ًیئا .
ون أمه ِاتكم ال تعلم
والله أخرجكم ِمن بط ِ
ج) نگاه توحیدی و تأثیــر آن در رابطه علم و دین و یا عقل
و وحی:
این که جهان را مخلوق خدا و فعل خدا بدانیم و نه به عنوان پدیده
و طبیعت ،ضرورت ًا در نگاه ما در رابطة عقل و دین و علم و دین
كه مباحث معرفت شناسي و معرفت شناسي ديني است ،تأثیرگذار
است و با اين نگاه كالمي است كه ما رابطة تعارض و نيز تمايز
ميان علم و دين را نفي ميكنيم زيرا كل عالم را از خدا مي دانيم و
عقل و علم و وحي را ابزارهاي معرفتي كه خدا براي درك حقايق
به ما عطا كرده اســت و لذا هيچ گاه امكان ندارد كه اينها با هم
اصطكاك يايند يا با هم موازي و بي ارتباط باشند.

گروهعلمیمعرفتشناسی

بررسی انتقادی دیدگاه معرفتشناختی ویلفرد سلرز
دکتر عباسعلی امیری

تاریخ ارائه1395/11/30 :
ویلفرد سلرز

سلرز 1یکی از مهمترین فیلسوفان قرن بیستم آمریکا است که تأثیر زیادی
بر آراء فیلســوفان نیمه دوم قرن بیستم گذاشته اســت .به باور پارهای از
اندیشمندان اهمیت سلرز به حدی است که بعد از چارلز سندرز پرس عنوان
برجستهترین فیلســوف آمریکا را به خودش اختصاص داده است .ریچارد
رورتی نیز در مقدمهای که بر مقاله مشــهور سلرز« ،تجربهگرایی و فلسفه
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ذهن» نوشــته ،این اثر را در تأثیرگذاری بر فیلســوفان قرن
بیستم همســنگ «دو حکم جزمی تجربهگرایی» کواین و
«تحقیقات فلسفی» ویتگنشتاین ارزیابی میکند.
ویژگی فلسفه سلرز

ویژگی بارز فلسفه سلرز جم ع بین دوگانههای ناسازگار فلسفی
اســت .ازاینرو ،وی تالش زیادی در جهت صلح برقرار کردن
میان تجربهگرایــی و عقلگرایی ،درونگرایــی و برونگرایی

معرفتشناختی،مبناگراییوانسجامگراییوهمچنینواقعگرایی
و ایدآلیســم میکند .عالوه براین سعی در نشــان دادن ارتباط
ناگسستنی بین معرفتشناسی و فلسفه ذهن دارد که تا آن زمان
از جانب فیلسوفان نادیده انگاشته شده بود.

سلرز شهرت خود را بیشتر مدیون حملهای است که به «داده»
تحت عنوان «افســانه داده» در مقاله مهم «تجربهگرایی و
فلسفه ذهن» کرده است .اســطوره پنداری «داده» از طرف
ســلرز ضربه محکمی بر پیکره پوزیتیویسم و تجربهگرایی
منطقی وارد کرد و از آن تاریخ به بعد اســتداللهای ســلرز
در رد «داده» بهصورت دستورالعملی برای مخالفت با جریان
مبناگرایی در معرفتشناســی تلقی گردید هدف سلرز از به
چالش کشــاندن «داده» این نیســت که تجربهگرایی را در
معنای عامش به ورطه نابودی بکشــاند ،بلکه قصد وی به
چالش کشــیدن ادعاهای گزاف پوزیتویستها که در بستر
زمانی خود اهمیت فراوانی داشــت ،است .ازاینروی سلرز در
آثارش درصدد احیای نوع دیگری از تجربهگرایی است که از
انسجام و هماهنگی بیشتری با فلسفه برخوردار باشد.
تالش سلبی سلرز در نقد «داده» بیشتر معطوف به دیدگاههایی
است که درزمینه ادراک حسی وجود دارد و غالب نقدهای وی
مربوط به چنین دیدگاههایی است و صرف ًا دریکی از آثار خود
دست بر دو خصوصیتی میگذارد که به سبب گستردگی دامنه
آنها همه دیدگاههای تجربهگرایی را شامل میشود .بنابراین
استداللهای سلرز علیرغم همسانی در اثبات ادعای اسطوره
بــودن «داده» ،از جهت مقدمات بــا یکدیگر تفاوت دارند و
تفاوت آنها هم اغلب ناظر به مضمون نظریههایی اســت که
تجربهگرایان در مســئله ادراک حسی پذیرفتهاند؛ ازاینروی
درک تفاوتهای موجود در استداللهای سلرز وابسته به فهم
نظریههای ادراک حسی و جهت اختالف آنها با یکدیگر است.
در ذیل به یکی از نقضهای ســلرز که به نظریه داده حسی
وارد آورده میپردازیم.
نقد سلرز

وی براین باور اســت که ســه عبارت پذیرفتهشــده توسط
تجربهگرایان بهگونهای اســت که در نظر گرفتن دوتای آنها
باهم مستلزم نقض گزاره سوم خواهد بود؛ بنابراین ناسازگاری
حاصل از قبول هر سه عبارت از جانب تجربهگرایان منجر به
اثبات ادعای اســطوره بودن «داده» خواهد شد .سه عبارت
مذکور به این صورت هستند که:

الف :زمانی که « Xرنگ قرمزی را درک میکند» محتوای
ادراک حسی (یعنی)  Sمستلزم این است که « Xبهطور غیر
استنتاجی میداند که  Sقرمز است».

ب :توانایی ادراک داده حســی اکتسابی نیست( .به عبارتی نیازی
نیســت ،به کودک آموزش دهیم که چگونــه درد را حس کند یا
ادراکی از رنگها داشته باشد).

ج :قابلیت معرفت به واقعیتها بهصورت « x jاست» اکتسابی است( .برای
معرفت به واقعیات ،باید آموزش دید).

محتوای گزاره (الف) بر اصلی مهم در نظریه «داده حسی» داللت میکند
و آن اصل این است که بین ادراک «داده حسی» و غیر استنتاجی بودن آن
تالزم وجود دارد .محتوای گزاره (ب) براین امر تأکید میکند که کودکان و
حیوانات هیچ نیازی ندارند که در باب ادراک «درد» و ادراک حسی «رنگ»
آموزشــی دریافت کنند؛ زیرا صرف مواجهه با «درد» و «رنگ» ادراکی از
آنرا درون آنها پدید میآورد .درنتیجه هنگامیکه گفته میشود « Xقرمز
است» درواقع اظهارشده است که محتوای تجربه حسی تحت مفهوم کلی
قرمز قرار دارد.

حــال اگر عبارت (الف) را با مضمون عبــارت (ب) در نظر بگیریم به این
نتیجه میرســیم که طبقهبندی کردن «داده حسی» بهمنظور معرفت به
آن امری غیر اکتســابی اســت ،درصورتیکه با توجه به محتوای عبارت
«ج» طبقهبندی کردن مضمون «داده حســی» امری اکتســابی است.
ازاینروی تضاد پنهان میان ادعاهای تجربی مســلکان خودش را نمایان
میکند و نتیجه چنین تضادی اثبات ادعای اســطوره بودن «داده» است.
سلرز میگوید اشکال دیگری که به تجربهگرایان وارد است این است که
آنها مدعیاند همه شناختهای واقعی از تجربه و نه عقل به دست میآید
و الزمه این ســخن پذیرش نومینالیسم اســت به عبارتی تمایل تجربی
مســلکان به تحدید مفاهیم کلی به آنچه از تجربه به دست میآید ،منجر
به اکتسابی بودن این دست از مفاهیم میگردد درحالیکه اگر عبارتهای
(الف) و (ب) را باهم در نظر بگیریم مشــاهده میکنیم آنها عبارت (ج) را
رد میکنند و الزمه نفی عبارت مذکور رد منشأ نومینالیسم یعنی اکتسابی
بودن مفاهیم کلی خواهد بود.
راه حل سلرز

ســلرز بعد از رد «داده» که میتوانست مبنایی برای باورهای نظری قرار
بگیرد در صدد بر آمد راه حل خود درباره خصوصیت گزارههای پایه برای
پایان دادن به تسلســل معرفتی بیان بکند .راه حل سلرز مبتنی بر عناصر
بدیعی مانند :نومینالیسم روان شناسانه ،رفتارگرایی روش شناختی و فضای
منطقی دالیل است .سلرز معتقد است باتوجه به کلگرایی در باب معرفت
و معنا میتوان به گزارهای پایهای برای بنا نهادن ســاختمان معرفتی خود
اقدام کرد.

به عبارتی اگر بخواهیم دیدگاه ایجابی ســلرز را در چند سطر بیان کنیم
باید بگوییم که به باور ســلرز اولین مواجهه معرفتی افراد با جهان خارج
مواجههای مفهومی اســت و زمینهســاز چنین مواجههای علوم مختلفی
ازجمله علم معناشناسی ،زبانشناسی و دیگر معرفتهای علمی است که
هرکدام به نحوی در معرفت حسی دخالت دارند .زیست اجتماعی افراد به

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

199

گروههای علمی


گروه علمی معرفتشناسی

آنها این امکان را میدهد که به برخی از دانشها دسترســی پیدا کنند و
بتوانند اولین گامهای خود را در شناخت جهان خارج بردارند و بعدها با علوم
تجربی به اصالح و توسعه معرفتهای خود از جهان خارج مبادرت کنند.
سلرز «مبناگرا-انسجام گرا» یی است که با کلگرایی همهجانبه خود سعی
دارد به محل قابل اتکایی در دل اقیانوس متالطم معرفت بشــری دست

یابــد ولی با تمام تالش نوآورانــه و قابلتقدیر گرفتار نوعی
تقلیل انگاری در معرفت شده است که نتیجه آن عدم مقاومت
بنیانهای معرفتی وی در برابر طوفانهای شکاکیت است.

گروهعلمیمعرفتشناسی

نقد و ارزیابی خودتنها گروی
دکتر حسین علیمحمدی

تاریخ ارائه1395/12/14 :

شــک گرایی در طول تاریخ فکر بشر با چهرههای گوناگون رخ عیان
نموده و از زوایای مختلف بر جزماندیشی معرفتی ،هجمه کرده است.
«خودتنهاگروی» ( ،)solipsismرا میتــوان گونهای دیگر از این
هجمه برشــمرد که تحقق جهان خارج یا حصول معرفت یقینی درباره
جهان خارج را به چالش میکشد .هرچند خودتنهاگروی -با گونههای
متعدد خود -از جهات مختلف در فلســفه مغرب زمین ،مدار نزاع بوده
و نقدهایی به خود دیده اســت؛ اما از گذشته تا کنون ،در نگاه بسیاری
از نظریهپردازان غربی ،به عنوان دیدگاهی انگاشــته میشــود که با
اســتداللهای عقلی ،نمیتوان نادرســتی آن را نمایاند (ر.ک :فولر،
 ،1945ص288؛ برنز ،)2014 ،ازاینرو خودتنهاگروی ،در مغرب زمین،
حضور اعتناپذیری دارد ،افزون برآنکه میتوان شــالوده برخی مکاتب
فلسفی غربی را بنانهاده شده بر دیدگاههای خودتنهاگرایانه دانست.
« »Solipsismکه «خودتنهاگروی» برابر نهاد آن اســت ،از واژه
التیــن « »solusبه معنای «تنهــا» و « »ipseبه معنای «خود»
برگرفته شده است( .النونه ،2013 ،ص)499
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در بیشــتر متون فلســفی ،خودتنهاگروی این دیدگاه شناسانده شده
اســت که تنها من و محتویات ذهن من وجود دارد[« :خودتنهاگروی]
این نظریه اســت که من ،تنها موجود هســتم .بــرای اینکه من یک
خودتنهاگرا باشــم باید معتقد باشم که من ،تنها موجودی هستم که به
گونه مســتقل تحقق دارم و آنچه که معمــو ًال جهان خارج میخوانم،
تنهــا همچون یک ابژه یا محتوای آگاهیهای من تحقق دارد( ».فلو،
 ،1979ص)330

خودتنهاگروی ،در معنای فراگیرتری نیز شناســانده شــده
کــه برپایه آن ،افزون بر منحصر دانســتن وجــود به خود و
حاالت ذهنی خود ،منحصر دانســتن معرفت یقینی ،به خود
و حاالت ذهنی خود نیز خودتنهاگروی است؛ «خودتنهاگروی
نظریهای است که بیان میکند شخص تنها از تجربیاتش یا
حاالتش آگاه اســت و نمیتواند به گونه مشــروع ،آگاهی از
پدیدارهای خارجی را ادعا کنــد»( ،بالنیک ،1997 ،ص)91
گاه معنای نخست ،تعریف خودتنهاگروی در فلسفه و معنای
دوم ،تعریف خودتنهاگروی در معرفتشناسی یاد شده است:
«[خودتنهاگروی در] (.1متافیزیک) این دیدگاه است که هیچ
چیــز به غیر از خود فرد و محتوای آگاهیهای او وجود ندارد؛
[خودتنهاگروی در] (.2معرفت شناســی) این دیدگاه است که
هیــچ چیز مگر خود و محتویات آگاهیهای خود را نمیتوان
شناخت( .موئنر ،2000 ،ص )529براین اساس از منظر معرفت
شــناختی ،خودتنهاگروی بر آن است که معرفت به هر چیز
ورای ذهــن خود فرد ،نامطمئن و غیر یقینی اســت ،ازاینرو
جهان خارج و ذهنهای دیگر قابل شــناخت نبوده و ممکن
است هیچ چیز ورای ذهن شخص موجود نباشد.
در مــوارد متعــددی ،دیــدگاه هســتی شناســانهای که
موجــود را منحصر در خود شــخص و محتویات ذهن او
میانگارد« ،خودتنهاگروی فلســفی» (metaphysical
 )solipsismیــا «خودتنهاگــروی وجودشــناختی»

( )ontological solipsismشناســانده شده (ر.ک:
النونه ،2013 ،ص500؛ شــانتز ،2004 ،ص371؛ آیروین،
 ،1999ص317؛ فئوگلــن ،2001 ،ص )107و دیــدگاه
معرفتشناسانهای که معرفت یقینی را منحصر در معرفت
به خود و حاالت ذهنی خود برمیشمارد« ،خودتنهاگروی
معرفتشناختی» ( )epistemological solipsism
خوانده شــده است( ،ر.ک :النونه ،2013 ،ص500؛ ککیز،
 ،1976ص)198

با وجود تفاوت میان مدعای خودتنهاگروی وجودشناختی
و خودتنهاگروی معرفتشناختی ،اگر بهگونه عقالنی اثبات
شود که تنها یک موجود ،ورای شخص خودتنهاگرا تحقق
دارد ،هر دو دیدگاه ابطال شــده و نادرســتی آنها نمایان
میگردد .به دیگر ســخن اگر معرفت یقینی به تحقق تنها
یک موجــود در ورای خودتنهاگرا برای او حاصل شــود

یــا نمایان گردد که تحقق چنین معرفتــی برای مدعی خودتنهاگروی
ضــروری اســت ،خودتنهاگــروی وجودشــناختی و خودتنهاگــروی
معرفتشــناختی ،همزمــان ابطال میگــردد .برای مثــال اگر برپایه
مقدمات پذیرفته شده از سوی خودتنهاگرا ،با برهانی عقلی اثبات شود
که «واجب الوجود» تحقق دارد ،به روشــنی ،نادرستی خودتنهاگروی
وجودشناختی نمایان میگردد و خودتنهاگرای وجودشناختی درمییابد
او تنهــا موجود نیســت .همچنین خودتنهاگرای معرفتشــناختی نیز
درمییابد افزونبــر معرفت یقینی به خود و حاالت ذهنی خود ،معرفت
یقینــی به تحقق «واجــب الوجود» نیز ضروری و انکارناپذیر اســت،
ازاینرو نادرستی خودتنهاگروی معرفتشناختی نیز آشکار میگردد.

با تبیین نســبت آراء دکارت و عقلگرایــان دیگر و نیز تجربهگرایانی چون
جانالک ،بارکلی و هیوم با خودتنهاگروی ،به خوبی آشکار میگردد که هریک
از دو جریان محوری عقلگرایی و تجربهگرایی در فلسفه غرب ،خواسته یا
ناخواسته زمینهساز بروز یا گسترش و تقویت خودتنهاگروی بودهاند.

 کارگروه علمی فلسفه هنر
 مدیر گروه :حجتاالسالم دکتر علی نهاوندی

 دستیار پژوهشی:حجتاالسالم محمد دادسرشت

کیفیت درک هنر
دکتر حسین شایسته

تاریخ ارائه1395/11/06 :

آنچه در ابتدا باید مورد کاوش قرار گیرد این است که به راستی
موســیقی چگونه ادراک میشــود؟ رابطه آن با قوای ادراکی
نفس چیست؟ در تقسیم کدام یک از اقسام معارف بشری قرار
میگیرد؟ و ارزش معرفتی آن به چه میزان است؟
با توجه به ســاختار و دستگاه ادراکی انسان باید ابتدا مشخص
شــود که ادراک موسیقی توســط نفس ،از سنخ کدام یک از
ادراکات و در حوزه کدام یک از قوای ادراکی انسانی محسوب
میشــود .اما قبل از ورود به این بحث الزم دیدیم گذاری بر
اقوالی داشته باشیم که صاحب نظران مختلف در مورد سنخیت
ادراک موسیقی بیان کرده اند:

ادراکی از جنس تفکر

برخی از متفکرین ،موســیقی را نوعی تفکر دانسته ،از آن به
عنوان مبنایی تأثیرگذار برای اصــل صورت پذیری و تجربه

زندگی یاد کردهاند و گفته اند:

«موسیقی ،شکلی از تفکر است که با چگونگی اجرا ،اصل شکل گیری ،تجربه
زندگی و مرحله تأثیرگذاری مرتبط است.»1

این نوع تعبیر از ادراک موسیقی ،آن را در ردیف ادراکات عقلی قرار میدهد؛
زیرا تفکر ،چیزی جز تعقل نیست و ادراکات عقلی بنابر آنچه که قب ً
ال هم گفته
ایم ،ادراکاتی کلی و خارج از هیأتها و ص َور محســوس هستند؛ به عبارتی
دیگر ،اگر موســیقی از جنس ادراکات عقلی باشد ،نباید با ص َور محسوس و
یا موهوم همراه باشــد؛ چرا که شاخصه ادراکات عقلی آن است که خالی از
صورتهای اینچنینی باشد .در این صورت اگر چنین باشد ،ادراک موسیقی
به لحاظ ارزش شــناخت در دایره هستیشناختی معرفت ،در زمره باالترین
ادراکات و ارزشــمندترین آنها قرار خواهد گرفت؛ چرا که خواهیم کفت در
آن ادراکات عقلی است.
دیدگاه حکمت متعالیه ،باالترین درجه اعتبار از ِ
 .1ژان دورینگ ،موسیقی و عرفان ،ص.14
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گروههای علمی


کارگروه علمی فلسفه هنر

اما به نظر محقق ،متصف دانستن ادراک موسیقی به وصف تفکر ،به میزان
زیادی با حقیقت فاصله دارد؛ زیرا او ًال در ادراک موسیقی ،به قدر متیقن ،هیأتی
ملموس و صورتی جزئی و محسوس از جنس صوت وجود دارد که گویای
تفاوت آن با ادراکات عقلی است .ثانی ًا از شاخصههای تفکر و ادراک عقلی،
آن است که باید از مقدمات تصدیقی در آن استفاده شده باشد .مضاف ًا بر این
که کبرای قیاس در آن باید کلی باشد .اگرچه ممکن است این ادراکات کلی
از ترکیب مقدمات صغروی جزئی نیز حاصل شده باشند .ولیکن به هر حال
در صورتهای ادراک شده موسیقی ،خبری از کبرای عقلی نیست .همچنین
چنان که بعدا خواهیم گفت جنس این صورتهای ادراکی در زمره تصورات
قــرار میگیرند و نه تصدیقات؛ چرا که اذعان و حکمی از ســوی نفس به
همراه ندارند .پس قول به تعقلی بودن ادراک موسیقی ،ادعایی است گزاف و
نمیتوان آن را از جنس تفکرات انسانی به حساب آورد.

البته عبارت یاد شده در این ادعا را میتوان به گونهای دیگر نیز تفسیر کرد؛
به این معنا که هر نوعی از موسیقی ،گویای یک تفکر خاص است .به عبارتی
دیگر هر مفهومی که هر گونهای از موسیقی به مخاطب ارائه میدهد ،بر یک
مبنای فکری خاص ،استوار گردیده و تفکری خاص پشتوانه آن است .تفاوتی
هم ندارد که این تفکر دارای بنیانی مســتحکم و مبتنی بر برهان باشد و یا
دارای اصل و اساسی سست.
اما در این صورت نیز باید گفت اگرچه این بیان ،در جای خود ،بیانی صحیح
اســت و ما نیز تــا حدودی به آن معتقدیم .ولیکن ایــن موضوع با قول به
«تعقلی» بودن ادراک موســیقی تفاوت دارد و فاقد قابلیت الزم برای اثبات
چنین مدعایی است و البته مجال پرداختن به آن نیز در جای دیگری است.
بنابراین آنچه که میتوان به طور مسلم بیان کرد این است که جنس ادراک
موسیقی ،ادراکی عقلی نیست.

ادراکی از جنس خیال

عدهای دیگر نیــز در این بین ،صورتهایی حاصله از ادراک موســیقی را
صورتهایی خیالی دانســته ،درک موســیقی را تنها درکی حاصل از مرور
خاطرات و رویاها دانسته اند .ایشان ضمن رد عاطفی بودن ادراک موسیقی،
چنینمیگویند:
«واکنشهایی که موسیقی برمی انگیزد احساسات نیستند .بلکه تصاویر یا
خاطراتی از احساسات اند ...رویاها ،خاطرهها و واکنشهای موزیکال هر سه
از یک جنس هستند.»2

از این منظر ،ادراک موسیقی از نوع ادراکات خیالی خواهد بود و خیال ،چیزی
جز ادراک صورتهای انتزاع شده از محسوسات نیست که به مراتب خاصی
تجرد یافته ،از خواص ما ّدی فاصله گرفته است .در این صورت و با این مبنا
در حقیقت ،ادراک موسیقی ،ادراک خیاالت و صورتهای تخیلی است .شاهد
بر این ادعا نیز قرین بودن صورتهای خیالی در نفس انسان با استماع قطعه
خاصی از موسیقی است.
امــا به نظر محقق این نظر نیز نمیتواند نظر صحیحی باشــد؛ چرا که اگر
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 .2هیدمینت ،دنیای یک آهنگ ساز ،به نقل از آنتونی استور ،موسیقی و ذهن ،ص.127

چنین میبود این نوع ادراک میبایســت در همه جا و در همه
کس به صورت یکســان و به یک صورت انجام پذیرد .حال
آن که میبینیم چنین نیســت؛ زیرا نوع و جنس صورتهای
خیالی در همه مخاطبین به یک شــکل نیست و تفاوتهای
قابل توجهی در این بین وجود دارد .مضافا بر این که اگر چنین
بود نباید در نوزادان تأثیری مشابه انسانهای بالغ میدیدیم؛ زیرا
صورتهای خیالی موجود در حافظه آنها به قدری کم و ناقص
اســت که ادعای مرور خاطرات شاد یا غمناک و یا دلهره آور
در مواجهه با اســتماع موسیقی ،در مورد این دسته از رده سنی
تا حد زیادی بی معنا اســت .حال آن که شاهد آن هستیم که
یک قطعه موسیقی بر روی نوزادان ،تأثیری مشابه آن چیزی
دارد که بر روی یک انسان بالغ دارد؛ به عبارتی دیگر ،در نفس
انسان بالغ و یک نوزاد ،در مواجهه با موسیقی غمناک یا شاد،
به یک صورت تداعی شادی و یا تداعی حزن صورت میگیرد
و شاید این تأثیرگذاری تنها از ناحیه شدت و ضعف آن تفاوت
داشته باشد .نه در جنس آن .بنابراین از دیدگاه محقق ،ادراک
موسیقی نمیتواند ادراکی خیالی باشد و این قول نیز قول صوابی
نخواهد بود.
البته این را منکر نمیشــویم که موسیقی به صورت ثانویه و
در پی تأثیر احساسات و عواطف مخاطب ،سبب حصول ص َور
خیالی در ذهن او میشــود و این به دلیل وابستگی تنگاتنگی
اســت که بین ادرکات عاطفی و خیالی وجود دارد .نه این که
موســیقی به صورت مستقیم ،موجد صورتهای خیالی باشد.
بنابراین حتی با قبول چنین فرایندی نیز نمیتوان ادعای خیالی
بودن صورتهای ادراکی موسیقی را نمود .ما در قول مختار و
بخشهای آتی به تفصیل این تأثیرگذاری خواهیم پرداخت.
ادراکی از جنس محسوسات

عده دیگری نیز ادراک موسیقی را صرف ًا ادراکی از نوع ادراکات
حسی دانسته اند .ایشان با توجه به جنسیت صوتی موسیقی،
درک آن را نیــز محدود به قوه ادراکی شــنوایی کرده اند .این
سخن هگل شاید ناظر به همین نظر باشد:

«موســیقی مکان را یکسره نفی میکند و فقط در زمان وجود
دارد .از این رو چون هر چیزی که به رؤیت درآید ،باید در مکان
وجود داشته باشد ،این هنر ،خطابش نه با حس بینایی بلکه با
حس شنوایی است.»3
صاحبان این منظر اگرچه از این جهت که به ذات موسیقی -که
صوت اســت -توجه داشته اند ،به بیراهه نرفته اند ،ولیکن به
الزمه این ذات ،توجه کافی نداشته اند؛ چرا که موسیقی ،یک
الزمه ذاتی -با عنوان احساس برانگیزی -نیز دارد که در این

 .3والتر ترنس اســتيس ،فلســفه هگل ،ص ( 661چاپ ششــم .تهران :انتشارات علمي و
فرهنگي.)1381 ،

دیدگاه ،مغفول واقع شده است و میدانیم که تصور ذات یک
شیء ،مستلزم تصور لوازم آن ذات خواهد بود .پس این قول نیز
قولی ناقص میباشد.
نظر برگزیده

اما نظر محقق در این مورد ،آن اســت که در نفس انسان ،در
همان لحظه مواجهه با قطعهای از موسیقی ،توأما دو نوع ادراک
از دو سنخ متفاوت صورت میپذیرد:

نخست «ادراک حسی» است که تعلق به بُعد صوتی موسیقی
داشــته ،در قالبی محســوس ادراک میشــود .در این ادراک
حسی ،نفس انســان به محض مواجهه انرژی صوت ،آن را با
دو شکل حســی ادراک میکند :یکی ادراک «شنوایی» که با
واسطه دستگاه و آالت شنیداری انجام میشود و دیگری ادراک
«بســاوایی» که در اثر برخورد امواج صوتی با بدن و با واسطه
انرژی صوتی ،کل بدن را
ِ
اعصاب المســه به صورتِ
دریافت ِ
تحت الشعاع خود قرار میدهد.

از آنجا که ســاختار موســیقی از ملودی(لحن) و ریتم(ایقاع)
تشکیل شده است ،تأثیری که جسم از موسیقی میپذیرد کام ً
ال
متناسب با انرژی صوتی حاصله از ملودی ،به همراه ریتم و وزن
عارض بر آن خواهد بود .تحقیقات برخی از دانشــمندان ،تأثیر
قطعات مختلفی از موسیقی با ملودیها و ریتمهای مختلف را
بر جابجایی و نحوه چینش مولکولهای اشیاء جامد مانند یخ به
روشنی نشان داده ،4تأثیر انرژی حسی موسیقی بر جسم انسان
را به وضوع تأیید میکند.
اما دومین ادراک« ،ادراک عاطفی» اســت ،که توســط نفس
انســان به شــکلی وجدانی ادراک میشــود .در نفس انسان
به محض مواجهه با موســیقی ،انفعالی خاص از سنخ عاطفه
بروز میکند و البته نوع این انفعال نیز کام ً
ال متناسب با ساختار
ملودیک و ریتمیک موسیقی خواهد بود؛ به این صورت که مث ً
ال
حس شادی ،حزن ،ترس ،خشــم ،حماسه و مانند آن را برای
مخاطب تداعی میکند.

البتــه باید این مطلب نیز مورد توجه قــرار گیرد که دو ادراک
«حســی» و «عاطفی» در موسیقی ،الزم و ملزوم یکدیگرند؛
ّ
یعنی به تبع ادراک حســی صوت موسیقایی ،انفعالی عاطفی
متناسب و همراســتا با آن ،در نفس پدید میآید .همگونی و
همراستایی ادراک حسی و عاطفی موسیقی در نفس ،به گونهای
است که به محض شنیدن ملودی خاصی از موسیقی ،بی آن
که شــرایط و عوامل مختلف موثر در روح و روان شنونده را در
نظر بگیریم ،انفعالی عاطفی و همسو با آن ،در درون مخاطب
 .4آریا زرین کفش ،مقاله «آب ،آدلف هیتلر و ســمفونی باخ در ُســل ماژور» ،مجله دانش،
شماره ،42ص.29

ایجاد میشود .در این انفعال نفسانی ،نفس دچار نوعی حرکت نیز هست که
از ریتم عارض بر موسیقی ناشی شده است.
باید اذعان داشت که انفعاالت عاطفی حاصل شده از موسیقی به قدری شدید
است که حتی ادراک حسی صوتی موسیقی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده،
حتی گاهی آن را از دایره توجه و تمرکز نفس ،دور میسازد؛ به گونهای که
گویی ادراک موسیقی ،تنها همان یگانه ادراک یعنی انفعال عاطفی است و
این ،دلیلی خاص دارد که خواهیم گفت.

ادراک حصولی و حضوری در موسیقی

حسی(صوتی) موســیقی را در گام اول میتوان ادراکی حصولی
ادراک بُعد ّ
دانست .زیرا در این جا آنچه که مورد ادراک نفس قرار میگیرد ،صورتهای
حسی از نوع شنیداری و انرژی صوتی است .این نوع ادراک حسی در نفس با
واسطه دستگاه شنوایی و اعصاب بساوایی صورت میپذیرد و سالمت و سقم
و نیز ضعف و قوت دســتگاه «شنوایی» و اعصاب «بساوایی» که در سطح
کمیت حصول صورتهای حسی صوتی ادراک
بدن پراکنده اند ،در کیفیت و ّ
شده در نفس ،نقشی اساسی دارد .بنابراین از آن جا که این نوع ادراک از سنخ
ادراک حصولی است و ضعف و قوت دستگاههای ادراکی حسی میتواند در
دریافت صورتهای حسی آن ،متفاوت عمل کند ،امکان وجود خطا در چنین
ادراکی کام ً
ال وجود دارد؛ چرا که خطاپذیری از لوازم علم حصولی است.

حسی آن است-
اما ادراک بُعد عاطفی موسیقی -که البته از لوازم ذاتی ادراک ّ
از نوع ادراکات حصولی نیست؛ زیرا ادراکات عاطفی ،از جمله انفعاالت نفس
و از جمله شــئون آن برشمرده میشوند و از آن جا که علم نفس به شئون
خود از علوم حضوری محسوب میشود و از طرفی انفعاالت نفساني ،از شئون
نفس میباشــند ،پس علم به انفعاالت عاطفی نیز از سنخ علم حضوری به
حساب میآید.5
آری نفس انسان به محض مواجهه با یک قطعه موسیقی و ادراک صورت
حسی آن ،انفعاالتی عاطفی ادراک میکند .از آن جا که ادراک این انفعاالت،
بدون واسطه و به صورت مستقیم به شکل حضوری صورت میپذیرد ،هیچ
خطا و شک و شبههای در ادراک آن وجود نخواهد داشت .بنابراین شخصی
را که احساس اندوه یا شادی یا ترس و یا هر احساس دیگری از موسیقی به
او دست میدهد ،نمیتوان متهم به اشتباه و خطا در احساس نمود؛ چرا که
در علم حضوری امکان خطا و اشــتباه وجود ندارد و این از ویژگیهای علم
حضوری است.
البته نکتهای که در این جا باید متذکر شویم آن است که حاالت انفعالی عاطفی
که به واسطه موسيقي در نفس مخاطب ایجاد میشود اگرچه انفعاالتي واقعی
هســتند و نفس در ادراک آن خطا نمیکند ،ولیکن احساساتی نیستند که به
سبب یک واقعیت عینی و حقیقی در نفس ایجاد شده باشند .بلکه صرف ًا یک
«تداعی احساس» هستند؛ شنونده در مواجهه با یک قطعه موسیقی حزن انگيز،
اگرچه واقع ًا محزون میشــود ،ولی این حزن او در مرتبهای نازل و پایینتر از
فقدان چیزی محزون شده
حزن کسی است که به جهت فقدان و یا یادآوری
ِ

 .5فنایی اشکوری ،علم حضوری ،انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره» ،ص.71
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کارگروه علمی فلسفه هنر

است؛ چرا که دليلي عینی براي محزون شدن او وجود ندارد .خود موسیقی نيز
نمیتواند دلیلی برای ایجاد حزن باشد .بلکه بدون اين كه موضوعي در این
میان وجود داشته باشد ،تنها در نفس شنونده ،حالتی از قبض را تداعی میکند،
«حزن فقدانی» ،همسو و همراستا است ،ولی از لحاظ جنس ،با
که اگرچه با
ِ
آن ،تفاوتهایی هم دارد .ما این مطلب را در همین فصل تحت عنوان «مفهوم
موسیقایی» با تفصیل و استدالل به نظر شما خواهیم رساند.
اما از طرفی دیگر حضوری بودن ادراک عاطفی در موسیقی ،سبب میشود
که شــدت ادراکی بُعد عاطفی موسیقی به مراتب بیش از ادراک حسی آن
بوده ،آن را تحت الشــعاع قرار دهد؛ به گونهای که گاهی نفس ،توجه ارادی
خود به صوت موسیقایی را از دست داده ،با غلبه انفعاالت عاطفی بر ادراک
حسی ،در معرض انفعال محض قرار گرفته ،به صورت غیر ارادی به صوت
موسیقایی توجه میکند.

برای توضیح بیشتر این سخن میتوان به انواع و اقسام موسیقیهای هیجان
آوری اشاره نمود که مخاطبان خود را رفته رفته در فضایی شدید از انفعاالت
هیجانی قرار میدهند که از فضای حسی پیرامون خود غافل شده ،در دنیایی

شــبه مجازی وارد میشوند .در چنین حالتی در این اشخاص،
توانایی ادراک ارادی اولیه در امور محسوس مانند لمس کردن و
حتی دیدن -در عین سالمت کامل دستگاه حسی -به تناسب
میزان انفعال نفس از آن موسیقی ،تحت الشعاع قرار میگیرد .این
به دلیل آن است که درک حضوری عاطفی یا هیجانی شدید،
پیامدی جز بروز رفتارهای عاطفی و یا هیجانی شدید و به تبع
آن ،تأثیر بر ادراک صورتهای حسی به همراه نخواهد داشت و
این عواطف و هیجانات ،توجه کامل نفس به امور محسوس را
تحت الشعاع خود قرار داده ،به خود معطوف میدارد.

موضوع غلبه ادراک بُعد عاطفی موســیقی بر ادراکات حسی،
شاه کلیدی است که میتوان از آن برای تحقیق پیرامون ابعاد
مختلف موســیقی و تحلیل آن در همه عرصههای فکری و
علمی بهرههای فراوان برد.

 کارگروه علمی فلسفه هنر

بررسی و نقد آراء سنتگرایان در هنر
حجتاالسالم والمسلمین یوسفزاده

تاریخ ارائه1395/11/20 :
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سنتگرايي نهضتي ا ســت كه پس از ا وجگيري دوران تجدد و نيز بروز
بحران هايي چون جنگ جهاني اول و بحران هاي سياســي و اقتصادي
شــكل گرفت در اين نهضت انديشمنداني از سرتاسر اروپا بر آن شدند تا
رويكرد به شرق آالم انسانی و جامعه بی روح غرب را درمان كنند و ولي
دراین ميان اين رنه گنون فرانســوي بود كه تالش پر ثمر به خرج داد و
به نتيجه رساند پس از گنون افرادي چون كومارسوامي ،شوان ،بوركهارت
و سيد حســين نصر اين راه را ادامه دادند .گر چه سنت گريان گروهي با
انديشه هاي كالمي اندولي در اين ميان هنر به مشابه بخشي از سنت براي
آنان مهم بود از اين جهت بخشــي از نگاشته هاي آنان در مورد هنراست
و آنان را بــه يكي از اصلي ترين مدافعان هنر دينی تبديل كرده اســت
اصول تفكر نســبت گرايان را مي توان در چهار اصل  :حكمت خالده،نقد
تجددگرايان ،وحدت متعالي اديان و كثرت گرايی دینی جست.

.1حکمت خالده

ســنتگرايان امر باطني واحد و مشــترك در تمام اديان را
جاويدان خرد مي نامند كه در قلب هر ديني با منشا آسماني
وجود دارد و شامل روشي است براي وصول به حق كه البته
در اديان مختلف مي تواند مختلف باشد.
.2نقد تجددگرايي

از شــاخصهای مهم ســنتگرايي ،رويارويي مســتقيم با
تجددگرايي اســت.گنون از نخستين افرادي است كه در آثار
خود به نقد جدي عناصر عصر مدرن پرداخت.
3و.4كثرت گرايي ديني و وحدت متعالی ادیان

يكي از مسائل مهمي كه سنتگرايان با آن مواجه و سعي در حل

آن داشتند مسئله كثرت اديان و مسئله نجات است .سنتگرايان
از طرفي انحصارگرايی را به اينكه يك دين حق و ديگرادیان باطل
باشد را نمي پذيرند چرا كه مستلزم بر باطل بودن و به جهنم رفتن
اكثر پيروان اديان مي دانســته اند و از طرفي كثرتگرايي جان
هيك را به دليل مخالفت با مباني معرفتي خود نميتوانستهاند
بپذيرند .پس مدلي خــاص از كثرتگرايي را با عنوان« وحدت
متعالي اديان »را ارائه داده اند .در اين مدل گفته مي شود كه اديان
همه تجليات مختلف ذات مطلق هستند كه در باطن وحدت و
در ظاهر كثرت دارند.چرا كه تنوع انساني مستلزم تنوع وحیها
است در نتيجه آن حقيقت واحد در ظرفهاي گوناگون ظهورات
گوناگون پيدا كرده است بدين جهت اين اديان حق و نجات بخش
هســتند ولكن به نظر ميرسد اين نوع كثرتگرايان نه فقط به
مشكالتي چون :خلط بين پلورليزم حقانيت و نجات ،عدم پذيرش
حقانيت اديان از طرف همان اديان و نيز استلزام پذيرش آموزههاي
متناقض در اديان مختلف مواجه است ،بلكه با آيات متعدد از قرآن
مجيد و ســيره رسول اكرم در دعوت سران ملل و اديان به دين
خود و قضيه مباهله هم منافات دارد.
هنر از ديدگاه سنتگرايان:

سنتگرايان هنر را به دو قسم هنر سنتي و هنر مدرن تقسيم
مي كنند و ضمن توصيف هنر ســنتي در اديان مختلف آن
را تجويــز و هنر مدرن را بطــور كامل رد مي كنند حتي اگر
به موضوعات ديني پرداخته باشــد .آنان هنر سنتي را به دو
قسم هنر سنتي قدس و غیر قدسي تقسيم كرده ،هنر قدسي
را مركز و قلب هنر سنتي به شــمار مي آورند .سنتگرايان
مهم ترين شاخص هنر سنتي را زبان نمادگراي آن به حساب
ميآورند و البته نماد را نه چيزي قراردادي ،بلكه نشــانهاي
ميدانند كه اشاره به صورمثالي در عالم باال دارد.
در بررسي نظرگاه سنتگرايان در باب هنر مي توان :ايستادگي
آنان در برابر هنر مدرن ،جستجو براي هنري برخاسته از دين
متصل ب ه آســمان ،دفاع از هنر ديني باالخص هنر اسالمي،
تكيه كردن بر عرفان براي ســاخت نظامي هنري را از مهم
ترين امتيازهاي آنان به شــمار مي آورد و در مقابل نقدهايي
هم بر آنان وارد است از جمله اینکه:
ÓÓازآنجاكه سنتگرايان نحله ای فكري كالمياند كه در
باب ســنت و مدرنیته موضع دارند ،گويی قبل از ورود
به مصاديق هنر سنتي و مدرن موضع خود را گرفته و به
نتيجه رســيدهاند لذا گاهي متهم مي شوند كه از برخي
واقعيت هاي تاریخی در باب هنر،چشــم ميپوشند و به
تاويل هاي دور از ذهن ميپردازند.
ÓÓآنان به دليل تكيه به شهود عقلي در برخي از نگاشتههاي
خــود گويي خــود رامســتغنی از اســتدالل ميبينند و

مدعيات خود را به عنوان مسلمات مطرح مي كنند.

ÓÓازآنجاكه ســنتگرايان معتقدند «هنر اساســاً صورت اســت» ،نماد
گرايان را شاخصه اصلي هنر سنتي دانسته هرگونه زبان صوري مدرن
از جمله ناتوراليســم و سورئاليسم را رد ميكنند .اين قول مستلزم آن
است كه رابطه بين زبان صوري و محتوي را رابطه ذاتي بدانيم و حال
آنكه اين رابطه اقتضايی است.
ÓÓســنتگرايان با تكيه بــر اصل تجلي مافوق در مراتــب مادون ،هويت
تاريخي يك هنر را هويت ذاتي آن مي پردازند و حال آنكه چنين نيست.
ÓÓآنان يگانه زبان صوري هنر سنتي را نمادگرايي ميدانند و حال آنكه:
.1نمادها مي توانند قراردادي باشــند .2اثبات انحصار زبان هنر سنتي
در نمادگرايي در تمام اديان و تمام هنرها بســيار مشكل است  .3باید
توجه داشت که نمادها در اديان شرك آلود هم حضور دارند.
ÓÓادعاي غيرقراردادي بودن نمادها با انتقال اين نمادها از يك فرهنگ
به فرهنگ ديگر و اينكه معاني متفاوتی پيدا مي كنند سازگار نيست.

ÓÓقول به زبان نمادين بر پايه نظريه مثل افالطون اســتوار اســت و حال
آنكه اين نظر مورد اختالف فيلســوفان است و بعالوه اینکه تاكيد بر
عالم مثل با هنر مشركانه هم سازگار است.
ÓÓســنتگرايان بــا رد هنر مــدرن از اين امــر غفلت مــي ورزند كه
ناتوراليسم در ترسي م آيات الهي و سورئاليسم در ترسيم برزخ داراي
ظرفيتهاي خوبی هستند.
ÓÓالتزام به مبانی سنتگرايان باعث محدوديت در استفاده از هنرهايي
روايی مدرن چون سينماي میشود و حال آنكه سينما بيش از شمايل
نگاري و مجسمهسازي (که مورد اهتمام سنتگرایان به عنوان اشکال
هنر سنتی است) در ارائه تاريخ مقدس اديان كار آمد است.

ÓÓســنتگرايان با مخالفت با هنر مدرن عم ً
ال هنر را در «موزه گذشته»
محبوس مي كنند.
ÓÓاشــكاالت باال همه بنابر پذيرش مباني فكري سنتگرايي طرح شد
ولكن بــا رد پلوراليزم مورد ادعاي ســنتگرايان و رد حقانيت همه
اديان و انحصار حقانيت در آخرين دين غير منحرف و غير منســوخ
يعني اســام ،تقابل ســنت و مدرنيه به عنوان تقابل حــق و باطل رد
ميشــود .در نتيجه تقابل هنر ســنتي و هنر مدرن بهعنوان هنر حق و
هنر باطل هم رد ميشــود .چراكه قرآن كريم در همان جهان سنتي
دو خط كام ً
ال واضح نشــان مي دهد يكي خط توحيد (خط پيامبران
الهي) و خط كفر و شــرك (خط طاغوتها و اقــوام منحرف) اين
دو خط همواره در مقابل هم در ســتيز بــا هم بوده اند .پيامبران الهي
در كنار ترويــج توحيد ،هنر توحيدي را پايهگــذاري كرده اند .لذا
حضــرت آدم كعبه را بنا مــي نهد و ابراهيم قهرمــان توحيد به
بازسازي آن مامور مي شود و در كنار نفی شرك هنر شرك آلود را
نفي كرده اند بر همين اساس ابراهيم بتها را مي شكند و رسول
گرامي اسالم مسجدالحرام ر ا از لوث بتها پاك مي كند .پس تقابل
هنر را در هنر توحیدی و غیر توحیدی باید جستجو کرد.
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 گروه علمی فلسفه
 مدیر گروه :دکتر عباس جوارشکیان

 دستیار پژوهشی :آقای حجتاهلل اسعدی

درآمدی بر متافیزیک تحلیلی
دکتر حجت ایمانی کیا

تاریخ ارائه1395/06/31 :

گروههای علمی شعبه مشهد

در این نشست که ویژه اعضای پیوسته مجمع برگزار گردید ،دکتر ایمانیکیا
با بیان اهمیت و ضرورت آشــنایی با نحوه فلســفه ورزی امروز در جهان
معاصر به ویــژه در حوزه متافیزیک تحلیلی ،بــه تبیین بحث مورد نظر
پرداخت که چکیده بحث وی در ذیل بیان میگردد.
متافیزیک تحلیلی به عنوان رشته ای مستقل و آکادمیک تقریب ًا از اواخر دهه
هفتاد میالدی پا به عرصه گذاشت که با نگاهی نو به متافیزیک و با استفاده
از رویکردهای تحلیلی نو به حل مســائل میپردازد .متافیزیک تحلیلی در
مقابل متافیزیک قارهای به دنبال نظامسازی نیست و بیشتر رویکرد مسأله
محور دارد .از متافیزیسینهای تاثیرگذار بر این جریان میتوان امثال دیوید
لوئیس ،ون اینواگن ،و آرمسترانگ را نام برد و از جمله کسانی که در حال
حاضر در عرصه متافیزیک تحلیلی مشغول فعالیتاند ،امثال مایکل الکس،
تئودور سایدر ،جاناتان شــافر ،زیمرمن ،مریک و ...میباشند .موضوعات
مورد بحث در متافیزیک تحلیلی معاصر همان موضوعات مطرح شده در
قبل میباشــند؛ البته با این تفاوت که نحوۀ پرداختن به مسائل و راههای
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حل مسأله متفاوتتر از پیش است .موضوعاتی مانند هستی
شناسی ،زمان ،اینهمانی ،اشــیاء مادی ،ویژگیها ،کلیها،
علیت ،واقعگرایی /ضد واقعگرایی ،ایهام و ...از جمله مباحث
مطرح در متافیزیک تحلیلی اســت .فعالیتها در این عرصه
همچنان رو به گســترش اســت به طوری که برخی پا را از
متافیزیک فراتر گذاشته و خود متافیزیک ،روش و موضوعات
و فعالیت متافیزیســن را مورد مطالعه قرار میدهند که این
گروه به گفته خود در وافع کار متافیزیکی انجام میدهند.
دکتر ایمانی کیا در پایان برای آشــنایی بیشــتر با نحوه حل
مســأله در متافیزیک تحلیلی ،اســتدالل مک تاگارت در رد
واقعیت زمان که مسألهای کوچک از بحث زمان است را مثال
زد و به تشریح آن پرداخت.

در ادامه این نشســت علمی حاضرین به پرســش و پاسخ
پیرامون مباحث طرح شده پرداختند.

 گروه علمی فلسفه

فلسفه علم ،تعاریف و رویکردها
دکتر لطف الله نبوی

تاریخ ارائه1395/08/05 :

شانزدهمین نشست علمی گروه فلسفه علوم انسانی با عنوان
فلسفه علم ،تعاریف و رویکردها با ارائه دکتر لطف اهلل نبوی،
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران در چهارشنبه  5آبان ماه
 1395در مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد برگزار شد که
دکتر نبوی به تبیین و تشریح رویکردهای هفت گانه به فلسفه
علم پرداخت که خالصه بحث جلسه از قرار زیر است:

 .1فلســفه علم یعنی علم فلسفی ،یعنی علم ترکیبی ،کلی و
نظــری :طبق این رویکرد ،پاره ای از نظریات علمی کلیت
و شمولیت دارند .فلسفی در اینجا یعنی جامع و شامل بودن.
کتابهای ماکس پالنک مانند علــم به کجا میرود با این
رویکرد نوشته شده است .مث ً
ال نظریات در باب اتم اینگونهاند
و همه طبیعت را شــامل میشود .همچنین اگر نظریهای در
باب کیهان داشته باشید اینگونه است.

 .2فلســفه علم یعنی فلســفه متالئم با علم و یا متناظر با
علم :در این رویکرد وظیفه فیلســوف علم استنتاج و تشریح
مالزمههای عام فلســفی علم است .چهرههای شاخص این
رویکرد راسل و وایتهد و هانری برگسناند .مث ً
ال کتاب جهان
بینی علمی راسل و کتاب ماده و یاد و تحول خالق از هانری
برگســون ،و کتاب پویش و واقعیت از وایتهد این نگاه را به
فلســفه علم دارند .در این رویکرد رابطه فلسفه با علم رابطه
گیاهان با هواست که گیاهان برای هوا اکسیژن تولید میکنند
و هوا به طور طبیعی متالئم و هماهنگ میشود با گیاهان.
 .3فلســفه مبتنی بر علــم :در این رویکرد که رایشــنباخ از
طرفداران آن اســت بر آن است که فلسفه را کام ً
ال تابع علم
میداند و هر زمان که علم تغییر کند فلســفه هم به تبع آن
صیرورت میباید .علم در نسبت با فلسفه مانند زیربنایی است

گروههای علمی شعبه مشهد

که فلسفه بر آن بنا میشود و اگر زیربنا فروریزد تمام بنا از هم میپاشد.

 .4فلســفه علم یعنی فلســفه جامعه شــناختی علم و یا با پیشفرضها
حرکت کردن :این رویکرد بر ان اســت که فلســفه علم در واقع شــرح
پیش فرضهای ( )presuppositionsدانشمندان است .مث ً
ال همین
که دانشــمندان فرض را بر این میگیرند که طبیعت تصادفی نیست خود
همین مبنایی میشــود برای تبیین فکتهای عالــم .عالم علوم تجربی
کارش شناخت روابط علی است .کتاب مبانی متافیزیکی علوم نوین آرتور
برت بر اســاس این رویکرد نوشته شده اســت .کتاب دیگر ،کتاب دکتر
گلشنی ،دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر است .یکی از شاخص ترین
دانشمندان این رویکرد آلبرت آینشتاین است که معتقد است پیش فرض
دانشمند مبنی بر این که وحدت حاکم بر جهان است و نباید قائل دوگونه
قانون ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود ،یک پیش فرض فلسفی است.
این جهت گیری در تمام زندگی علمی دانشمند تاثیر میگذارد.
 .5فلســفه علم یعنی سروکار داشتن با مبادی علم و در واقع پارادایم :این
وجه با جنبه اجتماعی علم سروکار دارد و معتقد است علم هویتی اجتماعی
دارد .بر اســاس این رویکرد اگر دانشــمندی وجود نداشته باشد و جامعه
انسانی نباشــد علمی وجود نخواهد داشت .این رویکرد به وجه علّی و نه
داللی علم توجه دارد و میگوید تمایالت ،رویه ها ،سنتها و تبعیت از آنها
بدلیل برآوردن منافع در درون جامعه ســبب به وجود آمدن علم میشوند.
دانشمندان در درون پارادایمهای رقیب یکدیگر کار علمی انجام میدهند.
از قهرمانان این رویکرد توماس کوهن اســت و کتاب معروف وی در این
باب ،ساختار انقالبهای علمی است.
 .6فلسفه تحلیل زبانی علم :فلسفه علم به این معنا در واقع تالش برای
پاالیش کردن زبان علم است که آیر در کتاب زبان ،منطق و حقیقت این
رویه را دنبال میکند .میگوید هنگامی که دانشــمند از واقعیت ،حقیقت،
صدق و ...در علم استفاده میکند ابتدا باید منظورش را از رهگذر تحیلیل
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زبانــی و پاالیش زبان و رفع ابهام از واژهها و کلمات به کار گرفته شــده
توضیح دهد تا مجاز باشد کار علمی کند.

 .7روششناسی و یا فلسفه کاربردی زبان :فلسفه علم به این معنا یعنی طی
کردن مراحلی خاص و التزام به آنها .این رویکرد در واقع به دنبال معیاردهی
جهت علم بودن میباشد .این نگاه میگوید ابتدا باید روشن شود واقع ًا چه
معیار و مالکی پژوهش علمی را از غیر علمی متمایز میکند تا به تبع آن

تبیین علمی درســت باشد .این نگاه را پوپر و کارنپ ترغیب
میکنند .دونالد گیلیس این رویه را دنبال میکند.
در پایان دانشــجویان و طالب با دکتر نبوی وارد پرسش و
پاسخ شدند که دکتر نبوی به پرسشهای افراد حاضر در جلسه
پاسخ داد.

 گروه علمی فلسفه

مسئله قرینهای شر و خداباوری شکاکانه
دکتر محمد سعیدی مهر

تاریخ ارائه1395/06/10 :

گروههای علمی شعبه مشهد

چهارمین کارگاه آموزشی گروه علمی فلسفه مجمع عالی حکمت اسالمی
شعبه مشهد ،با موضوع " مسئله قرینهای شر و خداباوری شکاکانه" با
ارائه استاد محترم؛ دکتر محمد سعیدی مهر ،مدیر گروه فلسفه دانشگاه
تربیت مدرس تهران ،در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ،دهم و یازدهم
شهریورماه  1395در محل ساختمان این مجمع برگزار شد.

دکتر سعیدیمهر در آغاز این کارگاه آموزشی ،به تاریخچۀ بحث اشاره
داشــت و گفت« :مسئله شر» _که خود شــامل مجموعهای از مسائل
است_ ،موضوعی دیرپا و در سنتهای شرقی و غربی وجود داشته است
که ریشــۀ آن در مباحث فیلسوفان یونانی است؛ اما مسئله «خداباوری
شــکاکانه» که ســابقهای بیش از چند دهه ندارد ،عمدت ًا از دهۀ هشتاد
میالدی به بعد مورد فحص و بحث جدی واقع شده است.
دکتر سعیدی مهر پس از ذکر تاریخچۀ ،بحثهایی مقدماتی به ترتیب
زیر ارائه نمود:
الف -اقسام مسئله شر عبارت است از:

 .1مسئله نظری و تئوریتکال شر که خود دو شاخۀ اصلی دارد؛

سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

208

 .1-1مســئله منطقی شــر؛ طبق این دیدگاه باور به وجود خدای قادر
شــر در عالم دارای نوعی
مطلــق ،عالم مطلق و خیر محض با تحقق ّ
تعارض و تناقض منطقی است.

 .2-1مســئله قرینهای شر؛ طبق این دیدگاه تناقض منطقی
پذیرفته نیســت اما وجود شــرور در عالم با وجود خدایی با
صفات ســهگانه(همهدان ،همهتــوان و خیرمحض) معقول
 Rationalدانسته نمیشود ،مراد از معقولیت ،اثبات منطقی و
اقامه برهان ،آنهم از نوع قیاسی نیست؛ بلکه عبارت است از
توانایی دفاع از گزارههای در پی آن هستیم.

 .2مســئله وجودی شــر؛ طبق این دیدگاه مباحث نظری و
الهیاتی و مواجهه انسان با شرور مورد بررسی واقع نمیشود،
بلکه در کنار این مباحث به ماهیت شرور پرداخته میشود.

 .3مســئله عملی شــر؛ پیروان این دیدگاه در عمل به دنبال
کاهش شرور و نابسامانیها در جوامع انسانی هستند.

ب) در میان اقســام فوق ،مسئله قرینهای شر ،موضوع بحث
حاضر اســت و سایر مسائل خارج از بحث واقع میشوند؛ در
پاسخ به مسئله قرینهای شر دو گونه راهحل مطرح شده است:
دفاع و تئودیسه(عدل باوری) ،در تئودیسه شخص پاسخدهنده
به مســئله شر ،مدعی وجود و طرح گزارههای بالفعل صادق
اســت که براساس صدق آنها مسئله شــر حل میگردد ،اما
در دفاع ،شــخص برای پاسخ به مسئله شر از فعلیت صدق
طرحواره و گزارههای خود به امکان صدق منتقل میشود

ج) مفهــوم یا اصطالح خداباروی شــکاکانه چندی اســت
در ادبیات مباحث فلســفه دین معاصر وارد شــده است .در
متون انگلیســی معموال از  Skeptical Theismاستفاده
میشود؛ ولی عنوان خداباوری الأدریگرایانه (Agnostical
 )Theismکه از سوی برخی همچون آلستون پیشنهاد شده
است ،مناسبتر به نظر میرسد
عنوان «خداباوری شکاکانه» دراینجا لزوم ًا بار معنایی منفی
ندارد؛ بلکه عنوانی است برای رویکردی خداشناسانه و در دفاع
از خداباوری در مقابل استدالل الحادی مبتنی بر شر.

خداشناســی شــکاکانه عنوانی اســت برای مجموعهای از
دیدگاهها که در پاسخ به روایتهایی از مسئله شر به جهل و
کمبود اطالعات انسانها متوسل میشوند.
Skeptical theism is a strategy for
bringing human cognitive limitations
to bear in reply to arguments from evil
against the existence of God.
د) رویکردهای فرعی مختلفی در خداباوری شــکاکانه وجود
دارد که به مهمترین رویکردها اشاره خواهد شد.
ه) تعابیر مختلفی دربارۀ شر وجود دارد:

یکی شر گزاف Pointless/ gratuitous evil

و دیگری شر به ظاهر گزاف inscrutable evil
مسئله قرینهای شر

عضو هیئت علمی دانشــگاه ،پس از بیان مقدمات مذکور ،و
شر ،سخن در بحث محوری
بیان رویکردهای متعدد در مسأله ّ
شر را آغاز نمود و گفت:
خود؛ یعنی مسئله قرینهای ّ
ادعای کلی طرفداران مسئله قرینهای شر آن است که وجود
شــرور بالفعل (یا تعداد فراوان و تنوع شــرور بالفعل یا وجود
شــرور گزاف و بیحکمت) قرینهای علیه وجود خداوند است
و از ایــنرو ،باور به وجود این شــرور ،احتمال صدق باور به
وجود خداونــد را آنچنان تضعیف میکند که باور اخیر ،باور
نامعقولی میشود.

مســئله قرینهای شــر ،تقریرهای متعددی دارد که یکی از
بهترین تقریرها از آن ویلیم رو  Roweاست.

دیدگاه ویلیم رو در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است:

دستکم دو تقریر متفاوت از مسئله قرینهای شر دارد:
 .1تقریر غیرمبتنی بر حساب احتماالت
 .2تقریر مبتنی بر حساب احتماالت

مسئله قرینه ای شر به تقریر ویلیم رو

رو اولین تقریر خود از مسئله قرینهای شر (غیرمبتنی برحساب احتماالت)
را در مقالهای باعنوان «مسئله شر و گونههایی از الحاد» The Problem
 of Evil and Some Varieties of Atheismارائه داد.
رو در این مقاله به سه سؤال پاسخ میگوید:

 .1آیا استداللی له الحاد که بر وجود شرور مبتنی باشد ،وجود دارد؟
پاسخ رو به این سؤال مثبت است.

 .2خداباوران چگونه میتوانند به این استدالل پاسخگو باشند؟

رو در پاسخ به این سئوال میکوشد دفاع ممکن و معقول از خداباوری در
برابر استدالل مبتنی بر شر ارائه کند.

 .3ملحدان باید چه موضعی در برابر معقولیت باور خداشناسانه اتخاذ کنند؟
پاسخ رو :تفکیک سه گونه الحاد:

الحاد دوستانه  /الحاد بیتفاوت /الحاد خصمانه
بنابراین ،رو با سه مسئله مواجه است:

مسئله اول :استدالل الحادی «تقریری از مسئله قرینهای شر»

رو به منظور ارایه یک اســتدالل الحادی به ســراغ شروری میرود که با
فراوانی باال در جهان ما یافت میشــود .به اعتقاد وی ،رنج شدید انسانها
یا حیوانها ،نمونه خوبی از این شرور است؛ زیرا هر روزه در مقیاسی وسیع
در جهان ما رخ میدهد .این شرور فی حد نفسه بد هستند ،هر چند ممکن
است در برخی موردها بخشی از خیر بزرگتر باشند یا به وقوع خیر بزرگتری
بیانجامند.
او خاطر نشان میسازد اینکه رنج شدید انسانی یاحیوانی به خیر بزرگتری
منتهی شود ،مستلزم رفع شریت از آن نیست بلکه حداکثر ،در چنین حالتی،
وقوع شر بزرگتر میتواند وقوع این شر را به لحاظ اخالقیت وجیه کند .وی
در ادامه ،استدالل ذیل را ارایه میکند:
مقدمه اول( :مقدمه ناظر به واقع یا مقدمه تجربی)

نمونههایی از رنج شــدید وجود دارد که یک موجود همهتوان ،همهدان و
خیر محض میتوانست از آن بدون از دست دادن خیری برتر یا تجویز شر
مساوی یا بدتر جلوگیری کند.
مقدمه دوم( :مقدمه الهیاتی)

یــک موجود همهتوان ،همهدان و خیر محض از وقوع هر رنج شــدیدی
جلوگیری میکند؛ مگر آنکه جلوگیری از آن ،ســبب از دست دادن خیری
برتر یا تجویز شر مساوی یا بدتر شود.

نتیجه :هیچ موجود همهتوان ،همهدان و خیرمحض وجود ندارد.

دکتر ســعیدی مهر از استدالل رو ،صورتبندی دیگری ارائه داد و در این
زمینه گفت:

بــه نظر میرســد میتوان اســتدالل رو در قالب یک قیاس اســتثنایی
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صورتبندی کرد .برای اختصار رنج شــدیدی را که خدا میتواند از تحقق
آن بدون از دست دادن خیر برتر یا تجویز شر مساوی یا بدتر جلوگیری کند
«شر گزاف» و موجود همهدان ،همهتوان و خیر محض را «خدا» مینامیم.

عنوان مقدمه در نظر گرفته میشود و با ترکیب با مقدمه دیگر
استدالل اصلی ،به نتیجهای میرسد که در واقع نقیض مقدمه
دیگر استدالل است:

مقدمه دوم :شر گزاف وجود دارد.

P

مقدمه اول :اگرخدا وجود داشته باشد ،شر گزاف وجود ندارد.
نتیجه :خدا وجود ندارد.

دلیل معقولیت مقدمه دوم

رویکــرد رو برای نشــان دادن معقولیت مقدمه ناظر به واقع ،توســل به
نمونههاست.

نمونه موردنظر او برای شر طبیعی :سوختن آهوبچه در آتشسوزی جنگل
(نمونه فرضی)
نمونه موردنظر او برای شر اخالقی :هتک حرمت و شکنجه دختری بیگناه
(نمونه واقعی)

(رو متذکر میشــود که نمونههایی از نوع شرور باال ،درستی مقدمه دوم
را منطق ًا اثبات نمیکند ،بلکه صرف ًا نشــان میدهد ،که ما مبانی معقولی
 rational groundsبرای پذیرفتن آن داریم).

نتیجه :با فرض معقولیت باور به دو مقدمه اســتدالل باال باور ما به نتیجه
آن(خدا وجود ندارد) باور معقولی خواهدبود.
مسئله دم :پاسخ خداباوران به استدالل الحادی

به اعتقاد َرو خداباوران به دو شیوه میتوانند در مقابل استدالل الحادی از
خداباوری دفاع کنند:

 .1حمله مستقیم به مقدمه دوم

 .2حمله غیرمستقیم

مقصود از حمله مستقیم:

خداباور در تمام مواردی که ادعا میشــود با شــر گزافی رو بهرو هستیم،
نشان دهد که شر مزبور واقع ًا شر گزاف نیست بلکه خداوند دلیل معقولی
برای تجویز آن دارد (مث ً
ال استلزام آن نسبت به خیر برتر یا رفع شر مساوی
یا بدتر)
به اعتقاد رو حمله مستقیم به دو دلیل ناکارآمد است:
یک) خداباور عم ً
ال نمیتواند آنرا در همه موارد متعدد و پرشــمار شــرور
گزاف بهکار گیرد.

دو) با آموزههای دینی ناســازگار است؛ زیرا براساس آموزههای خداباورانه
و ســنت دینی خداباوران بسیاری از دالیل خداوند برای تجویز شرور بر ما
پنهان است.

اما مقصود از حمله غیرمستقیم بهکار گیری روشی است مشابه با آنچه که
جرج ادوارد مور در رد شکاکیت از آن بهره گرفت:
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در این روش ،برای حمله به یک اســتدالل ،نقیض نتیجه اســتدالل به

استدالل اصلی:

Q
̤R
حمله غیرمستقیم:
~R
Q
̤~P
اســتفاده از این روش در بحث ما اســتدالل زیر را به دست
میدهد:

مقدمه نخست :خدا (موجود همهدان ،همهتوان و خیر محض)
وجود دارد.

مقدمه دوم :اگر خدا وجود داشته باشد ،شر گزاف وجود ندارد.

نتیجه :شر گزاف وجود ندارد.

خدابــاور میتواند ادعا کند که بر مبانی معقولی به گزاره یک
باور دارد و گزاره دوم نیز مورد اتفاق او و شخص ملحد است.

بنابراین ،با فرض اعتبار صورت استدالل ،خداباور میتواند به
نحو معقولی به این گزاره باور داشته باشد که هیچ شر گزافی
وجود ندارد.
رو در پایان این بخش میگوید که خود تمایل دارد استدالل
نخست را (بهجای استدالل دوم) بپذیرد.
مسأله سوم :موضع ملحد در برابر خداباور

رو بین سهگونه الحاد تفکیک میکند:

 .1الحاد خصمانه :باور به اینکه هیچ خداباوری در باور به خدا
توجیه عقالنی نداردunfriendly atheism.

 .2الحــاد بیتفــاوت :موضع خاصی در بــاره معقولیت باور
خداباوران اتخاذ نمیکندIndifferent atheism .

 .3الحاد دوستانه :برخی از خداباوران در باور به وجود خداوند
واجد توجیه عقالنی هستندfriendly atheism.
تذکر :الحاد دوستانه یک موضع پارادوکسیکال نیست؛ چون
براساس آموزههای معرفتشناختی ،یک باور کاذب میتواند
موجه و معقول باشد.
رو خود را طرفدار الحاد دوستانه میداند.

از نظر رو یک خداباور میتواند براساس مبانی خاصی ،باور به

وجود خدا را معقول سازد ،ازجمله:

 .1ادله سنتی اثبات وجود خدا

 .2تجربــه دینی دیگران و حتی تجربه دینی خود شــخص
خداباور

ما به نحو معقولی نمیتوانیم از شــرور به ظاهر بیوجه به شرور فیالواقع
گزاف پل بزنیم.

خداباوری شکاکانه عنوان عامی اســت برای راهحلهایی که میکوشند
مسأله قرینهای شر را با توسل به خصوصیتهای معرفتی ما انسانها پاسخ
گویند.

 .3تلقی خداباوری به عنــوان نظریه که میتواند پدیدههای
گوناگونی را تبیین کند....

مدعای خداباوری شکاکانه:

دکتر ســعیدی مهر رویکردهای انتقادی به استدالل رو را به
ترتیب زیر مطرح نمود:

نکته  :شکاکیت در اینجا شکاکیت معرفتی است نه شکاکیت ناظر به واقع
یا شکاکیت متافیزیکی

بنابراین یــک ملحد میتواند نه تنها بــاور خداباوران قرون
وسطی بلکه باور برخی خداباوران معاصر را نیز معقول بداند و
الحاد دوستانه را اختیار کند.

مالحظات مربوط به شرور نمیتواند جایگاه یک شاهد یا قرینه علیه وجود
خدا را داشــته باشد .این مالحظات حتی نمیتواند یک دلیل در بادینظر
 prima facieعلیه خداشناسی باشد

نقدها:

شک در این نیست که حقایقی در باب اخالق یا در باب موجهات (امکان)
وجود ندارد بلکه شک در باب توانایی ما در تشخیص این حقایق است.

نقدهای جزئی

نقدهای اساسی

نمونهای از نقدهای جزئی:

پلنتینگا در مقالهای باعنوان The Probabilistic Argument
:from Evil

خیر برتر یا بزرگتر از یک شر :خیر  gبزرگتر از شر  eاست
اگر و تنها اگر وضعیت مرکب حاصل از  gو  eیک وضعیت
خیر باشد.

براساس این تعریف ،هیچ شــر گزافی نداریم چون میتوان
فرض کرد که در جهان بالفعل ما در مجموع خیرات بر شرور
غلبــه دارند .بنابراین ،به ازای هر شــر مفروضی خیر برتری
وجــود دارد؛ یعنی همان جهان بالفعل ما که در مجموع یک
وضعیت ترکیبی خیر است که شر مورد بحث بخشی از این
وضعیت خیر است.
برای پاسخ به این نقد پیشنهاد شده که تعدیلی در صورتبندی
استدالل رو انجام شود :مث ً
ال مقدمه ناظر به واقع را میتوان
به اینصورت بازسازی کرد:

نمونههایی از رنج شــدید وجود دارند که خدا میتواند بدون
آنکه وضعیت جهان (نســبت به وضعیت تحقق این شــر)
بدترشود از آن جلوگیری کند.
نقدهای اساســی عمدت ًا مقدمه تجربی استدالل رو را نشانه
میروند و میکوشــند به نوعی گذار استدالل از شروری که
به ظاهر بیوجهاند به معقولیت باور به شروری که فیالواقع
ناست که به
گزاف و بیحکمتاند را نقد کنند .ادعا در اینجا ای 
دلیل یا دالیل خاصی ما به خصوصیات معرفتی ما برمیگردد

رویکردهای مختلف در خداباوری شکاکانه

 .1رویکرد اصول معرفتیThe Epistemic Principles Approach

 .2رویکــرد محدویتهــای شــناختی عــامThe General Cognitive
Limitations Approach
 .3رویکرد شــکاکیت اخالقی /موجهاتی موســع (افراطی)The Broad
Modal/Moral Skepticism Approach

 .4رویکرد شــکاکیت اخالقی /موجهاتی مضیق (معتدل)The Focused
Modal-Moral Skepticism Approach
رویکرد اصول معرفتی

این رویکرد عمدت ًا از ســوی ویکستر اودر درجه پایینتر آلستون ،هاوارد-
اسنایدر و نیز پلنتینگا اتخاذ شده است.
نقد ویکسترا بر استدالل قرینهای رو

بهباور ویکسترا ،رو برای نشان دادن معقولیت مقدمه ناظر به واقع یا تجربی
استدالل خود باید نشان دهد که مبنای معقولی داریم برای این که از این
مطلب که

«به نظر میرسد برخی ر نجهای شدید گزاف (فاقد توجیه معقول) هستند»
به این نتیجه برسیم که «این رنجها فاقد توجیه هستند»
اما در شرایطی میتوانیم از

به نظر میرسد که  ،pمعقولیت باور به  pرا نتیجه بگیریم؟

ویکسترا به دنبال یافتن شرط الزم عامی است برای اینکه بتوان در چنین
موقعیتی به  Pدسترسی معرفتی  epistemic accessداشت.

وی شرط ذیل را پیشنهاد میکند و به اختصارآنرا  CORNEAمینامد:
the Condition of Reasonable Epistemic Access
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بر پایه موقعیت ادراک شــده  ،sفرد Hتنها در صورتی حق دارد ادعا کند
که« :بهنظر میرسد که  »pکه برای  Hمعقول باشد که باور کند با فرض
قوای شناختی وی و کاربردش از این قوا ،اگر  pصادق نمیبود موقعیت s
به صورتی که برای  Hقابل تشخیص باشد به گونه دیگری میبود.
On the basis of cognized situation s, human H is entitled to
claim ‘It appears that p’ only if it is reasonable for H to believe
that, given her cognitive faculties and the use she has made of
them, if p were not the case, s would likely be different than it
is in some way discernible by her.

به باور ویکسترا ،چنین نیست که ما در تمام موارد رنجهای شدید دسترسی
معرفتی به این گزاره که« :این شر فاقد توجیه معقول است» داشته باشیم؛
زیرا با توجه به محدودیت دانش ما شرط مورد نظر ارضا نمیشود چون اگر
در حقیقت توجیه معقولی برای این شر وجود میداشت این امر (در شرایط
بالفعل ما) برای ما قابل تشخیص نمیبود؛ توسل به تشبیه والدین

ویلیم رو در مقالهای باعنوان «شر و فرضیه خداباوری» به اعتراض ویکسترا
پاسخ میدهد:

وی ابتدا اصل  corneaرا اینگونه تفسیر میکند:

فقط زمانی حق داریم مدعی شــویم که به نظر میآید که الف ب نیست
که هیچ دلیلی در دست نداشته باشیم که اگر الف ب بود امور عالم به طور
کامل همانگونه که در واقع هستند به نظر میآمدند:
مث ً
ال شــخص سرماخوردهای که هیچ بوی بدی از شیر استشمام نمیکند
حق ندارد بگوید که به نظر میرسد که شیر فاسد نشده است.
انتقاد رو

آنچه با تطبیق اصل ویکسترا در مورد شرور به ظاهر گزاف نتیجه میشود
بیش از این نیست که با فرض وجود خداوند ،احتما ًال خیرهایی هستند که
پیش از وقوع ،خداوند از آنها آگاه است و ما از آنها بیخبریم .اما دلیلی نداریم
که این خیرها پس از وقوع نیز برای ماهمچنان ناشناخته باقی بمانند.
اشکال :مبنای تفکیک ویلیم رو بین موقعیت قبل از وقوع خیرات و پس از
وقوع آنها چندان روشن نیست.

تفکیک بین جهل ما به علم خداوند و جهل ما به معلومات خداوند(پس از
تحقق خارجی)
هاوارد-اسنایدر به جای اصل ویکسترا اصل متفاوتی را پیشنهاد میکند:

«مــا  xرا نمیبینیم باور xای وجود ندارد» را توجیه میکند تنها اگر هیچ
دلیل معقولی برای شــک کردن در اینکه اگر  xای بود ما به احتمال زیاد
آنرا میدیدیم ،نداشته باشیم.
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»We cannot see an x« justifies believing »there is no x« only
if we have no good reason to be in doubt about whether we
would very likely see an x, if there were one.

هاوارد-اسنایدر دو دلیل بر اینکه چرا مقدمه تجربی استدالل
رو در مورد شــرور گزاف ،اصل بــاال را ارضا نمیکند (یعنی
چنین نیست که دلیل معقولی برای شک در اینکه اگر توجیه
معقولی برای تجویز شرور به ظاهر گزاف وجود میداشت به
احتمال زیاد این توجیه معقول را مییافتیم ،نداشــته باشیم=
دلیل معقول برای شک داریم) ارائه میکند .به عبارت دیگر،
دو دلیل معقول برای شک کردن در اینکه اگر خیرات برتری
وجود داشتند ما آنها را مییافتیم:

 .1اســتدالل مبتنی بر پیشرفت :تاریخ نشــان میدهد که
معرفت ما نســبت به حقایق اخالقی (مانند خیرات ذاتی) به
تدریج پیشرفت کرده اســت و دلیلی نداریم که این روند در
آینده متوقف شود.
استدالل مبتنی بر ترکیب :موقعیتهای مشتمل بر خیرات و
شرور معمو ًال موقعیتهای بسیار پیچیده و کثیراالضالعاند به
گونهای که اشراف بر ابعاد و مؤلفههای متعدد و درهم تنیدۀ
این موقعیتها برای ما ممکن نیست.

شرط معرفتی استنتاج «نمی یابم پس نیست»

مقدمه دوم مبتنی بر اســتنتاج (( )noseeumنمییابم پس
نیست) است ولی این اســتنتاج در صورتی معقول است که
شرط زیر ارضا شود:
اگر شیء مورد نظر وجود داشته باشد به احتمال زیاد آنرا بیابیم.

ولی با مالحظات متعددی مشخص میشود که این شرط در
استدالل رو و در مورد شرور گزاف ارضا نمیشود یعنی چنین
نیست که « :اگر در واقع توجیهی برای شرور مدعایی وجود
داشته باشد ما به احتمال زیاد آن را خواهیم یافت.
مالحظات

أ .مقایسه آگاهی محدود بشری با علم مطلق االهی.
ب .دانش ناقص و رو به پیشرفت بشری

ج .پیچیدگی خیرهایی که توجیه کننده شرها هستند

نقد رویکرد اصول معرفتی

اشکاالتی از ســوی مخالفان بر رویکرد اصول معرفتی وارد
شده است که میتوان آنها را در دو دسته جای داد:
الف) ادعای اینکه اصول معرفتی مطرح شده نادرستاند

ب) ادعای اینکه این اصول ،معتبرند ولی در مورد شــرور به
ظاهر گزاف ،ارضا میشوند.
الف) نادرستی اصول معرفتی به کار گرفته شده

دلیلی که بر نادرستی اصل  corneaاقامه شده است:

اصل  corneaاصل بســتار معرفتی را نقض میکند و چون
اصل دوم اصل درســتی است اصل نخست نادرست خواهد
بود.
Closure principle
If it is reasonable for S to believe p, and S knows
that p entails q, then S is committed to the
reasonableness of q.

اگر برای شــخص  Sمعقول باشد که به  pباور داشته باشد و
اگر  Sبداند که  pمســتلزم  qاست ،آنگاه باور  Sبه  pباور
معقولی خواهد بود.
تطبیق اصل بستار معرفتی بر باور خدا باوران:

ادعا به همان تشــبیه والدین توسل میشــود ولی با در نظر گرفتن دیگر
صفات خداوند ازجمله قدرت و عشــق نامحدود الهی نتیجهای که عکس
نتیجه قبلی است بهدست میآید:

ما بــه حق انتظار داریم که والدینی که به فرزند خود عشــق میورزند و
قدرت کافی برای مطلع ساختن او دارند ،او را از اهداف و منافع درد و رنجی
که میکشــد مطلع سازند .به طرز مشــابهی انتظار این است که خداوند
قادرمطلق که به بندگان خود عشــق میورزد آنان را از خیرات پنهان در
رنجهای به ظاهر گزافی که میکشند آگاه کند.
بنابراین ،در مورد شــرور به ظاهر گزاف میتوان گفت که اگر واقع ًا گزاف
نباشند ما در موقعیت معرفتیای قرار داریم که این امر را تشخیص دهیم.
پاسخ :این اشکال ما را به بحث اختفای الهی مرتبط میسازد .اگر خداباور
بتواند دالیل کافی برای اختفای معرفتی الهی اقامه کند احتمال عدم آگاهی
ما از خیرات پنهان در شــرور کماکان احتمال باالیی خواهد بود و کماکان
میتوان به اصولی همچون  corneaتوسل جست.

شخص خداباور به این گزاره که «خدای همهدان ،همهتوان
و خیرمحض وجود دارد» بــاور دارد و میداند که این گزاره
مســتلزم آن است که «شــر گزاف وجود ندارد» .بنا بر اصل
بستار معرفتی ،شخص خداباور باید باور معقولی داشته باشد
که «شــر گزاف وجود ندارد» .ولی براســاس رویکرد اصل
معرفتی (و بر پایه  corneaشخص خداباور به دلیل آنکه در
موضع شــک و تردید قرار دارد ،نمیتواند چنین باور معقولی
داشته باشد.

 .1-2فقدان دادههای ذیربط

صورت خاص اصل بســتار معرفتی در این مورد شــر گزاف
چنین است:

 .3-2دشــواری تعیین این که به لحــاظ متافیزیکی ،چه چیزی ممکن یا
ضروری است (محدودیت ادراکی ما در باب مصادیق موجهات)

توضیح روشنتر:

اگر شخص  Sبه  pمعرفت داشته باشد و بداند که  pمستلزم
 qاست آنگاه شخص  Sبه  qمعرفت دارد.
پاسخ ویکسترا به اشکال :

با فرض درستی اصل بستار معرفتی مشکلی پیش نمیآید زیرا
میتوان گفت که با فرض تمام قراین و شــواهد تایید کننده
وجود خدا شــخص خداباور باور معقولی به وجود خدا دارد و
بر پایه اصل بســتار معرفتی وی باور معقولی به عدم تحقق
شــر گزاف خواهد داشت .اصل  corneaصرف ًا (در واکنش به
اســتدالل الحادی رو که در آن صرف ًا توجه به شرور به ظاهر
گزاف به عنوان قرینه تضعیف کننده باور به وجود خدا است
و سایر قراین مورد توجه نیستند) مدعی میشود که ما در این
وضعیت در موضع معرفتی مناسبی برای معرفت یا باور معقول
به تحقق شرورگزاف نیستیم.
ب :ارضای اصول معرفتی در بحث شرورگزاف

ادعا این اســت که حتی با قبول اصل  corneaاین اصل در
مورد باور ما به شــرورگزاف ارضا میشود .برای توضیح این

 .2رویکرد محدودیتهای معرفتی

ویلیم آلستون فهرســتی از محدودیتهای معرفتی ما انسانها در مسیر
گذار از شرور به ظاهر گزاف به شرور واقع ًا گزاف ارائه میکند :این فهرست
شامل شش محدودیت ذیل است:
 .2-2پیچیدگی بسیار زیاد (بسیار بیشتر از حیطه فهم ما)

 .4-2جهل ما نسبت به تمام حاالت ممکن در یک موقعیت

 .5-2جهل ما نسبت به تمام حاالت ارزشی مرتبط با یک موقعیت

 .6-2محدودیت ما در قضاوتهای ارزشیای که به طور همه جانبه و جامع
لحاظ شده باشند

با توجه به فهرست باال میتوان استدالل زیر را ترتیب داد:

 .1ما محدودیتهای معرفتی از قبیل آنچه که در فهرســت باال گفته شد
رو به رو هستیم

 .2اگر مقدمه  1درست باشد آنگاه ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم از شرور
به ظاهر گزاف به شر به واقع گزاف گذرکنیم.

نتیجه :ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم از شرور به ظاهر گزاف به شرور
به واقع گزاف گذرکنیم.
ـ اعتراض بر رویکرد محدودیتهای معرفتی:

انتقادی بر رویکرد آلســتون شده اســت مبنی بر این رویکرد مزبور برای
حل مسأله شر به شر دیگری متوسل شده است :محدودیتهای معرفتی
ما در مورد اطالعات مرتبط با شــرور به ظاهر گزاف خود شر بزرگی است
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گروههای علمی


گروه علمی عرفان

دستکم از این جهت که باعث میشود افراد بسیاری ایمان خود به خدا را
از دست بدهند یا در وجود او شک کنند.
پاسخ :این نقد مستقیم ًا استدالل آلستون را رد نمیکند بلکه متوسل به شر
دیگری میشــود که البته به تنهایی برای اینکه مبنای استداللی الحادی
قرار گیرد کافی نیست (مگر آنکه استدالل الحادی جدیدی بر پایه این شر
صورتبندی شود).
 .3رویکرد شکاکیت موجهاتی

پیتروناینونگن از نوعی شکاکیت موجهاتی این رویکرد طرفداری میکند.
درواقع ،در این رویکرد عناصر 3و  4در فهرست آلستون برجسته میشوند.
رکن اصلی این رویکرد است که شــهودهای موجهاتی ما (در حوزههایی
غیر از حوزه زندگی متعارف  ordinary lifeقابل اعتماد نیســتند .بنابراین
استداللی به صورت زیر شکل میگیرد:

الف) شهودهای موجهاتی ما در حوزه خارج از زندگی متعارف قابل اعتماد
نیستند.

ب) استنتاج از شرور به ظاهر گزاف به شرور به واقع گزاف در صورتی موجه
و معقول است که شهودهای موجهاتی ما در حوزه خارج از زندگی متعارف
قابل اعتماد باشند.
نیتجه :اســتنتاج از شرور به ظاهر گزاف به شرور به واقع گزاف استنتاجی
معقول نیست

نکته :این شــکاکیت موجهاتی میتواند به حوزه ارزشها نیز
تسری پیدا کند و نوعی شکاکیت اخالقی را نتیجه دهد.
ـ برخی انتقادها به شکاکیت موجهاتی:

اول :حدود و ثغور «زندگی متعارف» روشن نیست

پاسخ :تالش برای شفافتر کردن این مفهوم مث ً
ال از طریق
نوعی نظریهپردازی بیولوژیک
دوم :معمو ًال در مواردی که یکی از ابزارهای ادراکی ما خطای
سیســتماتیک دارد با شناسایی آن خطا و علل آن ،میتوانیم
روشــی برای تصحیح آن به کار بریم (مثال ِمشاهده اشیا در
زیر آب)
پاســخ :بر عهده مخالفان است که چنین نظریه پردازیهای
تصحیحــی را پرورش دهند و مادامی کــه این کار صورت
نگرفته ادعای اعتماد ناپذیری شهودهای موجهاتی به قوت
خود باقی است.

دکتر محمد سعیدی مهر استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس
طی چهار جلســه دو ساعته مباحث خود تکمیل نمود و طی
جلســهای گفتگو و پرسش و پاسخهایی میان دانشجویان و
استاد محترم صورت گرفت.

اعتماد به شهودات موجهاتی در سایر حوزهها مثل اعتماد به قوه بینایی در
زیر آب است.

 گروه علمی فلسفه

سیری در مستندسازی آموزههای عرفانی
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی رضاییتهرانی

تاریخ ارائه1395/09/04 :

گروههای علمی شعبه مشهد

در این نشست علمی که در راستای پروژه مستندسازی آموزههای فلسفی
به آیات و روایات بود ،حجت االسالم و المسلمین دکتر علی رضاییتهرانی،
مدیرمحترم گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد ،در موضوع
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«ســیری در مستندســازی آموزههای عرفانی» به ارائه نظر
پرداخت .خالصه مباحث مطرح شده به ترتیب زیر میباشد:

 .1مقدمــه اول؛ در دانش عرفان هفــت مرحله باید در نظر

گرفته شود:

 .1-1کمون :موضوع دین ،انسان است ،از سویی انسان دارای
ساحتهای جســم ،ذهن و دل است ،قهراً دین جامع و دین
خاتم نمیتواند برای این سه ساحت آموزههایی نداشته باشد،
مجموع آموزههای عرفانی دینی ،تجربه ســالکان و آیات و
روایات معصومین در مورد ســاحت دل که با الفاظی
چون؛ احوال دل ،رشــد دل ،سقوط دل ،تاریکی یا روشنایی
دل ،قلب و حیات آن و غیر آن ،نقل شده است ،مرحله کمون
نام دارد.

 .2-1ریشهها :عرفان نظری و عملی در ابتدا دو علم مصطلح
نبوده ،بلکه درهم تنیده بودهاند ،لکن بهلحاظ ریشه ،ابتدا غلبه
با سلوک و عمل است و در مرحله عرفان عملی غلبه با زهد
است و در زاهدان نیز غلبه با مناجاتیان است.

 .3-1پیدایش :برای نخستینبار عرفان عملی در قرن ششم
با ظهور خواجه عبداهلل انصاری و کتاب منازل الســائرین ،و
عرفان نظری از قرن ششم و هفتم به بعد با ظهور شیخ اکبر
بــا کتابهای فصوص و فتوحات ،به عنوان دو علم مصطلح
پایهگزاری شد.

 .4-1گسترش :پس از پیدایش دو علم مصطلح عرفان نظری
و عملی توسط ابنعربی و خواجه عبداهلل انصاری ،شاگردان
و پسینیان اینان در گسترش مسائل عرفانی در دو شاخه آن
نقش بسزایی داشتند.

 .5-1برهانی شدن :عرفا و فالسفه بسیاری تالش داشتند تا
بر آموزههای عرفانی اقامه دلیل نمایند ،در این میان مالصدرا
در مفاتیح الغیب و بخشهایی از اســفار ،بیش از ابنترکه و
قونوی ،سلطان این مرحله است.

 .6-1اســتناد سطحی آموزههای عرفانی به دین :این مرحله
از گذشته مورد توجه بوده است ،برای نمونه؛ مرحوم مالصدرا
در مفاتیح الغیب غریب به  400روایت را به عنوان مستند ذکر
میکند و یا مرحوم همدانی در بحرالمعارف نظیر چنین کاری
را صورت میدهد.
 .7-1استناد عمیق و مجتهدانه آموزههای عرفانی به دین(با
خاصی صورت
روش جواهری) :در این زمینه فعالیت علمی ّ
نگرفته است و اجتهاد ف ّنی و الگوریتم اجتهاد وجود ندارد.

 .2مقدمــه دوم :برتمام آموزههایی عرفــان عملی و عرفان
نظری میتوان شواهدی از دین یافت ،چنان که استاد شهید
مطهری میفرماید« :به گمان من ،بلکه به یقین من ،بر تمام
آموزههای عرفان نظری میتوان شــواهدی از کتاب و سنت
بیابیم».

 .3مقدمه سوم :ما میتوانیم پنجگونه عرفان داشته باشیم:

 .1عرفان بهگونه شــهودی محض؛ که خود میتواند به دو صورت محقق
شود ،یکی اینکه عارف سالک مسیری را که تا انتهاء طی نموده را بگوید
و تمام کشفیات خود را از حال و بقاء بنویسد ،دیگر آنکه شخص ثالثی که
توجوی دقیق آثار عرفا ،مشهودات
میتواند اهل عرفان نیز نباشــد با جس 
آنها را از آغاز تا پایان گزارش نماید.
 .2عرفان بهگونه عقلی محض؛ که این گونه نیز به دو صورت ممکن است؛
یکی اینکه شــخص عارف مراحل سلوک و تقرب الهی را با ابزار برهان،
تقریر و اثبات نماید .دیگر آنکه اشــخاصی باشند که مشهودات عرفا را در
مراحل سلوک مورد دقت عقلی قرار داده و بر آنها برهان اقامه نمایند.

ـ نکته :1عرفا در زمینه معقول ســازی مشهودات خود ،تالشهای زیادی
داشــتهاند ،رجوع شود به آثار چون مصباح االنس بین المعقول و المشهود
و تمهید القواعد.

ـ نکته :2برخی فالسفه نیز در آثار خود به تحلیل عرفان عملی میپردازند؛
نظیر ابنسینا در نمط العارفین که البته براساس حدس قوی او نگارش یافته
و نه یافتههای اهل عرفان.

 .3عرفان بهگونه قرآنی محض؛ بنابر آنکه قرآن ،کتاب انسانسازی و تبیان
کل شــیء است ،قهراً مشــمول آموزههای عرفانی و سلوکی نیز هست،
اما مع األســف ما نظیر آیات االحکام ،کتاب آیــات العرفان نداریم .بلکه
بحثهای عرفانی بهگونه قرآنی در ضمن تفاسیر عرفانی و کتابهای چون
بحرالمعارف که بهمناسبت ،مستندسازی دارند ،آورده شده است.
عرفان قرآنی محض ،او ًال در حکم میزان اســت برای عرفان روایی ،ثانی ًا
میتواند فرا مذهبی و خط اتصال میان تمام مذاهب اسالمی باشد.

 .4عرفان بهگونه روایی محض؛ شکی نیست که حسبنا کتاب اهلل شعاری
باطل و منشأ ضاللت است ،و در قرآن کریم آمده است َ ما ءاتا ُک ُم ال َّر ُس ُ
ول
فَخُ ُذو ُه و َما نها ُکم َعنه فان َت ُهوا؛ یعنی حتم ًا رأی ســنت باید وجود داشته
باشد.

متأسفانه جای خالی کتاب وسائل الشیعه عرفانی محسوس است ،و فعالیتی
براســاس الگوریتم اجتهادی برای تطبیق روایات بر شــهود اهل سلوک
صورت نپذیرفته است.

 .5عرفان بهگونه مختلط؛ این نوع خود به دو صورت امکانپذیر است ،یکی
آنکه هیچیک از موارد گذشــته محور قرار نگیرد و بلکه در هر مسئلهای،
محور آنی باشــد که تقریر قویتری ارائه میدهد ،و دیگری آنکه مشهود
عارف را محور قرار دهیم.

پرسشــی مطرح است که باید بدان پاســخ گفت ،اینکه آیا خروجیهای
محورهــای چهارگانه اول ،یکی و هماهنگ اســت و یا خروجی متعدد و
متناقض است؟
عالمه حسنزاده آملی(دامت برکاته) ،میفرماید خروجی یکی و هماهنگ
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است چون قرآن و برهان و عرفام ازهم جدایی ندارند.

گروه علمی فلسفه

اهل تفکیک خروجیها را متضاد و متناقض میدانند.

نظر ســوم و نظر مختار این اســت که در باب هر محور ،در حوزه همان
محور سخن گفت ،مث ً
ال در عقل با کلیات سروکار داریم ،در قرآن نیز شاهد
خطوط کلی هستیم و الخ.

پس از پایان ارائه نظر حجت االســام و المســلمین دکتر
رضایی تهرانی در این نشســت علمی ،اساتید محترم عضو
گروه فلســفه به گفتوگوی علمی پیرامون موضوع مذکور
ادامه دادند.

 گروه علمی فلسفه

درآمدی بر کارآمدی وکاربردیسازی علوم نظری
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد علی قربانی

تاریخ ارائه1395/10/09 :

گروههای علمی شعبه مشهد

بیست و ششمین نشست علمی گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسالمی
مشهد برگزار گردید و حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد علی قربانی
ضمن ارائه توضیح و تبینــی از علوم نظری بهویژه در حوزه فقه ،نجوم و
مثلثات ،مطالب خود را در سه فصل به شرح ذیل بیان داشت.
فصل اول :مبانی نظری کارآمدی و کاربردیســازی علوم نظری در مقام
ثبوت که مشتمل بر پنج بحث میباشد:
 .1امکان کاربردیســازی علوم نظری و علوم انســانی؛ که با سه بیان و
استدالل اثبات میگردد

 .2تبیین مفهوم کاربردیسازی و کارآمدسازی علوم نظری؛ کاربردیسازی
و کارآمدی یعنی این علوم در دســترس مردم و اشخاص خاص قرار گیرد
بهنحوی که بهرهبرداری آن سهلتر شود.
 .3زمینه و حوزه کاربردیســازی و کارآمدی علــوم نظری؛ که در چهار
حوزهی :ابزارســازی ،زمینهسازی و تســهیل امور ،ابداع و تعمیم مبانی و
مصادیق ،و چارتبندی مناسب صورت میگیرد.

 .4باید در رؤوس ثمانیه علوم ،مالحظه دیگری را در نظر گرفت و با اضافه
نمودن بند دیگری با عنوان "کارآمدی و کاربردیسازی" ،به رؤوس تسعه
قائل شد.
 .5مباحث علوم نظری سهل و ممتنع است.
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فصل دوم :مبانی کارآمدی و کاربردیسازی علوم نظری در مقام اثبات که
مشتمل بر سهگونه فعالیت است:

 .1ابزاریسازی و تولید علم
 .2فکر و استراتژی ساخت
 .3اسرار

فصــل ســوم :گزارشــی از برخــی از مــوارد کارآمدی و
کاربردیسازی در علوم نظری ،توسط دکتر قربانی شامل:

ساخت و طراحی اســطرالب قدیمی -اسطرالب ابداعی با
نام نجوم در یک دقیقه -ســاخت و تولید فلکنما -ساخت و
طراحی پانزده نوع ساعت آفتابی -کره سماوی اسطرالبی-
طرح اوقات الصالۀ -طرح شجرهنامه -تقویم قمری مشاهد
و محاســبهای -تقویم تطبیقی شمسی ،قمری و میالدی-
ساخت ساعت قمری -ابزار قبلهیابی و...
گفتار پایانی:

بــه نظر دکتر قربانــی کارآمدی و کاربردیســازی در همه
زمینههــای علوم نظری ،علوم انســانی و علوم اســامی
امکانپذیر و قابل اجراســت بهخصــوص در مقوله حکومت
اســامی و اجراء آن در کشور اســامی ایران و برخی ملل
دیگــر .ابتناء و حقوق مدون ایران بر مبانی فقهی اســامی
میتواند از بارزترین نمونههای کاربردی سازی علوم نظری
و اسالمی باشد.
از اینرو میتوان در فلسفه و عرفان و در همه زمینههای علوم

نظری ،با نمودارسازی یا برنامهنویسی کامپیوتری ،برنامههایی
با مخاطب عام بهویژه رسانههای سمعی و بصری ،بهرهگیری
از فضای مجــازی ،تبیین و تلخیص مباحــث عام ،چاپ و

انتشار ارزان کتب مرجع ،طرح و بررسی مطالب نفیس با روشهای نوین،
ابزارسازی در راستای تبیین علوم طبیعی ،کارآمدی و کاربردسازی در علوم
نظری و علوم انسانی و علوم اسالمی را به تصویر کشید.

 گروه علمی فلسفه

کارگاه آموزشی «جغرافیا و آفاق فلسفه»
حجج اسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر علی شیروانی

تاریخ ارائه1395/10/09 :

اولین کارگاه آموزشــی گروه فلســفه مجمع عالی حکمت
اسالمی مشــهد ،ویژه اساتید فلســفه حوزه علمیه خراسان
در سالن اجالس مدرســه علمیه عالی نواب صفوی مشهد
برگزار گردید و اســاتید محترم حجت االسالم و المسلمین
دکتر عبدالحسین خسروپناه با موضوع "جغرافیا و آفاق فلسفه
جدید و قدیم" و حجت االســام و المســلمین دکتر علی
شیروانی با موضوع "آشنایی با نظامهای فلسفی اسالمی(فهم
سیستماتیک فلسفه اسالمی)" ارائه نظر نمودند.
 بخش نخست

گزارشی اجمالی از بحث دکتر خســروپناه در باب جغرافیا و
آفاق فلسفه:

دکتر خسروپناه پس از طرح مسئله ،با بیان تعاریف متعددی از
فلسفه که توسط فالسفه ارائه شده است؛ تعریف مشهور حکما
از فلسفه مبنی بر اینکه فلسفه عبارت است از «علمی که از
عوارض موجود بما هو موجود بحث میکند بدون قید ریاضی
و طبیعــی و منطقی و غیر آن(یعنی خلقیات) وبه قدر طاقت
بشــری» را تعریفی مبتنیبر طبقهبندی کالســیک از علوم
دانســت .که متعلق آن تنها دو حوزه هستیشناسی بهمعنای
عام شامل امور عامه و هستیشناسی بهمعنای خاص شامل
هستیشناسی علم ،نفس ،عوالم و خداشناسی است.
دکتر خســروپناه این تعریف مشــهور را از جهاتی مخدوش
دانست:

ـ آنکه طبقهبندی علوم در دنیای معاصر تغییر یافته است ولی

گروههای علمی شعبه مشهد
تعریف ما از فلسفه تغییری ننموده است.

ـ اگر بخواهیم به این تعریف پایبند باشــیم ،باتوجه به علوم گســترده و
متعددی که بهوجود آمده است ،باید قیود متعددی را در تعریف وارد سازیم
درحالیکه شایسته نیست حقیقیترین علم بشری را صرف ًا با استثاء از سایر
علوم تمییز دهیم.
ـ تعریف مذکور دربردارنده فلسفههای مضاف نیست.

دکتر خسروپناه در بخش دیگر تلقی جهان غیراسالم از فلسفه را در چهار
دوره بیان به ترتیب زیر بیان نمود:

ـ یونان باستان تا قرون وسطی :استدالل فلسفه بازگشت کثرات به وحدت
وحدت درون کثرت و جستن مادةالمواد است
است و تعریف فلسفه کشف
ِ
یعنی علت مادی ،سقراط و افالطون نیز علت فاعلی را اضافه مینماید و
در نهایت مباحث علیت در ارسطو به انسجام معقولی رسیده و او باتقسیم
علت به داخلی و بیرونی ،مسئله علت العلل را مطرح میکند .ارسطو هفت
تعریف از فلسفه ارائه میدهد که همه آنها و تعاریف پیشینیان او بازگشت
به تعریف فلسفه به بحث از عوارض موجود بما هو موجود است.
ـ قرون وسطی؛ در این دوران که فلسفه اسکوالستیک تحت تأثیر کلیسا
شکل میگیرد ،تلقی مذکور از فلسفه ادامه مییابد.

ـ رنسانس :در این دوران فلسفهای شکل نمیگیرد ولی انتقادات گستردهای
به فلســفه وارد میگردد .در رنساس سه اصل :امانیسم ،سوبجکتیویسم و
سکوالریســم بهعنوان پیش فرض ب ه وجود میآید که موجب دگرگونی
دین ،سیاست و هنر میشود.
دنیای فلسفه غرب نیز با ظهور دکارت و فرانسیس بیکن به فکر تاسیس
فلســفهای برای این مدل و ایدئولوژی افتاد؛ لذا تحت تاثیر این سه اصل
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گروه علمی فلسفه

شاهد تأسیس فلسفه آمپریسم در انگلستان ،فلسفه راسیونالیزم در فرانسه
و فلسفه استعالیی در آلمان هســتیم .در اینجا شاهد فلسفههای مضاف
متعددی بر اساس اصول سهگانه فوق هستیم.

لذا فلسفههای معاصر به ویژه فلسفه کانت ،فلسفههایی است برای تبیین
عقالنی(بهمعنای عام) و نشان دادن عقالنیت نظاممند کاربست زندگی.

ـ دنیای معاصر :این دوران شاهد دگرگونی تعریف فلسفه هستیم؛ فلسفه
از معنای سابق مبدل میشود به دانش کالنی که برطرف کننده نیازهای
انســان و زمینهساز رشد و کاربست زندگی انســان است بهعنوان نمونه
دکارت میگوید فلســفه علم کل است ،معرفت و آنچه انسان برای حفظ
زندگی و تندرستی و یا برای اختراع فنون باید بداند .کانت نیز تعریف یونانی
را میپذیرد اما بخش نخســت که بحث از عوارض موجود بما هو موجود
باشد را کنار میزند و با نگارش سنجش خرد ناب در پی تبیین قدر طاقت
بشری است ،او میگوید آنچه در دسترس ماست فنومن است که گستره
شناختش مقوالت دوازدهگانه است از مسیر زمان و مکان تبیین میشود.
با این حال در غرب امور انتزاعی و ذهنی که جنبه سابجکتیو دارد همچنان
ادامه دارد؛ جان الک ،هیوم و دکارت در تأمالت از این امور مفصل بحث
کردهاند.

با توجه به آنچه بیان شد ،فلسفه اسالمی هم باید کاربردی شود؛ اما پیش از
مسائل هستیشناسی و معرفتشناسی نمیتوان وارد کاربست زندگی شد،
بنابراین باتوجه به غنایی که در امور انتزاعی در فلسفه اسالمی وجود دارد،
کاربردیسازی این فلســفه در کنار پرداختن به انتزاعیات امری ضروری
است ،خصوص ًا در ایجاد تمدن نوین اسالمی و نیازهای حکومت اسالمی.

دکتر خسروپناه افزود :فلسفه اسالمی در سه مکتب بزرگ آن ،تنها امتدادی
الهیاتی داشته است و ما فلســفههای سیاسی ،اقتصادی ،صنعتی و سایر
فلسفههای مضاف نداشتهایم که باید بدان پرداخته شود؛ نظیر کاری که در
غرب صورت گرفته است و فلسفههایی چون پوزتویست ،اگزیستانسیالیسم،
فلســفههای تحلیلی و ...که میخواهد در علم ،سیاست ،اجتماع ،فرهنگ،
ایدئولوژی و جزآن امتداد یابد.

استاد حوزه و دانشــگاه پس از پایان مباحث مربوط به جغرافیای معرفتی
و گســتره فلسفه در اسالم و گستره فلسفه در جهان غرب ،دو منبع یکی
میراث گرانســنگ و قدرتمند فلسفی اسالمی با امتداد الهیاتی و دیگری
دستاوردهای فلسفه غرب ،را زمینهساز تحول در فلسفه اسالمی دانست و
گفت راهکارهای ارتقاء فلسفه اسالمی از سه طریق میسور است:
ـ امری کردن یا فعالیت در حوزه امور(هنر ،تاریخ ،اجتماع ،سیاست ،و)...

ـ احیاء تراث فلسفی

ـ توسعه و تبدیل فلسفه اسالمی به زبانهای مختلف مانند فلسفه به زبان
کودکان و...
بخش دوم
سال نهم  /شماره 45-43
مهر تا اسفند
1395

218

گزارشی اجمالی از بحث دکترشیروانی با موضوع آشنایی با
نظامهای فلسفی اسالمی و فهم سیستمی فلسفه:
جریان فلسفه(مابعدالطبیعه)در جهان اسالم با وجود اختالف
آراء و دیدگاهها و شکلگیری نظامها و مشربهای گوناگونی
چون مشــاء و اشــراق و حکمت متعالیه ،یک جریان فکری
پیوســته و پویا و متکامل بوده است که به لحاظ تاثیرگذاری
آموزههای هستیشــناختی و معرفتی قرآن و سنت بر آن ،در
جهات مختلف مانند تعیین سمت و سوی پژوهش ،گشودن
افقهای جدید ،طرح مســائل تازه ،کمک در ظهور فرضیه
فلسفی و نیز اقامه برهان برآن ،هویتی دینی و تعینی اسالمی
به خود گرفته است.
موضوع فلسفه اسالمی موجود بماهو موجود است و لذا میتوان
آنرا دانش «واقعیتشناسی» نامید و "هستیشناسی" آن تنها
براساس مکتب صدرایی صحیح است .این واقعیت براساس
مکتب مشــاء معلوم نیست ،ماهیت است یا وجود و یا هردو؛
آنگونه که ظاهراً سهروردی از ابنسینا برداشت کرده است
و به همین جهت بر نفی اصالت وجود اهتمام ورزیده و از ان
اصالت ماهیت را نتیجه گرفته اســت و نظام نوری خود را با
ابتناء بر اصالت ماهیت سامان داده است.

با تکیه و تاکید مالصدرا بر اصالت وجود و تالش برای ابداع
نظام فلسفی بر پایه آن ،جریان فلسفه اسالمی تحولی چشمگیر
یافت و توانســت افقهای تازهای را در برابر اندیشــمندان
بگشاید ،راهحلهای جدید برای ّ
حل مسائل فلسفی بازکند و
فهم تازهای از متون معارفی دین به دست دهد ،و بهخوبی از
ظرفیت عرفان و کالم برای استحکام اندیشه فلسفی استفاده
کند و در عین حال همچنان بر عقلمداری و برهانمحوری
در مباحث وفادار بماند.

فلسفه دانشی عقلی است یعنی مدرک و مستند پذیرفتن در
نفی و اثبات گزارهها و داوری درباره درستی و نادرستی دعاوی
در آن ،تنها و تنها برهان عقلی اســت .همه مکاتب فلسفی
جهان اســام بر این اصل اتفاق نظر دارند ،هرپند در میزان
بهرهمندی از دیگر منابع معرفت مانند کشف و شهود یکسان
نیستند ،اما این بهرهمندی در ســهروردی و صدرالمتألهین
بهنحو چشــمگیری خود را نشان میدهد .سهروردی تا آنجا
پیش میرود که اســتفاده از شــهودات در مبادی برهان را
همچون استناد به بدیهیات ،مجاز میشمارد اما مالصدرا این
اصرار را نمیپذیرد ،و باید گفت که در این باره حق با اوست،
زیرا زبان فلســفه ،زبان عقل است و از این رو ،بیناالذهانی
است و میتواند مبانی گفت و گو میان پیروان ادیان و مذاهب
مختلف با گرایشها و فرهنگهای گوناگون واقع شود.

معرفی شناخت دستگاهی و سیستمی از یک مکتب فلسفی و
بیان ویژگیها و ضرورت و آثار آن از دیگر محورهای سخنان
دکتر شیروانی بود.

حوزههای علمیه خراسان ادامه یافت.

در پایــان ارائه نظر اســاتید محترم دکتر شــیروانی و دکتر
خسروپناه ،این کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ اساتید فلسفه
 گروه علمی کـالم

 مدیر گروه :دکتر جهانگیر مسعودی

 دستیار پژوهشی :آقای حجت ایمانیکیا

مکتب در فرآیند تکامل ()2
حجتاالسالم حسن طارمی

تاریخ ارائه1 :و1395/10/2

مدیر علمی دانشــنامه جهان اسالم پس از ذکر مقدمه ای در
باب معرفی موضوعات کتاب ،افزود :بیشترین مباحث مطرح
شده در این کتاب ،بحث امامت ،عصمت ،غلو وتقصیر و شاید از
همه مهمتر مکتب کالمی ابن قبه و تأثیر آن بر مکتب کالمی
شیعه است .از مهمترین اشــکاالتی که بر ان کتاب میتوان
گرفت بحث روشمندی و اعتبار منابعی است که ایشان از آنها
استفاده کرده است.

وی ادامه داد :آقای مدرســی اشاره میکنند که در آغاز غیبت
صغری در شیعه دو مکتب وجود داشته است« :مکتب محدثان
قم» و «مکتب محدثان و متکلمان بغداد» .ایشان به تاثیر این
دو جریان و تفاوتها و تعامالتشــان با یکدیگر توجه دادهاند.
اما یک اشتباه سهوالقلمی هست که باید عرض بکنم :ایشان
فکری کوفه و قم .این خطا اســت؛ این
فرمودهاند دو مکتب
ِ
تعبیر کوفه خطاست؛ مکتب کوفه پس از مهاجرت اشعریها
به قم تقریب ًا از رونق افتاده بود .آن دو مکتبی که در قرن چهارم
و پنجم با هم چالشهایی دارند ،مکتب بغداد و قم میباشند.
مکتب بغداد را میگویند بیشتر عقلگرا هستند ،که البته اغراق
اســت؛ و مکتب قم را میگویند که اخباریگرا هستند .اگرچه
مکتب قم و مکتب بغداد ،اختالفاتی داشــتهاند؛ اما بسیاری از
مواردی که بعضی از افراد فکر میکنند که این دو مکتب خیلی
با هم در تضاد بودهاند ،از این نوع ذهنیتهاســت .مث ً
ال مسأله
غلو یکی از آنهاست.
وی در ادامه افزود:

گروههای علمی شعبه مشهد
 .1آقای دکتر مدرســی بر دو نکته پافشاری میکنند و در طول کتاب هم
ســعی میکنند که فراز و فرودهای این دو نکته را باز بنمایند .یکی اینکه
مســاله تشــیع فقط حکومت حضرت امیر و فرزندان ایشان نیست ،بلکه
کلیــت دین را در مقام تبیین و مرجعیت علمی از آن اهل بیت میدانند و
این نکته حقی اســت و دوم این که رهبری جامعه هم باید با این کسانی
باشد که مرجعیت علمی جامعه را دارند .این یک نکته اصلی است ،که در
ابتدا ایشان بر آن تاکید میکنند و در سراسر کتاب هم سعی کردهاند که از
این اصل فاصله نگیرند.

 .2آقای مدرســی بیان میکنند که میراث اصلیای که از امامان شیعه در
دوران حضورشــان به دست ما رسیده ،در مهمترین آثار حدیثی شیعه که
در عصر غیبت و در قرن پس از آن تدوین شده ،جمع شده و تقریب ًا ایشان
بر این مطلب ُمصر هســتند که چیزی نبوده که در کتابها نیامده باشد.
به این باید توجه کرد ،چراکه میشــود اختالف نظر در همین جا باشــد.
ایشــان تعبیرات صریحی در این باب دارند« :محدثان شیعه نیز در عصر
غیبت صغری و قرن پس از آن ،ظاهراً آنچه ارزش نقل داشته است ،حتی
در متعارضــات و متناقضات ،در جوامع حدیثی خــود جمعآوری و تدوین
کردهاند».

 .3آخرین نکته این است که محدثان نخستین ،بین روایات اصیل و دخیل
خلط کردهاند .این یکی از ادعاهای مهم آقای دکتر مدرسی میباشد؛ و بر
روی آن اصرار هم دارند؛ و در حین مطالعه کتاب هم دیده میشود که در
بعضــی مواقع به راحتی با یک روایت معامله جعلی بودن میکنند؛ گاهی
دادن به امام میدانند؛ البته باید دالیل خودشان را
یک روایت را نســبت ِ
بگویند ،اما بههرحال نظر ایشان این است که محدثان بین روایات تفکیک
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گروههای علمی


گروه علمی عرفان

نکردهاند .البته ایشــان اینجا نمیگویند که برخی محدثان؛ جمله ایشان
جمله عام است.

آقای مدرسی در کتابشان ـ اگر به عنوان روش تحقیقی بخواهیم بگوییم ـ
الزم بود که یک بحثی درباره اعتبار منابعشان میکردند .مطالعه آقای دکتر
مدرســی ،مطالعه متنی است و بر پایه منابع کار میکنند و از درون منابع
میخواهند فضای اجتماعی ،فرهنگی و اعتقادی یک اصل را اســتخراج
کنند و بهویژه میخواهند منحنی حرکتی کالم شــیعی را استنباط کنند.
برای این کار باید یک بحثی درباره اعتبار منابعشان و مبنای گزینش آنها
میکردند .ما در هیچجای کتــاب نمیتوانیم این بحث را ببینیم .اینقدر
میفهمیم که آقای مدرســی مهمترین منابع تاریخی ،کالمی و حدیثی
قرون نخستین را ـ که موضوع همان دوره است ـ محل توجه قرار دادهاند
و مراجعه زیاد داشــتهاند .اما به ما نگفتهاند که مث ً
ال در «کافی» ،در کجا
حدیثی را قبول ندارند؛ فرق «محاسن بَرقی» را با «کافی» در چه میدانند؟
در بین کتابهای رجال ،تفاوت «کتاب نجاشی» با « َکشی» در چیست؟
آقای مدرســی به صورت دادههای خام از همه اینها استفاده میکنند؛ اما
چون کار ،کار تحقیقی اســت ،خوب بود که در این باب توضیح میدادند.
دستکم اگر ما از میراث خودمان بخواهیم استفاده بکنیم ،علمای ما این
کار را میکردهاند؛ یا اگر قرار بود از دنیای جدید الگو بگیریم ،شاید بهتر بود
که به این چیزها توجه میکردیم.
متاســفانه جای بحث از اعتبار منابع در مقدمه دکتر مدرسی آن قدر خالی
اســت که مقداری هم مخاطب خودش را دچار مشــکل میکند .غیر از
مراجعاتی که مخاطب باید به منابع بکند ،مخاطب نمیداند که این استناد
 گروه علمی عرفان

ـ بهعنوان مثال ـ به کتاب «محاسن بَرقی» ،بهاعتبار اعتقاد
به استناد این حدیث به امام بوده ،یا بهخاطر اعتماد به متنی
است که در قرن چهارم نوشته شده .اگر متنی در قرن چهارم
میباشــد ،آیا میتوان از آن نتیجه گرفــت که در قرن دوم
چنین چیزی وجود داشــته؟ همه اینها سؤاالتی است که در
محــور این کتاب برای خواننده پیش میآید .دلیلش هم این
مشکلی اســت که آقای دکتر مدرسی ـ شاید به دلیل اینکه
نمیخواستهاند در آن کتاب به این تفصیلی که االن مطرح شد،
کار بکنند ـ برای ما پیش آوردهاند .در حین بحث ما میفهمیم
که ایشان به منابع متوسط به مثابه منابع اصیل توجه دارند و
به منابع جدید مطالعاتی به مثابه آراء روشمند .اما خود ایشان
ایــن را باید میگفتند .در عالم حدیث علما بین کتابها فرق
میگذارند و هر کتابی را در جایگاه خودش میبینند .به عنوان
مثال بین «ت َُحف العقول» و «کافی» خیلی فرق میگذارند.
حضره الفقیه» با «محاســن بَرقی» و در
درفقه بین « َمن ال َی ُ
َ
کتابهای رجال بین «اختیار معرفة الرجال» و «رجال کشی»
و «رجال نجاشــی» فرق میگذارند و هر کــدام را از منظر
خودش میبینندَ « .کشی» بنا نداشــته است توثیقی را اداره
کند ،خواسته دادهها را اداره کند ،نجاشی خواسته است داوری
کند .هر کدام از اینها برای خودش معیاری داشته است .این
خأل ـ با اینکه آقای مدرسی کتابشناس و صاحب نظر است
ـ در کتابشان دیده میشود.

 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر علی رضایی تهرانی

دبیرگروه:حجتاالسالموالمسلمینحمیداسمعیلی

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

تاریخ ارائه1 :و1395/10/2

گروههای علمی شعبه مشهد

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

نسبیت در إقناع نسبت به گزارهها ،أذهان و أزمان گوناگون،
ّ
إثبات شــدن را فاقد بار ارزشی مطلق ـ و نه مطلق ارزش ـ
مینماید.

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

 .2إمامت :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 است که تنها محمول آنها در یک عروض آرامشزا
حجیــت و معذر ّیت عقالئی
بــرای یک ذهن غیــر عامیّ ،
اســت که البته بنابر مق ّدمۀ اول ،حتی سخیفترین متون و
ناشایستترین مناشیء نیز میتوانند در شرائطی خاص ،إقناع
نسبت به معنائی را برای بعضی أذهان به ارمغان آورند فض ً
ال
عن القرآن.
 .4عرفان :مقصود از عرفــان ،دانش عرفان ـ اعم از عرفان
نظری و عملی ـ است یعنی مجموعهای از گزارهها و مبادی
تصوری و تصدیقی آن گزارهها.
اســتاد صادقی پس از بیان مقدمات به اصل بحث ورود پیدا
کرد و اینگونه فرمود:

اهل معرفت به علت رابطۀ خاصی که با مریدان و غیر مریدان
داشتند و نیز به علت علقهای که با محبوب در درون خویش
مییافتند ،غالب ًا در إقناع مخاطبینی که در جرگه مریدان وارد
تبعیــت از دلیل و نه مدلِّل میدانند
مقید به ّ
نبــوده و خود را ّ
تصورزائی مدعیات
ناکامانــد ،با این حال نمیتوان از تأثیــر
ِ
ایشــان ،بر هر آنکس که به سخنانشــان گوش میسپارد
تغافــل نمود و نفی تولید تصدیق و إقناع را همان نفی تولید
تصور و تصویر برشمرد و به بهانۀ عدم توفیق ایشان در إقناع
بسیاری أذهان حتی از توجه به إدعای آنان سر باز زد.

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

مفهوم إضافی رسالت در نگاه إبتدائی ،آنگاه مصداق مییابد
که این سه طرف ،تحقّق منحاز و مستقل از هم داشته باشند:

 .1مرسِ ل و فرستنده.
 .2رسول و فرستاده.

 .3و پیامگیر.

در این رابطۀ طولی ،پیام توسط رسول از مرسِ ل ،دریافت و به
مرس ٌلالیه إبالغ میگردد.
َ

دوگانگی فرســتنده و
إثنینیت و
ِ
در این تحلیل از رســالتّ ،
فرستاده از پیش ،فرض گرفته شده است.

اما از منظر اهل معرفت ،یک انسان آنگاه به منصب و مقام رسالت از جانب
خداوند نائل میگردد که:
إدراک
او ًال إدراک محدود ّیت ،تغایر و بیگانگی را به کلی از دست بدهد و
ِ
مختصات خداون ِد
«کل بودن در عین بساطت» را دارا گردد ،إدراکی که از
ّ
محیطی اســت 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.
و ثانی ًا این
تعین بر او زده شده باشد تا
ٍ
إدراک ّ
کلیت از او سلب شده و مهر ّ
واقعیت ،و محو در
خود را و سایر موجودات را موهـــوم ،فاقـد هـر گونـه ّ
خداوند موجود ببینند ،دیدنی که البته بینندۀ آن خداوند است.
هستی پیشین ـ و البته موهوم که هیچگاه واجد
رسول در این رابطۀ ویژه،
ِ
هستی
آن نبوده است ـ را از کف میدهـــد و مالکیـت خداوند نسبت به
ِ
بســیط و یکپارچهای که همیشــه همۀ عوالم ممکن را إمالء کرده بود را
مشاهده میکند و باز فاعل ایـن مشاهده نیز غیر خداوند نخواهد بود.

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

با در نظر داشتن این تحلیل از رسالت است که میتوان آیاتی که قرآن را
معرفی میکنند بهتر دریافت.
کالم خداوند ،جبرئیـل و رسـول اکـرم ّ
یس َم َع َکال َم َّ
اللِ ث َُّم
جار َ 
َ  .1و إِ ْن أَ َح ٌد م َِن الْ ُمشْ ــ ِر َ
کین ْاس َت َ
ک َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى ْ
ون.
أَبْلِ ْغ ُه َم ْأ َم َن ُه ذل َِک ب ِ َأن َُّه ْم َق ْو ٌم ال ی ْعلَ ُم َ

کینُ ،مطا ٍع ث ََّم
 .2إِنَّ ُه لَ َق ْو ُل َر ُس ٍ
ریم ،ذی ُق َّو ٍة ِع ْنــ َد ذِی الْ َع ْر ِ
ش َم ٍ
ــول َک ٍ
مین.
أَ ٍ
ریمَ ،و ما ُه َو ب ِ َق ْو ِل شا ِع ٍر َقلی ً
ونَ ،و ال ب ِ َق ْو ِل
 .3إِنَّ ُه لَ َق ْو ُل َر ُس ٍ
ول َک ٍ
ال ما ُت ْؤ ِم ُن َ
کاه ٍِن َقلی ً
ون.
ال ما تَ َذ َّک ُر َ
قرآن کالم خداوند است همچنانکه کالم جبرئیل است ،همچنانکه کالم
محمد بن عبداهلل اســت ،و آنگاه که کالم رســول است و رنگ و بوی
شخصیت او را دارد کالم مرسِ ل نیز هست.
ّ
آنکس که قرآن را فقط قولالبشــر میداند در سقر است ،نه آنکس که
آنرا هم قول البشر و هم کالم اهلل دانسته و از تحلیل بدوی رسالت فراتر
رفته و به افقهای تازهای دست یافته است.
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گروههای علمی



گروهعلمیمنطقومعرفتشناسی

 مدیر گروه :جناب آقای دکتر سیدمجید ظهیری

گروه علمی معرفتشناسی

 دبیر گروه :سید محمد مرویان حسینی

آشنایی با مبانی معرفتشناسی اسالمی و معاصر
حجتاالسالم والمسلمین دکترسیدعلی طالقانی

تاریخ ارائه1395/06/18 :

گروههای علمی شعبه مشهد

ایشــان ابتدا به پیشینه مکتوب معرفتشناســی و تاریخ آن که به یونان
باســتان برمی گردد ،پرداخت و معرفتشناســی را یک معرفت درجه دو
معرفی نمود «یعنی در معرفتشناسی معرفت ،خود موضوع معرفت قرار
میگیرد».

جغرافیای مباحث معرفتشناســی و تقسیم آن به معرفتشناسی کلی و
 epistemologyاز دیگر مباحث این جلســه بود .آقای طالقانی اذعان
کرد که « :سه رشته تفکیک شده فلسفی که عبارتند از،epistemology
فلسفه علم و فلسفه ذهن ،مهمترین یا اعظم مباحث معرفتشناسی کلی
را تشکیل میدهند» .ایشان درباره منابع معرفت گفت«:امروزه این منابع
بســیار وسیع شده اســت .به طور متعارف  5منبع به عنوان منبع معرفتی
شناســایی شده است -1 .ادارک حســی  -2استعداد ورزی  -3حافظه
 -4شهادت و گواهی  -5درون نگری»

بخش دیگری از مباحث  ،epistemologyمربوط به انواع معرفت است.
به عقیده این دانش آموخته فلسفه تحلیلی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی،
تمام این شاخه از معرفتشناسی معاصر عمدت ًا ً بر معرفتشناسی گزاره
ای (معرفت که )...متمرکز است؛ نه معرفت مواجه و نه معرفت مهارتی.

حجت االسالم طالقانی ،بحث شکاکیت و امکان معرفت را اینگونه مطرح
فرمودند :آیا اساســ ًا معرفت ممکن است؟ این بحث ،موضوعی است که
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درباره یافتن پاســخ به یک ســوال موجهاتی و مدال مطرح
میشود .آیا اص ً
ال ً ممکن است یا خیر؟ کسی که میگوید« :ما
نمی توانیم بدانیم» ،شکاک است ولی کسی که میگوید« :ما
نمی دانیم» ،شــکاک نیست بلکه ادعای جهل میکند .البته
روشن است که شکاکیت به جهل هم ختم میشود .پس معیار
شکاکیت مشخص میشود .به همین جهات شکاکیت تقسیم
میشود به  -1شکاکیت منطقه ای و  -2شکاکیت فراگیر.

در پایان ایشان به رابطه شکاکیت با تحلیل معرفت پرداخته
و فرمودند« :امروزه در معرفتشناســی معاصر ،همان تعابیر
سه جزئی افالطونی رایج است .معرفت مساوی است با باور
صادق و موجه .پس روشن میشود که همه معرفت در ذهن
ما نیســت .امری بینابینی است .بخشی در ذهن ما و بخشی
دیگر از آن در عالم خارج است .اما ما چگونه میتوانیم به واقع
دسترسی داشته باشیم؟ پس احتمال تولید گزارههای صادق و
کاذب وجود دارد 50 .درصد احتمال صدق و  50درصد احتمال
کذب وجود دارد .اما با توجه به این احتمال صدق و کذب ،به
هر حال نمی توانیم قائل به شکاکیت شویم».

گروهعلمیمنطقومعرفتشناسی

مالحظاتی در باب علم حضوری
دکتر مجید مرادی

گروههای علمی شعبه مشهد

تاریخ ارائه1395/11/07 :

در ابتدا دکتر مرادی به جریانشناسی تاریخی فلسفه اسالمی و
غربیوایجادفصلجدیدیازفلسفهبهعنوانمعرفتشناسیپرداخت.

ایشــان پس از ورود به مباحث معرفت شناسی ،ضمن تحلیل
رویکرد معرفتی عالمه طباطبائی و مواجهه فیلســوف اسالمی
همچون عالمه با فلسفه غرب ،نکاتی مبتنی بر حواشی مطرح در
سه کتاب البدایة الحکمة ،النهایة الحکمة و اصول فلسفه و روش
رئالیســم ،مطرح کرد .به تعبیر وی «یک پیامد بسیار دور از این
حواشی معد بودن حس و در مقابل نقد ماتریالیسم است» .آقای
مرادی در ادامه افزود« :با نگاه فنیتر ،نظر عالمه طباطبائی نسبت
گروهعلمیفلسفهعلومانسانی

به معد شمردن حس برای تمامیت ادراک حسی ،سخنی رادیکالی بوده که جای
بحث و گفتوگو دارد».

در پایان ،دکتر مجید مرادی به طرح مسائلی در حوزه تعریف علم و تقسیم آن
به حضوری و حصولی و تمایز آن دو از یکدیگر پرداخت .ایشان ضمن بحث و
گفتوگو با حاضرین جلسه ،اذعان کرد که فهم عالمه طباطبائی در حوزه تقسیم
علم ،فهمی مرسوم بوده لکن برخی از زوایای آن جای سؤال دارد .به نظر ایشان،
نتیجه بیان عالمه آن است که «معرفت برای آن که معرفت باشد و کاشفیت از
خارج داشته باشد ،نیازی نیست که با خارجیت در ارتباط باشد» ،لذا این یک فهم
پارادوکسی از علم حضوری است.

 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین حمید واسطی

 دبیر گروه :دکتر حجت ایمانیکیا

سکوالر شدن جامعه ایران
دکتر محمد مسعود سعیدی

تاریخ ارائه1395/07/07 :

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار
گردید ،دکتر سعیدی به طرح بحث پرداخت که چکیده بحث در
زیر ارائه میگردد.
سکوالرشدن که مفهومی متفاوت با ایدۀ سکوالریسم است ،یک
روند اجتماعی اســت که میتواند کم یا بیش در جوامع انسانی
جریان داشته باشــد .برای شناخت دقیق این روند اجتماعی به
جامعهشناســان صاحبنظر در این موضوع مراجعه میکنیم .با
این مراجعه ،برخی از ابهامات نظری رفع میشــود ،و میتوانیم
تصور روشــنتری از مفهوم سکوالرشدن داشته باشیم ،تعریف
دقیقتری از آن به دســت دهیم ،و سطوح مختلف آن را بهتر

گروههای علمی شعبه مشهد
بشناسیم .با دستهبندی مهمترین نظرات اندیشمندان این حوزه در مورد عوامل
روند سکوالرشدن ،راه برای پیشنهاد مدلی بومیتر که عوامل نظری سکوالر
شدن را در جامعۀ معاصر ایران معرفی کند باز میشود .این عوامل فقط نظری
هســتند ،و احتمال این که روند سکوالرشدن در ایران را به جریان بیاندازند یا
تقویت کنند ،احتمالی نظری است و بر مبنای آنها نیز میتوان توصیههایی برای
کاهش اثراتشان پیشنهاد داد ،و در هر صورت ،در این جا نیز هیچ قطعیتی در
وقوع یا میزان روند سکوالرشدن در ایران وجود ندارد.
در پایان اساتید و دانشجویان با دکتر سعیدی وارد بحث و گفتگو شدند که دکتر
سعیدی به پرسشها پاسخ گفت .قرار بر این شد بدلیل ضیق وقت و ناقص ماندن
بحث ،در جلسات آتی موضوع دنبال شود.
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