ﭼﯿﺴﺘﻰﺣﮑﻤﺖﻋﻤﻠﻰ

و ﺿﺮورت اﺣﯿﺎء آن در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺷﺎره:
ﻧﺸﺴـﺖ ﻋﻠﻤﻰ »ﭼﯿﺴـﺘﻰ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ و ﺿﺮورت اﺣﯿـﺎء آن در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ«
ﭘﻨـﺞ ﺷـﻨﺒﻪ  29ﻓﺮوردﯾﻦ  1398از در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﻰ ﺣﮑﻤﺖ اﺳـﻼﻣﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﯾﺪاﷲ
ﯾﺰدانﭘﻨﺎه و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮادى در ﻣﺤﻮرﻫﺎى» :ﭼﯿﺴﺘﻰ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ،
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ ،ﺿﺮورت اﺣﯿـﺎء ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ« ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺸﺴﺖ را ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ زﻫﯿﺮ اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.

شماره 58
سال دهم  /فروردین و اردیبهشت 1398

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎىﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮى
و ﺗﻤـﺪن ﻧﻮﯾـﻦ اﺳﻼﻣـﻰ

اﺷﺎره:
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷـﻬﺎدت ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻣﺘﻔﮑﺮ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻄﻬﺮى )ﻗﺪس ﺳـﺮه( ﻧﺸﺴـﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع» :اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎى ﺷـﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬـﺮى و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳـﻼﻣﻰ« ﺑﺎ ﻫﻤـﮑﺎرى ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫـﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮى و ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺣﻮزوى ،ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ 11
اردﯾﺒﺸـﻬﺖ  98در ﺳـﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى ﻣﺪرﺳـﻪ ﻋﺎﻟﻰ داراﻟﺸـﻔﺎء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در
اﯾـﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن وﯾﮋه ﻧﺸﺴـﺖ،
ﺑﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻰ در ﻣﻮرد ﺷـﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻄﻬﺮى ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ و آﯾﺖ اﷲ اﻋﺮاﻓﻰ
و ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺎرﺳـﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻄﻬﺮى ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

■
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(مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی)
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ـ ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺷﻌﺐ در ﺳﺎل  97و ﺳﺎل ﺟﺎرى

ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺠﻤﻊ در ﺳﺎل 97

ـ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻊ در ﺳﺎل  97و 98

ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﮔﺰارى وﯾﮋهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت آﯾﺖ
اﷲ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻄﻬﺮى
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ـ ﺑﺮرﺳﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﮑﺮى و
ﻣﺸﺎورهاى ﺑﯿﺸﺘﺮ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ـ ﺗﺼﻮﯾــﺐ ﺑﺮﮔﺰارى اوﻟﯿــﻦ دوره آﻣﻮزش ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﺷﺒﮑﻪ  4ﺳﯿﻤﺎ.

شاپا (شماره استاندارد بینالمللی نشریات)
2423-5113

ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش از اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراى اﺟﺮاﯾﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺮرﺳﻰ
روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺷﻌﺒﻪ

ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى در ﺳﺎل
ﺟﺎرى در ﺑﺨﺶﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ،ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ،ﭘﮋوﻫﺸﻰ ،آﻣﻮزﺷﻰ ،ﮔﺮوهﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ و. ...

ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷــﻰ از ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎى ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ و آﻗﺎى دﮐﺘﺮ
ﯾﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﻰ از اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ
ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﯾﺮان

■

www.hekmateislami.com
Info@hekmateislami.com

ـ ﺑﺮرﺳــﻰ وﺿﻌﯿﺖ ﺷــﻌﺒﻪ اﺻﻔﻬﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد
ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش آﻗﺎﯾﺎن ﻏﺮوى ،ﻓﯿﺎﺿﻰ و ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
و دﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮى و ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻔﻬﺎن

ـ ﺑﺮرﺳــﻰ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎرات و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
40
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ﮐﺎﻏﺬ ،اﻋﺘﺒﺎرى و ﺟﺎرى

ـ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎى
ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻢ
ـ ﺑﺮرﺳﻰ اﻣﻮر ﺟﺎرى ،ادارى و ﻣﺎﻟﻰ

ـ و...

 ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن

ـ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﻰ

ـ ﺑﺮرﺳﻰ اﻣﻮرﻣﺎﻟﻰ ،اﻋﺘﺒﺎرى و اﺟﺮاﯾﻰ ﺳﺎل  97و 98

ـ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﻰ ﺣﮑﻤﺖ
اﺳﻼﻣﻰ
ـ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎى ﺟﺪﯾﺪ

 ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  2 ،1398ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
 ﺑﺮرﺳﻰ ادﻟ ّﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮى )ﺟﻠﺴﻪ دوم( ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ اﺳﺪى

 ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮى و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮى
ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻼم

ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻼم در ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  2 ،1398ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
 ﻗﻀــﺎ و ﻗﺪر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷــﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮى ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳــﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺴﻮارى
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سخن نخست
محمدباقر خراسانی

در دومین سال فعالیت مجمع عالی حکمت اسالمی بمنظور اطالع رسانی از فعالیت و برنامه های مجمع عالی ،انتشار محتوای همایش های
علمی ،جلسات تخصصی گروههای علمی ،معرفی کتاب و  ...با تصویب هیئت مدیره محترم مجمع عالی حکمت اسالمی تصمیم بر انتشار
خبرنامه علمی فرهنگی حکمت اســامی گرفته شــد که با همت دست اندرکاران اجرایی اولین شماره خبرنامه در آذر  1387منتشر و تقدیم
عالقمندان و اســاتید بزرگوار گردید .روند انتشــار خبرنامه تا پایان ســال  1395بصورت مرتب و منظم و هر دو ماه یکبار ادامه و  45شماره
مکتوب منتشر و نسخه دیجیتالی هر شماره نیز در پایگاه اطالع رسانی مجمع عالی درج و منتشر گردید .در سال  96نیز سه شماره در قالب
یک جلد مربوط به نیمه اول سال  96منتشر و عرضه شد .انتشار  48شماره خبرنامه علمی فرهنگی حکمت اسالمی بحمداهلل مورد استقبال
اساتید،حکمت دوستان و مراکز علمی ،فرهنگی و پژوهشی قرار گرفت.

متاسفانه قریب  2سال است که به دالیل اعتباری و اجرایی در انتشار منظم خبرنامه علمی فرهنگی حکمت اسالمی با وقفه و مشکل مواجه
هستیم و به جهت عدم انتشار خبرنامه با سؤاالت متعدد و اعتراضات مختلف مواجه هستیم  .البته اعتراضاتی که از جنس خواستن و گرایش
به انتشار منظم نشریه می باشد ،که این پیگیری ،سؤاالت و اعتراضات واقع ًا باعث خوشحالی و دلگرمی دست اندرکاران نشریه و مجمع عالی
است ،چرا که این خواستن حکایت از تأثیرگذاری انتشار خبرنامه و حرکتی که انجام میشود ،دارد.

در بحث انتشــار خبرنامه حکمت اســامی از ابتدا همواره تالش در جهت اطالعرسانی مناسب و جذب اعتماد اساتید ،نخبگان ،خوانندگان و
دانشپژوهان محترم بوده که به لطف خدای متعال اســتقبال خوب و قابل تقدیر مراکز و حکمتدوســتان و ارائه نقطه نظرات ،پیشنهادات و
انتقادات علمی و اجرایی ،حاکی از عالقهمندی به انتشار منظم و به موقع خبرنامه دارد.

با تقدیم احترام به محضر همه اســاتید و عالقهمندان و با عرض اعتذار و پوزش بابت تاخیر و مشــکل پیش آمده ،به لطف خدای منان و با
عنایات اهل بیت عصمت و طهارت و با دعای خیر اساتید و حکمتدوستان ،با همت دوستان اجرایی در بخشهای مختلف مجمع عالی
حکمت اسالمی برآنیم تا انشاءاهلل در سال  ،1398بهویژه از نیمه دوم سال به بعد ،خبرنامه علمی فرهنگی حکمت اسالمی بهصورت منظم و
با برنامه منتشر شود .بیشک بهرهمندی از نقطه نظرات اساتید و حکمت دوستان عزیز بر غنای علمی و انتشار منظم خبرنامه ،خواهد افزود.
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چیستیحکمتعملی

و ضرورت احیاء آن در جهان معاصر
اشاره:
نشسـت علمی «چیسـتی حکمت عملی و ضرورت احیـاء آن در جهان معاصر»
پنـج شـنبه  29فروردین  1398از در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شـد .در
این نشسـت علمی کارشناسان محترم آقایان حجت االسالم والمسلمین سیدیداهلل
یزدانپناه و جناب آقای دکتر محسن جوادی در محورهای« :چیستی حکمت عملی،
امکان تحقق حکمت عملی ،ضرورت احیـاء حکمت عملی» به ارائه بحث پرداختند.
دبیر علمی نشست را جناب حجتاالسالم دکتر زهیر انصاریان بر عهده داشتند.

دبیر علمی :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت شــما
سروران ارجمند ،فضالی گرامی ،طالب
و دانشــجویان که در نشست حکمت
عملی و ضــرورت احیای آن در جهان
معاصر ،در روز پنجشنبه  29فروردینماه شرکت کردید .الزم است
اعیاد شعبانیه و بهویژه سالروز والدت موفور السرور حضرت صاحب
العصر و الزمان را تبریک عرض کنم .امید که توفیق داشته باشیم
نقشــی هرچند کوچک در برقراری حکومت عدل الهی در دوران
تمدن مهدوی ایفا کنیم.
توگو در محضر دو ســرور ارجمند صورت میگیرد .جناب
این گف 
استاد حجتاالسالم والمسلمین یزدانپناه که استاد عالی حکمت
و عرفان حوزه علمیه ،صاحبنظر و دارای تألیفات متعدد در فلسفه
و عرفان ،مدیر گروه عرفان و مدیر کارگروه حکمت عملی 1مجمع
عالی حکمت اســامی هستند و جناب استاد دکتر محسن جوادی
که عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلســفه اخالق دانشــگاه قم،
صاحبنظر و دارای تألیفات متعدد در زمینه فلسفه اخالق و معاون
امور فرهنگی وزیر فرهنگ و اسالمی ميباشند.
 بیان مسئله

حکمت عملی که یکی از شــاخهها و اقسام فلسفه مطلق است ،در
تنظیم و شــناخت فعل و کنشهای ارادی انسان در حوزه فردی و
اجتماعی نقش دارد که هدفگذاری اساســی آن ایجاد سعادت و
نیکبختی مبتنی بر اندیشه و فکر است.

در طول تاريخ حکمت اسالمي ،متأسفانه به اين شاخه ،توجه کافي و
الزم صورت نگرفت .در ابتداي تاريخ حکمت اسالمي ،فارابی بهنحو
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جدی به این موضوع پرداخت و آن را مســئله اصلی و اساسی خود
تلقی کرد و بلکه آن را محور اندیشههای خود قرار داد .متأسفانه بعد
از وي ،این موضوع پيگيري نشد و بهتدریج حکمت عملي کمرنگ
و کمفرو غ باقي ماند.
از حیث برنامه آموزشــی نیز همین اتفاق افتاده اســت .در برنامه
آموزشی حکمی و فلسفی ما شــاخه حکمت نظری بسیار پررنگ
و پرفروغ اســت و با حجم وسیعی ارائه میشــود .اما متأسفانه از
حکمت عملی چیزی جز یک اسم عرضه نشده است .وقتی طالب
و دانشجویان وارد مسیر یادگیری حکمت و فلسفه میشوند ،تقسیم
حکمت به نظری و عملی را میشــنوند و وقت بسیار زیادی صرف
آموزش و یادگیری حکمت نظری میشود .اما در نهايت ،عده کمي،
پيگير کسب میراث ما در زمينه حکمت عملي ميشوند .حال آنکه
قهرمان این میدان "فارابــی" ،تصریح میکند که حکمت نظری
بدون تتمیم با حکمت عملی فلسفه ناقصه یا فلسفه بتراء (دمبریده)
است و به کمال خود دست نیافته است .آنچه در این نشست در پی
آن هستیم تا حد زیادی واکاوی چرایی عقبماندگی حکمت عملی
است .دالیل این مسئله را بررسی خواهیم کرد اما نه صرف ًا با هدف
شــناخت دالیل تاریخی بلکه به جهت حرکت و تالش براي رفع
موانع و گسترش حکمت عملي.
به نظر میرسد برای اداره جامعه و تمدن و رسیدن به مرحله تمدن
دینی یا هر تمدن دیگری وجود یک نرمافزار الزم است .پرسش این
است که این نرمافزار توسط کدام دانش تأمین میشود؟ کدام دانش
این نرمافزار را پدید میآورد؟ این همان پرسش اصلی و مورد بحث
ما اســت .در باب اینکه آیا حکمت عملی میتواند این نقش را ایفا
توگو خواهیم کرد.
کند یا نه در جلسه پیشرو گف 

 بیانات مقام معظم رهبری در باب حکمت عملی

پیــش از ورود به بحث این نکته را عــرض کنم که رهبر معظم
انقالب نه فقط بهعنوان یک جایگاه سیاسی و اجرایی بلکه بهعنوان
صاحبنظری ژرفانديش ،کمتــر از یک ماه و نیم پیش در تاریخ
 97/12/13در جلســهای با طالب ،نکات جالبی را در باب حکمت
عملی فرمودند:
آنچه زندگی را اداره میکند عم ً
ال فقه ما است .علت هم

این است که فلسفۀ اسالمی در طول زمان امتداد عملی
نداشته؛ یعنی این حکمت نظری ما به حکمت عملی
امتداد پیدا نکرده .درحالیکه فلسفههای غربی که از لحاظ
نفس فلسفه بودن ،خیلی کممحتواتر و ضعیفتر از فلسفۀ
اسالمی هستند امتداد عملیاتی دارند .یعنی اگر چنانکه
شماها مث ً
ال فرض کنید که فلسفه کانت یا هگل یا مارکس
را معتقد باشید در مورد حکومت نظر دارید ،در مورد فرد
نظر دارید ،در مورد ارتباطات اجتماعی نظر دارید .اما اینکه
اقتضای فلسفه مالصدرا یا فلسفه ابنسینا یا دیگری
در حکومت یا در فالن مسئله چیست ،چیزی برای ما
روشن نشده؛ نه اینکه ندارد ،قطعاً دارد .سفارش من به

متفلسفین و فعاالن فلسفه همیشه این بوده که این امتداد
را پیدا کنند ،چون معتقدم اثر دارد .این امتداد وجود دارد
اما خوب روی آن کار نشده .بنابراین فع ً
ال آنچه میتواند
جامعه را اداره کند فقه ما است.

این بیانات نشــاندهنده اهمیتی حکمت عملي است که از ناحیه
صاحبنظری که دســتی در کار دارد برای ما گوشزد شده است تا
انشاءاهلل به آن بیشتر توجه کنیم.
 محورهای بحث

توگوی ما در پنج محور اصلی صورت خواهد گرفت:
گف 

 .1چیستی حکمت عملی.

 .2امکان تحقق حکمت عملی با توجه به موضوع آن.

 .3ضرورت احیاء حکمت عملی.

 .4حکمت عملی و شریعت نبوی.
 .5حکمت عملی و علوم انسانی.

 نخست :چيستي حکمت عملي

در محور نخست پرسش ما از اساتید بزرگوار این است که حکمت
عملی دقیق ًا چیست؟ با توجه به آنکه حکمت عملی یکی از شاخههای

حکمت اســت؛ حکمت بودن آن دقیق ًا به چه معنا است؟ آیا همان
معناي حاضر در حکمت نظری در اینجا نیز قصد شــده است؟ اگر
بپذیریم حکمت عملی نیز به معناي دقيق کلمه حکمت است ،آیا
همان نتایج و پیامدهای حکمت بودن مانند نياز به موضوع ،غایت،
روش برهاني و  ...در اين علم هم وجود دارد؟ پاســخ به هر یک از
این پرسشها میتواند آینده احیای حکمت عملی را روشن کند.

دکتر محســن جوادی :بســم اهلل
الرحمن الرحیم .اعیاد شعبانیه را خدمت
حضار محترم تبریک عرض میکنم .از
دوستانی که این فرصت را در اختیار من
قرار دادند تشــکر میکنم .من همیشه
شاگرد جناب استاد بودهام؛ به این معنا که از آثار و بیاناتشان همواره
بسیار استفادهکردم و شیوه بیان و تدریسشان را بسیار میپسندیدم.
گرچه توفیق اســتفاده حضوری و در کالس را نداشتهام اما همواره
از ایــن جهت بهرهمند بودهام .به این فرصت نیز با همین دید نگاه
توگوی استفاده کنم.
میکنم که بتوانم از حضور ایشان و از اين گف 
سعی میکنم گاهی به مناســبت به عبارتهای کتابهای اصلی
اخالق خودمان اشاره کنم تا هم یادآوری از این میراث بزرگ و غنی
باشد و هم بیان اینکه این بحث در فالن کتاب قابل پیگیری است.
تعریف خواجه از حکمت عملی

کتاب اخالق ناصری کتاب بسیار خوبی است .خواجه در این کتاب
میگوید علم حکمت بر دو گونه اســت :حکمت نظری و حکمت
عملی .قبل از اینکه چیستی حکمت را توضیح دهد میگوید انسان
از میــان تمامی حیوانات قوهای به نام قوه ناطقه دارد .در مورد کار
این قوه میگوید:
نفس انسانی از میان نفوس حیوانات قوتی دارد که ق ّوت
مدرکات
نطق خوانند .آن ق ّوت ،ادراک بیآلت و تمییز میان َ
است.

(اخالق ناصری ،ص)57

کار این قوه این اســت که بدون درک حسی و جزئی ،ادراک عقلی
میکند .این ادراک بدون استفاده از آالت حسی بهدست میآید .بعد
از جمعآوری یافتهها میان آنها تمییز میدهد که کدام حق است و
کدام باطل ،کدام خیالی و کدام وهمی است .این تعریف ق ّوه ناطقه
است .بنابراین ق ّوه ناطقه غیر از احساس و  ...است که در حیوانات نیز
وجود دارد و خواجه این قوه را مختص انسان میداند .ادراک عقلي
بر دو گونه است .یکی ادراکات کلی که حکمت به معناي ادراکات
غیرحسی و غیرجزئی و تمییز میان آنها است که بدون استفاده
کلی
ّ
از آالت حسی صورت میگیرد:
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اگر توجه نفس ناطقه به معرفت حقایق موجودات و احاطت
قوت را بدین اعتبار عقل نظری
به اصناف معقوالت باشد آن ّ

خوانند ،و چون توجه او به تصرف در موضوعات و تمییز میان

مصالح و مفاسد افعال و استنباط صناعات از جهت تنظیم امور
قوت را عقل عملی خوانند.
معاش باشد آن ّ

(اخالق ناصری ،ص)57

اگر غرض آن فقط این باشــد که بفهمد موجود چه حقیقتی دارد،
ماهیت و حد آن چیست و از کدام صنف و مقوله است ،ازاینجهتکه
محدوده کار خود را این امور قرار داده به آن عقل نظری میگویند.
مدرکات خود
همان نیرویی که به شکل کلی ادراک میکند و بین َ
تمییز میدهد و اگر فقط به کشــف حقایق توجه و اهتمام نداشته
باشد به آن عقل عملی میگویند .البته این بدان معنا نیست که عقل
عملی این هدف و اهتمام را ندارد.

ابنسینا در این خصوص بهترین توضیح را دارد .میگوید فرق عقل
نظری و عقل عملی این نیســت که یکی حقیقت را کشف میکند
و دیگری با حقیقت کاری ندارد .عقل عملی نیز حقیقت را کشــف
میکند اما عقل نظری فقط به دنبال حقیقت است و حقیقت محض
را دنبال میکند حال آنکه عقل عملی به دنبال حقیقتی اســت که
در نهایت منجر به اين ميشود که انسان در این عالم کاری انجام
دهد .زیرا به تعبیر ابنســینا انسان دو شأن دارد :یک حالت منفعل
نسبت به هستی؛ در این حالت ذهن ما آینهای است که هستی در
آن جلوهگر میشود .شأن دیگر شأن خالقیت و انجام کار است که
با آن میتوانیم این عالم را تغییر دهیم .همانطورکه زندگی شخصی
خود را تغییر میدهیم (اخالق) ،ميتوانيم زندگی اجتماعی (سیاست)
و فضای محیطی (تکنولوژی) خود را نیز تغییردهیم .ارســطو نیز
معتقد بود عقل عملی هم روی تخنه (تکنیک) کار میکند و هم در
مورد اخالق و فرونسیس (سیاست يا حکمت عملي).

بنابراین اگر توجه قوه ناطقه در نهایت به این باشد که در موضوعات
تصرف کند و به دنبال انجام کار باشــد ،مثــ ً
ا میخواهد خانه یا
ماشینی بسازد ،یا میخواهد مفاسد افعال را از مصالح آنها تمییز دهد
یا صنعتی فراگیــرد تا معاش خود را تأمین کند ،به آن عقل عملی
خواهند گفت.

ممکن اســت بگویید بحث ما در مورد عقل عملی و عقل نظری
نیســت و به دنبال مفهوم حکمت عملی و حکمت نظری هستیم.
خواجه اینگونه توضیح میدهد:

و از جهت انقسام این قوت بدین دو شعبه است که علم حکمت را
2
به دو قسمت کردهاند :یکی نظری و دیگری عملی.
6
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بنابرایــن میتوانیم مفهوم حکمت نظری و حکمت عملی را با این
توضیح خواجه متوجه شویم .حکمت نظری علم کلی ادراکی عقلی
است که به فهم حقایق هستی معطوف است و میخواهد ببیند که
یک شی چیست ،صنف ،ماهیت و نوع آن کدام است .عقل عملی
نه اینکه اینطور نباشــد ،در آن هم کشف وجود دارد و حقیقت را
میفهمد اما قصد آن صرف ًا فهم نیست بلکه به دنبال آن است که
نهایت ًا در آن حقیقت تصرف کند .آن نوع از فهمهایی که در نهایت
به آنجا میرسد که بتواند در هستی تصرف کند یا صنعتی را فراگیرد
و  ...حکمت عملی نامیده میشود.

این تعریف روشــنی از حکمت عملی است و کتابهای موجود نیز
بر همین اساس تقسیمبندیهایی را در مورد حکمت عملی انجام
دادهاند .جایی که غرض از ساختن به تعبیر ارسطو ساختن نفس خود
انسان است به آن اخالق میگویند .به همین دلیل میگوید به جای
"ساختن" 3تعبیر "کار کردن" 4را استفاده کنیم .انواع دیگر ساختن
عبارت است از ساخت لباس و ماشین یا ساخت خانواده و جامعه نیز
عقل عملی دخالت دارد و اینها از تقسیمات حکمت عملی است.
رفع ابهام از اصطالح حکمت علمی

آنچــه گفتیم یک معنا از حکمت عملی بــود و اگر حکمت عملی
را به مثابــه دانش در نظر بگیریم منظور همین اســت و یکی از
شــاخههای اصلی حکمت خواهد بود .اگر در این مورد اشتباه کنیم
و ازاینجهتکه در حکمت نظری حقیقتی کشــف میشود ولی در
حکمت عملی حقیقتی کشف نمیشــود این دو را در تقابل با هم
بدانیم ،در همان دامی میافتیم که هیوم در آن گرفتار شــد و فرق
میان باید و هست مطرح میشود.

نکته مهمی که میتواند قدری مشکلســاز باشــد این است که
اصطالح حکمت عملی قدری ابهام دارد .خود خواجه در چند صفحۀ
بعد به این مشکل اشاره میکند و میگوید ما در جای دیگری نیز از
لغت حکمت یا به تعبیر دقیقتر حکمت عملی استفاده میکنیم .آن
در جایی اســت که از فضایل بحث میکنیم و آنها را بر چهار قسم
میدانیم :عدالت ،عفت ،شــجاعت و حکمت .ایشان میگوید این
مسئله قدری ابهام ایجاد میکند و «تقسیم مدخول میشود» 5.زیرا
ابتدا حکمت را به نظری و عملی تقســیم میکنیم و بعد میگوییم
حکمت عملی که اخالق شاخهای از آن است جزئی دارد که به آن
حکمت میگویند.
خواجه برای رفع این ابهام میگوید مفهوم دیگری از حکمت عملی
وجود دارد .با این بیان که دو بخش مطرح است :نظر کردن و عمل
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کردن .عمل کردن مربوط به ق ّوه اراده ما است؛ یعنی ازآنجهتکه
اراده داریم عمل میکنیم .اگر شــهوت ،غضب و  ...که از فروعات
اراده هستند در ما وجود نداشت دست به عمل نمیزدیم .اگر عمل
کــردن ما انضباط پیدا کند عفت ،عدالت ،شــجاعت و  ...شــکل
میگیرد .انضباط و نظم و نسق گرفتن ق ّوه اراده و به تبع آن شهوت،
غضب و  ...فضایل اخالقی سهگانه را شکل میدهد .اگر میل ما در
انضباط قرار گیرد عفت ،عدالت و  ...ایجاد میشود.
عمل کردن قوۀ ناطقه عملی نیز به انضباط نیاز دارد و حکمت یعنی
نظم و نســق این ق ّوه .ارسطو در این مورد تعبیر  right reasonرا
به کار میبرد؛ به این معنا که بتوانیم درست تشخیص دهیم ،درست
عمل کنیم ،متناسب با مورد خاص بتوانیم استدالل کنیم .این همان
چیزی است که میگویند سفاهت و بالهت در مقابل آن قرار دارد.

بنابراین نباید در مفهوم اصطالح حکمت عملی دچار اشتباه شویم.
حکمت عملی به معنای نخســت مورد بحث ما اســت نه حکمت
عملی به معنای یک فضیلت .در پاسخ به پرسش از چیستی حکمت
عملی میتوان گفت حکمت عملی ازآنجهتکه حکمت است یک
علم کلی ،استداللی ،برهانی و به یک معنا نظری است.
در فلســفه تقسیمات قیاسی بسیار کاربرد دارد .مث ً
ال ابتدا میگوییم

مساوق
وجود یا واجب اســت یا ممکن .ســپس میگوییم الوجو ُد
ٌ
للوجوب؛ ممکن نیست وجود باشــد و وجوب نباشد .در اینجا این
اشکال مطرح میشود که قب ً
ال گفتیم وجود یا واجب است یا ممکن،
اکنون چطور میگویید وجود حتم ًا باید واجب باشد؟ پاسخ این است
که این تقســیمات قیاسی هستند .وجود واجب است ولی وقتی دو
حالت وجود را با هم مقایســه میکنیم یکی را ممکن و دیگری را
واجب میدانیم .بنابراین این تقســیم از مقایسه زاده میشود نه از
متن موضوع.

در بحــث حکمت نیز این مطلب صادق اســت .حکمت برهان و
استدالل است اعم از اینکه نظری باشد یا عملی؛ اما وقتی دو حالت
از آن را با هم مقایسه میکنیم آنجا که غرض فقط کشف حقیقت
است حکمت نظری شــکل میگیرد و آنجا که غرض انجام کار،
ایجاد صنعت ،کسب منفعت ،ایجاد تغییر در خود یا در عالم و جامعه
باشد حکمت عملی شــکل میگیرد .ازآنجهتکه حکمت هستند
نظرند درســت همانطورکه وجود وجوب اســت و نمیتوان گفت
وجود وجوب نیست .اگر اشتباه نکنم از مرحوم عالمه طباطبایی نقل
شــده بود که همه تقسیمات فلسفه قیاسی هستند .مث ً
ال میگوییم
ٌ
ُ
الوجود
واحد یا کثیر و بعد میگوییم
مساوق للوحدة .یا میگوییم ق ّوه
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ٌ
ُ
ّ
للفعلیة.
الوجود مساوق
و فعل و بعد میگوییم

بنابراین بهطور خالصه باید گفت علم حکمت که ویژگی ق ّوه ناطقه
ما و درک کلی عقلی است و عالوه بر یافتن وظیفه تمییز و تعیین
درستی و نادرستی را نیز بر عهده دارد (هم گیرنده است و هم حاکم)،
میتواند به دو نحو لحاظ شود :از یک جهت همیشه کشف حقیقت
محض است و ازاینجهت به آن حکمت نظری میگویند ،و گاهی
عالوه بر این میتواند معطوف به عمل نیز باشــد که دراینصورت
حکمت عملی خواهد بود .حکمت عملی نیز چهار یا پنج معنا برای
آن ذکر شــده است که من به دو معنای آن اشاره کردم که معانی
دوم ،موضوع بحث ما نیست .آنچه مورد بحث ما است همان معناي
اول يعني دانش حکمت عملی است.
استاد یزدانپناه :بســم الله ّالرحمن
ّالرحیم .از سروران محترم تشکر میکنم

که این بحث مهم را در حوزهها بهطور
جدی پیگیری میکنند .الزم اســت در
حوزهها به این بحث پرداخته شــود و
متونی پدید آید یا از متون پیشین برای
تدریس استفاده شود .الحمدهلل جناب آقای دکتر جوادی بیان بسیار
خوبی داشــتند و تمامی مقدمات مورد نیاز در آن قابل مشاهده بود.
من فقط از باب همراهی برخی نکات را عرض میکنم.
حکمت ،علم نظاممند برهانی با دغدغه مطابقت با واقع

تقسیم حکمت به دو قسم نظری و عملی ناظر به فضای معرفتی و
سازمانیافته علم صورت میگیرد؛ یعنی حقیقت ًا با یک علم نظاممند
روبهرو میشویم .اینکه معمو ًال از تقسیمهای دوگانه حکمت سخن
گفته میشود و بعد هر یک از تقسیمهای دوگانه خود به چند قسم
میشــود حاکي از آن است که علم نظاممند حکمت به دستهای از
علوم تقسيم میشود .حکمت ،علمی است که بر مبنای حقیقت و
واقعیت شــکل گرفته است و دغدغۀ مطابقت با واقع دارد و طبیعت ًا
یک علم برهانی اســت .در تقســیمبندی حکمت ،اقسام آن نيز،
علومي حقيقي ،واقعي و برهاني هستند .نه اینکه حکمت نظری و
زیرمجموعه آن برهانی باشند و اقسام ديگر حکمت ،برهانی نباشند.
اساس ًا حکمت تالشی اســت برای رسیدن به حقیقت آنگونه که
هست و همین قید ،روش حکمت را برهانی میکند.
برهان نیز انواعــی دارد؛ مث ً
طبیعیات قدیم که
ال در علم تجربی يا
ّ
شاخهای از حکمت نظری است از تجربه استفاده میکنیم و تجربه
از بدیهیات ششگانهای است که در برهان مطرح میشود .برهان
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میتواند تجربی یا عقلی محض باشــد و بايد از اولیات و هر آنچه
که ما را به واقع میرســاند آغاز شود .دغدغه کشف واقع در بحث
حکمت جدی گرفته میشود .بوعلی در ابتدای منطق و الهیات شفا
به اين مسئله پرداخته اســت .فارابی نيز ،در منطقیات خود بهنحو
بسیار مفصل وارد بحث شده است .گاهی میگوید یقینیات (آنچه
که مطابق با واقع است) سه دسته هستند :عملی ،نظری ،منطقی.
این دغدغه نسبت به علوم برهاني و مباديآنها بسیار ارزشمند است،
به شــرطی که کسی بتواند آن را تثبیت کند .شاید کسی در همین
ابتدا بگوید چه کسی اولیات را برهانی دانسته است؟ دست بر قضا
این کار صورت گرفته و تحلیل آن نیز ارائه شده است اما من قصد
ورود به آن را ندارم.

بنابراین در حکمت ما با یک علم نظاممند برهانی برای رسیدن به
واقع روبهرو هستیم؛ اعم از اینکه از طبیعیات حکمت بحث کنیم یا
از ریاضیات ،مابعدالطبیعه ،حکمت مدنی و  ...حکمت عملی نیز که
در این زیرمجموعه قرار میگیرد با همین اندیشه مالحظه میشود.

کسانی مباحث حکمت عملی و بایدها و نبایدها را مطرح میکنند
ولــی دغدغههای برهانی ندارند و نوعــ ًا با نظر به متکلمان بحث
میکنند و از مثالهایی نظیر «شــکر منعِم واجب است» استفاده
میکننــد .بوعلی و حتی فارابی با این افراد وارد دعوا میشــوند و
ازآنجاکه متکلمان پایه بحث خود را محکم نبستهاند بوعلی و فارابی
کار آنها را مشــهوری میدانند .تبعیت این افراد از متکلمان باعث
شده تا حکمت عملی نیز مشهوری دانسته شود .درحالیکه بوعلی
و فارابی بین این دو فاصله جدی گذاشتهاند و حتی بوعلی میگوید
این مشهورات اگر برهانی شود جزء حکمت عملی است؛ ولي آنچه
را که مبنای آن مشــهورات است و در فضای جدلی طرح میشود
نمیتوان حکمت دانست مگر اینکه بتوانیم آن را برهانی کنیم.

بنابراین حکمت اعم از اینکه نظری باشد یا عملی به دانشها و علم
نظاممند معطوف به واقع و رسیدن به واقع آنگونه که هست نظر
دارد و طبیعت ًا روش خاص آن برهانی است .اگر این معنا درست باشد
و در باب حکمت عملی نیز بتوان آن را پیاده کرد با مبنای محکمی
روبهرو خواهیم شد .اینطور نیست که هرکس هر طور بخواهد وارد
شود و بحث را پیش ببرد ،از مقدمات مشهوری استفاده کند و بگوید
من اینگونه میفهمم یا آن را به بنای عقال نســبت دهد .هرکس
میخواهد در این زمینه مشارکت کند باید نشان دهد که به چه دلیل
ادعای او جزء بدیهیات است یا از آنها منتج میشود .بنای فارابی و
بوعلی اینطور بوده است.

مقایسۀ حکمت عملی با حکمت نظری

نکته دیگر پیرامون آن چیزی است که حکمت را به دو قسم نظری
و عملی تقسیم میکند .حکمت عملی او ًال حکمت است؛ یعنی علم
رسیدن به واقع آنگونهکه هست .این شرط آن را برهانی و نظاممند
میکند .ثانی ًا عملی اســت .حکما وقتی به حکمت عملی میرسند
میگویند اساس ًا حکمت ،علم به حقایق به قدر طاقت بشر است.

سپس در تقســیم حکمت به نظری و عملی میگویند حقایق دو
دسته هستند حقایق نظری و حقایق عملی .به تعبیر دیگر حقایقی
هســتند که منوط به اراده و فعل ما نیســتند و وظیفۀ ما در مورد
آنها صرف ًا تماشاگری و گزارشــگری است .حکمت نظری به اين
حقايق ميپردازد و غایت آن معرفت به واقع و رسیدن به حق درباره
اينگونه از حقايق است .اما حقایقی که در حیطه اراده و عمل ما قرار
دارند و هویت آنها از اراده ما پدید میآیند و به تعبیر دیگر موجوداتی
که باید با اراده ما پدید بیایند موضوع بحث حکمت عملي هستند.
اينها هم نوعي از حقايق و واقعيات هستند که حکمت عملي قصد
کشف و شناخت آنها را دارد.

در تعریف حکمت گاهی گفته میشود علم به حقایق و گاهی گفته
میشود علم به موجودات؛ منظور از موجودات همان اموری است که
باید با اراده ما پدید آیند که حوزه حکمت عملی و معطوف به عمل
است .فیلسوف میگوید حقایق عملی فی حد ذاته حقایقی هستند
که ما باید به آن دست پیدا کنیم .همانطورکه جناب دکتر جوادی
فرمودند حکمت عملی خاصیت کشــف دارد؛ بنابراین ازآنجاکه به
دنبال یافتن واقع هستند باید برهانی باشد .اما این واقع ،واقع از سنخ
عمل است و برای رسیدن به آن طبیعت ًا باید در فضای اراده و عمل
انسانی طرح شود .این قید از آن جهت است که شاید بعداً بتوان این
بحث را مطرح کرد که آیا حکمت عملی در محدوده اراده انسان است
یا در مورد هر موجود خردمند دارای عقل و شــعور و اراده نیز مطرح
اســت؛ هرچند اراده آن احدی المشــیة باشد مانند حضرت حق؟ این
بحثی است که در جای خود باید به آن پرداخت .اگر حکمت عملی
ما استمرار یابد و این مسائل را حل کند؛ میفهمیم که چرا خداوند در
مواردی میفرماید :بر من است که چنین کنم .این ادبیات در فرهنگ
قرآنی زیاد به کار میرود ولی متأســفانه ما هنوز تصویر درستی از
آن نداریم .بعضی ســعی دارند آن را بر اساس س ّنت خدا و به شکل
هستیشناختی حل کنند ولی به نظر من چیزی فراتر از این است.

خاصیت ذاتی
بههرحال ،حقیقت معطوف به اراده حقیقتی است که
ّ
دارد .همانطورکه در برهان گفته میشــود که حقایق ،خودشــان

ذاتیاتی دارند که ما باید آنها را کشف کنیم در اینجا نیز باید بگوییم
حقایق عملی ،خودشان ذاتیاتی دارند که باید آنها را کشف کنیم .اگر
کسی معتقد باشــد که حکمت عملی برهانی نیست نیازی به این
بحث ندارد ولی کســی که آن را برهانی میداند باید به این نکته
توجه کند .مث ً
ال اگر حسن را ذاتی عدل بدانیم باید دلیل آن را بیان
کنیم تا به امری برسیم که اولی باشد و پایه قرار گیرد.

این مسائل باعث میشــود بتوانیم بگوییم حکمت عملی حکمت
در بــاب حقایق معطوف به اراده و عمل اســت یا اگر کوتاه بیاییم
میتوانیم بگوییم حقایق معطوف به اراده و عمل انســانی است و
به دنبال کشــف حقایق ذاتی اين سنخ حقايق است .دراینصورت
باید بر اســاس ضوابط ،ذاتیات اين حقايق را بر اســاس اولیات یا
منتج از اولیات بهدست آوريم و راه ديگري براي استنتاج و رسيدن
به قضاياي جديدي وجود ندارد .معنای این ســخن آن اســت که
همانطورکــه میتوانیم در حکمت نظری بگوییم موجودی به نام
واجبالوجود هســت و ما میخواهیم بشناســیم که دقیق ًا چیست،
میتوانیم بگوییم موجودی به نام عدالت در ميان موجودات ارادي
هست و باید ببینیم چه ذاتیات و چه خاصیتهايي دارد.

ایــن نحوه نگرش تلقی ما درباره حکمــت عملي را تغییر میدهد؛
بهگونهايکه در اين علم بایــد به دنبال واقعیات عملی بگردیم .بر
همین اســاس میتوانیم موضوع علم حکمت عملی را موجودات یا
حقایق (هر دو تعبیــر را بوعلی و فارابی به کار میبرند) معطوف به
عمل و اراده بدانيم .وقتی چنین شد یک علم کالن پدید میآید که
در آن از کلیات صحبت میشود و اص ً
ال از جزئیات بحث نمیشود؛
مثل فیزیک و فلســفه قواعد کلی دارد و کاشف از واقعيات خارجي
است.

تمایز عقل عملی جزئی از عقل عملی کلی و جایگاه آن در حیات

انسان

گاهي گفته ميشود در حکمت عملي با عقل عملي روبهرو هستيم
که اين يک اصطالح خاص اســت .مشهور حکما بیان دیگری را
بــرای عقل عملی به کار بردهاند که در آن عقل عملی یعنی عقل
عملی تدبیری جزئی سرصحنه .چنین چیزی غیر از آن است که ما
در عقل عملی مربوط به حکمت عملی با آن روبهرو هستیم .با توجه
به سنت فلسفي ما ،اگر از فالسفه بپرسیم در پاسخ خواهند گفت که
حکمت عملی از عقل نظری بر آمده است .درحاليکه به نظر بنده،
اگر ســنت فلسفی ما در مباحث حکمت عملی ادامه مییافت و بر
روي هویت عقل عملی و هویت عقل نظری بيشتر کار ميشد نشان
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داده میشد که حکمت عملي برآمده از نوعي عقل کنشگر است.
ولي فع ً
ال بر اساس سنت حکمي ما ،عرفا و فیلسوفان هم در حکمت
نظری و هم در حکمت عملی از عقل نظری سخن میگویند؛ چون
خاصیت کشف و کلیت در آن وجود دارد.
واقعیت این است که به نظر بنده ،میتوان از موقعیت و هویت متفاوت
عقل در حکمت عملي و نظري سخن گفت .در حکمت عملي ،عقل
نيازمند به موقعیت کنشگری است که هویت کنشگری را در عقل
ایجاد میکند .این موقعیت غیر از موقعیت تماشاگری و گزارشگری
است و ضوابط خاص خود را میطلبد .به همین دلیل ما مجبوریم
عقل حاضر در حکمت عملي را عقل عملی بنامیم .عقل عملیای
که در حکمت عملی به کار میرود عقل عملی ذاتیاب است که با
ذاتها و هویات کلی سر و کار دارد .در کنار عقل عملی ذاتیاب با
چیز دیگری به نام عقل عملی جزئی سرصحنه مواجه هستیم .اگر
مباحث حکمت عملی و علم النفس ما گسترش یابد میتوانیم این
نوع عقل را به درستی تبیین کنیم.

بوعلی در مورد عقل عملی جزئی دچار تردید اســت و ميگويد به
اشتراک لفظ میتوان آن را عقل دانست .این بیان بهخاطر آن است
کــه میداند عقل در حیطه کلیات عمل میکند نه در موارد جزئی
و سرصحنه .مث ً
ال در یک موقعیت میبیند ظلمی صورت میگیرد
میگوید باید در برابر آن بایســتم این غیر از قاعدههای کلی است.
بوعلی میپذیرد که عقل عملی جزئی از حکمت عملی یا فرهنگ
(مشهورات) بهعنوان کلیات اســتفاده میکند و خودش صغری و
کبری را ترتیب میدهد .جزئیات را هم با اســتفاده از آنچه که در
صحنه اتفاق میافتد بهدست میآورد .حکم را نیز بر اساس آنچه که
در صحنه اتفاق میافتد تعیین میکند .اما در نهایت میگوید بهنحو
اشتراک میتوان عنوان عقل به آن داد .در اینجا این اشکال مطرح
میشود که اگر عقل عملی جزئی خودش صغری و کبری را ترتیب
میدهد پس چرا در مورد عقل بودن آن تردید دارید؟
بنابراین وقتی از حکمت عملی ســخن میگوییم باید دقت داشته
باشیم که عقلی عملی کلی ذاتیاب در رأس کار قرار دارد .موضوع
آن حقایق عملی یا حقایق معطوف به عمل یا حقایق منوط به اراده
و عمل ما است .طبیعت ًا مسائل آن نیز در همین حوزه رقم میخورد.
گستره فعاليتهای عقل عملی و اقسام حکمت عملی

حکمت عملی اساســ ًا قواعد کالن مربوط به حوزۀ عمل است و به
همین دلیل يابنده آن ،عقل عملی ذاتیاب میگویند؛ به این معنا
که حقایقی را مییابد و قواعد کلی از آنها بهدست میآید .به همین
10
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دلیــل این امکان وجود دارد کــه از آن اخالق برآید ،همچنان که
میبینیم علم اخالق فلسفی چنین تالشی میکند؛ یا فلسفه سیاسی
مانند تدبیر مدن از آن به دســت آید؛ یا در فضای دیگر تدبیر منزل
از آن حاصل شود.

عقل تدبیری اگر پخته شود فضاهای مدیریتی را به خوبي پوشش
خواهد داد .اما متأســفانه ما هنوز کار زیــادی در این زمینه انجام
ندادهایم .به اعتقاد بنده در مورد عقل تدبیری جزئی که تکنیک نیز
از آن بر میآید میتوان ضوابطی تعریف کرد و آنها را توضیح داد.

آیا سنت فلسفی ما فقط باید همین سه تقسیم را در مورد زیرمجموعه
حکمت عملی بیان میکرد؟ آیا این امکان وجود ندارد که مث ً
ال تدبیر
مدن تقســیماتی پیدا کند؟ بنده معتقدم چون این تقسیمها را ادامه
ندادیم سنت فلسفیمان توقف پیدا کرده است .به نظرم بیش و پیش
از همه فارابی پیشرفتهای فراوانی را ایجاد کرد.

این نکته را هم اضافــه کنم که اگر بگوییم حوزه عقل عملی نیم
یا حتی بیش از نیمی از حقیقت انسان را تشکیل داده است ،سخن
خالفی نیســت .باید این حوزه را بهنحو گستردهتر بررسی کرد .به
تعبیر دیگر ،انسان به عنوان یک موجود کنشگر و سازنده حوزهها
و حیطههای مربوط به خود (اعم از طبیعت ،جامعه و  ،)...حتی برای
اینکــه تعلیمات الزم را در حــوزه عقل نظری ببیند به این ویژگی
کنشگری نیاز دارد .او باید به دنبال علم برود و این باید در همین
حوزه عقل عملی برای او حاصل میشود.

ما این حوزه را دســت کم گرفتهایم .حال آنکه تمام ســازندگیها،
کنشهــا و تمام آنچه را که با آن حوزه انســانی خود اعم از تمدن،
جامعه و  ...را میسازیم منوط به حکمت عملی است .به تعبیر دیگر
اگر حوزه کنشگری از انســان گرفته شــود او در صفر میماند .او
بخواهد یا نخواهد حوزه کنشگری را از ابتدا دارد زیرا از ابتدا ناقص
اســت و اگر کنشگری از او گرفته شود به دنبال حکمت نظری و
حکمت عملی هم نمیرود .آنچه که انسان را تحریک میکند ،بهویژه
درجاییکه نیاز عقالنیت او تأمین شــده عقل عملی است .ساخت
انسان ،ساخت جامعه و تمدن منوط به عقل عملی است و از همین
جهت است که پرداختن به آن اهمیت دارد .باید بهنحو عالمانه به آن
بپردازیم و با انضباط ویژه در مورد آن کار کنیم .بهگونهای که حتی
اگر کسی مطلبی را گفت بتوانیم بگوییم از روی مغالطه گفته است.

آنچه که بهعنوان حکمت عملی بهصورت برهانی از فارابی و بوعلی
به ما رســیده است متأسفانه هنوز وضوح الزم را ندارد .آنگونه که
در حکمت نظری سالیان ســال تالش کردیم در این مورد تالش

نکردهایم تا بتوانیم مث ً
ال گزارههای اولی را وضوح ببخشیم .این به
آن معنا نیست که چنین گزارههایی وجود ندارد ،من میتوانم همین
االن آنها را نشــان بدهم .منظورم این است که آنگونه که اصولی
نظیر اصل عدم تناقض و اصل واقعیت در حکمت نظری پردازش
شده ،در حکمت عملی این پردازشها صورت نگرفته و این بهخاطر آن
است که این حوزه در همان مراحل اولیه مانده و امتداد نیافته است.
جمعبندی دبير علمی از محور نخست

دبیر علمی :از اســاتید بزرگوار سپاسگزارم .هر دو استاد ارجمند بر
این نکته تأکید فرمودند که حکمت عملی دانش منســجمی است
حاصل از ق ّوه ناطقه است و همه قواعد ق ّوه ناطقه در آن جاري است.
از جمله آنکه در اين دانش ،کلیات ،ذاتیات ،کشــف واقع و  ...مورد
توجه قرار ميگيرد .همانگونهکه در حکمت نظري هم اين مسائل
بررسي ميشود .حکمت عملی دانشــی است که عالوه بر کشف
حقایق ،به حقایقی نظر دارد که معطوف به عمل و ارادۀ انسان است
به غایت ایجاد تصرف و استنباط صناعات و. ...

دال مرکزی و شــاهبیت سخن هر دو استاد ارجمند این بود که این
دانش همانند حکمت نظری ،حاصل قوه ناطقه است و در نتیجه از
همان روش حکمت نظری که روش برهانی است استفاده میکند.
حکمت عملی دانشی است که با روش برهانی تولید میشود .هرچند
ممکن است ما از حیث تاریخی عقب باشیم و در اثر کمکاری در این
حوزه بعضی از عناصر آن هنوز برای ما روشــن نشده باشد ،اما این
دانش مانند حکمت نظری از شــاخههای حکمت است و با برهان
ســروکار دارد .اگر در مواردی در آثار حکما مشاهده میکنیم که به
مشهورات پرداختهاند از باب پاسخ به شبهاتی است که وجود داشته
و کارهایی که توسط متکلمان صورت گرفته است.
 دوم :امکان تحقق حکمت عملی

ازهمینجا به محور دوم پل میزنم .از یک ســو فرمودید که دانش
حکمت عملی یک دانش برهانی است و میدانیم که برهان شرایط
خاص خود را دارد .از ســوی دیگر فرمودید که این
و ویژگیهای ّ
دانش معطوف به عمل و اراده انســان است و حقایق و موجودات
عملی و ارادی را مورد توجه قرار میدهد (به تعبیر فارابی مشــغول
مطالعه اشــیاء انسانی اســت) .اشیاء انســانی دچار تغییر و تحول
میشوند و دائم ًا بسته به شرایط انسانی ،زمانی ،مکانی و جغرافیایی
دچار تحول میشوند ،و اساس ًا انسان موجودی است که به سختی
قابل پیشبینی است.

اکنون این پرســش مطرح است که با توجه به ویژگی موضوع این

دانش و با توجه به اینکه روش آن را برهانی دانستیم ،چنین دانشی
چگونــه امکان تحقق دارد؟ برهان با کلیات ،ذاتیات ،اولیات و امور
دائمی ســروکار دارد .تغییر و تحول انسانی موجب تغییر و تحول
در فعل و ارادۀ او میشــود که موضوع حکمت عملی است .چگونه
میتوان چنین موضوع متغيري را با روش برهانی جمع کرد؟ اساس ًا
آیا چنین دانشی قابل تحقق است؟ آیا واقع ًا ما با یک دانش حقیقی
مواجه هستیم یا چنانکه برخی معتقد هستند ما با یک دانش اعتباری
با یافتههای اعتباری و از سنخ اعتباریات مواجه هستیم؟
تذکر یک نکته مربوط به بحث قبل

دکتر محسن جوادی :در مورد اینکه حکما متهم شدهاند به اینکه
امر اخالقی را جزء مشــهورات میدانند ،مشکل بیش از آن چیزی
است که ابتدا به نظر میرسد .چراکه بعضی از بزرگان ما نظیر شهید
مطهری در جایی میگوید هیچیک از حکما حســن و قبح عقلی
را قبول ندارند .این ســخن از ایشان بســیار عجیب است .مرحوم
آقای طباطبایی نیز اعتباریات را مطرح میکند که بهنحوی امتداد
مشهورات حساب شده است و مقاالت مهمی در مورد اعتباریات از
ابنسینا تا عالمه طباطبایی نوشتهاند.

غیر از آنچه که حضرت استاد از اشارات ابنسینا بیان کردند ،ابنسینا
حتی حســن عدل را که اولیترین و بدیهیترین امر اســت نیز از
مشهورات میداند .همه اینها نشان میدهد که ما باید کاوش کنیم
و بفهمیم که منظور چیســت .جالب است که این نکته مورد توجه
محققان غربی نیز قرار گرفته است .آنها پروژههای متعددی در مورد
ابنسینا دارند تا بررسی کنند که آیا او به برساختگرایی 7مشهورات
و اعتباریات اعتقاد دارد؟ این نشــان میدهــد که رگههایی از این
نظریه در سخنان او وجود دارد.

همانطورکه فرمودند اگر این حوزه کمیبیشــتر بســط مییافت
تا اشــکاالت روشنتر میشد .ممکن اســت پاسخهایی برای این
اشکاالت داشــته باشیم .کما اینکه اشــاره کردند ابنسینا در شفا
برخالف اشارات میگوید بسیاری از احکام اخالقی هر چند مشهور
هستند قابلیت برهان نیز دارند.

به نظرم قبل از اینکه دیگران وارد این بحث شوند و آن را بر اساس
عالیق خودشان دنبال کنند ،الزم است محققان جوان در این زمینه
بهصورت کام ً
ال روشن کار کنند تا معلوم شود که چرا ابنسینا چنین
سخنی گفته است .اینکه شهید مطهری در مورد حکما میگوید من
حکیمی را ندیدم که به حسن و قبح عقلی قائل باشد نشان میدهد
که همه حکما به مشهورات قائل هستند.
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اگر این نکته که استاد در مورد عقل عملی تدبیری فرمودند لحاظ
شود شاید بتوان گفت بسیاری از سخنان حکما در مورد مشهورات
مربوط به اینجا اســت .در حال حاضر قصد ندارم این مسئله را حل
کنم بلکه فقط میخواهم بگویم عمق این مشکل بسیار زیاد است
و برای اینکه بتوانیم بگوییم روش این دانش در تاریخ برهانی بوده
است باید این مشکالت را حل کنیم.
امکان به کارگیری برهان در حوزه امور عملی

بســیاری از حکما از زمان ارسطو معتقدند که به کارگیری حکمت
عملی با مفهوم حکمت و برهان در حوزه امور عملی از جمله اخالق
و سیاســت امری ممکن است .زیرا انسان قوهای به نام قوه شهود
(نوس) دارد که بدیهیات را درک میکند .همانطورکه محال بودن
اجتماع نقیضین را درک میکند ،خوبی عدالت را هم درک میکند
و این میتواند بنیادی برای حکمت عملی باشد.

ارســطو قدرتهای عقلی که قادر به کشف هستند را بر سه قسم
میداند :نوس ،ســوفیا و اپیستمه و معتقد است که هر یک از اینها
میتوانند در امور اخالقی و عملی نیز وارد شــوند .بنابراین از نظر
کســی مانند ارســطو به راحتی میتوان در مورد این امور سخن
گفت؛ حتی با اســتدالل هم به نتیجه میرسیم و الزم نیست حتم ًا
از بدیهیات استفاده کنیم .مث ً
ال درباره اودایمونیا (سعادت) استدالل
میکند .یا کمال انسان را بهعنوان یک امر حقیقی در نظر میگیرد
و هرچند در حال حاضر محقق نشده باشد اما معتقد است میتوانیم
با بررسی بگوییم کمال این موجود این است .بنابراین علیاالصول
میپذیرند که با اســتدالل ،برهان و شــهود که قوای حقیقتیاب
هستند میتوانیم در مورد امور عملی نیز بحث کنیم.
تمايز میان حاالت انساني متغير و حاالت انساني ثابت و نسبت
آنها با حکمت عملي

نکته اساســی که در این مورد باید به آن توجه داشت تنوع الیههای
دانش عملی اســت .الیههای دانش عملی همه از یک نوع نیستند.
نوعی از آنکه بهصورت کلی و برهانی اســت حکمت عملی را پدید
میآورد .اما دانش عملی منحصر در حکمت عملی نیست .معمو ًال قدما
در این مورد از مثال پزشکی استفاده میکردند .پزشکی دانشی است
که در مورد بیماریها و داروها بهصورت کلی بحث میکند .اما آنجا
که روی یک بیمار خاص بحث میکند از دانش کلی متفاوت میشود.
در اشیاء انســانی نیز همینطور است .بعضی از اشیاء انسانی ثابت
هســتند و هیچگاه تغییر نمیکنند .مث ً
ال حکمت عملی میتواند از
سعادت و کمال انسان بحث کند .زیرا این امور مربوط به نوع انسان
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هستند و بین افراد انسانی تفاوتی در این خصوص نیست .مگر اینکه
دیدگاههای تکاملی داروینیســتی را پیش بکشــیم که در مورد آن
اجماعی صورت نگرفته است .اما در دیدگاهی که برای ذات انسانی
تقرری قائل است ،بحث از کمال ذات انسان هم برهانی و استداللی
خواهد بود .این امور نیز شیء انسانی هستند ولی شیء انسانیای که
تغییر و تحول چندانی ندارد.

اگر بحث بر ســر کمال یک شخص باشد ،چون اشیاء فردی دچار
تغییر میشوند این اشکال وارد است .ولی این به اخالق اختصاص
ندارد و در امور جزئی دیگر نیز مطرح است .حکم امور جزئی با امور
کلی متفاوت است .مث ً
ال در پزشــکی جزئیات و نسخهها متفاوت
هستند .در زمان افالطون نیز این مسائل مطرح بود .کسی به سقراط
میگوید که پزشکی اساس ًا علم نیست زیرا برای هر کس یک نسخه
میدهد .ســقراط میگوید این مسئله با علم بودن پزشکی منافاتی
ندارد .علم بودن پزشــکی ناشــی از وجه کلی آن است ولی اینکه
متناسب با خصوصیات جسمی افراد متفاوت میشود ناشی از کلی
بودن آن نیست.

بنابراین در پاســخ به پرســش از امکان حکمت عملی باید بگویم
که حکمت عملی کام ً
ال ممکن اســت و ســوفیا ،نوس و اپیستمه
قوایی هستند که در تحقق آن به ما کمک میکنند .بنابراین بهطور
خالصه باید گفت که برای انسان این امکان وجود دارد که با قوای
کلیات حکمت و امر اخالقی را بهدســت آورد که همان
عقلی خود ّ
حکمت عملی است .اما اگر وارد جزئیات و اشیاء جزئی انسانی شود،
چون این امور دچار تغییر میشوند طبیعت ًا علم کلی به دست نمیآید.
ولی این مسئله با علم کلی که در مورد کلیت اشیاء انسانی یا در مورد
جوامع انسانی در کلیت خود صحبت میکند منافاتی ندارد.

سخن منکران تحقق حکمت عملي

برخی از دو جهت منکر حکمت عملی هستند .1 :یک گروه کسانی
هســتند که میگویند اساســ ًا امر اخالقی هنجاری نداریم .به این
معنا که مث ً
ال برای رســیدن به کمال یــا غایت ،عقل ما حق ندارد
و نمیتواند در مورد اینکه آیا آن غایت به صالح اســت یا به فساد،
خوب است یا بد صحبت کند .غایتها را امیال ما مشخص میکنند.
وظیفۀ عقل صرف ًا حســابگری است و میتواند راه رسیدن به آن
غایت را پیدا کند .این دیدگاه هیوم اســت که عقل را صرف ًا ابزاری
برای برآوردن امیال است .به تعبیر خود هیوم عقل برده امیال است.
کسی مانند هیوم معتقد است با عقل نمیتوان در مورد خوب و بد
صحبت کرد و خوب و بد از طریق میل مشــخص میشــوند .اگر

این دیدگاه را بپذیریم حکمت عملی نخواهیم داشــت چون عقل
حق ندارد از مصلحت یا مفســده بودن امور صحبت کند .اما فرض
این است که نگاه ما هیومی نیست .دیدگاه اشاعره نیز تقریب ًا شبیه
دیدگاه هیوم است .مرحوم مطهری از مرحوم بروجردی نقل میکرد
که اخیاریون ما متأثر از هیوم هستند .ممکن است این نقل صحیح
نباشــد و اشتباهی در آن صورت گرفته باشد .من فع ً
ال با درستی یا
نادرســتی آن کاری ندارم و صرف ًا به این منظور نقل میکنم که در
شــما ایجاد انگیزه کنم .این تأثیر از جهت ضددینی نیست بلکه از
این جهت است که به عقل قدرت تشخیص مصلحت و مفسده را
نمیدهند.

 .2کسان دیگری هم هســتند که مثل اشاعره نیستند اما در حق
عقل کملطفی میکنند .مطلب جالبی از شــهید مط ّهری است که
من در هیچیک از آثارشان ندیدهام اما در سالنامه تشیع آن را دیدم.
مقالهای بود با عنوان حق عقل در اجتهاد از شهید مطهری که مقاله
فوقالعادهاي است .ایشان در این مقاله مینویسد بسیاری از بزرگان
ما از ترس اینکه در دام قیاس گرفتار نشوند ـ قیاسی که از راه ظن،
گمان و شباهتهای ظاهری حکم میکند و در هدایتهای ائمه از
گرفتار شــدن در دام آن تحذیر داده شده و مطرود بزرگان ما است
ـ گرفتار تفریط در حق عقل شــدهاند و از آن حدی که باید از عقل
در اخالق ،فقه ،حقوق و اصول اســتفاده میشد غافل شدند .یعنی
از ترس اینکه دچار افراط نشوند و در دام قیاس نیافتند دچار تفریط
شدند.
ولي به نظر ما در موارد جزئی حکمت عملی ممکن است فرد نتواند
تصمیم اخالقی بگیرد و با برهان و استدالل ثابت کند اما در کلیات
آن برهان و استدالل وجود دارد.

اســتاد یزدانپناه :استفاده کردیم .فقط این نکته را عرض کنم که
وقتی گفتیم حکمت عملی به حقایق کلی و ذوات معطوف به عمل
توجه دارد ،کلی در مباحث فیلســوفان و در فضای معرفتشناسی،
فوق شرایط و حاالت متغيير و غير ثابت است .به تعبیر دیگر وقتي از
يک حقيقت کلي سخن ميگوييم ،ديگر غیرقابل پیشبینی نخواهد
بود ،بلکه در آنجا به ذات امور دست یافتهایم و این ذات در هرجا و
در هر حوزهای باشد همان است و ثابت و بدون تغيير است.
پیشبینیپذيري اعمال عقل عملی جزئی تدبیری

مطلب دیگر در مورد خللهای ناشی از عدم امتداد مباحث حکمت
عملی این است که در عقل عملی تدبیری سرصحنه که معمو ًال با
جزئیات مواجه است ،یکی از مسائل این است که آیا ضوابطی برای

پیشبینی داریم؟ هر چند که وقتی به ذات و حقیقت امور دست پیدا
کنیم در پیشبینی خللی نخواهیم داشت .اما در عقل عملی جزئی
نیز میتوان به ضوابطی دست یافت.

در ایــن مورد باید زوایای پنهان حقیقت کنشگری انســان نظیر
اینکه معنا چگونه در کار او حاضر میشــود و اثرگذار خواهد بود را
مورد بررســی جدی قرار دهیم .چون انسان موجود کنشگر ارادی
ـ شعوری است و بر اســاس اندیشه پیش میرود ،باید دید که آن
اندیشهها چیست و چگونه میتواند تأثیرگذار باشد .حتی میتوانیم
تعبیر فرهنگ را به کار ببریم .فرهنگ پیشبینیپذیر است ،به شرط
اینکه قواعد کلی و کالن آن را به دســت آوریم .هر چند بخواهیم
بهصورت جزئی بحث کنیــم و فرهنگ بهخصوص یک منطقه را
پیاده کنیم.

یقین ًا حوزه انسانی دشواریهای خاص خود را دارد و مانند جمادات
و طبیعت لَخت نیست که بتوان از تمامی واکنشهای آن بهراحتی
و به سرعت خبر داد .درعینحال در حوزه انسانی نیز عنصر اراده یا
عنصر معنا ضوابط خاص خود را دارند .علمهایی که پشتیبانیکنندۀ
این امور هستند باید پدید آیند .آنچه در مورد حکمت عملی گفتیم
در جای خود محفوظ است اما همین عقل عملی تدبیری سرصحنه
نیز پشتوانههایی میخواهد که باید آنها را احصا کرد .حتی در مورد
مهارتها که فضا علمی چنــدان غلیظی هم ندارد میتوان قواعد
کلی ایجاد کرد .در حوزه کالن هم که حکم کلی همواره وجود دارد
و معنا ندارد که با تغییر صحنه فضا نیز تغییر کند.
لزوم توجه به ميراث حکمت عملی و ضرورت گسترش آن

این نکته را عرض کنم که هر چند فارابی و بعضی دیگر از بزرگان
حتی مباحث هستیشناسانه خود را معطوف به حکمت عملی بیان
کردهاند ،بعدها حکمت عملی مغفول واقع شد و حکما فقط به تقویت
مباحث هستیشناســانه پرداختند .البته این هم در جای خود خوب
است چون در حال حاضر پشتوانههای هستیشناسانه محکمی داریم
که میتواند حکمت عملی ما را جلو ببرد .مث ً
ال بعضی از اندیشههای
صدرا میتواند تحلیلهای بسیار عمیقی از حکمت عملی را سامان
دهد .اما به اعتقاد من چون حوزههای ما از تدریس حکمت عملی
غافل شدند بعضی از بزرگان ما از این میراث منقطع شدند.

فرض کنید علمی وجود دارد که پیشــرفت خود را کرده است و ما
در ادامه بايد از نقطهاي که علم در حال حاضر در آن اســت شروع
کنيــم و به پيش رويم ولي ما االن در حکمت عملي تقريبا بايد از
صفر شــروعکنیم؛ اینکه ما از صفر شــروع کنیم یک چیز است و
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اينکه از نقطهای که علم در حال حاضر در آن اســت شروع کردن
چیز دیگری است.

نکته ديگر آن اســت که در همين ميراثي که از حکما در حکمت
عملي باقي مانده است خوب کار نشده است .به عنوان مثال بياني
که از بوعلی نقل شده و واقع ًا جزء مشکالت است؛ بوعلی در برهان
قبیح را جزء مشهورات میداند .البته بعد از آن
شفا عدل ٌ
حسن و ظلم ٌ
به سرعت میگوید اگر به حسب اولیات موجود در مق ّدمات بسنجیم
درست است بگوييم از برهانيات است .بوعلی با متکلّمان در تعارض
حسن را ذاتی عقل میدانند .بوعلی میگوید
است .متکلمان عدل
ٌ
ما باید با چند مقدمه برهاني به این نتیجه برسیم و اگر آن مق ّدمات
را نادیده بگیریم چنین باوری جزء مشهورات است نه از اوليات .این
مطالب در تراث ما باید مورد بررسی قرار بگیرد .من در درسهایی
که در حوزه داشتهام بخشــی از متون بوعلی و فارابی را خواندهام.
جالب است که بوعلی ح ّتی عقل مدنی مشهوری درست کرده است.
برای بحث فرهنگ در هر جامعه ادبیات عقل مدنی را مطرح کرده
اســت .درعینحال تمام این موارد را توضیح داده و یک حوزه را از
حوزۀ دیگر جدا کرده است.

ازاینجهتکه من فکر میکنم از میراثمان در خصوص اعتباریات
فاصلــه گرفتهایم و از آنها غافل شــدهایم .حتی نوع قلم بعضی از
بزرگان نشان میدهد که از این میراث بیخبر هستند .از طرف دیگر،
در حال حاضر شرایط خوبی فراهم شده و اندیشههایی از غرب در
14
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فضای فلسفه اخالق مطرح شده است ،همچنين دغدغههای تمدنی
به ما فشار میآورد ،حوزههای گستردۀ کاری پیش روی ما قرار دارد
و در کنار اینها وصل به میراث هم در حال انجام شــدن اســت يا
به عبارت ديگر مجبور شــدیم که باالخره به میراث متصل شویم.
بنابراین باید با تالش مضاعف جهت برهانی کار را به شدت قوی
کنیم .در حال حاضر چون قوی و روشــن نیست باعث میشود که
بعضی از آن رویگردان باشند.
خلط ميان مباحث اصولي

از سوی دیگر ،خلط میان مشهورات و اعتباریات فقهی و اصولی با
مشــهورات و اعتباریات اخالقی این ضایعه را به وجود آورده است
که بنای عقال به راحتی پذیرفته شــود ولی عقلی که از بنای عقال
قویتر اســت مورد قبول نيســت .جالب است که حتی در مباحث
اصولی ،آنجا که باید بنای عقال را بپذیریم بر پایه عقل عملی است.
اما به جز بعضی از بزرگان کمتر کسی از این بنیاد استفاده میکند.
اکثر اصولیان در اثبات بنای عقال به رئیس العقال بودن شارع مقدس
استناد میکنند.

به نظر من عقل عملی خامی در فضاهای اصولی ما در حرکت است
که گاهی خود را به سمت بنای عقال میبرد و به همین اندازه اکتفا
میکند ولي بايد روي آن کار شود و بين آنها تمايز ايجاد کرد .گرچه
همه ما بنای عقال را پذیرفتهایم ولی بیان شهید مط ّهری را باید به
ِج ّد مدنظر قرار دهیم؛ اینکه سهم عقل را به درستی نپرداختهاند .باید

یقینیات
سهم عقل به درستی داده شود و یقینیات وارد میدان شوندّ .
یقینیات برای ما
بسیار زیاد هستند و خداوند
سبحان هم بر اساس ّ
َ
ََ
ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً 8
اســتدالل میکند :أف َح ِسبتم أنما خلقناكم عبثا این آیه در حال
بیان یک امر بدیهی و برهانی است درحالیکه ما از آن خبر نداریم.
اعتباریات در سنتی که به دست ما رسیده بسیار غلیظ شده و جای
اندیشه و حکمت عملی برهانی را گرفته است .در حال حاضر باید با
یک تالش ویژه بیان رهبر معظم انقالب را محقق کنیم.

رابطه حکمت نظري و حکمت عملي

ایــن نکته را هم تذکر دهم کــه ورود به حکمت عملی به معنای
کنار گذاشتن حکمت نظری نیست .باید از حکمت نظری در مبانی
انسانشناسانه و هستیشناسانه استفاده کنیم؛ فارابی نیز این کار را
کرده است .اساس ًا حکمت نظری پایههای آغازین ورود به حکمت
عملی را فراهم میکند .حکمت عملی از صفر شروع نمیکند بلکه
از شناختهایی که حکمت نظری به آن میدهد آغاز میکند .بعد
از آن مباحث بدیهیای که بهعنوان پایههای اولی از آنها برخوردار
است را انتخاب میکند و جلو میرود.

بنابراین قدر سنتی که در حکمت نظری برای ما پدید آمده است را
باید بدانیم .اما همانطورکه رهبر معظم انقالب هم فرمودند امتدادها
را نیز باید پیگیری کنیم .این کار باعث میشود که اندیشه والیت
فقیه و حاکمیت دین را به راحتی اثبات کنیم .وقتی کســی اندیشه
پوپر را بــه راحتی نقل میکند و میگوید اگر در مباحث مربوط به

حاکمیت ،از ارزش و ســعادت بحث کنیم به استبداد ختم میشود،
در واقع در حال طرح یک استدالل در فضای حکمت عملی است.
چنین استداللی را به راحتی میتوان پاسخ داد .من نمیخواهم وارد
پاسخ شوم ،فقط میخواهم بگویم اگر ما از این سرمایه استفاده کنیم
عقالنیت کار خود را به ح ّدی باال میبریم که به ضرس قاطع تبدیل
میشود و کسی در آن خالفی نمیبیند.

بنابراین حکمت عملی برهانی اســت نــه اعتباری .در جزئیات نیز
میتوانیم قوانین را بیابیم به شرط اینکه علم آن را فراهم آوریم .ا ّما
متأسفانه همچنان در این زمینه کار نکردهایم .بعضی از غربیها در
این زمینه اندکی کار کردهاند .در علم اقتصاد میگویند هر انســانی
حسابگر است و بنیاد را بر حسابگری اینسویی قرار میدهد.

پیشنهاد بنده این است که اگر میخواهید به مباحث جامعهشناسی
و فرهنگ وارد شــوید ،افزون بر حکمت عملی باید از فلسفۀ علم
جامعهشناســی بهعنوان پایه اســتفاده کنید و در آن هم از مباحث
حکمت نظری و هم حکمت عملی مطرح کنید .در جامعهشناســی
نیز به حســب فلسفۀ جامعهشناسی باید پایههای فلسفی ما حاضر
شود .اگر اینها بسط پیدا کند همه مسائل به راحتی قابل پیشبینی
است .این پیشبینیپذیری در حد قوانینی است که به دست میآید.

دبیر علمی :سپاسگزارم .قبل از جمعبندی دو نکته را بیان میکنم:
همانطورکه هر دو اســتاد فرمودند این جلســه طبیعت ًا گنجایش
پرداختن به تکتک جزئیات مســائل طرح شده را ندارد .بسیاری
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از مســائل با این هدف در اینجا طرح میشــود که در ذهن شما
چالشهایی شــکل بگیرد و خودتان آنهــا را پیگیری کنید .ما هم
توگوها و
قصد داریم که در کارگروه حکمت عملی این ســنخ گف 
جلســات را ادامه دهیم تا بعضی از زوایای پنهان مسئله بیشتر باز
شــود .ديگر آنکه توصیه میکنم مقالــه حق عقل در اجتهاد را که
جناب آقای دکتر جوادی فرمودند حتم ًا ببینید .متأسفانه این مقاله در
مجموعهای از آثار استاد مطهری که چاپ شده است نیست ولی در
فضای مجازی در دسترس است .این مقاله واقع ًا از قلههای درخشان
زحمات علمی ایشان است.
جمعبندی دبير علمي از محور دوم

آقای دکتر جوادی در پاســخ به این پرسش که آیا حکمت عملی
امکانپذیر اســت فرمودند از دو ناحیه میتــوان امکان آن را مورد
تأیید و تأکید قرار دهیم:

یکی از ناحیه قوای شــناختی که در گذشته و از زمان ارسطو بر آن
تأکید میشــد .اعتقاد بر این بود که اکثر یا همه قوای شناختی این
امکان را دارند که در حیطه امور عملی وارد شــوند و شناخت ایجاد
کنند.
از ســوی دیگر چون حکمت یک امر کلی است تقریب ًا در حکمای
ما و در ســنتی که آن را مورد مطالعه قرار میدهیم کســی نیست
ازاينجهتکه در عمل انسانی با امور جزئی مواجه میشویم منکر
حکمت عملی باشــد .بلکه از آن حیث که انسان ذات متقرری دارد
و میتوان آن را در ضوابط کالن در آورد ،این امکان وجود دارد که
اشیاء انســانی بهصورت کلی و برهانی مورد مطالعه قرار بگیرند و
احکام کلی و قابل پیشبینی را برای انسان رقم بزنند .هر چند خارج
از اين مجموعه کسانی هستند که به دالیل دیگری امکان تحقق
چنین دانشی را انکار میکنند .البته دالیل آنها از آنچه که در فضاي
ســنت ما بحث شده است قدری متمایز است و شاید اثرات بعضی
از آنها در ســنت اسالمی نیز نمایان شده است؛ مانند اخباریون که
معتقدند عقل قدرت شناخت مصلحت و مفسده را ندارد.
حضرت استاد یزدانپناه نیز به این نکته اشاره فرمودند با وجود اینکه
در عمل انســانی با امور جزئی مواجه هســتیم اشیاء جزئی قابلیت
دارند تحت ضوابط و قواعد کلی درآیند و به این ترتیب قاعدهپذیر
و پیشبینیپذیر هستند .عنصر اراده و معنای انسانی خالی از امکان
مطالعه و در آمدن در ضوابط کلی و قواعد کالن نیســت .هر چند
در مطالعات ميراث ما ،انقطاع تاریخی پدید آمده و اين احیان ًا رهزن
شــده و ســمت و ســوی مطالعات ناظر به عمل و اراده انسانی را
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بهگونهای جهت داده اســت که آن میراث تا حدی کمرنگ شود.
مسئله اعتباریت و نیز ورود مسئله مشهورات ،کمتوجهی به برهان
و عدم مطالعه دقیق خصوصيات برهانی حکمت ،تا حدودی ناظر به
این انقطاع است.
 سوم :ضرورت احياي حکمت عملي

از همینجا وارد محور سوم میشوم .همانطور که استاد یزدانپناه
فرمودند در این مسئله یک انقطاع تاریخی پدید آمده و به میراث کم
توجهي شــده است .در ميراث حکمي ما ،فارابی شاید بیش از سایر
حکمای اسالمی به حکمت عملي پرداخته است .او از میراث یونان
به خصوص ارسطو استفاده بسيار کرد .بعضی مانند ابنمسکویه و
دیگران هم بهصورتی دیگر به این حوزه پرداختند .وقتی اين ميراث
به ابنسینا میرسد ميبينيم او بهصورت گسترده وارد اين بحثها
نميشود و همانگونهکه مث ً
ال منطق و فلسفه اولي را گسترش داد،
بــه حکمت عملي نپرداخت .بعــد از او ،جز بعضی از مطالعاتی که
امثــال خواجه در این حوزه انجام دادند ،کار بر روي حکمت عملي،
رفته رفته کمرنگتر شد .هر چند گاهي سیاستنامهها و کتابهاي
اخالقي نوشــته شد يا گاهي بخشــي از کتابهاي جامع حکمي،
بــه حکمت عملي اختصاص يافت اما اين يک روند رو به رشــد و
گسترش نبود و کم کم حکمت عملي رو به افول گذاشت.

از اســاتید محترم تقاضا میکنم در اين محور ،به دالیل کمرنگ
شدن و کمفروغ شدن حکمت عملي بپردازند .با توجه به آنکه این
قبیل دانشها بهعنوان نرمافزار اداره انسان و جامعه و تم ّدنسازی
شــناخته میشوند .چرا از لحاظ تاریخی به اين دانشها کمتوجهی
صورت گرفته اســت؟ آیا از نظر ايشان ،پرداختن به حکمت عملي
واقع ًا ضرورت نداشته يا جایگزین و جانشینی براي آن وجود داشته
که موجب غفلت ايشــان از حکمت عملي شــده اســت يا داليل
ديگري براي نپرداختن به اين علم وجود دارد؟ اگر به نظر اســاتيد
محترم پرداختن به اين دانش ضروري است ،داليل اين ضرورت در
دوران معاصر چيست؟

توجه کار بر روي علوم و اعمال جزئي در کنار علم کلي به آنها

دکتر جوادی :از بیانات اســتاد بسیار استفاده کردم .نکتهای که در
فرمایش ایشــان بود و به نظرم جای تأمل بیشتر دارد این است که
وجه کلی حکمت و فلسفه و شاخههاي آن ،حکمت نظری و حکمت
عملی بسیار خوب است ولی آنچه که بهخصوص در حکمت عملي
انتظار ميرود ،نتايج آن در صحنه عمل و فایدههاي عملي آن است
که همان تدبیرهای جزئی است؛ در واقع تصمیمگیری و انجام دادن

فعل در خارج اســت که نتيجه اصلي حکمت عملي است و صرف
کليات اين علم بدون عملي شدن ،بيحاصل است.

امروزه این اشکال مطرح میشود که چرا با وجود بحثها و مواعظ
فــراوان اخالقی ،تغییر چندانی در صحنۀ اخالقی انســانها اتفاق
نمیافتد .یکی از دالیل این است که ما به وجهه کلی اخالق بیشتر
پرداختهایم حال آنکه علم اخالق وقتي سودمند است که در صحنه
عمل ،منتج به نتيجه شود .الزمه عملي شدن اخالق اين است که
بايد در انضباط اشــیاء جزئی نیــز کار کرد و تنها در کليات محدود
نشويم .به قول ارسطو ترازوی اخالق با ترازوی ریاضیات متفاوت
است .از جمله فوايد کار روي جزئيات آن است که مث ً
ال ميتوان از
طریق پیشبینی رفتار افراد کار اقتصادی يا کاري اجتماعي انجام
داد .ممکن است پیشبینی تصمیم یک فرد کار دشواری باشد ولی
در مــورد یک مجموعه و جامعه به راحتی میتوان پیشبینی کرد.
زیرا بخش زیــادی از افراد تصمیم معقول و قابل پیشبینی دارند.
البته طبیعت ًا شرایط ،اين مجموعهها و افراد بسیار مهم است .مث ً
ال در
یک جامعه ایمانی که همه افراد مؤمن هستند میتوان رفتار افراد را
پیشبینی کرد .اما در جامعه دیگر با توجه به فرهنگ و پایهها باید
پیشبینی کرد.

بــه نظرم این یکــی از خألهای اصلی کار ما اســت .حتی اگر در
حکمت عملی بسیار پیش برویم و نقیصههای موجود را رفع کنیم،
اگر در این قسمت کوتاهی کنیم نمیتوانیم به نتیجه برسیم .حکمت
عملی کافی نیســت و مقوالت جزئي دیگری نظیر جامعهشناسی،
اقتصاد و  ...هم مورد نیاز است .همانگونهکه در حوزۀ اخالق ،این
خأل اصلی ما اســت .درست است که در کلیت و مبادی برهانی آن
نقص وجود دارد و خوب کار نشده است ولی اگر این مشکل را حل
کنیم مشکل دیگري هم وجود دارد و آن عبارت است از اینکه این
مباحــث را در حوزههایی نظیر جامعهشناســی و  ...بلکه در زندگی
فردي خودمان امتداد ندادهایم .مثال سادۀ این مسئله این است که
دو پزشک به یک محل بروند .یکی از آنها از وضعیت افراد و جامعه،
ســوابق ،مشکالت و  ...آنها اطالع دارد ولی دیگری هیچ اطالعی
از این مســائل ندارد .قطع ًا آن پزشکی که این افراد و سوابق آنها را
میشناسد موفقتر است .شناخت جامعه برای تغییر اخالقی و تغییر
به ســمت خوب شدن از ضروریات اســت و این هیچوقت فقط با
خواندن حکمت عملی قابل تحقق نیســت .این همان نکت ه جناب
استاد است که فرمودند فارابی حتی حکمت نظری را به نحوی در
خدمت حکمت عملی قرار داده است؛ یعنی حکمت نظری را نقطه
اصلی قرار میدهد و پیش میرود.

نکتــه دیگر این اســت که غیر از مباحث حکمــت عملی باید به
دانشهای مورد نیاز بــرای تحقق غایات حکمت عملی نیز توجه
داشته باشیم.
ضرورت حکمت عملی

فکر میکنم با توجه به مباحثی که گفته شد ضرورت حکمت عملي
نیز روشن میشــود .یکی از کســانی که در غرب پيرامون سنت
ارسطویی به خوبی کار کرده مکاینتایر است .یکی از آثار او به نام
توجوی فضیلت» توسط دوستان فاضل طلبه آقای دکتر
«در جس 
شمالی و آقای دکتر شهریاری ترجمه شد .کتاب بسیار خوبی است و
نگاه ارسطویی را در دنیای جدید دنبال میکند .در اين کتاب ارسطو
میگوید اصل اخالق از آنجایی پیدا میشــود که انســان دانست
بهگونهای دیگر نیز میتواند زندگی کند و احســاس کرد ،آنگونه
دیگر زندگي ،شــاید بهتر از اینگونه باشــد .همین احساس ،نقطه
شروعی است برای اینکه انسان بتواند به سمت دنبال کردن ضوابط
زندگی بهتر برود .این همان اخالق است؛ یافتن غایت و وضع بهتر
و راهی که به ســمت اين دو برود .عنوان کتاب فارابی تعبیر خوبی
السعادة؛ بدانیم سعادت
الســعادة و ال ّتنبیه علی سبیل ّ
دارد :تحصیل ّ
چیست و بعد راه آن را پیدا کنیم .این سخن کل اخالق است.

در جامعه نیز همینطور است .اگر افراد جامعه واقع ًا راضی باشند و
تصور کنند که هیچ مشکلی ندارند ،شاید نیاز به مطالعه را احساس
نکنند .ولی واقعیت این است که افراد این جامعه یا خواب هستند یا
جاهل .خصلت کمالطلبي هر جامعهای این است که میتواند بهتر
زندگی کند .این امر ضرورت حکمت عملی را پیش میکشد .جامعه
ما میتواند بهتر باشد .نحوه حرکت به سمت بهتر شدن و رفع نیازها
و بیماریها همان حکمت عملی است.

الســعادات حدود  40-30صفحــه در مورد وجه
نراقــی در جامع ّ
شباهتهاي پزشکی و اخالق صحبت میکند .به نظرم حدود 8-7
وجه را میشــمارد .اگر کســی تردید داشته باشد که پزشکی یک
دانش ضروری است حتم ًا در مورد ضروری بودن اخالق یا حکمت
عملی نیز تردید دارد.

بنابراین حکمت عملی و پرداختن به آن ،آن هم نه فقط در بخش
کلیات بلکه ســازوکارهای ا ِعمال آن در جزئيات ،چيزي است که
ضرورت آن کام ً
ال روشــن است .حکمت عملي ،علمي است که با
آن میخواهیم زندگی بهتری داشته باشیم ،خودمان و جامعهمان را
اصالح کنیم و به سمت وضعیت بهتر سوق دهیم ،یا اگر در وضعیت
خوبی اســت آن وضعیت را حفظ کنیم زیرا وضعيت فعلي جوامع
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هميشه شکننده اســت .کتابی هست به نام «شکنندگی سعادت»
که کتاب بســیار خوبی است .اینطور نیســت که تصور کنیم اگر
به سعادت دست یافتیم همه چیز تمام میشود .سعادت شکنندگی
دارد و این چیزی اســت که آموزههای دینــی به ما میگوید .اگر
مراقبت نکنیم میشکند .چه بسيار بزرگانی بودهاند که سعادتشان
شکسته است .مرحوم امام نقل میکردند به عیادت یکی از اساتیدم
رفتم که در بســتر بيماري بود و حال خوشي نداشت .گفتم خدا را
شاکر باشید .آن استاد گفت چه شــکری؟  50-40سال دود چراغ
خوردیم تا به اینجا برســیم .ولی همین که رسیدیم گرفتار بیماری
شدیم .این نشان میدهد که انسانهای بزرگ هم میشکنند .نحوه
نگهداری سعادت هم روشي دارد که در حکمت عملي بحث ميشود
و ضرورت حکمت عملی را میرساند .البته حکمت عملی به این معنا
نیست که از شریعت استفاده نکنیم.
هایدگر در آخرین ســخنرانی خود در دانشگاه گفت؛ زمانی بود که
فیلســوفان از مردم میخواســتند که فکر کنند ،ولی من خواهش
میکنم دیگر فکر نکنید .زیرا االن دیگر فکر چیز بیارزشــی شده
اســت و فقط در این خالصه میشود که غایات را از مد میگیرند
و بعد به دنبال این هســتند که چه کار کنند تا زودتر به آنها برسند.
دیگر در مورد اصالت آن غایت که حکمت اصیل عملی است فکر
نمیکنند .پس بهتر است که زیاد فکر نکنند زیرا کار بیهودهای است
و فکر اصیل نیست.

بنابراین حکمت عملی هم فکر درباره غایت اســت؛ در مورد اینکه
چطور یکدفعه همه به دنبال یک چیز میروند و آنچه همه دنبال
آن ميروند چيســت؟ اگر حکمت عملی باشد افراد به راحتی اسیر
تبلیغات و دنبال کردن یک ماجرا و غوغا نمیشوند .همچنین براي
رســيدن به غايت خود ،راههای مناســبتر آن را پیدا میکند .در
بسياري اوقات ،افراد غایات خوبی دارند ولی راهی که براي رسيدن
به آن انتخاب ميکنند مناسب و در شأن آن غایت نیست .در اینجا
نیز حکمت عملی میتواند روشنکننده راه و مسیر باشد.

من فکر میکنم ضرورت حکمت عملی چندان نیاز به بحث ندارد.
به نظرم هم بهلحاظ کلی و هم بهلحاظ جزئی بسیار عقب هستیم
و ضرورت آن مضاعف است و باید در مورد آن بسیار پیش برویم تا
انشاءاهلل بتوانیم به مسیر مناسبتری برسیم .این عبارت را از قول
شهید مطهری در شمارۀ  4سالنامۀ تشیع که در بزرگداشت مرحوم
آیتاهلل بروجردی حدود سال  1341چاپ شده است؛ میخوانم:
اما نسبت به انحراف تفریطی ،آنقدرها حساسیت مشهود
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نیست .کســانی که واردند میدانند که عنوان عدلیه و
غیرعدلیه در زبان متأخّ رین ،کم و بیش جنبۀ تشریفاتی
پیدا کرده اســت .راهی که عدلیه در قدیم باز کردند اگر
تعقیب شده بود منشاء پیدایش بسیاری از علوم اجتماعی
در میان مســلمین میشد .همان علومی که سرچشمۀ
آنها را بعد از قریب  1000سال که مسلمین پیدا کردند
9
و بعد آن را گم کردند اروپاییان تدریج ًا پیدا کردند.
دالیل کمفروغ شدن حکمت عملی

اســتاد یزدانپناه :دو پرسش را مطرح کردید .یکی در مورد این
بــود که حکمت عملی چطور کمفروغ شــد .چند دلیل وجود دارد.
ولی آنچه من آن را مهمترین دلیل میدانم این اســت که به آثار
فارابی بهعنوان اثر درسی نگاه نشــد .کارهای فارابی همچنان در
فضای حکمت عملی بینظیر اســت .یکی از سنتهای ما سنت
درسی متنگرا اســت و همواره باید بر اساس متن درس بخوانیم،
باید در نظر داشته باشیم که متنهای اساسی یک رشته را از دست
ندهیم .در حال حاضر نیز در هر رشتهای اگر یقین کنیم که یک متن
خیلی خوش اســت آن را نگه میداریم و همیشه آن را میخوانیم.
بوعلی اشارات را در قرن پنجم نوشته است و ما همچنان بر سر آن
اندیشه هستیم ،آن را میخوانیم و با آن درگیر هستیم .بدایه و نهایه
را میخوانیم و اگر کسی در جای دیگر سخنی بگوید میدانیم که
ناظر به این کتابها سخن میگوید .هیمنۀ بوعلی آنقدر زیاد بود و

نقش حکمت عملي در اداره جامعه و حاکميت

مطلب دیگر این است که براي اداره يک جامعه دینی ،هم از حکیم
و هم از فقیه بايد استفاده شود .همانگونهکه از فقها میخواهیم در
فضای اندیشۀ اجتماعی و دینی نظر بدهند ،حکیم و فیلسوف نیز باید
در اين مسئله سهيم باشند .همچنین باید ببینیم که سهم هر یک
چیست .حکیم بداند که چه اندازه سهم دارد ،فقیه نیز سهم خود را
بداند .اما متأسفانه ما هنوز این سهم را نمیدانیم .فقها در تشخیص
موضوع که بنیاد کارشــان اســت ،به مطالعه مباحث اجتماعی و
فلسفی بسیار نیاز دارند؛ حال آنکه فقهای ما چنین نیازی را احساس
نمیکنند .یکی از فقهای بزرگوار مطلبی را بیان کردند .یکی از اهل
فن گفت این سخن شــما این الزمه را دارد .فقیه گفت اگر چنین
الزمهای دارد ترتیب اثر ندهید .این ناشی از عدم تشخیص موضوع
است .فقیه در هر حوزهای باید تشخیص موضوع داشته باشد.

کارش بسیار قوی بود که ادامه پیدا کرد .اگر بوعلي به حکمت عملي
ميپرداخت مطمئن ًا االن حکمت عملي بهگونهاي ديگر بود .بوعلی
در پایان الهیات شــفا وعده کرده بود که حکمت عملی را بيان کند
ولي مقداري که بيان کرد بسيار ناچيز است و کار فارابي را گسترش
نداد و طرح او پيگرفته نشــد .میتوانیم از اين تجربه بهاينصورت
استفاده کنیم :هر متنی که برای ما معنادار شد و روح کار حوزوی در
آن موج میزند آن را پایه قرار دهیم و بخوانیم .اگر در جامعهشناسی
متنی پیدا کردید که میتواند فضای جامعه اســامی ما را پوشش
دهد آن را متن کارمان قرار دهیم هرچند نقطه آغاز باشد.

از جمله ديگر داليل کم فروغي حکمت عملي ،شاید در اثر فشاری
که به فیلسوفان آوردند آنها به حداقلها اکتفا کردند .میتوانم بگویم
بعد از بوعلی فشارها و هجمهها روی فیلسوفان زیاد شد و پیدایش
نظامیــه در بغداد فضا را دگرگون کرد .در اين اوضاع ،کســانی که
در فضای فلســفه ،کار علمی میکردند کم شدند و به شاخههاي
مسئلهدار از جمله حکمت عملي نتوانستند به اندازه کافي بپردازند.
بنابراین یکی از مشکالت این است که در سنت حوزوی آثار فارابی
که از متون درخشان در فضای حکمت عملی هستند متن درسی قرار
نگرفتند .فصول منتزعه بسیار خالصه و مندمج است ،درعینحال
تمام اندیشههای اجتماعی در آن آماده است .بحث اخالق نیز در آن
طرح شده و اخالق را هم اجتماعی کرده است .فارابی کالم ،فلسفه،
دین و حکمت عملی را در فضای تمدنی معنا میکند.

بعضی از تشخیصهای مناسب ،با پشتوانه حکمت عملی و حکمت
کالن هستند .اما این مسئله حتی در اصول یا فلسفه فقه نیامده است.
در فلسفه فقه باید سهم حکمت و عقل را در کار فقه مشخص کنیم.
من معتقدم باید فقیهان حکیم یــا اصولیان حکیم وارد بحثهای
بسیار ج ّدی شوند تا به نتیجه برسند .من نمیخواهم فضای عرفی
کار فقهــی را به هم بزنم ولی همین فضا به تشــخیص موضوع
نیاز دارد .اگر تشــخیص موضوع ندهیم کسانی خواهند گفت قطع
درختان جنگل هیچ اشــکالی ندارد زیرا استفاده از چوب آنها مباح
است .اما باید توجه داشته باشیم که با محیط زیست چه میکنیم.
بنابراین یکی از گرههای کور این اســت که حاکمیت آن دوره فقط
فقیهان را درگیر کرد و نه حکیمان را .گاهی نیز متکلمان را درگیر کرده
است .خواجه نصیر در دورۀ خودش وارد این عرصه شد و سیاستهای
خاصی را در پیش گرفت .نظام آموزشی ما را متحول کرد .شهریه اهل
حدیث ،فقیه ،ریاضیدان و حکیم را به ترتیب درجهبندی کرد .اگر این
ادامه مییافت حکیم در صحنه اجتماعی بهتر ظاهر میشد.
وجود نسبت ميان حکمت عملي و حکمت نظري

مباحث حکمت عملی ما از کمال انسان آغاز ميشود که از حکمت
نظری ناشی میشود و در حکمت نظري از آن بحث ميشود .حکمت
نظری میگوید انسان بما هو انسان ،کمال ویژه دارد .بنابراین کمال
ویژه را باید تحصیل کرد« .باید» از حکمت عملی بهدست میآید.

نياز ديگر علوم به حکمت عملي

بــراي پرداختن به حکمت عملي ،ضرورتهــای ویژۀ دیگری نیز
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وجــود دارد که امروزه باید به آن پرداخــت و من به چند مورد آن
اشاره میکنم .اگر حکمت عملی به خوبی پردازش میشد سهم آن
را در علوم ديگر پررنگ میدیدیم .حکمت عملی همچنان در اصول
غریب اســت .حال آنکه اصول یک کار عقالنی است و بسیاری از
مســائل آن معطوف به عمل میشــود .اصول از خبر واحد ،گاهی
دلیل نقلی و گاهی دلیل عقلی استفاده میکند .مهمترین دلیل برای
متخصص رجوع میکنند.
اجتهاد و تقلید بنای عقال اســت که به
ّ
نمیگویم بد است ،حرف خوبی است ولی نیاز به پایه علمی و یقینی
دارد .چطــور خودمان را به بناي عقال قانع کردهایم درحالیکه پایه
یقینــی ندارد؟ حتی در بعضی مباحث فقهی از ظن و گمانشــان
استفاده میکنند ولی از عقل اســتفاده نمیکنند .اگر عرف را پایه
حکمت عملی قرار دهیم آن را محدَّد میکند.
ديگر آنکه در بســیاری از فضاهای علوم انســانی حکمت عملی
میتواند نقش داشته باشــد ولی ما این نقش را به آن ندادهایم .در
مباحث تمدنی میتواند نقش داشــته باشد ولی هنوز در این زمینه
کاری نکردهایم .عقل عملی با همان شــعبی که دارد اگر شــکوفا
شــود و هم در عقل عملی تدبیری و هم در عقل عملی ذاتیاب
ادامه پیدا کند سطح بسیاری از اندیشهها تغییر میکند .در برخی از
روشها حکمت عملی هیچ نقشــی ندارد و یا از روی تقلید است یا
ناگهان به ذهن فرد رسیده .به نظر من این اشکال دارد و پایههای
قویتــری میخواهد .حتی فقیه باید حجیت آن را تثبیت کند ولی
متأسفانه هنوز در این زمینه هم کار نشده است .به همین دلیل است
که احساس میشود عقل در مقابل شریعت قرار میگیرد .عقل ّبین
را باید در شریعت به کار برد.
این موارد ضرورتهای علمی اســتفاده از حکمت عملی اســت.
ضرورتهای اجتماعی فراوانی نیز وجود دارد که در جای خود باید
به آنها پرداخت.

نقش عقل عملي در احکام دين

اســتاد یزدانپناه :نکته ديگر نقش عقل عملي در احکام ديني
است .پرسشي مطرح است که نظامسازی اندیشههای فقهی برآمده
از آیات و روایات را کجا و چه کسی باید انجام دهد؟ حتي در استخراج
احکام ،گاهی میتوان از برداشــت استفاده کرد و گاهی میتوان از
عقل اســتفاده کرد .به تعبیر دیگر تا حکم شرعی را اینطور گفتیم
بگوییم الزمه قانونی (حکم عقلی) آن این میشود .تا عقل عملی
ورزیده نباشد نمیتوانیم این کار را بکنیم .یکی از خللهای جدی
که نوع ًا در همهجا و از جمله در مسائل معارف داریم این است که تا
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ورزیدگی عقلی نداشته باشیم الزمه بین یک معرفت را نمیفهمیم.
حتی در مسائل حکمت عملی و حتی در فضای اندیشههای فقهی
هم گاهی لوازم بین برایش معنادار نیست .یکی از پایههای مباحث
مربوط به انســجام قانونی همین عقل عملی است اما متأسفانه به
دلیل عدم ورزیدگی از آن استفاده نمیشود.
ضرورت پرداختن به حکمت عملي براي بررسي حکم تزاحم افعال

دکتر محســن جوادی :يک نکتهاي به ذهن بنده رسيد که الزم
است توجه شــود .بنده زمانی در درس خارج مرحوم آقای تبریزی
شــرکت میکردم .کتاب تعادل و تراجیح که در مورد تعارض ادله
و رجحان یک طرف اســت .ولی یکی از مشکالت عمدهای که در
حوزۀ حکمت عملی و زندگی و اخالق داریم بحث تزاحم اســت نه
تعارض .چون در بســیاری موارد ادله روشن هستند ولی نمیدانیم
از دو مســئله کدام را باید انجام دهیم .شاید هیچ بحث جدیای در
اصول در مورد تزاحم نشده است .ایشان گفتند من میخواهم مدتی
بحث تزاحم را توضیح دهم .فکر میکنم یکی دو جلســه صحبت
کردند .بعد گفتند چیزی پیدا نمیشود و تقریب ًا خودشان هم منصرف
شدند و ادامه ندادند.

یکی از ضرورتهای پرداختن به حکمت عملی این است که مشکل
ما عمدت ًا در تزاحمها اســت نــه در تعارضها .تعارض را فقها حل
میکنند ولی زندگی ما همواره درگیر تزاحمها اســت .اینکه بدانیم
اولویت با چیست و کدام وظیفه است .این یکی از مسائلی است که
در نظام اولویتبندی اخالقی و هنجاری در مورد آن اص ً
ال کار نشده
است .اینکه مرحوم تبریزی شــروع کردند و بعد رها کردند نشان
میدهد که مواد و منابع به راحتی در اختیار نیست.
يکساني عقل و شرع

نکتهای که استاد یزدانپناه در مورد کمرنگ بودن نقش عقل عملی
و حکمت عملی در مباحث اصولی فرمودند واقع ًا عجیب اســت .در
سنت اخیر ما قوانین را داشتیم اما امروزه کنار رفته است .این کتاب
نقش عقل در اصول را به خوبی و بهصورت روشن و نظاممند بیان
میکند .میرزای قمی در این کتاب میگوید من حتی از حســن و
قبح عقلی هم جلوتر میروم و اعتقاد دارم عقل صدای خداوند است
و حکم شــرع را به ما میگوید .این با حسن و قبح عقلی متفاوت
اســت .چون حسن و قبح عقلی ،عقل حکمی را بیان میکند و اگر
ما مالزمه را بپذیریم میتوانیم بگوییم به مالزمه شــرع هم این را
میگوید؛ یعنی یک واسطه وجود دارد .ابتدا عقل میگوید این حسن
است ،سپس میگوییم کلّما َح َکم به العقل َح َکم به الشّ رع .میرزای

قمــی میگوید ما به این مرحله نیاز نداریم .خدا دو پیامبر دارد و از
دو طریق با ما سخن میگوید از طریق پیامبران بیرونی و از طریق
پیامبر درون .این صدا همان صدا است ،هر دو یکی هستند و حکم
شرع را بیان میکنند.
 بيان دکتر جوادی درباره جايگاه عقل از اصول کافی

دکتر محسن جوادی :من بهعنوان حسن ختام جملهای در مورد
جایگاه عقل بیان میکنم .به نظرم روایت دوم یا سوم اصول کافی
اســت و مضمون آن در نهج البالغه هم آمده است .وقتی خداوند
آدم را خلق کرد به او گفت ســه هدیه برای تو دارم ،یکی از آنها را
انتخاب کن تا دو تای دیگر برگردند :الحیا و العقل و االیمان؛ حیا (که
به معنای اخالق است) ،عقل و ایمان .آدم عقل را انتخاب کرد .وقتی
ُ
جبرئیل به حیا و ایمان گفت بازگردند گفتند ما بر نمیگردیم ا ِمرنا أن
َ
العقل؛ به ما گفته شده که اگر عقل انتخاب شد شما بمانید
نکون مع ِ
ولی اگر یکی از ما انتخاب میشدیم دو تای دیگر باز میگشتند.

روایتی در نهج البالغه هست که میفرماید کسی که حاضر عقلاش
به او کمک نکند غایب آن هم به او کمک نمیکند .کسی که عقل
خودش به او کمک نکند عقل بیرونی هم برای او ســودی نخواهد
داشــت .اصل حکمت عملی به معنــای توجه به عقل و عقالنیت
است.

دبیر علمی :بسیار متشکرم .دو محور دیگر که مدنظر ما بود تا در
اینجا به آن بپردازیم این موارد هستند:

نســبت حکمت عملی و شــریعت نبوی چیســت؟ آیا اینها با هم
همپوشانی دارند یا جایگزین یکدیگر میشوند یا بهنحو مستقل هر
یک کارکردهای خاص خودشان را دارند؟

محور دیگر هم که بســیار مهم است و شاید کارکردهای حکمت
عملی را بیشتر روشن کند رابط حکمت عملی و علوم انسانی است.
آیا حکمت عملی همان چیزی است که امروز به عنوان علوم انسانی
شناخته میشود؟ یا چیزی دیگری است و میتواند قواعد کالن آن
را تبیین کند؟ آیا روش تحقیق حکمت عملی با روش تحقیق علوم
انسانی متفاوت است؟ پاسخ به این پرسشها مبتنی بر مباحثی است
که تا کنون مطرح شده است.
 پرسش و پاسخ

 .1نسبت فقه و فلسفه

پرســش :فرمودید در عرصه اجتماع حکمت مهمتر از فقه است .با
توجه به اینکه فقه والیت دارد نه حکیم ،آیا تعبیر شما داللت دارد

بــر اینکه فقه را به معنای فقه اکبر لحاظ فرمودهاید؟ به بیان دیگر
نسبتسنجی میان فقیه و حکیم به چه صورت باید انجام شود؟

استاد یزدانپناه :ما قائل هستیم به اینکه حاکمیت در نهایت با
شریعت و بر اساس فقاهت پا بر جا است .ولی این امر لوازمی دارد.
مث ً
ال حضرت امام که بحث تشــخیص مصلحــت را مطرح کرد و
بعد تشخیص مصلحت برای خود جایگاهی پیدا کرد به چه منظور
بود و چه کاری انجام میدهد؟ مسئله تشخیص موضوع ،مسئلهای
جدی است .همانطور که در ابتدای جلسه هم گفته شد رهبر معظم
انقالب نیز این مطلب را فرمودهاند.

حکیم میتواند مباحث را در ســطح کالن امتداد دهد و بسیاری از
پایهها را ایجاد میکند .این پایهها باید جدی گرفته شوند و با معارف
دین گره بخورند؛ نه اینکه در تعارض باشــند .منظور من از حکیم،
حکیم اسالمی است که سر سفره معارف اسالمی نشسته و میتواند
هستیشناسی قدســی را محور کار خود قرار دهد .چنین حکیمی
پایههای کالنی را که مقدمات اســتنتاجات فقهی اســت به دست
میدهد .برخی از این پایههای کالن تشــخیص موضوعی است،
برخی مبانی انسانشناختی است ،برخی مبانی هستیشناختی است
و هر یک از اینها نتایجی دارد .نه اینکه چون این نتایج را فیلسوف
گفته کافی اســت بلکه او بررسیهایی روی متون دینی انجام داده
و بر اساس آن تحلیل عقالنی کرده است .پایه کالن متن دینی را
به شکل عقالنی خوش فهمیده و عمق آن را یافته است .به تعبیر
صدرا فهم متن دینی اجتهادی است نه تقلیدی .این پایههای کالن
زمینهســاز است و آن فقیهی که از این پایهها بهره میگیرد نهایت ًا
باید حکم را تعیین کند.
بنابراین ســخن من به این معنا نیســت که سهم فقه گرفته شود.
اندیشــه حکیم هم لزومی ندارد در خود ولی فقیه قرار گرفته باشد ـ
البته الحمدهلل ولی فقیه این سرمایهها را دارد ـ .پایههایی که از صحنه
ساختاری اجتماعی حاکمیت دینی شکل میگیرد باید برای فیلسوفان
و حکیمان سهمی در فهم و استنباط قرار دهد .مقدار این سهم باید
از نظر علمی مشخص شود .اندیشههای کالن به او گزارش شود او
تحلیل کند و کار فقیه هم به آن اضافه شود تا به نتیجه برسیم.
در حــال حاضر مــا در همه بحثها با خلل مواجه هســتیم چون
میخواهیــم همه انتظاراتمان را از یک حوزه برآورده کنیم .گاهی
مشاهده میشود که از حوزه فقه انتظار دارند که بحثهای اخالقی
و یا حتی معارف را رقم بزند .درست است که فقيه ،فقیه در احکام
است اما فقیه در معارف نیست و تا مقدمات الزم در معارف دین را
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پیدا نکند نمیتواند به نتیجه برسد .فقه اکبر پشتوانه فقه اصغر است.
فقه اصغر پایه نهایی و پیشــانی کار است و نتایج را اعمال میکند.
در اعمال نتایج باید همه جوانب را در نظر بگیرد .تمام آنچه حکیم
گفته است کافی نیست و در کنار آن کار فقهی هم باید انجام شود
تا نتیجه حاصل شود.
 .2نسبت مشهوري بودن حسن و قبح و يقيني بودن

پرســش :فرمودید حکما صحبت از مشهوری بودن حسن و قبح
عــدل میکنند .آیا این با یقینی بــودن آنها منافات دارد؟ یا امکان
جمع آنها وجود دارد؟

دکتر محســن جوادی :منظورم این بود که این مطلب به حکما
زیاد نسبت داده میشــود .حتی یکی از فیلسوفان معاصر ایران در
مورد ابنسینا میگوید به نظرم ابنسینا از همه فیلسوفان زرنگتر
بود چون در اخالق چیزی ننوشــت .حرف اصلی من این است که
باید روی این بحث ،بیشتر دقت شود .حضرت استاد فرمودند ،بنده
هم به این بیان اعتقاد دارم و قب ً
ال هم مقالهای در این مورد نوشتهام.
اینکه مشهوری بودن حسن عقل با برهانی بودن آن منافاتی ندارد.
چون بیشتر به این باز میگردد که در جامعه اینطور است و مقدمات
آن برای بســیاری از افراد فراهم نیست ولی برای فیلسوف فراهم
است و یقینی میشــود .اما يک گزاره مشهوری هم میتواند جزء
یقینیات باشــد .یقینی بودن یک حالت روانشناختی است و بسیار
ّ
از مشهورات برای بسیاری از افراد یقینی هستند .ولی یقینی بودن
تضمین درستی آن نیست .یقینیات فلسفی که به معنای مطابق با
واقع باشد غیر از این یقینیات است.
عرض بنده این بود که این بیانهای متفاوت را باید با هم جمع کرد.
اگر یک طرف را ببینیم و سایر موارد را نبینیم مشکل ایجاد میشود.
مث ً
ال من در دفاع از نسبیگرایی اخالقی ابنسینا مقاله دیدهام! کسی
10
نوشته است که ابنســینا در اخالق نسبیگرا و تابع فرهنگ بود
و معتقد بود هر کس در هر جا باید بر اســاس مشــهورات همان
نقطه عمل کند .عرض بنده بیشــتر ناظر به این موارد بود نه اینکه
بخواهم در مورد اقسام مشهورات صحبت کنم؛ به این بحث باید در
جای خود پرداخته شــود .به نظرم یکی از آثاری که باید در اخالق
بخوانیم ولی نمیخوانیم کتاب جدل منطق ابنســینا است .چون
ابنسینا مباحث اخالقی مهم خود را در این کتاب آورده است؛ جایی
که اص ً
ال فکر آن را نمیکنیم! یکی از مواضع جدل را اخالق میداند.
 .3سير مطالعاتي در حوزه حکمت عملي

پرسش :برای آشنایی با حوزه حکمت عملی چه پیشنهادی دارید و
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از چه آثاری میتوانیم استفاده کنیم؟

دکتر محســن جوادی :اما در مورد اینکه چه کتابی بخوانیم و از
کجا شروع کنیم باید بگویم که اساس ًا باید بپذیریم که به اخالق و
تصمیمات اخالقی اعتنا کنیم .ما معمو ًال این را نمیپذیریم .اگر در
کوچه و خیابان بایستیم و در مورد یک چالش اخالقی بپرسیم همه
پاســخ میدهند چون فکر میکنیم اخالق به درس و بحث نیازی
ندارد .ولی مث ً
ال اگر در مورد فیزیک بپرســیم بسیاری میگویند ما
نخواندهایم.

برای شروع به نظرم آثار خواجه نصیرالدین طوسی بسیار خوب هستند،
السعادات بسیار ارزشمند و
همچنین آثار مرحوم نراقی بهویژه جامع ّ
دقیق است .البته اینها به مطالعه نظاممند نیاز دارد .متأسفانه ما سنت
شرحی نداریم .فهم آراء فارابی بسیار دشوار است .کتاب الملّه (مله به
معنای دین است) فارابی در مورد شریعت و اخالق است اما خواندن
آن آســان نیست .من خودم برای خواندن آن از یک شرح انگلیسی
اســتفاده میکنم .این کتاب یکی از متفکران عراقی به نام محسن
مهدی اســت که از فارابیشناسان بنام دنیا است ولی آثار خود را به
غیرعربی نوشته است .من از این کتاب استفاده میکنم و میبینم که
چقدر با آراء افالطون و ارسطو مقایسه کرده است.

بههرحال اگر دوســتان میخواهند در سنت اسالمی مطالعه داشته
باشــند یکی دو کتاب خوب بخوانند .تهذیب االخالق ابنمسکویه
و اخالق ناصری یا جامع الســعادات را دقیق بخوانند .در گذشــته
اینها کتاب درســی بود .از میان آثاری که با نگاه جدیدتر به بحث
پرداختهاند نیز آثار استاد یزدانپناه ،آثار استاد مصباح یزدی یا فلسفه
ارزشها از استاد مدرسی بسیار خوب هستند.
در غرب نیز یکی از بهترین آثار کتابی است از فرانکنا ترجمه شده
است .مرحوم آقای حائری شاگرد ایشان بود و رسالۀ خود را زیر نظر
ایشان نوشت .آقای فرانکنا فرد بسیار دقیقی بود.

استاد یزدانپناه :اگر بخواهیم فضای خودمان را زودتر درک کنیم
میتوانیم اخالق نیکوماخوس ارسطو را پایه قرار دهیم و با تأمل چند
بــار بخوانیم تا از پس آن برآییم .بعد از آن آثار فارابی نظیر فصول
منتزعــه و بعضی آثار دیگر را بخوانیم .از همۀ آثار فارابی میتوانید
السعاده و آراء اهل مدینه الفاضله به اضافه
اســتفاده کنید .تحصیل ّ
فصول منتزعه .در آثار بوعلی از مقدمه منطق الهیات شــفا و پایان
الهیات شــفا استفاده کنید .از آثار صدرا هم میتوانید استفاده کنید.
حکمت عملی شــهید مطهری و مختصری که در مجموعۀ علوم
اســامی در مورد حکمت عملی بحث کرده است نیز خوب است.
آثار عالمه طباطبایی ،آثار استاد مصباح یزدی ،آثار حضرت آیتاهلل
عابدی شــاهرودی به ویژه قانون اخالق خوب است .در کنار اینها
فلســفه اخالق فرانکنا و هر فلسفه اخالقی که در این فضا نوشته
شــده است .تأمالت قرآنی و روایی هم باید به این مجموعه اضافه
شود .به نظرم بعدها باید کتابی مانند بدایه یا نهایه در حکمت عملی
داشته باشیم تا به عنوان پایه قرار گیرد.
 چهارم :مشکل عقل عملي در شناخت احکام

پرســش :آیا یکی از دالیل مهجور بودن حکمت عملی نمیتواند
این باشد که ما مشکل عصمت عقل عملی داریم؟ زیرا آنطورکه
در روایــات آمده پرداختــن به حکمت عملی وظیفۀ قلب اســت
و قلب مشــکالتی نظیر نکس و وارونگــی پیدا میکند .به همین
دلیل نمیتوانیم به معیار واحدی برســیم؛ یعنی ما مشــکل عقل
عملــی معیار داریم .در روایت آمده که اگر کســی فالن کار را در
صحنه عمل انجام ندهد منکوس القلب است .این نکس و وارونگی
قلب بهصورت نســبی در همۀ قلوب هست .در نتیجه به این نقطه
میرســیم که در محضر خداشناسی یا معصومشناسی زانو بزنیم و
اعمال و رفتار را در آنجا رصد کنیم؛ همان تعبیری که شما فرمودید
حکمت عملی در افعال خدا یا در افعال معصومان .در واقع در عقل

عملی به کوچۀ بن بســت میرسیم و به عقل نظری باز میگردیم
که حکمت عملی را در رفتار معصومان رصد میکند .شاید به همین
دلیل است که حکمت عملی در بین ما مهجور مانده است .در واقع
ما نانخور عقل نظریمان هســتیم که در محضر حکمت عملی
معصومان زانو میزند یا اخالق اهلل را مورد کنکاش قرار میدهد.

استاد یزدانپناه :ما هم بهلحاظ عقل و هم بهلحاظ قلب میتوانیم
َ َْ
ُ
به اولیات برسیم .فأل َه َم َها ف ُج َور َها َو َت ْق َو َاها 11قرآن را شما چطور معنا
میکنید؟ اگر عقل قاصر باشد ،بعد خدا چطور مؤاخذه میکند؟ جناب
بوعلی با اینکه رویکرد عقلی دارد در نمط نهم فضای بحثاش تغییر
میکند .این مسئله توضیح خاص خود را دارد و در فضای حکمت
عملی قابل توضیح است .همین که جناب خواجه نصیر در حکمت
عملی دو کتاب به نامهای اوصاف االشــراف و اخالق ناصری دارد
به همین دلیل است.

هم بهلحاظ قلبی پایههای اولیهای داریم که سرمایه همه انسانها
اســت و عرفا از آن به فهم شــهودی خیر بودن یک عمل تعبیر
میکنند؛ هم بهلحاظ عقل عملی حصولی ،چنین پایههایی داریم.
همچنين بهلحاظ استداللی باید بگویم برهان معصوم است اما کسی
که برهان را اعمال میکند لزوم ًا معصوم نیست و این در عقل نظری
نیز مطرح است.

اما منکوس شــدن قلب در بحثهای ارسطو نیز بیان شده و قلب
باید شرافت داشته باشد تا بفهمد .من به دنبال این هستم که ببینم
آیا ســرمایهای داریم که از آن آغاز کنیم؟ در مورد سرمایه حصولی
توضیحاتی دادهاند که قابل بحث و استدالل است.

نکته دیگر این است که ما عقل کنشگر را بسیار دست کم گرفتهایم.
بر چه اساســی ما به سمت دین رفتهایم ،چرا باید به معصومان تن
دهیم و اساس ًا باید از کجا میآید؟ عالمه طباطبایی میگوید پایههای
اولیه اینها علم و اصولی است که ما در خودمان داریم و از آنجا آغاز
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میکنیم؛ یعنی وقتی میبینیم یک چیز کمال است و نهایت را گفته
است و این نهایت را خودمان به دست نمیآوریم ،نتیجه میگیریم
که پس باید به معصوم رجوع کنیم .اگر عقل نبود چنین چیزی ممکن
نمیشد .نمیتوانیم انکار کنیم که با عقل به سمت دین میرویم.
عقل عملی و عقل نظری با هم فرقی ندارند و ما هر دو را بهعنوان
پایه اســتوار قبول داریم .اگر میتوانید بگویید چنین اولیاتی نداریم
بســیار خوب حرفي نيســت؛ ولی این اولیات را داریم .هم عالمه
َ َْ
ُ
توضیح داده و هم دیگــران .فأل َه َم َها ف ُج َور َها َو َت ْق َو َاها را هم باید
جدی گرفت .جنود عقل و جهل هم این مطلب را انکار نمیکند.

دکتر محســن جوادی :خواجــه در مورد عقل اخالقی میگوید اگر
عقل در اثر نکس یا هر چیز دیگری به جایی برســد که دیگر هیچ
حرفی نداشته باشد و به کلي از کار بيفتد ،حتی دین هم معنا نخواهد
داشــت .منظورم این است که نکتهای که شما میگویید مضمون
درســتی دارد .حتی خود ارسطو که متد ّین شریعتمحور نیست در
سیاست خود مشابه تعبیر شما را به کار میبرد و میگوید ازآنجاکه
مباحث اخالقی از یکســو با امیال مرتبط هستند و ممکن است
بهنحوی در تشــخیص درست دشــواری ایجاد کند ،باید بیشتر از
مباحث عقل نظری در مورد آن نگران باشیم .مرحوم طباطبایی نیز
میفرمایند امکان خطا در عقل عملی بیشــتر از عقل نظری است.
بنابرایــن امکان خطا وجود دارد ولی این به آن معنا نیســت که ما
هیچ چیز نمیفهمیم .اگر چنین باشد اصل این پرسش که به کجا
مراجعه کنیم نیز زیر ســؤال میرود .نکس قلب به معنا قفل شدن
عقل نیست .پس از اینکه قلب دچار نکس شد همین عقل است که
دوباره انسان را باز میگرداند پس عقل قفل نمیکند.
یکی از اشکاالت ابنرشد در تهافت التهافت در رد غزالی دارد این
اســت که اشاعره برای نشــان دادن قدرت زیاد خداوند گفتند که
عقل حق ندارد در اخالق چیزی بفهمد و همه توسط خدا مشخص
میشود؛ یا برای اینکه معجزه را توجیه کنید علیت را انکار کردند.
آنهــا بهطور کلی ابزارهای عقالنیت را گرفتند؛ این ابزارها در عقل
نظری علیت اســت و در عقل عملی حسن و قبح است .وقتی این
اتّفاق بیافتد مطمئن ًا راه بیدینی بیشــتر باز میشــود .او خطاب به
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غزالی میگوید شــما چنین قصدی ندارید ولی با گرفتن ابزارهای
عقالنیت از انســان آنقدر در مسیرتان دچار اشتباه شدهاید که باید
نگران این مسئله باشید .اتفاق ًا بعدها هم کسانی پیدا شدند و گفتند
ما عالقۀ غزالی و امثال اشــاعره را به دین نداریم و چون راهی به
سمت خدا نداریم دین را کنار میگذاریم.

استاد یزدانپناه :فیلسوفان ما از جمله بوعلی و فارابی تعبیر حکمت
عملی قدسی را به کار میبرند .قدسی به معنای بیخطا و به نهایت و
غایت همان دین است .فقط بحث بر سر این است که آیا سرمایههایی
داریم که با آنها آغاز کنیم و حتی آیا سرمایهای داریم که به اندیشههای
دینیای که به ما گفته شده است برسیم و حتی سرمایه مستقلی که
بتوان با آن کار را آغاز کرد؟ بله ،ما این سرمایهها را داریم و بلکه خداوند
میفرماید من دین را فرســتادم چرا نپذیرفتید؟ این چرا نپذیرفتید به
معنای آن است که چرا بایدی را که خودت فهمیدی اجرا نکردی .اگر
این باید نبود امکان طرح این مسائل هم نبود.

دبیر علمی :از اســاتید ارجمند جناب آقای دکتر جوادی و حضرت
استاد یزدانپناه و نیز از شما سروران ارجمند و فضالی گرامی آقایان
و خانمها سپاســگزارم .انشاءاهلل آنچه که مطرح شد قابل استفاده
علمی باشد و چالشهای معرفتی مطرح شده حرکتی را در مخاطبان
ایجاد کند تا مطالعات و تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

---------------------------------------------------------------پینوشتها:
 .1یکی از گروههای جدیدی که حدود یک سال اخیر به ه ّمت مجمع عالی حکمت اسالمی و با اشراف
حضرت استاد یزدانپناه تأسیس شده کارگروه حکمت عملی است و انشاءاهلل با همین هدف برنامههایی
را در ادامه مسیر علمی خود برگزار خواهد کرد.
 .2اخالق ناصری ،ص.57
production .3
action .4
 .5اخالق ناصری ،ص.110
 .6البته عموم ًا تعبیر فضیلت حکمت را بهکار میبریم ولی منظور همان حکمت عملی است .زیرا در واقع
ترجمه اصطالح فرنسیس است که ارسطو به کار برده است و در آثار اصلی هم همان حکمت عملی ترجمه
شده است اما بهتدریج به آن حکمت گفتند.
constructivism .7
 .8مؤمنون (.115 ،)23
 .9سالنامه تشیع ،ص.361
cultural relativist .10
 .11شمس (.8 ،)91

اندیشههایشهیدمطهری
و تمـدن نویـن اسالمـی

اشاره:
به مناسـبت چهلمین سالگرد شـهادت فیلسـوف متفکر ،عالمه شهید آیت اهلل
مرتضی مطهری (قدس سـره) نشسـت علمی با موضوع« :اندیشـههای شـهید
مطهـری و تمدن نوین اسلامی» با همـکاری مرکز مدیریت حوزههـای علمیه،
بنیاد شـهید مطهری و جمعی از مراکز علمی و فرهنگی حوزوی ،چهارشـنبه ۱۱
اردیبشـهت  ۹۸در سـالن همایش های مدرسـه عالی دارالشـفاء برگزار شد .در
ایـن همایش ،حضرت آیت اهلل العظمی سـبحانی به عنوان مهمان ویژه نشسـت،
به سـخنرانی در مورد شـخصیت آیت اهلل مطهری پرداختنـد و آیت اهلل اعرافی
و حجت االسلام والمسلمین حمید پارسـانیا نیز در مورد جایگاه شهید آیت اهلل
مطهری مباحثی ارائه فرمودند.

شهید مطهری و نگاه تمدنی به اسالم
حضرت آیت الله اعرافی

الرحیم .قبل از آنکه
الرحمن ّ
بســم اهلل ّ
پیرامون شخصیت استاد و موضوعی که
در ارتباط با تمدن نوین اسالمی مطرح
شده است چند نکته عرض کنم ،الزم
میدانم روز و هفته معلم را گرامی بدارم.
اینکه این روز و این هفته به نام این اســتاد بزرگ و معلم شــهید
متبرک اســت مایۀ افتخار اســت .این روز و این هفته را به اساتید
گرامــی و بزرگوار حوزه و همه معلمان و مربیان تبریک میگوییم.
امیدواریم انشــاءاهلل راه و رسم ،سبک و شیوۀ استادی استاد شهید
مطهری ـ که حقیقت ًا نمونه و یگانه بود ـ در حوزه ،دانشگاه و آموزش
و پرورش مورد عنایت قرار گیرد .ســبک و شیوۀ استادی مط ّهری
حقیقت ًا یک سبک ممتاز ،نمونه و کمنظیر بود؛ به مواردی از آن اشاره
خواهم کرد .این مناسبت را به همه معلمان ،مربیان ،اساتید بزرگ
حوزه و دانشگاه و معلمان آموزش و پرورش تبریک میگویم.

در سال رونق تولید ملی هفته کارگر را نیز گرامی میداریم و برای
آن عزیزان آرزوی توفیق داریم .امیدواریم کارگران عزیز ما بتوانند با
کار و تالش خود در مقابل هجمههای سنگین بیگانگان بایستند و
توطئههای مستکبران عالم را در تحریم خنثی کنند.

در آســتانه ماه مبارک رمضان الزم است مجدداً مراتب همدردی
حوزه را با مردم عزیز و شــریف اســتانهای سیلزده که حقیقت ًا با
26

سال دهم ـ شماره 58
فروردین و اردیبهشت 98

رنجهای بسیار سنگینی مواجه هستند اعالم کنیم .بنده هم توفیق
بازدید از این مناطق را داشتم .در بازدید هوایی خوزستان ،به عمق
فاجعه و آالم ســنگینی که متوجه این اســتانها شده است کم و
بیش پی میبریم .همینجا باید تشکر کنیم از همه نیروهای مسلح،
بسیجیان ،مسئوالن ،نهادها و مردم عزیز و شریف سراسر ایران که
جلوهای بســیار جذاب از همبستگی اسالمی و ایمانی ارائه کردند.
همه در کنار آســیبدیدگان قرار گرفتند و یک بار دیگر خاطرات
دوران دفاع مقدس را تجدید کردند.

به عنوان مدیر حوزه الزم اســت بهطور ویژه از گروههای تبلیغی ـ
جهادی و یکایک دوســتان عزیز طلبه جوان ،روحانیان ،مدیران و
استادانی که مشتاقانه در مناطق سیلزده حضور پیدا کردند و جلوهای
از همبستگی و خدمتگزاری روحانیت را به ملت بزرگ نشان دادند
تشکر کنم .اساتید بزرگوار ،اعضای محترم جامعه مدرسین ،شورای
عالی ،نهادهای حوزه و خیل عظیم طالب جوان و خودجوش از قم
و سراسر کشور در یک حرکت جهادی ،تبلیغی ،فرهنگی و خدماتی
منسجم در کنار مردم قرار گرفتند .خدا را بر این نعمت هوشیاری و
روح جهادی و انقالبی حوزه سپاسگزاریم .به فضل الهی و با همت
دوســتان عزیزمان ،امروز در قم و سراسر کشور شبکهای از ستاد
حوادث حوزوی داریم که در مواقع الزم فعال خواهد شد.

تأکید میکنم که باید از فرصتهای تبلیغی ماه رمضان و تابستان

برای حضور در کنار مردم عزیز در روستاها و شهرها و صدها هزار
نفر که در معرض این آسیب قرار گرفتند استفاده شود .تصمیماتی
نیز اتخاذ شده است و انشاءاهلل روحانیون در قم و در سراسر کشور
آن را دنبال میکنند.

پس از این مقدمات ،چند نکته را در مورد اســتاد شــهید مطهری
و موضوع جلســه عرض میکنــم .ابتدا به بخشــی از مؤلفهها و
شاخصههای شخصیت استاد اشــاره میکنم و از آنجا به موضوع
مرتبط با جلسه منتقل میشوم.
 مهمترین شاخصههای شخصیت استاد مطهری

همه ما کم و بیش با ایشان آشنا هستیم .به نظرم چند شاخص در
شخصیت این چهره بزرگ حوزوی نمایان است و من فهرستوار
به اهم آنها اشاره میکنم.
 صاحبنظری ،اجتهاد و جامعیت

روشن اســت که صاحبنظری در شــعب گوناگون علوم حوزوی
قلهای دیریاب و رسیدن به آن کار بسیار دشواری است و در تاریخ
حوزه نصیب برخی از بزرگان میشــود .مرحوم شهید مطهری به
خوبی و با شتاب قلههای بلند این جامعیت و صاحبنظری در علوم
اسالمی را فتح کرد .ایشان در  60سالگی به شهادت رسیدند و حدود
 15سال در قم بودند.

این یک افتخار بزرگ اســت که ایشــان ذهنی وقاد و همتی بلند
داشــت و با این شــتاب در قلمروهای گوناگون علوم اسالمی به
صاحبنظری رســید .علوم پایه حوزوی نظیر فقه ،اصول ،فلسفه،
کالم ،تفسیر ،حدیث ،رجال و  ...در دست ایشان بود و مراتب باالیی
از صاحبنظری و اجتهاد را داشتند .خود این به تنهایی کار یک نفر
نیست.
 آشنایی با مکاتب فلسفی معاصر و غرب

مرحــوم مطهری قبل از انقــاب ،در عصری که حوزه در حصار و
محدودیت بود و کمتر فضای آشنایی با تفکرات بیرونی در آن فراهم
میشــد ،در امتداد عالمه طباطبایی ،امام و سایر بزرگان ،با مکاتب
فلسفی معاصر و غرب به خوبی و به درستی آشنا بودند .بهطوریکه
برخی از شــاگردان و همراهان ایشــان گاهی این تعبیر را به کار
میبردند که علیرغم اینکه ایشــان با واسطه از فلسفههای غربی
مطلع میشد ولی بهتر از ما که زبان میدانســتیم میفهمید که
هگل ،کانت ،انگلس و مارکس چه میگویند.

سرچشــمه تفکرات فلســفی غرب همین هگل ،کانت ،دکارت،
مارکس و  ...هســتند .مرحــوم مطهری نه اینکــه یک روحانی
سادهاندیش ،کمسواد و بیمایه در علوم اسالمی باشد ،بلکه ضمن
برخورداری از ویژگی نخســت و با آن مایه قوی و سرمایه غنی ،از
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مکاتب و فلســفههای غربی مطلع و در بسیاری از شاخههای آن
کام ً
ال صاحبنظر بود.

همه ما دیدهایم که وقتی ایشــان اصول دیالکتیک را برای نقض و
نقد مطرح میکرد گاهی سخنان ایشان از کتابهایی که دیگران در
مورد ماتریالیزم و اصول دیالکتیک نوشته بودند بسیار رساتر و گویاتر
بود .ما طلبههــای نوجوان قبل از انقالب دهها کتاب در این زمینه
میخواندیم؛ زیرا در آن زمان دانشگاه و جامعه ما از یکسو با هجمه
اندیشــههای غربی و از سوی دیگر با هجمه مارکسیزم مواجه بود.
شهید مطهری با تکیه بر سرمایه اصیل حوزه که سکوی هر پرش
است ،در فلسفهها و مکاتب غربی بهویژه حوزههای مارکسیستی به
درجه باالیی از صاحبنظری رسیده بود.

ازاینجهتکه ســوژههای متعدد ،متنوع و بســیار هوشمندانه در
کار ایشــان وجود دارد .ایشــان با توجه به اینکه حوزه را به خوبی
دریافت کرده بود ،با جهان امروز و دانشگاه و محیطهای گوناگون
روشــنفکری مرتبط شــده بود و نیز با عموم طبقات جامعه ارتباط
داشت ،تنوع مخاطب را مد نظر قرار میداد.

 آشــنایی با جریانهــای فکری ،سیاســی ،اجتماعی غرب و

هنرهای تبیینی ،تبلیغی ،تدریسی و ادبی

جهان معاصر

عالوه بر اینها ،مطهری با جریانهای فکری ،سیاسی ،اجتماعی غرب
و جهان معاصر نیز آشنا بود .هستند کسانی که از خوان اول میگذرند
و به خوان دوم میرســند؛ اما کماند کســانی که مرد زمانه باشند و
جریانهای فکری ،سیاســی و اجتماعی معاصر خود را بشناســند.
مرحوم مطهری واقع ًا یک فرهنگشــناس و یک سیاستشــناس
بینالمللی بود .جریانهای فکری ـ معرفتی را بهخوبی تشــخیص
میداد و مسائل اجتماعی و سیاسی را به خوبی میشناخت.
نظریهپردازی و پاسخگویی

مطهری با داشتن تمامی این سرمایهها یک نوپرداز و نظر ّیهساز بود.
َ
مطهری متکلم مدافعی بود طبق حدیث امامُ « :ع َل ُ
شــيع ِتنا
ماء
ّ
َ
ُ
رابطون» ،حقیقت ًا یک متکلّم بســیار قوی بود که با تمام قدرت و
م ِ
رشادت در مقابل هجمههای سنگین غرب و مارکسیزم ایستاده بود
و اندیشه اسالمی مدافعی با این عظمت در برابر هجمههای سنگین
آن روزگار که هنوز انقالب پدیدار نشده بود ـ گرچه ایشان در شعاع
نهضت امام حرکت میکرد ـ نداشت .شهید مطهری در آن روزگار
ســخت و هجمههای بیامان ،یک متکلم مدافع تمامقد از اندیشه
تمدنی اسالم بود.

درعینحال ایشان یک نظریهساز و مولد اندیشههای فعال و مهاجم
در عرصه تمدنی اسالم بود .اینطور نبود که با تمامی این توشهها
در گوشــهای به بررسی مسائل و پاســخگویی بپردازد .پاسخ هم
میداد؛ کتابهای ایشان پاسخهای بسیار متقن به شبههها است.
اما ایشان بسیار فراتر از پاســخگویی به شبهات حرکت میکرد و
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نظریهساز ،نظریهپرداز و مهاجم در عرصه گفتمانی عصر جدید بود.
مطهری گفتمانســاز بود ،مهاجم بود ،فعال بود نه منفعل .در همه
قلمروها حضور پیدا میکرد و آگاهانه و شــجاعانه اندیشه اسالم را
مطرح میکرد .هرگز به انفعال مبتال نشد.
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 نگاه جامع در طیف مخاطب

من در دوره نوجوانی در گوشــهای در حسینیه ارگ در درس ایشان
حضور مییافتم .اســتادی به توانمندی و هنرهای ایشان در عمرم

ندیدم .جاذبه اســتادی ،بیان شیوا ،قلم زیبا و جذاب و نفوذ در عمق
جان مخاطب از ویژگیهای هنرهای تبیینی ،تبلیغی و تدریســی
ایشــان بود که جای بسط و ســخن دارد .برخی گفتهاند و سخن
بیربطی نیست که شهید مطهری نقطه عطفی در ادبیات فارسی
حوزه بهشمار میآید .فارسی نویس در حوزه داشتیم و مرحوم عالمه
نیز فارسی مینوشــتند اما ادب فارسی شهید مطهری ،حداقل در
فضای حوزه نقطه عطفی بهشمار میرود.

بنابراین هنرهای تبیینی ،تدریسی ،ترویجی ،سخنی ،قلمی ،بیانی
و پایهریزی یک ادبیات فارسی فخیم و روان در حوزه و در مجامع
دینی ،فصلی درخشــان در زندگی ایشان است .در این مورد کم و
بیش کار شده و جای کار بیشتر هم دارد.

وظیفه شناسی

شــهید مطهری مهاجرت میکرد ،در فضاهای دانشگاهی حضور
مییافت ،برای اســام و اندیشه اسالم تمام شــأنات خود را کنار

میگذاشت ،همه چیز را قربانی میکرد و در صحنه حاضر میشد.
روح انقالبی همراه با زمانشناســی ،متانت ،شجاعت و حکمت از
ویژگیهای ایشان بود .اینها ویژگیهایی است که در کمتر کسی با
این شکوه جمع میشود .روح انقالبی در مبارزه با تحجر و التقاط و
همراهی با نهضت امام از آغاز شکلگیری آن ،از ویژگیهای مهمی
است که در وجود ایشان است.
روحیه اخالص و عبادت

این یک ویژگی اساســی ایشان است .در ســالهای  56-55که
ایشان به قم میآمدند به مسجد اعظم میرفتند و در نماز جماعت
آیتاهلل حائری شــرکت میکردند .در آن زمان ما طلبههای جوان
همانطورکه دوســت داشــتیم عالمه طباطبایی را هنگام عبور از
خیابان ببینیم ،نماز شــهید مطهری و حال معنوی و عبادی او را از
دور تماشا میکردیم.
شخصیت مرحوم شهید مطهری است .من
اینها ویژگیهای مهم
ّ
این ویژگیها را به بحث تمدنی وصل میکنم .از ویژگیهای مهم
ایشــان این بود که اسالم را تمدنی تفسیر میکرد و در پژوهش و
ارائه تمدنی کار میکرد.

در مورد اسالم دو گونه تفسیر میتوان ارائه کرد .ممکن است کسی
نگاه حداقلی به اســام داشته باشــد و آن را تفسیر حداقلی کند یا
معتقد باشد که فقه و معارف دینی تعلیقهای بر حیات بشر است .این
نوع نگاه طیفی را به خود اختصاص داده و نظریههایی مرتبط با آن
مطرح شده است.

این تفسیر حداقلی و تعلیقهای از اسالم و آن را در حاشیه قرار دادن،
نگاهی اســت که بخشهایی از آن در فضاهای سنتی و بیشتر در
فضای الهیات و فلسفههای جدید دین مطرح شده است .متفکران و
شبهمتفکرانی در جهان اسالم ،هم در میان اعراب و هم از ایرانیان
مروج این نوع اندیشه بودهاند .نمونههای بسیاری از آن هم در عصر
مطهری و هم در اعصار بعد از انقالب وجود داشته است.

نگاه حداقلی ،حاشیهای و تعلیقهای به اسالم و اندیشه اسالمی نقطه
مقابل نگاه تمدنی به اسالم است .نظریه و تفسیری که قطع ًا درست
اســت نگاه تمدنی به اسالم دارد .البته نه به این معنا که آنچه که
در کتاب و سنت آمده است جای تحقیق و تجربه بشر را میگیرد،
این هم افراط و نادرســت است .اما این عقیده که معارف و اندیشه
دینی ویژگیهایی دارد که آن را تمدنی ساخته ،عقیدهای است که
شــهید مطهری نیز پیرامون آن حرکت کرده است .این ویژگیها
عبارتاند از:
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 .1در این اندیشه دین یک تعلیقه نیست بلکه متن زندگی است.

 .2جامعیت دارد؛ البته جامعیت با تفســیر درستی که مرحوم عالمه
طباطبایی و شهید مطهری ارائه دادهاند.
 .3این اندیشــه اسالمی نظامواره است؛ یک شجره منسجم و یک
منظومه است.

 .4در عین داشتن ثبات و عناصر ثابت میتواند تحوالت را در درون
خود هضم کند و پاسخگوی آنها باشد.

 .5شمول ساحتهای آن بهگونهای است که بشر را به سمت تعالی
پیش میبرد و تعالی آن جامع است .دو روز پیش در مدرسه حجتیه
پیرامــون بیانیه گام دوم بحثی ارائه کردم ،در آنجا عرض کردم که
اندیشه اسالم ناب حداقل دوازده دوگانه را در خود هضم کرده است
و نخستین آنها دوگانه دین و دنیا است .اینها میتواند در یک اندیشه
منسجم جمع شود و این اندیشه میتواند پیش برنده همه ساحتها
و قلمروهای بشر باشد.
 .6اندیشه تمدنی معنابخش زندگی ،حیاتبخش و امیدبخش است
و زندگی را در تمامی ابعادش معنادار و پرنشاط میکند.

اینها چند عنصر اصلی در یک اندیشه تمدنی است .مرحوم مطهری
به نظریه دوم معتقد بود و اســام را اندیشه تمدنی میدانست .این
همان چیزی اســت که مراجع بزرگ ما فرمودهاند و امام بزرگوار ما
آن را تبیین کرد .بزرگانی نظیر عالمه طباطبایی و شهید مطهری
آن را تحکیم کردهاند .ویژگیهایی که برشــمردم نشاندهنده این
است که عالمه مطهری به اسالم نگاه تمدنی دارد و در همه ابعاد
به دنبال ارائه این اندیشه اســت .اگر بررسی جامعی از آثار ایشان
صورت بگیرد معلوم میشــود که اینها خانههای جدولی است که
بر اســاس اندیشه تمدنی اسالم طراحی شده و درعینحال ناظر به
دنیای امروز است.

ویژگی مهم شهید مطهری التزام ،تبیین و دفاع از نظریه دوم است
و تمام آراء ایشــان بهصورت غیرمستقیم بر اساس این نظریه قابل
تفسیر است .بهنحو مستقیم نیز ایشان مباحثی را مطرح کردهاند که
بعضی از نکات آن را بیان میکنم.
 دیدگاه شهید مطهری در تمدن اسالمی و علل انحطاط آن

شــهید مطهری میگوید اسالم تمدنی داشــت که بهتدریج دچار
انحطاط شد .ایشان در مورد علل این انحطاط به نظریه خاصی معتقد
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است .نظریهای که غربیها و بعضی از مستغربان و خودباختگان در
برابر اندیشههای غربی به آن معتقدند این است که اندیشه اسالمی
ظرفیت تمدنی ندارد ،و اگر هم قب ً
ال داشت ولی در عصر جدید ندارد.
اما نظریه شهید مطهری این است که این اندیشه ظرفیت تمدنی
دارد و تمدن اسالمی میتواند بر فراز عصرها و نسلها حرکت کند.
تمدن اسالمی ذومراتب است و میتواند با دنیای جدید نیز تطبیق
پیدا کند.
علل انحطاط این تمدن را در ذات اندیشــه اسالمی نمیداند بلکه
آنهــا را عرضی و ثانوی میداند و به هیچوجه قصور ذاتی را در این
اندیشه قبول ندارد بلکه عوامل ثانوی باعث بروز این انحطاط شد.
البته ایشان مدعی نیست که تمدن اسالمی در عصر خود یک تمدن
کام ً
ال ناب بود اما در مجموع تمدن اســامی بود و انحطاط آن به
علل ثانوی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی جهان اسالم و جهان بیرون
اسالمی بر میگردد.

بر اساس تحلیلهایی که اسالم را تمدنی تفسیر میکنند ،تمدن را
به معنای جامع در نظر میگیرند ،این تمدن را قابل سریان و جریان
میدانند و انحطاط را به عوامل ثانوی ارجاع میدهند .ایشان معتقد
اســت که در عصر حاضر که عصر غیبت است میتوانیم به احیای
تمدن نوین اسالمی بپردازیم .ممکن است به تمدن ناب نرسیم اما
عرصه برای حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی کام ً
ال باز است.
این از پایههای انقالب اسالمی و اندیشه امام است .همان اندیشهای
کــه در قم و فیضیه پایهریزی شــد و این همه تحول در جهان به
وجود آورد ،مبانی این اندیشه نگاه بلند تمدنی است.
ویژگی مطهری این بود که عالوه بر کار نظری پای تحول عملی در
این جریان ایستاد و تا مرز شهادت پیش رفت و به باالترین افتخار
در این مسیر نائل شد.

گزارش دوستان از فعالیت حوزه در باب این شهید بزرگوار ،گزارش
جامع و ارزشمندی است و جای تقدیر و تشکر دارد .البته فعالیتهای
دیگــری نیز صورت گرفته که در این گزارش نیامده اســت .فکر
میکنم حلقههای دیگری در کلیت حوزه وجود دارد که باید به آن
توجه کرد .وظیفه این اســت که با نگاه جامعتری به مقوله اندیشه
ّ
شــهید مطهری در حوزه بپردازیم .و آخر دعوانــا أن الحمد لله ربّ
ّ
ّ
صلی علی ّ
محم ٍد و آله الطاهرین
العالمین و

رویکرد فرهنگی و تمدنی شهید مطهری
حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

الرحیم .در آســتانه
الرحمن ّ
بســم اهلل ّ
چهلمین سالگرد شهادت شهید مطهری
هستیم ،و در آستانۀ دومین گام انقالب
اســامی ایران؛ یعنی گامی که هنگامۀ
تحقق آن است .گامی که حضرت امام
آنگاه که مسیر انقالب را ترسیم میکردند
از اینکه پیش روی ما یک حرکت و دعوت جهانی اســت ســخن
میگفتند .گامی که انشــاءاهلل مقدمه گامهای بعدی است :تحقق
جامعه منتظر و آمادگی برای ظهور حضرت حجت در سطح جهانی.

عنوان این نشست «شهید مطهری و تمدن نوین اسالمی» است
و بنده دقایقی در همین حوزه بحث میکنم .ابتدا درباره خود تمدن،
جامعه ،فرهنگ و اقتضائات آن مطالبی را به اختصار عرض میکنم
و بعد در این مورد بحث خواهم کرد که شهید مطهری نسبت به این
مسئله چه نقش ،و مهمتر از آن چه رویکردی داشت.
 سطوح مختلف فرهنگ و تمدن

تمدن ،فرهنگ و جامعه مفاهیم نزدیکی هســتند .به نظر میرسد
که تم ّدن شــکل کاملتری از حیات اجتماعی اســت و سطح به
بلوغرسیدهای از فرهنگ و جامعه است .جامعه و فرهنگ محصول

کنشها ،رفتارها ،جهادها و اجتهادهای افراد و اشــخاص است؛ به
عبارت دیگر پدیدههایی انسانی هستند.

هر تمدنی بر ارزشها ،آرمانها و یک سلســله معانی مبتنی است
و ما در سه ســطح میتوانیم درباره آن ارزشها ،آرمانها و معانی
بحث کنیم:

ســطح نخست :حقیقت و نفساالمر آن معانی است .آیا این معانی
درست هستند یا نادرســت؟ حق هستند یا باطلاند؟ تمدن اعم از
اینکه توحیدی باشد یا شرکآلود حدود ،قوانین و مقرراتی دارد و به
دنبال آرمانهایی است و درستی و نادرستی این آرمانها صرف نظر
از حضور آنها در صحنه تاریخ و تمدن باید مورد بررسی قرار گیرد.
این بررسی وظیفه عالمان آن رشتهها ،متکلمان ،فیلسوفان ،فقیهان،
حقوقدانان و همه کسانی است که در مورد این حوزههای معرفتی
بحث میکنند.

البتــه وقتی درباره خود آن معانی بحــث میکنیم از این زاویه نیز
میتوان بحث کرد که اگر افرادی به این معانی حق یا باطل باور و
اعتقاد داشته باشند ،در رفتار و هو ّیت فردی و اجتماعی آنها چه آثاری
خواهد داشت .ولی این بحث وظیفه فیلسوفان و فقیهان نیست بلکه
وظیفه عالمان علم النفس است .باور به توحید چه شخصیت و چه
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هویتی را برای فرد میســازد؟ این اعتقاد چه لوازمی را در زندگی و
رفتار اجتماعی انسانها پدید میآورد؟ کسی که مطالعات اجتماعی
میکند و یا کســی که مسائل نفسانی و رفتار افراد را رصد میکند
میتواند به این حوزه بپردازد.

این معانی بهلحاظ نفساالمر یا حق هستند یا باطل .باطل نیز ذاتی
دارد و ذات آن این اســت که مصداق ندارد اما ذاتی دارد .برخی از
این معانی از حقایق مطلق سخن میگویند و از آن حکایت میکنند،
مقید سخن میگویند ،برخی از معانی ذاتشان
برخی معانی از حقایق ّ
بهگونهای است که در حوزه رفتار انسانها ظاهر میشوند و برخی
ذاتشان بهگونهای است که اص ً
ال مصداق ندارند.
ســطح دوم :زمانی که افراد معانیای نظیر توحید و اســام را باور
داشته باشــند و آنها را بپذیرند ،این زمان زمانی است که معنا وارد
اعتقاد افراد و در وجود آنها میشود .این جهان دوم آن معانی است؛
یعنی معانی وارد ذهن و وجود و ایمان انســان میشــود .نخستین
ســاحت ورود معنا ذهن انسان اســت ،بعد پیوند دیگری میان آن
معنا و وجود انســان ایجاد میشود و اعتقاد و ایمان شکل میگیرد
و بعد وارد عمل انســان میشود .در این هنگام معنا در وجود انسان
محقق میشود و انسان بر اساس آن رفتار و عمل میکند؛ این غیر
از انتزاعی بودن آن معانی اســت .این جهان دوم معنا و جهان فرد
و انسان است.

ســطح سوم :زمانی که یک نظام معنایی از حوزۀ فرد بیرون میآید
و در ارتباطات انسانی و مناســبات رفتاری اشخاص و جامعه قرار
میگیرد؛ اینجاســت که فرهنگ ،جامعه و تم ّدن شــکل میگیرد.
این جهان ســوم اســت و اقتضائات مربوط به خــود را دارد .یک
نظام اجتماعی ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی دارد.
اگر بخواهیم جهت نرم و جهت ُصلب آن را تعیین کنیم ،نرمترین
بخش ابعاد آن همان حوزه معرفتی او است و جهت ُصلب آن قدرت
و سیاست آن است .یک جامعه کامل باید تمامی این ابعاد را با هم
داشته باشد .نبود هر یک از اینها به دیگری آسیب میرساند و جامعه
را در معرض آفت قرار میدهد.

فرهنگ و تم ّدن فرآیندی هستن د که تکوین آنها در جهان دوم رخ
داده است .حضرت ابراهیم خلیل در عین حال که فرد است یک
امت واحده اســت و در وجود او تمدن محقق میشود .از درون این
فرد اســت که تمدن جوانه میزند و وارد ارتباطات انسانی میشود:
َ َْ َ َ َ َ ْ َ
ال ْق َرب َ
ْ
ین( شعراء ( )14 :)26از کوه فرد میآید و وارد کوچه،
و أن ِذر ع ِشیرتك ِ
خیابان ،خانواده ،فامیل و شهر میشود و خطاب جهانی پیدا میکند
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و در هر قدم اقتضاء مربوط به خود را دارد .این فرآیند تا بهطور کامل
تکوین یابد مسیری را دنبال میکند.
شهید مطهری در شرایطی پا به عرصه وجود گذاشت و دوره تکوین
شخصیت خود را سپری کرد که فرهنگ و تم ّدن اسالمی در ایران
ّ
بهلحاظ تاریخی در یکی از نقاط حضیض خودش بود .دوران طلبگی
ایشان مقطعی است که نسلی از طالب را نداریم .حضرت آیتاهلل
جوادی میفرمودند وقتی در آمل درس میخواندیم اســتادان ما در
حکم پدران ما بودند؛ یعنی بین آنها و ما یک نسل فاصله افتاده بود
و کسی طلبه نبود .بعد از شهریور  1320افراد به ندرت سراغ طلبگی
میرفتند و شهید مطهری از آن نوادر است.

شــاید در تاریخ ،دوران عســرتی مثل این دوران بر حوزه تمدنی و
فرهنگی نداشته باشــیم؛ از برخی جهات که حتم ًا نداریم .حوزهها
بسته شده است و در فرهنگ عمومی کسی حاضر نیست فرزند خود
را برای طلبگی بفرستد .اگر شهید مط ّهری در یک محیط عمومیتر

ظرفیتها قرار گرفته بود و از همه آنها استفاده میکرد .از اینجا به
بعد شهید مطهری نقش فرهنگی خود را ناظر به محیط ایفا میکند.
او تنها نقش ایفا نکرد بلکه یک رویکرد فرهنگی را در پیش گرفت.

تفاوت اســت بین اینکه کســی نقش فرهنگی ایفا کند یا رویکرد
فرهنگی داشــته باشــد .یک فقیه توانمند که حوزه درس و بحث
خوبی را محقق کرده بدون شک یک نقش شایسته و مهم تمدنی
ایفا کرده است .یک فیلســوف توانمند که حافظه تاریخی و ثمرۀ
تالش نســلها را حفظ میکند ،متن را میخواند و منتقل میکند،
یک نقش عظیم تمدنی دارد .اما ممکن است رویکرد تمدنی نداشته
باشــد و نتواند به اقتضای فرصتهای موجود ،شــرایط محیطی و
نیاز این فرآیند را برای تبدیل شدن به یک فرهنگ و تمدن کامل
تأمین کند.

اما نخستین آثار و فعالیتهای شهید مطهری نشان میدهد که این
رویکرد از ابتدا در ایشــان وجود داشته است .یقین ًا ایشان از رویکرد
جهانی امام در ســالهای  1340و  1342نسبت به مراحل حرکت
انقالب تأثیر گرفته اســت .شهید مطهری حسنهای از حسنات آن
امام راحل اســت .در تمام آثار ایشان جای پای این نگاه فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی دیده میشــود .آن روز ما در آستانه گام دوم و
حتی در آستانه انقالب هم نبودیم .آن روز خود شهید مطهری توقع
اینکه امروز یا فردا انقالب اسالمی محقق شود را نداشت .اما در آثار
مختلف ایشان این نگاه وجود دارد که اسالم یک هویت تمدنی دارد.

شهری زندگی میکرد شــاید او هم زمینههای خانوادگی را برای
طلبهشدن نداشت .شاید شأن روحانی خانواده و جایگاه جغرافیایی
آن در اینکه شهید مطهری به سمت طلبگی کشیده شود بیتأثیر
نبوده باشد.

محیط بهگونهای نبود که طلبه را طلبه نگه دارد .اگر فرد استعداد و
توانایی داشــت دهها جاذبه بیرونی او را به سمت خود میکشید .اما
ایشان در مراتب طلبگی مستقیم ،استوار ،با همت و با بهرهگیری از
اساتید برجسته در دوران تحصیل طلبگی ادامه داد و جهان دوم معنا
را که همان شخصیت خودش بود در درون خودش محقق کرد.

نطفه تمدنی و فرهنگــی در درون فرد منعقد و او خودش به یک
فرهنگ و تم ّدن تبدیل میشود .تحقق فرهنگ فرآیندی است ناظر
اســت به .1 :داشتهها و ظرفیت موجود .2 ،شرایطی که در پیش رو
اســت .البته فرهنگ اسالمی پیشینه و تاریخی دارد .در آن شرایط
ظرفیتهایی وجود داشــت و شهید مطهری بر شانه آن
حضیض ّ

در خدمات متقابل اســام و ایران به مفهوم ملت که یک مفهوم
فرهنگی و تاریخی اسالمی اســت کام ً
ال توجه دارد و این مفهوم
به تاراج رفته و معادلی برای خود ( )nationقرار گرفته است احیا
میکند .انحطاط و ترقی تمدنها که بهصورت عنوانی مستقل برای
یک اثر ایشان انتخاب شده ،یک نگاه اجتماعی است که در تمامی
آثارشان وجود دارد.
شــهید مطهری یک امت تحققیافته در سطح خود ،در مسیر این
فرآیند و با این رویکرد و احســاس نیاز ،با رصد شرایط محیطی و
نگاه به داشتههای موجود شخص ًا به هر چیزی که نیاز این رویکرد
است عمل میکند.

بســیارند کســانی که این رویکرد را دارند اما داشتهها و توانشان
اندک است؛ یک نفر رزمنده خوبی است ،یک نفر میتواند در سطح
فرهنگ عمومی خــوب کار کند ،یک نفــر میتواند یک حرکت
سیاســی خوب را شکل دهد ،یک نفر در الیههای عمیق فرهنگی
خوب عمل میکند و در آن سطح در تقابل با دشمن قرار میگیرد.
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اما از شــهید مط ّهری همۀ این کارها بر میآید و او همه این کارها
را انجام میدهد.

هم داستان راســتان را برای کودکان مینویسد ،هم اصول فلسفه
و روش رئالیســم را شــرح میدهد تا با جبهه عظیم فلســفی که
فرهنگ رقیب حضور به هم رســانده و فرهنگ اسالمی را تحت
فشــار خود قرار داده است مقابله کند و هم اسفار تدریس میکند.
هم رفتار سیاسی دارد و با گروههای سیاسی ارتباط برقرار میکند،
هم درجاییکه مورد نیاز اســت خطابههای سیاسی دارد و هم تمام
هســتی خود را در خدمت رهبری که این حرکت خوب فرهنگی،
تاریخی و اجتماعی را دارد (حضرت امام) قرار میدهد .وقتی که نام
امام را میبرد زباناش به لکنت میافتد؛ با آن تعابیری که در مورد
آن عزیز سفرکرده به کار میبرد.

فقط نقش تمدنی ایفا نمیکند ،بلکه کار خود را میکند و این نقش
تمدنی یک نقش ناخواســته بر کار او است .توجه او به کار خودش
اســت و جهتگیری تم ّدنی ،فرهنگی و اجتماعی دارد .طبیب دوار
به طب خود اســت و مکان و زمان نمیشناسد ،هرجا نیاز است و
اعم
هــر کاری را که توان دارد انجام میدهد .برای هر ســطحی ّ
از کودکان ،افراد دوره کارشناسی و دورههای دیگر پاسخگو است.
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بــا نظر به این روحیه و رویکرد ،مطالعه در رفتار اجتماعی شــهید
مط ّهری به دلیل وسعت فعالیت ،مطالعه در یک مقطع تاریخی ما
و مطالعه در یک مقطع از رقابت فرهنگی و تمدنی ما با فرهنگ و
تمدن رقیب یعنی فرهنگ و تمدن غرب را تشکیل میدهد .در این
مقطع ،فرهنگ و تمدن غرب هجمه سیاســی خود را مسلط کرده
و دوران ســیاهی را پدید آورده است ،نظام معرفتی خود را با تمامی
ساختارهایاش مسلط کرده و حرث و نسل را به تاراج برده است.
هر کار شــهید مطهری نشان میدهد که امروز فرهنگ اسالمی و
فرآیند تحقق آن با چه چیزی مواجه است .در نگاه به شخص شهید
مطهری و فعالیتهای او میتوان مسائل فرهنگ و تمدن اسالمی
را دید .شخصیت یک انسان چند بُعدی است که به شخصیت یک
فرهنگ و تمدن تبدیل میشود.

قصد داشتم با نگاه به فعالیتهای شهید مطهری نشان دهم که در
هر دهه با چه مسائلی مواجه بودیم ،ولی زمان به سر رسیده است.
خداوند سبحان به امت اسالمی توفیق قدرشناسی از شهید مطهری
و از کسانی که با ایثار ،فداکاری ،جهاد و اجتهاد خودشان اسالم عزیز
را برای ما حفظ کردند عنایت فرماید.
ّ
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

شهید آیت اهلل مطهری و مثلث شخصیت
حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی «دامت برکاته«

بسم الله الرحمن الرحيم .أعوذ بالله من
ُ َّ
َ
الله ال ِذ َين َآم ُنوا
الشــيطان الرجيم(َ :ي ْرف ِع
م ْن ُك ْم َو َّالذ َين ُأ ُوتوا ْالع ْل َم َد َر َجات َو ُ
الله ِب َما
ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ َ َ
ٌ (مجادله)11:
ون خ ِبير
تعمل

پيش از آنكه در مورد تأثيرگذارى اضالع
سهگانه در شخصيت مرحوم آيتاهلل شهيد مطهرى سخن بگويم،
از همه كســانى كه اين فضاى روحانى را به وجود آوردهاند ،تشكر
مىكنم .خداوند همه ما را به كارهاى خير كه يكى از آنها تقدير از
بزرگان و شخصيتهاست ،موفق بفرمايد.

درباره فقيد ســعيد ـ اعلى اهلل مقامه ـ از جهات گوناگونى مىتوان
سخن گفت ،چيزى كه موضوع سخن ما را تشكيل مىدهد ،تبيين
اضالع ســه گانه است كه در شخصيت هر انسانى تأثيرگذار است:
شخصيت هر انسانى در سه مرحله شكل مىگيرد :مرحله نخست:
محيط خانواده ،مرحله دوم :محيط فرهنگى و آموزشى ،مرحله سوم:
جامعهاى كه انسان در درون آن زندگى مى كند .اگر ما درباره اين
سه مرحله سخن بگوييم شايد شخصيت ايشان براى ما تا حدودى
تجلى كند.

مرحله نخست

فقيد سعيد فرزند مرحوم آيتاهلل شيخ محمدحسين خراسانى بود،
اينجانب ،اين عالم بزرگوار را از دور مشــاهده كه قيافه او نورانى و
بسيار خواستنى و ديدنى بود .او در منطقه نفوذ كلمه داشت و به تقوا
و پارسايى زبانزد بود .مسلّم ًا پارسايى محيط خانواده در او نيز اثرگذار
بوده است .اتفاق ًا خود مرحوم مطهرى ،در برخى از نوشتههاى خود،
از والد خويش ياد كرده و مىگويد :او نخستين كسى است كه نهال
ْ َ
ايمان و تقوا را در وجود من كاشت .قرآن مجيد مىفرمايدَ  :وال َبل ُد

َّ
ْ َ ُ ْ
َ َ َ ْ
َّ َ َ َ َ ُ ُ
َّ
الط ِّي ُب َيخ ُر ُج ن َبات ُه ِب ِإذ ِن َر ِّب ِه َوال ِذي خ ُبث ال َيخ ُر ُج ِإال ن ِك ًدا كذ ِلك ن َص ِّرف
َْ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ (اعراف ()58 ،)7
ات ِلقوم يشكرون.
االي ِ
مرحله دوم

محيط تحصيل و آموزش ،ايشان در حدود  14سالگى محل زادگاه
خود (فريمان) را براى تحصيل ترك و به مشــهد مهاجرت نموده
دروس مق ّدماتى را در مشهد كه در آن روز اديبان واالمقامى داشت،
فراگرفت ،آنگاه در ســال  1316شمسى برابر با 1356قمرى براى
تكميل تحصيالت خود مشهد را به قصد قم ترك كرد ،و باقيمانده
سطوح را در اين حوزه فرا گرفت .من از اساتيد سطوح ايشان چندان
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آگاهى ندارم ا ّما مى توانم از برخى اساتيد بزرگ فقه و اصول ايشان،
نام ببرم.
او در ضلع شــرقى مدرسه فيضيه سكونت داشت و در طول اقامت
خود در قم از سه استاد بزرگ ،بهره گرفت و به كمال رسيد:

 .1اســتاد عالى مقام مرحوم آيتاهلل العظمى ســيد محمد حجت
كوه كمرى (1301ـ  .)1372وى از تقرير زيبا و دستهبندى مطالب
مرحوم كوه كمرى ســخن مىگفت .روزى محور بحث او مسئله
حكم مالقى با شــبهه محصوره بود؛ در اين مسئله ،عبارت محقق
خراسانى از نظر خواندن به دقت و تعمق نياز دارد .حاصل سخن او
اين اســت كه مالقى شبهه محصوره سه نوع حكم دارد .1 :گاهى
اجتناب از مالقــى الزم ،دون المالقى .2 ،گاهى جريان بر عكس
اســت ،اجتناب از مالقي الزم ،دون المالقى .3 ،و گاهى اجتناب از
هر دو الزم اســت .واژه مالقي در عبارت كفايه چند بار تكرار شده
و گاهى بهصورت صيغه فاعل و گاهى بهصورت مفعول اســت و
معمــو ًال در كتابهاى قديمى اين نوع الفاظ فاقد اعراب هســتند.
استاد بزرگوار ايشان فرمودند هر كس عبارت كفايه را درست بخواند
مشــمول جايزه مىشــود .مرحوم مطهرى اظهار آمادگى كرده و
عبارت كفايه را بدون غلط خواند و جايزه را دريافت كرد.

استاد دوم ايشان مرحوم آيتاهلل العظمى بروجردى (1292ـ )1380
بود ،از اوايل ورود او در دروس فقه و اصول ايشان شركت مىكرد،
تا روزى كه قم را ترك گفت.

استاد سوم وى آيتاهلل العظمى امام خمينى بود كه دوره خاصى
از اصول را به مدت هفت ســال نزد ايشان تل ّمذ كرد و در حقيقت
ايشان و هم مباحثه وى مرحوم آيتاهلل منتظرى از كسانى بودند كه
عالقه حضرت امام را به تدريس خارج فقه و اصول ترغيب نموده و
سرانجام بهرههايى از درس ايشان بردند.
اما از استادان فلسفه و عرفان ايشان از دو نفر مىتوان نام برد:

 .1حضرت امام و آقــاى مطهرى بخش اعظم منظومه و معاد
اسفار را نزد ايشان فرا گرفت.

 .2مرحوم عالمه طباطبايى ،كه قســمت الهيات شفا را نزد ايشان
تل ّمذ نمود و در شبهاى پنجشنبه و جمعه كه براى گروهى ،موضوع
نقد فلسفه ماترياليسم مطرح بود ،مشاركت نموده و سرانجام ،كتاب
«اصول فلسفه و روش رئاليسم» با پاورقىهاى ارزشمند او منتشر
شد.

ايشان از دوران جوانى به تفكر عالقه وافر داشت ،يعنى كمتر سخن
مىگفت ،بيشــتر فكر مىكرد .من از افكار دوران جوانى ايشان دو
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مطلب را نقل مىكنم:

 .1مرجع ،احكام مطابق عدل و داد است.

حضرت امام در مبحث اجتهاد و تقليد كه در مسجد محمديه مطرح
مى كرد ،اين اصل را مورد بحث قرار داد:

اصل عدم حجيت رأى كسى بر كســى است ،زيرا نفوذ رأى ،نياز
به واليت دارد و هيچكس بر كســى چنين واليتى ندارد ،مگر خدا
كه حكم او نافذ است .مرحوم مطهرى فرمود :در اينجا حكم عقل
بهگونهاى ديگر است و آن اينكه هر حكم و نظرى كه موافق عدل و
انصاف است ،بر جامعه نافذ است و در مظان اختالف عقل مىگويد:
طرف من بايد به احكام عادالنه احترام بگذارند ،حال ،اين بيان تا چه
حدى صحيح است ،فع ً
ال درباره آن سخن نمىگويم.

 .2در دوران جوانــى درباره حركت قطعيه و توســطيه كه حكيم
سبزوارى در شرح منظومه مطرح مىكند نظر خاصى داشت .حكيم
ســبزوارى معتقد است :حركت توســطيه (كون الشيء بين المبدأ
والمنتهــى) از واقعيت برخوردار اســت ،و حركت قطعيه (موضوع
آن قبل
حركــت در هر آنى ،داراى مصداقى از مقوله اســت كه در ِ
و بعد از آن ،خبرى نيســت) ،مســئله اعتبارى است .مرحوم شهيد
مطهــرى اين نظر را نقد كرد و گفت واقعيت همان حركت قطعيه
است ا ّما «كون الشيء بين المبدأ والمنتهى» امر انتزاعى است.

اين نمونهها را متذكر شدم تا روشن شود كه ايشان از همان دوران
نوجوانى به تفكر عالقه مند بود .بهخاطر دارم در درس حضرت امام
كه نويسنده هم در صف النعال شركت مىكرد ،ايشان در تمام هفته،
يك بار يا دو بار سخن مىگفت و سعى مىكرد كه آن را اثبات كند
حتى حضرت امام هم گاهى به فكر مىافتاد كه مشــكل ايشان را
حل كند يا بپذيرد .تجربه ثابت كــرده كه افرادى كه از نظر تفكر
قوى ترند ،كمتر سخن مىگويند.
باألخره ،اين استاد و متفكر عالى قدر به خاطر مشكالت اقتصادى
كه بعد از ازدوج پيش آمد ،تصميم گرفت قم را به قصد تهران ترك
گويد كه شــايد بتواند از طريق تدريس در برخى از مراكز علمى به
زندگى خود سر و سامانى ببخشد.

عصر يكــى از روزهاى تعطيلى طرف عصر خدمت امام رســيدم،
ايشان ابتدا اين مسئله را مطرح كرد از اين كه برخى فضال ،به خاطر
فشــار زندگى حوزه را ترك مى كنند ،متأثــرم .البته آنچه كه امام
مى فرمودند درست بود .غالب ًا فضاليى كه حوزه را ترك میگفتند از
نظر معلومات رشد نمى كردند ،جز مرحوم مطهرى (و شايد يكى دو
نفر ديگر) ،تغيير محيط علمى در طرز تفكر و خدمت رسانى ايشان

اثر بسزايى گذاشت بهگونهاى كه اگر در حوزه به سر میبردند چنين
توفيقاتى نصيب آنها نمیشد.
مرحله سوم :محيط زندگى اجتماعى

ايشــان پس از انتقــال به تهران با شــخصيتهاى علمى اعم از
دانشگاهى و غيره ،مرتبط شد و از فلسفههاى غرب و شبهاتى كه
در اذهان دانشــجويان آن روز بود ،كام ً
ال آگاه شــد .مسلم ًا حضور
در مجلس «رويارويى فلسفه اسالمى با فلسفه غربى» ،شخصيت
فلسفى او را به كمال رساند.
دوستان ايشان نقل میكردند در جلساتى كه استادان علوم انسانى
با گرايشهاى فلسفى ،شركت مىكردند ،افكار فالسفه غرب را از
كانت و هگل و غيره براى ايشان مطرح میكردند .او در آن جلسات
در فكر نقد افكار آنان نبود ،و بيشترين عالقه او اين بود كه مطلب
آنان را به نحو صحيح درك كند تا بعدها به فكر تحليل آنها برآيد.

تا اينجا ما به سه ضلع تأثيرگذار در شخصيت ايشان ،بهصورت موجز
اشاره كرديم ،ولى مطالبى هست كه ذي ً
ال به آن تذكر مىدهيم:

 آشنايى شهيد مطهرى با مرحوم عالمه طباطبايى

با اينكه عالمه طباطبايى از سال  1325رحل اقامت در قم افكنده
بودند .مرحوم مطهرى با ايشان آشــنايى نداشت .نكته آن هم به
كيفيت زندگى عالمه طباطبايــى باز میگردد كه از مطرح كردن،
و شناساندن خود ،خوددارى میكرد .و بهتدريج فضالى قم ،از اين
گنجينه آگاه شدند .در سال  1330تا  1331من براى موضوعى به

منزل مرحوم طباطبايى رفتم ،پس از اندكى مرحوم آميرزا على اصغر
كرباســيان ،مؤسس دبيرستان علوى ،همراه با شهيد مطهرى وارد
شدند .از شيوه سخن گفتن مرحوم كرباسيان برمیآمد كه با مرحوم
طباطبايى آشنايى بيشترى دارند ،سپس مرحوم مطهرى را به ايشان
معرفى كردند و يادآور شدند ايشان درباره مسئله تسلسل ،پرسشی
دارند ،اجازه بفرماييد مطرح كنند.

مرحوم مطهرى ســخن را تقريب ًا چنين آغاز كرد :ادله نهگانهاى كه
در منظومه و يا اسفار بر بطالن تسلسل اقامه كردهاند ،براى ابطال
تسلسل كافى نيست .موضوع تمام اين داليل ،ابعاد متناهى است و
جايگاه تسلسل ابعاد غير متناهى است ،مث ً
ال مىگويند :اگر دو خط
از نظر آخر غير متناهى فرض شوند ،سپس از يكى از ناحيهاى كه
متناهى اســت ،يك متر كم كنيم ،سپس اين دو تا را برابر سازيم،
پرسیده میشــود كه آيا در آخر آنچه از آن يك متر كم كرديم اثر
گذارده يا نه؟ بنابر اولى نشــانه متناهىبودن هر دو خط است و اين
خلف موضوع است ،بنابر دومى الزم میآيد كه جزء و كل مساوى
يكديگر باشند.

ايــن نوع براهين و امثال آنها در امــور متناهى بهكار مى روند ،از
موضوع تسلســل بيرون هســتند ،عالمه طباطبايى پس از پايان
سخنان ايشان تقريب ًا چنين جواب داد :هر نوع بعد غير متناهى كه
بهصورت علت و معلول نباشد ،دليل بر امتناع آن نيست ،مث ً
ال ممكن
است جسمى بىنهايت باشــد ،اما بُعد غير متناهى بهصورت علت
و معلول محال اســت ،زيرا معلول تمام كمــاالت خود را از علت
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مىگيرد ،و خود در حد ذات كام ً
ال فقير بالذات اســت ،بنابراين اگر
يك رشته علل و معاليل بهصورت غيرمتناهى پيش روند و در ميان
آنان غنى بالذات (علت باشــد نه معلول) نباشد ،الزمه آن اين است
كه يك رشته اشــياء معدوم بالذات ،بدون غنى بالذات جامه وجود
بپوشند .و به عبارت ديگر :حكم معلول نسبت به علت به سان معنى
حرفى به معنى اسمى است .اگر يك سلسله بهصورت علت و معلول
پيش برود و در ميان آنها علتى نباشد كه معلول نباشد ،بازگشت آن
به اين است كه يك سلسله معانى حرفيه بدون معنى اسمى تحقق
پيدا كرده باشد .بيان اينجانب مسلم ًا كم رنگتر از بيان استاد بزرگوار
است .همين گفتوگو سبب محكم بين استاد و شاگرد شد.
 ويژگىهاى استاد شهيد مطهرى

آرمانگرايى

با بررسى آثار علمى شهيد مطهرى مىتوان دريافت كه ايشان يك
انســان آرمانگرا بود ،وقتى به تهران رفت به جاى اينكه خود را به
مسجد محدود كند ،به دنبال خألها میگشت تا آنها را پر كند ،من
اين را آرمانگرايى میدانم .جامعه آن روز از نظر مســائل اعتقادى،
خألهاى فراوانى داشت ،در انتشارات آن روز شبهاتى مطرح میشد،
شهيد مطهرى تصميم گرفت هرجا خالئى وجود دارد مقاله يا كتابى
پيرامون آن بنويسد تا شبهه را رفع كند ،اگر مالحظه كنيم تمامى
كتب ايشان ناظر به يك خأل است.
همه آثار او جميل و زيبا است

آثار مرحوم مطهرى همگى زيبا و دلپذير اســت و از اتقان بااليى
برخوردار است ،اما در ميان همه آثار ،دو اثر ايشان از عمق بيشترى
برخوردار است:

 .1تعليقات ايشان بر اصول فلسفه و روش رئاليسم كه در حقيقت به
متن عظمت بخشيده است .تحقيقات علمى ايشان ،در امور اعتبارى
در جلد دوم و تبيين حركت جوهرى در جلد چهارم بسيار كم نظير
و زيبا است .و تاكنون كســى ،حركت جوهرى را به آن شكل كه
برگرفته از كتاب فلسفى عالمه طباطبايى است ،تحرير نكرده است.

 .2عدل الهى ،در آن زمان ،شــبهاتى در دانشگاهها و جامعه مطرح
بود ،سيلهاى ويرانگر ،زلزلههاى كوبنده و ديگر نابسامانىها با عدل
الهى ناسازگار دانسته مىشــود .ايشان با نگارش آن كتاب ،كه در
حقيقت يك معجزه علمى است به اين پرسشها پاسخ گفت.
خرافهزدايى

او در عين اينكــه از نظر واليت اهل بيت در درجه بااليى بود،
خود مدتها در ســخنرانىهايش درباره عظمت اهل بيت سخن
مىگفت ،اما از خرافههايى كه جاهالن به دين بستهاند نگران بود
و با آنها مبارزه مىكرد .اميرمؤمنان درباره قتل خوارج كه در آن
زمان يك نوع تقدس پيدا كرده بودند مىفرمايد:
« َف ِإنِّي َف َق ْأ ُ
ت َعيْ َن ال ْ ِفتْنَةَِ ،ول َ ْم يَ ُك ْن لِيَ ْجتَ ِرى َء َعلَيْ َها أ َ َحدٌ
1
اج َغيْ َهبُ َها (ظلمتها)َ ،و ْ
اشتَدَّ َكلَبُ َها»
َغيْ ِري ب َ ْع َد أ َ ْن َم َ

«من چشم فتنه را از حدقه درآوردم و كسى جز من جرأت

نداشت در اين معركه وارد شود».

مبارزه با خرافات در مسائل عزادارى ساالر شهيدان كار آسانى
نيست ولى آرمانگرايى مرحوم مطهرى در آثار وى ،به اين مسئله
نيز پرداخت و درعينحال مقاالت مفيدى درباره حقوق اهل بيت
و تاريخ آنان نگاشت.

حقوق خانواده يا حقوق زن ،مدتها اســت در ايران ،مشكلزا شده
و حتى گروهى به نام «فمينيســت» پرورش يافتهاند .در آن زمان،
 .1نهج البالغه ،خطبه ،93پاراگراف اول.
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گروهى بر آن بودند كه اسالم نتوانسته حقوق شايسته زن را مطرح
كند ،در اين مورد در منزل مرحوم فلســفى جلســهاى تشكيل شد
كه در يكى از مجالت پر انتشــار ،دو مقاله يكى از طرف مطهرى
و ديگرى از طرف مخالف منتشــر شود و در اين مورد ،قب ً
ال آگهى
در مجله منتشر شد كه خوانندگان منتظر اين رويايى باشند ،مقاالت
دو طرف تا شــماره ششــم ادامه پيدا كرد ،اما طرف مقابل پس از
شماره ششم با سكته قلبى يا مغزى ،زندگى را وداع گفت ولى شهيد
مطهرى همچنان ،بحثهاى خود را ادامه داد.
ميانهروى در قضاوت

ايشان در مسائل قدمت و حفظ سنن و تجدد ،حد وسط را مىگرفت،
نه مانند كسانى بود كه با اصول و سنتهاى ديرينه خداحافظى كند
و آنچه از غرب وارد مىشود ،مقدس بشمارد و نه مانند كسانى بود
كه حاضر به هيچ نوع تحول در سبك زندگى نمیباشند و لذا آنچه
كه از غرب با ضوابط دينى هماهنگ بود ،آن را برمیگرفت و تأييد
میكرد.

اهانت به طرف مقابل را نوعى دور از ســنت اسالمى میدانست و
پيوســته با طرف مخالف ،با ادب برخورد مى كرد .دراينباره كافى
اســت كه پيام امام را به هنگام شهادت ايشــان در نظر آوريم كه
مىتواند معرف مقام علمى و فلسفى و اجتماعى ايشان باشد .اينك
متن پيام امام:

«اينجانب به اسالم و اولياى عظيم الشأن و به ملت اسالم
و خصوص ملّت مبارز ايران ،ضايعه اسف نگيز شهيد
بزرگوار و متفكر و فيلسوف و فقيه عالى مقام ،مرحوم

آقاى حاج شيخ مرتضى مطهرى(قدس سره) را تسليت

و تبريك عرض مى كنم .تسليت در شهادت شخصيتى كه

صرف كرده و با كجروى ها و انحرافات مبارزه سرسختانه

كرده و تسليت در شهادت مردى كه در اسالم شناسى و

فنون مختلفه اسالم و قرآن كريم كم نظير بود ،من فرزند

بسيار عزيزى را از دست دادم و در سوگ او نشستم كه از
شخصيت هايى بوده كه حاصل عمرم محسوب مى شد .در
اسالم عزيز ،با شهادت اين فرزند برومند و عالم جاودان،

ثلمه اى وارد شد كه هيچ چيز جايگزين آن نيست .و

تبريك از داشتن اين شخصيتهاى فداكار كه در زندگى

و پس از آن ،با جلوه خود ،نورافشانى كرده و مى كنند.

من در تربيت چنين فرزندانى كه با شعاع فروزان خود،

مردگان را حيات مى بخشند و به ظلمت ها نور مىافشانند
به اسالم بزرگ ،مربى انسانها و به امت اسالمى تبريك

عرض مى كنم .من اگر چه فرزندى عزيز كه پاره تنم بود

از دست دادم و لكن مفتخرم كه چنين فرزندان فداكارى

در اسالم وجود داشت و دارد« .مطهرى» كه در طهارت
روح و ق ّوت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود ،رفت و به
مأل اعلى پيوست ،لكن بدخواهان بدانند كه با رفتن او

شخصيت اسالمى و علمى و فلسفىاش نمىرود».

در پايان سخن خود را با دو بيت به پايان مىرسانم:

مرگ مرحوم مطهرى يا به تعبير صحيحتر شهادت او ،شهادت يك
فرد نبود ،بلكه زيرساختهاى يك جامعه را هدف گرفته بود ،و به
تعبير شاعر عرب زبان:
ُ
ُ
و ما كان قيس هلكه هلك واحد

ّ
ولكنــه بنيــان قــوم ّ
تهدمــا

از شمــا دو چشـم يك تن كم

واز شمــار خـرد هزاران بيش
والسالم عليكم و رحمة الله وبركاته

عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسالم
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 هیئت مدیره

هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی با برگزاری  3جلسه،
موضوعات و مباحث ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ بررسی فعالیت و برنامههای شعب در سال  97و سال جاری
ـ ارائه گزارش فعالیت و برنامه های مجمع در سال 97

ـ بررسی وضعیت بودجه و اعتبار مجمع در سال  97و 98

ـ تصویب برگزاری ویژهبرنامه های چهلمین سالگرد شهادت آیت
اهلل مرتضی مطهری

ـ بررسی درخواست مدیر شعبه مشهد مبنی بر مساعدت فکری و
مشاورهای بیشتر در دوره جدید مدیریت.
ـ تصویــب برگزاری اولیــن دوره آموزش کوتاه مدت آشــنایی با
فیلسوفان سیاسی مسلمان با همکاری شبکه  4سیما.
ـ ارائه گزارش از اولین جلسه شورای اجرایی شعبه شیراز و بررسی
روند فعالیتهای شعبه

ـ اتخاذ تصمیمات الزم با توجه به تضییقات مالی و اعتباری در سال
جاری در بخشهای اجرایی ،پرسنلی ،پژوهشی ،آموزشی ،گروههای
علمی و. ...

ـ ارائه گزارشــی از جلسه آقای خراسانی مدیر اجرایی و آقای دکتر
یوسفی به همراه جمعی از اعضای هیئت علمی گروه فلسفه مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی با مدیریت و اعضای هیئت علمی
مجمع فالسفه ایران
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ـ بررســی وضعیت شــعبه اصفهان و اتخاذ تصمیمات الزم جهت
شروع فعالیت مجدد
ـ ارائه گزارش آقایان غروی ،فیاضی و خراسانی از سفر به اصفهان
و دیدار با حضرت آیتاهلل العظمی مظاهری و پیگیری فعال شدن
شعبه اصفهان

ـ بررســی وضعیت انتشارات و اتخاذ تصمیم جهت رفع مشکالت
کاغذ ،اعتباری و جاری

ـ بررسی نحوه تعامل بیشتر با مجلس شورای اسالمی ،کمیسیونهای
تخصصی و نمایندگان تأثیرگذار مجلس بویژه نمایندگان محترم قم
ـ بررسی امور جاری ،اداری و مالی

ـ و...

 شورای معاونان

شــورای معاونان مجمع عالی حکمت اسالمی در دو ماه اول سال
 98با برگزاری یک جلسه ،موارد ذیل را در دستور کار و بررسی خود
قرار دادند:
ـ بررسی و تدوین سند چشمانداز مجمع عالی

ـ بررسی امورمالی ،اعتباری و اجرایی سال  97و 98

ـ بررسی وضعیت زمین و ساختمان مورد نیاز مجمع عالی

ـ بررسی وضعیت و شرایط پذیرش عضویت اعضای جدید

 برگزاری جلسات گروه های علمی

گروه علمی فلسفه

گروه علمی فلسفه در فروردین و اردیبهشت  2 ،1398جلسه برگزار
و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند:
بررســی ادلّه حرکت جوهــری (جلســه دوم) با ارائه
حجتاالسالم والمسلمین میرزا احمد اسدی

شــهید مطهری و مخالفان فلسفه با ارائه حجت االسالم
دکتر محمد جعفری

گروه علمی کالم

گروه علمی کالم در فروردین و اردیبهشــت  ،1398با برگزاری 2
جلسه موضوعات ذیل را مورد بحث و بررسی قرار دادند:
قضا و قدر از دیدگاه شهید مطهری با ارائه حجت االسالم
والمسلمین حسین شهسواری

کثرت گرایی دینی ازدیدگاه شهید مطهری با ارائه حجت
االسالم و المسلمین رضانژاد

گروه علمی معرفت شناسی

االسالم دکتر جمال سروش

اخالق کانتی از منظر شهید مطهری با ارائه حجت االسالم
دکتر مجید ابوالقاسم زاده

گروه علمی فلسفه دین

گروه علمی فلســفه دین با برگزاری  2جلسه موضوعات ذیل مورد
بحث و بررسی قرار داد:
چیستی انسان از منظر شــهید مطهری با ارائه حجت
االسالم دکتر احمد حسین شریفی
نسبت عقل و دین از منظر شهید مطهری با ارائه حجت
االسالم و المسلمین محمد کریمی

گروه علمی فلسفه علوم انسانی

گروه علمی فلسفه علوم انســانی فروردین و اردیبهشت  ،1398با
برگزاری  1جلسه موضوع ذیل را در دستور کار خود قرار دادند:
رهیافتی برنحوه تحلیل مسائل اجتماعی از دیدگاه شهید
مطهری با ارائه جناب آقای دکتر حفیظ اهلل فوالدی

گروه علمی فلسفه سیاسی

گروه علمی معرفت شناسی در فروردین و اردیبهشت 2 ،جلسه برگزار،
که موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

گروه علمی فلسفه سیاسی در فروردین و اردیبهشت با برگزاری 2جلسه،
موضوعات ذیل را با حضور اعضاء مورد بحث و بررسی قرار دادند:

شناخت از منظر شــهید مطهری با ارائه حجت االسالم
والمسلمین حسین شهسواری

کار آمدی از منظر اســتاد مطهری با ارائه حجت االسالم
والمسلمین محمد علی سوادی

ابزار شناخت از منظر شهید مطهری با ارائه حجت االسالم
والمسلمین حسین شهسواری

گروه علمی فلسفه اخالق

امنیت در تمدن سازی نوین اســامی بر اساس نظریه
استاد مطهری با ارائه حجت االسالم دکتر نجف لک زایی

گروه علمی فلسفه غرب

گروه علمی فلســفه اخالق نیز در فروردین و اردیبهشت  ،1398با
برگزاری  2جلسه مباحث ذیل را مورد بحث قرار داد:

گروه علمی فلسفه غرب در فروردین و اردیبهشت با برگزاری 1جلسه،
موضوع ذیل را با حضور اعضاء مورد بحث و بررسی قرار دادند:

 برگــزاری جلســات مشــاوره توســط اســاتید مجمــع عالی

 ثبتنام کارگاه آموزشی آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان

فلسفه اخالق از دیدگاه شــهید مطهری با ارائه حجت
حکمت اسالمی

مجمع عالی حکمت اســامی در بخش خدمات مشاوره علمی در
فروردین و اردیبهشــت سال  1398جلســاتی را جهت مشاوره در
موضوعات مورد درخواست برگزار نمود؛ مهمترین موضوعات مورد
مشاوره عبارتند از:
ـ چگونگی تبیین مبانی عرفانی به کودکان
ـ مشاوره اخالقی

ـ نظام اعتقادی فطری در حیطۀ اصول دین

مباحث درون گروهی

اولین کارگاه آموزشی آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان از سوی
گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی طراحی و
برنامهریزی و ثبتنام آن آغاز شد.

دراین کارگاه آموزشی عالوه بر پرداختن به موضوع چیستی فلسفه
سیاسی و فلسفه سیاسی در اندیشه مستشرقان ،دیدگاه  9فیلسوف
سیاسی اسالمی توسط کارشناسان و صاحبنظران ارائه و تشریح
خواهد شد .این کارگاه قرار است با همکاری شبکه  4سیما در خرداد
و تیــر  98برگزار و مجموعه مباحث برگزار شــده پس از تدوین و
جمعبندی از شبکه  4سیما پخش شود.
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 آغاز فعالیت اولین شورای اجرایی شعبه شیراز

اولین شورای اجرایی شعبه شیراز فعالیت خود را از فروردین 1398
با برگزاری جلسات مشورتی و برنامهریزی آغاز کرد.

در اولین جلسه شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه
شــیراز که پنجشــنبه  ۲۹فروردین  ۹۸در ساختمان شعبه شیراز با
حضور آیت اهلل دکتر احمد بهشتی رئیس شواری اجرایی ،آیت اهلل
دژکام نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز
و عضو شــورا و سایر اعضای شورای اجرایی شعبه برگزار شد ،ابتدا
آیت اهلل دکتر بهشــتی رئیس شورای اجرایی شعبه شیراز پیرامون
نقش و جایگاه حکمت متعالیه و ضرورت پرداختن به مباحث حکمی
در استان فارس با توجه به پیشینه درخشان آن تایید کرد.
آیت اهلل حاج شــیخ لطف اهلل دژکام نماینده مقام معظم رهبری در
استان فارس و امام جمعه شیراز نیز در این جلسه ضمن درخواست
جهت برگزاری ویژه برنامهای به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت
آیتاهلل مطهری ،بیان داشتند با توجه به اینکه مالصدرا متعلق به
اســتان فارس است اما نسبت به معرفی و تببین شخصیت ایشان
اقدام خاصی صورت نگرفته است لذا مناسب است از امسال مجمع
عالی حکمت اســامی شعبه شیراز هر سال اول خرداد و بمناسبت
روز بزرگداشت مالصدرا ویژه برنامهای را با حضور اساتید ،نخبگان،
شخصیتهای علمی و فرهنگی و حکمت دوستان ،برگزار کند.
محمدباقر خراســانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی و
نماینده هیئت مدیره که در این جلسه حضور داشت ،ضمن تشریع
برنامههای مجمع عالی بهویژه برگزاری ویژه برنامه چهلمین سالگرد
شهادت شهید مطهری و شکلگیری گروههای علمی ،خواستار فعال

گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد برگزار کرد:

 از رایانش تا بدن نگاهی فلسفی به سیر تکامل علوم شناختی

نشست علمی گروه فلســفه مجمع عالی حکمت اسالمی مشهد
مقدس با عنوان «از رایانش تا بدن نگاهی فلســفی به سیر تکامل
علوم شــناختی» و با ارائه استاد دکتر ابوطالب صفدری شربیانی در
تاریخ  1398/2/8در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی
مشهد برگزار گردید.

دکتر ابوطالب صفدری شــربیانی با بررسی علوم شناختی فرمودند
میتوان دریافت که دو پارادایــم رقیب در این حوزه یکدیگر را به
چالش میکشند یکی بازنماییگرایی اســت که بهعنوان پارادایم
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شدن فعالیت و برنامههای شعبه با شکلگیری گروههای علمی و با
حضور اعضای پیوسته شدند.
در ادامه حجتاالسالم دکتر محمد عباسزاده جهرمی مدیر شعبه
شیراز مطالب و گزارشی پیرامون اقدامات صورت گرفته ارائه دادند.

اعضای محترم شــورای اجرایی نیز نقطه نظرات خود را پیرامون
برنامــه و فعالیت ها ارائه کردند که مصوب شــد در ایام چهلمین
ســالگرد شــهادت آیتاهلل مطهری و روز بزرگداشت مالصدرا دو
برنامه علمی مستقل از سوی شــعبه شیراز برگزار شود .همچنین
جهت برنامه ریزی و رصد فعالیتها ،جلسه شورای اجرایی بهصورت
مرتب هر دو هفته یکبار تشــکیل شود ،ضمن اینکه سایت شعبه
شیراز با آدرس  www.shiraz.hekmateislami.comفعال و
فرم شناســایی اعضای پیوسته در سایت بارگزاری شد تا نسبت به
شناسایی و پذیرش اعضای جدید اقدام عاجل صورت گیرد.
در پایان جلسه احکام اعضای شواری اجرایی منتصب که از سوی
آیتاهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی
صادر شده بود ،به اعضای منتخب تقدیم شد.

الزم به ذکر اســت اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه شیراز
پنجشنبه  ۱۶اسفند  ۹۷با حضور اکثریت اعضای پیوسته شعبه و جمعی
از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.

دومین جلسه شورای اجرای نیز در تاریخ  11اردیبهشت برگزار که
در خصوص برگزاری ویژه برنامه شهید مطهری و برنامه بزرگداشت
مالصدرا در روز اول خرداد همفکری و تبادل نظر صورت گرفت و
تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

غالب در حال فعالیت است که میتوان نماینده اصلی آن را دکارت
دانســت و فلسفه تحلیلی هماکنون پشــتوانه آن است ،و دیگری
پرادایم ناباوری به بازنماییگرایی است.

وی افزود :ســوال اصلی در بین این دو پرادایم این است که اساسا
کیفیت کارکرد ذهن انسان چیست و چگونه با خارج ارتباط برقرار
میکند؟
پارادایم اول قائل است که خارج حاضر است و در ذهن یک بازنمایی
از آن بوجود میآید و به واسطه آن به خارج دست پیدا میکنیم.

مخالفین این نظریه قائلند چنین واسطه ای وجود ندارد که مهمترین
گرایش در این پارادایم گرایش رایانش است؛ زیرا مفهوم بازنمایی

را با چالشهای اساسی مثل عدم تامین صدق و عدم امکان ادراک
مطابقت با واقع و عدم دسترســی به چگونگی کارکرد بازنماییها
روبرو میبینند و این جدایش بین ذهن و خارج را نمیپذیرند.

این ایده از ادموند هوســرل شــروع می شــود و به موریس مرلو
پونتی میرســد که بین دو نوع اساســی تفکیک قایل میشــوند
کــه یکــی  semantic Intentionalityو دیگــری Motor
 Intentionalityاست.
 تولید محصوالت جدید رسانه ای

در راســتای بهرهمنــدی عالقهمنــدان از مباحث علــوم عقلی،
محصوالت صوتی و تصویری جدید زیر از سوی واحد رسانه مجمع
عالی حکمت اسالمی آماده و عرضه شد:

طبق این پارادایم اساســا بازنمایی در من بوجود نمیآید بلکه فقط
بدن در جهان ،دارای جهتمندی است و پوزیشن بدنی خاص باعث
ادراک من از خارج میشــود بهعنوان مثال صندلی چیزی جز یک
حالت خاص از بدن من نیست و بدن خود به خود در جهان است و
نیاز به پرسش از خارج نیست.

دورههای آموزشی (صوتی):
«طبیعیات شفاء» استاد محمدحسین حشمت پور

ششناســی» اســتاد حجــت االســام والمســلمین محمد
«رو 
حسی 
نزاده یزدی

نشستهای علمی (تصویری):

«داللت های تربیتی فلسفه زیباشناسی»

«نقش اخالق اسالمی در سبک زندگی اسالمی»
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 گروه علمی فلسفه

مدیر گروه :آیتاهلل غالمرضا فیاضی

دستیار پژوهشی :آقای روح اهلل صدراللهی

شهید مطهری و مخالفان فلسفه
حجتاالسالم دکتر محمد جعفری
عضو هیئت علمی مدرسه امام خمینی

تاریخ ارائه1398/02/04 :
 مقدمه

بیتردید شهید مطهری را میتوان یکی از احیاگران فلسفه و مطالعات
عقلی در دوره معاصر دانســت .وی به تبع اساتید خود در دوره اُفول
فلسفه در حوزه با تدریس و تألیف کتابهای فلسفی و عقلی ،خدمت
بزرگی به حوزه علمیه و دانش فلســفه نمود  .استا ِد شهید چیستی،
اهمیت و کاربردهای فلســفه را در آثــار خود به نیکی تبیین نموده
و برای آنکه مواجهه ای معقول و منطقی با مخالفان فلســفه داشته
باشد ،در مواضع مختلف درصدد بیان ادعاها وادلة این طیف فکری
برآمدهاند .ایشان با دستهبندی مخالفان فلسفه به سه گروه اخباریها،
حسگرایان و عارفان به تبیین و نقد اندیشــه آنها پرداخته و نسبت
میان اخباریها و حسگرایان را نیز مورد واکاوی قرار دادهاند.
 جایگاه فلسفه اسالمی

اما در بعد پیشــینه و تاریخچه فلســفه ،شهید مطهری خاستگاه و
اسکلت اصلی فلسفه را یونانى و اســکندرانى میداند .بااینلحاظ
ایشان پرسشی مهم را مطرح مینماید که اندیشمندان اسالمی آیا در
حوزه تفکر فلسفی ،از حدود بازگو کردن آنچه از یونانیان آموختند،
تجــاوز نکرده و حداکثر تلفیق و ترکیبى از نظرات مختلف آنها ارائه
نموده اند و یا آنکه در این زمینه ،نوآوری و ابتکار عمل داشتهاند؟

ایشان در پاسخ معتقدند که مسائل فلسفه اسالمى را از این نظر باید
به چهار قسم تقسیم کرد:
 .1مســائلى که تقریب ًا به همان صورت اولى باقى ماند و مسلمین
هیچگونه تصرف یا تکمیلى در آن به عمل نیاوردهاند یا آنچه کردهاند
به قدرى نبوده که شــکل و ساختار مسئله را عوض کند .بهعنوان
نمونه ،اکثر مسائل منطق و مبحث مقوالت دهگانه ارسطویى و علل
اربعه ارسطویى و تقسیمات علوم ارسطویى و تقسیمات قواى نفس

را مىتوان در این زمره نام برد.

 .2مسائلى که فالسفه اسالمى آنها را تکمیل کردهاند ،بهاینصورتکه
پایههاى آنها را محکمتر و مستدلتر کردهاند مث ً
ال شکل برهان را
عــوض نموده و یا براهین دیگرى اضافه کردهاند .اســتاد در اینجا
از مســئله امتناع تسلسل ،تجرد نفس ،اثبات واجب ،توحید واجب،
امتناع صــدور کثیر از واحد ،اتحاد عاقل و معقول و جوهریت صور
نوعیه نام میبرند.

 .3مسائلى که در فلسفه قدیم یونانى مبهم و تاریک بود و در فلسفه
اســامى روشن و مشخص شــده و با آنکه از لحاظ نام و عنوان
تغییر نکرده ،تفاوت بســیارى میان صــورت قدیم یونانى و جدید
اسالمى مشاهده مىشــود .براى این دسته ،استاد از رابطه حرکت
با علت و رابطه خدا و عالم ،مسأله معروف ُم ُثل افالطونى ،و مسئله
صرفالوجود بودن واجب یاد میکنند.

 .4مسائلى که حتى عنوانش تازه و جدید است و موضوع بىسابقهاى
است که فقط در جهان اسالمى طرح و عنوان شده است .به اعتقاد
شهید مطهری این مســائل ،هم پر تعداد و زیاد است و هم داراى
ارزش و اهمیت بیشترى است .وی بهعنوان نمونه به مسائل عمده
وجود یعنى اصالت وجود ،وحدت وجود ،وجود ذهنى ،احکام سلبیه
وجود و همچنین مسئله جعل ،مناط احتیاج شئ به علت ،قاعده بسیط
الحقیقه ،حرکت جوهریه ،اعتبــارات ماهیت ،احکام عدم خصوص ًا
امتناع اعاده معدوم ،معقوالت ثانیه ،قاعده امکان اشرف ،علم بسیط
تفصیلى بارى ،بُعد بودن زمان ،فاعلیت بالتسخیر ،جسمانیه الحدوث
بودن نفس ،معاد جسمانى ،وحدت نفس و بدن ،نحوه ترکیب ماده
و صورت که آیا انضمامى اســت یا اتحادى ،تحلیل حقیقت ارتباط
معلول با علت و وحدت در کثرت نفس و قواى نفس اشاره مینماید.
در واقع شهید مطهری با این تقسیمبندی درصدد تأکید بر این نکته
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است که بسیاری از مباحث فلسفی در مستوای اسالمی و با جرقه
انگیزیهای موضوعی که دین و اعتقادات دینی در ذهن فالسفه بر
انگیخته است ،به منصة ظهور رسیده و لذا به اعتقاد وی ،شناختن
فلسفة اســامى بدون توجه به معارف اصلى اسالم محال است.
این سخن ،پرده از اهتمام شهید مطهری بر تعامل همگرایانة میان
فلسفه و دین و عدم وجود تعارض در این میان بر میدارد .در یک
گام باالتر شهید مطهری معتقدند که جهانبینى مذهبى بهنحوی
یک نوع از جهانبینى فلسفى و عقالنی است.
 دیدگاههای ضد فلسفه

بعد از بیان مباحث مقدماتی حال نوبت آن رســیده که به موضوع
اصلی یعنی دیدگاههای خاص شــهید مطهری در مورد مخالفین
فلســفه بپردازیم .شــهید مطهری مخالفان فلسفه را در سه طیف
فکری دستهبندی مینماید:

 .1ایشــان برخی از تردیدها در اتقان فلســفه و مباحث الهیاتی را
مربوط به دوری مســائل این علم از مســائل محسوس و مشهود
میدانند .به گفتة ایشان در این مسائل سخن درباره آن سوى مرز
مادیات اســت و همین کافى است که گروهى را در اعتبار و ارزش
این علم به تردید وا دارد .اینها مدعیاند که بشــر باید نفی ًا و اثبات ًا
از اظهارنظر در این حوزه خوددارى نماید .این طیف هم با فالسفه
الهى اختالف نظر دارند و هم با فالسفه مادى؛ زیرا این هر دو دسته
براى فکر و ذهن بشر قدرت تحقیق در ماوراء محسوسات (اثبات ًا یا
نفی ًا) قائلند .در میان فالسفه غربی استاد بهعنوان نمونه به هربرت
اسپنسر اشــاره مینماید که معتقد است حقیقت مطلق ندانستنى
است ،آنچه دانستنى است همانا عوارض و حوادث این جهان است.
از نظر اسپنســر ادعاى بیجایی است که عدهای از امرى که برتر از
ادراک انسان است یعنى از ذات مطلق سخن مىرانند.

در واقع ،از قرن هفدهم به بعد گروهى از دانشمندان پدید آمدند که
ارزش «برهان» و «قیاس عقلى» را به کلى انکار کردند و اســلوب
تجربى را تنها اسلوب صحیح و قابل اعتماد دانستند .به عقیده این
گروه فلسفه نظرى و تعقلى که مستقل از علم باشد پایه و اساسى
نــدارد و علم هم محصول حواس اســت و حواس جز به ظواهر و
عوارض طبیعت و فنومنها تعلق نمىگیرد ،پس مســائل «فلسفه
اولى» که صرف ًا نظرى و تعقلى و مربوط به کنه واقعیات و امور غیر
محسوســه است بیاعتبار است و اینگونه مسائل براى بشر نفی ًا و
اثبات ًا درک نشدنى است؛ لذا آنها را باید از دایره بحث خارج کرد و
امور غیر قابل تحقیق نامید.
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 .2گروهى دیگر این راه را رفتنى و این در را گشودنى مىدانند ولى
پاى اســتدالل را در این راه چوبین و غیر مطمئن ،و سلوک عقلى
و فکــرى را غیرمحتاطانه تلقى مىنمایند .اینان فقط دل را مرکب
خداى یگانه و «رهنورد بادیه پیما» مىشمارند و تنها سلوک مطمئن
را ســلوک قلبى مىدانند نه ســلوک عقلى .عرفا از این نظر دفاع
مىکنند» .البته به اعتقاد شــهید مطهری نظر عرفا مبنى بر انکار
ارزش راه عقل و برهان و اســتدالل نیست ،بلکه بر ترجیح راه دل
و سیر و سلوک و تصفیه و تزکیه بر راه عقالنی است .از نظر عرفا:
بحـــث عقلــى گــر در و مرجــان بــود
آن دگــر باشـــد کــه بحــث جــان بــود

بحــث جــان انــدر مقامــى دیگــر اســت
بـــاده جـــان را قوامــى دیگــر اســـت

معرفت استداللى که حکیم در جستجوى آن است از حدود تصورات
و مفاهیــم ذهنى و اقناع قوه عاقله تجاوز نمىکند و البته این خود
ارزشى بســزا دارد .ولى معرفت افاضى که عارف در جستجوى آن
است چیزى از نوع رسیدن و چشیدن است .ایشان با رد ترجیح راه
دل بــر راه عقل ،تأکید مینمایند که این دو راه مکمل یکدیگرند.
برخى از فالسفه و دانشمندان الهى اروپا نیز کمیت عقل را در میدان
مسائل الهى به کلى لنگ دانستهاند و راه معرفت را منحصر به الهام
و اشراق دانستهاند .پاسکال و برگسون از این دستهاند.

 .3دســته سوم کســانیاند که عقل را در درک مسائل ماورا راجل
دانسته و معتقدند که مسائل الهى همه آسمانى است و خبر آسمان
را منحصراً از خود آســمان باید شــنید و تسلیم نظر وحی شد .این
گروه معتقدند مبناى اسالم در اینگونه مسائل بر تسلیم و تعبد است
نه بر تحقیق و تفکر؛ و هرگونه چون و چرایى در اینگونه مســائل
از نظر اســامى بدعت و حرام است .اشــاعره و حنابله که خود را
«اهل الحدیث» مىنامند و به نوعی اخباریهای شیعه ،طرفدار این
نظریهاند .همچنین میتوان معطله را در این زمره آورد که معتقدند
هیچ صفتی حتی یگانگی را نمیتوان برای خدا با دالئل عقلى ثابت
کرد .مىگویند ما ازآنجهت مىگوییم خدا یکى اســت که پیغمبر و
ائمه گفتهاند یکى است ّ
وال از راه عقل هیچ دلیلى براى یگانگى خدا
ّ
اسماءالل را بهانه قرار داده از هرگونه تالش
نداریم .اینها توقیفى بودن
علمى در معارف الهى خوددارى کرده بلکه با آن مخالفت مىکنند.
اینها را ازآنرو معطله نامیدهاند که معتقد به تعطیلی دستگاه عقالنى
در مســائل الهى مىباشند و بهاصطالح هرگاه پاى بحث و تحقیق
این مسائل مىرسد به عقل فرمان تعطیل و استراحت مىدهند .استاد

خاطر نشان میکنند که در همة ادیان ،اگر هم خود ادیان و صاحبان
اصلى ادیان بر این باور نباشند ،ولى غالب ًا در میان پیروان و روحانیان
ادیان این مطلب بوده است که همیشه دین را بهعنوان حقیقتى بر
ضد عقل و نقطة مقابل عقل عرضه مىداشتهاند و عقل را بهعنوان
یک وجود مزاحم و یک مانع دین و چیزى که یک انسان متدین باید
آن را کنار بگذارد ّ
وال نمىتواند دیندار باشد ،معرفى مىکردهاند .در
مسیحیت بالخصوص این مطلب را به وضوح مىبینیم.
ایشان برای برجستهکردن اهمیت نقد و بررسی دیدگاه سوم ،به رواج
آن در قرون اخیر در میان برخی محدثان شیعه اشاره نموده تا بدانجا
که «برخى از اعاظم آنها در اعصار اخیر صریح ًا اظهار مىدارند که
حتى مسئله یگانگى خدا صد در صد یک مسئله آسمانى است و از
نظر عقل بشر دلیل کافى ندارد و تنها باید از راه تعبد به گفته شارع
باید ملتزم شویم که خدا یکى است».
ضمن تخطئة رویکرد تعبدی این طیف فکری ،بر این
شهید مطهری ِ

 گروه علمی فلسفه اخالق

نکته تأکید مینماید که دین نیامده تا به ما شیوه چگونه اندیشیدن و
چند و چون اندیشه را بیاموزد بلکه مباحث دینی در حوزه اعتقادات،
بخش عقول و افکار و محرک اندیشههاست و اصول و مبادى
الهام ِ
الزم و قابل درک را در اختیارعقل مىگذارد .و اساس ًا در مورد مسائل
فکرى تعبد معنى ندارد .در اینجا شــهید مطهری اشارهای به یک
مغالطه هم دارد و آن اینکه به بیان برخی از مخالفین تفکر عقلی و
فلسفی ،فکر بشر قادر نیست پا از تعلیمات اولیاء وحى فراتر بگذارد و
آنچه به وسیله وحى و خاندان وحى رسیده است ،آخرین حد صعود
و کمال معارف الهى است .استاد در رد این اشکال متذکر میشوند
که تردیدی در ارزش واالی معارف وحیانی نیســت بلکه سخن در
اســتعدا ِد عقل و اندیشه بشرى اســت که مىتواند با ارائه اصول و
مبادى ،در این مســائل ســیر علمى و عقلى بکند .با این توصیف
جهان
الهیات فلســفی ،نوعى سلوک عقلى و فکرى است در حوزة
ِ
ماوراء الطبیعه و این به خودی خود دارای ارزشی اصیل است.

 مدیر گروه:حجتاالسالموالمسلمیندکترمجتبیمصباح

 دستیار پژوهشی:حجتاالسالم جمال سروش

بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره مالک فعل اخالقی
(پرستش)

حجتاالسالم دکتر جمال سروش
عضو هیئت علمی دانشگاه مالیر

تاریخ ارائه1398/01/25 :

شهید مطهری در بحث مالک فعل اخالقی دیدگاه های مختلفی را
طرح و نقد می کند؛ از جمله دیدگاه عاطفه گرایی مکاتب هندی و
مسیحی ،دیدگاه سقراط (علم و دانش) ،دیدگاه ارسطو (حد وسط)،
دیدگاه افالطون (زیبایی یا مثال خیر) ،دیدگاه برخی فالسفه اسالمی
(اراده قوی) ،دیدگاه نوسقراطیان یعنی کلبیان ،شکاکان ،اپیکوریان و
رواقیان ،دیدگاه کانت (ندای وجدان) ،و  ...و در نهایت دیدگاه خود را
تحت عنوان پرستش به اختصار اینگونه مطرح می کنند:
آن سلسله از اعمال بشر كه با افعال طبيعى متفاوت است و همه افراد

بشر آن كارها را تقديس و ستايش مىكنند و شرافتمندانه و انسانى و
مافوق كارهاى طبيعى مىخوانند ،از مقوله پرستش هستند .پرستش
و عبادتی ناآگانه .كســى كه كار اخالقى مىكند ،حتى آن كس كه
در شعور آگاه خودش خدا را نمىشناسد و به وجود خدا اعتراف ندارد
و يا فرض ًا اعتراف دارد ولى در شــعور آگاه خودش اين كار را براى
رضــاى خدا انجام نمىدهد و با اين كار خداپرســتى نمىكند ،كار
اخالقى او يك نوع خداپرستى و پرستش ناآگاهانه است .پرستش،
يك حقيقتى است كه اين اعمال كه از طرف خداى متعال براى ما
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معين شــده در واقع شكل دادن و قالب ساختن براى آن حقيقت و
آن تجلّى فطرى است كه در ما وجود دارد ،و به عبارت ديگر شكل
و قالب و اندامى اســت كه براى ما تعيين كرده و ســاختهاند براى
يــك حقيقت كه در ما وجود دارد ،حقيقتى كه ما چه بفهميم و چه
نفهميم ،چه توجه داشــته باشيم و چه توجه نداشته باشيم در عمق
فطرت ما وجود دارد .در پرستش و عبادت این امورى را تشخيص
مىدهيم :توجه ،تقديس ،حمد و ستايش به كماالت .التجاء ،انقطاع.
اســتعانت و نيرو گرفتن و كمك خواستن .خارج شدن از محدوده
آمال و تم ّنيات كوچك ،محدود و موقت خود .بزرگترين ،شريفترين،
باشــكوهترين و باعظمتترين حالت انسان آن حالت پرستشانهاى
اســت كه به خود مىگيرد .همانطورکه زیبایی فراتر از حســی و
خیالی و معقول است لذا میگویند صفات جمالیه .پرستش هم فراتر
پرستش آگاهانه است كه بعضى انسانها پرستش
از آگاهانه است.
ِ
مىكنند و بعضى نمىكنند؛ اما ناآگاهانه همه پرستش مىكنند ،بلكه
پرســتش حقيقتى اســت كه در همه موجودات عالم وجود دارد و
َ
موجودى در عالم نيســت كه پرستنده حق نباشد؛ َ و ْان ِم ْن ش ْى ٍء
هون َت ْس َ
ّال ُي َس ِّب ُح ب َح ْمده َولك ْن ال َت ْف َق َ
بيح ُهم ( اسراء )44/معنى اين جمله
ِ ِِ ِ
اين است كه قلب انسان به حسب فطرت و غريزه ،خداى خودش
را مىشناسدَ .م َثلش َم َثل طفل است و سینه مادر .انسان به حسب
فطرت كارهاى اخالقى را شــريف و شرافتمندانه مىداند با اينكه
از خودگذشتگى اســت و با منطق طبيعى سازگار نيست و حتى با
عملى به اين معنا (يعنى عقلى كه به انســان مىگويد
منطق عقل
ِ
خودت و منافع خود را بايد حفظ بكنى) ســازگار نيســت .مع ذلك
انســان اين كارها را انجام مىدهد و در اين كارها يك نوع شرافت
و عظمتى تشــخيص مىدهد ،عل ّو و بزرگوارى تشخيص مىدهد،
حس مىكند كه با انجام اين كارها خودش را بزرگوار مىكند؛ مثل
ايثار ،از خودگذشتگى و انصاف دادن .اين حالت (مکارم اخالق مثل
انصاف) كه در انســان هست ناآگاهانه ،بدينجهت است كه انسان
خدا را مىشناسد و يك سلسله مسائل است كه بالفطره و ناآگاهانه
آنها هم اســا ِم خدا يعنى قانون خداســت .اسالم يعنى تسليم به
قانون خدا .خدا دو نوع قانون دارد :يك نوع قوانينى كه آن قوانين را
در فطرت انسان ثبت كرده است و نوع ديگر قوانينى كه در فطرت
انسان نيست ،بلكه از همان قوانين فطرى منشعب مىشود و تنها
بهوسيله انبيا بيان شده است .انبيا عالوه بر اينكه قوانين فطرى را
تأييد مىكنند ،يك قوانين اضافه هم براى انسان مىآورند .آن عمق
روح انســان ،آن فطرت انسان ،آن عمق قلب انسان ،با يك شامه
مخصوص ،ناآگاهانه همينطوركه خدا را مىشناسد اين قوانين خدا
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را مىشناسد؛ رضاى خدا را مىشناسد و كار را بالفطره در راه رضاى
خدا انجام مىدهد ،ولى خودش نمىداند كه دارد قدم در راه رضاى
خدا برمىدارد .و لذا اين مسئله مطرح است كه آيا اينجور كارها كه
ناآگاهانه در طريق رضاى خداست ولى آگاهانه چنين نيست اجر دارد
يا نه؟ بیاجر هم نیست .درست است كه عمده اجرها مال كارهاى
آگاهانه انســان است ،ولى اينكه انســان به حس اخالقى خودش
پاسخ مىدهد ،حس اخالقى حسى جدا از حس خداشناسى نيست.
برعكس آنچــه كه عدهاى خيال كردهاند حس خداشناســى يك
ِ
حس اســت و حس اخالقى حس ديگر ،حس اخالقى همان حس
خداشناسى است ولى حس تكليف خداشناسى؛ حس خداشناسى و
حس تكليف خداشناسى است ،يعنى حسى است كه به موجب آن،
انسان اسالم فطرى را مىشناسد ،بالفطره مىشناسد كه عفو مورد
ْ
رضاى معبود اســت ،بالفطره مىشناسد كه خدمت به خلق خدا و
فداكارى براى خلق خدا مورد رضاى معبود است ،بالفطره مىشناسد
كه انصاف مورد رضاى معبود اســت ،بالفطره مىشناسد كه تن به
ذلت و خوارى ندادن مورد رضاى معبود است.
در ادامه برخی از دیدگاه های بدیل را با پذیرش دیدگاه پرســتش
مورد نقد قرار می دهد به این نحو که ســایر دیدگاه ها اگر در ذیل
دیدگاه پرستش قرار گیرد توجیه درستی خواهد ولی اگر مستقل از
آن باشد غیر قابل پذیرش است.

ســپس فراگیر شدن اخالق را در آگاهانه شــدن پرستش دانسته
وی میگویند :تمام حقيقت اين اســت كه اخالق از مقوله عبادت
و پرستش است .انسان به همان ميزان كه خدا را ناآگاهانه پرستش
مىكند ،ناآگاهانه هم يك سلسله دستورهاى الهى را پيروى مىكند.
وقتى كه شعور ناآگاهش تبديل به شعور آگاه بشود ـ كه پيغمبران
براى همين آمدهاند ـ آنوقت ديگر تمام كارهاى او مىشود اخالقى،
نه فقط همان يك عده كارهاى معين؛ خوابيدن او هم مىشود يك
كار اخالقى ،غذا خوردن او هم مىشود يك كار اخالقى .يعنى وقتى
برنامه زندگى ما براســاس تكليف و رضاى حق تنظيم شد ،آنوقت
خوردن ما ،خوابيدن ما ،راه رفتن ما ،حرف زدن ما و خالصه زندگى
و مردن ما يكپارچه مىشود اخالق ،يعنى يكپارچه مىشود كارهاى
َّ َ ِّ ْ َ
عال َ
مقدسَّ « :ان َصالتى َو ُن ُســكى َو َم ْح َ
ياى َو َمماتى ِلل ِه رب ال
مين»،
همه چيز مىشود َّلل و همه چيز مىشود اخالق.
در پایان اخالق را تنها در مکتب خداپرســتی قابل توجیه دانسته و
تنافی مذهب (که بر محور پرستش خوفی و رجایی شکل می گیرد)
و اخالق (که بر محور پرستش حبی و شکری است) را با ذومراتب
دانستن پرستش پاسخ می دهند.

نقد دیدگاه پرستش :به نظر می رسد که دیدگاه مذکور با دیدگاهی که
مالک فعل اخالقی را عبادت (=حسن فعلی  +حسن فاعلی) میداند
قابل جمع باشد درصورتیکه ناآگاهانه بودن پرستش را ناآگاهی مطلق

ندانیم .این نکته با تدقیق در معنای نیت قابل تحصیل است که عبارت
از بیان لفظی و حتی اخطار قلبی نیســت بلکه عبارت است از جواب
داشتن برای عمل هنگامی که مورد پرسش قرار میگیرد.

 گروه علمی فلسفه اخالق

اخالق کانتی از منظر شهید مطهری
حجت االسالم دکتر مجید ابوالقاسم زاده
استادیار دانشگاه معارف اسالمی

تاریخ ارائه1398/02/08 :

 نقدهاي استاد شهید مطهري بر فلسفه اخالق کانت

فلسفه اخالق کانت بهخاطر برخی ویژگیهای انحصاریاش مانند
مطلقگرایی و توجه به حسن فاعلی ،بر بسیاری از مکاتب اخالقی
غرب برتری دارد؛ ازاینرو ،همواره مورد توجه متفکران پس از خود
بوده است .استاد شهید مطهری نیز کانت را فیلسوفی فوقالعاده و
در نبوغ ،همردیف افالطون و ارسطو دانسته و نظریه اخالقی او را
جزو نظریات معروف در دو قرن اخیر معرفی کرده است .درعینحال،
نقدهای عالمانه و دقیقی بر اخالق کانت وارد کرده است:
نفي غايتگرايي و مصلحتانديشي

کانت با مطرح کردن مسئله وظيفه و تکليف ،هدفي جز عمل کردن
بر طبق تکليف در نظر نگرفته است .ازاينرو ،همه مکاتب غايتگرا
مثل لذتگرايي و سودگرايي را که به نتايج و غايات توجه دارند ،رد
کرده است .به بيان ديگر ،الزمه حرف کانت اين است که «راست
را هميشــه بايد راســت گفت بدون توجه به نتيجهاش ،و دروغ را
هرگز نبايد گفت بــدون توجه به نتيجهاش ».درحالیکه نميتوان
بــراي احکام وجدان و قوانين اخالقــي غايت و يا مصلحتي را در
نظر نگرفت .اگر جايي راستگويي موجب فتنه شود ولي دروغگويي،
مصلحتي نوعی ـ نه منفعت شــخصی ـ به همراه داشته باشد ،به
حکم وجدان بايد دروغ گفت .وجدان انســان اينقدر مطلق نیست
که حکم کند مطلق ًا بايد راست بگويي و به نتيجه ،کار نداشته باشي
حتی اگر قتل انسان مظلوم و بیگناه باشد.

اطالقگرايي محض

پشــتوانه اخالق کانتي ،احکام کلی و پیشینی عقل عملي است و
ازاينجهت داراي قوانين اخالقي مطلق اســت؛ قوانینی که همواره
ثابت و کلی است و به هيچوجه و تحت هيچ شرايطي حکم آن تغيير
نميکند .نظريه اخالقي کانت ،هرچند مستلزم نسبيت اخالقي نيست
و ازاينجهت بر بســياري از مکاتب اخالقــي غرب برتري دارد؛ اما
اطالقگرايي آن نيز خالي از اشکال نيست .شهید مطهری بين مطلق
بودن اخالق و مطلق بودن فعل اخالقي فرق میگذارند؛ درحاليکه
الزمه کليت و عموميت اخالق کانتي عدم تفاوت ميان آن دو است؛
يعني در هر دو صورت بايد کليت حفظ شــود و هيچگونه استثنايي
نپذيرد .اما به نظر استاد شهيد ،اخالق بايد همواره از اطالق برخوردار
باشد ليکن الزم نيست که فعل اخالقي همواره اينگونه باشد .فعل
اخالقي ميتواند با توجه به اعتبارات و شرايط مختلف ،متفاوت باشد.
مث ً
ال گرفتن مال يتيم اگر بهمنظور ســرقت باشد ،بد است؛ اما اگر
بهمنظور جلوگيري از هدر رفتن آن و ايجاد منفعت براي يتيم باشد،
خوب است« .فرمانهاي اخالقي کانت تا حد زيادي کورکورانه است.
گويي وجداني که کانت ميشناســد ،يک فرمانده مستبد است که
بدون دليل فرمان ميدهد و بدون دليل بايد فرمان او را اطاعت کرد».
بعضی متفکران غربی نیز بر اخالق کانت انتقاد جدی وارد کردهاند.
نیچه گفته است که دستورهای اخالقی کانت بوی خشونت میدهد
و هاینریش هاینه میگوید که این دستورها با خون نوشته شده است.
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تفکيک ميان کمال و سعادت

غالب ًا فيلسوفان اخالق بهویژه سعادتگرایان ،کمال و سعادت را الزم
و ملزوم يکديگر دانســتهاند .اما کانت اين دو را از هم تفکيک کرده
است؛ زيرا او عمل بر طبق تکليف را ضروري دانسته است ،حتي اگر
اين عمل هيچگونه خوشي ،لذت و حتي هدفي را دربرنداشته باشد .به
نظر او شادي يا سعادت ،كمال مطلوب پندار و مبتني بر مباني تجربي
اســت نه كمال مطلوب عقل .به بیان دیگر ،سعادت خیر طبیعی و
ارزش
امیال حسی اســت اما کمال خیر اخالقی و خیر اعال استِ .
کمال ذاتی اســت بر خالف ارزش ســعادت .اشکال کار کانت اين
است که لذتها و خوشيها را فقط پنداري ،تجربي و حسي دانسته
است ،غافل از اينکه لذات عقالني هم داريم که قابل دريافت حسي
و تجربي نيستند .اينگونه لذات ،هم ويژگي کمال را به همراه دارند و
هم خوشي و سعادت را« .کمال از سعادت منفک نيست .هر کمالي
خودش نوعي سعادت است ،منتها سعادت يعني خوشي منحصر به
خوشيهاي حسي نيست ».افزون بر آن ،کانت اعتراف ميکند که
اگرچه براي انسان اخالقي ،با اين که اطمينان به دور شدن از سعادت
را دارد ،بسيار دشوار است که فرمان عقل را بپذيرد ،اما چارهاي جز اين
نيست؛ چون تنها راه رسيدن به غايات نهايي ،همين است که انسان
راه کمال را انتخاب کند نه راه ســعادت را .غافل از اينکه رسيدن به
غايت نهايي همان سعادت است وگرنه بايد شقاوت محسوب شود.
ناديده گرفتن عقل نظري  /عدم استنتاج بايد از هست

از منظر کانت عقل نظري فقط تــوان درك امور پديداري را دارد؛
يعني آنچه كه در قالب زمان و مكان بر ما نمايان ميشود .مقوالت
فاهمه تنها به شناخت ما از امور پديداري كه در قلمرو تجربه است
نظم و اعتبار ميبخشــد .اطالق اين مقــوالت بر اموري كه خارج
از حوزه تجربه باشــد ،صحيح نيست و نتيجهاي جز مغالطه ندارد.
ازهمیــنرو ،کانت عقل عملــي را در تدوين قوانين اخالقي کام ً
ال
مســتقل و بینیاز از عقل نظری دانسته و ميگويد انسان با عقل
عملی خود بهطور پيشيني اوامر تنجيزي يا مطلق را درک ميکند.
اشــکال نظريه کانت اين است که او عقل نظري را تحقير کرده و
آن را در اثبات مسائل مهم فلسفي ،کام ً
ال ناتوان فرض کرده است.
عــاوه بر اينکه ،اگر بين عقل نظــري و عملي آنگونه که کانت
ميگويد ،فاصله بيندازيم و هيچ ارتباطي بينشان برقرار نکنيم ،به
جدايي هست و نيست از بايد و نبايد منجر ميشود .تفکيک اين دو
حوزه از هم محذورات و مشكالت متعددي را درپي خواهد داشت.
درونگرايي محض

نظام اخالقي کانت ،واکنشي بود در برابر نظامهاي اخالقي برونگرا
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نظير حس اخالقی ،ســودگرايي و لذتگرايي که هر کدام بر تجربه
مبتني است و به ميزان فوايد و آثار خارجي بستگي دارد .اما به عقيده
کانت ،نميتوان در اخــاق از تجربه و حس بهره گرفت؛ چون به
اطالق اخالق آســيب ميرساند و زمینه سوء استفاده را براي انسان
فراهم ميکند .مکاتب برونگرا ،در حقيقت راهحل مشکالت انسان را
بهطور عمده از بيرون وجود او يعني تجربه درمييابند ،ليکن نظامهاي
اخالقي درونگرا ميخواهند مشــکالت اخالقي را از درون خود او و
مســتقل از هرگونه عامل خارجي حل کننــد .درونگرايي اخالقي
کانت هرگونه نياز به بيرون از وجود انسان ،حتي وحي الهي و قوانين
اخالقي ديني را نفي ميکند .درحالیکه اخالق اسالمي ،واقعگرا به
معنای حقیقی کلمه اســت ،نه درونگرای صرف است مانند اخالق
کانتي که فقط بــه واقعیتهای درونی؛ یعنی وجدان و عقل عملی
توجه دارد ،و نه برونگرای محض همچون اخالق ارســطويي که بر
اعتدال صفات روحي و رفتار انسان و فضايل عيني و سعادت حاصل
از آنها توجه دارد .نظام اخالقی اسالم ضمن توجه به تمام تواناييها
و ويژگيهاي انسان و نيز با در نظر گرفتن تمام واقعيتهاي هستي
و بهرهگيري از آنها ميکوشد تا راه تکامل را به انسان نشان دهد و
ســعادت حقيقي و کمال نهايي او را در عين تحصيل سعادتهاي
دنيوي و اخروي تأمين کند.
نادیده گرفتن ُحسن فعلی

بــه نظر کانت هيچ يــک از اوصاف و کارهايي که خوب دانســته
ميشــوند ،بهطور مطلق و بدون قيد و شرط خوب نيستند مگر آن
که با خواست خوب و نيت خير همراه باشند .دليري ،پشتکار و غيره،
از بسياري جهات خوب و پسنديدهاند ،ولي اگر نيتي که ميخواهد از
آنها بهره ببرد؛ يعني فاعل کار خوب نباشــد ،همين مواهب طبيعي
و اوصاف خوب ميتوانند بياندازه بد و زيانبار باشــند .بنابراين همه
خيرهــا و خوبيها جز نيت خير ،يک شــرط و قيد عمومي دارند و
آن اينکه با نيت خير از فاعل صادر شــده باشند .اما خواست خوب و
نيت خير ،خوبي آن مطلق و بدون قيد اســت .از نظر کانت هدف و
غایت ارزشساز نیست؛ ارزش اخالقی فقط حاصل اراده و خواست
نیک است .به عبارت دیگر ،فعلي داراي ارزش اخالقي است که تنها
از اراده نيک (حسن فاعلي) سرچشمه گرفته باشد ،نه بهخاطر اينکه
داراي ُحسن فعلي و يا هدف مطلوب ديگري بوده باشد .ضعف اخالق
کانت آن است که به حسن فعلی توجهی نکرده است .افزون بر آنکه
کانت مالک حســن فاعلي را در اطاعت از احکام و دستورات عقل
عملي؛ يعني احترام به قانون عقل دانسته ،در حالي که مالک آن از

منظر اخالق اسالمي ارتباط و تقرب به خداوند متعال است .در نظام
اخالقي اسالم ،هم به حسن فاعلي توجه شده است و هم به حسن
فعلي .نيت که نقش جهتدهنده به عمل را دارد ،روح و منشأ اساسي
ارزش اخالقي فعل بهحساب ميآيد .بنابراين فعلي که بهخوديخود
خوب است ،تنها در صورتي ميتواند براي فاعل آن ارزش اخالقي
فراهم کند که از نيت و انگيزه صحيح فاعل سرچشمه گرفته باشد .از
سوي ديگر ،صرف نيت خير داشتن کافي نيست ،بلکه خود فعل هم
بايد از حسن و خير برخوردار باشد .ازهمینرو ،در قرآن کريم نيز در
بسياري از موارد ،تعبير آ َمنوا که بر حسن فاعلي داللت دارد ،در کنار
الصالحات قرار گرفته است که از حسن فعلي حکايت ميکند.
َعمِلوا ّ
عدم ابتناء اخالق بر دین

از نظر کانت منشــأ و سرچشمه احکام اخالقي تنها وجدان و عقل
عملي اســت و دین و خدا هیچگونه نقشی در ایجاد و شکلگیری
اخالق ایفا نمیکنند .استاد مطهري معتقد است آنکه ميگويد ريشه
اخالق در وجدان اســت ،حرفش هم درســت است و هم نادرست.
درست اســت به اين معنا که واقع ًا قلب انسان ارزشهاي اخالقي
را به او الهام ميکند .اما نادرســت است به اين معنا که انسان خيال
بکند وجدان ،حسي است مستقل از حس خداشناسي ،و کارش اين
است که براي ما مستقيم ًا تکليف معين ميکند بدون اينکه مکلفي

 گروه علمی فلسفه سیاسی

را به ما شناسانده باشد .بيان کانت عيبش فقط در همين جهت بود
که ميخواســت نداي وجدان را بــه عنوان يک تکليف که تکليف
معين کن از خود ضمير انســان سرچشمه ميگيرد و ماوراء ضمير
انسان نيست ،معرفي کند  ...نظریه وجدان عیبش این است که یک
قدم آن طرفتر نرفته اســت که بگوید :نمیشود که یکدفعه انسان
آفریده شده باشد و یک نیروی مستقل از همه چیز در او پدید آمده
باشد که فقط میگوید تکلیف تو این است .نه ،وجدان انسان اتصال
دارد به ریشه و تمام عالم هستی .او تکلیف تو را از جای دیگر گرفته
و به تــو میدهد  ...اخالق بدون دین ،نظام کاملی نخواهد بود .اگر
خدا و ايمان نباشد ،اخالق مثل اسكناسي است كه پشتوانه نداشته
باشد  ...خدا سر سلسله معنويات است .احساس نوعدوستي و ديگر
معيارهاي كلي اخالق ،وقتي در انسان بروز ميكند كه قائل به دين
و معنويتي در جهان بود .اعتقاد مذهبي پشتوانه مباني اخالقي است،
ايمان و معنويت ضامن بقاء نظامهاي اخالقي است؛ و بدون آن حتي
وجود خود جوامع بشري دچار خطر نابودي ميشود  ...اخالق از مقوله
عبادت و فقط در مكتب خداپرستي قابل توجيه است .و حس اخالقي
جداي از حس خداشناسي نيست؛ يعني حسي است كه بهموجب آن
انسان بهطور فطري ميداند كه عفو و بخشش ،مورد رضاي خدا و
خدمت به مردم و فداكاري براي آنها ،مورد رضاي معبود است . ...

ف لکزایی
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر نج 

 دستیار پژوهشی :آقای محمدباقر خراسانی

امنیت در تمدنســازی نوین اسالمی بر اساس نظریه

استاد مطهری

حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی

تاریخ ارائه1398/01/28 :

تمدن در طرح مقام رهبری در بخش پنجم مطرح شده است که در
آن انقالب اسالمی و ایجاد نظام اسالمی و دولت اسالمی و جامعه
اسالمی قبل از آن وجود دارد.

تمدنسازی نیازمند امنیت اســت .امنیت بهعنوان یک زیرساخت

مطرح است.

بحث اســتاد مطهری از حیث تمدنســازی و نسبت آن با امنیت
مطالب جدیدتری نســبت به نظریههای رایج در زمینه امنیت دارد
که قابل توجه است.
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استاد مطهری از امنیت بهعنوان سرمایه یاد میکند .به تعبیر ایشان
در زندگی نیازمند سرمایههایی هستیم که در پرتو آن ارتقا پیدا کنیم.

از نظر مطهری ســه سرمایه اهمیت بیشتری دارد .تربیت ،امنیت و
آزادی.
تربیت عبارت اســت از یک سلسله عوامل که موجودات زنده برای
ادامه حیات به آن نیاز دارند .انسان همه احتیاجات حیوانات را دارد و
افزون بر آن به تعلیم و تربیت هم نیاز دارد.

امنیت موجود زنده یعنی آنچــه را که دارد از او نگیرند .جان ،مال،
سالمت و  ...از او گرفته نشود.

آزادی یعنی کسی جلو راه انسان را نگیرد و مانعی بر سر راه کمال
انسان قرار ندهد.

ســپس بین امنیت و ایمان پیوند برقرار میکنــد .ازاینرو امنیت
جزو مقدســات بشر میشود .احسان ،راستی ،درستی ،عدالت و ...از
مقدسات بشر هستند..

ریشــه امنیت از امن اســت .امن به باب افعال رفته و شده ایمان.
مؤمن از ایمان اســت .هم به انسان مؤمن گفته میشود و هم به
خدا .خدا وقتی مؤمن است یعنی به انسانها امنیت میدهد و امنیت
در اتصال به خدا معنا مییابد که معنای متعدی ایمان است .وقتی
مؤمن درباره انسان به کار میرود یعنی انسان به سمت ایمان رفت
و برخوردار از امنیت شد.

استاد مطهری از این بحث استفاده میکند که بگوید امنیت فقط از
طریق ایمان به وجود میآید نه از هیچ طریق دیگری.
مطهری از نگاه صرف ًا ســلبی که در نگاه مکاتب امنیتی وجود دارد
فراتر میرود .لذا آن دسته از کسانی را که برای نظم و امنیت ،عدالت
و آزادی را ســلب کرده اند نقد میکند و آن را نمی پذیرد .این که
ما میخواهیم نظم و امنیت برقرار کنیم نباید باعث ســلب آزادی و
عدالت بشــود .این موضوع در نظریههای خالفت مطرح است که
نظم و امنیت مقدم میشود درحالیکه در نظریه امامت بحث عدالت
مالزم امنیت است.
ایشان قائل به نسبی بودن امنیت است .اگر یک فرد ایمان ضعیف
داشته باشد وقتی یک مصیبت به انسان وارد شود ،نقمت میبیند و
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اگر ایمان انسان قوی باشد ،مصیبت را نعمت میبیند« .ما رأیت إال
جمی ً
ال» حضرت زینب(س) «فزت و رب الکعبه» امیرالمومنین
از این قبیل است.
مطهری میگوید اموری است که به سبب نوع تمدن ایجاد میشود
که این توســعهای که اتفاق میافتد باعث میشود که ما بگوییم
دولت و حکومت بهعنوان مظهر قانون و ...همچنان نیاز خواهد بود.
حتی بنابر نظریه مارکسیستها باز هم مواردی پیش میآید که فرد
منافع خودش را مقدم کند .در نتیجه باز هم ناامنی ایجاد میشود و
ما به دولت و امنیت نیاز داریم.

عوامل مولد امنیت دو بخش نرم و ســخت است و هر کدام هم به
سلبی و ایجابی تقسیم میشود.

هر عامل جدیدی که مولد امنیت باشد از نظر ایشان جایز است .از
نظر ایشان بیمهگر با بیمه یک اطمینان خاطری به بیمه شده اعطا
میکند .ازاینرو بیمه شرعی است.

همچنین ایشــان به مالزمه ایمان و امنیت اشاره میکند و در این
زمینه بــه روایتی از امام علی تمســک میکند .در آنجا بحث
استفاده از عقل و دین را شرط بهرهبرداری از فردی که متخصص
اســت برمی شمارد .زیرا وقتی دین از بین برود ،امنیت هم نیست.
قاعده مفارقهالدین مفارقه االمن اینجا قابل استنباط است.

ایشــان در مورد دیگر درباره دوستی این بحث را مطرح میکند که
با کســی دوست شوید که دین و عقل داشــته باشد .اگر انسان با
کســی دوست شود که دین نداشته باشد هر لحظه ممکن است او
را بفروشد.

بنابراین بدون دین امنیت تولید نمیشود .بهخاطر این که اثر سرمایه
دین طوالنی است.

مالزمه علم و ایمان هم از سوی استاد مطهری طرح میشود .علم
بدون ایمان ،ناامنی تولید میکند .هم علم و هم ایمان به انســان
امنیت میدهد .اما اگر علم بدون پشتوانه ایمان شد ،به جای تولید
امنیت ،ناامنی تولید میکند .وقتی ما به دیگران آسیب نمیزنیم که
برخی از محدودیتها را برای خودمان بپذیریم و این محرومیت را
محرومیت نداند .زیربنای هر امنیتی ایمان به خدا است.

 گروه علمی فلسفه علوم انسانی
 مدیر گروه:حجتاالسالموالمسلمین دکترمسعود آذربایجانی

 دستیار پژوهشی :دکتر هادی موسوی

رهیافتی بر نحوه تحلیل مسائل اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری
جناب آقای دکتر حفیظ الله فوالدی
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ ارائه1398/02/02 :

 اصول حاكم بر آثار شهید مطهری

 .1مســئلهیابی و نیازســنجی در عرصههای اجتماعی ،فكری و
فرهنگی و سعی در پاسخگویی به آن نیازها؛

 .2اولویتبندی و رعایت اصل «االه م فاالهم» در مواجهه با مسائل
و موضوعات؛

 .3تبیین معارف اســامی و مبارزه با انواع انحرافات و التقاطهای
فكری؛

 .4نوآوری در طرح مباحث و پرهیز از كارهای تكراری و پرداختن به
مقولههایی كه علیرغم اهمیت و لزوم ،مورد توجه نبوده و یا از عهده
دیگران برنمیآمده است (مجموعه آثار؛ ج.)37 :1
ـ تعریف مسئله اجتماعی

ـ نسبیت و اطالق در مسئله اجتماعی
ـ تنوع و پیچیدگی مسائل اجتماعی

ـ پیامدهای مسائل اجتماعی

ـ نحوه تحلیل مسائل اجتماعی توسط استاد مطهری:

ـ اســتاد مطهری با تکیه بــر چارچوبهای دقیــق معرفتی ،و با
شــاخصهایی همانند دقت نظر ،رعایت ادب ،کارشناســی دقیق
و عمیق در ابعاد و جوانب هر مســئله ،روشــنگرانه ،شجاعانه و با
شیوهای منطقی و نیز بهرهگیری از انواع استداللهای عقلی ،نقلی،
تاریخی ،فلسفی ،عرفی ،ریاضی و همچنین با پرهیز از خرافهگرایی
و  ،...در جهت تبیین و حل مسئله و دست کم هشدار جدی نسبت
به آن ،اقدام میکرده اســت .از دغدغههای ایشان ،میتوان آگاهی

دادن عمومی مردم به مسائل اصلی و فریب نخوردن از طرح مسائل
حاشیهای و عدم اتالف وقت در چنین زمینههایی دانست .از دیگر
دغدغههای استاد در پرداخت به مسائل اجتماعی ،تالش برای یافتن
جای پا و نقشه و برنامه و هدف دشمنان در ایجاد مسائل بوده است.
ـ میتوان در مواجهه با مســائل اجتماعی رویکرد استاد مطهری را
چنین خالصه کرد:

الف) بررســی مسئله از همه جهات و بیان اشکاالت و نقاط ضعف
و قوت آن؛
ب) بیان شبهات و تالش برای ارائه پاسخهای منطقی:

 .1گاهی با اقدام گام به گام در توصیف مســئله؛ (مسئله حقوق زن
در اسالم).

 .2گاهی با بیان مشــروح مســئله و نقــادی آن( :علل گرایش به
مادیگری).

 .3گاهی با تمسك به یك سلسله محاسبات عقلی و قابل فهم برای
مردم در تحلیل مسائل( :تحریفات حادثه كربال).
 .4در مــواردی ضمن پرهیــز اولیه از ورود به بحث از شــبههای
مسئلهآفرین ،ولی پس از اطالع از ابعاد آن وارد بحث شدن( :فیلم
محلل).
 .5و ....
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 گروه علمی کالم
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین رضانژاد

 دستیار پژوهشی :حجتاالسالم والمسلمین اسحاقیان

قضا و قدر از دیدگاه شهید مطهری
حجتاالسالم والمسلمین حسین شهسواری
استاد حوزه

تاریخ ارائه1398/01/20 :

از قدیمیترین مسائل مطرح شده در زندگی علمی و عامی بشر جبر و
اختیار انسان و علم الهی و قضا و قدر و ارتباط اینها با همدیگر است.

در تحلیل این مسئله مباحث گوناگون از زاویههای متعدد بیان شده
و آثــار فراوانی تدوین گردیده و از متون ادیان مختلف بهره گرفته
شــده و اندیشمندان هر یک از نحله ها و ملل گوناگون پاسخ های
فراخور برای آن مسئله دادهاند.
از میان شخصیتهایی که دراینباره سخن گفتهاند ،شهید واالمقام
مدافع حریت و آزادی عقیده و تفکر آیتاهلل عالمه مرتضی مطهری
میباشد .ایشان در این باره مطالبی در آثار گوناگون خود بیان کرده و
تحلیل معقولی ارائه داده است ،در ادامه گزارشی از آن ارائه میگردد.

شهید مطهری پرسش مطرح شــده در این عرصه را چنین مطرح
میکند:
هراس انسان از محدویت آزادی خویش

باالترین نعمتها آزادی و دردآورترین و تلخترین ناکامیها احساس
مهقوریت و محدویت از آزادی است.

پرسش اساسی

الــف) آيا جريان كارهاى جهان طبق يك برنامه و طرح قبلى غير
قابل تخلّــف صورت مىگيرد؟ و نیرو و قدرتــى بىنهايت ،به نام
سرنوشــت و قضا و قدر بر جميع وقايع عالم حكمرانى مىكند؟ و
معين و قطعى شدهاند و
حوادث و پدیدههای کنوی و آینده از پیش ّ
قابل تغییر نیستند؟
ب) یا خیر اص ً
ال چنين چيزى وجود ندارد و انســان بهعنوان موجود
مختار و مرید و قادر و آزاد مسلط بر مقدرات خویش است؟
ج) يا فرض ســ ّومى دركار اســت بهاینصورت که «سرنوشــت»
بــا نهایت اقتدار بر سراســر وقايع جهان حكمرانــى مىكند ولی
درعینحال کوچکترین معارضهای با آزادی و حریت انسان ندارد؟
(مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،1ص)366
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پاســخی که شهید مطهری به این مسئله میدهد از مسیر توجه به
علم و اراده و مشــیت الهی است .ایشان همانطورکه در آثار متعدد
بهویژه آثار فلسفی خود در تحلیل نظام حاکم بر عالم را که نظام علّی
و معلولی و ضرورت حاکم بر ارتباط میان علت و معلوم ،میداند .همه
موجودات و از آن جمله افعال انسان که متعلق علم الهی است ،را در
دایره قضا و قدر قرار داده تحلیل معقولی ارائه میدهد.
ایشــان دیدگاه میردامــاد و مالصدرا در تحلیل فعــل اختیاری را
پسندیده و بر همان اساس سیر کرده است.

مسببی حاکم بر
شهید مطهری قضا و قدر الهی را از نظام سببی و ّ
جهان و منتشــی از علم و اراده الهی دانسته ،و در اثبات سازگاری
قضا و قدر الهی و پدیدههای گوناگون در عالم طبیعت بهویژه افعال
اختیاری انســان و خود اختیار انسان ،دو گونه قضا و قدر را مطرح
کرده و آن را از هم تمییز دادهاند.

به نظر ایشــان تمام علل و اســباب ،مظاهر قضا و قدر الهی است
و در هر حادثهای ،هر اندازه علل و اســباب مختلف باشــد ،قضا و
قدرهای گوناگون وجود دارد .افعال بشر نیز به انواع اختیارها بستگی
دارد .بنابراین نه تنها اعتقاد به قضا و قدر الهی منافی اعتقاد به اختیار
انسان نیست ،بلکه آن را تقویت میکند.
 علم الهی

شهید مطهری درباره علم خداوند متعال چنین اظهار نظر میکند:

علم ازلى الهى ،از نظام سببى و مسببى جهان جدا نيست .علم الهى
علم به نظام اســت .آنچه علم الهى ايجاب و اقتضا كرده و مىكند
اين جهان است با همين نظاماتى كه هست .علم الهى كه به وقوع
حادثهاى تعلّق گرفته است بهطور مطلق و غير مربوط به اسباب و علل
آن حادثه نيست ،بلكه تعلق گرفته است به صدور آن حادثه از علت و
فاعل خاص خودش .ازآنجاکه علل و فاعلها متفاوتند ،علم ازلى الهى
ايجاب مىكند اثر فاعل طبيعى از فاعل طبيعى ،اثر فاعل شعورى از

فاعل شــعورى ،اثر فاعل مجبور از فاعل مجبور و اثر فاعل مختار از
فاعل مختار صادر شود .علم الهى ايجاب نمىكند كه اثر فاعل مختار
(همان ،ج ،1ص)435 - 434
از آن فاعل ،باالجبار صادر شود.

استاد شهید میگویند :خداوند عالم است و انسان هم عالم است ،علم
هم جز به معنی آگاهی و احاطه و کشف نیست ،تفاوت در این است
که خداوند عالم بالوجوب است و انسان عالم باالمکان؛ او قدی م العلم
و انسان حادثالعلم؛ او عالم است به کلّی و جزئی و گذشته و حاضر
و به غیب و شهادت ،و انسان عالم است به قسمت بسیار محدودی؛
علم او بالذات اســت و علم انسان بالغیر؛ تفاوت آن علم و این علم
تفاوت نامتناهی با متناهی است ،بلکه حکما اثبات کردهاند که خداوند
فوق الیتناهی است بما الیتناهی (همان ،ج ،6ص.)1034
نظر اســتاد مطهری در علم حق تعالی بر این استوار است که :علم
خداوند مطلق است و گذشته و حال و آینده از حیث تعلّق علم خداوند

یکسانند .خداوند هم علم پیشین دارد و هم علم پسین .علم خداوند
عالوه بر کلّیات ،شامل جزئیات هم هست .بنابراین تمامی اعمال و
افعال انسان نیز متعلّق علم الهی است .همچنین به نظر ایشان ،علم
الهی ،علم قبل از آفرینش و علم فعلی ،واجب و قدیم است.
 قضا و قدر و علم الهی

آیا اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر الهی جایی برای اعتقاد به آزادی
و اختیار انسان باقی میگذارد؟ در مسئله «ارتباط علم پیشین الهی
و اختیار بشر» ،از صرف علم و آگاهی خداوند از حوادث جهان بحث
میشود .اما در مسئله «ارتباط قضا و قدر الهی و اختیار بشر» ،عالوه
بر علم الهی از اراده و مشــیت او نیز صحبت میشود .یعنی «قضا
و قدر الهی» عالوه بر اشــتمال بر علم پیشین الهی ،بیانگر حکم
الهی و قطعیت یافتن حوادث و تعیین مقادیر و خصوصیات آنها ،از
جانب خداوند است.

 گروه علمی معرفتشناسی
 مدیر گروه :حجتاالسالم والمسلمین حسن معلمی

 دستیار پژوهشی :دکتر حسن عبدی

ابزار شناخت از منظر شهید مطهری
حجتاالسالم والمسلمین حسین شهسواری
استاد حوزه

تاریخ ارائه1398/01/24 :
 مسئله شناخت

ت
امكان شناخ 
ّ
ّ
بســم الله ّالرحمن ّالرحيــم .الحمد لله رب العالميــن بارئ الخالئق
سيدنا و ّ
اجمعين و الصلوة على ّ
نبينا محمد و اله الطاهرين.

شــهید مطهری بحث شــناخت را در بحث قرآنی مطرح کرده ،و
به تعبیر ایشــان" :موضوع بحث ما «مسئله شناخت از نظر قرآن»
1
است".
 ضرورت شناختشناسی

ایشان آگاهی از مسئله شناخت يا نظريه شناخت و یا به تعبير علماى
امروز عربى زبان «نظرية المعرفة» را از اه ّم ّيت فوقالعادهاى میداند،
و به گمان ایشان كمتر مسئلهاى به اندازه مسائل مربوط به مسئله

شناخت ،امروز مهم شناخته مىشود.

عالمه شــهید اهمیت مســئله را از زاویه دیگری نیز بیان میکند
ایشان میفرماید :ايدئولوژيها و مكتبها زاده جهانبينىها هستند.
تكيهگاه ايدئولوژيها جهانبينىها هســتند .جهانبينى يعنى نوع
برداشت ،تفسير و نوع تحليلى كه يك انسان درباره هستى و جهان
و درباره انســان و جامعه و تاريخ دارد 2.و در جای دیگر میفرمایند:
ایدئولوژی هر مکتب مبتنی بر جهانبینی آن و جهانبینی آن مبتنی
بر نظریهاش در باره معرفت و شناخت می باشد ،به بیان دیگر حکمت
عملی هر مکتب وابسته به حکمت نظری آن و حکمت نظری اش
وابسته به منطق آن مکتب میباشد .ازاینرو هر مکتبی باید منطق
3
خود را بیان کند.
متفکر شــهید درباره شناخت مســائلی را حائز اهمیت میداند که
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باید درباره آنها به بحث پرداخت ،که در آثار خود بهویژه «مســئله
شناخت» ذکر میکند:

 .1مسئله اول شناخت ،مسئله امكان شناخت

 .2مسئله دوم ابزار شناخت است .وسيله انسان براى شناخت چيست؟
 .3مسئله سوم مناب ع شناخت

 .4مسئله چهارم درجات شناخت

 .5مسئله پنجم انواع و اقسام شناخت ،از مسائل ديگر است ،كه انواع
و اقسام شناخت با درجات شناخت فرق مىكند.
 .6مسئله ششم موضوعات شناخت است؛ آن موضوعاتى كه انسان
بايد بشناسد و ضرورت دارد چه موضوعاتى است؟

 .7مسئله هفتم معيار شناخت است ،كه از يك نظر شايد از همه اين
مسائل مهمتر باشد .با چه معيارى مىتوان يك شناخت را صحيح و
يا ناصحيح دانست؟ معيار بهترين شناختها چيست؟
 .8مسئله هشتم محتواى شناخت ،مســئله ديگر ماست .شايد ما
در ضمن بررسى اينها به بعضى مسائل ديگر بربخوريم ،ولى ً
فعل
4
ستون فقرات بحثهاى ما را اينها تشكيل مىدهند.
 توضیح مباحث

مســئله اول شناخت ،مسئله امكان شناخت است كه آيا براى بشر
شناختن ممكن است؟

در پاسخ این سوال و نیز نقد منکرین امکان شناخت باید چنين گفت:
بله برای انسان امکان شناخت وجود دارد .اگر چه انسان در بعضى از
ادراكات خود اشتباه مىكند ولی جزما در بعضى از ادراكات خود اشتباه
ندارد .پس بايد مســئله را تقسيم كنيم ،بايد دنبال يك معيار برويم،
ببينيم آيا مىتوانيم با يك معيارى آن مواردى را كه اشتباه مىكنيم
به يك شكل اصالح كنيم يا نه؟ چرا به دليل اينكه در بعضى موارد
خطا مىكنيم منكر اصل شناخت بشويم؟! چرا آن مواردى كه خطا
مىكنيم و مواردى كه شــك نداريم كه خطا نمىكنيم (مثل همان
5
جايى كه مىفهميم خطا كردهايم) [هر دو را يكسان بدانيم؟!]
مسئله اول تعریف شناخت

شــناخت نيازى به تعريف ندارد ،شناخت را فقط بايد با يك الفاظ
روشنترى توضيح داد؛ شــناخت يعنى آگاهى ،و آگاهى احتياج به
6
تعريف ندارد.
مسئله دوم :ابزار شناخت

ت (طبيعت منبعى براى
اول :حس ،یکی از ابزار الزم براى شــناخ 
شناخت است و حواس ابزار آن)
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ابزار شناخت چيست؟ يكى از وسائل و ابزارهاى شناخت براى انسان
«حواس» است .انسان داراى حاسههاى متعدد است :حس باصره،
7
حس سامعه ،حس ذائقه... ،

يكى از ابزار حواس اســت ،ولى حواس ،ابزارى براى منبع طبيعت
است .با اين ابزار است كه انسان شناخت را از طبيعت مىگيرد.

در اينكه حس يكى از مبادى شناخت است شك و ترديدى نيست،
ولى آيا حس براى شناخت كافى است؟ نه .وقتى كه ما درجات شناخت
را بيان مىكنيم ،خواهيم گفت كه چرا حس كافى نيست؛ يعنى حس
شرط الزم شناخت هست ،اما شرط كافى براى شناخت نيست.
ن
شناخت حسى و ويژگیهاى آ 

برای شناخت حسی ویژگی هایی ذکر کرده اند:

 .1شناخت سطحی (جزئی و فردی)
 .2شناخت ظاهری

 .3شناخت حالی (زمان حال)
 .4شناخت منطقهای

ت (عقل منبعى براى شناخت است و
دوم :نقش قوه عاقله در شناخ 
استدالل و برهان ابزار آن)

ابزار دوم شناخت ،استدالل منطقى ،استدالل عقلى ،آنچه كه منطق
آن را «قياس» يا «برهان» مىنامند مىباشــد كه يك نوع عمل
اســت كه ذهن انســان آن را انجام مىدهد .ابزار دوم زمانى معتبر
است كه ما عقل را به عنوان يك منبع بشناسيم .كسانى كه منبع را
منحصر به طبيعت مىدانند و ابزار را منحصر به حواس ،منبع عقل را
انكار مىكنند و قهراً ارزش ابزار قياس و برهان را نيز انكار مىكنند.
تا به منبع عقل اعتراف نداشــته باشيم نمىتوانيم به ابزار قياس و
برهان اتكا كنيم ،يعنى آن را به عنوان يك ابزار شناخت بشناسيم.

عالوه بر حواس ،انسان نياز به يك امر و يا امور ديگرى دارد .انسان
براى شــناختن ،به نوعى تجزيه و تحليل و گاهى به انواع تجزيه و
تحليل نياز دارد .تجزيه و تحليل ،كار عقل است .تجزيه و تحليلهاى
عقلى ،دستهبندى كردن اشياء در مقولههاى مختلف است .اين كار به
اصطالح با تجزيه صورت مىگيرد؛ و همچنين است تركيب كردن به
شكل خاصى ،كه منطق عهدهدار كارهاى تحليلى و كارهاى تركيبى
8
ت.
اس 
ن
شناخت عقلى و گستردگى آ 

شــناخت تعقلى انســان ،از ظواهر به بواطن نفوذ مىكند و روابط
نامحســوس را درك مىكند .توالى اشــياء ،محسوس است [ولى]

معلوليت محسوس نيست و لهذا امپيريستها قائل به عليت
علّ ّيت و
ّ
و معلوليت نيستند .انسان حقايق را به صورت عام و كلّى و قاعده و
9
قانون مىشناسد.
سوم :ابزار دل (تزكيه نفس) (دل منبعى براى شناخت است و تزكيه
نفس ابزار اين منبع)

يكى ديگر از آن ابزارها ابزار دل اســت ،دل به اصطالح عرفانى نه
اصطالح قرآنى .قرآن هم گاهى به اين معنا اطالق مىكند ،ولى اين
اصطالح خاص ،اصطالح عرفاست .آيا دل يك ابزار شناخت است؟
آيا مىشود انسان نه از راه حس و عقل ،بلكه از راه دل بشناسد؟ راه
10
دل يعنى راه تزكيه نفس ،راه تزكيه قلب.
از جمله مواردی که بهعنوان ابزار ذکر کرده اند در برخی کتابها آمده:

چهارم :تاریخ

پنجم :مطالعه آثار علمی دیگران (تعلیم ،یادگرفتن ،خواندن کتاب)...

ششم :وحی و الهام

هفتم :کشف و شهود باطنی
هشتم :فطرت

 منابع شناخت

يكى از بحثهاى مربوط به شناخت ،بحث «منابع شناخت» است
كه با بحث «ابزار شناخت» قرابت و نزديكى دارد و متمم آن است.
بحث ديگرى داريم به نام «درجات و مراحل شناخت» كه اين بحث
هم با اين دو بحث خيلى نزديكى دارد
ت
طبيعت ،منبعى براى شناخ 

طبيعت يعنى عالم جسمانى ،عالم زمان و مكان ،عالم حركت ،همين
عالمى كه در آن زيست مىكنيم و با حواس خودمان با آن در ارتباط
هســتيم 11.طبيعت به عنوان يك منبع بيرونى براى شناخت مورد
قبول است.
ت
عقل منبع ديگر شناخ 

منبع ديگر كه محل بحث است و ما هم راجع به آن بحث خواهيم
كرد همان نيروى عقل و خرد انسان است .؛ آيا انسان منبع درونى
هم براى شناخت دارد يا نه؟ كه همان مسئله عقل ،فطريات عقلى
12
ّ
عقليه است.
و
مستقلت ّ
ت
دل منبع ديگر شناخ 

منبع سوم «قلب» و «دل» می باشد

به نكتهای که در آیه شــریفه هست توجه بفرماييد« :و من يخرج

ّ
من بيته مهاجرا الى الله و رســوله ّثم يدركه الموت فقد وقع اجره على
ّ
الله» هر كس از خانه خودش بيرون بيايد در حالى كه به سوى خدا

و رســولش هجرت كرده است و در خالل هجرتش مرگ او را فرا
رسد ،اجر او با خداست؛ يعنى چنين مهاجرى مجاهد است و خداى
متعال ضامن اوست.

تعبير اعجازآميز قرآن اين است كه مىگويد «هر كس از خانهاش
به سوى خدا حركت كند» (مبدئش مادى است ،منتهايش معنوى).
مىخواهد بگويد چنين كسى هجرتش در آن واحد دو هجرت است،
هم مادى است و هم معنوى
پس اســام جزء گروهى اســت كه منبع «دل» و ابزارش را كه
13
رسميت مىشناسد.
«تزكيه نفس» است به ّ
ت
تاريخ ،منبع ديگر شناخ 

يك منبع ديگر كه مخصوص ًا امروز به آن اهميت مىدهند و قرآن
نيز به آن اهميت زيادى داده است «تاريخ» است؛ يعنى از نظر قرآن
غير از طبيعت و عقل و دل ،يك منبع ديگر هم براى شناخت وجود
دارد كه آن عبارت از تاريخ است.

مكانيزم شناخت عرفانى

پرسيدهاند مكانيزمش چيست؟ پرسش خوبى است .فقط بهعنوان
يادآورى نكتهاى را عرض مىكنم:

يكى از مسائل بســيار ظريف و يك نوع روانشناسى بسيار عالى و
لطيف ،نوعى اخالق بهاصطالح امروز ديناميك است كه عرفا اين نوع
اخالق را به نام «سير و سلوك» ذكر كردهاند و اين همان مكانيزمى
است كه آقايان مىخواهند بدانند و فوقالعاده با ارزش است.
---------------------------------------------------------------

پی نوشت:
 .1شناخت ،ص.1361 .10
 .2مطهرى ،مجموعه آثار ،ج ،13ص.340
 .3مجموع آثار ،ج( 2وحی و نبوت) ،ص .228علم منطق ،علمى است كه [پايه] نظريه شناخت است؛ يعنى
در همين نظريه امكان شناخت و عدم امكان شناخت ،آنكه گفت شناخت ناممكن است ،حسابش را يكسره
كرد و آنكه گفت شناخت ممكن است ،دنبال يك معيار رفت براى اينكه شناخت غلط را از شناخت صحيح
تشخيص دهد و معيارى براى تميز دادن شناخت غلط از شناخت صحيح در كار باشد .حال منطق تا چه
مسؤوليت و اين وظيفه خود برآمده است (مطهری ،مجموعه آثار استاد ،ج ،13ص.)348
اندازه از عهده اين
ّ
 .4همان ،ج ،13ص.356
 .5همان ،ج ،13ص.347 – 346
 .6همان ،ج ،13ص.356
 .7همان ،ج ،13ص.356
 . 8همان ،ج ،13ص.359
 .9همان ،ج ،13ص.400
 .10همان ،ج ،13ص.365
 .11همان ،ج ،13ص.372
 .12همان ،ج ،13ص.375
 .13همان ،ج ،13ص.377
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گزارش اجمالی فعالیت ها و برنامه های
مجمععالیحکمتاسالمی(سال)1397
اشاره:

سال  1397با وجود مشکالت متعدد مالی ،اعتباری و پرسنلی ،فعالیت مجمع عالی حکمت اسالمی در بخشهای
مختلف پژوهشـی ،آموزشـی ،اجرایی ،همکاریهای علمی و  ...ادامه یافت که بحمداهلل نسـبت به سالهای قبل
از رشـد ک ّمی و کیفی مناسبی برخوردار بوده است.
گزارش اجمالی فعالیت و برنامههای مجمع عالی حکمت اسلامی در سال  1397تقدیم میگردد.

مجمع عالی حکمت اسلامی به منظور ارتقاء فعالیت و ارائه برنام ههای بهتر ،از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید،
شپژوهان و حکمت دوستان عزیز استفاده خواهد کرد .از اینکه مشمول عنایات خوانندگان بزرگوار خواهیم
فضال ،دان 
شد ،سپاسگزاریم.

 برگزاری نشست های علمی (  8نشست)

  7میزگرد علمی
  1کرسی نظریه پردازی
میزگرد علمی مفهوم شناسی و شاخصه های عقالنیت وحیانی
1397/1/30 -

میزگرد علمی بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی نظریۀ تجدد امثال
و حرکت جوهری97/7/19 -

کرســی نظریه پردازی ویژگی هــای پارادایمی موضوع علوم
انسانی از منظر عالمه طباطبایی97/7/26  - 

میزگرد علمی حکمت و سیاست در اندیشه عالمه طباطبایی

97/8/24 -

میزگرد علمی نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از
پیروزی انقالب اسالمی97/9/15 -

 میزگــرد علمی هم اندیشــی در باب گفتگــوی میان هگل و
فیلسوفان مسلمان  	97/9/22 -

میزگــرد علمــی داللت های تربیتی فلســفه زیبایی شناســی-
97/11/6

میزگــرد علمــی نقــش اخالق اســامی در ســبک زندگی-
97/12/2

 برگزاری جلسات  179 :جلسه

 گروههای علمی ( 143جلسه)
کالم ( 17جلسه)

فلسفه اخالق (   16جلسه)
عرفان (  16جلسه)

فلسفه سیاسی ( 15جلسه)

کارگروه فلسفه هنر ( 15جلسه)

فلسفه (  13جلسه)

فلسفه دین  (  13جلسه)

حکمت عملی ( 13جلسه)

معرفت شناسی ( 12جلسه)

فلسفه علوم انسانی ( 9جلسه)

کارگروه آموزش حکمت برای کودکان ( 4جلسه)
فلسفه حقوق ( -جلسه)

 هیئت مدیره ( 22جلسه)
 شورای معاونان ( 4جلسه)
 هیئت تحریریه فصلنامه ( 3جلسه)
 شورای کتاب ( 2جلسه)
 مدیران گروهها و معاونان ( 1جلسه)
 همایش ملی حکیم طهران ( 4جلسه)
کمیته احیاء آثار ( 3جلسه)
کمیته علمی ( 1جلسه)

* 6موضوع در محیط آموزشی مجمع عالی با حضور  5استاد

 ارائه بحث ( 129موضوع)

 214جلسه

 کالم ( 17موضوع)

مکان های برگزاری کالس 19 :مرکز

 فلسفه اخالق ( 16موضوع)

اساتید همکار در برگزاری 45 :نفر

 فلسفه هنر ( 16موضوع)

تعداد افراد شرکت کننده 1269 :نفر

 عرفان ( 15موضوع)

*افراد شرکت کننده در کالس های داخل مجمع 155 :نفر

 فلسفه سیاسی ( 14موضوع)

*افراد شرکت کننده در کالس های خارج مجمع 1114 :نفر

 فلسفه ( 11موضوع)

 کتابخانه

 فلسفه دین ( 11موضوع)

 خرید کتاب (کتابخانه قم و مشهد)

 معرفتشناسی ( 10موضوع)
 حکمت عملی ( 10موضوع)

 622عنوان

 787جلد  به مبلغ  150/000/000ریال
*کتابخانه تخصصی قم 590 :عنوان در  750جلد

 فلسفه حقوق ( -موضوع)
 فلسفه علوم انسانی ( 9موضوع)
تعداد افراد حاضر در جلسات 1060 :نفر
میانگین هر جلسه 7/6 :نفر در هر جلسه

درج اخبار گرو هها در سایت 278 :مورد

درج خالصه مباحث گرو هها در سایت 75 :مورد
درج اخبار در پیا مرسا نها 278 :مورد

درج خالصه مباحث گروهها در کانال 75 :مورد

دعوت اساتید خارج از قم جهت ارائه بحث؛  9نفر در  10جلسه

دعوت از اساتید غیر عضو؛  37نفر و در  45جلسه

ارسال پیامک اطالع رسانی گرو ههای علمی؛  141954پیام
 آموزش

 کوتاه مدت
 2موضوع
* 20جلسه
* 1استاد
*تعداد افراد شرکت کننده  34 -نفر

بلند مدت
* 83کالس در قالب  30موضوع ودر  5016جلسه
* 77موضوع خارج از مجمع عالی با حضور  42استاد
* 4802جلسه

*کتابخانه تخصصی مشهد 32 :عنوان در  37جلد

 فهرست نویسی 622 :عنوان و در قالب787جلد
 عضویت کتابخانه :پذیرش عضویت  73نفر
از مهر  88تا پایان سال   899( 1397نفر)
 امانات 2121 :عنوان در قالب  4834جلد،
 صحافی نشریات و کتب مجموعه مباحث گروههای علمی و

کالس های آموزشی 80 :جلد

 بانک مقاالت 100 :مقاله که در حال حاضر  10224مقاله از

نشریات تخصصی(  87نشریه) در بانک مقاالت پایگاه سیمرغ

موجود می باشد.

تا پایان سال  1397کتابخانه تخصصی علوم عقلی وابسته به مجمع
عالی حکمت اسالمی دارای  15002عنوان کتاب در قالب  20540جلد
کتاب و کتابخانه مشهد دارای  716عنوان در  943جلد می باشد.

 رسانه

 فیلم برداری
 202ساعت ( 197جلسه)
*کالس های آموزشی  96جلسه و  125ساعت
*همایش ،نشست ها ،دیدار و  101 ...جلسه و  77ساعت

 صدابرداری
 2577ساعت ( 2406جلسه)
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* 2067ساعت کالس های آموزشی
کالس های خارج از مجمع  1756ساعت در قالب  1756جلسه
از  27کالس
کالس های داخل مجمع  311ساعت در قالب  310جلسه
* 510ساعت در قالب  340جلسه مربوط به گروههای علمی ،نشست
ها ،جلسات هیئت مدیره ،مشاوره و ...

 تدوین 2386( :ساعت)
صوتی 2340 :ساعت
تصویری 46 :ساعت
 تولید  19( :عنوان)
صوتی 8 :عنوان

تصویری 11 :عنوان

 در حال حاضر  222عنوان محصول صوتی و تصویری
صوتی بلند مدت 76 :عنوان

صوتی کوتاه مدت 46 :عنوان

تصویری 100:عنوان

 تهیه مستند ،تیزر و کلیپ؛  8مورد 80 -دقیقه
مستند حکیم طهران؛  25دقیقه ( پخش از شبکه های مختلف)
مستند عالمه طباطبایی؛  10دقیقه

مســتند گزارش تصویــری فعالیت گرووهای علمی در ســال
 1396؛  19دقیقه
مســتند گزارش تصویری فعالیت های آموزش در سال 1396؛
 9دقیقه

مستند گردهمایی اساتید علوم عقلی؛  3دقیقه
تیزر ویژه برنامه های عالمه؛  1:30دقیقه

تیزر گردهمایی اساتید علوم عقلی؛  30ثانیه
تیزر معرفی نشست های علمی؛  12دقیقه

 عکاسی 7571 :قطعه
 پخش آنالین 71 :مورد
نفس شفا؛  17جلسه

شرح نهج البالغه؛  19جلسه
اسفار جلد  8؛  35جلسه

 تبدیل صوت جهــت بارگذاری در کانال رســانه حکمت
 14533جلسه؛  125درس
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 آماده سازی مصوالت جهت فروش دیجیتال؛  219مورد
 فعالیت متون

 پیاده سازی
 15949دقیقه؛  266ساعت ( 240جلسه)

 مقابله

15949دقیقه؛  266ساعت ( 240جلسه)

 تایپ

تایپ اولیه  1/396/509کلمه

اصالح؛  4/989/627کلمه

 صفحه آرایی 141/387/1 :کلمه؛  5216صفحه
 طراحی پوستر ،بنر ،جلد و  48 - ...مورد
 خدمات پژوهشی

 طراحی
طراحی   139مورد

 صفحه آرایی

 35مورد  3/560/081کلمه
 ارائه خدمات مشاوره علمی

تعداد جلسات مشاوره انجام شده 46 :مورد
جلسات مشاوره حضوری 40 :مورد
جلسات مشاوره اینترنتی 1 :مورد
جلسات مشاوره تلفنی 5 :مورد

 تعداد اساتید مشاوره دهنده 13 :نفر
 تعداد افراد مشاوره گیرنده 42 :نفر
 تعداد موضوعات مورد مشاوره 32 :موضوع
 پایگاه اطالع رسانی(سایت)

 ورود اطالعــات و اخبار که بحمدهلل بازدید روزانه ســایت در
حد قابل قبولی قرار گرفته است

ورود و بروز رســانی اطالعات پایاننامههــای حوزوی مراکز
علوم عقلی

طراحی جدید سایت اصلی مجمع
تایپ و ارسال خبر؛  503مورد

بروز رسانی صفحات سایت؛  86مورد

تایپ و ارسال خالصه بحث گروههای علمی؛  75مورد

تایپ و ارسال خالصه بحث نشست های علمی؛  7مورد

طراحی و بار گذاری خبرنامه؛  1مورد
طراحی و بارگذاری فصلنامه؛  4مورد

درج اخبار از سایت قدیم در سایت جدید؛  1250مورد

بروز رسانی سایت حکیم طهران و درج اخبار؛  127مورد
طراحی و بارگذاری فلش مناسبتی ؛  132مورد

بارگذاری در کانال رسانه حکمت؛  1152مورد -صوت ،عکس
و فیلم
بارگذاری در ایتا 256 ،مورد

بارگذاری در ایتا -رسانه؛  580مورد

بارگذاری در کانال حکیم طهران؛  138مورد
پخش آنالین؛  73مورد

پخش ویدئو کنفرانس؛  2مورد

طراحی و برنامه نویسی سایت انگلیسی و عربی
آماده سازی جهت فعال سازی سایت انگلیسی

نگهداری سرور ،شبکه ،و سیستم های مرکز

تامین اینترنت مورد نیاز بخش ها

پشتیبان گیری از سایت مجمع و حکیم طهران

 نشریات

 فصلنامه

انتشار  4شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسالمی( از  15تا )18
زمستان  96در  220صفحه و با  8مقاله
بهار  97در  242صفحه و با  9مقاله
تابستان  97در  176صفحه و با  7مقاله
پاییز  97در  225صفحه و با  9مقاله
*تیراژ کل  4شماره  800 ،نسخه
*تعداد مقاالت دریافتی 104 :مقاله
*مقاالت ارسالی جهت ارزیابی 99 :مقاله
*تعداد ارزیابی مقاله 207 :مورد
*تعداد ارزیابان 60 :نفر
*نمایه فصلنامه در پایگاه های مگ ایران ،نورمگز و ISC
*ارزیابی استنادی و نظارت فنی مقاالت مورد پذیرش قرار گرفته

 خبرنامه

انتشار  3شماره خبرنامه حکمت اسالمی( شش ماه اول  )46-48 ،96در
یک مجلد در  220صفحه که بصورت الکترونیکی منتشر شد.

 برگزاری ویژه برنامه های ایام بزرگداشت عالمه طباطبایی
 16-برنامه

 12جلسه ارائه بحث در گروه های علمی ( 10گروه)
برگزاری  3نشست علمی در قم و شیراز
برگزاری گردهمایی اساتید علوم عقلی
 اطالع رسانی و تبلیغات

ارتباط با مراکز خبری و رسانه ای و ارسال خبر
اطالع رســانی برنامه ها و جلســات گروههای علمی از طریق
سیستم پیام کوتاه
ارسال پیامک اطالع رسانی؛  254281پیام
انجام مصاحبه مطبوعاتی پیرامون همایش ملی حکیم طهران  و
ویژه برنامههای بزرگداشت عالمه طباطبایی
 پروژه های تحقیقاتی

شرح برهان شفا

جستارهایی در فلسفه اسالمی
کالم اسالمی

 بانک اطالعات

بروزرســانی بانک پایاننامههای علوم عقلی مراکز حوزوی68 -
پایان نامه ( درحال حاضراطالعات  2541پایان نامه وارد شده است)
بروزرسانی بانک اطالعات مراکز علوم عقلی 35 -مرکز
 برگزاری گردهمایی (  1مورد)

 نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی – 1397/08/30
 برگــزاری همایــش ملــی حکیم طهــران؛ نکوداشــت مقام
علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی

 مراکز همکار 22 -مرکز علمی ،فرهنگی و اجرایی کشور
 کمیته علمی
 جلسات کمیته؛  2مورد
جلسه با دبیر کمیته ؛  3مورد
چکیده مقاالت دریافتی؛  49مقاله
اصل مقاالت دریافتی؛  47مقاله
مقاالت پذیرفته شده؛  38مقاله
مقاالت رد شده؛   9مقاله

مقاالت نهایی شده؛  37مقاله
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 * کمیته تصحیح و احیاء آثار
جلسات کمیته 5 :جلسه

نسخ جمع آوری شده؛  53نسخه مربوط به  28اثر

حکمت صدرایی ج 2

 آماده سازی برای چاپ ( 7عنوان)

آثار تصحیح شده 28 :اثر

حکمت صدرایی ج 4

ارزیابی تصحیح 5 :جلد

جستارهایی در فلسفه اسالمی  ج 4

تعداد مصححین 11 :نفر

حکمت صدرایی ج 5

نمایه سازی آثار  5 :جلد

شرح برهان شفاء ج 4

آثار صفحه بندی شده 5 :جلد
آثار آماده شده 5 :جلد

*جلد اول مجموعه آثار ؛ بدایع الحکم
*جلد دوم مجموعه آثار؛ جلد اول تعلیقات اسفار ،از جلد  1تا جلد 7
*جلد سوم مجموعه آثار؛ تعلیقات نفس
*جلد چهارم تعلیقات معاد اسفار به همراه چهار رساله تعلیقات اسفار
*جلد پنج شامل رسائل و تعلیقات بر آثار غیر از اسفار
 انتشارات

 نشر کتاب ( 9عنوان)

شرح برهان شفا؛ اصول و قواعد برهان ،جلد 3

جستارهایی در فلسفه اسالمی ،جلد 3
یادنامه عالمه طباطبایی ،دفتر سوم
نقش حضور خدا در جهان

مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی ج 1
مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی ج 2
مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی ج 3
مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی ج 4
مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی ج 5
 باز نشر ( 11عنوان)

بررسی حدیث معرفت امام
برهان شفا جلد 2

جستارهای فراگیر در ژرفای معرفت شناسی

جستارهایی در فلسفه اسالمی ج 2

علم دینی

مجموعه مقاالت همایش حکیم طهران ج 1
مجموعه مقاالت همایش حکیم طهران ج2

مجموعه پیش نشست های همایش حکیم طهران
یادنامه عالمه طباطبایی دفتر اول

62

یادنامه عالمه طباطبایی دفتر دوم
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یادنامه عالمه طباطبایی دفتر چهارم
کالم اسالمی ج 2

وجود و ذات؛ تفسیری از صدرا در سیاق تاریخی

 ویراستاری ( 17عنوان)
 نمایهسازی ( 9عنوان)

 صفحهبندی ( 19عنوان)
 ارزیابی آثار ارسالی ( 10مورد)
 شعب

  شعبه مشهد
برگزاری دومین کارگاه سه روزه آموزش فلسفه برای کودکان
برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه طالب و دانشجویان

برگزاری دوره های دانش افزایی ویژه اساتید علوم عقلی حوزه
علمیه خراسان

برگزاری همایش و نشست های علمی -بیش از  10مورد

برگزاری جلسات گروههای پنج گانه عملی -بیش از  15جلسه

پیگیری برنامه ها و مسائل اداری ،مالی ،بدهکاری اجاره  و ...

برگزاری  1جلسه مجمع عمومی

برگزاری سومین دوره انتخابات شورای اجرایی
پیگیری فعال سازی و بروز رسانی سایت

 شعبه اصفهان
پیگیری شروع فعالیت از مدیر و اعضای شورای اجرایی

برگزاری جلسه با اعضای شورای اجرایی در دانشگاه اصفهان
دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری

راه اندازی سایت و تحویل به شعبه
 شعبه شیراز

جلسه با نماینده ولی فقیه در استان و اعضای شورای اجرایی
تعیین ارکان شعبه

برگزاری اولین جلسه انتخابات شورای اجرایی

پیگیری جلسات و برنامهها و برگزاری ویژه برنامه عالمه طباطبایی

