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بسم اهلل الرحمن الرحیم

دیده بان...!!
مجالی است برای بهتر دیدن جهان؛
بستری است برای توصیف سوژه ها؛
رسالتی است ناظر به تبیین فهم ها؛
تالشی است در راه نقد اندیشه ها؛
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مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه | آبان ماه 1400

 روز جهانی فلسفه

نشست های  تا  شد  بهانه ای  آبان ماه(،   27( فلسفه  جهانی  روز 
متفاوتی درباره ماهیت شناسی فلسفه و جایگاه آن در زیست امروز 
بشری تشکیل شود. برای مثال خانه اندیشمندان علوم انسانی با 
بزرگانی همچون رضا داوری اردکانی و حمید پارسانیا، نشستی 
را ترتیب داده و در ذیل آن کتاب »از متن خوانی تا متن پژوهی« را 

مورد نقد و ارزیابی قرار داد. 
امسال،  فلسفه  جهانی  روز  در  برگزارشده  نشست  مهمترین 

 فوت حسن حنفی

حسن حنفی یکی از روشنفکران نومعتزلی مصری است که در 
عرصه های مختلف فلسفی و کالمی ورود کرده و نام خود را با 
پروژه »احیای تُراث اسالمی« گره زده است. او که در دانشگاه 
سوربون فرانسه، با علی شریعتی معیت داشته، توانسته جریانی را 
تحت عنوان »چپ نو اسالمی« در مصر به راه انداخته و اندیشه 
خود را از طریق افرادی همچون »نصرابوحامد زید«، به جهان 
صادر کند. وی علیرغم حضور در بین جمعیت اخوان المسلمین، 
در اثر اختالف نظر با سید قطب از این جمع جدا شده و کرسی 
درسی را در دانشگاه قاهره از آن خود کرده است. فوت این 
اندیشمند عرب زبان، موجب به راه افتادن موجی از پیام های متعدد 
در فضای مجازی شده و نظریات و نوشته های ایشان را بار دیگر 
راهی شبکه های اجتماعی کرد. اکثر اساتید عرصه روشنفکری 
را  آقای حنفی  وفات  عبدالکریم سروش،  نیز همچون  ایرانی 
تسلیت گفته و از ایشان با عبارات بسیار احترام آمیزی یاد کردند. 

نشستی بود که مجمع عالی حکمت اسالمی متولی برگزاری آن 
شده و از »آیت اهلل جوادی آملی« و اندیشمندان دیگری مثل استاد 
»مصطفی محقق داماد« دعوت به سخنرانی کرد. آیت اهلل جوادی 
در این سخنرانی بار دیگر بر لزوم نگاه الهی داشتن به علم تاکید 
کرده و الزمه آن را تاسیس فلسفه الهی معرفی کردند؛ چرا که از 
نظر ایشان فلسفه وظیفه هدایت و رهبری علوم را برعهده دارد. 
این سخنان آیت اهلل جوادی مورد نقد و طعنه آقایان محقق داماد 
و پایا قرار گرفته و بحث های مختلفی را حول موضوع علم دینی 

در فضای مجازی به راه انداخت.
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معرفی سرپرست جدید موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، حجت االسالم دکتر احمدحسین شریفی را به عنوان سرپرست موسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران منصوب کرد. احمدحسین شریفی، استادتمام گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( بوده و در 
کنار تدریس مباحث کالمی و فلسفی، اخالقی)فلسفه اخالق(، فقهی و سیاسی در حوزه و دانشگاه و ارائه سخنرانی های علمی در برخی از 
دانشگاه های کشور و همچنین برخی از مسؤولیت های علمی-اجرایی، از سال 1372 به تحقیق و پژوهش در زمینه فلسفه، معرفت شناسی، 
کالم، اخالق، مسائل فرهنگی و اجتماعی، فلسفه دین، فلسفه اخالق، و فلسفه علوم انسانی اسالمی مشغول بوده  و تاکنون مقاالت و 

کتاب های متعددی در حوزه های یادشده منتشر کرده است.

مناظره های چندگانه سروش و عبدالکریمی

آقای بیژن عبدالکریمی از اساتید به نام عرصه روشنفکری فلسفی، 
در دو ماه اخیر مناظره های مختلفی را با آقای سروش دباغ درباره 
امر دینی درجهان معاصر برگزار و نظریات  امکان  از  پرسش 
چپ گرایانه خود را در مقابل نظریات جریان لیبرال مطرح کرده 

است.
آخرین مناظره این دو نفر در باب نقد و نظری بر اندیشه های 

»عبدالکریم سروش« بوده که سر و صدای زیادی را در فضای 
مجازی)مخصوصا تلگرام( به راه انداخت. آقای عبدالکریمی در 
این مناظره نسبت به نظریه »رویای رسوالنه« سروش نقدهایی را 
وارد کرده و آقای دباغ سعی می کند تا از مبانی پدر خود دفاع 

نماید. 
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تسلط  با  حسن زاده  عالمه 
و  نوظهور  عرفان های  مبانی  بر 
مالک  و  معیار  تفلسف های کاذب، 
معرفت را قرآن و سنت معرفی کرده و 
هرگونه اعوجاج از مسیر این دو منبع 
را باطل و اسباب سقوط نفس ناطقه 

انسانی برمی شمردند.
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 سرمقاله

»طلبه اگر بخواهد درس بخواند، می تواند هم ادیب، هم فقیه، هم 
ریاضی دان و هم طبیب بشود. این گونه که من بگویم عالم یک 
فن بشوم، این ترس و وحشت از درس خواندن است. کسانی 
که از تحصیل می ترسند و می گویند همین ما را بس است و 
نمی خواهیم همه چیز را بدانیم، اینها مزاج معتدل ندارند. یعنی 
مریض اند. انسان نباید از تحصیل خسته شود. بخصوص، کسی 
که می خواهد با منطق وحی و زبان والیت آشنا بشود. زبان حال 

طلبه، باید این باشد .
این زبان حال طلبه ای است که در عصر تخصص گرایی، هم 
ادیب بود و فقیه؛ هم ریاضی دان بود و هم طبیب؛ هم سالک بود 

و هم حکیم. 
از کنار  اُبهت دانش،  از  طلبه ای که بدون وحشت 

دریای نیلگون خزر، دل به دریای علم زده و 
در این راه خستگی را از یاد برده بود. طلبه ای 
همچون  بزرگانی  شاگردی  از  بعد  که 
عالمه شعرانی، عالمه طباطبایی و آیت اهلل 
ِسقایت  نیم قرن،  از  الهی قمشه ای، بیش 
اندیشه ای شاگردانش را بر عهده گرفته و 

دِین خود را به تمام اصحاب علم ادا کرد. 
طلبه ای که هیچگاه در سطح دانش معطل نگشته 

و هر حوزه ای را با تعمق پیش برده است. آری چه 
زیبا بزرگان نام »حسن حسن زاده« را مزین به عنوان »عالمه« 

کرده و ُحسن او را با این عبارت فریاد کردند.
 آنها نیز می دانستند که سخن گفتن از وی، کاری است سهل و 
ممتنع؛ سهل چون آنقدر روح این شخصیت عظیم بوده که در 
هر موضوع  اخالقی، علمی، عرفانی و غیره هزاران سوژه بکر و 
خواندنی دارد. و ممتنع چون در میان همه این سوژه ها، نمی توان 

به راحتی یکی را بر بقیه اولویت بخشید. 
کلکسیونی از فنون عالمه حسن زاده را می توان در البالی اوصافی 
که شاگردانش برای او به کار می برند، جستجو کرد؛ چرا که وی 
را شیخ عارف، کامل مکمل، راقی به قله های معارف الهی، نائل 
به قله بلند و رفیع اجتهاد در علوم عقلیه و نقلیه، صاحب علم 
و عمل، طود عظیم تحقیق و تفکیر، حبر فاخر و بحر زاخر و 
علم علم، عارف مکاشف ربانی، فقیه صمدانی، عالم به ریاضیات 
عالیه از هیئت و حساب و هندسه، عالم به علوم غربیه، متحقق 
به حقائق الهیه و اسرار سبحانیه، مفسر تفسیر انفسی قرآن فرقان، 
استاد اکبر، معلم اخالق و مکمل نفوس شیقه الی الکمال،  نامیدند. 
دست تقدیر رخصت تماشای نود و سومین سال تحصیلی را 

از این استاد وارسته سلب کرده و اربعین حسینی سال 1400، 
شاگردان عالمه را به زیر تابوت وی کشانید. مراجع، مقامات، 
نهادها و مسئوالن کشوری و لشکری نیز در این بین با ارسال پیام 
هایی، ارتحال این اندیشمند برجسته دینی را به خانواده و مریدان 

ایشان تسلیت گفتند.
 اگرچه که پیکر عالمه حسن زاده آملی بعد از اقامه نماز توسط 
رهبر معظم انقالب در کنار همسر و در روستای مادری آرام 
گرفت، اما بحث و جدل ها درباره نظریات و اندیشه های وی بیش 
از پیش به جریان افتاد. نشریه دیده بان اندیشه بر اساس رسالت 
تبیین گرایانه خود، تالش می کند تا در این شماره به مهمترین نقد 
و نظرها در باب اندیشه های این استاد وارسته پرداخته و تبیین 

صحیحی را نسبت به نظرات ایشان ارائه دهد.
بین  پیوسته  به صورت  غرب  دنیای  در  که  نگاهی  مقابل  در 
سه حوزه دین، فلسفه و عرفان، جدایی و ناسازگاریی و حتی 
مبانی  بر  تسلط  با  استاد حسن زاده  می بیند،  تناقض  و  تهافت 
عرفان های نوظهور و تفلسف های کاذب، معیار و 
مالک معرفت را قرآن و سنت معرفی کرده 
و هرگونه اعوجاج از مسیر این دو منبع 
را باطل و کجراهه و اسباب سقوط نفس 

ناطقه انسانی برمی شمردند. 
عرفان  و  فلسفه  دین،  نظر،  این  براساس 
در عین اینکه در محتواهای اساسی با هم 
مشترک  بوده و هماهنگی و توافق دارند، 
تکمیل  و  تایید  نیز  را  همدیگر  حجیت 

می کنند. 
 از آنجایی که جدی ترین تالش ایشان در عرصه 
معارف اسالمی، جمع بین این سه حوزه فقه، فلسفه و عرفان بود، 
اکثر یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه های منتشرشده در فضای 
مجازی نیز به این حوزه وارد شده اند. از این رو این شماره از 
نشریه دیده بان، عالوه بر تبیین ذوفنون بودن عالمه حسن زاده، به 

تبیین سه حوزه مذکور از نظر ایشان خواهد پرداخت:
1. فلسفه در منظومه فکری عالمه حسن زاده آملی

عالمه حسن زاده فلسفه را پی بردن به حقایق اشیاء و معرفت به 
کلمات وجودی آنها معرفی می کند.  از طرف دیگر معتقد است 
که قرآن کریم در بیان این حقایق اتم و اکمل است و روایاتی که 
از ائمه اطهار به ما رسیده، بیانگر اسرار قرآن است.  بنابراین فلسفه 

اسالمی طبق نظر ایشان  یعنی منطق قرآن؛ یعنی منطق روایات.
 ایشان بخش عمده ای از مکتوبات فلسفی خود را به تحلیل و 
تبیین نفس انسانی اختصاص داده  و همانند اسالف، نفس انسان 
را به »کمال اول جسم طبیعی آلی که عالوه بر تغذیه، تنمیه، تولید، 
احساس و حرکت به اراده، تعقل کلیات نیز می کند و استنباط آراء 
می نماید«  تعریف کرده است. از نظر این حکیم متأله نفس ناطقه 
در دنیا یک نوع به حساب می آید که با کسب معرفت و عمل، 
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هویت جنسی می گیرد و می تواند بی نهایت نوع داشته باشد.
2.فقه در منظومه فکری عالمه حسن زاده آملی

عالمه حسن زاده از جمله علمایی است که اگرچه به مباحث 
فقهی ورود کرده و نظریات پراکنده ای در این باب دارد؛ ولی 
نمی توان مکتب فقهی منحصر به فردی را برای تفقه ایشان 
معرفی کرد. از این رو صرفا باید در مورد منهج و روش فقاهتی 

که قابل استناد به نظریات فقهی ایشان باشد، سخن گفت. 
ایشان را می توان  اعتراف بزرگان، مهمترین جنبه فقهی  به 

»سنخ شناسی« مسائل دانست. عالمه به عنوان یک فقیه زمانی 
که می خواهد در مورد قبله فتوایی را صادر نماید، ابتدا به مسائل 
جغرافیایی و نجوم ورود کرده و سپس از علم ریاضی و هیئت 
کمک می گیرد تا مساله قبله را برای خود به طور تخصصی 

بازشناساند. 
3.عرفان در منظومه فکری عالمه حسن زاده آملی

مطرح شده  انتقادات  پررنگ ترین  که  گفت  می توان  به جرات 
همچنین  و  دیدگاه ها  به  ناظر  حسن زاده،  عالمه  اندیشه  بر 
شخصیت عرفانی ایشان است. برخالف دیدگاه هایی که عرفان 
این عالم وارسته را صرفا ملکوتی توصیف کرده و نتیجه ای جز 
عزلت نشینی برای آن متصور نشده اند، با ذکر موارد نقض نظری 
و عملی بسیاری می توان تنیدگی عرفان و سیاست و اجتماع را 

در منظومه فکری ایشان به اثبات رساند.
 اندیشه های عرفانی و سیره اجتماعی و سیاسی عالمه حسن زاده 

به عنوان عارف برجسته دوران اخیر، خط بطالنی بر اندیشه 
عرفاِن منهای ناسوت بوده و نشان دهنده این نکته 

است که عرفان شیعِی فقاهتی، عجین با متن 
زندگی مردم است.
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 مقدمه

استاد حسن حسن زاده آملی، در روزهای پایانی اسفند 1307، 
در روستای ایرای الریجان در جنوب آمل به دنیا آمد. پدرش 
کاسب و مادرش خانه دار بود. بیش از دو سال از ورودش به 
مدرسه نگذشته بود که مادرش در جوانی و در سن 26 سالگی 
وفات یافت. شش سال بعد از مرگ مادر، پدرش را نیز از دست 
داد.1 بعد از یتیمی، سرپرستی ایشان به خاله شان سپرده شد. دوران 
آغازین تحصیل را در مکتب و در سن شش سالگی شروع کرد و 
قرآن را در مکتب فراگرفت. سپس، تحصیالت ابتدایی را در آمل 
سپری نموده و به علت هوش باال، چند روزی را بیشتر در کالس 

اول نماند و به کالس دوم راه یافت.
 پس از طی کالس ششم و وقفه یک سال و نیمه در تحصیل، 
محبت کسب معارف قرآنی در قلبش افروخته شد. در مهرماه 
1323 در مسجد جامع آمل به تحصیل مشغول شد و شش سال 
تمام در آمل به فراگیری کتاب های حوزوی پرداخت2. در سن 
بیست و یک سالگی، به دستور استادش آیت اهلل محمد غروی، 

لباس روحانیت  پوشید. 
 استاد در آمل از محضر بزرگانی مثل آیت اهلل غروی، حاج شیخ 
احمد اعتمادی، شیخ ابوالقاسم رجایی، شیخ عبداهلل اشراقی و 
به  اول شهریور132۹،  برد.3 در  بهره  را  شیخ عزیزاهلل طبرسی 
تهران مهاجرت نمود و پس از سختی های فراوان، در مدرسه 
حاج ابوالفتح مأوی گرفت و لمعه و قوانین و درس های دیگر 

را  آموخت.
آیت اهلل  روزگار،  آن  بزرگان  درس  محضر  از  تهران  در  استاد 
از  تعدادی  کفایه،  مکاسب،  رسائل،  چون  دروسی  شعرانی، 
کتاب های جواهرالکالم، شرح اشارات، اسفار، چند کتاب از شفاء، 
تفسیر مجمع البیان، وافی و دروس طب، ریاضی و هیأت و نجوم 
را آموخت. همچنین از محضر آیت اهلل الهی قمشه ای، حکمت 
منظومه، شرح اشارات، اسفار )بخش الهیات بالمعنی االخص( و 
تفسیر قرآن را فراگرفت. از محضر آیت اهلل شیخ محمدتقی آملی 
در فقه و اصول، از مرحوم فاضل تونی در شرح فصوص الحکم، 
مصباح االنس و بخشی از شفاء، از آیت اهلل رفیعی قزوینی در اسفار 
و خارج فقه و از مرحوم دانش پژوه در منطق ارسطو بهره جست.4 
در این دوره عالوه بر تحصیل، برخی از متون درسی حوزه در 

1. یگانه دوران: شناخت نامه حضرت آیت اهلل العظمی عالمه ذوالفنون استاد حسن 
حسن زاده آملی، مجتبی اسماعیل پور قمی، ص 37.

2. تخلیص از کتاب یگانه دوران، مجتبی اسماعیل پور قمی.
3. همان.

4.  مقاله حسن حسن زاده آملی عارف ربّانی و شازح صدرایی، عبداهلل صلوتی.

رشته های فقه، منطق، فلسفه، ریاضیات و هیئت را نیز تدریس 
کرد.5 در سال 1342، برای ادامه تحصیالت به قم عزیمت کرد و 
به مدت هفده سال از محضر قدسی حضرت عالمه محمدحسین 
طباطبایی بهره برد و کتاب هایی چون تمهید القواعد، اسفار)جلد 
نهم(، توحید بحار و جلد سوم بحار در معاد و دیگر مسائل و 
برهان منطق شفاء را از ایشان فرا گرفت. عالمه حدود چهار سال 
نیز نزد سید مهدی قاضی فرزند آیت اهلل العظمی سید علی قاضی، 

به فراگیری علوم غریبه، اشتغال داشت6.
خودش  که  بود  رسیده  آمادگی  از  درجه ای  به  زمان  این  در 
دستگیری کرده و پای در راه سیراب کردن تشنگان معرفت بردارد. 
از این رو راهی دیار مادری شده و آمال و آرزوها را سر برید 
تا متفکر و اندیشمند دیار آمل گردد.  عالمه حسن زاده آملی، 
از زمان کودکی تا لحظه مرگ، لختی از آموختن دریغ نورزید. 
مرارت ها را به جان خرید، رنج ها را متحمل گردید. از حرمان ها 

و محرومیت ها و گرسنگی ها و تشنگی ها مستاصل نگردید. 
گویا زمان و مکان و برودت و حرارت، همه عوامل مشوق او 
بامداد رحیل  نوشین  از خواب های  بودند.  علم  راه کسب  در 
صرف نظر نمود تا از راه و سبیل خدمت به فرهنگ و جامعه 
بازنماند و هدف بزرگ خویش یعنی عبودیت و بندگی را در 

آغوش کشد. 
ایشان هیچگاه از تحصیل علم خسته نشده و همواره به دنبال 
آموختن بیشتر بود. وی حتی زبان های خارجی را نیز فراگرفته 
این باره  در  استاد  می دانست.  ضروری  طالب  برای  را  آن  و 
می فرمایند: »زبان هر قوم و فرقه ای نردبان رسیدن به معارف آن 
فرقه است. اگر مقدورم بود، تمامی زبانهای دنیا را فرا می گرفتم. 
ما روی عشق و عالقه به زبان زمانمان که »فرانسه« بود و در آن 
موقع بسیار رایج بود به فراگیری آن پرداختیم. مطالعه کتب طبی 
و کتب ریاضیات و... باعث شد که ما زبان فرانسه را دنبال کنیم 
و کتبی ارزشمند به زبان فرانسوی دارم و آنها را مطالعه می کنم.«7. 
عالمه حسن زاده آملی حدود 40 سال عمر خود را وقف پرورش 
شاگردان و مریدانی کرد که معرفت نفس مهمترین دغدغه و 
خدمت به خلق باالترین افتخارشان بود. ایشان با تالیف صدها 
کتاب ارزشمند در حوزه عرفان و معرفت نفس، جامعه و جوانان 
سرگشته از عرفان های نوظهور غیرانسان ساز و فرصت سوز را به 
دریای حکمت و معرفت و عرفان ناب برگرفته از قرآن و عترت 
رهنمون و متصل گرداند .در نهایت بیش از چهار دهه تعلیم و 
تربیت خستگی ناپذیر، در سوم مهرماه 1400 و در آستانه اربعین 
حسینی)ع( به پایان رسید و روح این استاد ذوفنون ملکوتی شد.

5. یگانه دوران: شناخت نامه حضرت آیت اهلل العظمی  حسن حسن زاده آملی، مجتبی 
اسماعیل پور قمی، ص 65 و ص 66.

6. مقاله حسن حسن زاده آملی عارف ربّانی و شازح صدرایی، عبداهلل صلوتی.
7. گفتگو با حسن زاده آملی، به اهتمام محمد بدیعی،  ص 143 و ص 144.



فصل اول

عالم ذوفنون

نویسندگان: آقایان حسنعلی عزت خواه و حامد اسماعیلی مهر 
 طالب سطح 4 و  دانش آموختگان ارشد رشته تاریخ تشیع و فلسفه اسالمی 



1. ذوفنون حوزوی

در ادبیات حوزوی عمدتاً از شخصیت جامع و چندبعدی به 
»ذوفنون« یاد می شود. ذوفنون در همه لغت نامه ها و فرهنگ نامه ها، 
معنایی یکسان دارد. در لغت نامه دهخدا، معنای آن چنین است: 
بسیار فن، صاحب هنرها، صاحب فن ها، دانای به فن ها، خداوند 
هنرها، خداوند فن ها، مقابل ذوفن. در فرهنگ عمید آمده است 
که: صاحب فن ها، دارای هنرها، کسی که چند هنر داشته باشد. 
ذوفنون و عالمه دهر به کسی می گویند که در تمامی علوم از 
ادبیات تا علوم غریبه، ریاضی، هیوی، هیئت، طب، عرفان، فلسفه، 

کالم، تفسیر، فقه و... تبحر وتخصص داشته باشد.
مرحوم عالمه حسن زاده آملی از جمله شخصیت هایی هستند 
که به راحتی می توان این عنوان را برایشان به کار برد. از این 

رو می توان ادعا کرد که سخن گفتن از ایشان، کاری 
است سهل و ممتنع؛ سهل است، چون آنقدر روح 

این شخصیت عظیم بوده که در هر موضوع  
اخالقی، علمی، عرفانی و غیره هزاران سوژه 
بکر و خواندنی دارد. اما ممتنع است، چون 
در میان همه این همه سوژه ها، نمی توان به 

راحتی یکی را بر بقیه اولویت بخشید.
این عالمه بزرگ درباره لزوم چندبعدی بودن 

وجامعیت می فرمایند: »طلبه اگر بخواهد درس 
بخواند، می تواند هم ادیب، هم فقیه، هم ریاضی دان 

و هم طبیب بشود. همین گونه که بوده اند. این گونه که من 
بگویم عالم یک فن بشوم، این ترس و وحشت از درس خواندن 
که  »کسانی  می کنند:  عنوان  دیگر  جای  در  همچنین  است. 
و  است  بس  را  ما  همین  می گویند،  و  می ترسند  تحصیل  از 
نمی خواهیم ما همه چیز را بدانیم، این مزاج معتدل ندارد. یعنی 
مریض است. یک بیماری روانی و روحی یا بیماری دنیازدگی 
دارد. این بیماری، او را به سوی دنیا و ماده می کشاند، و او خود 
متوجه نیست. این باید خودش را معالجه کند. انسان نباید از 
تحصیل خسته بشود. بخصوص، کسی که می خواهد با منطق 
وحی و زبان والیت، آشنا بشود. زبان حال طلبه، باید این باشد.«1

2. تألیفات عالمه2

آملی،  حسن زاده  عالمه  بودن  ذوفنون  اثبات  راه های  از  یکی 
بررسی تالیفات و حوزه هایی است که ایشان در آنها غور کرده و 
صاحب نظر است. از این رو در اینجا به برخی از مهمترین این 

عرصه ها اشاره می کنیم:

الف( فلسفه

ریشه اش  که  می داند  درختی  را  فلسفه  حسن زاده  عالمه 

1.گفتگو با حسن زاد ه آملی، محمد بدیعی ، ص110.
2. ر.ک: »یگانه دوران«، مجتبی اسماعیل پور قمی، 138۹.

مابعدالطبیعه، تنه اش طبیعیات و شاخه هایش باقی علوم هستند.3 
از نظر ایشان، فلسفه، علم به حقایق اشیاء است. پی بردن به حقایق 
اشیاء و معرفت به کلمات وجودی آنها را از نظر ایشان »فلسفه« 
درست  را  موجودات  کتاب وجودی  انسان  اگر  یعنی  گویند؛ 
گیاه شناسی، معدن شناسی،  از  اعم  بخواند،  بزند، درست  ورق 
ستاره شناسی، حیوان شناسی، زمین شناسی و آدم شناسی و غیرها 
و به کماالت وجودیه، اسرار و خواص اینها پی ببرد، این را 

می گویند »فلسفه«.4 
از طرف دیگر عالمه معتقد است که فلسفه واقعی یعنی قرآن؛ 
چون فلسفه، علم به احوال و اعیان موجودات است. قرآن کریم 
در بیان این حقیقت به نحو اتم و اکمل است و روایاتی که از 
ائمه اطهار به ما رسیده، بیانگر اسرار قرآن است.5 بنابراین فلسفه 
یعنی  ایشان  یعنی منطق قرآن؛  اسالمی طبق نظر 
و  اشیاء  حقیقت  واقعیت  و  روایات  منطق 

پی بردن به اسرار واقعی اشیاء.
آخرین  و  اولین  »اگر  می فرمایند:  ایشان   
فالسفه نظام هستی و قدیم االیام گرد هم  
آیند و حضرت پیامبر خاتم در میان آنها 
ظهور کند و به سخن درآید، تمامی فالسفه 
این،  یعنی  فیلسوف  که  گفت  خواهند 
فلسفه یعنی همین که ایشان می فرمایند، 
باید  و  أمی هستیم  ما  و  است  عالم  و وی 
از محضر شریف او استفاده نماییم.«6 بر اساس 
همین مقدمات، عالمه حسن زاده مانند فارابی اعتراف می کند که 
فیلسوف کامل امام است و چون فلسفه یعنی علم به حقایق اشیاء 
و چنین افرادی عالم به معارف و حقایق اشیاء هستند، فیلسوف 

کامل پیغمبر و ائمه بعد از آن هستند.
قبل از آشنایی با تالیفات فلسفی عالمه حسن زاده باید دانست 
که ایشان به مباحث فلسفی و منطقی، نه به عنوان مسائل نظری 
محض و یا مسائل تاریخی؛ بلکه به مثابه امور بهره مند از حیات 
و مرتبط با تکامل انسان می نگرند. از این رو اهتمام به معرفت 
نفس و تفسیر انفسی مسائل از دغدغه های محوری و مبنایی وی 

به شمار می رود.
ایشان انسان را بزرگترین جدول بحر وجود، جامع ترین دفتر 
غیب و شهود و کامل ترین مظهر واجب الوجود معرفی می کند 
جمیع  محور  ذوقیه،  معارف  قاطبه  قطب  را  نفس  معرفت  و 
مسائل علوم عقلی و نقلیه، اساس همه خیرات و سعادات، اقرب 
طرق به ماورای طبیعت و صراط مستقیم خداشناسی می داند7. 

3. دروس معرفت نفس، تألیف استاد عاّلمه حسن زاده آملی، ص 360.
4. گفتگو با حسن زاده آملی، به اهتمام محمد بدیعی،  ص 8۹.
5. گفتگو با حسن زاده آملی، به اهتمام محمد بدیعی، ص ۹2.

6. همان.
7. مقاله حسن حسن زاده آملی عارف ربّانی و شازح صدرایی، عبداهلل صلوتی.
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فلسفه  که  است  معتقد  عالمه 
واقعی یعنی قرآن؛ چون فلسفه، علم 
به احوال و اعیان موجودات است و 
قرآن کریم در بیان این حقیقت به نحو 

اتم و اکمل است. 



عالمه حسن زاده بر این عقیده است، آن که حق معرفت نفس، 
روزی اش شده، فیلسوف است. ایشان در بیان ابتناء همه مسائل 
اصیل فلسفی و منطقی بر رابطه معرفتی نفس و حق می فرماید: 
»آن که »من عرف نفسه فقد عرف ربه« را درست فهم کند، جمیع 
مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالیه و حقایق 
عرفانی را از آن استنباط تواند کرد؛ لذا معرفت نفس را مفتاح 
خزائن ملکوت می توان نامید«.1 برخی از مهمترین تالیفات فلسفی 

عالمه حسن زاده به شرح زیر است:2
* رساله جعل.

* دروس اتحاد عاقل به معقول.
* صد کلمه در معرفت نفس.

* جزوه من کیستم.
* گشتی در حرکت.

* تصحیح و تعلیق شفا.
* مفاتیح األسرار لساّلک االسفار.

* رساله نهج الوالیه.
* الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقه.

* النوذ المتجّلی فی الّظهورالّظّلی.
* درر القالئد علی غرر الفرائد.

* رساله العمل الضابط فی الّرابطی و الرابط.
* عیون مسائل نفس و سرح العیون فی شرح العیون.

ب( عرفان3

عرفان از دیگر شاخه هایی است که عالمه حسن زاده به طور 
ویژه به آن ورود کرده و صاحب نظر هستند. برخی از مهمترین 

تالیفات عرفانی ایشان عبارتند از:
* رساله لقاءاهلل.

* وحدت از دیدگاه عارف و حکیم.
* رساله انه الحق.

* الهی نامه.
* شرح طائفه ای از اشعار و غزلیات حافظ.

* رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور.
* تصحیح و تعلیق رساله تحفه الملوک.

* قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد.
* مشکات القدس علی مصباح األنس.

ج( کالم

علم کالم، علمی است که به وسیله آن، می توان با ایراد دالیل و 
دفع شبهات، عقاید دینی را اثبات نمود، و با اقامه براهین قاطع 

1. همان.
3.https//:fa.wikishea.net.

3. یگانه دوران، صص 124 تا 126.

و روشن، خصم را الزام داد.4 برخی از تالیفات کالمی عالمه 
حسن زاده به شرح زیر است:

* تقدیم و تصحیح و تعلیق رساله قضا و قدر محمد دهدار.
* رساله خیراالثر در رد جبر و قدر.

* رساله في االمامه.
* فصل الخطاب في عدم تحریف کتاب رب االرباب.

* تقدیم و تصحیح و تعلیق کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد.
* رساله حول الرؤیه.

د( تفسیر

 عالمه حسن زاده می فرماید: پس از آنکه مدتی در تهران اقامت 
داشتم، شنیدم که حضرت آقای قمشه ای در شب های جمعه 
تفسیر می فرمایند، در تفسیر ایشان شرکت کردم، اما عمده درس 
تفسیر بنده خدمت آقای شعرانی بود که تنها شاگردش من بودم و 
هر پرسشی که پیش می آمد، به راحتی از ایشان می پرسیدم. بسیار 
محضر مبارک و پربرکتی بود که توانستم از اول تا آخر تفسیر 
»مجمع البیان« طبرسی را کلمه به کلمه خدمت ایشان بخوانم و 
نتیجه آن شد که یک دوره تمام تفسیر مجمع البیان مصحح، با 
تعلیقات مرحوم استاد به چاپ رسید5. برخی از مهمترین تالیفات 

تفسیری عالمه حسن زاده عبارتند از:
* تصحیح خالصه المنهج .

* رساله ای در قرائت و بیان اختالف در قرائت.
* انسان و قرآن.

ه(روایات

عالمه حسن زاده در هر دو حوزه علم الروایه)رجال( و علم الدرایه 
تالش های  از  یکی  درایه،  حوزه  در  است.  تالیفاتی  صاحب 
محققانه ایشان، شناسایی اسناد و مدارک نهج البالغه است. سبب 
این پژوهش جمله جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسالم 
بود که خطبه های نهج البالغه از امیرالمؤمنین نیست و اینها را سید 

رضی خودش انشا کرده و به ایشان نسبت داده است. 
این سخن سبب گردید که عالمه حسن زاده مأخذ خطبه های 
نهج البالغه را که قبل از سید رضی تألیف شده بود استخراج 

نماید6. برخی دیگر از تالیفات درایی ایشان عبارتند از:
* تکمله منهاج البراعه.

* انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه.
* شرح چهل حدیث در معرفت نفس.

* تصحیح سه کتاب ابی الجعد، نثراللئالی، طّب االئمه.
در حوزه علم رجال نیز عالمه حسن زاده تالیفاتی دارند که از 

4. مقاله کالم چیست؟ متکلم کیست؟، نویسنده: محمد حسین مردانی، منبع: کالم 
اسالمی 1383 شماره 51.

5.برگرفته از شرح حال عالمه حسن حسن زاده آملی، نویسنده زهرا آشیان.
6. برگرفته از کتاب گفتگو با حسن زاده آملی، به اهتمام محمد بدیعی، ص 52.
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مهمترین آنها می توان به رساله »اضبط المقال في ضبط اسماء 
الرجال« اشاره کرد. 

و( فقه

برخی از مهمترین تالیفات فقهی عالمه به عنوان مجتهد ذوفنون 
عبارتند از:

* تعلیقات علی العروه الوثقی
* وجیزه ای در مناسک حج

ز( ریاضی و هیات1

عالمه حسن زاده آملی، ریاضی را از یادگیری اسطرالب آغاز کرد 
و در نهایت با فراگیری ربع مجیب، وارد عرصه های مختلف 
نجوم و هیات شد. بعد از آموختن این دو علم کاربردی، ایشان 

تالیفاتی را در این حوزه رقم زدند. تالیفاتی مثل:
* دروس معرفه الوقت و القبله. 

* رساله تعیین سمت قبله مدینه.
* استخراج جداول تقویم.

* تصحیح و تعلیق تحریر اصول اقلیدوس.
* تصحیح و تعلیق اکر ماناالؤوس.
* تصحیح و تعلیق شرح چغمینی.

* تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر بیست باب.
*تعلیقه بر رساله قبله مولی مظفر.

* رساله ظّل.
* رساله فی الصبح و الشفق.

* رساله فی تعیین البعد بین المرکزین و االوج.

ح( ادبیات

یکی دیگر از فن های عالمه، تسلط بر شعر، نظم و نثر در ادبیات 
درس  تدریس  به  دبیرستان ها  در  سال ها  ایشان  است.  فارسی 
ادبیات و نگارش پرداخته و توانسته است آثار نفیس و ذی قیمتی 
از خویش به یادگار بگذارد. ذوق و عالقه در ایشان، سبب گردید 
تا تمام دوبیتی های باباطاهر و تمامی رباعیات خیام و اکثر غزلیات 
حافظ را حفظ نماید. برخی از مهمترین تالیفات ادبی عالمه به 

شرح زیر است:
* تقدیم و تصحیح و تعلیق نصاب الصبیان

* تصحیح کلیله و دمنه
* تصحیح و اعراب اصول کافی

* تصحیح گلستان سعدی
* دیوان اشعار

* تعلیقه بر قسمت معانی مطّول
* قصیده ینبوع الحیات

1. همان، ص 28 و 2۹.

ط( تالیفات متفرقه

بعد از بیان 8 حوزه اختصاصی از تالیفات عالمه حسن زاده، در 
اینجا به برخی از مهمترین تالیفات متفرقه ایشان اشاره خواهیم 

کرد:
نام  است،  مصغر کشکول  که  کشیکل  )کشکول(:  کشیکل   *
مجموعه ای است ادبی، عرفانی، فلسفی، ریاضی، تاریخی و... و 
استاد عالمه حسن زاده آملی مطالب آن را سال های دراز گردآورده 
است و به احترام کشکول شیخ بهایی آن را کشیکل یعنی کشکول 

کوچک نام نهاده است. 
* رساله در پزشکی: رساله ای در پزشکی از دیگر آثار ارزشمند 
استاد حسن حسن زاده آملی است که در ابتدای کتاب هزار و یک 

کلمه استاد به چاپ رسیده است. 
* خط و خوشنویسی: برای ترغیب افراد مستعد به هنر ارزشمند 
خط که در آن به احادیث از جمله فرمایش حضرت علی در مورد 
نوشتن و نیز فرمایش پیامبر در این مورد پرداخته و در این که 

کسی که آرزوی خوش خطی دارد چه باید بکند.

3. عالمه از منظر بزرگان

الف( میرزا ابوالحسن شعرانى

آیت اهلل میرزا ابوالحسن شعرانی، استاد عالمه حسن زاده ضمن 
تأیید مقام علمی و فقهی ایشان، می نویسد: »موالنااالجّل الموفق 
نجم الدین و نورالصبایه و مصباح العلم و شمس الهدایه شیخ حسن 
آملی معروف به حسن زاده در علم قرآن: لفظ و معنایش، باطن 
و ظاهرش، قرائت و کتابتش و دیگر امور متعلق به آن بر اقران 
خویش فائق و در تتبع احادیث و علوم ادبی مورد نیاز در آن بر 
غیر خویش برتر گشته است. کلمات کتاب شریف کافی را ضبط 
کرده و آن را به نحوه شگفت آور اعراب گذاری کرده است. در 
علم نجوم و ریاضیات وابسته ید طوالیی دارد و در استخراج 
افالک و کسوفین دارای مهارت است. او در علوم شرعیه عقلیه و 
نقلیه سوارکار ماهر میدان مسابقه است. من او را بر استنباط فروع 
از اصول توانا دیدم و به او اجازه دادم روایاتی که نقل آن برای من 

صحیح است، از من روایت نماید.
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ب(آیت اهلل سّید رضا بهاء الدینی

عارف نامدار آیت اهلل سیّد رضا بهاءالدینی درباره عالمه حسن زاده 
می فرمایند: »افرادی که از نظر علمی  پشتکار دارند، توانسته اند از 
حوزه خوب استفاده کنند و در کنار آن به خودسازی و تهذیب 
نفس رسیده اند. خدمت اینان ارزش دارد و امید اسالم هستند. 
بنده زمانی بود که به خاطر مسائلی که پیش آمد، از حوزه و 
طالب ناامید شدم و لیکن چشمم که به آقای حسن زاده آملی 

افتاد به کّلی از نظر خود برگشتم و امیدوار شدم«1.

ج( عالمه طباطبایی

شاگردش  درباره  المیزان  تفسیر  صاحب 
عالمه حسن زاده فرموده اند: حسن زاده را 
کسی نشناخت جز امام زمان)عج(. راهی 
آن  خاک  دارد،  پیش  در  حسن زاده  که 

توتیای چشم طباطبایی2.

د( حضرت آیت اهلل خامنه ای             

تجلیل  اسالمی  در  انقالب  معظم  رهبر   
»استادی  فرمودند:  آملی  از عالمه حسن زاده 

کسی همچون آقای حسن زاده آملی که میان مراتب 
عالیه علمی و مقامات و فتوحات معنوی جمع کرده اند، برای هر 
مؤسسه علمی  و دانشگاهی و حوزه ای مغتنم و موجب افتخار 

است«3. 

ه(استاد صمدی آملی

استاد صمدی آملی از شاگردان عالمه و نویسنده کتاب »شرح 
دفتر دل« در مقدمه آن کتاب می فرماید: این صحیفه ای است 
مسمی به شرح دفتر دل که شرح و تفسیر وجیزه نوریه و عرشی 
دفتر دل شیخ عارف، کامل مکمل، واصل به مقام منیع قرب 
فریضه، حضرت راقی به قله های معارف الهی، و نائل به قله بلند 
و رفیع اجتهاد در علوم عقلیه و نقلیه، صاحب علم و عمل، و طود 
عظیم تحقیق و تفکیر، حبر فاخر و بحر زاخر و علم علم، عارف 
مکاشف ربانی، فقیه صمدانی، عالم به ریاضیات عالیه از هیئت و 
حساب و هندسه، عالم به علوم غربیه، و متحقق به حقائق الهیه 
و اسرار سبحانیه، مفسر تفسیر انفسی قرآن فرقان، استاد اکبر، 
معلم اخالق، مراقب ادب مع اهلل، و مکمل نفوس شیقه الی الکمال 
آملی  جناب حسن زاده  ذوالفنون  عالمه  آیه اهلل العظمی حضرت 
)روحی فداه( که حقیقت علم را از کوثر والیت عظمای الهی، 
یعنی از دهان مطهر و منبع آب حیات انسانی، ثامن الحجج حضرت 
ولی اهلل االعظم علی بن موسی الرضا علیهماالسالم چشیده است.

1.  https://www.ziaossalehin.ir/fa.
2.  https://moshasha.blogfa.com. 
3. یگانه دوران: شناخت نامه حضرت آیت اهلل العظمی عالمه ذوالفنون استاد حسن 

حسن زاده آملی، مجتبی اسماعیل پور قمی، ص 75 و 76.

و( استاد جوادی آملی

آیت اهلل جوادی آملی، عالمه حسن زاده را حکیم ذوفنون معاصر 
و انسانی خودساخته معرفی می کنند. ایشان با ستودن شخصیت 
عالمه حسن زاده و قراردادن ایشان در زمره مفاخر جهان اسالم 
و بزرگان حکمت و معرفت، معتقد است که اگر کسی همچون 
عالمه حسن زاده با برهان پیش رفت و توانست مشهود را معقول 
کند، در صلح کامل و در صحنه جهاد اکبر پیروز است؛ چراکه 

هم عرفان و هم برهان در دست اوست.4

4. جمع بین قرآن، برهان و عرفان

یکی از وجوه برتری عالمه حسن زاده که از 
ذوفنون بودن ایشان برمی خیزد، تالش برای 
است.  عرفان  و  برهان  قرآن،  بین  جمع 
ایشان با توجه به شناختی که از عرفان های 
نوظهور و تفلسف های کاذب داشتند، معیار 
بیت  اهل  و  قرآن  را  و خطکش  و مالک 
از  اعوجاج  دانسته و هرگونه  السالم  علیهم 
مسیر این دو منبع را باطل و کجراهه و اسباب 
سقوط نفس ناطقه انسانی برمی شمردند. از طرف دیگر 
با تألیف آثاری همچون؛ » قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی 
ندارند«، »رساله لقااهلل«، »رساله ای در سیر و سلوک«، »معرفت 
نفس در سه جلد«، »انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه«، »الهی 
نامه«، »نامه ها و برنامه ها« و نکاتی در البه الی اثر چندین جلدی 
»هزار و یک نکته«، در مبرهن ساختن مسیر صواب از کجراهه  ها، 

مساعی بسیار نمودند. 
ایشان می فرمایند: »در اثنای تدّرس و تعّلم علوم عقلی و صحف 
عرفانی دچار وسوسه ای سخت سهمگین و دژخیم و بدکنش و 
بدسرشت در راه تحصیل اصول عقاید حقه به برهان و عرفان 
شده ام، و آزرده خاطری شگفت از حکمت و میزان که از هر 
سوی شبهات گوناگون به من روی می آورد. ریشه این شبهات 
و وسوسه ها از ناحیه انطباق ظواهر شرعی انور با مسائل عقلی و 
عرفانی بوده است که در وفق آنها با یکدیگر عاجز مانده بودم، و 
از کثرت فکرت به خستگی و فرسودگی موحش و مدهش مبتال 
گشته ام، و از بسیاری سؤال از محضر مشایخم، بیم جسارت و 
ترس اسائه ادب و خوف ایذاء خاطر و احتمال بدگمانی می رفت. 
این وسوسه موجب بدبینی به علوم عقلی، و بیزاری از منطق 
و حکمت و عرفان شده است. و لکن به رجاء این که لعلّ اهلل 
یُحدث بعد ذالک أمراً، در درس ها حاضر می شدم، و راز خویش 
را ابراز نمی کردم، و از تضرع و زاری اعاظم حکماء در نیل به 
فهم مسائل اندیشه می کردم. وضع به همین منوال بود تا اینکه در 

4. تقدیرنامه آیت اهلل جوادی آملی از عالمه حسن زاده، سومین گردهمایی اساتید علوم 
عقلی در مجمع عالی حکمت اسالمی قم، 13۹0.
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 ریشه این شبهات و وسوسه ها 
از ناحیه انطباق ظواهر شرعی انور با 

است  بوده  عرفانی  و  عقلی  مسائل 
که در وفق آنها با یکدیگر عاجز مانده 
بوده و از کثرت فکرت به خستگی و 
فرسودگی موحش و مدهش مبتال 

گشته اند.



نهایت این مسأله که »قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، 
قدری آرام می گرفتم، تا بارقه های الهی بر آسمان دل طارق آمد،  

و در پناه رّب ناس از وسواس خنّاس نجات یافتم«.

الف( مفهوم شناسی

در این بحث برخی از تعبیر »قرآن، برهان، و عرفان« استفاده 
می کنند، برخی هم به طور روشن تعبیر »دین و فلسفه و عرفان« 
را به کار می گیرند، سؤال این است که اینها دو مبحث اند یا یک 
مبحث؟ به عبارت دیگر، آیا مراد از قرآن و برهان، همان دین 
و فلسفه است؟ همچنین عرفان، گاهی در مورد عرفان عملی 
و مراحل سیر و سلوک به کار می رود و گاهی در مورد عرفان 
ادبی که به طور ویژه در اشعار عرفای بزرگ تجلی یافته، استعمال 
می شود و گاهی در مورد عرفان نظری به کار می رود، سؤال این 

است که مراد از عرفان در این مبحث چیست؟
آیا عرفان نظری است یا عرفان عملی یا عرفان ادبی یا عرفان 

نظری و عملی، یا هر سه؟ سؤال دیگری که در این باره وجود 
دارد این است که مراد از »عدم جدایی« چیست؟ آیا 

مراد عینیت است به گونه ای که دین و فلسفه 
و عرفان، به یکدیگر تبدیل شده اند و مثاًل 
دین به فلسفه مبدل گشته است و فلسفه 
به عرفان؟ یا اینکه مراد عینیت نیست و 

مقصود چیز دیگری است؟ 

 یک: قرآن

مراد از قرآن در عنوان »قرآن، برهان و عرفان« 
در  موجود  دینی  معارف  ندارند،  جدایی  هم  از 

متون اصلی دین اسالم یعنی قرآن و روایات است. به نظر 
می رسد که عالمه حسن زاده آملی در رساله خود، قرآن را به 
عنوان سمبل دین، طرح کرده اند و مراد ایشان در حقیقت دین 
یعنی مجموعه معارف برگرفته از آیات و روایات است. شاهد این 
مطلب، سخنان ایشان در سراسر کتاب است، به ویژه این عبارت 
ایشان که می فرمایند: »سبک و اسلوب عبارات مفسران وشارحان 
]جوامع روایی[ به حکم فطرت انسانی بر شعور استدالل، لسان 
صدق است که دین اله همان فلسفه الهی است و توهم جدایی آن 
دو از یکدیگر خارج از مسیر فطرت عقل و ادراک انسانی است.1
 عالوه بر این، نقل سخن عالمه طباطبایی در عدم جدایی فلسفه 
ودین است که آقای حسن زاده به ترجمه و بیان آن می فرمایند: 
»دین الهی را از فلسفه الهی جداانگاشتن براستی ستمی بس 
بزرگ است. آیا دین جز مجموعه معارف اعتقادی الهی است که 
از آنها تعبیر به اصول می شود و مجموعه معارف دیگر فقهی و 

اخالقی است که از آنها تعبیر به فروع می شود؟«2

1. حسن زاده آملی، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، 38.
2.  همان، 3۹.

به عبارت دیگر متون دینی، یک معارفی را در مورد هستی جهان 
و انسان، ارائه داده اند که ما آن را »هستی شناسی وحیانی« می نامیم 
و مرادمان از قرآن، در این بحث، همان هستی شناسی وحیانی 
است که به طور ویژه در قرآن، و بعد از آن در روایات ارائه شده 
است. این هستی شناسی وحیانی ای که در متون دینی است، یک 
فهم معصومانه از آن وجود دارد که توسط معصوم علیه السالم 
صورت می گیرد و ما به طور مستقیم چنین فهم معصومانه ای 
نداریم، و یک فهم غیرمعصومانه ای از سوی علمای معارفی از آن 
وجود دارد. آن فهم معصومانه معصوم از وحی که فعاًل در اختیار 
ما نیست، مراد و مقصود ما در این مبحث نیست، بلکه مراد فهمی 
است که به صورت نظام مند از آیات و روایات مربوط به هستی، 

توسط بشر غیر معصوم درک و ارائه می شود.
استاد یزدان پناه در این باره می فرمایند: »قرآن حقیقتی دارد به اسم 
»ام الکتاب« که متن واقع است و تنها فهم معصوم به آن راه دارد. 
اما بحث ما در این سه ضلعی ناظر به »ام الکتاب« یا فهم معصومانه 
گزاره های  به  ناظر  بلکه  نیست،  دینی  متون  از 
هستی شناسی است که بشرِ غیرمعصوم از 
وحی اخذ کرده است؛ مانند: خدا سمیع 
است؛ خدا بصیر است؛ خدا لطیف است. 
یا  »ام الکتاب«  دیگر  این  کنیم،  اگر چنین 
فهم معصومانه از متون دینی نیست. اگر 
فهم معصومانه مورد نظر باشد، باید دین را 
برتر از فلسفه و عرفان قرار داد و دیگر این 
سه ضلعی محل بحث نیست؛ زیرا در این 
سه ضلعی فهم مجتهدانه و منضبط از متون 
دینی در نظر است؛ هرچند فیلسوف و عارف فهم 
مجتهدانه و منضبط را در این سه ضلعی مقدم می دارد، بر حسب 

تالش بشری، سه تالشی است که انجام می دهد«.3

دوم: برهان

گفته شد که برخی در این مبحث، از واژه »برهان« استفاده می کنند 
و برخی از واژه فلسفه؛ سؤال این است که این دو به یک معنا 
هستند یا دو معنا دارند؟ و اگر به یک معنا هستند، آن معنا چیست؟ 
آنچه در پاسخ به این سؤال می توان گفت این است که اینجا مراد 
از برهان همان فلسفه، و مراد از فلسفه هم فلسفه اسالمی است. 
یعنی برهان به عنوان سمبل فلسفه اسالمی و به خاطر سجع و 
هم وزن بودن با عرفان و قرآن، مورد استفاده قرار گرفته است اما 

مراد از آن چیزی دیگری غیر از فلسفه اسالمی نیست.
 در این نوع نگاه به فلسفه اسالمی به عنوان یک فلسفه واحد 
نگریسته می شود که دارای یک سیر تکاملی بوده و از فلسفه 
مشاء شروع شده و با فلسفه اشراق کامل تر شده است و در 

3. سید یداهلل یزدان پناه، »نسبت دین، فلسفه و عرفان«، فصلنامه معارف عقلی، بی تا.
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به نظر می رسد که عالمه حسن زاده 
آملی در رساله خود، قرآن را به عنوان 
مراد  و  کرده اند  طرح  دین،  سمبل 
ایشان در حقیقت دین یعنی مجموعه 
روایات  و  آیات  از  برگرفته  معارف 

است.
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حکمت متعالیه صدرا به اوج تکامل خود رسیده است. یعنی 
حکمت متعالیه، تکامل یافته فلسفه اشراق است، چنانچه فلسفه 
اشراق، ارتقایافته فلسفه مشاء است و هر سه در حقیقت یک 
فلسفه هستند که رفته رفته کامل تر شده تا به شکل امروز درآمده 
به  آن  از  ما  و  است  متعالیه عرضه شده  قالب حکمت  در  و 
فلسفه اسالمی یاد می کنیم. فلسفه اسالمی هم در حقیقت یک 
هستی شناسی عقالنی است، یعنی به روش عقالنی و برهانی به 
هستی انسان و جهان پرداخته و یک نظام فلسفی تکامل یافته را 

ارائه داده است.

سه: عرفان

گفتیم که عرفان گاهی به عرفان نظری و گاهی در مورد عرفان 
عملی و گاهی هم در مورد عرفان ادبی به کار می رود. سؤال این 
است که مراد از عرفان کدام یک از این سه عرفان است؟ در این 
مبحث، نه عرفان عملی است و نه عرفان ادبی، بلکه عرفان نظری 
مورد نظر است که یک نوع هستی شناسی عرفانی را به صورتی 
نظام مند، طور ویژه از قرن هفتم با محی الدین عربی به جهان 

اسالم عرضه کرده است. 
هستیم؛  روبه رو  هستی شناسی  نوع  سه  به  اینجا  در  پس 
هستی شناسی وحیانی، هستی شناسی عقالنی و هستی شناسی 
عرفانی. و مراد از قرآن و برهان و عرفان، هستی شناسی وحیانی 
و هستی شناسی عقالنی و هستی شناسی عرفانی است که رابطه 
آنها به چه نحوی است آیا با هم در تناقض یا تضاد یا تعارض 
هستند، یا اینکه تضاد و تناقض و تعارضی میان آنها نیست بلکه 

از هم جدایی ندارند.

چهار: عدم جدایی

عالمه حسن زاده آملی گاهی تعبیر کرده اند که »قرآن و برهان و 
عرفان از هم »جدایی« ندارند«؛ چنانکه از عنوان کتاب پیدا است، 
گاهی تعبیر کرده اند که »دین الهی و فلسفه الهی »یکی« است«؛ 
یکی از سؤاالت اساسی این است که مراد چیست؟ آیا مقصود 
این است که این سه، با هم عینیت دارند و دین، به فلسفه مبدل 
گشته و فلسفه به عرفان؟ یا اینکه مراد چیز دیگری است؟ کاماًل 
مشخص است که مراد و مقصود ایشان این نیست که این سه 
باهم وحدت دارند و یکی هستند که به سه نام »دین، فلسفه و 
عرفان« خوانده می شوند. اگر کسی چنین پنداری داشته باشد، 
توجه به درجه بندی ایشان بین وحی و فلسفه و عرفان، برای 
رد چنین پنداری کافی است؛ چرا که ایشان از یک سو عرفان را 
باالتر از فلسفه و می دانند، و از سوی دیگر وحی نبوی و به تعبیر 

خودشان عقل کل، را باالتر از هر دو می دانند.
 اگر هر سه یکی باشند، چطور می شود گفت یکی برتر و باالتر 
از دیگری است؟! پس مراد این نیست که فلسفه عرفان است 
یا دین فلسفه است، یا دین عرفان است. برخی از منتقدین این 

مدعا، »عدم جدایی« را به معنای عینیت گرفته اند، اما با دقت 
مشخص می شود که مراد عینیت و تبدیل یک یا دو تا از این 
سه ضلع، به ضلع دیگر نیست، همینطور مراد توافق محتوایی 
صددرصد نیست که هر آنچه به روش عقالنی در فلسفه اسالمی 
موجود، عرضه شده، دقیقاً همان چیزی است که در هستی شناسی 
عرفانی موجود وجود دارد و هر دو دقیقاً همان چیزی هستند که 
در هستی شناسی وحیانی هست و تفاوت تنها در این است که 
فیلسوف از راه عقل به آن دست یافته است و عارف از راه شهود 

و عالم معارف دین، از راه متون دینی.
بلکه مراد از عدم جدایی در وهله اول، هماهنگی این سه نوع 
هستی شناسی در مسائل اساسی و مبنایی مثل توحید و معاد و 
محتوای هستی شناسی  محتوایی،  لحاظ  به  یعنی  است.  نبوت 
وحیانی و هستی شناسی عقالنی و هستی شناسی عرفانی، در 
مسائل بنیادین و اساسی، توافق دارند، نه اینکه در هیچ مسأله ای 

حتی در جزئیات با هم اختالف نداشته باشند. 
در مرتبه باالتر مراد پشتیبانی روشی است که این سه ضلع، از 
همدیگر دارند، یعنی نه تنها به لحاظ محتوایی در مسائل اساسی، 
با هم توافق و هماهنگی دارند، به لحاظ روشی هم هیچ یک 
روش دیگری را در رسیدن به حقیقت و واقعیت، تخطئه نکرده 
و مورد نکوهش قرار نمی دهد، بلکه هرکدام، روش دیگری را به 
عنوان یک راه برای رسیدن به معرفت، به رسمیت می شناسد و 

در مواردی هم به آن کمک می کند. 1

ب( دیدگاه ها

یک: دیدگاه استیس در تناقض فلسفه و عرفان2

»والتر استیس« و بسیاری از اندیشمندان داخل کشور به پیروی 
از او معتقدند اساساً حیطه و ساحت عرفان، ساحتی است فوق 
عقل، و هرگز عقالنی نمی شود؛ زیرا آن ساحت، بر تناقض استوار 
است، لکن ساحت عقل، ساحت اصل عدم تناقض است. در آن 
ساحت، تناقض راه دارد ولی در عقل محال است تناقض راه یابد. 
بر این اساس، اصاًل عقل نمی تواند آموزه های عرفان را بفهمد. 
واقعیت این است که این ادعا نه با ادعای خود عرفا سازگار 

است، نه با مبانی عرفان نظری و نه با مبانی عقلي.3
 استیس به مطالعه و بررسی سخنان عارفان جهان )اعم از مسیحی، 
مسلمان، هندی و چینی(، می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که 
عرفان و فلسفه مربوط به دو عالم و حیطه هستند و احکام عقلی 
و منطقی مثل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین مربوط به عالم مادون 
عرفان هستند و در عالم عرفان، امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین و 

1. ر.ک: همان.
2. ر.ک: سیدیداهلل یزدان پناه، »عقل گریزی عرفان«، معرفت فلسفی، ش. 4، 1384، ص. 
3۹-66 ؛  ر.ک: محمد فنائی اشکوری، »فلسفه عرفان در ترازوی نقد؛ تحلیل و نقد کتاب 

عرفان و فلسفه والتر استیس«، فلسفه دین، ش. 4، 13۹2، ص. 60-27.                          
3. یزدان پناه، »نسبت دین، فلسفه و عرفان.«.
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اصل هوهویت از میان برداشته می شود. یکی از اموری که استیس 
بر آن تکیه و تأکید می کنند، فراتربودن عرفان نسبت به عقل، یا 
همان »طور وراء طور العقل« است که از سوی عرفاء به زبان های 
مختلف مورد تأکید قرار گرفته است، می گویند »قولی که جملگی 
عرفا بر آنند این است که عرفان فراتر از عقل است. چیزی که 
از »فالن چیز« فراتر است، به هر حال و بدون شک به یک معنا 
بیرون از آن و غیر از آن است. بنابراین مقدمه، تجربه عرفانی 
به نحوی بیرون از حوزه عقل انگاشته می شود. چنین نکته ای 

بی تردید از ادبیات و متون عرفانی سراسر جهان برمی آید.«.1
 عالوه بر »فراتربودن عرفان نسبت به عقل«، تأکید بیشتر او بر 
»شطحیات« یا »احکام متناقض نمایی« است که در سخنان عرفاء 
وجود دارد؛ او پس از اینکه نمی تواند چنین متناقض نماهایی را 
حل کند، حکم به جدایی عرصه عرفان از عرصه فلسفه می کند. 
در کتاب »عرفان و فلسفه« می گوید: »شطحیه)حکم متناقض نما( 
وحدت وجود بر این است که خدا و جهان، هم یکسان است  
هم نایکسان یا متمایز و  شطحیه سلبی- ایجابی یا خأل و مأل که 
سه جنبه داشت،2 بر این است که واحد یا نفس کلی ، هم دارای 
کیفیات است هم بالکیف؛ هم متشخص است و هم نامتشخص؛ 
هم ایستاست هم پویا، و شطحیه انحالل فردیت بر این است 
که هویت من محو می شود و در عین حال بر جا می ماند و این 
شطحیه که می گوید هر کس به نیروانا نایل شود نه وجود درد و 
نه وجود ندارد، و شطحیه تجربه عرفانی آفاقی این بود که اشیای 

محسوس هم تکثرند و هم واحد؛ هم یکسانند و هم متمایز.
این شطحیات یا احکام متناقض نما را نگارنده به عرفان نبسته 
است، بلکه با مطالعه اقوال خود عرفا کشف شده و با شواهدی از 
گفتار ایشان مستند گردیده است.«3 شاید بتوان گفت در بین این 
شطحیات و تناقض نماها، مهم ترین مسأله همان رابطه و نسبت 
خدا و جهان است که آیا خدا و جهان هم گوهر و یک حقیقت اند 
یا متمایزند؟ که همان بحث وحدت وجود یا کثرت وجود است. 
درباره این مسأله سه دیدگاه مهم مطرح است: دوگانه انگاری، 
یگانه انگاری و وحدت وجود. استیس به درستی دوگانه انگاری و 
یگانه انگاری خام را رد می کند؛ چرا که اولی وحدت را نمی بیند 

و دومی کثرت را. 
نیز در اینکه نظریه درست باید هم حق وحدت را ادا کند و هم 
حق کثرت را، دیدگاه او درست است، اما او در نحوه جمع بین 
وحدت و کثرت یا عینیت و غیریت سرگردان و درمانده است، تا 

جایی که راه حلی جز تن دادن به تناقض نمی بیند.

1. یزدان پناه، »عقل گریزی عرفان.«.
2. شطحیه خأل و مأل یعنی شهود وحدتی که از طرفی خالی از هر محتواست )خأل( و 
از طرف نامتناهی است )مأل(، رجوع شود به مقاله فلسفه عرفان در ترازوی نقد؛ تحلل 

و نقد کتاب عرفان و فلسفه استیس از فنائی اشکوری.
3. ر.ک: یزدان پناه، »عقل گریزی عرفان.«.

دو: دیدگاه مکتب تفکیک در مخالفت فلسفه و عرفان با 
قرآن

مکتب  دیدگاه  است،  زمینه مطرح  این  در  که  دیگری  دیدگاه 
تفکیک است که فلسفه و عرفان را نه تنها موافق با دین نمی دانند، 
بلکه مخالف می دانند و سعی می کنند مواردی را به عنوان مخالفت 

فلسفه و عرفان با معارفی دینی بیان کنند. 
آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی در کتاب »بیان الفرقان« می فرماید: 
»از مسّلمات بوده که طریِق قرآن و سنت، مخالِف طریق فلسفه 
]و عرفان[  است.« و آیت اهلل سیدان در پاورقی بر این مطلب 
می نویسند: »راه و روش و نتایج، در تعالیم قرآن و فلسفه یونان 
و عرفای صوفیه از یکدیگر متمایزند. البته هر سه روش ]قرآن 
و عرفان و فلسفه[ در راستای کشف واقع و دریافت حقایق 
خطاناپذیر  و  گسترده  وحی  که  تفاوت  این  با  می کوشند، 
است)مقصد از وحی، قرآن و احادیثی می باشد که طریِق معتبر 

دارند(. 
عقل نیز واقع را می نمایاند؛ از این رو در شرع حجت می باشد 
لیکن عرصه فعالیت عقل محدود است و شخص عاقل و خردمند 
به جهت دالیلی فراوان خطا می کند و چیزهایی را که نادرست اند، 
درست می پندارد. و نیز عرفان حقیقی و کشف واقعی اندک روی 
می دهد و در موارد بسیاری عارفان )اصطالحی( به خطا، اموری 

را حقیقت می انگارند.«
در ادامه آیت اهلل قزوینی می فرمایند: دسته فقها که پیرو قرآن و 
سنت پیغمبر و ائمه)ع( بودند، از دسته فالسفه و عرفای صوفیه 
ممتاز بودند. این امر تا قریب یکصد سال قبل مسّلم و محفوظ بود 
و بعد از آن به واسطه اینکه عرفای صوفیه و پیروان فلسفه یونان 
در اقلیت و از جامعه مسلمین مخصوصاً شیعه و فقها مطرود 
بودند، بنای تدلیس و تلبیس و تأویل را گذاشتند؛ کلماِت مقدسه 
انبیا و ائمه)ع( را مطابق با ُمعتََقداِت فلسفه و عرفان، تأویل کردند.
این تدلیس کاماًل مؤثر افتاد تا کار به جایی رسید که پیروان مکتب 
قرآن و شیعه و فقها چنین معتقد شدند که علوم قرآن مجید و 
ائمه)ع(، عین علوم فلسفه و عرفان است و علوم اسفار و اشارات 
عین قرآن و اَسرار قرآن است که بر فقها مخفی و مجهول مانده 

است«.4
عالمه  از  عبارتی  به  عبارات  این  توضیح  در  سیدان  آیت اهلل 
طباطبایی در کتاب شیعه در اسالم اشاره می کنند که می فرماید: 
اهل  علمی  ذخایر  است  کافی  مطلب،  این  روشن شدن  برای 
بیت)ع( را با کتب فلسفی که با مرور تاریخ نوشته شده بسنجیم؛ 
زیرا عیاناً خواهیم دید که روز به روز فلسفه به ذخایر علمی نامبرده 
نزدیک تر می شد تا در قرن یازده هجری تقریباً به همدیگر منطبق 

گشته و فاصله ای جز اختالف تعبیر در میان نمانده است.5

4. مجتبی رفیعی قزوینی، بیان الفرقان، صص 2۹-30 ؛  ر.ک: ملکی میانجی، »مکتب 
تفکیک-عرفان قرآن برهان.«                .          

5. شیعه در اسالم ص 60 به نقل از رفیعی قزوینی، بیان الفرقان پاروقی ص 30.
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برهان،  و  عرفان  قرآن،  از  مراد 
وحیانی،  هستی شناسی  ترتیب  به 

هستی شناسی شهودی و هستی شناسی 
عقالنی است. و مراد از عدم جدایی، 
سه  از  یکی  شدن  تبدیل  و  عینیت 

ضلع به دیگری نیست.

 آقای محمدرضا حکیمی در عباراتی تباین فلسفه اسالمی با 
معارف قرآن و حدیث را به نحو موجبه جزئیه می دانند نه تباین 
کامل؛ با این وجود در عبارات دیگری فاصله فلسفه موسوم به 
فلسفه اسالمی را با حکمت قرآنی، فاصله زمین تا آسمان قلمداد 
می کنند. معتقدند حکمت منحصر در قرآن است که از سوی 
خدای متعال در قرآن نازل شده است و فاصله چنین حکمتی با 
فلسفه بشری از زمینت تا آسمان است. »قرآن کریم، دعوی آوردن 
»حکمت« کرده و حکمت را در خویش منحصر دانسته است.1 
میان حکمت منزله آسمانی، با فلسفه برساخته بشری، فاصله، 
فاصله زمین تا آسمان است، فلسفه، زمینی است؛ و حکمت، 
آسمانی. و از اینجاست که می گوییم، فلسفه حکمت نیست، و 
تفکیک ضروری است و »فیلسوف« را نباید بنابر نظر دقیق و 
علمی»حکیم« نامید. فقط واجدان »حکمت منزله قرآنی« حکیم 
و حکیمانند.« و »این فلسفه از اساس حکمت نیست تا چه رسد 

به حکمت اسالمی«. ایشان در عبارت دیگری پس 
از تقسیم عقل به اعطایی و اکتسابی)خاص( 

یعنی  خاص  عقل  می گویند:  صریحاً 
و  عرفانی  و  فلسفی  و  کالمی  عقل های 

...اغلب با داده های وحیانی مشکل دارد.2
اعتقاد  خاطر  به  تفکیک  مکتب  اصحاب 
به مخالفت معارف قرآن و دین با معارف 
فلسفه و عرفان، سعی نموده اند که مواردی 
ضلع  سه  این  بین  اختالف  عنوان  به  را 
ذکرکنند. چنانکه آیت اهلل قزوینی در کتاب 

»بیان الفرقان« و محمدرضا حکیمی در آثار متعدد 
مقاله  ونویسنده  پرداخته اند.  اختالفات  این  ذکر  به  خود 

»مکتب تفکیک، قرآن، عرفان، برهان« به این مسأله اشاره کرده اند 
و می گویند در مقدمه »بیان الفرقان« عناوین برخی از اختالفات 
اساسی عقاید و الهیات قرآنی با الهیات فلسفی و عرفانی عرضه 
گردیده است.« از جمله موارد مهمی که مورد تأکید قرار می دهند، 
بحث »قاعده الشیء مالم یجب لم یوجد در مورد حق تعالی« و 
»قدم عالم« و »لزوم سنخیت بین واجب و ممکن« و »وحدت 
وجود« است. که معتقدند این آموزه های فلسفی و عرفانی با 

آموزه های دین ناسازگار است.3
سه: دیدگاه حکمت متعالیه4

در کنار چنین دیدگاه هایی که برخی معارف دینی را در تناقض 
با معارف عرفانی می دانند و برخی معارف دینی را در تعارض 

1. محمدرضا حکیمی، »عقالنیت جعفری«، : دلیل ما، ش. 1، بی تا، ص 1۹.             
2. همان، 44.             

3. ر.ک: ملکی میانجی، »مکتب تفکیک-عرفان قرآن برهان.«.
4. ر.ک: حسن زاده آملی، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند ؛  ر.ک: یزدان پناه، 
»نسبت دین، فلسفه و عرفان« ؛  ر.ک: فنائی اشکوری، »همراهی برهان و عرفان و قرآن 

در حکمت متعالیه.«                                .                    

با معارف فلسفی و عرفانی می دانند، دیدگاه سومی از سوی 
مالصدرا و فیلسوفان و عرفای صدرایی ارائه شده مبنی بر اینکه 
»قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند«. اساس این اندیشه 
از سوی مالصدرا ارائه شده است و کم و بیش از سوی بقیه 
فیلسوفان مورد توجه قرارگرفته است. اما اولین کسی که در این 
زمینه دست به نوشتن یک رساله مستقل زد، عالمه حسن زاده 
آملی بود که رساله »قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارند« 
را نوشتند و بعد از آن این بحث عموماً با همین عنوان مورد طرح 

و بررسی قرار گرفت. 
طبق آنچه در بحث مفهوم شناسی عرض شد، مراد از قرآن، عرفان 
و برهان، به ترتیب هستی شناسی وحیانی، هستی شناسی شهودی 
و هستی شناسی عقالنی است. و مراد از عدم جدایی، عینیت و 

تبدیل شدن یکی از سه ضلع به دیگری نیست.
ادعای  این  می فرمایند: در  دراین باره  یزدان پناه  یداهلل  استاد 
سه ضلعی، واقعاً سه ضلع داریم نه اینکه مثاًل فلسفه را به 
عرفان تبدیل کنیم و اصاًل فلسفه در این بین وجود 
نداشته باشد، و عرفان و فلسفه را یکی بدانیم. 
همچنین منظور این نیست که دین بخواهد 
فلسفه را از فلسفه بودن بیندازد و آن را به 
آموزه های دین یا کالم تبدیل کند. همین 
طور مراد این نیست که عرفان به آموزه های 
کارکرد  یک  هر  بلکه  گردد،  مبدل  دینی 
خاص خود را دارد؛ یعنی سه هستی شناسی، 

در کنار هم و مستقل از هم پدید می آیند. 
از این روی، می توانیم بگوییم دین، عرفان و فلسفه 
داریم، و این سه، حیات مستقل دارند. پس از این حیات مستقل، 

می توانیم بگوییم هماهنگ اند و این هماهنگی به چه معناست.5
همچنین مراد، هماهنگی تام و صددرصد نیست، چرا که بسیاری 
از مسائل فلسفی در عرفان مطرح نیست و بسیاری از مسائل 
عرفانی در فلسه طرح نمی شود و همینطور بسیاری از مسائلی 
که در متون معارفی دین آمده، خصوصاً جزئیات در عرفان و 
فلسفه وجود ندارد. »توافق کامل در همه مسائل اصاًل معنا ندارد 
و ادعای توافق، درباره عمده ترین مسائل نظیر وحدت شخصیه 

و معاد است. 
از سویی در برخی مسائل، عقل، خود، حکم می کند که ناتوان 
است و نمی تواند به جزئیات دست یابد؛ مثاًل معاد را به صورت 
کلی می فهمد ولی جزئیات آن راـ  که مثاًل فالن عمل چه نتیجه ای 
در پی داردـ  شریعت بیان می کند و عقل می پذیرد. بنابراین عقل 
به کلیات آن پی می برد نه به جزئیاتش. پس ادعا این نیست 
که در تمام مسائل توافق وجود دارد، ولی نسبت به مدل های 
رقیب، مانند فهم اهل ظاهر از آیات و روایات یا برداشت برخی 

5. یزدان پناه، »نسبت دین، فلسفه و عرفان.«.
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روشنفکران از دین و یا فهم های دیگر، بهتر و پیشرو است.«1

چهار: ساحات عدم جدایی

ادعای عدم جدایی این سه هستی شناسی، در دو سطح مطرح 
است:

* هماهنگی و توافق محتوایی در ادعاهای اساسی این سه 

آنچه اهمیت دارد توافق در گزاره های اساسی و بنیادی است که 
اساس این ادعا بر آن استوار است؛ گزاره های مهمی که معموالً در 
متون دینی نیز با آنها روبه روییم، مانند بحث توحید، معاد، نبوت، 
انسان کامل و نفس. این گزاره های حساس و بنیادی را که عارف 
از راه شهود می یابد و گزارش می دهد، با گزارش های فیلسوف 
از راه عقلی، مطابقت داشته باشد، و با فهم منضبط از متون دینی 
نیز منطبق می شود؛ مثاًل ما از متون دینی شعور موجودات را 

می فهمیم. 
عارف می گوید من در شهودم شعور موجودات را یافتم. فیلسوف 

نیز می گوید با عقل، شعورِ همه موجودات حتی جمادات 
را اثبات می کنم. پس طبق نظریه همدلی از جهت 

و  اصلی  ادعاهای  در  این سه،  توافق  محتوا، 
عمده است، نه در مسائل.2

* پشتیبانی و تعاضد

 افزون بر توافق و هماهنگی، گاهی این 
پشتیبانی  را  همدیگر  سه ضلعی  مجموعه 

می کنند. ما چنین چیزی را در سنت معقول 
می یابیم؛ مانند اینکه عقل عرفان را و عرفان عقل 

را پشتیبانی می کند، و هر دو دین را پشتیبانی می کنند. 
دین نیز عرفان و عقل را معاضدت می کند. بنابراین خود عقل 
گاهی می تواند از عرفان مدد گیرد و از سوی آن پشتیبانی شود؛ 
عرفان نیز از عقل مدد بگیرد؛ و به همین شکل، شریعت به اینها 
مدد رسانَد ـ که بسیار هم چنین می کند ـ در عین حال که برای 

فهم بهتر شریعت از آن دو کمک بگیرند. 
از این روی، در سنت معقول، احساس می کنیم که کار و حرکتی 
از سوی سه ضلع در حال انجام است، و گاهی مسئله توافق، 
آهسته آهسته به تعاضد نیز می رسد و همدلی به پشتیبانی تبدیل 
می شود؛ یعنی فقط در حد یک هماهنگی نیست و در هر یک از 
این هستی شناسی هاِي مستقل)هستی شناسی شهودی، وحیانی و 
عقالنی(، چیزهایی پیدا می شود که حتی راه را برای دیگری باز 
می کند. برای نمونه عقل و عرفان، بر روش هستی شناسی وحیانی 
صحه می گذارند و بر حجیت آن صحه می گذارند. می گویند 
به مدد شهود، شریعت  اثبات کرد و  باید خدا را  از راه عقل 

1.  همان.

2.  همان.

را. به همین ترتیب، شریعت نیز بر روش عقالنی و شهودی 
صحه می گذارد. از این روی، پشتیبانی های تو در تو، گاه به جایی 
می رسد که احساس می شود این مرزها از میان رفته است. هرچند 
مرز از بین نمی رود؛ لیکن آن قدر به هم نزدیک می شوند که چنین 

به نظر می آید.
بنابراین همدلِي آن سه ـ به معنای توافق در محتوا ـ بخشی 
از ادعاست. اما ادعا باالتر از این است، و آن اینکه همدیگر را 
پشتیبانی می کنند. محض نمونه، شریعت موجب می شود عقل به 
راحتی در حوزه هایی که وارد نمی شد یا نمی توانست وارد شود، 
گام بگذارد. شریعت به عقل کمک کرد و این خود تعاضد ایجاد 
می کند. یعنی به جایی می رسیم که فقط یک حقیقت با جلوه های 
متعدد وجود دارد. پس در عین اینکه در محتواهای اساسی با هم 
مشترک اند و هماهنگی و توافق دارند، حجیت همدیگر را بر 
می تابند، و از سویی، به شکل های گوناگون یکدیگر را پشتیبانی 

می کنند.3

 پنج: نقد دو دیدگاه اول

*نقد دیدگاه استیس

مقابل  نقطه  جهت  یک  از  دیدگاه  این 
دیدگاهی است که می گوید »قرآن، عرفان 
و برهان از هم جدایی ندارند«؛ چرا که این 
دیدگاه سه ضلع دارد که هر سه ضلع باید 
با هم هماهنگ و همسو باشند، و اگر دو 
ضلع آن با هم هماهنگ و همسو نباشند، 
دیگر نمی توان از هماهنگی و همسویی آن 
سه ضلع سخن گفت؛ هرچند ضلع دیگر با یکی 

از آن دو ضلع ناهماهنگ، هماهنگ باشد.
 به همین خاطر اینجا کمی به نقدهایی که بر این دیدگاه وارد 
شده می پردازیم. یکی از مستندات استیس در دیدگاه خود، این 
سخن عرفاء بود که »عرفان فراتر از عقل است، یا طوٌر وراء طور 
العقل«؛ به تعبیر استاد یزدان پناه، استیس این سخن عرفا را بر 
معنای معرفت شناختِی آن حمل، و سپس آن را به عقل ناپذیر و 

منطق گریز و تناقض آمیز بودن تفسیر کرده است.
 در این که این گفتار معنای معرفت شناختی دارد، سخنی نیست 
اما این تفسیر استیس نادرست است پس باید دید مراد عرفا 
از این سخن از منظر معرفت شناسی چیست. عرفان مسلمان 
بر این باورند که حقایق عرفانی و آموزه های برآمده از شهود 
هرگز نمی توانند متناقض با عقل و اصل عدم تناقض باشند، اما 
حوزه هایی از هستی و به خصوص ساحت قدسی آن را می توان 
یافت که عقل یارای درک عمق آن را ندارد، بلکه به مدد شهود 

است که می تواند در آن حوزه  ها پای گذارد.

3. همان.

استیس   مستندات  از  یکی 
»عرفان  بود که  عرفاء  سخن  این 
فراتر از عقل است، یا طوٌر وراء طور 
العقل«؛ او این سخن عرفا را بر معنای 
و سپس  آن حمل،  معرفت شناختِی 
منطق گریز  و  عقل ناپذیر  به  را  آن 
تفسیر کرده  بودن  تناقض آمیز  و 

است.
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پس اینکه گفته اند فراتر از عقل است، این نیست که عقل اصاًل 
توان درک آن را ندرد، بلکه مراد این است که عقل به تنهایی توان 
درک عمق آن را ندارد و برای درک آن باید از شهود مدد بگیرد 

تا بتواند آن را درک کند.
 پس این حوزه ها فوق طور عقل اند، و عقل مستقاًل بدان ها راه 
ندارد؛ بلکه باید از شهود مدد جوید و به نور آن روشن گردد و 
در این صورت است که آن ها را با عقل درک و به آسانی تصدیق 
می کند. پس این سخن به معنای عدم درک عقل نیست، بلکه به 
معنای نفی استقال آن است. غزالی می گوید: »اعلم أنه الیجوز 
فی طور الوالیه ما یقضی العقل باستحالته. نعم یجوز أن یظهر فی 
طور الوالیه ما یقصر العقل عنه بمعنی أنه الیدرک بمجرد العقل 
و من لم یفرق بین ما یحیل العقل و بین ما الینال فهو أخس من 
أن یخاطب فیترک و جهله« یعنی بدان در طور والیت)و عرفان( 

چیزی که عقل حکم به محال بودنش می کند، روا نیست.
 بلی، رواست که در طور والیت چیزی که عقل از درک او قاصر 
باشد ظاهر گردد؛ بدین معنا که عقل به تنهایی و مستقاًل آن را 
درک نکند و هر کس بین محال عقلی و آنچه عقل)به تنهایی( 
دست نمی یابد، فرق نگذارد، پس او کمتر از آن است که مورد 

خطاب قرار گیرد. پس باید او را با جهلش تنها گذاشت.
»إنا النسلم  القواعد می گوید:  تمهید  ترکه در  ابن  صائن الدین 
أن العقل الیدرک تلک المکاشفات و المدرکات التی فی الطور 
األعلی الذی هو فوق العقل أصاًل نعم أّن من األشیاء الخفیت ما 
الیصل إلیه العقل بذاته بل إنما یصل إلی و یدرکه باستعانه قّوه 
اخری هی أشرف منه...فالیلزم من قولهم : إّن طور المکاشفات 
و الکماالت الحقیقیت فوق العقل بالمعنی المتعارف أن یکون 
ذالک الطور مما یمتنع إدراکه للعقل مطلقاً.«1 یعنی نمی پذیریم 
که عقل این مکاشفات و مدرکاتی را که در طور برتر، و فراتر از 
عقل است، هرگز درک نمی کند، بلی، برخی اشیای پنهان وجود 
دارد که عقل بذاته )و مستقاًل( بدان دست نمی یابد؛ بلکه)تنها( با 
مدد قوه دیگری)قل و دل( که برتر است بدان دست می یابد و 

درک می کند.
 پس از گفته شان که طور مکاشفات و کماالت حقیقی برتر از 
عقل متعارف است، الزم نمی آید که این طور، از اموری باشد 
که به کلی درک آن برای عقل محال باشد. استاد یزدان پناه در 
انتها می گویند: آموزه های بزرگان در عرفان اسالمی، به همراه 
تالش های بزرگانی همچون بوعلی سینا و شیخ اشراق و به ویژه 
صدرالمتألهین و پیروان او، در سایه تأمل عارفان و فیلسوفان در 
شریعت موجب گشت که در سنت اسالمی همراهی دل و عقل و 
وحی با همدیگر به بار بنشیند، و این آموزه بر تارک سنت اسالمی 
بدرخشد که عرفان و فلسفه و شریعت و به بیانی، عرفان و برهان 
و قرآن از هم جدایی ندارند. این آموزه بسیار با ارزش، پیامدهای 

1.تمهید القواعد، ص 248-24۹، به نقل از: یزدان پناه، »عقل گریزی عرفان.«.

مبارک روحی و معنوی، کالمی، دینی و فرهنگی گسترده ای را به 
بار آورد که پرداختن به آنها مجال دیگری می طلبد.

 یکی دیگر از مستندات اصلی استیس، وجود شطحیاتی در کالم 
عرفاء بود که متناقض نما هستند، از جمله »حق سبحانه عین اشیا، 
و در عین حال غیر آنهاست، »نامتناهی عین متناهی است و در 
همان حال غیر اوست« و یا »واحد عین کثرات است، در عیِن 
غیر آنهابودن«، هم متشخص است و هم نامتشخص، هم دارای 

صفاتی هست و غیر این صفات نیز هست. 
دلیل  به  »استیس  این باره می فرمایند:  فنائی اشکوری در  استاد 
ناتوانی در تفسیر درست تجربه عرفانی و جمع بین اقوال عرفا بر 
آن می شود که وحدت وجود حاصل عقل نیست، بلکه حاصل 
احساسات و ناسازگار با مسلم ترین قواعد عقل است. حق این 
است که گفته شود گرچه وحدت وجود حاصل تجربه عرفانی 
است، سازگار با عقل است و حتی می توان بر آن برهان عقلی 
اقامه کرد. نمی توان گفت چون عرفا از راه عقل به آن نرسیده اند 
پس ناسازگار با عقل است و الزم نیست مشمول قواعد عقل 
باشد، چنانکه ادراکات حسی مثل رنگ هم حاصل عقل نیستند، 

اما ناسازگار با آن و ناقض قواعد عقل نمی توانند باشند.
استیس بینونت حق و خلق را تصدیق می کند، اما در بیان نوع 
که  است  آن  موفق  راه حل  ندارد.  گفتن  برای  سخنی  بینونت 
وحدت و کثرت را به گونه ای جمع کند که به تناقض نینجامد. 
عرفای اسالمی هم وحدت و هم کثرت را می پذیرند بدون اینکه 
در دام تناقض بیفتند. مثاًل می گویند خدا در مقام ذات غیر از 
جهان است؛ اما در مقام ظهور با جهان یکسان است و جهان 
ظهور خداست. یا رابطه خدا و جهان مثل رابطه فاعل و فعل و 

ذی شأن است که هم وحدت دارند و هم تمایز.2
 استاد یزدان پناه در مقاله عقل گریزی عرفان، به نقد و بررسی این 
دیدگاه استیس می پردازند، و درباره شطحیات عرفاء می گویند: 
»تناقض آمیز دانستن شطحیات وحدت وجود و خألـ مأل و مانند 
آن، در حقیقت خلط بین احکام متناهی و احکام نامتناهی است. 
به درستی تناقضی در این گفته ها نیست؛ بلکه اگر غیر از این گفته 
می شد تناقض بود.« برای تبیین تحلیل ایشان از این شطحیات، 

پاسخ ایشان را طی چند مقدمه بیان می کنیم:
شطحیات وحدت وجود و برخ از صور خألـ مأل و مانند آن، 
در مقام بیان ربط واحد به کثیر و ارتباط حق با تجلیاتش ابراز 
گشته است. به بیان دیگر، در این شطحیات رابطه نامتناهی با 
متناهی در نظر است. اینها همه در ربط واحد به کثیر و در مقام 
واحد از حیث تجلیاتش مطرح اند؛ هر مرتبه ای از وجود، برای 
خود احکامی ویژه دارد و نمی توان حکم مرتبه ای را به مرتبه 
دیگر نسبت داد؛ مثاًل وجود مادی احکام ویژه ای همچون زمان 

2. تمهید القواعد ابن ترکه، ص ۹1، به نقل از: فنائی اشکوری، »فلسفه عرفان در ترازوی 
نقد؛ تحلیل و نقد کتاب عرفان و فلسفه والتراستیس.«.
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نامتناهی به این معنا است )که بیرون از او و جز او هیچ نیست( 
مسلم می شود که چیزی جز خدا نیست. جهان نمی تواند جز خدا 
و بیرون از او باشد«2 سپس می گوید: این سخن عینیت حق با 
جهان را تثبیت می کند که باید بدان غیریت حق از جهان را افزود 
تا وحدت وجود مشهود نزد عارفان درست تصویر گردد)در 
حالی که غیریت حق از جهان را نیز همین نامتناهی بودن تامین 

می کند و این سخن آقای استیس درست به نظر نمی رسد(.
پس حق سبحانه به نفس نامتناهی بودنش ضرورتاً و مطلقاً باید 
عین تجلیات باشد، و بخاطر نفس نامتناهی بودنش به ضرورت 
و از نظر منطقی باید غیر تجلیاتش باشد؛ زیرا اگر بخواهد در 
تمام جهات عین تجلیات و مخلوقات باشد، باید یا حق در 
حد مخلوقات و متناهی ها گردد، پس متناهی خواهد شد، و یا 
مخلوقات تا حد حق  باال روند، پس متناهی باید نامتناهی گردد. 
به بیانی دیگر، نامتناهی همین که نامتناهی است در نتیجه از 
متناهی ممتاز است؛ ولی چون نامتناهی است، چیزی ورای آن 
نیست و عین همه است. »مطلق« به نفس اطالق ذاتی، عین 
تعینات و به نفس همین اطالق، غیر آن هاست. پس نامتناهی بودن 
و اطالق ذاتی داشتن، عینیت)عین هم بودن( در عین غیریت را 
تثبیت می کند، که اگر غیر این می بود، تناقض بود و با نامتناهی 
بود نمی ساخت. بنابراین ساحت هیچ امری که با نامتناهی سازگار 

نباشد، وجود ندارد و هیچ تناقضی در میان نیست.
اینکه استیس این شطحیات را متناقض می پندارد، به این دلیل 
است که بین احکام متناهی و احکام نامتناهی فرق نمی نهد)در 
ساحت متناهی، غیریت با عینیت جمع نمی شود، اما در ساحت 
نامتناهی این دو به شکل ظریفی بدون هیچ گونه تناقضی جمع 
می شوند( و احکام نامتناهی را همچون متناهی دانسته، این دو 
را با هم خلط کرده و در نتیجه آن را تناقض آمیز یافته است. 
اساس تناقض آمیزیافتن نیز به این توهم باز می گردد که وحدت 
همواره با کثرت منافی است، و این چیزی جز خلط بین متناهی 
و نامتناهی نیست. اما در واقع وحدت هایی هستند که با کثرت 
قابل جمع اند، در حقیقت اگر نامتناهی و مطلِق به اطالق مقسمِی 
خارجی چنین نباشد، تناقض روی می دهد. در ساحت نامتناهی 
نباید در پی تمایز تقابلی بود، که اگر در کنار تمایز عینیت یافتیم، 

آن را تناقض آمیز بپنداریم. 
این ساحت نیازمند تلطیف سّر و مجهزشدن به مبانی فلسفی 
و زبان غنی و تبیین های محکم است. متأسفانه آقای استیس از 
این مبانی و زبان غنی و تبیین های پخته، همچون تمایز احاطی 
و اطالق ذاتی و احکام گفته شده در باب اطالق ذاتی، چندان 
بهره ای ندارد، از همین روی، این احکام را متناقض پنداشته است.
پس هیچ تناقضی در این آموزه های اهل معرفت نیست، و نباید 

معرفت فلسفی سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1384(.
2. والتر استیس، فلسفه و عرفان، ص 251، به نقل از: یزدان پناه، »عقل گریزی عرفان.«.

و مکان دارد، که این احکام در وجود مجرد حکم فرما نیست؛ 
همچنان که وجود مستقل برای خود ویژگی هایی دارد که در 
وجود رابط هرگز به چشم نمی خورد. بنابراین ساحت متناهی و 
هستی محدود احکامی دارد که نباید انتظار داشت این احکام در 
نامتناهی راه یابد؛ همان گونه که وجود نامتناهی احکامی دارد که 

وجود متناهی از آن بی بهره است.
در ساحت متناهی، دو امر محدود و متمایز از یکدیگر، که یکی 
بر دیگری احاطه وجودی ندارد، هر یکی غیر از دیگری است، 
و اگر یکی غیر دیگری است، دیگری نیز غیر آن است، بدون 

هیچ گونه عینیت خارجی. 
به تعبیری اگر این دو شیء ]محدود[ غیر هم باشند، دیگر در 
خارج عین هم نخواهند بود؛ اگر انسان غیر سنگ باشد، سنگ نیز 
غیر اوست، و هرگز در خارج عینیت ندارد. هر گاه گفته می شود 
فالنی انسان است، پس باید غیر سنگ باشد، و نمی تواند هم 
انسان باشد و هم غیر انسان و سنگ. در این ساحت، اگر بخواهد 
هر دو امر باشد، تناقض رخ می دهد و اگر دو امر در این ساحت 
عین هم باشند همچون انسان و حیوان ناطق، در خارج بدین 
معناست که هرگز غیر هم نمی تواند باشند، که اگر چنین باشد به 

تناقض خواهد انجامید.
 در ساحت نامتناهی، هنگام بررسی نسبت آن با متناهی، نباید 
به احکام متناهی یادشده ملتزم شد؛ زیرا چنان که گفته شد، هر 
ساحتی احکامی ویژه خود دارد و صفات خاص آن ساحت را، 

باید بر حسب واقعیت و نحوه وجودش جست و جو کرد.
آقای استیس در تصویر وحدت شخصیه در برابر یگانه انگاری و 
دوگانه انگاری، از نامتناهی بودن حق سبحانه مدد می جوید. روشن 
است که وجود نامتناهی، آن است که همه هستی را پر کرده، 
و برای متناهی در ورای آن جایی نمی ماند. اگر وجودی ورای 
وجود نامتناهی باشد، باید گفت حیطه ای از هستی)وجود متناهی( 
وجود دارد که از محدوده وجود نامتناهی بیرون است و این بدان 
معناست که وجود نامتناهی، نامتناهی نیست. پس وجود نامتناهی 
باید در همه ساحت های هستِی متناهی باشد، و بنابراین عین آن ها 
خواهد بود.1 از این روی، آقای استیس نیز می گوید: »و چون 

1. »عینیت« معانی گوناگونی دارد، همچنان که در فلسفه سخن از عینیت ماهیت ذهنی 
و خارجی است، که گفته می شود این دو ماهیت عین یکدیگرند ولی وجودهایشان 
غیر از همدیگر است. در فلسفه از عینیت دو مرحله شیء متحرک در عین غیریت 
سخن به میان می آید. نوع دیگر عینیت در فلسفه عینیت به تمام جهات است، همچون 
عینیت انسان و حیوان ناطق. همچنین در تشکیک خاصی می گوییم حقیقت واحده 
وجود عین مراتبش است. روشن است که هر یک از این معانی احکام ویژه ای دارد. 
عینیت در حرکت و یا عینیت ماهیت ذهنی و عینی همچون عینیت انسان و حیوان 
ناطق نیست؛ از این روی، نباید هنگام شنیدن لفظ عینیت همه را یکسان پنداشت. اهل 
معرفت نوع دیگری از عینیت را افزودند، و آن عینیت حق با تجلیاتش در عین غیریت 
است. پیداست که نباید آن را همچون عینیت انسان و حیوان ناطق انگاشت و حق را 
از مقام قدوسی اش به درآورد و یا مخلوقات را در حد  حق سبحانه باال برد. عرفا در 
عین باورداشت عینیت حق و تجلیاتش، چنان تنزیهی را مطرح می کنند که بسیاری از 
متعصبان در تنزیه چنین حد باالیی از تنزیه هرگز به مخیله شان خطور نکرده است. باید 
با اصطالحات و واژگان به کاررفته در هر فن و علم آشنا شد، و گرنه با ِصرف اشتراک 
لفظی در واژگان نمی توان حکم درستی صادر کرد. )استاد یزدان پناه، عقل گریزی عرفان، 
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نباید گفت عرفان منطق گریز 
است و در نتیجه عقل در ساحت 

عارفان  و گفته های  ندارد  راه  عرفان 
برای عقل درک ناشدنی است. عینیت 
در عین غیریت به نحو عینیت شأن و 
ذی شأن، که مراد عارفان است، حتی 

در فلسفه نیز جاری است.

گفت عرفان منطق گریز است و در نتیجه عقل در ساحت عرفان 
راه ندارد و گفته های عارفان برای عقل درک ناشدنی است. عالوه 
بر اینکه عینیت در عین غیریت به نحو عینیت شأن و ذی شأن، 
که مراد عارفان است، حتی در فلسفه نیز جاری است. چنان که 
صدرالمتألهین در باب نفس و قوای آن معتقد است قوای نفس 
شئون آن اند، و نفس بر آنها احاطه وجودی دارد، و در عین حال 
به تمایز احاطی از آنها متمایز است. به تعبیری»النفس فی وحدتها 

کلّ القوی؛ نفس با وجود وحدتش عین همه قوا]ی 
متکثر[ است.« تکیه گاه دیگر استیس، در باب 
از  دیگری  عرفان، سخن  عقل ناپذیربودن 
عرفا بود که می گفتند»عرفان فراتر از عقل 

است، یا طوری وراء طور عقل است«.
استاد فنائی اشکوری در نقد دیدگاه استیس 
درمورد شطحیات عرفاء می گویند: دیدگاه 
استیس درباره تناقض به هیچ وجه نمی تواند 
قابل قبول باشد. قواعد منطق به ویژه امتناع 

اجتماع نقیضین فراگیر و مطلق اند و محدود 
به حوزه خاصی نیستند. در منطق می گویند:»نقیض 

کّل شیء رفعه«؛ نفی و رفع هر چیزی نقیض است. »نقیض الف 
الالف است« و نقیِض»الف ب است« عبارت است از »الف ب 
نیست« یا »چنین نیست که الف ب است«. هر چیزی را می توان 

جای »الف« گذاشت.
 نه وحدت عالم و نه کثرت عالم و نه هیچ چیز دیگر در این امر 
شرط نیست. اصاًل بحث درباره عالم نیست. بحث در قضیه و 
گزاره است. در تناقض آن چیزی که الزم داریم کثرت علمی و 
مفهومی است. وقتی قضیه صادقی داشته باشیم که حاکی از یک 
حقیقت مشهود عرفانی است، نقیض آن قضیه کاذب خواهد بود. 
اگر در حال تجربه سخن از قضیه نیست، سخن از تناقض هم 
نمی توان گفت؛ نه اینکه تناقض برقرار است اما محال نیست. اما 
پس از تجربه در مقام تعبیر و بیان، مفاهیم و قضایا شکل می گیرند 

و احکام آنها نیز مترتب می شوند.
منشأ خطای استیس این است که گزاره های عرفانی را متناقض 
پنداشته است، در حالی که چنین نیست. اول آنکه همه گزاره های 
عرفانی از سنخ شطحیات نیستند. دوم، شطحیات عرفا نیز به 

تناقض برنمی گردند. 
همه شطحیات را می توان به درستی به معانی معقولی ارجاع داد، 
چنانکه در عرفان نظری اسالمی این کار به خوبی صورت گرفته 
است. مثاًل درباره یکسانی و نایکسانی خدا و جهان در عرفان 
اسالمی به صراحت گفته می شود که ذات خدا متمایز از جهان 
است. اما در مقام فعل، خدا در جهان ظهور کرده است. به عبارت 
دیگر جهان شأن، جلوه و ظهور خدا است، اما ذات خدا نیست.1

1. شرح فصوص قیصری ص 230، به نقل از: فنائی اشکوری، »فلسفه عرفان در 

* نقد دیدگاه مکتب تفکیک

از نظر فیلسوفان حکمت متعالیه، از یک سو »عدم جدایی قرآن 
و برهان و عرفان« یا »عدم جدایی دین و فلسفه و عرفان« به 
معنای عینیت کامل نیست که وجود یک یا دو مخالفت در مسائل 
جزئی، ادعای هماهنگی و »عدم جدایی« را نقض کند. بلکه مراد 

هماهنگی و توافق در موارد اساسی است. 
از سوی دیگر آنها معتقدند که خیلی از مواردی که به عنوان 
مخالفت فلسفه و عرفان با متون دینی، قلمداد می شود، 
ناشی از عدم فهم منظومه ای و روشمند متون 
دینی است. از نظر آنان، همانطوری که فهم 
احکام شرعی، نیاز به یک اصول و قواعد 
درست  درک  و  فهم  دارد،  نظام مند  فهم 
معارف نهفته در متون دینی، نیاز به یک 
نظام مند  فهم  برای  قواعد  و  اصول  سری 
دارد که متأسفانه از سوی مخالفان فلسفه و 

عرفان، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
این باره می فرمایند: »اگر کسی  استاد یزدان پناه در 
روش منضبط را اعمال کند، می تواند به بسیاری از حقایق 
و معارف دینی و به هستی شناسی دینی دست یابد. روش هایی 
در ارتباط با صراحت، ظهور و مراتب بین ظهور و صراحت 
وجود دارد که چگونه می توان این کیفیت را غنا بخشید و چگونه 
اگر کسی روش  یافت.  دینی دست  متون  به  آسان تر  می توان 
منضبط را اجرا کند، احتماالً اکثر مباحث اصلی به دست می آید. 
اکثر این اختالفات)مانند فهم های مختلف حکیم و متکلم و 
محدث( به طور عمده برای این است که برخی روش منضبط 
را در متون دینی رعایت نمی کنند، و اصول و قواعد حاکم بر 
فهم معارف را به کار نمی بندند. از این روی، باید کارهای فنی، 
مانند آنچه در علم فقه بر اساس ضوابط اصولی انجام می شود، 

صورت گیرد.
برخی افراد به صرف دیدن یک روایت یا یک آیه، بدون در 
نظرگرفتن آیات دیگر و مباحث موضوعی مشابه، و اعمال روشی 
منضبط، آنچه را فهمیده اند به دین نسبت می دهند و بعد توقع 
دارند هر چه از آن متن می فهمند، دیگران بپذیرند. همچنان  که 
اگر یک دسته روایات را به یک نفر بدهید و روایات دیگری را که 
باید معاضد آن باشد در اختیار وی نگذارید، طبیعتاً در همین حد 
می تواند نظر بدهد که حکم خدا این است؛ ولی اگر فهم منضبط 

باشد، اختالفات در حدی پذیرفتنی است. 

شش: شواهد دیدگاه حکمت متعالیه

دیدگاه سوم، دو مدعای اصلی داشت: یکی پشتیبانی فلسفه و 
عرفان و دین نسبت به همدیگر و تأیید روش همدیگر؛ دیگری 

ترازوی نقد؛ تحلیل و نقد کتاب عرفان و فلسفه والتر استیس.«.
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به این ترتیب، این مجموعه خبر می دهد که راه شهود باز است. 
با  رسول اهلل)ص(  آیا  است:  آمده  در توحید صدوق  همچنین 
قلب خود خدا را دید؟ حضرت می فرماید: بله، می توان خدا را 
دید، و سپس این آیه را شاهد می گیرد: »ما کذب الفؤاد ما رأی« 
همچنین در توحید صدوق آمده است که رسول اهلّل)ص( خداوند 
سبحان را دیده است. رسول اکرم)ص( با قلب مبارک خود، نور 
عظمت حق را دید »من نور عظمته«. نیز از امیرالمؤمنین)ع( نقل 
کرده اند»لم أعبد ربا لم رأه« سپس می پرسند: چگونه؟ حضرت 
می فرمایند: با چشم قلب. این بدان معناست که راه رسیدن به 
خدا باز است. بنابراین افزون بر رسول اهلل)ص(و امیرالمؤمنین)ع( 
مثل ابوبصیر نیز که معصوم نیست، می تواند به مقام شهود برسد.

باز نمونه دیگر، جریان حارثه بن مالک است. در جلد دوم اصول 
کافي آمده است ایشان پس از ریاضت هایی به حقایقی دست 
یافت. در فرهنگ دینی آمده است »من اخلص هلل اربعین صباحًا 
جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه«. پس می توان از راه 

ریاضت، به حقایق و حکمت دست یافت.
مسئله علم لدنی که در فرهنگ قرآنی آمده و 
بسیاری از این دست امور، گواه آن اند که 
راه شهود باز است، و بلکه بسیاری از متون 
دینی را جز از راه شهود نمی توانیم معنا 
کنیم. بسیاری از مسائلی که در متون دینی 
مثاًل هنگامی  آمده است، خود، شهودند؛ 
که رسول اهلل)ص( از غار حرا بیرون آمدند 
همه اشیاء را دیدند که به ایشان سالم و 
ایشان  رسالت  به  و  می کنند  ادب  عرض 

اذعان می کنند.

* پذیرفتن عقل نظری توسط متون دینی

همچنین درباره عقل، عقل ورزی و صحه گذاشتن بر عقل، در 
متون دینی بسیارسخن رفته است. عقل در متون دینی معانی 
متعددی دارد: گاهی به معنای فطرت است؛ گاه به معنای عقل 
عملي؛ گاهی نیز به معنای همین عقل نظری است که در فلسفه 
به کار می رود و محل بحث ماست. به عبارت دیگر، واژه »عقل« 
در روایات به کار رفته است که در برخی از آنها دقیقاً به معنای 

عقل نظری است و حجیت آن پذیرفته شده است. 
می فرماید:  در توحید صدوق  رضا)ع(  امام  نمونه،  برای 
»نظام التوحید، نفی الصفات عنه؛ لشهاده العقول أن کل صفه و 
موصوف مخلوق« توحید با نفی صفات از خداوند برپا می شود. 
چرا؟ به شهادت عقل؛ یعنی به تعبیری، خود عقل گواه و حجت 

است که چنین حکمی برقرار است.
 به این ترتیب حضرت ثامن الحجج)ع( از طریق استدالل عقلی 
چنین نتیجه می گیرد »لشهاده العقول« یعنی به دلیل عقلی، که 
حکم می کند هر صفت و موصوفی مخلوق است. یا در ادامه 

متون دينى، به روش عقلى و 
شهودى تصريح و دعوت كرده اند و 
هر دو را راه رسيدن به واقع مى دانند. 
مثالً در باب حجيت شهود در شريعت، 
ميثاق  و  فطرت  بحث  به  مى توان 
ميثاق  در  شهود  و  معاينه  بحث  و 

مراجعه كرد.

هماهنگی محتوایی در ادعاهای اصلی. 
هستی شناسی عقالنی به صورت مشخص در فلسفه اسالمی و 
هستی شناسی عرفانی هم به صورت مشخص در قالب عرفان 
نظری به جامعه علمی عرضه شده اند، به همین خاطر تطبیق و 
حکم به جدایی یا عدم جدایی، ناهماهنگی یا هماهنگی و توافق 
بین فلسفه و عرفان برای کسانی که به در هر دو عرصه تخصص 
و مهارت دارند، کار چندان سختی نیست و نخواهد بود، به همین 
خاطر بعد از عرضه شدن حکمت متعالیه از سوی صدرا، عمده 
عرفاء و فیلسوفان علی رغم باورداشتن به عرفان نظری به فلسفه 
صدرائی هم معتقد بوده اند و آن دو را کاماًل هماهنگ و همسو 

می دانند.
 پس آنچه بیشتر جای بحث و گفتگو دارد، رابطه این دو ضلع 
با ضلع  یعنی»هستی شناسی عرفانی و هستی شناسی عقالنی« 
سوم یعنی »هستی شناسی وحیانی« است؛ یعنی آیا آن دو مدعای 
اصلی، در این رابطه صادق است یا صادق نیست؟ شواهدی برای 

پذیرش و تأیید راه عقل و شهود توسط متون دینی ارائه شده 
است که در ذیل برخی از آنها را از باب نمونه متذکر 

می شویم: 

*داللت روایات امکان رؤیت قلبی خدا 
بر بازبودن راه شهود

استاد یزدان پناه در این باره می فرمایند: »به 
برکت شریعت و آنچه در سنت فرهنگی 

و  برهان  عرفان،  می گوییم  دارد،  وجود  ما 
قرآن از هم جدایی ندارند؛ زیرا خود شریعت 

بستر عقالنی دارد و به عقل نیز دعوت کرده است. 
همچنین شریعت، بستر معنوی دارد، و خود، پرورش دهنده 

معنویت است و به روش عرفانی دعوت کرده است. 
متون دینی، به روش عقلی و شهودی تصریح و دعوت کرده اند و 
هر دو را راه رسیدن به واقع می دانند. مثاًل در باب حجیت شهود 
در شریعت، می توان به بحث فطرت و میثاق و بحث معاینه 
و شهود در میثاق مراجعه کرد که نوعاً در کتاب های حدیثی 
آمده است، یا کتاب توحید صدوق که ابوبصیر از امام صادق)ع( 
ببینند؟  را  قیامت می توانند خدا  در روز  مؤمنان  آیا  می پرسد: 
حضرت می فرماید: بله. سپس پرسیده می شود قبل از قیامت نیز 
می توان خدا را دید؟ حضرت می فرماید: بله، در عالم ذر و عالم 
اَلَست. از طرفی حضرت تصریح می کند که مؤمنان در همین دنیا 
نیز می توانند خدا را ببینند و شهود کنند، یعنی خدا قابل دیدن و 

شهود است.
 بنابراین فرموده امام)ع( نه تنها شهود هست، بلکه ایشان آن را 
حجت قرار می دهد. اما باید توجه داشت که رؤیت، قلبی است 
و با چشم صورت نمی گیرد. حضرت نیز از ابوبصیر می پرسد: آیا 

تو خود همین االن نمی بیني؟ می گوید: چرا؟!«
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همین حدیث آمده است »و بُِصنعِ اهلل یُستَدّل علیه«؛ از طریق صنع 
الهی می توان بر خدا استدالل کرد؛ یا »بالعقول یُعتَقد معرفته و 
بالفطره تثبت حجته«؛ با عقل اعتقاد به خدا پیدا می شود و با 
فطرت حجتش اثبات می گردد. این تعبیری است که حضرت 

به کار می برد.
همچنین تعبیر دیگری است در توحید صدوق »لّما تجلی صانع 
العقول«، و بعد می فرمایند: »و بالعقول یعتقد التصدیق باهلل«؛ با 
پیدا می شود. موارد دیگری  اعتقاد به تصدیق خداوند  عقل ها 
اینکه  به  استدالل عقلی می کنند  نیز هست که خود حضرت 
این است.  پابرجاست و حکم  تناقض  مثاًل بگوید اصل عدم 
توحید صدوق، درجواب سؤال: »فما الدلیل علیه« امام صادق)ع( 
می فرمایند: »وجود االفاعیل دلت علی أن صانعا صنعها« اینها همه 
استدالل عقلی است. پس متون دینی حجیت عقل را می پذیرند، 
بلکه تعبیر عقل در روایات به معنای عقل نظری هم موجود است. 
گاهی خود حضرت به استدالل عقلی مبادرت ورزیده و سبک 

استدالل عقلی را به کار برده است. 
همین طور»دلیل نظم«، در شریعت و آیاتی که در باب تفکر و 
نظرکرده اند، همه گواه بر حجیت راه عقل است. بنابراین شریعت، 
هم دعوت به شهود و هم دعوت به عقل کرده و حجیت آنها را 
پذیرفته است. عالمه حسن زاده)ره( در رساله »قرآن و عرفان و 
برهان از هم جدایی ندارند«1 در مورد حجیت عقل و جایگاه آن 

به چند مطلب تمسک می کنند که در ذیل بیان می شوند:
 هیچ گاه بشر نمی تواند از منطق و برهان بی نیاز باشد چنانکه 
از وحی و رسالت. و آن کس که بخواهد فرضاً یکی از مطالب 
منطقی یا فلسفی را رد کند باید با دلیل رد کند و دلیل خود 
فلسفه است و منطق. پس اقامه دلیل بر رّد مبانی علوم نظریه 
کردن، با سالح دلیل به جنگ دلیل رفتن است. اولیای دین در 
مقام احتجاج و استدالل به طریق فکر و نظر اقدام می فرمودند و 
احتجاج شیخ طبرسی)متوفای 588ه.ق( و احتجاج بحار در این 

مطلب سند زنده و دو شاهد عدل اند. 
دیگر جوامع روایی مأثور از اهل بیت عصمت و وحی نیز در این 
امر برهان قاطع اند، بلکه قرآن مجید حجت بالغه است کما الیخفی 
علی اهله. قرآن کریم در چند جا احتجاج انبیاء را حکایت فرموده 
است. فصل اول احتجاج طبرسی در همین موضوع احتجاجات 

قرآن است.
 قرآن کریم به بیّنه و برهان دعوت می فرماید: »َءإِله مع اهلل ُقْل 
هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین« )نمل 64(، »لیهلک من هلک 
عن بیّنه و یحیی من حّی عن بیّنه« )انفال 42( »اُدُع إلی سبیل 
ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلْهم بالتی هی أحَسُن« 

)نحل126(. 
سخنی از امیرالمؤمنین در مورد بعثت انبیاء: »فبعث فیهم ُرُسَله و 

1.حسن زاده آملی، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، 33-24.

واتر إلیهم أنبیائه لِیَستأدوهم میثاق فطرته و یذّکروهم منسّی نعمته 
و یحتّجوا علیهم بالتبلیغ و یُثیروا لهم دفائن العقول« )نهج البالغه 
خطبه 1( یعنی خداوند سبحان در میان مردم فرستادگانش را 
برانگیخت و پی در پی، پیامبرانش را فرستاد تا پیمان خلقتش را از 
آنان بستانند، و نعمت فراموش شده الهی را بدان ها یادآوری کنند 
و به تبلیغ با آنان احتجاج کنند و حجت را بر آنان تمام کنند و 
جواهر افکار و نفایس انظار را که در سرشت عقول نهفته است 

برانگیزانند.
آنچه از این شواهد به دست می آید نهایتاً این است که قرآن و 
روایات، راه عقل و شهود را مورد تأیید قرار داده اند و آن دو را 
به عنوان دو راه معرفتی مورد پذیرش قرار داده اند،  و این را ثابت 
می کند که اگر برهان حقیقتاً برهان باشد و مغالطه برهان نما نباشد، 
و شهود هم شهود راستین باشد، دین آن دو را تأیید می کند و 
می پذیرد و امکان ندارد در تهافت و ناسازگاری با هستی شناسی 
وحیانی قرار بگیرد. به تعبیری بر این اساس فقط می توان گفت 
»چون عقل و کشف و شرع هر سه ناظر به واقع هستند، نباید 
بین دعاوی آنها تعارض و ناسازگاری باشد. از حکیم متأله انتظار 
ناسازگاری  او  قرآنی  و  یافته های عقلی و کشفی  بین  می رود 
نباشد«.2 اما مدعا در این عرصه فراتر از این است. آنچه مدعای 
اصلی فیلسوفان صدرائی در عدم جدایی قرآن و برهان و عرفان، 
بر آن استوار است توافق محتوایی فلسفه و عرفان و دین است که 
در این سه ضلع، در ادعاهای اصلی خود با هم موافق  و همسو 

هستند.
 یعنی مسأله اصلی این نیست که رابطه برهان حقیقی با شهود 
راستین با وحی معصومانه چیست؛  چرا که پذیرش توافق این 
سه، امر دشواری نیست )هر چند عده ای همین مطلب بدیهی 
را هم مورد انکار قرار داده اند(، بلکه مسأله اصلی این است که 
هستی شناسی عقالنی موجود )که در قالب حکمت متعالیه عرضه 
شده است( و هستی شناسی شهودی موجود )که در قالب عرفان 
نظری ارائه شده است( با هستی شناسی وحیانی )که فهم منضبط 
و روشمند اندیشمندان غیر معصوم از متون معارفی دین اسالم 
است( چه نسبتی دارند؟ آیا در ادعاهای اساسی و اصلی با هم 

موافق هستند یا خیر؟. 
آنچه در این میان، کم و بیش محل مناقشه قرار گرفته است، هم 
همین  ضلع سوم این ادعا یعنی هستی شناسی وحیانی است که 
رابطه و نسبتش با آن دو ضلع دیگر چگونه است؟ آیا با هم در 

تهافت و ناسازگاری هستند یا اینکه هماهنگ و همسو هستند؟
ادعای دیدگاه سوم این بود که اینها نه تنها همسو و هماهنگ 
هستند و در ادعاهای اصلی توافق دارند و هم نظر هستند، بلکه به 
لحاظ روشی، هر کدام روش دیگری را تأیید می کند و می پذیرد 

و در مواردی به یاری همدیگر می شتابند. 

2. فنائی اشکوری، »همراهی برهان و عرفان و قرآن در حکمت متعالیه.«.
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طرفداران هماهنگی و توافق این سه هستی شناسی در ادعاهای 
مبنایی، معتقدند که ریشه اصلی اختالفات و مناقشات در این 
افرادی روش منضبط را در متون دینی  این است که  عرصه، 
رعایت نمی کنند، و اصول و قواعد حاکم بر فهم معارف را به کار 
نمی بندند و به صرف دیدن یک آیه یا روایت بدون در نظر گرفتن 
سایر آیات و روایات و بدون اینکه اصول و قواعد فهم منضبط 
و روشمند را به کار گیرند، یک فهمی پیدا می کنند و همان را به 

دین نسبت می داهند. 
به همین خاطر برای توفیق حاصل کردن در این زمینه، 

بهترین کار این است که همانند فقه، در حیطه 
معارف هم به فهم منضبط و اصولی روی 

بیاوریم و ابتدا دانشی همانند اصول فقه 
در زمینه معارف شکل بگیرد و قواعد 
و اصولی که برای فهم معارف آیات و 
و  کند  استخراج  را  است  روایات الزم 
عرضه کند که از آن می توان به »اصول 

فقه المعارف« یاد کرد. همینطور در زمینه 
روایات، هم معارف، رجال خاص به خود را 

می خواهند، چرا که از یکسو باید بحث شود که مثاًل 
خبر واحد که در فقه حجت است آیا در معارف هم حجت 

خواهد بود یا خیر؟ اگر حجت است شرایط و موازین آن به چه 
شیوه ای است؟. به ویژه اینکه فقهاء عمدتاً در توثیق رجال تکیه 
ویژه بر روایانی داشته اند که از آنها روایات فقهی نقل شده است 
و اگر راوی ای بوده که روایات فقهی نقل نکرده، کمتر سعی بر 

بازسازی وثاقت یا عدم وثاقت آنان داشته اند. 
خیلی از راویان روایات فقهی بوده اند که شخصیت های رجالی 
آنها را بررسی نکرده اند اما فقهای بعدی به خاطر روایات فقهی 
آنان، سعی کرده اند تا اطالعات بیشتری از آنان حاصل کنند تا 
وثاقت یا عدم وثاقت آنان مشخص شود، اما چنین کاری در 
مورد راویان روایات معارفی یا صورت نگرفته یا کمتر صورت 
گرفته است و این خود نشان دهنده اهمیت ویژه توجه به راویان 
روایات معارفی و بازسازی وثاقت یا عدم وثاقت آنان است که 
دانش رجال فعلی را تا حدودی توسعه می دهد یا الاقل بابی جدا 
برای راویان روایات معارفی باز خواهد شد و به اعتبار روایات 

این عرصه کمک خواهد کرد.
حتی فهم متون معارفی ممکن است ضوابط خاص خود را داشته 
باشد و تا حدودی با فهم روایات فقهی متفاوت باشد، و در نتیجه 
علم درایه خاص خود را می طلبد. چنانچه استاد امینی نژاد در 
نشستی1 می فرمایند:  زبان دین در حوزه معارف، زبان تشکیکی و 
ذومراتب است. در مباحث فقهی بحث اینطور نیست، یا مسأله ای 

1. حسینی آملی و امینی نژاد، »عرفان اهل بیتی )سومین پیش همایش عرفان اهل بیتی(«، 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بی تا.

مطرح نمی شود یا اگر مطرح می شود برای همه هست، فهمش 
هم به گونه ای است که برای همه امکان روی دادن دارد.

 اما در حوزه معارف چه در بحث توحید باشد چه در بحث 
موّحد باشد چه در تبیین بسیاری از رمز و رازهای هستی، زبانی 
را که معصومین)ع( رعایت می کردند و همان زبانی را که خود 
خداوند در قرآن رعایت می کند، زبانی است که به نحو تشکیکی 

و ذو مراتب مباحث ارائه می شود. 
مثاًل در همین مسأله توحید واقعاً ما در آیات و روایات باید بگوییم 
از اینجا که فقط بگوییم »خدا هست« شروع می شود، 
ولی مراتب تبیین مسأله توحید همینطور مرتبه به 
مرتبه به حسب مخاطبین متعدد و مختلف و 
با رعایت استعدادهای مختلفی که در جامعه 
در انسان ها وجود دارد شروع می شود تا به 
مسأله ای که ما در مباحث توحیدی در خطب 
نهج البالغه و در فرمایشات امیرالمؤمنین)ع( و 
در برخی از آیات قرآن به نحو بسیار باشکوه 

و اوج گرفته مطرح می شود. 
امیرالمؤمین)ع(  که  را  توحیدی  مثاًل 
وحدت  آن  می کنند،  مطرح  فرمایشاتشان  در 
غیرعددی ای که در مقام پاسخ گویی به سؤال سائل در جنگ 
جمل یا صفین)در خاطرم دقیق نیست( فرموده اند، پاسخی که 
حضرت آنجا فرموده اند اگر آن معنا را در نظر بگیریم، این معنا 
متناسب عموم مردم نیست؛ یعنی توحید غیرعددی و وحدت 
هست  ما  معارفی  توحیدی  اصول  از  یکی  که  غیرعددی ای 
از استعدادها و ساحتی  به بخشی  ائمه)ع( فرمودند مربوط  و 
از استعدادها هست و دین هم واقعاً هم قرآن و هم روایات 
زبانشان طوری است که هم عموم بهره مند می شوند هم متکلمین 
بهره مندند و هم طیف های متعدد فلسفی بهره مندند و هم فضاهای 

بسیار عمیق توحیدی از آن بهره مندند.
ایشان در ادامه به بیان ریشه اصلی برداشت نادرست از مباحث 
توحید عرفانی در حوزه می پردازند و می گویند: چرا تلقی خوبی 
از مباحث توحید عرفانی در حوزه های علمیه در میان فضاهایی که 
به این مباحث می پردازند، چرا برداشت خوبی صورت نمی گیرد؟ 

چون اجتهاد در حوزه معارف، »فقه المعارف« راه نیفتاده است. 
استاد حسینی آملی مطرح فرموده اند اگر »التنقض الیقین بالشک« 
هفت یا هشت سال درس و بحث الزم دارد، آیا »قل هو اهلل أحد« 
درس و بحث الزم ندارد؟! چرا کتاب توحید شیخ صدوق در 
حوزه ها مهجور است؟ به دلیل اینکه طرح این دست از مباحث، 

مقدمات الزم خودش را می خواهد.
 ما به نحو ضروری واقعاً نیازمندیم که فرایند اجتهادی در حوزه 
که  معارف  اجتهادی در حوزه  فرایند  است.  بیفته  راه  معارف 
می گوییم اصول فقه ویژه خودش را می خواهد.            به نظر 
می رسد با اینکه این نگاه عمیق از سوی فالسفه و عرفای معتقد 

و  عقل،  و  معنويت  بين  غرب  در 
بين عقل و شريعت، فاصله افتاده 
است، و هميشه نخبگان فرهنگى ، با 
در  چنان كه  مواجه اند،  روحى  بحران 
يا خودكشى  به جنون  برخى مواقع 

انجاميده است.
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به حکمت متعالیه بیان شده است و تا حدودی در مواضع متعدد 
شواهد صدقی بر آن ارائه شده است، با این وجود برای رسیدن 
به سرمنزل یک حلقه مفقوده داریم و آن ارائه فقه المعارف به 

صورت منسجم و یکجا به جامعه علمی است.
 هرچند اجزاء پراکنده  آن را در میان بحث های بزرگانی همچون 
مالصدرا و عالمه طباطبایی و آیت اهلل حسن زاده آملی می توان 
یافت، اما تا این اجزاء پراکنده با هم پیوند نخورند و به صورت 
منظم و روشمند عرضه نگردند، قضاوت همچنان دشوار خواهد 
بود، و صحت مدعای طرفداران حکمت متعالیه به طور کامل، 

تأیید نخواهد شد.

ج( نتایج عدم جدایی این سه

در مقابل نگاهی که در دنیای غرب به صورت پیوسته بین »عقل 
و وحی«، »علم ودین«، »فلسفه و عرفان« و »فلسفه و دین« جدایی 
و ناسازگاریی و حتی تهافت و تناقض می بیند و اندیشمندان 
و جامعه غربی را با سرگردانی ها و بحران هایی مواجه کرده و 
می کند، این دیدگاهی که از سوی بزرگان حکمت متعالیه عرضه 
شده است، اهمیتی ویژه دارد و از آثار فراوانی برخوردار است که 
استاد یزدان پناه به برخی از آنها در گفتگویی که با فصلنامه معارف 

عقلی1 داشتند اشاره می کنند:

یک: عدم تعارض و آرامش روحی

1. یزدان پناه، »نسبت دین، فلسفه و عرفان.«.

 »در غرب بین معنویت و عقل، و بین عقل و شریعت، فاصله 
افتاده است، و همیشه نخبگان فرهنگی ، با بحران روحی مواجه اند، 
چنان که در برخی مواقع به جنون یا خودکشی انجامیده است. 
دلیل این امر آن است که گاهی می خواهند به شریعت تن دهند، 
ولی عقلشان با آنان همراه نمی شود؛ گاه نیز می خواهند عقل را 
آرام کنند، در نتیجه باید از شریعت تحریف شده چیزی را کم 
کنند. از این روی، با بحران روحی مواجه می شوند. ولی نخبگان 
ما در سنت صدرایی و سنت فکری و فرهنگی مان، آرامش و 
تعادل روحی خاصی دارند. اگر راه های کشف واقع همه به یک 

حقیقت می رسد، تعارض روحی رخ نمی دهد.« 

دو: منحصرنشدن به ذهن و کشیده شدن به عمل

یکی دیگر از نتایج این است که در این سنت، کمال در خواندن 
و دانستن نیست، بلکه باید دست به کار شد. در این سنت، هم باید 
تعبد ورزید و تابع شریعت شد، و هم دست به کار شد و از طریق 
اتصال و شهود به حقایق دست یافت؛ یعنی حکمت نباید فقط در 
ذهن جمع شود. به تعبیر شیخ اشراق، نباید حکمت را در دانستن 

خالصه کرد؛ باید رفت و دید و یافت.
 از این روی، هر فیلسوف مسلمانی که در این سنت تنفس 
می کند، آهسته آهسته، خود، آن معرفت می شود، و معرفت را 
در خود پیاده می کند و با آن زندگی می کند؛ نه فقط در تفکر 
می پذیرد. از این روی، در این سنت همیشه حکمت، با حرکت و 

رویشی معنوی همراه است.

سه: معنویت همراه با عقالنیت

اثر و فایده سوم نیز این است که معنویت را باعقالنیت همراه 
می سازد. آنجا که معنویت از عقالنیت جدا می شود، چه بسا 
انحراف ها و آسیب هایی رخ می نماید. این آسیب ها در این سنت 

کمتر رخ می دهد.

چهار: تعبد و دیانت

اثر و فایده دیگر، تعبد و دیانت است. در این فرهنگ، تعبد نسبت 
به دین  که با سعادت انسان گره می خورد، به راحتی جای گرفته 
است. این سنت فرهنگی، تعبد را با عقالنیت و معنویت جمع 
می کند، و به تعبیری دیگر، هر یک دیگری را پشتیبانی می کند؛ 
به گونه ای که فرد در عین اینکه به سعادت می رسد، از همه 

ظرفیت های بشری خود نیز استفاده کرده است. 
بنابراین در این سنت فکری ـ فرهنگی، دین گرایِي شگفت و 
جذابی ترویج می شود که در عین دین گرایی، عقالنیت را نیز 

پابرجا نگاه می دارد.2

2. همان.
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ذوفنون  و  دانشمند  روحانی  این 
از جمله ی چهره های نادر و فاخری 
بود که نمونه های معدودی از آنان 
در هر دوره، چشم و دل آشنایان را 
می نوازد و توأماً دانش و معرفت و 
عقل و دل آنان را بهره مند می سازد.
)پیام تسلیت رهبر معظم انقالب 

برای مرحوم حسن زاده آملی(



فصل دوم

حکیم متأله
نویسنده:  مجید زهدی

طلبه سطح چهار و دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی 
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شناخت جسم و روان انسان، بخش عمده ای از علوم بشری را 
تشکیل داده و هرچه پیش می رود، بر عمق آن افزوده و زوایای 
پنهان آن بیشتر رخ نمایی می کند. این مسئله به ویژه درباره نفس 
بخش  آملی  حسن زاده  عالمه  دارد.  بیشتری  حقیقت  انسانی، 
عمده ای از آثار اصلی مکتوبشان را به تحلیل و تبیین این امر 
اختصاص داده اند. ایشان همانند اسالف خود، نفس انسان را به 
»کمال اول جسم طبیعی آلی که عالوه بر تغذیه، تنمیه، تولید، 
احساس و حرکت به اراده، تعقل کلیات نیز می کند و استنباط 
آراء می نماید«1 تعریف کرده و آن را تمام حقیقت انسان می داند 
انتهای  که مرتبه اول وجودش، صورتی حال در ماده و نقطه 

وجودش، نامتعین است.
 ایشان نفس ناطقه را در دنیا یک نوع می داند که با کسب معرفت 
و عمل، هویت جنسی می گیرد و می تواند بی نهایت نوع داشته 
باشد. به تعبیر دیگر، حاصل ملکات و باورهای کسب شده، تمثل 
وجودی مجرد است که به سوی بی نهایت، امکان ترقی دارد. در 
ادامه، با برخی از مبانی و دیدگاه های عالمه حسن زاده درباره 
ر آن آشنا می شویم و به سواالتی درباره این  نفس و مقامات متصوَّ

دیدگاه ها پاسخ می دهیم.

1. مبانی نظری علم النفس عالمه 

چنانکه گذشت، عالمه حسن زاده آملی در ترسیم نظام علم النفسی 
خویش، مسیری متفاوت با نظام صدرایی را نپیموده است و 
قوه  دامنه عملکرد  نظیر  اندک  مواردی  در  ایشان، جز  دیدگاه 
خیال2، مطابق با دیدگاه مالصدراست. از این رو نظریه پردازی 
ایشان در باب نفس، برپایه پذیرش مبانی هستی شناختی صدرایی 

استوار است.

الف( اصالت وجود

براساس حکمت متعالیه، آنچه در خارج تحقق عینی دارد، حقیقت 
وجود است و ماهیت، اعتباری است. »سرای هستی بی حقیقت و 
واقعیت نیست. بلکه حقیقت و واقعیت دارد؛ بلکه عین واقعیت 
است. حقیقت و واقعیت هرچیز، هستی است«.3 این مطلب درباه 
مقام نفس تعیین کننده است؛ زیرا نفس نیز به لحاظ وجود اضافی 
و رابطی خود عین اضافه و مدبر بدن است، نه به لحاظ ماهیت 
خود؛ از این رو وجود نفس، بر اثر حرکت اشتدادی جوهری 
لحظه به لحظه از کماالت وجودی شدیدتری برخوردار می شود 
و نفس در فرایند این حرکت تکاملی، با اعمال و رفتارهای حیاتی 
خود به جایی می رسد که از نحوه وجود استقاللی در ظل وجود 

1. حسن زاده، حسن، دروس معرفت نفس، درس ۹۹، ص 317.
2. حسن زاده، حسین؛ حسن زاده، فاطمه؛ بررسی هستی شناسی قوه خیال از منظر 
حسن زاده آملی، دو فصلنامه علمی انسان پژوهی دینی)بهار و تابستان 13۹8(، شماره 

41، صص 134-117.
3. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفت نفس، درس 24، ج1، ص 65.

رب خود برخوردار شده و این وجود رابطی را از دست می دهد.4

ب( تشکیک در وجود

تشکیک در وجود یعنی اینکه وجود ذومراتب است و از انزل 
مراتب)هیوال( تا اعلی المراتب)حقیقـۀ الحقـایق( امتـداد دارد؛ به 
گونه اي که هر مرتبه نسبت به مرتبه مافوق خود ضعیف تر است 
و تنها بخشی از کمـاالت وجـودي آن را دارد و نسبت به مرتبه 
مادون خود، قوي تر بوده و تمام کماالت مادون را فراتر و کامل تر 
از آن دارا می باشد.  با این مبنا نفس ناطقه انسانی نیز از مرتبه نفس 
تا مرحله بدنش یک موجود متشخص ممتد است و به عبارت 
دیگر انسان موجود ممتدی است که از مرحله اعلی تا به انزل 

مراتبش همه یک شخصیت است.5 

در سیر استکمالی خود، سیرش را از نازل ترین مرتبه و از دل 
صور طبیعی آغاز می کند و با حرکت جوهري اشتدادي دائمًا 
وجودي شدیدتر را طلب می کند و با دو بال علم و عمل در قوس 
صعود نظام هستی طیران کرده و از عقل هیوالنی به مرتبه عقل 
بالملکه و عقل بالفعل می رسد؛ بلکه باالتر، به مرتبه عقل بالمستفاد 
می رسد و چنان شدت وجودي اي پیدا می کند که به مقام فوق 
تجرد عقالنی می رسد که همه این ها به مدد مراتب تشکیکی 

وجود در حکمت صدرایی تبیین پذیر است.6

ج( حرکت جوهری اشتدادی

منظور از حرکت جوهري اشتدادي این است که واقعیتی که 
ماهیت جوهري دارد)مثاًل نطفه(، از هنگام تکون تا تبدیل شدن 
به انسان در طول چهار ماه، واقعیتی است که کل آن در یک 
»آن« موجود نیست؛ بلکه کل آن در طول کل چهار ماه موجود 
است و در هر آنی مقطعی از آن یافت می شود، غیر از مقطعی 
که قبل یا بعد از آن »آن« یافت می شود؛ ولی در هر مقطعی که 
امر جدید یافت می شود، همه آن کماالت و ویژگی هایی را که 

از دیدگاه  مقام فوق تجرد عقلی نفس  4. موحدی اصل، محسن؛ عابدی، احمد؛ 
امام خمینی و عالمه حسن زاده آملی؛ نشریه معرفت فلسفی،)بهار  صدرالمتألهین، 

13۹7(، سال پانزدهم، شماره 3، صص 44-25.
5. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفت نفس، درس 27، ج1، ص 73.

6. موحدی اصل، محسن؛ عابدی، احمد؛ همان.
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در دیدگاه عالمه حسن زاده، همواره 
در همه عوالم، بدن آن عاَلم، مرتبه 

نازله نفس است و بدن های دنیوی و 
اخروی در طول یکدیگرند و تفاوت به 

کمال و نقص است.

زائل داشـت، دارد؛ به عالوه کماالت و ویژگی هایی که در زائل 
یافت نمی شود؛ یعنی در اینجا »اتحاد کمال جدید با کماالت 
اتحاد،  این  اثر  بر  به گونه اي که  ایجاد می شود؛  موجود زائل« 
امر جدیدي حادث می شود که کامل تر از امر سابق است.1 در 
دیدگاه عالمه حسن زاده، »حرکت جوهری مطلقا استکمالی است 
چه این که حرکت تدریجی از قوه به فعل است و به تعبیر 
استاد عالمه طباطبایی در نهایه الحکمه: »المعنی للحرکه  النزولیه 
بسوک  الموضوع من الشده إلی الضعف و من الکمال إلی النقص 
الستلزامها کون فعلیه ما قوهً لقوته«. حرکت جوهري نقش بسزایی 
در اثبات مقام فوق تجرد عقلی دارد؛ چراکه با حرکت جوهري، 
نفس انسانی از طبع به وحدت حقه ظلیه می رسد و به سبب 

حرکت است که کماالت نفوس از قوه به فعل می رسد.2 

د( اتحاد ادراک و مدرَک و مدرِک

اندیشه فیلسوفان صدرایی، علم فوق مقوله  در 
است و وزان آن، وزان وجود است؛ بنابراین 
نفس ناطقه خارج از مقوالت است؛ زیرا 
علم، عین نفس ناطقه می گردد که علم و 
معنای  به  عالم شدن،  انسان سازند.3  عمل، 
عینیت نفس با مدرکات خود است که به 
مسئله اتحاد عاقل و معقول شناخته می شود.
 البته مخفی نماند که بحث در پیرامون اتحاد 
عاقل و معقول در کتب و رسائل بر سبیل 

اختصاص و انحصار نیست که فقط عاقل با 
معقولش متحد باشد و در حاس با محسوس و یا در 

قوه واهمه با موهوم یا در قوه متخیله با متخیل این اتحاد نباشد؛ 
بلکه اتحاد مدرِک و به مدَرک و ادراک است مطلقا.4 

با معقوالت خود نیز محدود  این اتحاد، حتی به اتحاد عاقل 
نمی شود و اتحاد با ادراکات حضوری فوق عقالنی را نیز شامل 
است. این مبنای عمیق و شریف، به صدرا و پیروان او اجازه 
می دهد تا بتوانند الیقف بودن انسان در رشد و تکامل خود را 

اثبات کنند و مقام فوق تجرد عقالنی نفس را تبیین نمایند.
 »تفاوت انسان ها در انسانیت به حسب کثرت و قلت در علوم 
و معارف و کسب حقایق است. هرچه انسان علوم و معارف او 
بیشتر است، انسان تر است و امتیاز بین افراد انسان از این رو و 
به این سبب است و اگر کسی بیشتر از دیگری سرمایه علوم و 
حقایق را تحصیل کرده است، این کس از آن دیگری انسان تر 
است«.5 و سخن فقط در دانستن مفاهیم و معانی کلیه آن ها 

1.عبودیت، عبدالرسول، درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، 1، 328و32۹.
2. حسن زاده آملی، ادله ای بر حرکت جوهری، ص 3۹ و 5۹.

3. حسن زاده آملی، دروس اتحاد عاقل و معقول، ص 32.
4. همان، ص 16.

5. حسن زاده آملی، دروس معرفت نفس، درس 63، ص 1۹2.

نیست زیرا که مفاهیم مقوالت و مفهوم عاقل همه از یکدیگر 
متغایرند؛ بلکه دست یافتن به انحاء وجودات عینی آن ها و ارتقا 
و اشتداد وجود نفس و بودن وجود آن در عوالم عدیده به حکم 
هر عالم است؛ و به حکم اصل اتحاد مدرک به مدرک، عین نفس 

می شوند. 
شیئیت شیء نیز در حقیقت به صورتش است. پس نفس ناطقه، 
علم به هرچیزی که پیداکرده است، درحقیقت همان موجود 
است؛ زیرا که علم نور است و صورت فعلی هرچیز که معلوم 
نفس شد، وجودی نوری است که عاری از حجاب ماده است؛ 
و صورت فعلی ادراکی نفس عین نفس است؛ زیرا که قوای 
مدرکه نفس، شئون وی اند و صور مدَرکه، فعلیات نوری اند که 
در مرتبه قوای مدرکه اند. وجود واقعی آن صور علمیه، همان 
وجود آن ها برای قوای نفس، بلکه برای خود نفس است. و 
بلکه وجود واقعی آنها همان وجود نفس است. لذا حساس 
با محسوس و متخیل با متخیل و متوهم با متوهم و 
عاقل با معقول متحد است که اتحاد ادراک و 
مدَرک و مدرِک است مطلقا به حسب وجود، 
نه به حسب مفاهیم؛ بلکه تعبیر به اتحاد هم 
از ضیق لفظ است و واقع آن، فوق اتحاد 

است.6

ه( اتحاد عمل و عامل

مباحث  در  حسن زاده  عالمه  مبانی  دیگر  از 
ایشان  است.  عمل  و  عامل  اتحاد  علم النفس، 
در تبیین تکامل الینقطع نفس، در کنار اتحاد ادراک و 
مدرک، از اتحاد عمل و عامل نیز بهره می برند. در دیدگاه عالمه 
حسن زاده، همواره در همه عوالم، بدن آن عالَم، مرتبه نازله نفس 
است و بدن های دنیوی و اخروی در طول یکدیگرند و تفاوت 

به کمال و نقص است. 
همانگونه که علم سازنده روح است، عمل سازنده بدن است؛ 
یعنی هر عملی، صورتی دارد که در عالم برزخ آن عمل بر آن 
صورت بر عاملش ظاهر می شود که صورت انسان در آخرت 
نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست و هم نشین های او از 
زشت و زیبا همگی غایات افعال و صور اعمال و آثار و ملکات 
او هستند که در صقع ذات او پدید می آیند و بر او ظاهر می شوند. 
در نتیجه انسان در این نشئه نوع و در تحت آن افراد اند و در نشئه 

آخرت، جنس و تحت آن انواع است.7

و( جسمانیه الحدوث و روحانیه البقابودن نفس

و  التصرف  و  »جسمانیه الحدوث  صدرایی،  اندیشه  در  نفس 
حادث به حدوث بدن و از طوری به طور دیگر در انتقال است. 

6. همان، یازده رساله، ص 311 )رساله إنه الحق(.
7. همان، درس 6۹، ص 205؛ گنجینه گوهر روان، ص 3۹.
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از مبدأ فعال، کماالت متعاقبه جوهریه بر نطفه افاضه می شود. 
نخستین آنها مانند صورت معدنیه است و آن، حافظ ترکیب و 
مفید مزاج است. دوم، صورت نباتیه است و پس از آن جوهر 
حیوانی؛ و بدین سان، اشتداد در وجود صوری واقع می شود تا 
آن که از ماده مجرد شود ذاتا و سپس ادراکاً و تدبیراً و فعاًل و 
تأثیراً ارتفاع یابد. بنابراین نفسیت نفس، نحو وجود آن است نه 
آن که پس از تمامیت هویتش، بر آن اضافه و عارض گردد«.1 
عالمه حسن زاده با بهره گیری از مبنای اتحاد ادراک و مدرِک 
و مدَرک که از ادراکات حسی تا ادراکات شهودی فوق عقلی 
را شامل می شود2 و اتحاد عامل و عمل، جسمانیه الحدوث و 
برای شر  از آن  تبیین کرده،  انسان را  روحانیه البقاءبودن نفس 
مقامات تجرد عقالنی و فوق عقالنی نفس بهره می برد. »نفس 
جسمانیه الحدوث و روحاینه البقا است که به کسب کردن معارف 
و حقایق و تحصیل ملکات اعمال انسانی اشتداد وجودی و سعه 
مظهری پیدا می کند و به اتحاد علم و عالم وعمل و عامل به سوی 

کمال مطلق ارتقاء می یابد«.3

ز( تکامل برزخی نفس

ترسیم  در  حسن زاده  عالمه  مبانی  از  یکی 
ارتقاء الیقفی نفس انسانی، تکامل برزخی 
إنه الحق،  رساله  در  ایشان  است.  انسان 
می کنند:  نقل  را  شریف  حدیث  دو  این 
امیرالمومنین می فرمایند: »إعلم أن درجات 

الجنه علی عدد آیات القرآن؛ فإذا کان یوم 
القیامه یقال لقارئ القرآن إقرأ و إرِق«؛ امام کاظم 

می فرمایند: »یا حفُص من مات من أولیائنا و شیعتنا 
و لم یحسن القرآن ُعّلم فی قبره لیرفع اهلل به درجتَه؛ فإّن 

درجات الجنه علی قدر آیات القرآن یقال له إقرأ و ارِق فیقرأ 
ثم یرقی«. ایشان سپس توضیح می دهند: قرائت در هر نشئه، به 

صورتی خاص به همان نشئه است.
 به انسان مستعد در قبر خودش، تعلیم قرآن داده می شود؛ مقصود 
از قبر، عالم برزخ است. انسان غیرکامل را پس از این نشئه، تکامل 
برزخی است. تکامل برزخی به حکم محکم روایات صادره از 
بیت وحی، مسلم و بی دغدغه است؛ و از حیث اقامه برهان عقلی 

بر آن، از اهم مسائل حکمت متعالیه است. 
شیخ رئیس در جمع بین جهتین بحث در این مطلب اهم، در یک 
جای تعلیقات گوید: »ال برهان علی أن النفوس الغیر المستکمله 
إذا فارقت یکون لها مکمالت؛ و کذلک ال برهان علی أن النفوس 
الغیرالمستکمله إذا فارقت الیکون لها بعد المفارقه مکمالت« و 
در جای دیگر تعلیقات گوید: الجسم شرط فی وجود النفس ال 

1. حسن زاده آملی، حسن، عیون مسائل نفس و شرح آن، 1، ..20
2. حسن زاده، سرح العیون در شرح عیون مسائل نفس، عین 36، ج1، ص 34.

3. همان، گنجینه گوهر روان، ص 38.

محاله؛ فأما فی بقائها فال حاجه لها إلیه؛ و لعلها إذا فارقته و لم 
تکن کامله، کانت لها تکمیالت من دونه إذ لم یکن شرطا فی 
تکمیلها کما هو شرط فی وجودها«. پس به هر اندازه که از این 
درجات قرآنی ارتقاءیافته هست، به همان اندازه قرآنی و به همان 

اندازه بهشتی.4

2. مقامات نفس

چنانکه گذشت، نفس جسمانیه الحدوث است و در آغاز، چیزی 
جز صورت مادی نطفه نیست. اما به تدریج به نحو حرکت 
جوهری اشتدادی، با بقاء کماالت بالفعل، کماالت بالقوه خود را 
نیز بالفعل می کند و با کسب معارف و تحصیالت ملکات اعمال 
فاضله انسانی، اشتداد وجودی یافته، به سمت کمال مطلق ارتقاء 
می یابد. میان وجود و ظهور مادی نفس و مقام ظلیت ربوبی آن، 
درجات بیشماری وجود دارد؛ اما می توان مقامات عمده آن را 

چنین نام برد:

الف( مقام تجرد برزخی نفس

چنانچه گذشت، نفس انسان در اثر کسب 
می یابد.  رشد  رفتاری  ملکات  و  معارف 
انسان،  معرفت های حصولی  دسته  اولین 
معرفت های حسی و خیالی هستند. عالمه 
حسن زاده معرفت های حسی و خیالی را 
مجرد می دانند و تحقق این معرفت های 
مجرد در ساحت نفس را، دلیل بر تجرد 
برزخی و مثالی نفس انسان می شمارند.5 
و  است  غیرتام  تجرد  دارای  انسانی  »نفس 
مراد از تجرد غیرتام، تجرد برزخی در مقام خیال 
اوست و خیال نفس، همان مثال اوست که از آن به مثال متصل 
تعبیر می شود در قبال مثال منفصل؛ یعنی منفصل از نفس و متقق 
در چینش و نظام عالم.  بسیاری از ادله تجرد نفس، ناظر به این 
نوع از تجرد است و این ادله عبارت از دالیلی است که اشباح و 

مقادیر در آن بدون داشتن ماده طبیعی اخذ شده است.
 این اشباح و مقادیر در صقع نفس تحقق می یابند زیرا از مدرکات 
اویند و تمامی مدرکات او به نحو تحقق فعل به فاعل خود و 
منتشی به منشیء خود، در ذات نفس تحقق می یابند. خلقت قوه 
خیال برای تمثیل و تصویر معانی است و نفس با اذن خداوند 
سبحان بر مثال آنچه در خارج وجود دارد، در صعق ذات خود 
انشا کرده و حقایق نوریه مرسله ای را که درک نموده، با قوه خیال 
خویش در صقع خود تصویر می کند. پس نفوس مطلقا به اذن 
باریء خود حظی از حقیقت کلمه »کن« دارند و حکمت متعالیه 

و کتب عرفانی با براهین قاطع، حاکم به این تجرد می باشند. 

4. عالمه حسن زاده، یازده رساله، ص 331-333 )رساله إنه الحق(.
5. همان، دروس معرفت نفس، درس 70، ص 208.

محکم  حکم  به  برزخی  تکامل 
مسلم  وحی،  بیت  از  صادره  روایات 
اقامه  از حیث  و  است؛  بی دغدغه  و 
مسائل  اهم  از  آن،  بر  عقلی  برهان 

حکمت متعالیه است. 
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است  مدرکاتی  می بیند،  را  آن  انسان  که  اخروی  جمیع صور 
که از بذرهای ملکات او درست می شود و این صور، بدنهایی 
هستند کسب شده و یا اکتساب شده که تحقق پیدا نمی کنند مگر 
با تجرد آن قوه برزخیه. وقتی تجرد این قوه برزخیه ثابت شد، 
ثابت می شود بقای نفوسی که در حد خیال هستند، از آن تجاوز 
نکرده اند. و قول به مادی بودن نفس، الزمه اش قائل شدن به فساد 
و هالک نفوسی است که به مرتبه عقل نرسیده اند. درحالی که 

شرایع الهی بر بقای مطلق نفوس انسانی تصریح دارند«.1
 »یکی از نتایج و فوائد این بحث در تجرد برزخی خیال که بسیار 
اهمیت دارد این است که اگر نفسی به مرحله تجرد عقلی و یا 
فوق تجرد نرسید و در حد و مرتبه خیال از بدن برکنار شد، تباه 
نمی شود چه اینکه خود گوهری است غیرمادی و انقطاع او از 

ماده موجب فساد او نمی گردد«.2

ب( تجرد تام عقلی نفس

تجرد تام عقلی یعنی عاري بودن نفس از ماده جسمانی و صورت 
مقداري، هم در مقام ذات و هم در مقام فعل. تجرد برزخی در 
مقام مثاِل مقید است و تجرد عقالنی در مقام ادراک معانی مطلقه 
و حقایق مرسله؛ مقام تجرد تام عقلی نفس از مسلمات حکمت 
اسالمی است و ادله فراوانی بر آن اقامه شده است؛ از جمله دالیل 
مهمی که بر این مطلب اقامه شده، بهره گیری از معارف و مفاهیم 
کلی عقلی و اتحاد آن ها با نفس است: »هرکس در کتب مصنفان 
و مولفان فکر کند، آن ها را دلیل بر تجرد وعاء علم اعم از واهب 

و متهب که نفس است، می یابد«.3 
عالمه حسن زاده آملی حدیث شریف »کل وعاء یضیق بما جعل 
فیه إال وعاَء العلم فإنه یتّسع به«4 را ناظر به این نکته دانسته و در 
توضیح مفاد آن می فرمایند: »آیا دانش »هست« است یا »نیست« 
است؟ و به عبارت دیگر آیا »بود« است یا »نبود« است؟ »نیست 
و نبود« چگونه مایه شرف انسان می گردد و هر بخردی در راه 
پژوهش آن است و در دانستن چیزی افتخار می کند؟ بدیهی 
است که این همه کتب گوناگون در فنون مختلف و این همه 
صنایع گذشته و کنونی، از آثار شریف علم است؛ چگونه می شود 
این همه آثار وجودی از عدم باشد؟ اما این علم، چگونه موجودی 
است و ظرف تحقق و ثبوت او چیست؟ آیا علم شخص عالم که 
منشأ ظهور بسیاری از امور شده است، در خودش است یا خارج 

از خودش؟ قطعا در خودش است.
 آیا این علم در اعضای اوست یا این که هیچ عضوی از اعضای 
بدن، ظرف این حقیقت نیست و بلکه روان اوست؟ ظرف علم 

1. عالمه حسن زاده، حسن، سرح عیون در شرح عیون مسائل نفس، ج 1، عین 22، 
ص 527 و 52۹.

2. همان، دروس معرفت نفس، درس 68، ج 2، ص 203.
3. حسن زاده آملی، گنجینه گوهر روان، ص 13.

4. نهج البالغه، حکمت 205.

روان اوست زیرا که علم، صورت کلِی مطلِق نورِی مجرد از ماده 
و احکام آن است و محال است که وعاء او عضوی از اعضای 
جسمانی بوده باشد. آیا این ظرف و مظروف، چنان است که 
مثال آب در آوندی است یا طور دیگری است؟ ظرف های آب 
گوناگون هستند؛ از آنی که یک قطره آب در آن می گنجد تا آنی 
که ظرف اقیانوس است. می بینیم که این ظرف ها گنجایش محدود 

دارند و اگر آب از آن حد گنجایش فزون تر شود، از لبه های آوند 
فرو می ریزد. ولی انسان که دانش فرا می گیرد، گنجایش آوند 
دانش برای بیشتر، بیشتر می گردد و آمادگی بهتر برای فراگرفتن 

دانش دشوارتر پیدا می کند.
از طرف دیگر باید بین ظرف و مظروف سنخیت باشد. یعنی 
مغتذی غذای علم باید از جنس علم باشد؛ و نور علم مجرد 
است، پس وعاء آن که روان انسان است نیز مجرد است.5هر 
دلیل از ادله اثبات تجرد نفس ناطقه که از تجرد صورت علمی 
مرسل و مطلق بحث می کند، تجرد تام عقالنی نفس ناطقه بدان 
مبرهن می شود. عالمه حسن زاده از نیل نفس به این مقام، اتحاد 
آن با عقل فعال را نتیجه می گیرند: »نفس چیزی را که تعقل کرده 
است، عین صورت عقلیه آن به حسب وجود می گردد؛ پس نفس 
ناطقه و عقل فعال در این معنی موافق اند که هم نفس ناطقه به 
حسب وجود عین صورت معقوله خود است و هم عقل فعال 

عین صورت معقوله اشیاء است.
 پس عقل فعال خزانه معقوالت و مخرج نفوس از نقص به کمال 
است که نفوس با حصول معدات در تحت تصرف و تدبیر وی 
استکمال و اشتداد نوری می یابند و بدان حد و مقدار حصول 
معدات و استعداد و قابلیت، با عقل فعال ارتباطی خاص می یابد. 
از این ارتباط بی قیاس، تعبیر به اتحاد نفس در عقل فعال یا فنای 
نفس در عقل فعال می نمایند. این اتحاد و فناء را مراتب است تا 
حدی که نفس، عقل بسیط گشته و یک بارگی قابل تعقالت و 
دریافت هایی می گردد که در شأن وی »إنا أنزلناه فی لیله مبارکه« 
صادق آید زیرا که دانسته ای که هم شأن جمیع موجودات این 
است که مدَرک نفس ناطقه گردند و هم شأن نفس ناطقه این 

5. عالمه حسن زاده، حسن، گنجینه گوهر روان، ص 214-211.
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است که جمیع حقایق را ادراک کند و با آنها اتحاد یابد؛ خواه 
اتحادی که عالَم عقلی، ماهی عالَم عینی گردد و خواه تحادی که 

موجودات عالم عینی به منزله اعضاء و جوارح او گردند.1

ج( مقام فوق تجرد عقلی نفس

معنای فوق مقام تجردبودن نفس این است که نفس، فوق مقوله 
است و او را حد یقف نیست. یعنی عالوه بر این که مجرد از ماده 
است، مجرد از ماهیت نیز هست. ماهیت حکایت از ضیق حد و 
حصر وجودی چیزی می کند و نفس عاری از آنست؛ لذا او را 

مقام معلوم نیست تا در آن مقام توقف کند. 

هر دلیلی که عالوه بر تجرد عقالنی نفس، مقام الیقفی آن را 
مدلل می گرداند، تجرد اتم نفس را که فوق تجرد عقلی است 
اثبات می کند.2 در واقع این که نفس دارای مقام فوق تجرد است، 
یک وصف سلبی و بدین معناست که مقام معین و خاصی ندارد؛ 
این بیان، مقام خاصی را به نفس نسبت نمی دهد)چنانکه مثال 
مقام تجرد تام عقلی، یک مقام معین بود(؛ بلکه می گوید مقام 
ذات نفس ناطقه، فوق تجرد عقلی بوده و ماهیت نیز ندارد؛ بلکه 
مقامش فوق این تجرد هم هست و حد یقف ندارد. چنانکه 
فرموده اند نفس و مافوق آن، إنیات محضه و وجودات صرفه اند.3 
عالمه حسن زاده در مقام تبیین این مرتبه نفس می گوید: »اجرام، 
عناصر و موالید عالم خلق، ماهیتی دارند که حد جامع و مانع 
آنهاست. جامع اشاره به دارایی و مانع، حکایت از ضیق وجودی 

شیء می کند؛ و تشکیک در ماهیت راه ندارد. 
لیکن نفس ناطقه انسانی وجودی مجرد و بسیط است و اختالف 
مراتب در آن بسیار؛ چرا که علم سازنده وجود انسان است و 
وجودی  درجات  واجد  خود،  علمی  سرمایه  مطابق  هرکس 
می شود که به این معنی یکی انسان و یدگری انسان تر است؛ و 
در عین حال، وحدت وجودی نفس ناطقه در همه حال محفوظ 

است و دم به دم از کمالی به کمال فراتر از آن متصف می شود.
 پس نفس ناطقه وجودی بسیط است و او و مافوق او، إنّیات 

1. حسن زاده آملی، دروس اتحاد عاقل و معقول، ص 334.
2. همان، ص 214 و 215.

3. همان، ص 320.

صرفه و وجودات محضه اند، مشوب به ظلمت ماهیت نیست و 
مجرد از ماهیت است. و نیز چون به ادراک معارف ترقی وجودی 
پیدا می کند و انتقال به مرتبه وجود مدرک می نماید، او را در 
هویت، مقام معلوم، یعنی در وجود، درجه معین نیست؛ چنانکه 

هریک از طبیعیات و عقلیات مقام معلوم دارند. 
وانگهی نفس را در هر مقام و عالمی، صورت خاصی است و 
حد وقوف در کمال ندارد و تشکیک و تفاوت در ماهیت نیست. 
لذا نفس، مجرد از ماهیت بوده و در میان تمام موجودات به عدم 
وقوف در یک حد ثابت ممتاز است.4 ایشان همانند امام خمینی 
برای تبیین و اثبات این مقام نفس، از ادله نقلی فراوانی بهره 
می برد؛ از جمله حدیث شریف مذکور را عالوه بر مقام تجرد 
تام، بیانگر مقام فوق تجردی انسان نیز می داند چرا که می فرماید 
که سعه وجودی وعاء علم به افاضه علم در او بیشتر می شود و 

نه کلمات وجودیه را نفاد است و نه نفس را حد یقف است.5
 معارف و علوم، محدود به متخیالت و معقوالت نیست و »انسان 
را در تحصیل معارف، طرقی دیگر است وراء فکر و نظر و از 

کشف و شهود ذوقی و علم وهبی نیز بهره مند است«.6

3. ویژگی های نفس در مقام فوق تجرد

الف( نقطه واسطه فیض میان ماسوی اهلل و حق تعالی

انسان در مقام فوق تجرد عقلی، چنان گستره ای از معارف حقه 
را داراست که نفس مکتفی لقب می گیرد. »برخی از انسان ها به 
قدری ثقافت و حّدت ذهن دارند که غنی هستند؛ یعنی از تعلم 
و تفکر بی نیازند. این غنی، دارای روح قدسی است و مؤید به 

روح القدس و از او تعبیر به نفس مکتفی می کنند.
 چون مفیض علی االطالق، فعلیت محضه است و در فاعلیت تام 
و فیض او علی الدوام فائض است و نفس مکتفی هم در قبول 
تام است؛ لذا چنین نفسی مظهر و مصداق تام اسمای تعلیمی 
و تکوینی)و علم آدم االسماء کلها(، )و کّل شیء أحصیناه فی 
إمام مبین( و واسطه فیض و امام معصوم است.«7 وساطت فیض 
نفس مکتفی، امکان ترقی طبیعیات تا مقام انسان کامل را فراهم 
کرده چرا که جسم جامد از طریق نفس جسمانی الحدوث انسان، 
می تواند با حرکت جوهری خود از نطفه تا مرحله وحدت حقه 
ارتقا یابد و تبدالت ذاتی و جوهری خود را به نحو استمرار و 

اتصال ادامه دهد.8 

ج( وحدت حقه ظلیه نفس تحت وحدت حقه حقیقیه

نفس به سبب تبدالت ذاتی جوهری بر سبیل اتصال و استمرار 

4. همان، ص 322.
5. همان، گنجینه گوهر روان، 214، 215.
6. همان، سرح عیون، عین 36، ص 34.
7. همان، گنجینه گوهر روان، ص 20.

8. حسن زاده آملی، ادله ای بر حرکت جوهری، 5۹.
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نفس در قوص صعود چون با 
یافت،  اتحاد وجودی  عقل بسیط 

نفس  آنها  عقالنیه  حقائق  تمامی 
در  و  انسان کامل می گردند  حقیقت 
بر  که  است  کامل  انسان  حقیقت 
از درجات، تعین  حسب هردرجه ای 

حاصل  مخصوص  اسم  و  خاص 
می نماید.

حقه  وحدت  به  وجودیش  ارتقای  و  اعتالء  به  طبع  مقام  از 
حقیقیه ظلیه می رسد و کون جامع می شود. وحدت نفس ناطقه 
از  نفس  که  معنی  بدین  است.  عددیه  وحدت  فوق  انسانی، 
حرکات جوهری و استکماالت ذاتی صاحب وحدت حقه ای 
می گردد که ظل وحدت حقه حقیقیه وجوبیه الهیه خواهد بود؛ 
به گونه ای که طبیعت و بدن جسمانی آن، أنزل مراتب آن و قلب 
او، عرش الرحمن می شود ثم أقرأ و إرقه. این است مفاد حدیث 
نبوی: »من عرف نفسه فقد عرف ربه«. و بدان که فصل اخیر 
انسان در حقیقت فصل الفصول و صوره الصور است و سیر سایر 
فصول طبیعی برای رسیدن به صورت است. یعنی به نحو تغییر 
استکمالی که لبس فوق لبس است نه خلق و لبس، در صراط 

انسان اند.1

د( همسنخ باری تعالی شدن

با دانستن هر حقیقت علمی کلی بابی از عالم غیب 
به روی نفس انسانی گشوده می شود؛ چه این 

که علم وجودی نوری و محیط و مبسوط 
درجه  درجه  همچنین  و  است.  بسیط  و 
که بر نردبان معرفت ارتقاء می یابد، سعه 
وجودی او و گسترش نور ذات او و اقتدار 
و استیالی وی بیشتر شده و آمادگی برای 
انتقاالت بیشتر و قوی تر و شدیدتر و سیر 
علمی بهتر پیدا می کند تا کم کم مفاتیح 

حقایق را به دست می آورد.
 اگر استعدادش تام باشد و واجب تعالی هم که 

فیاض علی االطالق است، به مرحله عقل مستفاده می رسد و 
به عبارت دیگر عقل بسیط می شود که عقل بسیط، علم بسیط 
است؛ یعنی وجودی است که از سعه نوریت و جامعیتش حایز 
همه انوار معارف حقاه است و جمیع اسمای الهی را به استثنای 
اسمای مستأثره واجد است؛ پس چنین کسی خزانه علوم و مظهر 
تمام و کامل »عّلم آدم االسماء کلها« می گردد و به مقام شامخ 
والیت تکوینیه و خلیفه اللهی می رسد و در قوت عقل نظری و 
عقل عملی به غایت قصوی نائل می شود و به تعبیر شریف شیخ 
رئیس در آخر الهیات شفاء »کاد أن یصیر ربا أنسانیاً و کاد أن تحل 
عبادته بعد اهلل تعالی و هو سلطان العالم االرضی و خلیفه اهلل فیه«.2
و سپس به »اهلل من ورائهم محیط« رسد و دریابد که اسماء حسنی 
و صفات علیایش به وجود احدی عین ذات صمدی اویند و فقط 
تغایر مفهومی دارند. آنگاه بسیاری از افعال و آثار خود را به همین 
مثابت در هر نشأت به حکم همان نشأت ارتقاء دهد و در تطابق 

کونین نتایجی بدست آورد.3

1. حسن زاده آملی، ادله ای بر حرکت جوهری، صص 5۹ و ۹1.
2. همان، یازده رساله، ص 311 )رساله إنه الحق(.

3. همان، گنجینه گوهر روان، ص 28.

ه( مقام ربوبیت انسانی

نتیجه تکامل و ترقی وجود نفس ناطقه، سلطه و ربوبیت او بر 
کائنات است. »این انسان است که در جمیع موجودات و در همه 
عوالم و مراتب سیر علمی می نماید و وی را مقام وقوف نیست 
و به هر رتبه و درجه ای که رسیده است، در آن مرتبه توقف 
نمی کند و به مرتبه باالتر عروج می یابد و متصف به صفات 
کمالیه جمیع موجودات می گردد و بر همه تسلط می یابد و به 
حقیقه الحقائق که حیات مطلق و جمال و جالل مطلق است، 
می رسد و به اذن او که اذن فعلی و اتصاف کماالت وجودی 
است، می تواند در ماده کائنات تصرف کند و رب انسانی شود و 

خلیفه اهلل گردد و کار خدایی کند«.4
ایشان در جای دیگر می فرماید: »نفس در قوص صعود چون با 
عقل بسیط اتحاد وجودی یافت، تمامی حقائق عقالنیه و رقائق 
برزخیه آنها نفس حقیقت انسان کامل و از اجزای ذات او 
بر  که  است  کامل  انسان  حقیقت  در  و  می گردند 
حسب هردرجه ای از درجات، تعین خاص و 
اسم مخصوص حاصل نموده و بدین جهت 
انسان کامل را جائز است که آثار تمام آن 

تعینات را به حقیقت خود اسناد دهد.5

4. پاسخ به دو پرسش

با  عالمه  علم النفس  تفاوت  الف( 
اومانیسم چیست؟

عالمه حسن زاده در ترسیم نظام علم النفسی خود، 
تحت تأثیر دیدگاه های عرفانی و شطحیات صوفیان، در ترفیع 
جایگاه انسان به افراط مبتال گشته اند و نظریات ایشان گاه صبغه 
اومانیستی به خود گرفته است. به عنوان مثال ایشان انسان را 
محور و میزان همه چیز قرار می دهد »آنکه در ارزش تکوینی 
انسان تعقل کند، او را مکیال هرچیز و میزان قدر و قیمت آن 
داند؛ یعنی علم و حس انسانی را معیار معلومات و محسوسات 
یابد و ارزش هر موجود را به وجود انسان و بهره بردن وی از آن 

و به تمدن جامعه انسانی وابسته بیند. 
این انسان است که در جمیع موجودات و در همه عوالم و مراتب 
سیر علمی می نماید و وی را مقام وقوف نیست و به هر رتبه و 
درجه ای که رسیده است، در آن مرتبه توقف نمی کند و به مرتبه 
باالتر عروج می یابد و متصف به صفات کمالیه جمیع موجودات 
می گردد و بر همه تسلط می یابد و رب انسانی می شود و کار 
خدایی می کند«.6 ایشان همچنین درباره مسئولیت و سرنوشت 
انسان، همانند اومانیست ها تمام مسئولیت را به وی می سپارند 

4. همان، ص 32.
5. دروس اتحاد عاقل به معقول، ص 344.

6. همان، گنجینه گوهر روان، ص 32.
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و تنها عامل سازنده انسان را علم و فعالیت و عمل خود انسان 
می دانند: »انسان در حقیقت معجون افعال و احوال و نیات و 

سعی خود است »لیس لالنسان إال ما سعی«.1
این دیدگاه ها، تا حد زیادی با اومانیسم همراه است چرا که اساس 
فلسفه اومانیسم، بر ارزشگذاری به منزلت و مقام انسان نهاده 
شده است. این فلسفه انسان را معیار و میزان همه چیز قرار داده 
و سرشت انسانی و حدود و عالئق طبیعت آدمی را به عنوان 
موضوع اتخاذ کرده است. اومانیسم در پی آن است که روح 

آزادی، خودمختاری و خودرهبری انسان را احیا کند.
 در این دیدگاه، هر فردی به خاطر زندگی و اعمالش مسئول 
است و می تواند رد هر زمانی به طوری از طریق آگاهی و اراده 
خالقانه در نظرات یا رفتارش تغییر ایجاد کند. در این دیدگاه 
خداوند در سرنوشت آدمی هیچ گونه نقشی نداشته و خرد انسان 
برابر با خرد خداوندی قلمداد شده و آدمی خود خالق حیات و 

سرنوشت خویش است. عقل انسانی رهبری بشر را به 
عهده می گیرد و دین از فرماندهی خارج می شود.2

در پاسخ به این سوال، توجه به چند تفاوت 
عمده میان تفکر اومانیستی و صدرایی درباره 

نفس راهگشاست:
بر  تأکید  با  اومانیسم  انسانی:  1.منزلت 
در  را  او  منزلت  انسانها،  اختیار  قدرت 
آزادی، خودمختاری و خودمحوری در تمام 

عرصه ها دانسته و در پی آن است که انسان 
را بر طبیعت و تاریخ مسلط و حاکم گرداند؛ از 

این رو در برابر هر نوع دین باوری به مقابله برمی خیزد 
و دین را در ستیز کامل با آزادی و اختیار بی قید و شرط انسان 
می داند و او را بی نیاز از هر نوع الگوی مذهبی و مبدأ متعالی 

معرفی می نماید. 
بنابراین منزلت انسان در مکتب اومانیسم، متوقف بر تقابل و حفظ 
استقالل از هر عامل خارجی، از جمله خداست. این منزلت، 
تبیین عالمه  براساس  اما  تعریف می شود.  در عرض خداوند 
حسن زاده، ارتقاء و منزلت یافتن نفس ناطقه در گرو معرفت و 
عمل اوست. انسان در صورتی به مقام فوق تجرد عقلی می رسد 
و خلیفه اهلل و میزان همه چیز می شود که از سویی با معارف عقلی 
و شهودی فوق عقلی و از سوی دیگر با ملکات نفسانی اتحاد 

یابد و مظهر اسماء الهی گردد. 
»انسان بدین ملکه، ُملک و سلطان و اقتدار بر تصرف در ماده و 
إعمال اعمال خود می یابد؛ قوه نظری و قوه عملی، به منزله دو 
بال نفس اند که بدانها به اوج حقایق طیران می کند؛ رئیس کماالت 
معتبر در قوه نظری، معرفه اهلل است و در قوه عملی، طاعه اهلل. 

1. همان، ادله ای بر حرکت جوهری، ص 35.
2. ابراهیمیان، سیدحسین، انسان شناسی اسالم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، ص ۹8-
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و به حسب مراتب فعلیت این دو قوه، انسان را درجات است.3 
بنابراین منزلت حاصل برای انسان در نظام علم النفس عالمه، در 

اثر عبودیت خدا و در طول اوست.
2.آزادی: باور و تأکید بر اختیار و آزادی انسان، از ارکان مکتب 
اومانیسم است. تفسیر آنها از آزادی، آزادی تکوینی و تشریعی 
را شامل است. به عبارت دیگر، اومانیسم عالوه بر آن که قدرت 
اختیار و آزادی انسان در تصمیم گیری را تصدیق می کنند، لزوم 
تبعیت و تعبد انسان در برابر هر موجودی را نیز نفی می کنند. 
از دیدگاه آنها انسان می تواند در هر زمانی با اراده خالقانه در 
نظرات یا رفتارش تغییر ایجاد کند و نیازمند به پیروی از هیچ 

مرجعی نیست.
 از این رو عقیده به آزادی در این دیدگاه، در مقابل عبودیت و 
بندگی خداست. در مقابل، اسالم آزادی انسان را تنها در حوزه 
را  آن  اجازه سلب  مرجعی  هیچ  به  و  می داند  محترم  تکوین 
نمی دهد. به گونه ای که حتی خدا در مقابل اصرار 
بندگان به امری که موجب سلب اختیار از 
آنها می شود)مانند انزال ملک(، آن را نافی 

اختیار بشر و بنابراین ناشدنی می شمارد. 
اما اسالم انسان را در مقام تشریع، آزاد و 
رها نمی داند و برای او تکلیف معین کرده 
است و همین تکالیف شناختی و رفتاری 
است که سازنده حقیقت نفس ناطقه است 
»نفس ناطقه، همان ساخته از علم و عمل 

خود است«.4
3.مسئولیت و سرنوشت: مکتب اومانیسم، انسان 
را بر مبنای اختیار و آزادی اش، مسئول سرنوشت خود می داند و 
با برابردانستن خرد انسانی با خرد خداوندی، به کفایت آن برای 
اداره امور زندگی انسان حکم می کند و اینگونه، نقش آفرینی خدا 
در عرصه زندگی را بی مورد می شمارد. مسئولیت انسان در مقابل 
اعمال و سرنوشت خود و دیگران در مکتب اسالم نیز پذیرفته 
است و چنانکه بارها گذشت، حقیقت نفس انسانی، حاصل 
باورها و ملکات اوست. اما تفاوت در اینجاست که اسالم، خرد 
انسانی را برای راهیابی به مسیر مستقیم سعادت، ناکافی می داند و 
در کنار عقل که حجت درونی نامیده شده است، حجتی بیرونی 
یعنی پیامبر را نیز برای راهنمایی انسانها به سمت باورها و اعمال 
صحیح، تدارک دیده است. »إنا هدیناه السبیل إما شاکرا أو کفورا«.
 بنابراین نظام انسان شناسی عالمه حسن زاده که برپایه عبودیت 
و سلوک بنا شده، اصولی بیگانه با مکتب اومانیسم را دربرگرفته 
است. و در نهایت، نکته مهمی که توجه به آن هر نوع مقایسه 
و تشبیه میان مکتب اومانیسم و علم النفس عالمه حسن زاده را 

3. حسن زاده آملی، گنجینه گوهر نفس، ص 16.
4. همان، ص 211.

انسان،  به  اومانیست ها  توجه 
و  بهره  و  انسان  آنها  است؛  اصالی 
لذات دنیوی او را اصل قرار می دهند؛ 
اما عالمه حسن زاده  از پرداختن به 
برای شناخت  انسانی و تالش  نفس 

آن، رب خود را طلب کرده است.
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مردود می کند، آن است که توجه اومانیست ها به انسان، اصالی 
است؛ آنها انسان و بهره و لذات دنیوی او را اصل قرار می دهند 
و اگر برخی از آنها به خدا نیز معتقدند، باز هم ارزش و آزادی 
انسان، هدف است و خداوند و قدرت او و تعالیم مذهب، تنها 
وسیله ای برای تحقق آن هدف اند.1 اما عالمه برپایه حدیث »من 
عرف نفسه فقد عرف ربه«، از پرداختن به نفس انسانی و تالش 
برای شناخت آن، رب خود را طلب کرده است؛ به عبارت دیگر، 
فیلسوفان اسالمی نفس ناطقه را نردبانی برای رسیدن به خدا و 
همه سعادات و کماالت می دانند2 و نگاهی غیر اصالی به آن دارد. 
افزون بر آن که پرداختن آنها به نفس، نه برای تأمین لذات آن، 

بلکه برای شناخت آن و ترقی آن است.

ب( چه تفاوتی بین نفس انسان و خداوند باقی می ماند؟

عالمه حسن زاده، برای نفس مقام فوق تجرد قائل اند و معتقدند 
نفس در این مقام ماهیت ندارد و وجود محض است: »چون 
نفس ناطقه وجودی بسیط است و او و مافوق او إنیّات صرفه 
و وجودات محضه اند، مشوب به ظلمت ماهیت نیست و مجرد 
از ماهیت است.«3 اگر وجود بسی صرف و ماهیت نداشتن را 
برای نفس ناطقه بپذیریم، چه تفاوتی میان انسان و خداوند باقی 

می ماند؟

1. ابراهیمیان، سید حسین، همان، ص 101.
2. حسن زاده آملی، دروس معرفت نفس، درس 100، ص 318.

3. همان، ص 321.

به نظر می رسد مدعای فیلسوفان صدرایی این است که نفس 
ناطقه چون مجرد و بسیط است و با کسب معارف و ملکات 
و اتحاد با مدرکات و اعمال ترقی می کند، در میزان و حد رشد 
و ترقی خود، مقهور هیچ دلیلی نیست. به عبارت دیگر دلیلی بر 

وجود حد و مرزی برای رشد نفس وجود ندارد.
 بنابراین هیچ مرتبه و مقام وجودی ای وجود ندارد که به عنوان 
خطوط قرمز و مرزهای رشد نفس ناطقه تعیین شود؛ یعنی هیچ 
مقام تعیین شده و غیرقابل تخطی ای ندارد. از این رو می تواند به 
مقام مظهریت اسماء الهی برسد و به مقام ربوبیت انسانی دست 
یابد. اما این بدان معنا نیست که وجود نفس ناطقه، یک وجود 
محض و صرف است و خود این وجود هیچ گونه قید و مرزی 
ندارد. به عبارت دیگر آنچه که قید و حد ندارد، میزان رشد این 

وجود است نه خود این وجود. 
بنابراین نفس ناطقه نیز حد به معنای نفاد و حد عدمی وجود دارد 
و هیچ گاه به وجود محض و بی نهایت الهی نمی رسد و همچنان 
فقیر و ممکن باقی می ماند. عالمه حسن زاده در توضیح این مقام 
می گوید: »این شبهه مغالطه ای است از باب اشتراک لفِظ حد میان 
طرف شیء و نفاد و انقطاع شیء و میان حد منطقی«؛ نفس ناطقه، 
حد به معنای حد منطقی ندارد اما حد به معنای نفاد، دارد. »نفس 
گوهری بسیط و وجود بحت و ظل وجود صمدی حق تعالی 
است که موجودی مجرد از ماهیت است؛ چراکه ماهیت حکایت 
از حد و قصور شیء و ضعف و نقص آن دارد و حال این که 
نفس را حد یقف نیست؛ لذا حد منطقی برای او نیست هرچند او 

را نسبت به مافوقش، حد به معنی نفاد است. 
بنابراین ترکیب از جنس و فصل و مشابه آن بر او صادق نیست 
زیرا مرکب از جنس و فصل، همان ماهیت است؛ و چون مجرد 
از ماهیت است، فوق مقوله است؛ زیرا موجود مجرد از ماهیت، 
وجود است؛ و وجود، نه جوهر است و نه عرض؛ یعنی فوق 
مقوله است. و مجرد از ماهیت بودنش، منافات با ممکن بودنش 
ندارد«.4 ایشان سپس کالمی از حاجی سبزواری ذکر می کند که 
ایشان نفس ناطقه را »وجود محض« نامیده اند و در توجیه کالم 
ایشان می گوید: »یعنی احکام وجود بر او غلبه دارد و آثار ماهیت 
در آن اندک است چرا که ماهیت حکایت از حد و قصور شیء و 

نقص آن دارد و حال اینکه نفس را حد یقف نیست«.5

4. همان، گنجینه گوهر روان، صص 326-320.
5. همان، یازده رساله، ص 32۹ )رساله إنه الحق(.
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بخواند،  درس  بخواهد  اگر  »طلبه 
می تواند هم ادیب، هم فقیه، هم 
بشود.  طبیب  هم  و  ریاضی دان 
همین گونه که بوده اند. این گونه که 
من بگویم عالم یک فن بشوم، این 
خواندن  درس  از  و وحشت  ترس 
مرحوم  بیانات  از  )فرازی  است. 

حسن زاده آملی در جمع طالب(



فصل سوم

 فقیه جامع نگر
نویسنده:  عقیل امراهلل پور

طلبه سطح چهار و دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی
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1. مناهج فقهی موجود

فقیهی را می توان دارای مکتب فقهی دانست که حداقل مبنا و 
سبک ویژه و متمایزی برای رسیدن به احکام شرعی دنبال کند. 
اما اگر صرفاً روش خاصی در حوزه استنباط احکام دنبال کند، 
باید نام منظومه فکری وی را، »منهج فقهی« نام نهاد؛ بنابراین 
برخالف دیدگاه برخی نویسندگان گران قدر1، نمی توان نام مکتب 
فقهی بر منظومه فکری هیچ کدام از فقهای معاصر بعد از شیخ 

انصاری نهاد2. 
عالمه حسن زاده از جمله علمایی است که اگرچه به مباحث 
فقهی ورود کرده و نظریات پراکنده ای در این باب دارد؛ ولی 
نمی توان مکتب فقهی منحصر به فردی را برای تفقه ایشان معرفی 
کرد. از این رو صرفا باید در مورد منهج و روش فقاهتی که قابل 
استناد به نظریات فقهی ایشان باشد، سخن گفت. در مورد مناهج 
مختلف فقهی پژوهش های مختلفی انجام شده اما هیچ اثری در 

مورد بُعد فقاهتی عالمه صورت نگرفته است؛ چه رسد 
به کشف منهج فقهی ایشان. 

چه بسا همین رویکرد در محققین سبب شده 
تا عالمه حسن زاده مورد طعنه افرادی قرار 
فقه،  در  ایشان،  که  کنند  بگیرند و تصور 
بحث  از  قبل  ندارند.  گفتن  برای  حرفی 
باید دانست  در مورد منهج فقهی عالمه، 
که عناصر و مقومات یک منهج که با تغییر 

در هرکدام از آنها، مناهج گوناگونی به وجود 
می آیند، عبارت اند از:

و  استنباط  و  معرفت  برای  گزینش شده  مصادر  الف( 
تفاهم.

ب( برخورد با آن مصادر، تحدید و تعریف آن و تعیین حوزه 
استفاده از آن.

آنها به ویژه در وقت  ج( عرض و مقارنه مصادر و رتبه بندی 
تعارض و ناسازگاری3. 

اگر فقیه استحسان یا سد ذرایع را از مصادر خود به شمار آورد، 
مسلماً منهج فقهی او، بر خالف فقیهی خواهد بود که به جای این 
دو، عقل را از مبانی خود در نظر بگیرد. حال اگر دو فقیه هر دو 
عقل را از مصادر خود در نظر بگیرند اما در تعیین محدوده آنها 
و یا تعریف از آن اختالف داشته باشند، این دو نیز منهج مختلفی 

برای استنباطاتشان برخواهند گزید.
باشند  نداشته  اختالفی  عقل  منبع بودِن  در  دو  هر  اما چه بسا   
و همچنین در حدود و ثغور آن نیز متفق القول باشند؛ اما در 

1. اخوان صراف، زهرا )1387(، مکتب شناسی آیت اهلل بروجردی، بوستان کتاب، ص 
.84

2.  رحیمی، مجتبی )13۹8(، روش شناسی اجتهاد، دارالفکر، جلد اول، ص ۹8.
دینی، ش 34،  معارف  در  تحقیق  مناهج عمده   ،)1383( ابوالقاسم  علیدوست،   .3

فصلنامه علمی قبسات، ص 77.

مقایسه با منابع دیگری مثل اجماع یا سنت اختالف پیدا کرده 
و اولویت بندی مختلفی داشته باشند، در نتیجه دو منهج مختلف 

برگزینند4. 
آنچه در فقه موجود شاهدیم این است که مشهور فقها فی الجمله 
ورود و خروج خاصی به مسائل فقهی - اصولی دارند؛ به گونه ای 
که ابتدا از ادله نقلی یعنی قرآن و روایات و اجماع شروع می کنند، 
آنگاه به سیره عقاًل یا دلیل عقلی می رسند؛ حتی در اموری که ذاتًا 

تعبدی نیستند نیز به همین شیوه عمل می کنند.
 برای مثال عالمه حسن زاده در هنگام بحث از »مصالح و مفاسد 
واقعی« که یکی از مسائل فقهی و ذاتاً عقلی است، می فرمایند: 
»همه کلمات وجودی اعّم از تکوینی و تشریعی و احکام مستکن 
و مستجّن در آنها و متفّرع و مبتنی بر آنها، بر اساس رصین و 
اصیل و قمین حکم و مصالح الهی )جّلت عظمته( است و اگر 
گویی تشریع از متن تکوین برخاسته است و از سّر و باطن آن 
پدیدآمده است: محض صواب و منطق صدق أولوا 

األلباب و وسائط فیض الهی است«. 
آیات  سراغ  به  ابتدا  مسئله  تبیین  در  یا   
مزید  به عنوان  تمیز!  اهل  »ای  می روند: 
بصیرت در بیان این کلمه علیا که تشریع 
از تکوین برخاسته است، در این روایت و 
نظایر آن تدبّر بفرما: قرب اإلسناد عن عبداهلل 
بن الحسن عن علی بن جعفر عن أخیه 
بیض  عن  سألته  قال:  علیه السالم  موسی 
أصابه رجل من أجمه ال یدری بیض ما هو 
هل یصلح أکله؟ فقال: إذا اختلف رأساه فال بأس 

و إن کان الرأسان سواء فال یحّل أکله ...« 5.
یکی دیگر از منهج های مشهور فقها بحث روش تفسیری است 
که نسبت به متون منبع در پیش می گیرند. مشهور در هنگام تفسیر 
متون به عرف مراجعه می کنند و حتی برخی آن را از شرایط 
اجتهاد دانسته اند. اما فردی مثل شیخ انصاری)ره(، روش فراعرفی 
و دقت های غیرعرفی را در تفسیر متن دنبال می کند6. با این همه 
چند شاخص اساسی در فقه شیعه به چشم می خورد که اگر 

رعایت نشود، انحراف تلقی می شود، از جمله؛ 
الف(  منابع7                  

بررسی  و  اجتهاد   ،)1387( اسالمی  علوم  فرهنگستان  نک:  بیشتر  مطالعه  برای   .4
روش های آن.

5. حسن زاده، )1373(، هزار و یک کلمه، بوستان کتاب، جلد 6، ص 10 تا 12، در 
کلمه 132 کتاب هزار و یک کلمه نیز می فرمایند: »تشریع از سّر و باطن تکوین پدید 

آمده است«.
6. توضیح بیشتر نک: رحیمی، مجتبی )13۹8(، روش شناسی اجتهاد، دارالفکر، جلد 

اول.
7. همانطور که بین فقها مشهور است، فقه شیعه متکی بر چهار منبع اصیل و محکم 

است: قرآن، سنت، عقل و اجماع.

جمله  از  حسن زاده  عالمه 
علمایی است که اگرچه به مباحث 
فقهی ورود کرده و نظریات پراکنده ای 
در این باب دارد؛ ولی نمی توان مکتب 
فقهی منحصر به فردی را برای تفقه 

ایشان معرفی کرد.
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ب( تبعیت از علم1                  
 ج( پیروی از روش عقالئی در تفسیر متن2. 

2. منهج عالمه 

بعد از بیان مقدمات و شناخت شاخص ها، نوبت به تطبیق موارد 
پیش گفته با بیانات عالمه ذوفنون می رسد.

الف( جایگاه علم اصول و فقه

عالمه حسن زاده مواردی از جمله لغت، صرف، نحو، رجال، 
درایه، تفسیر و جوامع روایی را الزمه کار فقیه و آنها را ابزار 
و وسائل فقه می دانند که فقیه برای استنباط در مسائلش به آنها 
محتاج است3. همچنین ایشان جزوه ای دارند به نام »ُکّراسه ای در 
فن اصول فقه« که می تواند بیانگر نگاه ایشان به اصول فقه باشد 

چرا که از اصول، تعبیر به فن شده است. 

ایشان در ذیل کلمه 48۹ از کتاب هزار و یک کلمه، وقتی به 
مناسبتی نام دو کتاب »عده االصول« شیخ طوسی و »قوانین االصول« 
میرزای قمی می آورند، می فرمایند: »والحق أّن الکتابین المذکورین 
فی فّن أصول الفقه من أجّل الکتب المدّونه فیه و أنفعها«4. استاد 
در مقدمه ای که بر کتاب » المدخل الی عذب المنهل » نوشته اند 
همان ابتدا می فرمایند: »و بعد فإّن نظام الفقه و قوامه بأصوله و 
ذلک ألن تلک األصول قواعد کّلیه هی ذرائع إلی بغیه األحکام 
الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه؛ فال مناص لمن حاول أن ینال 
منّه االجتهاد و یرزق ملکه االستنباط فی معرفه الفروع الفقهیه إاّل 
أن یرتاض و یتدّرب فی أصولها کما کان دیدن الفقهاء و دأبهم من 

أصحاب أئّمتنا علیهم السالم کذلک أیضا.«
 در ادامه می فرمایند: »اقول: األصل جمع و متن و عباره اخری 

1. در فقه شیعی تمام ادله ای که بر احکام اقامه می شود یا باید خوْد مفید علم باشد یا 
حداقل حجیتش بر اساس علم باشد.

2. از همین روست که قرآن نیز به زبان قابل فهم برای بشر نازل شده است و انبیاء 
مأموریت داده شده اند که به زبان قوم سخن بگویند. حجیت ظواهر و حجیت قول ثقه 

و تخصیص عام و تقیید مطلق و ... از مواردی است که متفاهم میان افراد بشر است.
3. بدیعی، محمد )1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، انتشارات تشیع، ص 83.

4. حسن زاده، )1373(، هزار و یک کلمه، بوستان کتاب، جلد 5، ص 341.

االصل کّلی و الفروع جزئیاته و ان شئت قلت: األصل قضاء و 
الفروع المستنبطه منه أقداره و تلک األقدار و الفروع ال تنتهی الی 

حّد بل تستنبط من االصل علی ما یقدر المستنبط منه.« 5

ب(جایگاه علوم دیگر

باتوجه به مسائل پیش گفته، می توان مدعی شد که ایشان مثل 
مشهور فقهای منهج قم یک نگاه ابزاری به علم اصول دارند؛ 
هرچند می توان از بیانات ایشان استنباط کرد که همه علوم برای 
این است که انسان به قرب نزدیک شود نه این که علوم، آن قدر 

فربه شوند که خود حجاب شوند6.
 ایشان در جواب سؤالی بعد از بیان اهمیِت علومی غیر از علم فقه 
و اصول می فرمایند: »البته فوق همه اینها این است که راه بیفتیم، 
اینها همه، عرفان، فقه و اصول علمی است، آن چیزی که به انسان 
نفع می دهد این است که انسان راه بیفتد، انسان باید دارا شود نه 
صرفاً دانا! دانای مفهومی صرفاً کافی نیست« 7. در جای دیگری 
در پاسخ به سؤال اهمیت فقه و اخالق می فرمایند: »حقیقت امر 
این است که این نشئه به اصطالح حضرات اهل عرفان، تجلیه، 
تخلیه و تحلیه دارد؛ تجلیه را فقه اداره می کند و تنها فقهی که 
تجلیه را اداره می کند مذهب حقه جعفری است و امکان ندارد که 
بشر بدون فقه باشد؛ لذا فقه نیاز به اخالق دارد و اخالقیون هم 
نیاز به فقه دارند« 8. به همین ترتیب حضرت عالمه از علومی مثل 
طب و ریاضی و هیئت نام می برد که فقیه به آنها نیازمند است۹. 

ج( منطق وحی

در منهج عالمه حسن زاده، فقیه مسائل را سنخ شناسی می کند و 
به فراخور هر بحثی از علوم متفاوت که صاحب ملکه آن هست، 
بهره می گیرد. ایشان اگرچه که به طور خاص این عبارت را در 
مورد منهج فقهی خود به کار نبرده اند، ولی براساس بیانات ایشان 
در جای جای این منظومه، می توان این منهج را »منطق وحی« 

نامید.10.
 ایشان بیان می کنند که قرآن این منهج را بر ما گشوده است: »قرآن 
کریم؛ ابواب، شعب گونان علوم را از فنون ادبیات و علم تجوید 
و قرائت گرفته تا علم حدیث و رجال و اصول و فقه و رشته های 
ریاضی و علم اخالق و حکمت متعالیه و عرفان و سیروسلوک 

5. حسن زاده، )1373(، هزار و یک کلمه، بوستان کتاب، جلد 2، ص 4۹7 تا 4۹۹.
6. بدیعی، محمد )1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، انتشارات تشیع، ص 

121 و 26۹.
7. غرویان، محسن )1377(، در محضر استاد حسن زاده آملی، دفتر نشر برگزیده، 

ص 3۹.
8. حسن زاده، )1373(، هزار و یک کلمه، بوستان کتاب، جلد 2، ص 1۹8. این نگاه آثار 
متعددی را در فقه به دنبال خواهد داشت که برای مطالعه بیشتر نک: اکبرنژاد، محمدتقی 

)13۹8(، کالم فقهی، انتشارات دارالفکر، ص 484 تا 48۹.
۹. بدیعی، محمد )1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، انتشارات تشیع، ص 

.10۹
10. همان، ص 115.
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مسیر تکاملی انسان بروی انسان گشوده است« 1.

3. منابع استنباط از نگاه عالمه

برای تکمیل بحث باید نوع تلقی عالمه در مورد هرکدام از منابع 
را مدنظر قرار داده و در انتها ویژگی های منهج عالمه را بر شمریم.

الف( عقل

عالمه حسن زاده در تعریف عقل می فرمایند: »عقل به معنی زانوبند 
شتر است وقتی مست می شود آن را می خوابانند و می بندند که 
حرکت و فرار نکند، عقال که اعراب بر سر می نهند از همین قبیل 
است. بهرحال عقل در انسان به منزله زانوبند شتر است که جلوی 
مستی و سرکشی را می گیرد، آدمی که عقل ندارد مانند شتر مست 
است که زانویش را نبسته خود را به این طرف و آن طرف میزند، 

مهار می رباید و اداره کردنش مشکل است« 2.
ایشان علم را آن چیزی می داند که در کتاب و سنت باشد از 
همین رو، بین عقل و نقل تضادی نمی بیند. ایشان معتقدند عقل 
و نقل در طول هم هستند و اگر همان مطالب کتاب و سنت را 

در رتبه ای باالتر و با دیدی عمیق تر بنگریم، حکمت 
خواهد بود. ایشان به تبعیت از مالصدرا فلسفه ای 

که مخالف کتاب و سنت باشد را اساساً فلسفه 
نمی دانند3. از جمله مباحثی که آثار متعدد 
فقهی برآن بار می شود4 و به آن پرداخته اند، 
بحث مصالح و مفاسد واقعی هست که 

عقل می تواند به آنها رهنمون گردد5.
عالمه برخالف برخی فقها معتقدند که عقل 

در طول کتاب و سنت است و بیان شد که 
عقلی که ضد نقل باشد را قبول ندارند.  اساساً 

روشن است که این نگاه با نگاهی که اخباری ها به عقل 
فرمودند:  تا آسمان. چنان که  میان زمین  فاصله ای است  دارند 
»مرحوم طریحی در مجمع البحرین )ماده ف ر ع( آورده است 
که: و فی الحدیث الصحیح عن زراره و ابی بصیر عن الباقر)ع( و 
الصادق)ع( قاال علینا أن نلقی علیکم االصول و علیکم ان تفرعوا. 
پس اجتهاد فقهی در زمان ائمه)ع( بود نه چنان که اخباری گوید«6.

1. حسن زاده، حسن )1364(، مجموعه مقاالت، اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 
اسالمی، ص 153.

2. حسن زاده، حسن )13۹6(، هزار و یک نکته، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ص 
70۹ تا 711.

3. غرویان، محسن )1377(، در محضر استاد حسن زاده آملی، دفتر نشر برگزیده، 
ص 18.

4. اکبرنژاد، محمدتقی )13۹8(، کالم فقهی، انتشارات دارالفکر، ص 100 تا 167.
5. حسن زاده، )1373(، هزار و یک کلمه، بوستان کتاب، جلد 6، ص 12.

6. حسن زاده، حسن )13۹6(، هزار و یک نکته، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ص 
.156

ب( اجماع 

عالمه در ورود به مباحث تفسیری، چه تفسیر روایات و چه 
تفسیر آیات، نقش ویژه ای برای اجماع قائل اند و معموالً ابتدا 
اجماع را مطرح می کنند و بعد به سراغ بررسی ادله دیگر می روند 
مثاًل برای اثبات اینکه »بسم اهلل الرحمن الرحیم« جزء سوره ها 
هست، به اجماع استناد می کنند. این مسئله را در مورد عدم 
تحریف و زیاده بر قرآن نیز استفاده کرده اند7. از موارد دیگری 
که ایشان اجماع را مقدم بر ادله دیگر کرده اند می توان به مبحث 
»قبله« اشاره کرد. ایشان بعد از اینکه می فرمایند: »قبله کل احدما 
بنیت علیه الکعبه من مقدار الفضا المساوی للبیت ای لجرم الکعبه 
محاذیه لها علوا و سفال من عنان السماء الی تخوم االرض، سواء 
کان قریبا منه أو بعیدا عنها، متمکنا من مشاهدتها أو غیر متمکن، 
داخال فی المسجد أو الحرم أو خارجا عنها« بالفاصله می فرمایند: 

»و العبره بنفش البنیه اجماعا ...« 8.

ج( سنت

و  علوم  همه  عالمه  که  کرد  بیان  می توان  به روشنی 
به  رسیدن  برای  می بیند  ابزاری  را  مسائل 
حقیقت مطلق؛ فلذا معامله ای که با کتاب 
منبع  دو  از  هیچ کدام  با  می کند  سنت  و 
پیش گفته ندارد۹. این از بیانات ایشان است 
که می فرمایند: »این کتب اخبار و جوامع 
روایی و صحف اهل بیت عصمت و وحی 
اسرار  و  بطون  بیانگر  همه  نورند،  همه 
شد  را  انسان  انسان سازند.  همه  قرآن اند، 
روحی و عقلی می دهند. او را به خدایش 
آگاهی می دهند و به حقیقت توحید که یکی 

دیدن است می کشانند و می رسانند«. 
به  سنت مکتوب،  ایضاً  امام و  اهمیت جایگاه  بیان  ایشان در 
داستانی در صدر اسالم اشاره دارند که بین دو نفر که یکی از آنها 
شیعه اثنی عشری بود، مشاجره ای در خصوص اصول عقاید رخ 
داد. آن دیگری به شیعه گفت که هرکداممان که مغلوب شد باید 
به دین دیگری درآید. آن شیعه که عاقل بود گفت: اگر من غالب 
شدم تو باید به دین من آیی اما اگر من مغلوب شدم، حق ندارم 
از تو تبعیت کنم زیرا من امام دارم فلذا اگر خودم نتوانم جواب 

بدهم، جواب گو دارم.
 عالمه می فرمایند: این شخص به حق الیقین حق را از باطل تمییز 

محمدی  )عبدالعلی  نشده  تحریف  هرگز  قرآن   ،)1371( حسن  حسن زاده،   .7
شاهرودی(، انتشارات قیام، ص 34 و 64.

8. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفه الوقت و القبله، مؤسسه نشر اسالمی جامعه 
مدرسین، ص 511.

۹. بدیعی، محمد )1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، انتشارات تشیع، ص 
.122

بیان کرد که  به روشنی می توان 
عالمه همه علوم و مسائل را ابزاری 
حقیقت  به  رسیدن  برای  می بیند 
مطلق؛ فلذا معامله ای که با کتاب و 
سنت می کند با هیچ کدام از دو منبع 

پیش گفته ندارد.
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داده است1.  رویکرد ایشان یک رویکرد تفسیر »انفسی«2 است هم 
نسبت به کتاب و هم نسبت به سنت. ایشان با تمسک به کتاب 
مبین، دو منهج آفاقی و انفسی را مطرْح و منهج انفسی را مهم تر 
از منهج آفاقی برمی شمرند3. شاید به همین خاطر باشد که سعی 
در تجمیع معنای کالم ائمه سالم اهلل علیهم دارد. با همین نگاه، نقد 
تندی نیز به شیخ صدوق دارند. عالمه بعد از نقل قول کالم ایشان 
در کتاب توحید که گفته است؛ اخبار رؤیت را هرچند قبل از من 
جمع آوری کرده اند اما برای اینکه مبادا پای عوام بلغزد روایات 
رؤیت را نقل نمی کنم، می فرمایند: »ما از جناب صدوق سؤال 
می کنیم: اگر بنا بود گفتنی نباشد، خود ائمه نمی فرمودند، » إِنََّما 
َ مِْن ِعبَادِهِ ٱلُْعَلَم«4؛ » َوتِْلک ٱأْلَْمثاُل نَْضرِبَُها لِلنَّاِس َوَما  یْخَشی ٱهللَّ
یْعقُِلَها إاِلَّ ٱلْعالُِموَن«5 ناس ناسند، عالمون عالمونند. پای عوام، چه 

کار دارد به این حرفها بلغزد« 6. 
عالمه حسن زاده در مباحث مختلف به بررسی سندی7 و صدوری 
و داللی روایت می پردازند و در برخی موارد خانواده حدیثی 

1. حسن زاده، حسن )1364(، مجموعه مقاالت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
ص 164.

2. به تفسیری گفته می شود که ناظر به توجه درون و بطون باشد، البته عالمه این 
تفسیر را چیزی غیر از روایات نورانی اهل بیت علیهم السالم نمی داند و معتقد است 

که روایات تفسیر یا بعبارتی تاویل قرآن هستند.
3. حسن زاده، حسن )1364(، مجموعه مقاالت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 

ص 126.
4. فاطر: 28.

5. عنکبوت: 43.
6. بدیعی، محمد )1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، انتشارات تشیع، ص 

.254
7. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفه الوقت و القبله، مؤسسه نشر اسالمی جامعه 

مدرسین، ص 388 و 438 و 443.

تشکیل می دهند8. مثاًل در نقد کتاب »فصل الخطاب« می فرمایند: 
»اخبار بی موردی که در کتاب »فصل الخطاب« آورده شده همگی 
خبر واحدند که نمی توانند با قرآن متواتر محفوظ مانده از دوران 
زندگی پیغمبر)ص( تاکنون به معارضه برخیزند و از باب قاعده 
تعارض اگر جهتی برای آن یافته شد که منافی قرآن نبود پذیرفتنی 
است وگرنه از اخباری می شود که باید به دیوار زده شوند« ۹. 
این مسئله از بیانات عالمه، قابل استنباط هست که ولو ضعف 
در سند باشد اما داللْت قوی، داللِت قوی می تواند ضعف سند 

را بپوشاند10. 
نهج البالغه کالم  اشکال گرفته اند که  عالمه در رد کسانی که 
سیدرضی هست و به حضرت امیرالمؤمنین)ع( نسبت داده است، 
می فرمایند: »ثم ان تلک الشبهه الواهیه ... و لم یکن عارفا بانحاء 
الکالم و اال فکیف یجتری العالم الخبیر المتتبع الباحث عن فنون 
الکالم ان ینتحل الکالم الذی هو دون کالم الخالق و فوق کالم 
المخلوق الی من نسبه منشئاته و اشعاره و سائر کلماته الی ما افاضه 
المرتضی کنسبه السهاء الی البیضاء و قد کلت االسن ان یتمجمج 
باتیان خطبه من خطب النهج لفظاً أو معنی ... و خضعت لها 
افکار الفحول الشتمالها علی اللطائف الحکمیه و الحقائق العقلیه و 
المسائل االلهیه فی توحید اهلل ال یصل الی شاهق معرفتها اال کالم 

ِ ٱلُْمْخَلِصیَن««11. ا یِصُفوَن إاِلَّ ِعبَاَد ٱهللَّ ِ َعمَّ الوصی، » ُسبْحاَن ٱهللَّ

د( کتاب

مهم ترین منبع نزد فقهای شیعه، عبارت است از قرآن حکیم. 
چرا که همه سه مورد دیگر یعنی سنت و اجماع و عقل، دلیل 
و راهنمای فهم قرآن اند و به عبارتی طریقیت دارند اما آن چه 
موضوعیت دارد فقط قرآن حکیم است12. عالمه به قرآن نگاه 
عملی و اجرایی دارند و آن را کتاب تحول می دانند و نه تقرب. 
باید  انسان سنج است،  میزان  معیار و  »قرآن  ایشان می فرمایند: 
حقایق و اسرار آیات در انسان پیاده شود که نفس ناطقه وعاء 
آن حقایق و آیات شود و در حقیقت قرآن غایت سیر انسان 
است و در حکمت متعالیه، محقق و مبرهن است که وصول 
ذی الغایت بغایت به نحو تحول است، نه به محض قرب اضافی، 
یعنی استکمال نفوس ناطقه به نحو اتحاد وجودی با حقایق نوریه 

است« 13.

بنیاد  انتشارات  نهج البالغه،  دیدگاه  از  کامل  انسان  حسن)1380(،  8.حسن زاده، 
نهج البالغه، ص 153.

۹. حسن زاده، حسن)1371(، قرآن هرگز تحریف نشده )عبدالعلی محمدی شاهرودی(، 
انتشارات قیام، ص 108. 

10. می فرمایند: »کلمات سفرای الهی و حاملین وحی و روایات آل پیغمبر خود بهترین 
حجت بر  حجت بودن آنان است، چنانکه الدلیل دلیل لنفسه، آفتاب آمد دلیل آفتاب« 

)حسن زاده، انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه، ص 13(.
11. همان، ص 14، البته حضرت عالمه اسناد را نیز به دقت دنبال می کنند و اینگونه 

نیست که بصرف داللت به روایتی عمل کنند.
12. بدیعی، محمد)1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، ص 50 و 122 و 1۹4.
13. حسن زاده، حسن)1364(، مجموعه مقاالت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
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همان طور که قباًل بیان شد، منهج حل مسئله از نگاه عالمه یک 
منهج فراگیر و ناظر به سنخ شناسی مسئله است. هرچند ایشان به 
این مسئله تصریح نکرده اند اما مواجه ایشان با متون به خوبی این 
رویکرد را نشان می دهد. ایشان می فرمایند: تنزیل، در لغت عرب 
نزول تدریجی است و انزال، نزول دفعی، حق سبحانه می فرماید: 
»إِنَّا أَنَزلْناُه فِی لَیَلهِ ٱلَْقْدرِ« ما قرآن را یک بار در شب قدر نازل 
کرده ایم، آن همه حقایق گران قدر یک بار به صورت انزال بر قلب 
خاتم القاء شده است »إِنَّا َسنُْلقِی َعَلیک َقْواًل ثَقِیاًل«1 پس از آن 
در مدت بیست و سه سال نجوما و تدریجا باذن اهلل پیاده شده 
لْناُه تَنزِیاًل«2.  است »َوُقْرَءانًا َفَرقْناُه لِتَْقَرأَهۥُ َعَلی ٱلنَّاِس َعَلی ُمکٍث َونَزَّ
عالمه، بهترین حجت بر آیات و روایات را خودِ کتاب و سنت 
می دانند. از همین رو، ایشان معتقدند، اساساً تفسیر قرآن به قرآن 

از ابداعات ائمه علیهم السالم است3.

4. ویژگی های منهج عالمه

دانسته شد که مکتب و منهج از هم متمایزند و عالمه حسن زاده 
دارای مکتب فقهی نبوده؛ اما در مورد اینکه می توان، منهج فقهِی 
ویژه ای را به ایشان نسبت داد، تالش شد ثابت شود که با تورق 
در آثار ایشان می توان به یک منهج فراگیر رسید که به فراخور هر 
بحث عالمه از علوم و فنون متعدد خودشان بهره می گیرند تا به 
حل مسئله نائل آیند. در ادامه نگاه ایشان به منابع یا ادله اربعه را 
از نظر گذشت. اکنون نوبت آن فرارسیده تا ویژگی های این منهج 

یکایک بررسی گردد.

ص 45 و 60 و 152.
1. مزمل: 5.

2. اسراء: 106.
3. حسن زاده، حسن)1371(، قرآن هرگز تحریف نشده)عبدالعلی محمدی شاهرودی(، 

انتشارات قیام، ص 2۹.

الف( تأویل آیات

تأویل در لغت از ریشه »اول« و به معنای بازگشت دادن است و 
مراد از تأویل بازگرداندن مطلب به معنایی است که ظهور نداشته 
و چه بسا که مراد از تأویل همان معنای مورد رجوع است. از 
جهت معنی، واژه تأویل مترادف با تفسیر است. برهمین اساس 
همه آیات قابل تأویل هستند. عالمه به این معنا تصریح دارند و از 

قول عالمه طباطبایی به همین مسئله اذعان می کنند4.
 اولین ویژگی این منهج را می توان همان تفسیر انفسی دانست 
که عالمه شیفته این روش هستند و آن را مهم ترین راه فهم 
حقایق می دانند. ایشان بارها به این مسئله گریز زده5 و حتی 
هنگام صحبت در هم اندیشی تعلیم وتربیت در اسالم نیز به این 
مهم اشاره می کنند؛ آنجا که می فرمایند: »همان طور که خداوند 
سبحان، وجودی غیر متناهی است، آثار او، کلمات او، کتاب او، 
غیر متناهی است که کتاب اهلل است، این کتاب حد توقف ندارد 
که در آن حد بایستیم و بگوییم، به منتهی رسیدیم، بلکه إقْرا وأْرق 

بخوان و باالتر برو. 
در حدیث آمد که: »أن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلی سبعه 
أبطن « و فی روایه »الی سبعین بطنا«. باید دانست که مدعای 
عالمه غیر از آن چیزی است که برخی تأویل گرایان می گویند و 
اسِم خود را باطن گرا می گذارند. عالمه وقتی از تأویل صحبت 
متن  تفسیر  از اصول عقالیی  مرادشان دست برداشتن  می کند، 
نیست؛ بلکه معتقدند که قرآن معانی طولی دارد و این معنا هم 

انتهایی برایش متصور نیست. 

ب( اصالت هدف 

منبع  اعلی ترین  به عنوان  قرآن  فهم  از  عالمه حسن زاده هدف 
کشف حقایق را انسان سازی می دانند، چنان که تعبیر »تحول« بکار 
می برند و نه »قرب«. در اولی یگانگی میان معنای قرآن و وجود 
انسان رخ می دهد اما در دومی، دوئیت را نشانه گرفته است. فلذا 
ایشان چنین هدفی را برای همه علوم و همه ابعاد زندگی بشر در 
نظر گرفته است. فقیهی که چنین نگاهی به متون دارد، با فقیهی 
که چنین نگاهی را ندارد، در تبویب نظرات فقهی و در کشف و 

استنباطات متفاوت عمل خواهد کرد.
روشن است که هدف، خوْد دلیل نیست بلکه در نحوه مواجه 
فقیه با ادله راهگشاست و اساساً همین نوع تلقی است که اخیراً از 
آن تعبیر به »فقه مقاصدی« می کنند و برخی از اندیشمندان کنونی6 
نیز بر این نوع نگاه، پافشاری دارند. با تتبع ناقص روشن می شود 
که عالمه نه تنها هدف نهایی را کشف کرده بلکه در هر کنکاش 
و حل مسئله ای هم از این هدف دور نمی شود و تفسیر انفسی 

4. بدیعی، محمد)1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، ص 1۹4.
5. بدیعی، محمد)1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، ص 280-27۹.

6. علیدوست، ابوالقاسم)1383(، مناهج عمده تحقیق در معارف دینی، ش 34، فصلنامه 
علمی قبسات، ص 86.
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اساساً ناظر به همین هدف است و اال انفسی نخواهد بود. در نظر 
ایشان این راه هم غیرممکن است چرا که اساساً تمدن غرب را 

متکی به تمدن ابتدایی اسالم می دانند1.
ایشان وقتی در مورد انقالب اسالمی ایران بحث می کنند بعد از 
اینکه توصیه می کنند که قدر این انقالب را بدانیم، می فرمایند: 
افتاده  بکار  استعدادها  الحمدهلل  تازه طلیعه کار است که  »این 
است و خفته ها بیدار شدند. ما تازه به راه افتاده ایم، ما هنوز از 
دورادور، سایه طلعت قرآن را می بینیم، هنوز طلعت دل آرای 
آن را از نزدیک آن چنان که باید زیارت بکنیم و لمس بنماییم و 
بچشیم و بیابیم و در جان خودمان بنشانیم و اعتالی وجودی پیدا 
کنیم و قرآنی بشویم، به دست نیاورده ایم، ما تازه گفته ایم الف، 
خوش باش که عاقبت به خیر است تو را، ایران بهشت می شود و 

»مدینه فاضله« می گردد و کشور نمونه و انسان ساز 
و سرمشق کشورهای دیگر خواهد شد.« 2

ج(جامعیت در روش 

که  عالمه  منهج  ویژگی های  دیگر  از 
عنوان  ذیل  و  است  آن  ذاتِی  خاصیت 
»منطق وحی« بیان شد، جامعیِت روشی آن 
است که خود را محدود به روش خاصی 
نمی کند، چنان که در غرب مشاهده می شود، 
خود را درگیر روش تجربی کرده اند و متأثر 

از اثبات گرایان معتقدند که گزاره های که به شیوه 
تجربی کشف و حل نشود، اساساً گزاره علمی نیست. 

هرچند از این منهج، در مباحث فقهی سخن به میان آمد اما این 
شیوه منحصر به فقه نیست و همان طور که علوم دیگر می توانند با 
ابزار کشف حقیقِت خودشان به فقیه کمک کنند، فقه نیز می تواند 

با استنباطات قوی خودش به کمک علوم دیگر برود. 
از همین رو می توان این ویژگی را به دو ویژگی جامعیت در 
جمع آوری داده و جامعیت در تحلیل داده تقسیم کرد. عالمه هم 
استفاده از ظرفیت همه علوم در رسیدن به حقیقت را گوشزد 
می کنند و هم خودشان از این ظرفیت ها بهره می برند. از جمله 
علومی که عالمه در فقه مورداستفاده قرار می دهند، به غیر از موارد 
مرسومی مثل اصول و لغت و رجال و درایه، می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:3
* علم حروف

* علم هیئت و هندسه و حساب
* علم اخالق

1. بدیعی، محمد)1380(، گفت وگو با عالمه حسن زاده آملی، ص 80.
2. حسن زاده، حسن)1364(، مجموعه مقاالت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 

ص 124.
3. حسن زاده، حسن)1373(، هزار و یک کلمه، اول، قم، بوستان کتاب، جلد اول، 

ص 327.

* علم عرفان 
* علم فلسفه
* علم کالم

د( استناد به فطرت 

هرچند فقیهی را سراغ نداریم که احکام شرعی را خالف فطرت 
بشر بداند؛ اما بر اساس آن استدالل نمی کنند. عالمه حسن زاده 
در بحث رد این نظریه که فرزندان حضرت آدم با هم ازدواج 
کرده اند و توالد نسل رخ داده است، بعد از اینکه با استنباطات 
ریاضی آن را رد کرده اند، به آیات الهی و فطرت بشر استشهاد 
قول  از  ایشان  بر خود شاهد می گیرند.  را  می کنند و روایات 
ابن سینا می فرمایند: »شتر بر مادرش نمی جهد. شخصی بر جهیدن 
شتر بر مادرش حیله ای کرد، چون شتر بدان آگاه شد بر او 
کینه کرد و هالکش کرد و همچنین اسب نجیب بر 
مادرش نمی جهد، چنان که به امر ملکی به نام 
اسفویافس، اسب را به اشتباه انداختند و بر 
مادرش جهید و بعد که فهمید خود را به 
گودالی انداخت و هالک شد. شیخ رئیس 
گوید: قریب به همین واقعه را در خوارزم 

از بعضی ثقات شنیده ام« 4.

ه(اهمیت دادن به فقه مقارن 

از دیگر ویژگی های منهج عالمه می توان به توجه 
ایشان در مباحث مختلف به اسناد و دیدگاه اهل سنت اشاره 
کرد5. ایشان در ضمن بحث از اینکه آیا »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
جزء سوره هست یا خیر به ثمره فقهی آن اشاره می کنند که اگر 
»بسمله« جزء سوره باشد و کسی در نماز نخواند، نمازش باطل 
خواهد بود. در ادامه به جهر به »بسمله« اشاره می کنند و برای 
اثبات کالم خودشان از اجماعی که صاحب تفسیر المنار آورده 

بهره می برند و به دیدگاه اهل سنت در این زمینه اشاره می کنند.

و(سنخ شناسی مسئله 

عالمه حسن زاده کتابی تحت عنوان »دروس معرفت الوقت و 
القبله« دارند. در این کتاب به دو مسئله از مسائل فقهی یعنی 
وقت نماز ظهر و قبله پرداخته اند. اگر بنا بود حضرت عالمه 
به جای ورود به مباحث علوم عقلی، به مباحث فقهی و اصولی 
وارد شوند، کتاب نامبرده، گواه خوبی بر این مسئله بود که ایشان 
هنگام بحث از هر مسئله ابتدا آن را سنخ شناسی می کردند و به 

سراغ ادله متناسب با هر مسئله می رفتند.
ایشان در ابتدای درس 60 همین کتاب می فرمایند: »واعلم ان 
ادق الطرق و اقومها لتحصیل سمت القبله ما برهن فی علم الهیئه 

4. حسن زاده، حسن)1377(، رتق وفتق، شماره 2، میراث جاویدان، ص 62.
5. حسن زاده، حسن)1364(، مجموعه مقاالت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 

ص 177.

امر  یک  را  قبله  بحث  فقیهی که 
سهل و غیر ریاضی می بیند در حکمی 

که صادر می کند با فقیهی که به قبله 
به عنوان یک مبحث کامالً ریاضی نگاه 

می کند، به دو حکم خواهند رسید.
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المبتنیه علی الفنون الریاضیه التی التتطرق الیها شیهه و ال یحوم 
حولها وصمه ریب و ان االمارات المرویه فی تعیین القبله و التی 
استنبطها الفقها رضوان اهلل علیهم و أتوا بها فی کتبهم الفقهیه فجّلها 
تقریبیه مختصه بالمضطر و المتحیر، مفیده للظن و رفع الحیره فیما 

یتعذر تحصیل سمتها« 1.
فقیه باید ابتدا، سنخ مسئله را بشناسد و سپس باتوجه  به مبانی، 
نسخه صادر کند و حکم بدهد؛ فلذا فقیهی که بحث قبله را یک 
امر سهل و غیر ریاضی می بیند در حکمی که صادر می کند با 
فقیهی که به قبله به عنوان یک مبحث کاماًل ریاضی نگاه می کند، 

به دو حکم خواهند رسید.

 ز(روان شناسی ارائه مسئله 

عالمه ذوق فوق العاده شعری داشته و از دوران کودکی در مسیر 
حفظ شعر و شاعری بوده اند. فلذا اینکه عالمه بسیار زیاد از 

شعر برای رساندن مطلب استفاده می کنند، یکی ناشی از 
همین روحیه لطیف است و دیگری اینکه، می تواند 

شاهدی باشد بر رویکرد روان شناختی ایشان در 
ارائه مسائل عمیق و القای معانی به مخاطب 

خود. 
برای مثال وقتی عالمه در مورد » جزا و 
که یک بحث عمیق  نفس«  اعمال  نتیجه 
بر  عالوه  می کنند،  بحث  است،  فلسفی 

استدالل و بحث های تفسیری به اشعار موالنا 
تمسک می کنند.2

ح( تعبد به متن کتاب و سنت 

همان طور که تا االن روشن شد، عالمه همه چیز را می خواهد 
برای رسیدن به فهم کتاب و سنت. فلذا حتی در مباحث قبله و 
وقت با اینکه تشخیص ایشان نسبت به قبله و وقت یک رویکرد 
غالباً ریاضی است؛ اما آن را از باب یکی از معجزات نبی اکرم 
به معجزه فعلی حضرت رسول)ص(  تعبیر  از آن  می نگرد و 
می کنند. توضیح آن که؛ ایشان معجزات را به دو نوع معجزه فعلی 
و قولی تقسیم می کنند. معجزات قولی را همان گفتارهای عمیق 
و بلیغ و فصیح حضرات معصومین سالم اهلل علیهم می دانند که 
سرسلسله همه این معجزات، قرآن حکیم می باشد و معجزات 
فعلی را همان افعال خارق العاده ای که حضرات انور انبیاء برای 

اثبات حقانیت خود به مردم نشان داده اند.
از فرق های که ایشان میان این دو نوع معجزه می گذارند این است 
که معجزات قولی برای علما و اهل فکر است و معجزات فعلی 
برای مردم عادی که از فهم حقایق عاجزند. تفاوت دیگر این که 

1. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفه الوقت و القبله، مؤسسه نشر اسالمی جامعه 
مدرسین، ص 433.

2. حسن زاده، حسن)1386(، گنجینه گوهر روان، نثر طوبی، ص 46.

نوع  دو  به  را  معجزات  ایشان 
تقسیم  قولی  و  فعلی  معجزه 
همان  قولی  معجزات  می کنند. 
حضرات  فصیح  و  عمیق  گفتارهای 
معصومین و معجزات فعلی را همان 
افعال خارق العاده ای که انبیاء برای 
اثبات حقانیت خود به مردم نشان 

داده اند.

معجزات فعلی، دائمی نیستند و مربوط به هر دوره خاصی از 
زمان است اما معجزات قولی ماندگارند و ارتباط به دوره خاصی 
از تاریخ ندارند. ایشان، تعیین وقت ظهر با ساخت یک دیوار 
در مسجدالنبی توسط حضرت رسول صل اهلل علیه و آله را از 
معجزات فعلی می دانند که هنوز هم وجود دارد و در غرب تحت 
عنوان »مماس« و »تانژانت« از آن برای تشخیص ظهر حقیقی بهره 
می گیرند. شیوه حضرت رسول در تعیین قبله هم همین است که 

فرمودند: »محرابی الی المیزاب« 3.

ط( برداشت فراعرفی از متن 

این ویژگی از مختصات منهج شیخ انصاری نیز هست که در 
برداشت از متن، برداشت های دقیقی ارائه می دهند و بر اساس 
هرکدام حکمی صادر می کنند. عالمه نیز چنین مختصاتی در 
ایشان در بحث سمت و  دارند. مثل مواردی که  ادله  بررسی 
جهت قبله دارند و از زاویه محققانه خودشان در 

زمینه هیئت و ریاضی بهره می گیرند4.

 ی(پراکندگی 

از دو منظر می توان به این ویژگی پرداخت. 
اول اینکه هرچند عالمه تا جایی که استقراء 
کردیم معموالً برای ورود به دلیل، از اجماع 
و اقوال فقها شروع می کنند و بعد به سراغ 
آیات و روایات و حکم عقلی می روند؛ اما 
در برخی موارد نیز چنین نیست. در این 
موارد عالمه همه ادله را به صورت نامرتب بیان 
می کنند و از دل بیان اجماع وارد حدیث و از حدیث 
وارد نقل قول فرد می شوند.5 دوم هم اینکه عالمه کتاب مدّونی 
در حوزه فقه و اصول ندارند و فرد برای رسیدن به نظریات 
ایشان باید متحمل مشقت فراوان شود. عالوه بر اینکه اساسًا 
ایشان چنین چشم اندازی را برای کار علمی خود متصور نبودند و 
همان طور که قباًل از ایشان نقل کردیم، پرداختن به مباحث عقلی 

برای ایشان در اولویت بوده است.

3. حسن زاده آملی، حسن)1375(، بنای مسجد مدینه و قواعد ریاضی مستنبط از آن، 
ش 3 و 4، وقف میراث جاویدان، ص 7  تا 12.

4. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفه الوقت و القبله، مؤسسه نشر اسالمی جامعه 
مدرسین، ص 3۹6 و 410.

5. حسن زاده، حسن)1371(، قرآن هرگز تحریف  نشده)عبدالعلی محمدی شاهرودی(، 
انتشارات قیام، ص 38 تا44.
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فصل چهارم

 سالک ناسوتی
نویسنده:  محمدمهدی کریم پور

طلبه سطح چهار و دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی
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عالمه شاگرد بزرگان مکتب حکمی تهران مانند عالمه شعرانی، 
الهی قمشه ای، فاضل تونی و شیخ محمد تقی آملی بوده و پس 
از مهاجرت به قم از محضر عالمه طباطبایی و برادر بزرگوارشان 
آقا سیدمحمدحسن الهی و آقا سید مهدی، فرزند مرحوم قاضی 
حکیم  آخرین  واقع  در  ایشان  است.1  برده  فراوان  بهره های 
ذوالفنون از سنخ حکمای بزرگ گذشته می باشد و در سیر و 
سلوک و مراحل و مقامات عرفانی دارای عالی ترین درجات 
می باشند که گوشه ای از مکاشفات خود را در کتاب »انسان در 

عرف عرفان« ذکر نموده اند.
 از جمله آثار دیگر عالمه حسن زاده که در تکمیل فصوص الحکم 
ابن عربی نوشته شده، اضافه کردن یک فّص به بیست وهفت فص 
آن کتاب است، با نام »حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه« و شرحی 
که خود بر آن نوشته  اند. با توجه به جایگاه شامخ استاد حسن زاده 
در عرفان اسالمی، تبیین ایشان از مفاهیم عرفانی می تواند مرزی 
روشن برای تشخیص برداشت های نادرست از مضامین عرفانی 
ایجاد نماید. از مهم ترین این برداشت ها، قرائت سلبی از رابطه 

میان عرفان و سیاست است که در ادامه به آن  ها اشاره 
می کنیم.

1. سلب رابطه میان عرفان و سیاست 

به  ایران،  در  موجود  جریانات  از  برخی 
رابطه سلبی میان عرفان و سیاست معتقدند. 
مضامین  جریان،  این  دلیل  مهم ترین 
اندیشه های عرفانی است. بر این اساس، به 

زعم ایشان، عدم هم گونی اندیشه های عرفانی 
احکام  تباین  و  تضاد  سیاسی،  اندیشه های  با 

عرفانی با اصول اندیشه های سیاسی را نتیجه می دهد. 
خالصه مضامین عرفانی مورد اشاره این جریان از این قرار 

است:   

الف( پیش فرض های نظری

آموزش عرفانی که با طهارت نفس آغاز می شود، سالک را به 
مرحله فنای در حق می رساند2. لذا اندیشه عرفانی بر مبنای رابطه 
انسان با خدا استوار است، اما اندیشه سیاسی رابطه ای تعادلی 
میان انسان، خدا و جهان برقرار می کند؛ 3از این رو اندیشه عرفانی، 
جامعه سیاسی و قدرت را هم بنا به ضرورت می پذیرد، در حالی 
که در اندیشه سیاسی، مناسبات تولید و توزیع قدرت سیاسی 
اصل و اساس می باشند؛4 در اندیشه عرفانی، اصل باطن امور 
می باشد، در حالی که سیاست به روابط ظاهری افراد وابسته است 

1. علی امینی نژاد، آشنایی با مجموعه عرفان اسالمی، چاپ چهارم، 13۹4، انتشارات 
موسسه امام خمینی، ص 226.

2. جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ص 173 و 174.
3. همان، ص 163، 173 و 175.

4. همان، ص 174 و 175.

و اصل، بیرون است.5 
در عرفان اصل بر فنا و بی ثباتی دنیاست، در حالی که در سیاست 
اصل بر بقا می باشد؛6 عرفا در اثر بی توجهی به دنیا، آن را مایه 
عذاب و رنج دانسته و به آخرت گرایی مفرط روی آورده و سعی 
در نجات خود و تالش برای رسیدن به رستگاری دارند. لذا 
اندیشه عرفانی از اساس، نااجتماعی و ناسیاسی است. چرا که 
تصدی مناصب و نقش های اجتماعی)حتی اگر مربوط به امور 
دینی باشند( درهایی به سوی دوزخ هستند؛7 بدین ترتیب می توان 
گفت که »آن چه که از عرفان ما غایب است، روش اجتماعی 
دست گیری از دیگران و طرح میسر ساختن سلوک عرفانی برای 
عموم است«8 که در نتیجه ناسازگاری اش را با سیاست و اداره 

جامعه آشکار می سازد. 
در اندیشه عرفانی، دنیا و سرای طبیعت، اصالت و استقالل ندارد 
بلکه مقدمه ای برای جهان آخرت است و لذا توانایی تأسیس 
اندیشه سیاسی را ندارد؛۹ اکثر عرفا، پس از رسیدن به معرفت 
عرفانی، عزلت و گوشه نشینی اختیار کرده و نسبت به سیاست 
و حکومت، بی اعتنا بوده و زندگی دنیا را تنها از سر 

ضرورت و ناچاراً پذیرا بودند.10 
بنابراین عرفان غالب، از جهاد و شجاعت 
تهی بوده و از آن جایی که عرفا دنیا را به 
اهل آن واگذار نمودند، هیچ گاه با قدرت 
و  طبیعی  را  جوامع  نظم  و  درنیفتاده 
تغییرناپذیر دانسته)عدم تغییر حکومت و...( 
اعمال  انسان ها  بر  به ظلمی که  و نسبت 
می شد، بی اعتنا بوده و حتی مدارای موجود 
در عرفان را در برابر ظالمین به کار می بردند 

و منجر به ستم پذیری انسان ها می گردید.11
این  در  که  بوده اند  فقها  تابع  یا  سیاست  امر  در  عارفان   
این  یا  و  نموده اند  برخورد  بی مدارا  دگراندیشان  با  صورت 
که تابع مکاشفاتشان بوده و حقایق باطنی انسان های دیگر را 
می دیدند)مثاًل ایشان را به شکل حیوانات می دیدند( و طبیعی 

است که برخورد ایشان با این جانوران چگونه می باشد.12 
که  دارد  تکیه  نخبه گرا  پرورش  و  آموزش  بر  عرفانی  اندیشه 
مخاطب آن، تنها اقلیتی از مردم می باشند، بنابراین این نوع تعلیم 

5. همان، ص 173 و 174.
6. همان ، ص 162، 163، 164 و 170.

7. همان، ص 175 و 17۹.
8. سروش، »دیانت، مدارا و مدنیت«، کیان، ش 45، ص 372.

۹. جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ص 162.
10. عبدالکریم سروش، قصه ارباب معرفت)صراط، 1373( ص 374.

11. عبدالکریم سروش، رازدانی و روشنفکری و دینداری)تهران: صراط، 1377( ص 
.70

12. سروش، »دیانت، مدارا و مدنیت«، کیان، ش 45، ص 26.

اندیشه  در  مخالفین  اندیشه  طبق 
عرفانى، دنیا و سراى طبیعت، اصالت 
و استقالل ندارد بلکه مقدمه اى براى 
توانایى  لذا  و  است  آخرت  جهان 

تأسیس اندیشه سیاسى را ندارد.
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و تربیت، توانایی سازمان دهی سیاسی جامعه را ندارد؛1 عرفان به 
دلیل ویژگی هایی که دارد، به حیطه خاصی از افراد بشر محدود 
شده و یک نظریه اقلیتی و مختص اهل خود می باشد و عموم 
افراد قادر به درک مفاهیم و مراتب آن نبوده و توانایی ورود به 

این وادی را ندارند. 
بدین ترتیب پیوند عرفان و سیاست و تعمیم عرفان به مناصب 
و  ایدئولوژی اندیشی  به  منجر  جامعه،  اجتماعی  و  سیاسی 
توتالیتاریسم می گردد، زیرا درصدد برآمدیم تا با یک تئوری که 

به اقلیت جامعه مربوط می شود اکثریت جامعه را اداره نماییم.2
در عرفان، والیت از آن کسی است که بیشترین نزدیکی را با 
خدا دارد. چنین شخصیتی، انسان کاملی است که بازتابنده انوار 
الهی بوده و قوام عالم به اوست و او قائم به خداوند و فانی 
عرفان  مفهوم  مهم ترین  از والیت،  مفهومی  چنین  اوست.  در 
می باشد.3 عبدالکریم سروش از مفهوم والیت مطرح در عرفان 
با عنوان والیت باطنی و از والیت مطرح در سیاست، با عنوان 
والیت ظاهری یاد می کند و معتقد است که این دو نوع والیت، 
نه تنها از یک سنخ نیستند، بلکه در تعارض با یک دیگر می باشند. 
این نویسنده در اثبات نظریه خود، چنین می گوید: »الزمه والیت 
معنوی، اطاعت محض مرید است، اما در والیت سیاسی، اطاعت 
محض معنا ندارد و در امر ریاست جامعه)حتی اگر امام معصوم  
عهده دار آن باشد( فرمان های حکومتی جنبه الزام معنوی و دینی 

ندارد و مردم می توانند از این فرمان ها سرپیچی نمایند.
 چنانچه شواهدی از یاران ائمه  در سرپیچی از برخی فرمان های 
حکومتی موجود است که ائمه   به راحتی پذیرای آن بودند. 4 
ریاست جامعه باید انتقادپذیر بوده و پاسخ گوی مردم باشد، در 
حالی که در تئوری والیت معنوی، خود شیخ و مراد حجت بوده 
و نیازی به آوردن حجت و برهان ندارند. 5در والیت باطنی، 
مراد، مرید خود را انتخاب می کند و انتخاب لزوماً از باال صورت 
می گیرد، اما در والیت سیاسی، وضعیت، برخالف آن و از پایین 

به باال می باشد«.6

ب( دیدگاه های مختلف

می توان  عرفانی  مضامین  از  پیش فرض ها  همین  اساس  بر 
قضاوت های این جریان از سیاست پژوهی اهل عرفان حدس زد.

یک: سید جواد طباطبایی

سیدجواد طباطبایی در مورد اندیشه سیاسی مالصدرا به عنوان 
مهم  ترین فیلسوف اسالمی که تئوریزه برهانی اندیشه های ابن 

1. جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ص 174.
2. عبدالکریم سروش، رازدانی و روشنفکری و دینداری )صراط، 1377( ص 63.

3. عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی )تهران: صراط، 1378( ص 256.
4. عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی ، ص 275 - 277.
5. عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی ، ص 277 - 27۹.

6. عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی ، ص 275.

از  و خود  داده  انجام  نحو  بهترین  به  را  او  و شاگردان  عربی 
عرفای مهم اسالمی است7، می گوید: »در قلمرو اندیشه سیاسی، 
صدرالدین شیرازی تنها از دیدگاه زوال و انحطاط آن اهمیت 
دارد. او که همه کوشش خود را به اثبات معاد جسمانی مصروف 
معاد  و  مبدأ  کتاب  پایانی  بخش  در  بار  یک  تنها  بود،  داشته 
خالصه ای درباره سیاست آورده است. و در این امر، راهنمای 
او، بخش پایانی کتاب الهیات شفای ابن سینا است که در آن 
سیاست و نبوات با نظری به تفسیر نوافالطونی جمهور افالطون 
آورده شده است. اما جالب توجه است که به رغم همسانی بحث 
صدرالدین شیرازی با سخن ابن سینا و جایگاه واحدی که این 
دو بحث در منظومه فلسفی آن دو فیلسوف دارد، صدرالدین 
شیرازی در بحث مربوط به ماهیت و اقسام مدینه و در بحث 
مربوط به ریاست آن مباحث فارابی را در آراء اهل مدینه فاضله 
و به ویژه الفصول المدنی به اجمال می آورد بدون اینکه سخنی نو 
در این باره گفته باشد، آنچه صدرالدین شیرازی به اختصار درباره 
سیاست آورده است فاقد کمترین اهمیت است و اگر همچون 
بسیاری از متقدمین بر اهمیت توجه به معاش به عنوان مزرعه 
معاد توجه دارد بیشتر ناشی از تکرار سخن آنان است و نه از باب 
باور راستین به این سخنان«. بعد می گوید: »صدر الدین شیرازی 
واپسین نماینده اندیشه عقلی و اوج انحطاط اندیشه سیاسی در 
ایران بود و در میان پیروان مکتب او هیچ اندیشمند با اهمیتی نه 

در اندیشه فلسفی و نه در تأمل در سیاست به وجود نیامد«.8

دو: ابراهیم فیاض

ابراهیم فیاض که از نگاه اندیشه سیاسی بعضاً به عنوان یکی از 

7. ر.ک: علی امینی نژاد، آموزش پودمانی مبانی عرفان اسالمی، چاپ اول، 13۹2، 
انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ص 10۹.

8. جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران ، ص 271 به بعد.
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استادان اصول گرا شناخته می شود، تحت تأثیر جناب آقای سید 
جواد طباطبایی همین نسبت ها را به صدرا می دهند. عبارتشان 
این است: » بعد از انقالب اسالمی، ما فلسفه صدرا را مبنای 
اتفاقی  هیچ  اما  گذاشته ایم  علمیه  در حوزه های  نظریه پردازی 
نیفتاده است. قاجاریه اساساً تجلی ساختاری فلسفه صدرا است. 
اگر می گوییم قاجاریه انحطاط دارد در واقع انحطاطش به فلسفه 

صدرا باز می گردد . 
فلسفه صدرا در نهایت با اخباری گری یکی می شود و هر دو 
موجب انحطاط صفویه شده اند. اخباری ها نقل را به عرفان تقلیل 
دادند و صدرا عقل و برهان را به عرفان کشاند و عرفان هم 
موجب انحطاط عقالنیت است. بهائیت از دل فلسفه صدرا بیرون 
آمده است. فلسفه صدرا یک فلسفه رکود است زیرا یک فلسفه 

دوری است و دور مساوی با رکود و عدم پیشرفت است«.1

سه: داوود فیرحی

داوود فیرحی از شاگردان حوزوی جناب سیدجواد 
طباطبایی هم در این باب مدعی است: »فلسفه 
سیاسی صدرا چیزی جز تکرار اندیشه های 
حرف  هیچ  و  نیست  سینا  ابن  و  فارابی 
تازه ای در اندیشه سیاسی صدرا نمی بینیم.« 
در ادامه بیان می کند )البته نه به این تعبیری 

که می گوییم اما محتوای حرفشان این است( 
فلسفه  به  خیانتی  یک  سیاسی صدرا  فلسفه 

سیاسی کرد، نمی خوانست خیانت کند اما عماًل 
اندیشه ای را مطرح کرد که باعث شد فلسفه سیاسی از 

بین برود و نگاه فلسفه سیاسی در جهان اسالم ضعیف شود و به 
تبع آن فیلسوفان سیاسی جایگاه خود را از دست بدهند و اندیشه 

سیاسی را به دست فقهاء بدهند.
ایشان معتقد است صدرا موجب دو کار شد:

دیگر،  بیان  به  کرد؛  دینی  را  توتالیتریسم  و  اقتدارگرایی   )1
والیت فقیه را که از آن دفاع کرد، شد حکومت اقتدارگرایانه و 

توتالیتریسم؛
2( براساس مبانی صدرا، بحث فلسفی و انتقادی از سیاست 
برای همیشه جای خود را به اجتهاد شرعی داد. »به این ترتیب 
مالصدرا، با ایجاد گسست کامل بین فلسفه و سیاست، هر گونه 
صالحیت و ابزار ارزیابی فیلسوفانه از زندگی سیاسی را اعم 
از تأسیس قواعد سیاست و یا ارزیابی فلسفی چنان دانشی که 
مسئولیت تولید احکام سیاسی را به عهده دارد، از بین می برد و 
تمام چشم اندازهای ممکن برای نگاه فلسفی- انتقادی به سیاست 

را فرو می بندد«.2

1. فیلم صحبت های ایشان در اینترنت قابل دستیابی است.
2. فیرحی، دانش، قدرت و مشروعیت در اسالم، ص 350 و 351 .

چهار: احمد فردید

مرحوم سیداحمد فردید، کتابی نداشت و معروف بود به فیلسوف 
شفاهی؛ اندیشه های شفاهی او توسط شاگردان ایشان مثل آقای 
دکتر داوری و مرحوم مددپور و مرحوم معارف و امثال اینها از 
ایشان نقل شده است؛ ایشان این پرسش را مطرح کرد که آیا 
مالصدرا با انقالب موافق است یا خیر؟ در پاسخ معتقد بود: 
خیر؛ مالصدرا با انقالب موافق نیست؛ در مالصدرا اساساً نباید 
دنبال انقالب گشت؛ بر اساس فلسفه صدرائی شکل  دهی به یک 

انقالب بی معناست.3

پنج: محمدرضا حکیمی

دیدگاه  اساس  بر  حکیمی  محمدرضا  جناب  میان،  این  در 
تفکیکی، در کتاب عقالنیت جعفری سخنانی می گوید: »برخی 
ژرف نیاندیش و ناآگاهانه نگر و دستخوش تشویش های 
را  ایران  اسالمی  انقالب  فرازآمدن  ادراکی، 
انگاره گرفته و تأثیرپذیرفته و بنیادیافته از 
اندیشه های فیلسوف عرفان مشرب، جناب 
صدرالمتألهین شیرازی وامی نمایند. شاید با 
این نگاه که امام خمینی به مبانی صدرائی 
گرایش داشت و ندانسته اند و نخواسته اند 
فیلسوفی  صدرالمتألهین  جناب  اگر  که 
فعال  ذوق  و  بود  اجتماعی  و  سیاسی 
سیاسی داشت، چرا مطالبی و کتابی مانند 
فارابی و ابن سینا و ابوالحسن عامری ننوشت«.
بعد ادامه می دهد: »و اگر مبانی چند التقاطی صدرائی 
که آمیزه ای است از مطالب مشائی، اشراقی،  رواقی، افالطونی، 
اسکندرانی،  ثامستیوسی،  فیثاغوریثی،  فلوطینی،  ارسطوئی، 
گنوسی و اقوال برخی از صوفیه و با تأویل آیات و احادیث، 
می توانست زائیده جهش های سیاسی و جنبش های اجتماعی و 
تحّرک های انقالبی باشد، چرا از این پیش آن همه صدرائیان)قبل 
از امام( به سبک ترین جنبشی دست نیاویختند؟ و چرا جناب 
حاج مالهادی سبزواری عرصه را بر ناصرالدین شاه مانند سید 
جمال الدین اسدآبادی ضد فلسفه و بیدارگر تنگ نکرد. بلکه شاه 
فاسد قاجار را در سبزوار به حضور پذیرفت و مورد تکریم قرار 
داد؛ این فلسفه صدرائی است، با اینکه اگر صاحب اندک تفکری 
انقالبی بود می توانست در خانه را به روی او ببندد و او را نپذیرد 
مانند رفتاری که آیت اهلل عظمی بروجردی پس از شهادت شهید 
بزرگوار سیدمجتبی نّواب صفوی با شاه خائن کردند و اجازه 

آمدن به قم به او ندادند«.
 فقیه انقالب می کند و ضد طاغوت اقدام می کند اما آن فیلسوف 
نه؛ این کار را نکرد. »نزدیک تر و نزدیک تر بیائیم، چرا عالمه 

3. ر.ک: احمد حسین شریفی، درسنامه فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه، تقریر حامد 
اسماعیلی مهر، ص 44.

شاگردان  از  فیرحی  داوود 
حوزوی جناب سیدجواد طباطبایی 
صدرا  سیاسی  »فلسفه  مدعی است: 
چیزی جز تکرار اندیشه های فارابی و 
ابن سینا نیست و هیچ حرف تازه ای 
در اندیشه سیاسی صدرا نمی بینیم.
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طباطبایی استاد مسلم و مروج فلسفه صدرائی به خصوص)البته 
به جز معاد مثالی( نه تنها گامی در راه انقالب و تأیید بر نداشت 
بلکه با این حرکت و اقدام به شدت مخالف بود)یعنی با انقالب 
اسالمی مخالف بود( و تعبیری تند از ایشان در این باره نقل شده 

است »این انقالب یک شهید دارد آن هم اسالم است«.
از  جمعی  که  سخن  این  راستای  »در  می دهد  ادامه  همچنین 
فلسفه دانان به هیچ روی انقالبی نبودند یاد می کنیم از دو استاد 
متبّحر در مبانی صدرائی، یکی سید جالل الدین آشتیانی)متوفای 
1384( و دیگر دکتر مهدی حائری یزدی)متوفای 137۹( که با 

انقالب بر سر عنادی سخت بودند و سخنانی تند می گفتند«.1

2. رابطه ایجابی بین عرفان و سیاست

کلیدی ترین مفاهیم مورد اشاره جریان مخالف در نفی رابطه 
ایجابی عرفان و سیاست، فناء در حق، مسأله والیت باطنی انسان 
کامل و نگاه عرفاء به دنیا بود. از منظر این جریان، این مفاهیم 
موجب سلب رابطه عرفان و سیاست می باشند. در این قسمت با 
بررسی این مفاهیم از منظر عالمه حسن زاده نشان می دهیم این 
مفاهیم نه تنها نفی سیاست نمی کنند بلکه ریشه سیاست ورزی 

عرفانی و اساس آن هستند. 

الف( فنای در حق و حضور در اجتماع

از مفاهیم اصلی سیر و سلوک عرفانی، مفهوم فناء فی اهلل است. 
نگاه های سطحی در تصور این مفهوم اشکاالت مهمی در فهم 
اندیشه عرفاء پدید آورده است. اوالً این مفهوم به معنای نابود 
شدن عبد سالک یا تبدیل ذات عبد به ذات خداوند نمی باشد؛ 
ثانیاً این مفهوم در مراحل سلوک عرفانی، در مقام احسانی2 و در 
مرحله نهایات آن قرار دارد و پس از آن مفهوم دیگری به نام 
مقام بقاء مطرح می باشد. مرا از بقاء در مرحله نهایات، بقای بعد 
از فناست؛ چرا که سالک پس از فناء در مقام قبل، به حالت بقاء 
می رسد. مقام بقای بعد از فناء مصحح این مطلب است که عارف 
به خلق توجه دارد و اساساً این در مراحل سلوکی او ملحوظ 
باید  فناء را در طی سفرهای چهارگانه عرفانی  است.3 مسأله 
مالحظه کرد4. در عرفان بنابر برخی تقریرها5 چهار سفر سلوکی 

و وجودی داریم:
1. در سفر اول سفر از خلق آغاز و به حق می انجامد. در این سفر 
تمام شهوات همچون ثروت  اندوزی، ریاست طلبی و تمام رذایل 

1. محمدرضا حکیمی، عقالنیت جعفری، کتاب اول، ص 121 تا 127.
2. مقامات عرفانی در سه مقام کلی اسالمی، ایمانی و احسانی دسته بندی می شوند 
که هر کدام دارای مراحلی می باشند؛ ر.ک: علی امینی نژاد، آشنایی با مجموعه عرفان 

اسالمی، چاپ چهارم، 13۹4، انتشارات موسسه امام خمینی، ص 446.
3. همان، ص 505.

4. ر.ک: مالصدرا، اسفار، ج 1، ص 13.
5. ر.ک: علی امینی نژاد، آشنایی با مجموعه عرفان اسالمی، چاپ چهارم، 13۹4، 

انتشارات موسسه امام خمینی، ص 510.

به کنار گذاشته می شود و انسان خود را از تمام بدی ها پیراسته 
می کند و به سوی خدای پاک رهسپار می شود. سروکار سالک 
در این سفر با خداست و دغدغه وصال به حق را دارد. در این 
سفر زمینه هایی که موجب فساد سیاسی، اقتصادی، اخالقی و نیز 
زمینه ها و بسترهای استبداد و اختناق را که ممکن است وجود 
داشته باشد، به کنار می نهد و رهسپار پیراستگی از اینها می شود. 

2. سفر دوم از خدا آغاز می شود، با خدا ادامه می یابد، به کمک 
حق به حق ختم می شود و در این سفر سالک حق و مسافر 
کوی الهی که از اوصاف دنیایی پیراسته شده، خود را به اوصاف 
و اسمای حق آراسته می کند و دارای اخالق خدایی می شود 
که خلیفه الهی باید از ویژگی های خداوندی برخوردار باشد، 
واال مناسبتی بین خلیفه و مستخلف عنه نخواهد بود. سالک بعد 
این سفر در حال صحو به سوی مردم رهسپار می شود. بصیرت 
سیاسی واقعی و حقیقی در این سفر تحصیل می شود و چشم 

سالک چشم خدایی می شود. 
3. در سفر سوم مبدأ سفر خداست و مقصد خلق الهی است. در 
این سفر با اندوخته هایی که فراهم کرده است، با تمام رأفت و 
عطوفت به سوی خلق الهی رهسپار می شود و با کمک پروردگار 
مددرسان خلق خواهد بود. تا اینجا خود رفته و آراسته به اسمای 
حسنای الهی گشته و به سوی خلق جهت هدایت و رهبری باز 

آمده است. 
4. سفر چهارم از حق و با حق به سوی خلق خداست؛ یعنی 
انسان الهی شده و رنگ خدا گرفته که تخلق به اخالق الهی و 
اتصاف به صفات ربوبی یافته و مظهر اسماء اهلل گشته است که 
به میان مردم آمده و با عنایت الهی و فیض ربوبی لباس نبوت و 
رسالت را بر تن کرده و یا کسوت والیت پوشیده و در جهت 
سعادت دنیا و آخرت جامعه قدم گذاشته و به مسئولیت هایش 
عمل می کند؛ لذا نبی، رسول و ولی خدا مصداق روشن صاحبان 

سفر چهارم هستند. 
با این نگاه، آیا سفرهای عرفانی چهارگانه فردگرایانه و درون گرایانه 
محض است یا در ارتباط با فرد و جامعه خواهد بود؟ بر اساس 
ترسیم صورت گرفته، عارف به دنیا و آخرت، سیاست و تدبیر 
مردمان در جهت توحید و عدالت و رشد معنوی می پردازد که 
در حقیقت سفر چهارم عرفانی، بحث اساسی عرفان سیاسی را 

شکل می دهد.6 
در اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی با رویکرد مادی گرایانه خبری 
از این ادبیات نیست. این خصلت جهان فهمی حکیم که متأثر 
از جهان شهودی عارف است، مرز ممیز فلسفه الهی از فلسفه 
الحادی است. در فلسفه الحادی اثری از سه سفر اول نیست؛ 
آنچه هست تنها سفر از خلق به خلق است؛ بریده از حق و در 

6. دلیر، بهرام و رودگر، محمد جواد، نسبت عرفان و سیاست، قبسات، شماره ۹8، 
ص 1۹1.
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کسوت خلق محض. فیلسوف مادی به دلیل محرومیت از انوار 
الهی به گونه ای سرد و خاموش به نظاره جهانی مرده و بی روح 
می پردازد و هماره سیر افقی دارد و هرگز از خلق به خالق سلوک 
ندارد؛ چه رسد به آنکه در اوصاف خالق سفر کرده یا از آن سو 

پیامی برای محدوده خلقت داشته باشد.1
 آری فلسفه سیاسی ماتریالیستی، سکوالریستی یا فلسفه سیاسی 
امثال هابز، وبر، ماکیاول و دیگر اندیشمندان سیاسی و فالسفه 
سیاست سکوالر مبتنی بر سفر از خلق به خلق است؛ یعنی سفری 
افقی است نه عمودی که در آن تعالی و تکامل وجودی مطرح 
باشد و خدا و سفر به سوی خدا و از حد به سوی خلق در چنین 
فلسفه هایی حذف شده است؛ اما عرفان سیاسی جامع نگر و 

ذوابعاد است. 
بنابراین، اصل و فرع در هر دانشی مطرح است؛ چنان که در هر 
دانشی اصل و فرع مطرح اند و اصل نفي کننده فرع نیست؛ در 
عرفان نیز پرداختن به اصل به معنای نفی فرع نیست. آیا می توان 
از تعمیق رابطه انسان با خدا به نفی رابطه انسان با جامعه و نظام 
سیاسی حکم داد؟ آیا استواری این رابطه به معنای بریدن ارتباط 
با خلق خدا و اجتماع است؟ عالمه حسن زاده بر این اساس، امام 
را کسی می دانند که شئون اجتماعی امامتش، او را از اتصال به 

عالم باال باز نمی دارد.
 ایشان می فرمایند: »امام کسی است که تدبیر و سیاست امت را بر 
عهده دارد و به قیام و تأدیب جنات و تولیت والت و اقامه حدود 
بر مستحقین و جنگ با دشمنان و بدخواهان امت می پردازد. 
امامت، والیت است از جانب خداوند متعال برای هدایت مردم 
به امر او که موجب می شود صاحب آن بتواند در عالم عنصری 
تصرف کند و اصالح فساد و اظهار کماالت تدبیرش نماید؛ زیرا 
دارنده چنین والیتی مشمول و مختص به عنایتی الهی است که 
در نفسش قوه ای ایجاد می کند که اشتغال بدن او را از اتصال به 
عالم علوی و اکتساب علم غیبی باز نمی دارد.«2هم چنین ایشان در 
رساله »علم و دین« قرآن را پایه مدینه فاضله انسانی و موجب 
سعادت جاودانی او دانسته اند و فرموده اند: »اسالم نه این که با 
علوم و صنایع موجب ترقی و تعالی مدینه فاضله انسانی و اسباب 
و وسایل تعیش و بهزیستی اجتماعی مخالف نیست بلکه موافق و 
موید و مشوق است؛ چنان که مدینه فاضله فارابیم در این موضوع 

شاهد صادق است«.3
اگر عارف صرفاً در سلوک خویش و فنای در حضرت حق 
مشغول است، چگونه است که برنامه و سند پیشرفت و بهزیستی 
اجتماعی معرفی می کند؟ ازاین رو انصاف این است که نباید شأن 

1. جوادی آملی، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، ج 1، چاپ اول، قم: نشر مرکز 
اسراء ، 1375، ص108-107.

2. حسن حسن زاده آملی، امامت، ترجمه ابراهیم احمدیان، چاپ اول، 1376، انتشارات 
قیام، ص 44-43.

3. نشریه نامه علم و دین، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1377.

سیاست و عالم سیاست را با جداسازی آن از عقالنیت دینی و 
والیی و عرفان تقلیل داد و به عرفی سازی و تقدس زدایی از آن 
پرداخت، و ورود عرفان به سیاست و عارف به سیاست گروی 
را خسارت جبران ناپذیر عالم سیاست تصور کرد، بلکه اگرچه 
شأن عارف و عرفان حقیقی باال و واالست اما شأن سیاست و 
سیاستمدار نیز بسیار واال و منیع است؛ مگر اداره عقالنی عرفانی 
جامعه ناممکن و یا ساحت سیاست بسیار حقیر و ناچیز است؟ 
آیا رابطۀ »انسان با خدا« که در عرفان به صورت تعمیق یافته و 
تعریف شده مطرح می باشد با »رابطه انسان با جامعه و خلق خدا« 

در تنافی و تعارض هستند؟
 اگر چنین است چرا خدای سبحان بعثت ها و رسالت ها، کتب 
و میزان را برای تربیت نفوس و تحقق عدالت اجتماعی فرستاده 
است؟ چرا خدای سبحان عالوه بر شأن تبلیغ، تبیین و تفسیر 
شأن  تشریعی،  پیامبراِن  خصوص  به  پیامبران  برای  الهی  پیام 
تدبیر و سیاست ورزی توحیدی را برای آن ها قرار داد، تا فرد و 
جامعه آهنگ عدالت و معنویت داشته و تربیت فکری معنوی با 
حکومت و قضاوت و مدیریت در میان مردم و بر مردم بر اساس 

موازین عقلی وحیانی بهم سرشته  شود؟4  
بحث های عالمه حسن زاده در معنای امامت ذیل آیه شریفه »اذ 
ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إنی جاعلک إماماً قال و من 
ذریتی قال الینال عهدی الظالمین«5 و همچنین استفاده عصمت 
آیه شریفه6،  از  انفسی  و  اجتماعی  ظالمان  امامت  نفی  و  امام 
شاهدی بر نگاه های اجتماعی ایشان در تفسیر آیات قرآنی است 
که با مسأله فنای در حق مانعه الجمع نبوده بلکه اساس امامت 

اجتماعی فنا فی اهلل است.7

4. رودگر، محمد جواد، عرفان و سیاست، فصلنامه تخصصی عرفان، سال چهارم، 
شماره 15، ص 47.

5. بقره، 124.
6. حسن حسن زاده آملی، امامت، ترجمه ابراهیم احمدیان، چاپ اول، 1376، انتشارات 

قیام، ص 48-37.
7. حسن حسن زاده آملی، انسان کامل در نهج البالغه، انتشارات قیام، ص 66.
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ب( والیت باطنی و والیت ظاهری

 در عرفان، ظاهر و باطن، تکوین و تشریع، حقیقت و اعتبار و 
شریعت، طریقت و حقیقت از مفاهیم کلیدی می باشند که میان 
آنها نوعی رابطه دوسویه و دیالکتیکی وجود دارد. حرکت از باطن 
به ظاهر و تکوین به تشریع و شریعت را حقیقت واحد ذومراتب 
دیدن از مسائل بنیادین دانش عرفان است که هیچ منافاتی با 
حضور عرفان و عرفا در عرصه سیاست ندارد و نشان از آن دارد 
که میان باطن و ظاهر تضادی وجود ندارد. به بیان دیگر، باید 
روشن شود از کدام سیاست و اندیشه سیاسی و عرفان و دانش 
عرفانی سخن می گوییم؟ سیاست سکوالر و عرفان سکوالر 
موجود یک چیز است و عرفان و سیاست وحیانی برگرفته از 

آموزه های اسالمی چیز دیگری است.
 در سیاست توحیدی و نظام سیاسی الهی که توحیدمحور و 
عدالت مدار است، باطن و حقیقت و تکوین یک اصل اصیل 
است و والیت ظاهری بر والیت باطنی مبتنی است و بدون 

حقیقت نمی توان به عالم اعتبار تکیه زد و زعامت 
سیاسی و زمام جامعه را به عهده گرفت؛ 
لکن در سیاست های سکوالر پیوند باطن 
و ظاهر، فیزیک و متافیزیک بی معناست 
و اخالق گریزی و ارزش ستیزی را ناپسند 
والیت  نگاه،  این  در  ازاین رو  نمی دانند. 
باطنی، اساس والیت ظاهری است نه نافی 

و در تضاد با آن. 
و  باطنی  والیت  درباره  عالمه حسن زاده 

رسیدن به مقام انسان کامل می فرمایند: » باال 
بیایید که خداوند سبحان فیاض علی االطالق است 

و قابلیت و استعداد هم داده است و کتاب بی نهایت قرآن کریم 
را که حافل تمام ِحکم و معارف و شامل جمیع کلمات نوریه 
وجودیه است، غذای جان شما قرار داده است. ببین سعه وجودی 
نفس ناطقه انساِن به فعلیت رسیده چه قدر است که وعاء حقائق 
قرآنی می گردد. غرض این که باید معانی واقعی اسماء و صفات 
الهی را دارا شد. هرکس بدان پایه که داراست به همان اندازه 
انسان است و به همان اندازه قدر و قیمت دارد و به همان اندازه 

قرآن و بهشتی بلکه بهشت است.
 انسان بر اثر این دارایی والیت تکوینی به دست می آورد و چنان 
قدرت وجودی پیدا می کند که تصرف در ماده کاینات می نماید.«1 
راه رسیدن به این مقام چیست؟ راه رسیدن به این مقام ادب یافتن 
از ادب قرآنی است. قرآن ادب و دستور الهی است. انسان، از این 
مأدبه اهلل باید ادب فراگرفته و حد خود را حفظ کرده تا درست 
به بار آمده و به فعلیت برسد.2 چرا که قرآن  حکیم است، پس 

1. حسن حسن زاده آملی، انسان و قرآن، چاپ اول، 1383، نشر الف الم میم، ص 104.
2. همان، ص 48.

بهشت است ]بر اساس روایت شریف أنا مدینه الحکمه و هی 
الجنه[. لذا هر کس باید به مطالعه صحیفه وجود خود بپردازد تا 
ببیند بر اساس این آیات، تا چه اندازه از بهشت بهره مند است و 

تا چه اندازه بهشت است.3 
اما این تعلیم و تربیت قرآنی و رسیدن به مقام انسان کامل و 
والیت تکوینی نسبتی هم با امور اجتماعی دارد؟ ایشان در تعریف 
تعلیم و تربیت و تحصیل سعادت ضمن نقلی از جناب فارابی، 
می فرمایند: »تعلیم ایجاد فضائل نظریه در اَُمم و مدن و تأدیب 
طریق ایجاد فضائل خلقیه و عملیه و صناعات در اَُمم است.«4 
براساس نسبت میان تعلیم و تربیت انسانی و رشِد مدینه فاضله 
بر طبق فضائل عقل نظری و عملی، ایشان در نسبت حقوق بشر 
و دین اسالم، با استناد به خطبه 222 نهج البالغه، منطق وحی را 

عهده دار بیان حقوق بشر معرفی می فرمایند.
 ایشان با اشاره به رفتار امام علی)ع( در برابر درخواست برادرش 
عقیل که برای فرزندان خردسال با رخساره نیلگون خود تقاضای 
کمک از بیت المال داشت، درحالی که حقی از آن نداشت 
و رفتار  امام علی در پاسخ به فردی که برای ایشان 
صله آورده بود تا خدمات دولتی دریافت کند، 
می فرماید: »حاال انصاف بدهید و بفرمایید 
طرفدار حقوق بشر چه کسی است و چه 
مذهب و آیینی است. این که با برادرش 
از  گندم  من  مقابل خواستن یک  هم  آن 
بیت المال مسلمین، و آن هم برادری که در 
آن حال هر دو چشم را از دست داده بود و 
بچه هایش آشفته و دگرگون، آنچنان رفتار می کند، 
طرفدار حقوق بشر یا این درنده هایی که آن همه شهرها 
و خانه ها را شب و روز ویران می کنند و به آتش می کشند؟ ]در 
مورد[ آن مردک ]هم[ چرا هدیه و حلوا را در شب آورده است؟ 
چرا تا امروز که امیرالمومنین بر سر کار نبود و به ظاهر خلیفه 
مسلمان ها محسوب نمی شد، نیاورده است و حاال آورده است«.5 
بعد از این بیان، با توجه به مضامین اجتماعی سیاسی این داستان ها 
نسبت به امام علی می فرمایند: »این یک انسان ملکوتی است. این 
یک انسان کامل است. این یک انسان حقیقی است که سوگند 
به خدا اگر هفت اقلیم، با آن چه در تحت افالک آن هاست به 
او دهند که پوست جویی را از دهن موری به درآورد، چنین 

نمی کند«.6
با توجه به این نسبت ها میان تعریف انسان کامل و اجتماعیات، 
والیت تکوینی و قدرت ظاهری، این مفاهیم در اندیشه عالمه 

3. همان، ص ۹5.

4. همان، ص 41.
5. همان، ص 110.

6. همان.

میان  نسبت ها  به  توجه  با 
تعریف انسان کامل و اجتماعیات، 

والیت تکوینی و قدرت ظاهری، این 
اندیشه عالمه حسن زاده  مفاهیم در 
یک  بلکه  نداشته  هم  با  تنافی  هیچ 
اهل  و  اجتماعی  باید  انسان کامل، 

مبارزه با ظلم در اجتماع باشد. 
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حسن زاده هیچ تنافی با هم نداشته بلکه یک انسان کامل، باید 
اجتماعی و اهل مبارزه با ظلم در اجتماع باشد. 

ج( دنیا از منظر عرفان 

این نکته بسیار مهم است که در عرفان آنجایی که از دنیا، ظاهر 
و اعتبار سخن به میان آمده است، مقصود دنیای ما و تعلقات و 
اعتباریات، دلبستگی ها و وابستگی های ماست و نه دنیا به معنای 
عالم ماده و جهان ملک، روشن است که دنیا خود آیت و آینه 
خدا و تجلی حق است و تجلی حق هم حق است. دنیا به معنای 
عالیق و وابستگی های که ما داریم، عامل ظلم، ستم، تبعیض و 
عدالت ستیزی است که نتیجه چنین دنیایی، جهنم و دوزخ و مورد 
نفرت و مذمت است؛ اما اگر دنیا مزرعه آخرت و عامل کمال 
باشد، وسیله خدمت به خلق خدا و اقامه عدالت اجتماعی و رشد 

و تربیت معنوی مورد قبول عرفان نیز است. 
عالمه حسن زاده در این مورد می فرمایند: »هر اندازه انسان به ماده 

گرایش پیدا کرد، به همان اندازه محجوب و مهجور و از 
حقیقت دور است و در صید و شکارش عاجز 

است. و هر اندازه از رنگ تعلقات به درآمد، 
به همان اندزه صفا و نشاط می یابد«.1روشن 
است که مانع رشد انسانی، تعلق به دنیاست 
عارفان،  عرفان  در  اگر  لذا  دنیا.  خود  نه 
دستور به انزوا و عزلت از دنیا داده اند، اوالً 
موقتی است نه دائمی؛ ثانیاً برای خودسازی 

بیشتر و پاکسازی دل و تفکر و اندیشه ورزی و 
تحصیل معنویت است، تا در راستای جامعه سازی 

این  مبین  ثالثاً  شود؛  به کارگرفته  اجتماعی  تعادل  و 
معناست که کسانی که خودسازی و اصالح نفس نکردند و 
تربیت نشده اند، حق ورود به سیاست را ندارند؛ لذا عارفان اسفار 
اربعه را در سفر معنوی و سلوک عرفانی توصیه کرده اند تا سالک 
و مسافر کوی حق پس از طی سفرهای اول تا سوم بتواند در سفر 
چهارم وارد سیاست شده، رهبری خلق را با هدایت محوری و نه 

با قدرت محوری، به عهده گیرد. 
در عرفان راستین سیاست ورزی و تدبیر جامعه بر عهده اولیای 
خداست و کسانی می توانند رهبری کنند که قبال رهروی کرده 

باشند و به کمال انسانی رسیده باشند، تا پیر راه و راهبر شوند.2
در جمع بندی عرض می کنیم عرفان، قرارگرفتن انسان سالک در 
جاذبه کمال مطلق خداست. عرفان مثبت بین سلوک و سیاست 
تنافی و تباین نمی بیند و اساساً او را در برابر انسان های همنوع 

مکّلف و متعهد تربیت می کند.
 عرفان هر چه دارد مایه و پایه اش را از دعاهای قرآن و عترت 

1. همان، ص 102.
2. دلیر، بهرام و رودگر، محمد جواد، نسبت عرفان و سیاست، قبسات، شماره ۹8، 

ص 186.

اجتماعی، عرفان  و مسئولیت های  بین عرفان  و  است.  گرفته 
و  کاماًل همگرایی  بلکه  نیست  تنافی و جدایی  نه  و حماسه 
هماهنگی است.3 لذا رهبر یک جامعه، بزرگترین وسیله رسیدن 
لذا  تکاملی جامعه است.  به حیات معقول و زندگی هدفدار 
خود باید در عالی ترین حّد ممکن، از حیات معقول و زندگی 
هدف دار تکاملی که بر مبنای عرفان مثبت اسالمی استوار شده 

است برخوردار باشد.4 

3. سیره سیاسی و اجتماعی عالمه حسن زاده

بعد از بحث از مبانی اندیشه ای عالمه حسن زاده در این جا مناسب 
است سیره سیاسی اجتماعی ایشان مورد اشاره قرار گیرد. اخیراً 
جناب محسن کدیور در راستای اندیشه های جریان روشنفکری 
دینی، نقدهایی بر اندیشه سیاسی عالمه حسن زاده و نسبت آن با 
عرفان ایشان اشاره می کند. مهم ترین قسمت دلیل او در نقدهای 
این است که »حسن زاده غرق در رصد عالم  خالف واقعش 
ملکوت بود و از درک واقعیات عالم ناسوت و ظلم 
مضاعفی که به نام دین از سوی زمامداران 
و  می کردند  مردم  به  اسالمی  جمهوری 

می کنند غافل بود«.
 از همین رو ایشان را مورد مذمت قرار 
خود  استاد  راه  حسن زاده  که  است  داده 
سید محمدحسین طباطبایی)1360-1281( 
بود:  این  پیام طباطبایی  نرفت. آخرین  را 
»در این انقالب یک شهید واقعی بود، که 
مظلومانه هم شهید شد، و آن اسالم بود.« در 
بخش دیگر این نوشته، محسن کدیور ثناگویی ها و 
تعریفات آیت اهلل حسن زاده آملی به رهبر انقالب را درعین حال 
که غیرقابل انکار دانسته، مخالف سیره اهل بیت می داند و در رد 
نظر عالمه مبنی بر اینکه آیت اهلل خامنه ای را مصداق بارز رساله 
انسان در عرف عرفان خود دانسته، نوشته است: »یا من سیاست و 
عرفان نمی فهمم یا آن مرحوم صغرای مساله)مصداق رساله( را از 
بنیاد نمی شناخته است«! و از این قضیه منفصله عنادیه خودساخته، 
نتیجه گرفته: »در هرحال این یقیناً ابتذال عرفان است.« البته منطقًا 
نتیجه ایشان)ابتذال عرفان( وقتی درست است که مخاطب بر 
صدق تالی)نشناختن رهبر انقالب توسط عالمه( حکم کند؛ در 
حالی که حکم به صدق مقدم)که کدیور چیزی از عرفان نفهمد( 

موجه تر است! 
محسن کدیور در جای دیگر مقاله خود علیه عالمه حسن زاده 
آملی به کنار مردم نایستادن ایشان اعتراض می کند و از پیش خود 
حکم می کند: »از این حیث نام نیکی از خود باقی نگذاشت«! 

3. عبداهلل جوادی آملی، بنیان مرصوص امام خمینی، ص ۹3.
4. محمدتقی جعفری، پاورقی عرفان اسالمی، ص 21.

دنیا،  از  که  آنجایی  عرفان  در 
به میان آمده  اعتبار سخن  و  ظاهر 
است، مقصود دنیای ما و تعلقات و 
اعتباریات، دلبستگی ها و وابستگی های 
ماست و نه دنیا به معنای عالم ماده 

و جهان ملک.
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آقای کدیور توضیح نمی دهد چگونه اقامت در کارولینای شمالی 
آمریکا و قبول پروژه های پژوهشی درباره دگراندیشی شیعی برای 
دانشگاه دوک و بنیاد کارنگی از طرف خودش، ایستادن کنار مردم 
ایران است؟!؛ اما اظهار نظر یک فیلسوف عارف درباره رهبر 
مردم با وجود زهدش از همه دستگاه های حکومتی، نایستادن 
کنار مردم است؟! عالمه حتی جایزه چهره های ماندگار جمهوری 
اسالمی را هم قبول نکرد و از آن تمجیدهایش برای رهبری، 
چیزی از دنیا کسب نکرد؛ درحالی که آقای کدیور با پروژه هایش 
علیه والیت فقیه و مبانی جمهوری اسالمی و حتی نفی عصمت 
و شهادت از ائمه اطهار)ع( بهره مندی دنیوی بسیار خوبی از 

موسسات آمریکایی یافته است!
ایشان  تفکر  می شود،  مشاهده  ایشان  نوشته  در  که  همان طور 
در ادامه جریاناتی که مورد اشاره قرار گرفت، با فهمی ناقص 
از عرفان، اهل عرفان را به دنبال عزلت و گوشه گیری معرفی 
می کنند که نسبتی با سیاست ندارند؟ شاید بتوان مهم ترین نکته 
در جریان قائل  به رابطه سلبی میان عرفان و سیاست را همین 
نظر آن ها به نگاه عرفاء در مورد دنیا دانست. در ادامه با پرداختن 
به مشی سیاسی مردمی آیت اهلل حسن زاده، به نقدهای محسن 
کدیور پاسخ گفته و ابتذال تحقیق ایشان را نشان می دهیم. در 
رابطه با دغدغه های ناسوتی عالمه حسن زاده، به این گزارشات 

توجه کنید:

الف( دیدار با امام خمینی قبل از 15 خرداد 42

عالمه درباره این دیدار این طور می گوید: »قبل از پانزده خرداد 
سال 1342 که در تهران مشغول تدریس بودم، شنیدم حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خمینی)قدس سّره( روحانیانی را که برای 
ایام محّرم جهت تبلیغ به اطراف و اکناف می روند موظف نموده 
اند که مسایل اجتماعی و سیاسی عالَم اسالم و مشکالت جامعه 
مسلمین و خصوصاً اوضاع ایران را به گوش مردم برسانند و مردم 
را در این زمینه آگاه نمایند. لذا بنده که برای ایام محّرم عازم آمل 
بودم احساس کردم این وظیفه متوجه من نیز می باشد و باید در 
انجام آن بکوشم، بدین جهت قبل از آنکه بسوی آمل بروم خود 

را به قم رسانیدم. 
نبودم.  آشنا  کوچه هایش  و  خیابان ها  از  یک  هیچ  با  که  قمی 
سراغ منزل امام را گرفتم و به حضورشان شرفیاب شدم و به 
محضرشان عرضه داشتم که بنده حسن حسن زاده آملی هستم 
و فعاًل در حوزه علمیه تهران مشغول تحصیل و تدریسم. اساتید 
من عبارتند از حضرت عالمه میرزا ابوالحسن شعرانی و… شنیدم 
که حضرتعالی، روحانیون را مکلف کرده اید تا مسائل سیاسی و 
مشکالت اجتماعی مسلمین را برای عموم مردم بیان کنند. لذا من 
که یکی از اطبای سر شناس آملم و جهت تبلیغ عازم آن دیارم، 
آمده ام به شما بگویم من هم مانند دیگران در خدمتم و شما نیز 
انشاءاهلل در اهدافتان موفق خواهید شد و همه با هم دست بدست 

هم می دهیم و انشاءاهلل تعالی کشور را از دست فسقه و فجره 
نجات می دهیم و دین خدا را پیاده می کنیم«.1

ب( مسئولیت امام جمعه آمل

احمد عابدی می گوید: »اوایل انقالب، آیت اهلل حسن زاده، امام 
جمعه آمل بودند. در آن ایام ارتباط زیادی با مردم داشتند. آن 
زمان، کمونیست ها و چریک ها به آمل حمله کردند و آمل به شهر 
هزار سنگر تبدیل شد، فرمانده اصلی مبارزه با کمونیست ها و دفاع 
از شهر و مردم آمل، آیت اهلل حسن زاده آملی بود؛ نه اینکه ایشان را 
از سمت حکومت تعیین کرده باشند، بلکه آیت اهلل حسن زاده در 
آمل بودند و ایشان خود به میدان آمدند و لباس رزم پوشید و به 

دفاع از شهر پرداختند«.

ج( جلسات معرفتی برای عامه مردم

آیت اهلل حسن زاده همیشه برای مردم جلسات مختلف برگزار 
می کرد. کتاب درس های معرفت نفس ایشان که در سه جلد و 
به زبان فارسی منتشر شده، درس هایی است که ایشان در شهر آمل 
یا تهران برای مهندسان و دانشجویان بیان کرده اند. این کتاب و 
جلسات نشان می دهد که ایشان در میان مردم بوده و برای آن ها 

کالس درس، عرفان و اخالق داشته اند.2

د( رسیدگی به مشکالت معیشتی و توجه به دردمندان

احمد عابدی می گوید: »ایشان هر سال، خودشان با حق التألیف و 
این قبیل پول هایی که به دستشان می رسید، از آمل، چند کامیون 
برنج خریداری می کردند و آن را در قم و در میان فقرا توزیع 
می کردند. معموالً اول ماه مبارک رمضان، منزل خود را پر از برنج 
می کردند و به افراد نیازمند می دادند. آیت اهلل حسن زاده، افرادی را 
داشت که شب ها در شهرقائم که در اطراف قم و یکی از محالت 

مستضعف، افراد بی بضاعت را شناسایی و کمک می کردند.

1. یگانه دوران: شناخت نامه حضرت آیت اهلل العظمی عالمه ذوالفنون استاد حسن 
حسن زاده آملی، مجتبی اسماعیل پور قمی، ص 72.

2. ر.ک: مقدمه کتاب دروس معرفت نفس از عالمه حسن زاده آملی.
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به  که  کسانی  به  ایشان  مردمی  کارهای  از  عمده ای  بخش 
مریضی های روانی و جسمی مبتال بودند، مربوط می شد. من 
خودم کسانی را خدمت حضرت آیت اهلل حسن زاده بردم، آنقدر 
با این مریض صحبت کردند و به قدری این مریض را خنداندند 
که آن مریض بعد از بازگشت از منزل آیت اهلل حسن زاده به من 
گفت: »اگر آیت اهلل حسن زاده یک جلسه دیگر با من صحبت 
کنند، من خوب می شوم.« ایشان به این شکل با مردم ارتباط 
داشت، مشکالت مردم را می دانست و با آن ها صمیمیت داشت«.1

ه( توجه به انقالب و شخص مقام معظم رهبری

معظم  مقام  سفر  پیرامون  عالمه،  شاگردان  از  رمضانی  حسن 
رهبری به آمل، می گوید: »روزی خدمت عالمه بودم و در مورد 

تعابیری هم چون »قائد ولی وفی«، »رائد سائس وفی«، 
»مصداق بارز نرفع درجات من یشاء« و »دادار 

عالم و آدم، همواره ساالر و سرورم را سالم 
و مسرور دارد« که ایشان برای مقام معظم 
رهبری به کار برده اند، گفت وگو و سؤال 
 کردم. چرا که آن زمان برخی نتوانستند این 
ستایش ها را تحمل کنند و به استاد خرده 

گرفتند. وی افزود: به استاد عرض کردم که 
برخی، عبارات شما در تمجید از مقام معظم 

رهبری را برنتافته اند. ایشان فرمودند: این عناوین 
بسیار خوب و به جا بود و از نظر بنده هیچ مشکلی ندارد«.2 

اما ابراز ارادت حضرت عالمه به رهبر انقالب به همین جا ختم 
نمی شود. زیرا بعد از این دیدار، استاندار مازندران به همراه جمعی 
از مسؤوالن استانداری، با آیت اهلل حسن زاده در آمل دیدار کردند. 
آیت اهلل حسن زاده آملی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری 
در امورات مختلف، در خصوص امر والیت فرمودند: »همگان 
فقیه  تقویت جایگاه والیت  برای  و  باشیم  موثری  عامل  باید 
سعی کنیم«. حضرت عالمه حسن زاده در جای دیگری پیرامون 
حضرت آفا فرموده اند: »گوشتان به دهان رهبر باشد. چون ایشان 

گوششان به دهان حجت بن الحسن )عج( است«.3
عبدالحسین خسروپناه از شاگردان عالمه حسن زاده در توضیح 
ارادت عالمه به رهبر انقالب می گوید: »برای توضیح ماهیت 
شناخت و عالقه عالمه حسن زاده آملی نسبت به مقام معظم 
رهبری خوب است که یادی از سردار دل ها، شهید حاج قاسم 
سلیمانی بکنیم. آیا کسی مثل شهید حاج قاسم هم اهل تملق 

1.مصاحبه احمد عابدی در باب خواندنی هایی از زندگی اجتماعی عالمه حسن زاده 
آملی، خبرگزاری حوزه.

2. این ها کلماتی است که مرحوم عالمه در مورد مقام معظم رهبری در تقدیم نامه کتاب 
خویش فرموده اند؛ ر.ک: حسن حسن زاده آملی، انسان در عرف عرفان، تهران، سروش 

)انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، تقدیم نامه ص 7.
3. این جمالت به نحو متواتر از شاگردان ایشان منقول است و در برخی صوت  ها و 

فیلم های موجود از ایشان نیز قابل دستیابی است.

بود که آن طور خالصانه و صادقانه به مقام معظم رهبری عشق 
می ورزید و مثل یک سرباز در خدمت ایشان بود؟! اصاًل چنین 

وصله هایی به آن مردِ مجاهِد عارف می چسبد؟!  
بزرگانی دیگر مثل آیت اهلل بهاءالدینی و آیت اهلل بهجت که از 
بزرگترین عرفای کامل همروزگار ما بودند، وقتی آن تعابیر بلند 
را در مورد مقام معظم رهبری به کار می بردند، تملق می کردند؟ 
چطور می شود گفت که تعابیری مثل »باهر النور« و »یگانه دوران« 
که مرحوم حسن زاده آملی در شأن مقام معظم رهبری به کار 

بردند، تملق است؟ چون این تعابیر بلند است، تملق است؟
آیا شعرایی هم که در زمان ائمه معصومین)ع( آن بزرگواران را 
مدح می کردند و از آنها صله های گران بها دریافت می کردند، هم 
تملق می کردند؟ برای فهمیدن جایگاه اندیشه ای مقام 
باید »هانتینگتون« رساله  معظم رهبری حتماً 
بنویسد تا باورمان بشود که ایشان بزرگ 
است؟«4 این گزارشات دغدغه مندی و درد 
مردم داشتن و اهمیت رشد معنوی معیشتی 
مردم را از منظر عالمه حسن زاده صراحتًا 
نشان می دهد و خط بطالنی بر توصیف 
ِصرف  ملکوتی  عرفان  به  ایشان  عرفان 
است؛ عرفانی که در آن از درد مردم خبری 

نیست. 
نتیجه تمام این مباحث این است که عرفان و 
سیاست درهم تنیده اند و تعاملی جدی با هم دارند. از این 
رو اهل عرفان حقیقی، از ناسوت و درد مردم غافل نبوده بلکه 
آن را وظیفه دینی عرفانی خویش می دانند. اندیشه های مرحوم 
عالمه حسن زاده و سیره اجتماعی سیاسی ایشان به عنوان عارف 
برجسته دوران اخیر، خط بطالنی بر اندیشه عرفاِن منهای ناسوت 
بوده و نشان دهنده این نکته است که عرفان شیعی فقاهتی عجین 

با متن زندگی مردم است.

4. سخنان عبدالحسین خسروپناه در مصاحبه با سایت فکرت.

عرفان و سیاست درهم تنیده اند و 
تعاملی جدی با هم دارند. از این رو 
اهل عرفان حقیقی، از ناسوت و درد 
مردم غافل نبوده بلکه آن را وظیفه 

دینی عرفانی خویش می دانند.



فصل پنجم

 گزارش رصد
مجموعه ای از یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها درباره عالمه حسن زاده
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محمدجوادرودگر
شناخت اندیشه های عالمه حسن زاده آملی از جهات مختلف 
سخت و دشوار؛ اما درعین حال بسیار شیرین و دل نشین و و 

معنویت بخش است؛ مشکل بودنش به دلیل آن است که: 
1( اندیشه های عالمه جامع االبعادند؛ همان طوری که معروف به 
عالمه ذوفنون شده اند. به هرحال دانش ایشان از یک توسعه کمی 
و کیفی خاصی برخوردار است؛ درنتیجه شناخت منظومه فکری 
عالمه حقیقتاً دشوار است؛ مگر برای کسانی که تعلیم یافتگان و 
تربیت شدگان مکتب فکری و معرفتی - سلوکی عالمه حسن زاده 

آملی رضوان اهلل علیه بودند و هستند؛
2( روش عالمه در مقام تعلیم، تدریس، تحقیق و تألیف، یک 
روش ایجابی و تبیینی بود؛ نه یک روش سلبی و انتقادی؛ اما 
بزرگان  آراء  و  متون  به  نسبت  که  مجتهدانه ای  مواجهه  آن  با 

حکمت و عرفان و کالم و ... داشتند، همواره تالش می کردند 
که شاگردانشان، اول فهم درستی از آراء و انظار بزرگان اهل 
معرفت داشته باشند و خیلی ضمنی، حرف ها و دیدگاه های خود 
را مطرح می کردند؛ به همین خاطر خیلی سخت است که افراد، 
ورود و درک و دریافت درستی از اندیشه های عالمه به خصوص 

در حوزه اندیشه های عرفانی داشته باشند. 
3( درک و دریافت نوآوری های عالمه حسن زاده به دلیل این 

منطق و روشی که داشتند، حقیقتاً سخت و دشوار است.
اگر بخواهیم اندیشه های عرفانی عالمه را مورد شناسایی قرار 
بدهیم، این کار از جهاتی دشوارتر و سخت تر است و کسانی 
می توانند که مقدمات و مبانی کار و شرایط و الزامات معرفتی 
خاصی را داشته باشند تا بتوانند در بوستان اندیشه عالمه ورود 
پیدا کنند و هرکسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش بهره ببرد. 

علی امینی نژاد، محمدجواد رودگر،سید علی حسینی آملی  
 |   استاد فلسفه و عرفان در حوزه و دانشگاه، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و استاد اخالق حوزه علمیه

نشست

 نسبت شناسی اندیشه عرفانی عالمه حسن زاده
 با مکتب اهل بیت
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جلسه ما البته ناظر به ساحت سلوکی و عرفان عملی عالمه 
نیست؛ ما دو تا مسئله از مسائل بسیار مهم و سرنوشت ساز را 
مطرح می کنیم که با اندیشه های عرفان نظری عالمه حسن زاده 

رضوان اهلل علیه ارتباط پیدا می کند: 
یکی از آن محورها این است که ما اگر بتوانیم مبادی تصوری 
بحث، مفاهیم و اصطالحات خاص عرفانی را همراه با آن مبانی 
درک و دریافت درستی بکنیم، بهتر می توانیم به سوی شناخت 
اندیشه های عرفانی عالمه برویم. چه بسا بسیاری از سؤاالت و 
اشکاالت و مشکالت و حتی شبهاتی که برخی مطرح کرده اند، 
معلول همین باشد که احیاناً در خیلی از جاها آن مبانی و مقدمات 
و شرایط علمی الزم و دریافت درست مبادی تصوری بحث و 
به خصوص آن زبان شناسی بحث، فراهم نشده است؛ زبان عرفانی 
یک زبان خاص است که ادبیات و اصطالحات خاص خودش را 
دارد. بارها عالمه این شعر لسان الغیب را مورد استناد قرار می دادند 

که »جان من، خطا اینجاست«.
سید علی حسینی آملی

سالیانی که در محضر مبارکشان تشرف داشتیم، در محضرشان 
حرف از توحید و والیت بود؛ غیر از توحید و والیت در آن مقام 
سخنی و بحثی نبود. بنده توفیق داشتم اشارات، اسفار، فصوص 
و گاهی از مصباح ]مصباح االنس[ که تدریس فرمودند در محضر 
مبارکشان باشم. نگاه ایشان به توحید همان هویت مطلقه ای بود 
که در تفسیرش »قل هو اهلل أحد« را ]تفسیر کرده اند[؛ چون مبنا 
این بود که »هو« در اینجا اصاًل ضمیر نیست؛ چراکه اگر ضمیر 
 بود، منادی واقع نمی شد. در آن بیانی که حضرت امیرالمؤمنین 
)س( برای حضرت رسول اکرم )ص( ارائه دادند که دیشب )فی 
لیله قبل یوم البدر( حضرت خضر نبی را در خواب دیدم که 
فرمودند فردا در کوران جنگ، خدا به این لفظ »یاهو یا من ال هو 
اال هو« ]خطاب قرار داده می شود[؛ بنابراین اگر »هو« و ضمائر، 
منادی واقع نمی شوند »و ال تقل عند النداء یاهو/ و لیس فی النحاه 
من رواه« معلوم می شود این »هو« اصاًل ضمیر نیست؛ بلکه اشاره 
است به آن هویت مطلقه الهی. اگر »اهلل الصمد« بیانگر این »هو«ی 
هویت مطلقه باشد، در تبیین »اهلل الصمد« هم باید گفت »هو األول 

و اآلخر و الظاهر و الباطن«.
مبنای آن بزرگوار این بود که ما اگر »فقه اللغه« هم بکنیم، چیزی 
در تبیین حقیقت توحید جز همین هویت مطلقه صمدیه از آن 
استفاده نمی شود؛ اگر شما در حد ادبیات، این »واو« عطف »هو 
األول و اآلخر و الظاهر و الباطن« را درست معنا کنید، مثل اینکه 
بگویید »جاء زیٌد و عمرو« به جای اینکه »جاء« را تکرار کنید، 
»واو« عطف را آوردید؛ یعنی اینجا باید بفرمایید: »هو األول و 
اآلخر« یعنی »هو األول، هو اآلخر، هو الظاهر، هو الباطن«. اگر 
همان هویت حقیقی تبیین شود، می شود »هو الذی فی السماء إالٌه 
و فی األرض إالهٌ«. هر فنّی دارای یک اصطالحات مخصوص به 
خود است؛ بنده خودم این طور بودم که ما بخشی از اصول فقه 

را استصحاب خواندیم از معالم و بخشی از رسائل و کفایه و 
سالیانی هم درس خارج. 

شاید مجموعاً ما پنج، شش، هفت سالی استصحاب خواندیم. 
همه مباحث استصحاب برمی گردد به »التنقض الیقین بالشک«. 
این را صریحاً عرض کنم که »قل هو اهلل أحد« کمتر از »التنقض 
الیقین بالشک« بحث ندارد. »اهلل الصمد« سالیانی باید }بحث 
شود{؛ مثل الهیات بالمعنی األعم )سه جلد اسفار(؛ کدام استاد 
می خواهد کمتر از شش یا هفت سال این را تدریس کند. بعد 
برسیم به الهیات بالمعنی األخص )جلد ششم و هفتم اسفار(؛ بعد 
بیایید در فصوص و مجموع مصباح االنس در دو بحث توحید 
و موحد )که بیان شأنیت و شخصیت انسان کامل در بخش دوم 

مصباح االنس است(. 
 اگر می خواهید باالتر و به مکتب حضرت استادِ الهِی گرامی ما، 
حضرت عالمه و توحید وصفی بیایید و اوصاف الهی را تبیین کنید، 
خب یک دوره شرح مثل جناب حاجی سبزواری }الزم است{؛ 
شرح دعای جوشن کبیر را، اگر خواستید راهی به توحید ذات 
باز کنید، باید توحید ذاتی مثل خود »اهلل الصمد« و اگر خواستید 
به »هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن« این هویت مطلقه گویای 
آن توحید ذاتی است؛ این ها مدرسه و مکتب و بحث می خواهد 
تا مستمع ما توحید را با اصطالحات تصوری اش }بفهمد و{ راه 
پیدا کنیم به مقاماتی که باید در تصدیق این فرمایشات}داشت{ 
و کم کم آنی را که مکتب ایشان بود که »إلی اهلل تصیر األمور« 
این صیرورت شدن است و انسان باید آن صفات الهی را در 
خود پیاده کند؛ یعنی خود بشود مجمعی از صفات کمال الهی که 
نموداری از آن را آقا در کتاب »انسان کامل در نهج البالغه« آورده 
است که وصف اولش »ولّی اهلل« و وصف دوم از انسان کامل در 
مقام توحید و موحد شدن، »خلیفه اهلل« است؛ بدان معنا که »و عّلم 

آدم األسماء کّلها« انسان خود بشود مظهر اسماء و صفات الهی.
 فرق است بین عدالت فقهی و عدالت عرفانی. در عدل فقهی 
به کسی می گوییم عادل که گناهان کبیره مرتکب نشود و اصرار 
بر صغائر نداشته باشد. به همین مقدار می شود در نماز جماعت 
به او اقتدا کرد؛ اما مرتبه عدالت عرفانی یعنی جامعیت اسماء و 
صفات الهی و ظهور دادن اسماء و صفات الهی در مقاماتی که 
قابلیت ها در آنجا تعبیه شده است و انسان کامل کسی است که 
جامع اسماء و صفات الهی در مقام صیرورت و کینونت و مقام 

خالفت تکوینی الهی باشد. 
ما انسان را به این می گوییم. حاال این انسان که جامع همه صفات 
کمال الهی شد، دیدش نسبت به همه موجودات می شود َمظهِر 
»اهلل«. آن خلیفه اهلل که خود همه صفات الهی را در خود پیاده 
کرد، اآلن دید او نسبت به همه موجودات الهی، دید الهی شد. آن 
جمله امیرالمؤمنین )ع( را توجه کنید که »ما رأیُت شیئاً إال و قد 
رأیت  اهلل قبله و بعده و معه«؛ یعنی شما یک برگ نباتی را نگاه 
می کنید، شما برگ نبات نگاه می کنید؛ اما انسان کامل و خلیفه اهلل، 
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علم الهی را در پروراندن این برگ نبات می بیند، قدرت الهی را 
می بیند، حیات الهی و حتی مغفرت الهی را می بیند؛ اگر باغبان در 
ریشه این درخت آن کود حیوانی را نهاده است، اگر مغفرت الهی 
اینجا ظهور نکند و آثار این کود در این برگ نبات، در این گل و 
در این سیب ظهور کند، چه کسی مشتری این برگ گل است؟! 
پس حتی مغفرت الهی باید در این برگ درخت ظهور کند و 
انسان این طور نگاه می کند و شما این برگ گل را مظهر جامعیت 
همه صفات الهی بدانید منتها به قدر قابلیت این برگ گل. چقدر 

می تواند حیات، علم و قدرت الهی را ظهور بدهد.
اگر حضرت موسی کلیم به برادرش فرموده باشند چرا مردم را 
منع کردی، بدان معناست که در هر مظهری از مظاهر وجودی، 
بیان  این  به  شما  و  است  کرده  ظهور  آنجا  در  الهی  صفات 
فلسفی اش، نباید به این مظاهر در مرتبه ماهیات توجه کنید؛ به 
این ماهیت این موجود که آنجا گوساله ای باشد یا در جای دیگر 

برگ گلی باشد، یا جای دیگر بشود یک شخصیتی.
 مگر شما در مورد امیرالمؤمنین علیه السالم نمی فرمایید »الفرق 
بینک و بینها إال أنهم عبادک و خلقک«؛ علی اللهی ها را که ما 
مورد انتقاد قرار می دهیم، به خاطر این است که در یک مرتبه ای 
محدود شدند؛ و اال اگر به همین امیرالمؤمنین نگاه می کردند و 
می گفتند: »به علی شناختم به خدا قسم خدا را«، ]انتقادی نبود[ که 
امیرالمؤمنین جامع همه صفات الهی است؛ منتها در سیر و سلوک 

در هیچ مرتبه ای متوقف نشوید. 
مشکل کار اینجاست که در یک مرتبه ای متوقف می شوند؛ از این 
صفات سیر نمی کنند تا به کمال مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، 
حیات مطلق راه پیدا کنند؛ به همه صفات در مقام واجب الوجودی؛ 
شما از این مظاهر وجودی راه بیفتید اوالً در سیر مفهومی، بعد در 
سیر مصداقی )سیر مصداقی یعنی اینکه خود جامع صفات الهی 
بشوید(؛ اگر انسان راه بیفتد در اینکه »إلی اهلل تصیر االُمور« خود 
در مقام صیرورت، جامع صفات الهی بشود و عادل به معنای 
عرفانی بشود که »قسیم الجنه و النار«، انسان کامل یعنی همین؛ »إّن 
اهلل یغضب لغضبک« حضرت زهرا یعنی همین. »إّن اهلل یرضی 
لرضاِک« یعنی همین؛ که انسان جامع همه صفات کمال اهلی 
باشد. انسان که جامع همه صفات کمال الهی بشود، هرکجا را که 
نگاه بکند، دیدش دید الهی است؛ اگر دیدش دید الهی است در 
هیچ مقطعی محدود نمی شود؛ وقتی در هیچ مقطعی محدود نشد، 
آن وقت هر برگی از درخت، یا هر شخصی از اشخاص الهی را 
بفرمایید، این ها همه گویای آن صفات کمال الهی اند. مشکل کار 

اینجاست که در هیچ مقطعی نباید محدود شد.
بنابراین هر مقطعی و هر قابلی، قابلیت نموداری صفات الهی را 
دارد؛ شما از آن عبور کنید تا کجا؟ سیر کمال انسان هیچ حد 
محدودی ندارد. جمله امیرالمؤمنین علیه السالم: »کّل وعاء یضیق 
بما ُجعِل فیه إال وعاء العلم فإنّه یتّسع به« اتساع و وسعتش تا 
کجا؟ تا جامعیت اسماء و صفات الهی در حّد الیتناهی. یک 

فرق باقی می ماند که »إال أنهم عبادک و خلقک« که در دعای ماه 
رجب هست.

 این عرض اول بنده که انسان در سیر و سلوک می تواند به 
مقاماتی راه پیدا کند که خود، جامع همه صفات الهی باشد و 
دید او به همه مجموعه هستی، دید الهی باشد و دید الهی یعنی 
جامعیت اسماء و صفات الهی؛ بر هیچ مقطعی هم متوقف نشوید. 
اشکال کار این است که اگر بت پرست ها بت می پرستیدند، نباید 
به این مقطع توقف می کردند؛ همین بت را که نگاه می کردند، 
مظهر صفات الهی ببینند؛ یعنی علم و قدرت الهی اینجا به کار 

رفته است؛ اما چرا در یک مقطع ضعیفی توقف می کنید؟!
 باید از این قابل ها در محدودیت های محدود، روی کنیم به جایی 
که در ادامه سیر به حدی راه پیدا کنیم که بگوییم »إیّاک نعبد و 
إیاک نستعین«؛ »إیاک« یعنی ما از همه صفات اسماء و صفات 
الهی عبور کردیم؛ نه تنها از این تجلیات و ظهورات عبور کردیم، 
بلکه به آن ظاهری که در این مظاهر آمده، ]راه پیدا کردیم[. در 
اصول کافی باب اسماء آمده است که فرمودند: آیا صفات را 
عبادت می کنیم که کفر است، صفات را با ذات عبادت می کنیم که 
شرک است، ذات را با همه صفات عبادت کنیم که توحید است.
بنابراین در خطاب ما به »إیاک نعبد و إیاک نستعین« اگرچه از 
جهت فقهی، اآلن بحث نماز را ورود پیدا نمی کنم؛ چون سؤال 
شده که آیا ما از نماز قصد انشاء داریم؟ نه خیر؛ اما قصد قرائت 
داریم. این حقایق را باید بفهمیم که در »ایاک« مخاطب کیست؟ 
مخاطب، آن مقام غیب الغیوبی ای است که در نهاد خود ما انسان، 
از خودمان و ماهیات اعتباری خودمان  هم باید عبور کنیم. انسان 
همه  که  من  »أناْ«  مقام  آن  است.  الغیوبی  غیب  شأنیت  دارای 

متعلقاتمان را به خودمان نسبت می دهیم.
در مکتب حضرت استاد ما این ها را آموختیم که از همه متعلقات 
خودت هم باید عبور کنی که »من کی ام؟«، این فرم و لباس و 
اعضاء و جوارح؟ نه؛ این عقل و این روح؟ همین جا که می گوییم 
عقل من و روح من، آن مِن من کجاست؟ هرکسی به آن »أناْ« 
خود راه پیدا کند، به آن خطاب إیاک راه پیدا کرده است. اول 
به »أناْ« خودتان برسید، »من عرف نفسه ]عرف ربه[« »نفس« آن 
مقام »أناْ« ال اسم و ال رسم خودم، آن مقام غیب الغیوبی خودم؛ 
اگر من به آنجا راه پیدا کردم، به اصل وجود راه پیدا کردم. عالمه 
طباطبایی در نهایه فرمودند )در جاهای دیگر هم فرمودند( که ما 
حس جوهریاب نداریم؛ همه آنچه را که از حواس ظاهری ادراک 
می کنیم در محدوده ماهیات است؛ ما از ماهیات باید عبور کنیم؛ 
بلکه از جوهر ذات خودمان باید عبور کنیم. مقسم مقوالت عشر، 

ماهیات است و از ماهیات باید عبور کنیم. 
نه تنها از اعراض بلکه از جوهر هم باید عبور کنیم؛ چون ماهیات 
مقسم جواهر و اعراض است. به وادی وجود راه پیدا کنیم و 
وجود هم اسم ورسمی ندارد و من اگر به وجود خودم راه پیدا 
کنم بعد از عبور از ماهیات خودم، آنجا حقیقت توحید است؛ 
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آنجا من به هویت مطلقه راه پیدا کرده ام. اگر آنجا به هویت مطلقه 
خود راه پیدا کردم، می شود پایان سفر ثالث. از آنجا رو کردم در 
سفر رابع به این کثرات؛ آن وقت گالیه است که شما چرا در این 
کثرات معطل مانده اید؟ چرا به این برگ علف معطل ماندید؟ آنجا 
چرا به این گوساله معطل ماندید؟ حتی اگر بحث را ادامه بدهیم 
به این علی ّاللهی بگوییم چرا در انسان کامل متوقف شدید. بر 

همه این انتقاد وارد است.
به  اندرون ذات خودش  از  پس راهرو کیست؟ آنی است که 
اهلل راه پیدا کرده است، اگر در پایان سفر ثالث به آن اهلل راه پیدا 
کردیم، حاال رو کنید به این جانب، »هو الذی فی السماء إله و فی 
األرض إله« این دوباره بازگشت به کثرات است. در این کثرات 
در سیر الهی توقف نکنید. بنابراین »من عرف نفسه« که ایشان در 
رساله شریف نزدیک به صد وجهی که بر حدیث معرفت نفس 
فرمودند، یکی از آن معانی این است که به خودِ خود، به آن »أناْ«ی 
خودمان راه پیدا کنیم. همانجاست که به خدا راه پیدا کردیم و آن 
می شود »اهلل نور السماوات و األرض«. »ماسوا« همه ظلمت است 
فقط اهلل، نور مفرد است و شما هم آمدید که نور بشوید. نکته 
اینکه اهلل نور السماوات و األرض؛ پیامبری فرستاد که او »سراجًا 
منیراً«؛ کتابی فرستاده است که »أنزلنا معه نوراً مبیناً« چرا؟ »لتخرج 
الناس من الظلمات إلی النور«؛ که در آغاز سوره مبارکه ابراهیم 
می فرماید: »أنزلنا إلیک الکتاب« چرا؟ »لتخرج الناس من الظلمات 
إلی النور«. همه »ماسوا اهلل« ظلمت است و نور مفرد است »اهلل«؛ 

»نور السماوات و األرض« است.
 شما هم با این کثرات به باطن خودتان روی کنید؛ بعدازاینکه 
باطن خودتان را یافتید، آنجاست که سر به سجده بگذارید، حق 
توحیدی حضرت  دیدگاه  بگویید »سبحان اهلل«.  که  است  شما 
عالمه این بود که آن هویت مطلقه را راه پیدا کنید و این »شدن« 
است، نه فهمیدن به علم حصولی. این علم حضوری، آن هم از 

باطن و هویت مطلقه و از مقام غیب الغیوبی خودمان به اهلل.
علی امینی نژاد

اندیشه  نسبت شناسی  شد،  محول  بنده  به  که  بحثی  موضوع 
توحیدی صمدی عالمه حسن زاده با مکتب اهل بیت، قرآن و 
روایات و ثقلین است. ابتدا چند نکته مقدماتی را عرض می کنم 

بعد وارد بحث های جزئی تر می شوم.
نکته اول: مباحث عرفان نظری، استخوان بندی و اساس آن سه 

بحث است:
1.مسأله توحید در وجود است که معروف است به »وحدت 
شخصی اطالقی« که در لسان حضرت استاد حسن زاده آملی 
رضوان اهلل تعالی علیه، اغلب به عنوان توحید صمدی قرآنی از 
آن یاد می شد تا نشان بدهند این نگاه توحیدی، حقیقتی است 

برخاسته از آیات و روایات و موافق با مکتب اهل بیت.
2.علم پیش از ایجاد که در قالب نظریه »أعیان ثابته« مطرح شده 

است و پیامدها و لوازم آن؛

3.مسأله موحد یا »انسان کامل«؛
این سه بحث، درواقع اساس مباحث عرفان نظری، هستی شناسی 
عرفانی را تشکیل می دهد. آنچه اآلن ما می خواهیم موردبحث 
قرار دهیم، مسأله اول یعنی توحید در وجود و وحدت شخصیه 

وجود اطالقی، با آن تلقی ای که عرفا در این بحث دارند.
نکته دوم: زبان دین، یک زبان »معِجزگون« هست؛ یعنی حقیقت 
مسئله این است که اگر ما فرصت می کردیم یک نشستی در 
خصوص زبان دین در حوزه معارف مطرح می کردیم؛ چون 
گزاره های دینی، گزاره های قرآنی و گزاره های روایی، در القای 
مباحث  در  اصول  این  که  می کند  رعایت  را  اصولی  معارف، 

متعارفی مثل بحث های فقهی وجود ندارد. 
مثاًل اگر به یکی از این ها اشاره کنیم، ]این است که[ زبان دین در 
حوزه معارف، زبان تشکیکی و ذومراتب است. در مباحث فقهی 
بحث این طور نیست؛ یا مسئله ای مطرح نمی شود یا اگر مطرح 
می شود برای همه هست؛ فهمش هم به گونه ای است که برای 
همه امکان روی دادن دارد؛ اما در حوزه معارف، چه در بحث 
توحید باشد چه در بحث موّحد باشد، چه در تبیین بسیاری از 
رمز و رازهای هستی، زبانی را که معصومین )ع( رعایت می کردند 
و همان زبانی را که خود خداوند در قرآن رعایت می کند، زبانی 

است که به نحو تشکیکی و ذومراتب مباحث ارائه می شود.
مثاًل در همین مسأله توحید واقعاً ما در آیات و روایات باید 
بگوییم ازاینجا که فقط بگوییم »خدا هست« شروع می شود، ولی 
مراتب تبیین مسأله توحید، همین طور مرتبه به مرتبه به حسب 
مخاطبین متعدد و مختلف و با رعایت استعدادهای مختلفی که 
در جامعه در انسان ها وجود دارد }پیش می رود{ تا مسئله ای 
که در مباحث توحیدی در خطب نهج البالغه و در فرمایشات 
امیرالمؤمنین )ع( و در برخی از آیات قرآن به نحو بسیار باشکوه و 
اوج گرفته مطرح می شود. مثاًل توحیدی را که امیرالمؤمنین )ع( در 
فرمایشاتشان مطرح می کنند، آن وحدت غیر عددی ای که در مقام 
پاسخ گویی به سؤال سائل در جنگ جمل یا صفین )در خاطرم 
دقیق نیست( فرموده اند، پاسخی که حضرت آنجا فرموده اند اگر 
آن معنا را در نظر بگیریم، این معنا متناسب عموم مردم نیست؛ 
یعنی توحید غیر عددی و وحدت غیر عددی ای که یکی از اصول 
توحیدی معارفی ما هست و ائمه )ع( فرمودند، مربوط به بخشی 
از استعدادها و ساحتی از استعدادها هست و دین هم واقعاً هم 
قرآن و هم روایات زبانشان طوری است که هم عموم بهره مند 
می شوند، هم متکلمین بهره مندند و هم طیف های متعدد فلسفی 
بهره مندند و هم فضاهای بسیار عمیق توحیدی از آن بهره مندند.

این یک نکته بسیار اساسی و مهم است که ما باید توجه داشته 
باشیم در آیات و روایات وقتی راجع به خداوند سبحان صحبت 
می کند، شما یک دفعه با خدای تنزیهی روبه رو می شوید که حق 
است ولی یک بار می بینید با خدای تشبهی روبرو می شوید که 
آن هم حق است؛ باالتر این است که جمع میان تشبیه و تنزیه 
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بشود که آن هم حق است و در آیات و روایات مطرح شده است. 
ما مشکلی که اینجا داریم، چرا تلقی خوبی از مباحث توحید 
این مباحث  به  عرفانی در حوزه های علمیه، در فضاهایی که 
می پردازند، صورت نمی گیرد؟ چون اجتهاد در حوزه معارف، 

»فقه المعارف« راه نیفتاده است.
 استاد حسینی آملی مطرح فرموده اند اگر »التنقض الیقین بالشک« 
هفت یا هشت سال درس و بحث الزم دارد، آیا »قل هو اهلل أحد« 
درس و بحث الزم ندارد؟! چرا کتاب توحید شیخ صدوق در 
حوزه ها مهجور است؟ به دلیل اینکه طرح این دست از مباحث، 
مقدمات الزم خودش را می خواهد. ما به نحو ضروری واقعًا 
نیازمندیم که فرایند اجتهادی در حوزه معارف راه بیفته است. 
فرایند اجتهادی در حوزه معارف که می گوییم، اصول فقه ویژه 
خودش را می خواهد. اآلن همین اصل که زبان دین در حوزه 
معارف تشکیکی است، در هیچ یک از کتاب های اصول فقهی 
مطرح نشده است؛ در گوشه و کنار کتاب های تفصیلی و مباحث 

دیگر، برخی از این ها طرح شده است.
مثاًل در خصوص اینکه در حوزه معارف، هر چه معارف سنگین تر 
باشد، آن روایتی که می خواهد این را بگوید شاذتر هست؛ این کجا 
باید محل بحث و گفتگو قرار بگیرد؟ در بحث های فقهی، شذوذ 
عالمت ضعف است؛ اما در بحث های معارفی، شذوذ عالمت 
قّوت است. ما این دست از بحث ها را واقعاً در حوزه های علمیه 
به نحو رسمی گسترده نکردیم تا بعد روشن بشود »توحید احدی 
اطالقی«ای که این آقایان مطرح می فرمایند چطور از دل آیات 
و روایات به نحو فنِی ظهورگیری، بر اساس اصل ظهورگیری 
]استخراج می شود[. چون می دانید تأویل ها مختلف اند؛ برخی از 
تأویل ها، تأویل هایی است که با ظاهر آیات و روایات سازگاری 
ندارد؛ اصول حاکم بر مباحث زبان شناسی با آن همراهی نمی کند؛ 
ما این دست از تأویالت را نمی پذیریم و قبول نمی کنیم؛ اما 
تأویل هایی که مثاًل بر اساس فرمایش حضرت امام راحل، عالمه 
طباطبایی، با روح معنا گره خورده است؛ روح معنا کاماًل در 
راستای ظهورگیری است. ما باید در »اصول فقه المعارف« به این 
بحث ها بپردازیم؛ فقه المعارف متناسب با این اصول فقه، رجال 
متناسب با این حوزه، درایه متناسب با این حوزه؛ این ها مطرح 
بشود؛ علماء بیایند نظراتشان را بدهند؛ آن وقت است که ذخایر 
قرآن و روایات در حوزه معارف خودشان را نشان خواهد داد. 
اآلن اگر در حوزه های علمیه پنجاه، صد تا درس خارج در حوزه 
فقه داریم، دست کم باید ده تا، بیست تا، سی تا درس خارج در 
حوزه فقه المعارف به نحو فنی داشته باشیم؛ یعنی تمام بحث های 
اصولی آن بحث شود، گفت وگو بشود، در آن حوزه ها به یک 
آن  اساس  بر  و  بشود  آن روشن  فرایندهای  برسیم،  ماحصلی 
روشن خواهد شد که همان توحیدی که عموم می فهمند، قرآن 
اما باالتر از آن هم هست، باالتر از آن هم  تأییدش کرده است 

هست و باالترش هم هست.

آن وقت سؤال ما این است که توحیدی که عرفا مطرح کردند، 
حضرت استاد عالمه حسن زاده آملی مدافعش بود، این مباحث 
را مطرح می فرمود، استاد حسینی آملی می فرمایند در درس و 
بحث ها جز از این توحید بحث دیگری مطرح نبود، آیا این 
و  آیات  امضای  مورد  هست؟  شریعت  امضای  مورد  توحید 

روایات هست؟ این مباحث باید موردتوجه باشد.
نکته سوم: نکته دیگر این است که در خصوص مسأله توحید 
عرفانی از منظر آیات و روایات، گفت وگوهای فراوانی شده است؛ 
عزیزان می توانند مراجعه کنند. رسائل توحیدی عالمه طباطبایی 
رضوان اهلل تعالی علیه هست، رساله توحید ایشان که از همان آغاز 
می فرمایند مسأله توحید سطوح ادراکی فراوانی پیدا کرده است 
اما آنچه را که ما می فهمیم می گوییم؛ و همان اول مسأله وحدت 
شخصی وجود به تلقی عرفانی را مطرح می کنند که در نظام 
هستی یک موجود هست و آن یک موجود هم واجب الوجود  
است. بعد تقریری را ارائه می فرمایند و بعد از تقریر، شروع 
می کنند به آیات و روایاتی که در این زمینه }هست{- بر اساس 
فهمی}که دارند و{ عالمه طباطبایی شرایط اجتهاد در این حوزه 

را دارد - آن مباحث را مطرح می کنند. 
در  آملی رضوان اهلل تعالی علیه  استاد عالمه حسن زاده  حضرت 
مواضع متعدد از آثارشان به این بحث یعنی نگاه به مسأله توحید 
عرفانی از منظر آیات و روایات پرداختند که اگر بنا باشد یک 
اثر واحد شکل بگیرد که تمام گفته های حضرت استاد عالمه 
حسن زاده آملی در مقام استفاده از آیات و روایت در حوزه توحید 
صمدی قرآنی به تعبیر مبارک خودشان، استفاده بشود، یک کتاب 

و یک اثر کامل خواهد شد اما به نحو متفرق. 
مثاًل در جلد اول اسفار در حواشی و تعلیقاتشان ص 416 تعداد 
فراوانی از آنچه را که در حوزه روایات ما در مکتب اهل بیت 
آن ها  از  فهرستی  دارد،  وجود  این خصوص  در  علیهم السالم 
از نگاه حکیم و عارف«  ارائه فرمودند؛ در رساله »وحدت  را 
بحث های خوبی}دارند{؛ در آن یازده رساله فارسی، ایشان از 
صفحه 70 به نحو ویژه به این بحث پرداختند؛ در رساله لقاءاهلل، 
در رساله لقائیه بسیاری از این آیات و روایات محل بحث و 
گفتگو قرار گرفته است؛ در رساله »أنّه الحق« از منظر آیات و 
روایات این بحث و این مسئله را مورد توجه قرار دادند؛ چقدر 
در آثار ایشان تفسیر سوره توحید محل توجه قرار گرفته است! 
مسأله توحید صمدی قرآنی، این واژه »صمد« که یک بار در کل 
قرآن آمده است و روایاتی که در شرح و بسط آن مطرح شده 
است و دقت هایی که باید اینجا اعمال بشود در مسأله »صمدیت« 
حضرت حق سبحانه و تعالی؛ توحید صمدی یعنی خدای کمال 

محض که هیچ نقص و نقصانی نداشته باشد. 
حرفی که عرفان در این خصوص می زند همین است؛ ما دنبال 
خدایی هستیم که کمال محض باشد، صمد باشد، هیچ نقطه 
نقصی نداشته باشد، یا »فاقد کّل مفقود« باشد. وقتی می گوید فاقد 
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کّل مفقود، یعنی همه دارایی ها، همه کماالت، همه هستی ها در او 
جمع هست. حضرت عالمه در برخی رسائل می فرمود که »حّق 
صمد« یعنی »بسیط الحقیقه کّل األشیاء«؛ حق صمد معنایش این 
است. اینکه در روایت می فرماید صمد »الذی الجوف له« در چند 
روایت به این بحث به زیبایی پرداخته شده است. بله او »مصمود 
إلیه« هست چون همه به او محتاجند. چون او کمال مطلق است، 
همه به او محتاج اند. اگر او نقص می داشت نمی توانست »مصمود 
إلیه« کّل موجودات باشد؛ اگر مصمود إلیه کّل موجودات است 
معلوم می شود خود او »صمد« است پُر است، »بسیط الحقیقه کّل 

األشیاء« است. 
حضرت استاد جوادی آملی حفظه اهلل در آثار مختلفشان مثاًل در 
»عین نّضاح« در ج 3 ص 377 تا آخر، نُه گروه و نُه طایفه از آیات 
و روایاتی که در مسیر فهم توحید عرفانی قابلیت بحث دارد را 
ارائه فرمودند؛ خود ایشان در رحیق مختوم )شرح اسفار( ج ۹ 
ص 558 به آن پرداختند. در قسمت های دیگری از آثارشان  هم 

به این مسئله پرداخته شده است.
استاد معظم ما حضرت استاد یزدان پناه در کتاب مبانی و اصول 
عرفان نظری، وقتی که به بحث توحید عرفانی از منظر آیات و 
روایات می پردازند پنج، شش گروه از آیات و روایاتی را که 
در این حوزه قابل طرح هست را اشاره فرمودند؛ اگر عزیزانی به 
کتاب »حکمت عرفانی« راه داشته باشند، در آنجا از ص 217 به 
بعد »برهان نقلی« )چون یک وقتی برهان عقلی است، یک وقتی 
کشفی است و یک وقتی نقلی است( بر این ]مطلب را می توانید 
ببینید[. عزیزان توجه داشته باشند که بی جهت نبود که بزرگان 

معارفی شیعه به توحید عرفانی تن دادند.
 آنچه دلشان را محکم می کند، حال اگر اهل کشف و شهود 
بودند هنیئاً لهم. مثل حضرت عالمه حسن زاده آملی که بخش 
کوچکی از دریافت های شهودی }خود{ را در کتاب »انسان در 
عرف عرفان« مطرح فرمودند. به تعبیر برخی از اساتید ما، آنچه 
ما از عالمه حسن زاده آملی می شناسیم، عالمه حسن زاده آملی 
دهه پنجاه و شصت است، نه دهه هشتاد و نود و اآلن که 1400 
هستش. مثاًل در دهه های اخیر چه اوج کشف شهودی ای ایشان 
داشتند، جایگاه دیگری دارد و بحث دیگری است. یا کشفی 
دستگاه  عقلی،  تحقیقات  آخرین  است.  عقلی  مسأله  یا  است 
وحدت شخصی وجود را تأیید می کند؛ دقیق ترین اندیشه های 
عقلی این معنا را تأیید می کند؛ از این گذشته آن چیزی که دل 

آن ها را محکم می کند، گفته های معصومین است.
این بزرگواران مطلبی فرمودند؛ اگر انسان اهل کشف باشد یک 
داستانی دارد؛ اگر اهل کشف نباشد، دو تا معیار دارد؛ یکی معیار 
عقل است و دیگری معیار نقل. آنچه دل انسان را محکم می کند و 
محکم می تواند پشت این مسئله بایستد، آیات و روایاتی است که 
در این حوزه از حد ظهور گذشته است، به صراحت رسیده است. 
بزرگانی که ما داریم و مخالف این بحث هستند؛ }و می فرمایند{ 

که وحدت شخصی وجود عرفانی چون عقاًل باطل است، پس 
آیات و روایاتی که ظاهر و بلکه صریح در وحدت شخصی 

وجود هست را باید از ظاهرش برگردانیم.
 مثل مسأله »یداهلل«، »وجه اهلل« و امثال این ها که مطرح می کنیم که 
عقل صریحاً می گوید خدا که دست ندارد، پس مشخص می شود 
منظور از »یداهلل« چیز دیگری است؛ این ها همین اصل را گرفتند 
و گفته اند وحدت شخصی وجود عقاًل باطل است. اینجاست که 
بنده می خواهم به یک نکته دیگری اشاره کنم. کسی که می خواهد 
وحدت شخصی وجود عرفانی را با آیات و روایات مقایسه کند، 
اول باید به فهم و درک درستی از وحدت شخصی وجود برسد.
این  از  برخی  مخصوصاً  هستم  بزرگواران  این  ارادتمند  بنده 
داشتند،  طاهری  جان  هستند؛  عظیم الشأن  بسیار  بزرگواران 
نفس پاکی داشتند، انسان های سلمی بودند؛ بنده کاری به آن 
فضاها ندارم؛ اما وقتی بنده تقریر وحدت شخصی وجود آن ها 
را می شنوم، می بینم اصاًل به فضا و ساحتی که آقایان عرفا در 
وحدت شخصی وجود می گویند، بار نیافتند. کسی که می خواهد 
این معنا را از منظر آیات و روایات بررسی کند، اول باید توحید 

عرفانی برای او جا بیفتد، بعد این فضا را وارد بشود. 
خود  لقاءاهلل  کتاب  در  آملی  حسن زاده  عالمه  استاد  حضرت 
که خوشبختانه ترجمه هم شده است، در همان باب دوم این 
بحث را مطرح می کنند که کسانی هستند}که{وقتی این دست 
از فرمایشات را از اهل معرفت می شنوند که »لیس فی الدار غیره 
دیّار«، »لیس الدار و من فی الدار إال هو«، »إّن اهلل کّل األشیاء«، 
نسبت ناروا به گوینده می دهند؛ نمی دانند علتش تراکم جهل 
مرکب است. این ها همه از فضای تقلید ناشی می شود؛ این مانع 
از ادراک انسان است. بعد ایشان توضیح می دهند و می فرمایند 
عارف این حرف را می زند به او حمله صورت می گیرد. این 
علتش چیست؟ چند تا بحث وجود دارد. برخی از این ها را اشاره 
کردم؛ اول باید فهم درستی از وحدت شخصی وجود صورت 

بگیرد، بعد ببینیم در آیات و روایات چه خبر است.
وقتی وحدت شخصی وجود مطرح شود -من آن اصل مسأله 
عرفا را اشاره ای بکنم- عرفا دنبال تثبیت »معیت« هستند؛ یعنی 
خودشان تصریح می کنند که نسبت حق و خلق ممکن است 
مباینت باشد، ممکن است مجاورت باشد، ممکن است حلول 
باشد، ممکن است اتحاد باشد، ممکن است معیت باشد. از همه 
این نظرات در آثارشان تصریح کرده اند؛ شما عبارت های محقق 
فناری در مصباح االنس ص 77 را ببینید؛ تصریح می فرمایند که 
نه مجاورت  اتحاد درست است،  نه  »نه حلول درست است، 
درست است، نه مماسه درست است؛ هر یک از این ها تالی فاسد 
دارد« پس شما دنبال چی هستید؟ ما دنبال معیت هستیم؛ »هو 

معکم أینما کنتم« اما معیت را درست معنا کنیم. 
فرصت بحث و بسط این معنا اآلن وجود ندارد. )می خواستم 
دست کم فهرستی از آیات و روایات را ارائه بدهم(. مسأله معیت 
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را جدی بگیرید؛ معیت وجودی است، اگر معیت وجودی است 
ما چطور باید تصویر داشته باشیم؟ اآلن نگاه های متعارفی که 
راجع به توحید هست، چی باید بگوییم؟ یک عزیزی در یک 
جلسه رسمی برای اینکه معیت را نشان بدهد، دو تا لیوان آورد 
کنار هم گذاشت و گفت نگاه کنید اگر فاصله داشته باشد این 

معیت ندارد؛ اگر به همدیگر چسبیده باشد معیت دارند.
 من از ایشان می پرسم دو تا لیوان شیشه اگر به همدیگر بچسبد 
معیت دارد؟ این بافت ها و ذرات این ها چطور باید با همدیگر 
معیت پیدا کند؟! اگر معیت حقیقِی وجود حضرت حق باید 
مطرح بشود، آن وقت نسبت حضرت حق با اشیاء را چطور باید 
توضیح بدهیم؟ همراهی یک حقیقت متناهی با حقایق محدود 

چطور باید توضیح داده بشود؟
یک درد اساسی ای که اینجا باید به آن توجه بدهیم و اشاره داشته 
باشیم این است که ما در گفتمان علمی چطور باید رفتار کنیم؟ 
اگر بزرگانی مثل حضرت امام )ما اگر بگوییم مالصدرا، چون 
چند قرن از او گذشته، مردم تصویری از او ندارند؛ مخصوصًا 
با این هجمه هایی که صورت گرفته است. آقایان وقتی می گویید 
مالصدرا، شما از یک جلوه عالمه طباطبایی را در نظر بگیرید، 
حضرت امام را در نظر بگیرید( بحث ما این است که اگر چنین 
اشخاصی که اگر بگوییم این اشخاص شرایط دین پژوهی و فهم 
گزاره های دینی را ندارند، پس کی می تواند فهم گزاره دینی را 

داشته باشد؟! 
من عرضم این است، ممکن است کسی بگوید این برداشت 
قرآنی و روایی که آقایان می گویند نادرست است؛ خب بگویند 
اما آیا حق می دهیم که افراد و شخصیت هایی مثل حضرت امام و 
عالمه طباطبایی در این حوزه ها اجتهاد دینی خودشان را عرضه 
بکنند؟ حق دارند؟ متهم به کفرگویی و یاوه گویی نمی شوند؟ 
عرضم این است که ما باید در فضای گفتمان علمی به این مباحث 
توجه داشته باشیم. اآلن مسأله معاد جسمانی ای که صدرالمتألهین 
مطرح می کند، خب ممکن است کسی بگوید با آیات و روایات 
سازگاری دارد و کسی بگوید سازگاری ندارد؛ اما بنده خدمتتان 
عرض می کنم که از بهترین دیدگاه هایی که از آیات و روایات 
با تقریری است که  قابل استفاده هست، مسأله معاد جسمانی 

مالصدرا مطرح می کند. 
حاال یک کسی می گوید نه با آیات سازگاری ندارد، یک کسی 
می گوید با}روایات{سازگاری ندارد. خب باشد، ولی در یک 
فرایند اجتهادی باید این تلقی به قبول بشود، نه اینکه درواقع 
رمی به کفرگویی و امثال این ها بشود. وقتی که حضرت استاد 
عالمه حسن زاده آملی به رحمت خدا رفتند، دیدید پیام های بسیار 
عالی ای صادر شد و مباحث بسیار فراوانی مطرح شد؛ فضایی را 
که وفات ایشان در کشور ایجاد کرده بود که فضایی بود که دارد 
تطهیر می کند خیلی از مباحث را که واقعاً ارزشمند است و همین 
بحث، این وزش نفحات الهی که جناب استاد حسنی آملی مرتب 

مطرح فرمودند، استاد الهی، استاد نورانی، همین طور بود، حیات 
ایشان نور بود، وفات ایشان نور هست و چگونه نور توحید و 
والیت در کل کشور ما و بلکه در خارج از کشور دمیده شد و این 
نفحات الهی است که جان ها را می نوازد؛ اما به تدریج از گوشه و 

کنار مباحث دیگری هم مطرح شد.
مثاًل یکی از نوشته هایی که من دیدم البته به نحو رسمی نیامد 
ولی به اسم یکی از بزرگان منتشر شد که مثاًل ایشان فوت کرده 
است حاال ان شاء اهلل خدا مورد رحمت قرار بدهد؛ گفته که 
همان طوری که خداوند سبحان »التأخذه سنه و ال نوم« همان طور 
هم »التأخذنی سنه و النوم«. خب عزیز من یک کمی هم اگر 
انسان توجه کند، »من عرف نفسه فقد عرف ربه« را توجه کند، 
حاال ایشان بخواهد بگوید که فالنی مرده، پس چطور گفته سنه 
و نوم مرا نمی گیرد؟! آقا نفس ناطقه انسان است. مگر نفس ناطقه 
انسان  وقتی می خوابد، می خوابد؟ مثاًل بدن بخوابد، مگر نفس 
ناطقه سنه دارد مگر نوم دارد؟! مگر کسی بمیرد، از دنیا برود، 

بگوییم سنه او را گرفته، نوم او را گرفته است؟! 
ماتوا  اذا  نیاٌم  »الناس  است.  بیداری  که عین  این خوابی است 
انتبهوا«. ما باید حرف را متوجه بشویم. این یک لسانی است 
ممکن است کسانی این لسان توحیدی اهل معرفت را نپسندند. 
یک خاطره ای از حضرت استاد عالمه حسن زاده آملی هست 
که می فرمایند: من دیدم یک کسی با عصبانیت دارد در خانه ما 
را می کوبد؛ در خانه را باز کردم، می شناختم او را؛ دیدم خیلی با 
ناراحتی و عصبانیت که آقا چی هست که حافظ و این ها، شراب 

و ساقی و ... چرا این حرف ها را می زنید؟ 
عالمه می گوید دیدم خیلی عصبانی است؛ گفتم تشریف بیاورید 
داخل، آوردمشان داخل خانه، چایی دادم. گفتم آقا شما قرآن 
قرآن  یعنی چی، حتماً  ناراحت شد. گفت  می خوانید؟ خیلی 
می خوانم. پرسیدم: سوره انسان »و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً« را 
دیدید؟ خب یک لسان خاصی است؛ این زبان  هم برای خودش 
این زبان استفاده کردند، بحث های  از  رمز و رازی دارد؛ چرا 
نشده  فضا  این  وارد  انسان  اینکه  اما  دارد؛  را  خاص خودش 

بخواهد این طور عمل کند، جالب نیست.
در برخی از مباحثاتی که با دوستان داشتیم، سیزده طایفه و گروه 
از آیات و روایاتی که بر مدعای وحدت شخصی اطالقی داللت 
دارد، مفصل مورد بحث قرار دادیم. به روشی که عالمه طباطبایی 
در این حوزه ها پیش گرفته است، یعنی به نحو روش ظهورگیری 
رساله های  در  المیزان  تفسیر  در  طباطبایی  فنی. چطور عالمه 
توحیدی خودشان، بسیاری از مدعیات حکمای ما و مدعیات 
عرفا را آورده است، اما چرا نمی توانند خیلی هجمه بکنند؟ چون 

دقیقاً به روش فنی از آیات و روایات استفاده کرده است. 
اندیشه  منبع متن: نشست مجازی در پژوهشگاه فرهنگ و 

اسالمی، 28 مهرماه 1400، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.
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رضا مختاری
یکی از وجوه علمی استاد حسن زاده آملی، هیئت و تدریس 
ریاضیات در دوره اسالمی است. برخی ها که شاید این کتب 
را ندیده اند گفتند: این مباحث منسوخ شده است؛ اما برای اینکه 
روشن شود که منسوخ نشده و ارزشمند است باید به شواهدی 
اشاره کنم؛ استاد حدود ۹ سال تقویم استخراج کردند؛ یعنی 
تا سال 1342؛ و اآلن هم تقویم ایشان موجود است. یکی از 
مباحثی که در ابتدای تقویم خود نوشته اند همین بحث تشخیص 
قبله به وسیله خورشید در دو روز از سال است که خورشید 
هنگام ظهرِ مکه، قائم به کعبه است و هرکجا که روز باشد، 
به وسیله شاخص می توان قبله را یافت. ایشان چنین کاری کرد و 
به صورت دقیق، قبله را پیدا کرد؛ چون قطب نما هم دقیق نیست 
و دقیق ترین راه برای تشخیص قبله همین است و این را استاد 
پیش از سال 1340 شرح داده بودند. البته مبدع این بحث خواجه 
نصیر است اما استاد این را به زبان روز نوشت و در تقویم شرح 

داد و منجمین امروزی هم صحت آن ها را نشان داده اند.
ایشان  همچنین می گفتند زمانی که آیت اهلل کاشانی رئیس مجلس 
بود، پیش بینی کرده بودند که ماه رمضان 2۹ روزه است و در 

تقویم 2۹ روز نوشته بودند. این در حالی بود که در آن سال، 
تقویم های دانشگاهی برای ماه رمضان 30 روز را پیش بینی کرده 
بودند و حال آنکه در شب سی ام ماه را دیدند و مشخص شد 
که ماه 2۹ روز است. چون آیت اهلل کاشانی عالِم بود، در روز 
عید همه نزد ایشان می رفتند. استاد می گفت ما هم رفتیم و آن ها 
که می گفتند ماه رمضان 30 روز است و محاسباتشان اشتباه از 
آب درآمد هم آمده بودند. آیت اهلل کاشانی خطاب به این افراد 
گفت: تقویم شما اشتباه بود و تقویم طلبه ما در این زمینه درست 
پیش بینی کرد. سپس در آن جلسه، آن ها به استاد بی احترامی کرده 
بودند و گفته بودند: »گاه باشد که کودکی نادان/ به غلط بر هدف 
زند تیری« که نشان می دهد نتوانسته بودند موضوع را هضم کنند.
یک بار به استاد گفتم خوب است تقویم های آن زمان را ببینیم تا 
مقاله ای بنویسیم؛ اما گفتند فایده ای ندارد و این کار انجام نشد. 
همچنین در یک مورد هم ایشان خورشیدگرفتگی را پیش بینی 
کرده بودند و این در حالی بود که در دیگر تقویم ها چنین چیزی 
که  نوشتند  اطالعات  روزنامه  در  گویا  و  بود  نشده  پیش بینی 
خورشیدگرفتگی ای در کار نیست؛ اما پس ازاینکه این مسئله واقع 
شد، این بار از استاد عذرخواهی کرده بودند که چرا حرفشان را 

رضا مختاری و حمید پارسانیا 
 |  پژوهشگر ایرانی و مدیر مؤسسه کتاب شناسی شیعه و عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی 

نشست

سالک توحیدی و حکیم متأله
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شیخ الرئیس در قرون اولیه اسالمی، حق تقدم در امری علمی 
را که در زمان خود برای تمدن غربی غیرقابل تصور بوده، برای 
معارف زمان خود حفظ می کند. سپس نویسنده از دانشمندان 
تقاضا دارد درصورتی که با تفحص در متون قدیم در این زمینه 

اطالعی دارند آن را ارسال کنند.
استاد فرمودند بله ابن سینا در شفا، بخش ریاضیات که جلد دوم 
می شود گفته است: من زهره را دیدم که مانند خال در وسط 
خورشید بود. این مطلب را استاد در کتبی به تفصیل شرح داده اند 
و این توضیح را برای مجله آینده نوشتم و این مطلب چاپ 
شد؛ بنابراین این ریاضی که برخی می گویند منسوخ است به 
این صورت به کار گرفته شده است. جالب است که چند سال 
قبل هم این مطلب را در رسانه ها مطرح کردند ولی کسی به نظر 

دانشمندان اسالمی اشاره نکرد.
نکته پایانی هم اینکه برخی ها به استاد در مورد نسبت شان با 
اهل بیت )ع( اهانت هایی می کنند و حال آنکه تعبیراتی که استاد در 
شأن معصومین )ع( داشتند طوری بود که از کمتر کسی شنیده ایم 
و اگر کسی می خواست عظمت اهل بیت )ع( را بفهمد، باید از 
فرمایشات استاد می فهمید. ایشان امیرالمؤمنین )ع( را حضرت 
بسیار  نیز  دیگر  ائمه  مورد  در  تعابیرشان  و  می دانست  وصی 

باالست؛ چنان که از دیگران نمی توانید چنین تعابیری پیدا کنید.
حمید پارسانیا

پیش از اینکه به بحث اصلی خودم بپردازم، باید بگویم که بارها 
عالمه حسن زاده به این استشهاد می کردند که »قره بن ثابت« 
تأکید داشت که زمین مرکز نیست و خورشید محور است و به 
این توجه داشتند و در این زمینه حکمای مسلمان نظریه داشتند. 
گاهی اوقات این سخن بیان می شد که اقدمین هم این حرف 
را داشتند اما تأکید عالمه که »قره بن ثابت« این را گفته، نشان 
می دهد ایشان در چارچوب هیئت بطلمیوس نمی اندیشید. اما 
موضوعی که بنده قصد دارم به آن بپردازم، مطلبی است که هم 
در توصیه های عالمه بود و هم در آثارشان ظهور دارد؛ و آن اینکه 
از عالمه طباطبایی نقل می کردند که باید طلبه درس بخواند و کم 
نگذارد و متن و استاد ببیند. در قبالش می گفتند هیچ چیزی برای 
انسان از عجله بدتر و آسیب زاتر نیست. تأکید داشتند کسی که 
به دنبال کمال است، باید درس خواندن را اصل بگیرد و زندگی 

ایشان  هم همین بود و در این مسئله لحظه ای کوتاهی نداشتند.
برای این به چنین نکته ای اشاره می کنم که اینکه عالمه بخواهند 
سلوک به معنای شهود را در تعارض با این مسائل بدانند و 
یا اینکه شهود را مقدم بر این مسئله بدانند}صحیح نبود{و در 
البته به این معنا نبود که  آموزه های عالمه چنین چیزی نبود. 
سلوک و تزکیه را در تحصیل الزم ندادند یا در توصیه به این 
مسئله هم کم بگذارند؛ اما اینکه فرد بخواهد به دنبال سلوک 
برود و درس نخواند، مشی ایشان نبود. در آثارشان  هم جمع 
بین قرآن و عرفان و برهان وجود دارد و تعبیر مدام ایشان بوده 

قبول نکردند. این ها را می گویم که نشان دهم این ریاضیات مورد 
استفاده استاد بوده است و به درد امروز هم می خورده است.

یکی از نکات مهم نیز ادب استاد در رد مخالفین بود که در 
نهایت احترام نظر افراد را رد می کرد و توهینی در کالمش نبود و 
گاهی می فرمود: »فرمایش فرمودند« یا »ساحل پیمایی می کنند«؛ 
استاد، ساحل پیمایی می کردند  تعبیر  به  که  این هایی  بنابراین، 
نتایجشان نادرست می شد. یکی دیگر از مباحث، تعیین قبله 
آمریکای شمالی و کانادا بود. برای مدتی طوالنی، شیعیان مقیم 
آمریکای شمالی در مساجد به دو سمت نماز می خواندند. این 
موضوع برای زمانی است که آقای دکتر خرازی در سازمان ملل 
بود و از آیت اهلل گلپایگانی سؤال کرد که برای قبله آمریکا چه باید 
کنیم؟ آیت اهلل گلپایگانی به استاد حسن زاده ارجاع دادند، هرچند 
تشخیص موضوع، شأن فقیه نیست. استاد هم پاسخ داده بودند 
که قبله صحیح به سمت شمال شرقی است و از اینکه این ابهام 
پیش آمده ناراحت بودند و می گفتند این مسئله چرا باید سبب 
اختالف شود؛ بنابراین متعجب بودند که چنین ابهامی پیش آمده 
و بعد هم گفتند: جهت صحیح قبله شماِل شرقی است و آیت اهلل 

گلپایگانی هم همین را در پاسخ فرمودند.
نکته دیگر اینکه استاد خودشان نزد عالمه شعرانی کتب ریاضی 
را تحصیل کرده بودند و ازجمله کتب »اصول اقلیدس«، »شرح 
»مجسطی  و  طوسی«  خواجه نصیرالدین  تذکره  بر  خفری 
بطلمیوس به تحریر خواجه نصیرالدین طوسی« را نزد عالمه 
شعرانی خوانده بودند و برخی از این کتب را نیز تدریس و 
تصحیح کرده بودند و می گفتند یکی از کتب را یک دور در 
حوزه قم به مدت سه سال تدریس کرده اند. برخی از کتب که 
ایشان تصحیح کرده هم هنوز چاپ نشده است. ایشان گفتند اگر 
یکی از کتاب ها را یک دور در حوزه درس دادیم، تحریر اصول 

اقلیدس را سه بار تدریس کردیم.
اکنون که از عالمه شعرانی سخن به میان آمد باید بگویم استاد 
می گفتند: یک بار از دربار برای آقای شعرانی چکی را آوردند؛ 
اما ایشان برگرداند و آن واسطه چک را بُرد درحالی که عالمه 
شعرانی نیاز مالی هم داشتند. بعد که رفت، گفتم این پول که 
به خزانه برنمی گردد و خودشان مصرف می کنند. عالمه فرمود: 
در پیشگاه حقیقت عالم روسفیدم که نگرفتم و حاال هر کاری 
می خواهند بکنند مهم نیست. اما یک مورد دیگر از مواردی که 
علوم ریاضیات قدیم را به کار بسته بودند را مطرح می کنم؛ در 
مجله آینده که آقای ایرج افشار چاپ می کرد، یکی از اهل فن 
این مطلب را نوشته بود که مالمظفر گنابادی در معرفت تقویم 
جمله ای دارد به این عبارت که نقل کرده اند: زهره را بر روی 
آفتاب مانند خال دیده اند؛ و این جمله بوعلی بوده است. این آقا 
نوشته بود، مطلب از این حیث مهم است که در صورت صحت 
این مطلب، عبور زهره از مقابل خورشید، 655 سال زودتر از 
اروپایی ها اعالم شده است و نتیجه اینکه دانشمند ایرانی یعنی 
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است. اما می خواهم به این بپردازم که چرا باید جمع بین قرآن و 
عرفان و برهان اصل باشد و اگر هرکدام از این ها نباشد، آسیب 
ایجاد می شود؛ یعنی برای فهم قرآن، نیاز به برهان و شهود داریم 
و بالعکس. بحث بر سر این است که خطا چطور پدید می آید و 
در سلوک و شهود، انسان چطور می تواند مطمئن باشد. این بیان 
حافظ که می گوید: »ظلمات است بترس از خطر گمراهی« همین 
مطلب است که واقعاً باید ترسید و فکر می کنم که جمع این سه 

موردنیاز است تا از خطر مصون ماند.
گفته می شود خطا در علم حصولی رخ می دهد؛ یعنی وقتی ذهن 
است و می خواهد تطبیقی صورت گیرد، ممکن است خطا کند 
و این به دلیل تصرفی است که انسان می کند. در حقیقت، علم 
شنیدنی است و نباید در آن شتاب کرد. در علم حصولی، عواملی 
که موجب می شود این خطاها رخ دهد روشن است و زنگ 
خطرها را هم انسان می فهمد؛ یکی از مهم ترین موارد تناقض 
است و وقتی به تناقض برسیم، می فهمیم که خطایی رخ داده 
است؛ اما در متن شهود چطور خطا رخ می دهد؟ شهود یافتن 
یک معنایی است؛}در شهود خطا{درحالی که انسان یک معنایی 
را می یابد، خود آن یافت مطابقت ندارد. گاهی شهود، تصوری 
است و گاهی هم شهود خبری است و گفته هم می شود؛ آن 
یافتش خطا نیست اما آن خبر در جای خودش محل تأمل است.
وقتی شهود رخ می دهد در حاالتی خاص است؛ کما اینکه در 
علم حصولی نیز همین حاالت مطرح است. علم حصولی همان 
علم شهودی، »َعن بُعٍد« است و این شهود وسیع موجب می شود 
که انسان می بینید خودش حضور ندارد و مطلب، خلل و ُفرجی 
نمی گذارد. شهود هم گاهی در حقیقت، عقالنی شهود  باقی 
می شود و به دلیل احاطه ای که دارد، یافتنی است که یا علم الیقین 
یا حق الیقین یا عین الیقین است و یقین در متن شهود وجود دارد؛ 
هرچند که شهود اگر رخ بدهد، شخصی است. وقتی او از متن 
شهود به دیگران خطاب می کند نیز دو حالت دارد؛ یکی اینکه 
در حال بازگشت از سفر دوم تا چهارم در معیت حق است و 
با آن یقین می بینید و در بازگشت به کثرت، بدون اینکه تردیدی 
داشته باشد، آن ها را در قالب عبارات بیان می کند. البته مخاطب 
او عقل آدمی است و دیگران باید این شهود را با عقل بفهمند؛ 
معجزه این کار را می کند و باید برهانی باشد که مشخص شود 

شهود کرده است.
اما گاهی وقتی کسی شهود می کند، در هنگام بازگشت از این 
حالت می خواهد مفهوم سازی کند و این بیان و خبر، تحت آن 
احاطه نیست و اینجا خطاهایی که در قلمرو علم حصولی وجود 
دارد هم می تواند مطرح شود. گاهی اوقات هم شهود در عالم مثال 
رخ می دهد و وقتی می یابد، احتمال خالف نمی دهد؛ اما این به 
معنای درک یقینی نیست؛ یعنی آن کلیت و ضرورت در آن نیست 
و اگر از این احتماِل خالف ندادن بخواهیم بگوییم، می شود یقین 
روانشناختی و مشاهدات صوری که ُصَوری برزخی را می بیند و 

نوع ارتباطات هم از یک واقعه ای خبر می دهد. در مقام ثبوت، 
وقتی آن شهود درست است که خیال متصل او مطابق با خیال 
منفصل عالم باشد؛ اما کسی که خیال متصل را در ذیل اسماء و 
صفات الهی شهود نمی کند، در آن حالِت شهود، خودش هم 
یقین ندارد. گاهی حقایق خیالی را در عالم عقلی و بساطت عقلی 
شهود می کنیم که در آنجا شهود ما با یقین همراه است و مفاهیم 
جزئی را هم انسان می یابد؛ اما وقتی حقایق جزئی را در عالم 
مثال و ذیل آن می بینیم، در حالت یافتن ممکن است احتمال خطا 

ندهیم و یک تمثلی است که رخ می دهد.
گفت: »ظلمات است بترس از خطر گمراهی«؛ یعنی وقتی وارد 
می شود، تمثالت می آید و شیاطین هم می آیند و به یکدیگر وحی 
می کنند؛ اما مسئله اصلی این است که کسی که اهل شهود است، 
چطور می تواند اطمینان حاصل کند؟ اینجا جمع قرآن و برهان و 
عرفان تنها راه ماست که اگر سلوکی هست، خودمان را به میزان 
بگذاریم. برای کسانی که داعیه دار هستند، جز قرآن و برهان، 
راهی نداریم و اگر ما هم اهل سلوک باشیم راهی برای تشخیص 
نداریم جز همین قرآن و برهان. حال نمی خواهیم دیگری را تأیید 
کنیم بلکه مسئله روی خود است. یک نفر خود را می یابد و اگر 
او هم جمع سالم ندارد، به هنگام بازگشت مشکل دارد؛ و کسی 
که جمع سالمی دارد، آن حقایق را با یقین می یابد و حکمش 
فرق دارد؛ لذا مسئله جدی اینکه حتی برای کسی که اهل سلوک 
است و شهود می کند و می یابد، در حالت یافتش هم هیچ راه و 
پناهی ندارد جز اینکه در متن سلوک باید دائماً برگردد و یافت 
خودش را مورد بازرسی قرار دهد؛ نه اینکه علم حصولی خود را 

با آن یافت بسنجد.
وقتی سخن از علم حصولی شد، جای عقل و نقل است. عقل در 
اینجا اگر کسی را که جمع سالم و پیام و وظیفه ای دارد اثبات کرد، 
با برهان می آید و کمک می کند و هم مدعیات دیگران را می سنجد 
و تمیز می دهد. گاهی اوقات طرف ادعا کرده و نمی دانیم درست 
است یا دروغ؛ اما تا جایی که مطابق قرآن و برهان باشد ممکن 
است درست باشد و مدعای او را می تواند اثبات کند و نسبت 
به او هم اگر دلیلی بر خالفش نداریم حق تعرض نداریم و اگر 
دلیلی بود، ضمن اینکه مدعای او را می پذیریم، خودش را به 
خودش واگذار می کنیم. ما نسبت به خودمان  هم راهی نداریم جز 
سنجش به وسیله قرآن و برهان؛ و کسانی که راه سلوک را می روند 
و دانش حصولی را جدی نمی گیرند باید بدانند که سلوک باید 
خودش را با این علوم بسنجد و این علوم باید محور باشند؛ 
عالمه حسن زاده ازاین رو توصیه می کردند که طلبه و سالک باید 
درس بخواند و دلیل اینکه ایشان به جمع بین قرآن و برهان و 

عرفان توجه می دادند همین بود.
منبع متن: مراسم چهلم درگذشت عالمه حسن زاده،  برگزار 
شده در مجمع عالی حکمت اسالمی، 20 آبان 1400، پیاده شده 

در خبرگزاری رسا.
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حسن رمضانی
از خدا و حق و رسیدن به او  حضرت استاد حسن زاده دائماً 
سخن می گفت. آثاری که از آن مرد بزرگ به جای مانده پر از 
نکات علمی است که بر علم و معرفت انسان می افزاید. همچنین 
توجه به عمل آن بزرگوار، نگاه انسان به آخرت را تقویت می کرد.
ایشان اهل دنیا نبود و هرگاه سخن از دنیا به میان می آمد، تبری 
می جست.  انسانی بود که بندگی خدا را برای خود بهترین عنوان 
انتخاب کرده بود. استاد حسن زاده، مرعوب  و باالترین عزت 
بودن به ربوبیت حضرت حق را بزرگ ترین افتخار برای خود 
و  نمی خواست  خدا  از خودِ  غیر  خدا،  از  چیزی  می دانست؛ 
می فرمود اگرچه بهشت شیرین است، اما بهشت آفرین شیرین تر 
است. او فقط با خدا و عبودیت و بندگِی حق قانع می شد و این 
برای ایشان بسنده بود. بسیار بی تعلق و بدون وابستگی به این سو 
و آن سو و آزاد از هرچه غیر خدا بود. انسانی که فانی فی اهلل 

است، فقط شراب طهور وی را راضی می کند. بنا به فرمایش امام 
صادق )ع(، شراب طهور، شرابی است که بندگان ویژه حق را از 
هرچه غیر از خداست تطهیر می کند و تمام ناخالصی های آن ها 
را می گیرد و تنها چیزی که در وجود آن ها باقی می گذارد فقط 
خداست؛ لذا این گونه انسان ها چون فانِی فی اهلل هستند، معرفت 
آن ها معرفت خداست و محبت نسبت به آن ها، محبت نسبت به 
خدا و بغض و عداوت نسبت به آن ها بغض نسبت به خداست؛ 

چراکه آن ها غیر از خدا چیزی ندارند و نمی شناسند.
حسن بلخاری

شاید در قلمرو مفهومی، این سه گوهر معانی متفاوتی داشته 
باشند؛ اما در قلمرو ریشه و لغت، نسبت جوهری با همدیگر 
دارند. مسئله ای که این ها را پیوند می دهد نیز این است که هر 
سه لغت به معنای منع است. حکمت به تعبیر راغب اصفهانی 
در »مفردات«، از لگام گرفته شده که برای کنترل و هدایت اسب 

حسن رمضانی و حسن بلخاری و منوچهر صدوقی سها   
 عضو مرکز فرهنگ و معارف قرآن، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و استاد فلسفه و عرفان مؤسسه حکمت

 |  و فلسفه

نشست

 چهلم درگذشت عالمه حسن زاده
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است. تکلیف عقل و تقوا هم روشن است که به معنای حفظ 
کردن و نوعی خودنگاه داشتن هستند؛ بنابراین اگر یک عالِم علِم 
لغت، به جاِن این سه واژه اشاره کند، متوجه می شود که هر سه 

به نگاه داشتن یا پابند بر پای نهادن هستند. 
معتقدم این نسبتی که ازلحاظ لغوی بین این سه کلمه وجود 
دارد، می تواند مبنای یک استنتاج گوهری باشد؛ بدین معنا که تقوا 
در ذات خود اگر به حقیقت باشد، عقل و حکمت را هم دارد. 
این هم نشینی فوق العاده مهم است و هرکسی صاحب تقوا باشد، 
یقین بدانید صاحب حکمت و عقل هم هست. عالمان حقیقی 
در تمدن اسالمی صاحب این سه گوهر هستند. بر بنیاد حکمت 
جوهری شان، عقالنیتی در اندیشه و تعلیم شان وجود دارد که 
مثال زدنی است. همچنین تقوایی در گفتار، کردار و خصال آن ها 
وجود دارد که این هم مثال زدنی است. بنده در آن جلسه حضرت 
آیت اهلل جوادی آملی را یکی از مثال های هم نشینی عقل و تقوا و 
حکمت دانستم و در اینجا بنا دارم مرحوم مغفور حسن زاده آملی 
را نیز مصداق این موضوع بدانم. همه کسانی که در باب ایشان 
مطالعه کرده اند، می دانند که سیره وی در باب تقوا مثال زدنی بود 
و در قلمرو حکمت، ازجمله حکمای جامع تمدن ما هستند 
و بر فلسفه، حکمت، هیئت، ریاضیات، نجوم، هندسه و حتی 
ادبیات و گفتن شعر و آشنایی به رموز اشعار موالنا و حافظ 
تسلط داشتند. این جنس جدی حکمت در تمدن اسالمی است. 
در قرآن کریم آمده است: »یْؤتِی الِْحکَمَه َمْن یَشاُء َو َمْن یْؤَت 
کُر إاَِلّ أُولُو اأْلَلْبَاِب؛ خدا فیض  الِْحکَمَه َفَقْد أُوتِی َخیًرا کثِیًرا َوَما یَذّ
حکمت را به هر که خواهد عطا کند و هر که را به حکمت و 
دانش رسانند، درباره او مرحمت و عنایت بسیار کرده اند و این 
حقیقت را جز خردمندان متذکر نشوند« )بقره/ 26۹( اگر در قرآن، 
حکمت معروف به خیرِ کثیر است، بیانگر این است که اگر به 
کسی حکمت بدهند، عقل و تقوا هم می دهند؛ یا شاید تقوای 
آن ها سبب می شود مشمول این رحمت الهی قرار گیرند. آن 
کسی که در جوهر خود، طلب حکمت را بپروراند، این شخص 
در سیره عملی خود هم، قطعاً گرایش عقلی به فلسفه و هم عرفان 
عملی و هم عرفان نظری پیدا می کند و عاملیت در مبانی رمزگونه 

عرفانی دارد. این ویژگی ذاتی و جوهری حکمت است.
آثار  و  مفهوم حکمت  جامعیت  بیانگر  قرآن  در  کثیراً«  »َخیًرا 
گران بها و بی نظیر آن است. حال اگر به مجموعه آثار و تألیفات 
جناب استاد حسن زاده آملی نگاه کنید، به این مسئله پی می برید 
که ایشان از نمادهای آن است؛ مثاًل یک همت عالی در پرداختن 
به »فصوص الحکم« ابن عربی داشتند. این کتاب ازجمله کتب 
عظیمی است که حاوی شگرف ترین معانی در تمدن اسالمی 
به ویژه در حوزه عرفان و حکمت است و قطعاً کسی که با عالمه 
حسن زاده آملی انسی داشته و با آثار ایشان آشنا باشد، می داند 
که ایشان نگاهی ویژه به فصوص الحکم داشتند. همچنین به آثار 
ابن سینا، خواجه نصیر، موالنا، مالصدرا و حافظ توجه داشتند و 

خوشا به حال تمدنی که چنین بزرگانی را در دل خود پرورانده 
که عاشقان حقیقی می توانند از آن ها خرمن معنا برگیرند. 

کسانی که در حوزه آن خیرِ کثیرِ حکمت به دانش ها و علوم 
مختلف نظر دارند، آن دانش ها را در حاِق حقیقی خودشان مورد 

ادراک قرار می دهند.
 منوچهر صدوقی سها

درباره اساتید مرحوم استاد حسن زاده باید عرض کنم که صرفًا 
در محدوده فلسفه و عرفان تا جایی که بنده می دانم، وقتی از 
آمل به تهران تشریف می آورند، خدمت شیخ محمدتقی آملی 
می رسند که در نزد اهل علم، از طراز اول فقها و علما بوده اند؛ 
ظاهراً آشنایی ایشان با اساتید تهران از طریق مرحوم محمدتقی 
آملی بوده است. همچنین خدمت شیخ علی محمد جولستانی 
می رسند و خودشان چند بار به تلمذ در محضر ایشان اشاره 
کرده اند. همچنین از محضر عالمه شعرانی بهره برده اند. مرحوم 
الهی قمشه ای و محمدحسین فاضل تونی، از دیگر اساتید مرحوم 
حسن زاده آملی در تهران بوده اند. بعد از اینکه به قم مشرف 
می شوند، ارتباطشان بیشتر با دو برادر جلیل القدر یعنی مرحوم 

عالمه طباطبایی و سید محمدحسن الهی بوده است.
از روز اولی که درس خوانده ایم، به ما گفته شده علم انسان ها 
نوعاً علم حصولی است که از بیرون بر درون انسان نقش می بندد؛ 
لذا عرفان نظری نمی تواند حقیقت علم باشد؛ بلکه حقیقت علم، 
آن تطور نفس انسان به علمیت است و اینکه ذات انسان تبدیل به 
علم شود. تا جایی که بنده می دانم استاد حسن زاده این را از سید 
محمدحسن الهی، برادر بزرگوار مرحوم عالمه طباطبایی گرفته 
بودند. نکته دیگر درباره شرح فصوص الحکم است. متأسفانه 
امروزه زیاد می شنویم که ایشان مطالبی را در آنجا آورده اند که 
بسیار در معرض بدگویی واقع شد؛ اما کسانی که از این کتاب بد 
می گویند، متوجه یک معنا نبوده و نیستند و آن این است که اگر 
بنده چیزی را به عنوان یافته خودم خدمت دیگران عرض می کنم، 
ممکن است دیگران آن را قبول نداشته باشند و باید با دلیل، آن را 
رد کنند و صرفاً دنبال بدگویی نباشند؛ اما اگر من کتاب شخص 
دیگری را شرح کردم، آیا نباید تصور کنید که ممکن است مطلبی 
در آنجا بیاورم که مطلوب خود بنده هم نباشد؛ چراکه بنده شارح 

هستم و استقاللی ندارم و صرفاً حرف دیگری را بسط می دهم.
 لذا ممکن است استاد حسن زاده مطالبی را از ابن عربی بیان کرده 
باشند؛ بنابراین کسی حق ندارد این چنین بر ایشان ایراد بگیرد؛ 
چراکه مرحوم استاد حسن زاده صرفاً شارح بوده اند؛ بنابراین چنین 
روشی که برخی در پیش گرفته اند، نباید حالت همگانی پیدا کند، 

چراکه کار درستی نیست.
منبع متن:  مراسم چهلم درگذشت عالمه حسن زاده،  برگزار 
 ،1400 آبان   20 انسانی،  علوم  اندیشمندان  خانه  در  شده 

پیاده شده در خبرگزاری ایرنا.
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فلسفه  و  عرفان  »دین،  می شود  گفته  وقتی  بفرمایید  لطفاً 
انفکاک ناپذیرند«، مراد از »دین«، »عرفان« و »فلسفه« چیست؟ 
آیا وحی، شهود و برهان به طور مطلق مراد است یا دین اسالم، 

عرفان اسالمی و فلسفه اسالمی؛ یا حتی دایره ضیق تر است؛ 
مثاًل بخشی از مسائل اسالمی، بخشی از عرفان اسالمی و 

مکتب خاصی از فلسفه اسالمی اراده شده است؟

یداهلل یزدان پناه   
 |  استاد فلسفه و عرفان اسالمی حوزه علمیه قم

مصاحبه

 نسبت دین، عرفان و فلسفه
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فلسفه  و  عرفان  دین،  بین  خاصی  نسبت  که  را  اندیشه  این 
برقرار است، شاید بتوان از جهاتی عام تر در نظر گرفت؛ لیکن 
به دالیلی چند باید محدوده خاصی را موردنظر دانست. این ادعا 
این خود  و  است  فلسفه  و  دین، عرفان  دارای سه ضلِع  اوالً 
موجب مشخص کردن محدوده مدعا می شود. همین که نسبت 
عرفان، فلسفه و دین را به این صورت مطرح می کنیم، طبیعتًا 
باید آموزه هایی از دین باشد که به فلسفه مربوط می شود؛ نسبتی 
را نیز که میان عرفان و عقل مطرح می کنیم، طبیعتاً باید جایی 
باشد که در حیطه هر دو لحاظ شود؛ و ثانیاً به دلیل پیشینه آن در 
سنت فکریـ  فرهنگی ما، ناظر به بحث تاریخی و بستر خاصی 
است که در آن مطرح شده است؛ بنابراین هرچند می توان ادعا 
را بزرگ تر و عام تر مطرح کرد، این اندیشه، در بستر و فضای 
خاصی مطرح شده است. پس اجازه دهید فقط به بستر خاص تر 
آن اشاره کنیم؛ یعنی به اندیشه ای که در سنت فکریـ  فرهنگی 
ما شکل گرفته و نخبگان فرهنگی به آن اشاره دارند. به لحاظ 
اندیشه ای که در سنت فکری ـ فرهنگی ما وجود دارد، می توان 

گفت منظور از عرفان عمدتاً عرفان نظری است، 
نه عرفان عملی یا ادبی.

میراث عرفان اسالمی بسیار گسترده است 
و عرفان ادبی، عرفان عملی و عرفان نظری 
را در برمی گیرد. البته افزون بر این سه بعد، 
ابعاد دیگری نیز در عرفان اسالمی وجود 
به  بخشی  عرفانی مان،  سنت  در  ما  دارد. 
نام عرفان عملی داریم؛ آنچه به نام منازل 
همچون  است،  مطرح  سلوک  و  سیر 

به  انصاری،  عبداهلل  خواجه  منازل السائریِن 
این حوزه تعلق دارد. همچنین در عرفان اسالمی، 

بخشی به نام عرفان ادبی وجود دارد؛ مانند کارهایی که از حافظ 
و موالنا برجاست. آنچه در این ادعا در نظر است، به طور عمده 
ناظر به عرفان نظری است و عرفان نظری نیز مجموعه گزاره هایی 
هستی شناختی است که در این حوزه شکل گرفته و می توانیم 
در عرفان ارائه دهیم. گزاره هایی که عرفان نظری مطرح می کند، 
نوعی مباحث هستی شناسانه مربوط به حقایق و واقعیاِت عمدتًا 
به عبارت دیگر عرفان نظری، آن حقایق  ماورای طبیعی است. 
ماورایی را بررسی می کند و گزاره هایی را درباره آن ها مطرح 
می سازد و نظرات خود را در این باب اعالم می دارد؛ بنابراین در 
این ادعا، عرفان نظری مراد است، نه تجربه عارفانه؛ گرچه تجربه 

عارفانه پشتوانه اصلی عرفان نظری است. 
به تعبیر دیگر، عرفان نظری از طریق شهود حق الیقینی و تجربه 
عارفانه فنایی و باالتر از مرحله فنا ـ که بقای در فنا باشد ـ با 
ارتباط مستقیم با این نوع حقایق ماورایی، گزارش هایی می دهد؛ 
لیکن نفس این تجربه عارفانه، عرفان نظری نبوده، بحث ما نیز 
درباره تجربه عارفانه نیست. پشتوانه سخن عارفی که می گوید 

من چنین حقایقی را دیدم، همان تجربه نهایی و شهود حق الیقینی 
است که از طریق آن، به این گزاره ها رسیده است. پس از این 
است.  نظری  عرفان  می شود،  گزارش  آنچه  شهود،  و  تجربه 
به بیان دیگر، عنصر تعبیر و توصیف این تجربه عارفانه، به همراه 
این تجربه عارفانه در باب حقایق و معارف، سازنده عرفان نظری 
است. به اصطالح در مقام گزارش، به شکل خاصی حصولی 
شده است که از آن به عنصر تعبیر و توصیف یاد می کنند. وقتی 
عارف گزارش کرد، از حیطه تجربه عارفانه به گزاره های موجود 
در کتب تبدیل می شود. به عبارت دیگر، به علم حصولی تبدیل 
می شود؛ ولی شکل خاصی از علم حصولی که با عنصر توصیف 

همراه است.
خالصه کالم اینکه وقتی می گوییم عرفان نظری، مرادمان عرفان 
عملی و ادبی نیست و از طرفی حتی تجربه عارفانه هم نیست؛ 
هرچند یکی از پشتوانه ها و طریق اصلی دریافت این حقایق و 
گزاره ها، همان تجربه عارفانه است. وقتی می گوییم عرفان نسبت 
خاصی با فلسفه دارد، منظور تجربه عارفانه نیست؛ بلکه عرفان 
نظری است؛ یعنی آن چیزی که هم اکنون در کتاب های 
به شمار  نظری  عرفان  و  است  موجود  بزرگان 
می آید و در مقابل فلسفه و دین ـ  که دو ضلع 
قرار  ـ  را تشکیل می دهند  ادعا  این  دیگر 

می گیرد.
نظری  عرفان  علم  را  آن  می توان  آیا 

خواند؟
بله امکان دارد؛ و از جهتی باید دانست که 
عمدتاً در سنت فکری ـ فرهنگی اسالم و به 
لحاظ تاریخی، عرفان نظری در دوره دوم و سوم 
آن شکل گرفته است. در یک تقسیم بندی کلی، عرفان 

نظری سه مرحله تاریخی را پشت سر نهاده است:
1.مرحله اول، عرفان نظری مطرح شده از سوی عارفان پیش از 
ابن عربی، یعنی قبل از قرن هفتم است. پیدایش عرفان و بروز 
نحله اِی آن به قرن دوم بازمی گردد. پس از این قرن تا قرن هفتم، 
بزرگانی از اهل معرفت ظهور می کنند که به بسیاری از حقایق 
پرداختند و یک دسته از معارف را از راه شهود یافتند و گزارش 
کردند؛ ولی این گزاره ها آن قدر منظم نیست که به صورت یک 
علم درآید؛ گرچه از آن بزرگان، همچون بایزید بسطامی، حالج 
و نّفری در کتاب مواقف، گزارش های خوبی به دست ما رسیده 
است. عین القضاه همدانی نیز در اواخر این مرحله، به حکمت 

عارفانه و عرفان نظری پرداخته است.
پس عرفان نظری که شعبه ای از شعبه های عرفان اسالمی است، 
در دل همان دوره اول و البه الی عرفان عملی ذکر می شده، اما 
هنوز به شکل دستگاهی سازوار و هستی شناختی نیست؛ یعنی 
ادعای وحدت  نخستین،  دوره  همان  در  بااینکه حتی  عارفان 
وجود و نیز ادعاهای دیگر را مطرح کردند، هنوز چنان نبود که 

دوره  در  عقالنی  هستی شناسی 
اسالمیـ  اگر نگوییم از زمان فارابیـ  از 
زمان بوعلی سینا شکل گرفته و به ویژه 
نشسته  بار  به  متعالیه  حکمت  در 

است.
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از عرفان عملی استقالل یافته باشد و در البه الی آن مباحث و در 
ضمن متون عرفان عملی به عرفان نظری می پرداخته اند؛ بنابراین 
هنوز به صورت یک علم و نظام هستی شناختی با همه فروع آن 

درنیامده بود.
2.عرفاِن دوره دوم، از ابن عربی تا جامی )قرن هفتم تا نهم( 
است. با آمدن ابن عربی جهشی در عرفان نظری روی داد و آثار 
عرفانی این سه قرن تقریباً شرح بیانات ابن عربی به شمار می آید. 
در این دوره نقش قونوی به منزله قوی ترین شاگرد ابن عربی، 
بیشتر مطرح است. اصوالً از این دوره به بعد، کتاب های مستقلی 
در باب عرفان نظری نگاشته شده است که در آن ها به طور اندک 
به عرفان عملی پرداخته اند. درواقع عرفان نظری، شکل گرفته و 
به حدی رسیده است که ـ در مقابل فلسفه و کالم ـ به مسائل 
هستی شناختی به صورت نظام مند توجه کرده است و از این به 
بعد امکان می یابد که در برابر فلسفه و کالم عرض اندام کند؛ نظیر 

کاری که قونوی در مفتاح الغیب کرده است.
3.عرفان نظرِی دوره سوم از مالصدرا آغاز می شود. از قرن 

نهم به بعد، افولی در عرفان رخ می دهد و محققانی 
نوینی  تحقیقات  نظری  عرفان  سنت  در  که 

داشته باشند، به چشم نمی خورند؛ اما پس از 
مالصدرا محققانی را در این سنت می یابیم؛ 
محمدرضا  آقا  چون  شخصیت هایی 
قمشه ای، میرزا هاشم اشکوری و بسیاری 

از دیگر بزرگان.
بحث،  این  در  نظری  عرفان  از  مراد  پس 

عرفان نظری اسالمی از ابن عربی تاکنون است. 
ازاین پس، یعنی از دوره دوم به بعد، دستگاه سازگار 

هستی شناسانه ای داریم که به صورت منظم مباحث را از نقطه 
خاصی آغاز و چینش نظام عالم را به طور کامل تبیین می کند. 
بنابراین مراد از عرفان نظری به منزله یکی از اضالع این ادعا، 
هستی شناسی شهودی است؛ معارف و گزاره هایی که معطوف به 

مباحث هستی شناسانه بوده و از راه شهود به دست آمده است.
اما منظور از فلسفه، فلسفه اسالمی است؛ به دو دلیل: یکی به 
لحاظ بستر تاریخی و دیگری به لحاظ عنوان سه ضلعی ای که 
مطرح کردیم و در آن، نوعی تعامل و همدلی برقرار است؛ هر 
نوع فلسفه ای لزوماً توحیدی نیست، چه رسد به اینکه بخواهد با 
عرفان سازگار باشد. برخی فلسفه ها، مانند پوزیتویسم، با عرفان و 

حتی اصل روح دین سازگار نیستند.
فلسفه اسالمی نیز در سیر خود، در حدی با دین تطابق دارد 
و در حدی با عرفان؛ این امر موجب شده ما آن را با عرفان، 
قرآن، روایات و دین همسو بدانیم. ازاین جهت شعبه های اصلی 
آنچه به منزله فلسفه اسالمی می شناسیم، حکمت مشاء، حکمت 
اشراق و حکمت متعالیه است. ما این فلسفه را به صورت سیری 
در بستری خاص می یابیم. درواقع این گونه نیست که فلسفه 

وجود  که  فلسفی  سنت  باشد.  آمده  پدید  یک باره  مالصدرا 
داشته، آهسته آهسته با عرفان و شریعت بیشتر تلفیق شده است. 
ازاین روی، مراد از فلسفه در این ادعای سه ضلعی، فلسفه اسالمی 
به صورت یک روند و سیر فکری شکل گرفته در سه فلسفه مشاء، 

اشراق و حکمت متعالیه است.
بنابراین فلسفه اسالمیـ  یعنی فلسفه ای که اکنون وجود دارد و 
حاصل تالش بزرگان ماستـ  کوشیده تا خود را در دو جهت، 
با دین و شهود تطبیق دهد و می بینیم که فلسفه اسالمی با عقل 
خاصی همراه شده و عقل دوره اسالمی، عقلی است که با حفظ 
اصالت عقالنی اش، نسبت به شریعت و عرفان گشودگی دارد. 
اگر کسی این امر را به درستی تبیین کند، زمینه های این مجموعه 
سه ضلعی پدیدار می شود. پس مراد از فلسفه اسالمی، فلسفه اولی 
و مابعدالطبیعه است که هستی شناسی است، اما هستی شناسی 

عقالنی.
هستی شناسی عقالنی در دوره اسالمی ـ اگر نگوییم از زمان 
فارابیـ  از زمان بوعلی سینا شکل گرفته و به ویژه در 
حکمت متعالیه به بار نشسته است. ازاین روی 
این  می توان  آسان تر  متعالیه  حکمت  در 
و  عرفان  قرآن،  که  کرد  مطرح  را  ادعا 
و  پختگی  ندارند.  جدایی  هم  از  برهان 
غنای فلسفی حکمت متعالیه موجب شده 
است صدرالمتألهین به سادگی برای طرح 
این ادعا بسترسازی کرده، آن را به گونه ای 
حیرت انگیز تثبیت کند. پیش از او، این توان 
به گونه ای همه جانبه نبود. بعضی از مبانی 
و بسترهای الزم، بااینکه همین اندیشه و ادعا 
پیش از وی وجود داشت ولی به فعلیت نرسیده بود؛ در 
مالصدرا به فعلیت رسید؛ بنابراین فلسفه اسالمیـ  به منزله ضلع 

دومـ  سیری است که آخرین مرحله آن، حکمت متعالیه است.
این بحث، مباحث معرفتی دین است؛  نیز در  از دین  منظور 
یعنی معارف و اعتقادات دینی. گرچه دین شامل احکام، اخالق، 
اعتقادات و مباحث ناظر به احساس و عواطف استـ  زیرا دین، 
مجموعه کاملی است که به همه جوانب اشاره داردـ  لیکن محل 
بحث ما از دین، معارف است که در آن، هستی شناسی دینی 
مطرح است. پس منظور ما معارف دینی است و آنچه را دین 
در این زمینه گفته، هستی شناسی وحیانی می نامیم. دین درزمینه 
اعتقادات و معارف، آموزه هایی دارد که مجموعه این آموزه ها 
گونه ای هستی شناسی خاص را به ما ارائه می دهد. برای رسیدن 

به این هستی شناسی، به فهمی منضبط از دین نیاز داریم.
مراد از انفکاک ناپذیری و یا عدم جدایی در این عبارت که 
»قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند« یا »دین، عرفان 
و فلسفه انفکاک ناپذیرند« چیست؟ آیا در مسائل یا در نتایج 
و  هماهنگی  مراد  یا  می رسند؟  عینیت  به  یا  دارند  عینیت 

می توان در عرفان، هم از متن 
قرآن و شریعت و هم از راه شهود 
استفاده کرد؛ ولی اگر عرفان را به صرف 
شهودی اش  هویت  از  وحی،  گفتار 
عرفان  می ماند  آنچه  کنیم،  ساقط 
نیست؛ بلکه هستی شناسی وحیانی 

است.
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هم آوایی و امثال این هاست؟
برای پاسخ به این پرسش ذکر چند نکته مفید است. در این 
ادعای سه ضلعی، واقعاً سه ضلع داریم نه اینکه مثاًل فلسفه را به 
عرفان تبدیل کنیم و اصاًل فلسفه در این بین وجود نداشته باشد 
و عرفان و فلسفه را یکی بدانیم. همچنین منظور این نیست که 
دین بخواهد فلسفه را از فلسفه بودن بیندازد و آن را به آموزه های 
دین یا کالم تبدیل کند. همین طور مراد این نیست که عرفان به 
آموزه های دینی مبدل گردد؛ بلکه هر یک کارکرد خاص خود را 
دارد؛ یعنی سه هستی شناسی، در کنار هم و مستقل از هم پدید 
می آیند. ازاین روی می توانیم بگوییم دین، عرفان و فلسفه داریم و 
این سه، حیات مستقل دارند. پس از این حیات مستقل، می توانیم 

بگوییم هماهنگ اند و این هماهنگی به چه معناست.
آیا کاوش های نقلی که در عرفان و در میان عرفا شایع است، 

هستی شناسی عرفانی است یا تعبیر دیگری دارد؟
راه  از  هم  و  شریعت  و  قرآن  متن  از  هم  عرفان،  در  می توان 
شهود استفاده کرد؛ ولی اگر عرفان را به صرف گفتار وحی، از 
هویت شهودی اش ساقط کنیم، آنچه می ماند عرفان نیست؛ بلکه 
هستی شناسی وحیانی است. عرفا به دالیل گوناگونی، مانند میزان 
بودن و ذوق گرفتن، به گزاره های دین و هستی شناسی وحیانی 
تن می دهند؛ لیکن تالش عمده آنان بیان گزاره های هستی شناسانه 
از طریق شهود و به صورت مستقل است. بااین حال، رسیدن به 
این حقایق از راه وحی نیز صورت می گیرد و تعامل های میان 
عرفان و دین، بسیار جدی است. عارف، در این مقام دو کار 
را یکجا انجام می دهد: اوالً، به منزله عالم دینی، به ویژه به برکت 
شهود، از متون دینی بهره می گیرد؛ و ثانیاً، شهود می کند؛ و این دو 

کار را نیز مستقل از هم انجام می دهد.
ابن عربی تفاوت عارف با مرتاض را در همین امر می داند. وی در 
فتوحات می گوید، مرتاض ها فقط راه شهود خود را طی می کنند؛ 
ولی ما راه شریعت را نیز در نظر داریم؛ بنابراین ابن عربی دو راه 
را برای علم خود سراغ می دهد: شریعت و شهود؛ اما راه سومی 
نیز برای عارف وجود دارد و آن عقل، به معنای مدد گرفتن از علم 
و فن دیگری برای کار خود است. او حتی می تواند برای وحدت 
شخصیه استدالل کند و درعین حال بگوید که آن را از راه استدالل 
نیافته، بلکه آنچه می گوید از راه شهود به دست آورده است؛ و آن 

را به دقت نیز گزارش می کند.
اما برای اثبات هماهنگی میان دین، عرفان و برهان باید دست کم 
ازنظر محتوا و گزاره ها ـ و نه مسائل ـ باهم توافق داشته باشند. 
بخشی از مسائل فلسفه، در عرفان مطرح نمی شود و بسیاری 
مسائل عرفان نیز در فلسفه وجود ندارد؛ اما آنچه اهمیت دارد، 
توافق در گزاره های اساسی و بنیادی است که اساس این ادعا بر 
آن استوار است؛ گزاره های مهمی که معموالً در متون دینی نیز با 
آن ها روبه روییم؛ مانند بحث توحید، معاد، نبوت، انسان کامل و 
نفس. این گزاره های حساس و بنیادی را که عارف از راه شهود 

می یابد و گزارش می دهد، با گزارش های فیلسوف از راه عقلی، 
مطابقت داشته باشد و با فهم منضبط از متون دینی نیز منطبق 
 شود؛ مثاًل ما از متون دینی شعور موجودات را می فهمیم. عارف 
می گوید من در شهودم شعور موجودات را یافتم. فیلسوف نیز 
می گوید با عقل، شعورِ همه موجودات حتی جمادات را اثبات 

می کنم.
بنابر نظریه همدلی از جهت محتوا، توافق این سه در ادعاهای 
اصلی و عمده است، نه در مسائل. نمونه دیگر، در باب وحدت 
شخصیه است. مالصدرا می گوید من وحدت شخصیه را از راه 
عقل با دو دلیل اثبات کردم. در اواخر جلد دوم اسفار، تقریبًا 
کار مالصدرا این است که برای وحدت شخصیه دو دلیل ارائه 
دهد. عارف نیز می گوید وحدت شخصیه را شهود کرده است. 
ادعای بزرگان دین نیز همین است که اگر در متون دینی، فهمی 
منضبط صورت گیرد، به وحدت شخصیه خواهیم رسید. اگر 
کسی مجموعه بیانات امیر مؤمنان )ع(، امام رضا )ع( و بیاناتی را 
که در قرآن کریم آمده است گرد آَوَرد، به مسئله ای به نام تجلی 
می رسد، نه علیت. در این صورت عرفان، قرآن و برهان به یک 
آموزه یعنی توافق در محتوای گزاره هستی شناسی دست می یابند؛ 
ولی در روش رسیدن به آن از یکدیگر استقالل دارند. همان گونه 
که گذشت، توافق کامل در همه مسائل اصاًل معنا ندارد و ادعای 
توافق، درباره عمده ترین مسائل نظیر وحدت شخصیه و معاد 

است.
 از سویی در برخی مسائل، عقل خود حکم می کند که ناتوان 
است و نمی تواند به جزئیات دست یابد؛ مثاًل معاد را به صورت 
کلی می فهمد ولی جزئیات آن راـ  که مثاًل فالن عمل چه نتیجه ای 
در پی داردـ  شریعت بیان می کند و عقل می پذیرد؛ بنابراین عقل 
به کلیات آن پی می برد نه به جزئیاتش. پس ادعا این نیست که 
در تمام مسائل توافق وجود دارد؛ ولی نسبت به مدل های رقیب، 
مانند فهم متکلمان یا فهم اهل ظاهر از آیات و روایات یا برداشت 
برخی روشنفکران از دین و یا فهم های دیگر، بهتر و پیشرو است.
نکته دیگر اینکه افزون بر توافق و هماهنگی، گاهی این مجموعه 
سه ضلعی همدیگر را پشتیبانی می کنند. ما چنین چیزی را در 
سنت معقول می یابیم؛ مانند اینکه عقل، عرفان را و عرفان، عقل را 
پشتیبانی می کند و هر دو، دین را پشتیبانی می کنند. دین نیز عرفان 
و عقل را معاضدت می کند؛ بنابراین خود عقل گاهی می تواند از 
عرفان مدد گیرد و از سوی آن پشتیبانی شود؛ عرفان نیز از عقل 
مدد بگیرد؛ و به همین شکل، شریعت به این ها مدد رسانَدـ  که 
بسیار هم چنین می کندـ  درعین حال که برای فهم بهتر شریعت 

از آن دو کمک بگیرند.
ازاین روی، در سنت معقول، احساس می کنیم که کار و حرکتی 
از سوی سه ضلع در حال انجام است و گاهی مسئله توافق، 
آهسته آهسته به تعاضد نیز می رسد و همدلی به پشتیبانی تبدیل 
می شود؛ یعنی فقط در حد یک هماهنگی نیست و در هر یک 
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از این هستی شناسی های مستقل )هستی شناسی شهودی، وحیانی 
و عقالنی( چیزهایی پیدا می شود که حتی راه را برای دیگری 
باز می کند. برای نمونه عقل و عرفان، بر روش هستی شناسی 
وحیانی و بر حجیت آن صحه می گذارند. می گویند از راه عقل 
اثبات کرد و به مدد شهوْد شریعت را. به همین  باید خدا را 
ترتیب، شریعت نیز بر روش عقالنی و شهودی صحه می گذارد. 
ازاین روی، پشتیبانی های تودرتو گاه به جایی می رسد که احساس 
می شود این مرزها از میان رفته است. هرچند مرز از بین نمی رود؛ 

لیکن آن قدر به هم نزدیک می شوند که چنین به نظر می آید.
آیا تعاضد موجب شده است که این سه آرام آرام به یکدیگر 

نزدیک شوند؟
بی شک، تعاضد وجود دارد. همدلی آن سه ـ به معنای توافق 
در محتوا ـ بخشی از ادعاست؛ اما ادعا باالتر از این است و 
آن اینکه همدیگر را پشتیبانی می کنند. محض نمونه، شریعت 
موجب می شود عقل به راحتی در حوزه هایی که وارد نمی شد یا 
نمی توانست وارد شود، گام بگذارد. شریعت به عقل کمک کرد و 

این خوْد تعاضد ایجاد می کند.
آیا عرفان نیز کمک می کند تا درنهایت توافق کامل ایجاد 

شود؟
این  از  بیش  بلکه  نیست،  گزاره ها  در  نهایی  توافق  لیکن  بله 
است؛ یعنی به جایی می رسیم که فقط یک حقیقت با جلوه های 
اساسی  محتواهای  در  اینکه  عین  در  پس  دارد.  وجود  متعدد 
باهم مشترک اند و هماهنگی و توافق دارند، حجیت همدیگر را 
برمی تابند و از سویی، به شکل های گوناگون یکدیگر را پشتیبانی 
می کنند. این نوع بحث ها را در چیستی فلسفه اسالمی و نیز در 

نسبت عرفان و دین توضیح می دهند.
آیا عقل و شهود می توانند افزون بر مسائل کلی و اساسی، در 
تمام معارف شریعت و حتی مسائل جزئی با دین هماهنگ و 

موافق باشند؟
نمی خواهیم ـ و لزومی ندارد ـ بگوییم فلسفه و عرفان اسالمی 
به تمام آنچه شریعت گفته رسیده اند؛ اما در مقایسه با مدل های 
رقیب، بهترین تفسیر و تالش عقالنی برای رسیدن به حقایق 
دینی، چیزی است که فالسفهـ  در سنِت مزبورـ  به آن رسیده اند. 
متون دینی به لحاظ اصل دین تا بی نهایت قدرت گسترش دارند. 
مثاًل همین قرآن را اگر به امیرالمؤمنین )ع( بدهید، از آن حقایق 
بی نهایتی می فهمد. در متون دینی این همه جای فهم هست؛ ولی 
قرار نیست متون عرفانی و فلسفی متعارف، همه  چیزهایی را 
که در شریعت هست به ما بدهند؛ گرچه در مسائل اساسی بین 
آن ها توافق به چشم می خورد. از سویی باید تذکر داد که در این 
سنت معقول، بزرگان و نخبگان ما عالم دینی نیز بوده اند. عالمه 
طباطبایی، مالصدرا و امام خمینیرحمهاهلل علیهم عالم دینی اند. این 
بزرگان درعین حال که عالم دینی اند و روش فهم متون دینی را 
اعمال می کنند، با خواندن این معارف، این احساس همدلی را 

به جّد می یابند.
صدرالمتألهین جمع بین دین، عرفان و فلسفه را مطرح می کند؛ 
لیکن برخی تفسیرهای نادرست از جمع بین سه حوزه، آن را 
متناقض و محال می نمایانند. اینک جمع بین این سه حوزه 

چگونه است و مالصدرا چگونه آن را معنا می کند؟
اما هنگام تحلیِل  افراد پرشماری از مباحث مالصدرا آگاه اند؛ 
بحِث وی به بیراهه رفته اند. عده ای بر آن اند که مالصدرا فلسفه 
را به عرفان تبدیل کرد؛ یعنی آن دو را خلط کرد و درنتیجه گفت 
عرفان، قرآن و فلسفه باهم سازگارند. برخی نیز در عین پذیرش 
فلسفه صدرایی، همدلی عقل با عرفان را چندان جدی نمی گیرند؛ 
اما برای اینکه تفسیر مالصدرا از این قضیه و منظور وی روشن 
باید به روش و برداشت خود او توجه کرد. وی بر آن  شود 
است که در عین کار فلسفی توانسته است اکثر ادعاهای عرفا را 
در اسفاْر عقالنی و برهانی سازد؛ یعنی آنچه را ایشان با شهود 
و عرفان نظری و هستی شناسی شهودی یافته اند، عقالنی کرده 

است. مالصدرا در جلد هشتم اسفار )صفحه 142( می گوید:
الحمداهلل الذی أوضح لنا بالبرهان الکاشف لکل حجاب و لکل 
شبهه، سبیل ما اجمع علیه أذواق اهل اهلّل بالوجدان؛ و اکثر مباحث 
هذا الکتاب مما یعین فی تحقیق هذا المطلب الشریف الغامض 
و غیره من المقاصد العظیمه االلهیه آلتی قصرت عنها افکار اولی 
االنظار اال النادر القلیل من الجامعین لعلوم المتفکرین مع علوم 
المکاشفین و نحن جمعنا فیه بفضل اهلّل بین الذوق و الوجدان و 

بین البحث و البرهان.
اکثر مسائل این کتاب، حل وفصل معارف عرفاست اما »بالبرهان 
همچنین  عقل.  و  برهان  راه  از  یعنی  لکل حجاب«؛  الکاشف 
فرموده است اگر عرفا مسئله ای را مطرح کنند که به ظاهر خالف 
عقل است، درواقع چنین نیست؛ زیرا اصاًل معنا ندارد کشف با 
برهان حقیقی نسازد. در جلد دوم اسفار )ص 315( اشاره می کند:
ایاک و ان تظن بفطانتک البتراء ان مقاصد هؤالء القوم من اکابر 
العرفا و اصطالحاتهم و کلماتهم المرموزه خالیه عن البرهان من 
قبیل المجازفات التخمینیه او التخیالت الشعریه؛ حاشاهم عن ذلک 
و عدم تطبیق کالمهم علی القوانین الصحیحه البرهانیه و المقدمات 
الحقه الحکمیه، ناش عن قصور الناظرین و قله شعورهم بها و 
ضعف احاطتهم بتلک القوانین و اال فمرتبه مکاشفاتهم فوق مرتبه 
البراهین فی افاده الیقین، بل البرهان هو سبیل المشاهده فی االشیاء 
التی یکون له سبب؛ اذ السبب برهان علی ذی السبب و قد تقرر 
عندهم ان علم الیقینی بذوات االسباب، الیحصل اال من جهه العلم 
باسبابها؛ فاذا کان هذا هکذا، فکیف یسوغ کون مقتضی البرهان 

مخالفاً لموجب المشاهده.
برخی می گفتند این ها خطابات شعری است؛ اما مالصدرا بر آن 
است که اگر کسی بگوید عرفان با عقل نمی سازد، این نشاِن 
ضعف فکری خودِ اوست؛ وگرنه شهود در افاده یقین برتر است. 
وی پس از اینکه برهان حقیقی و شهود کشفی را مخالف یکدیگر 
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ندانست، توضیحاتی دارد که تعاضد عرفان و برهان را به زیبایی 
بیان می کند. یکی از کارهای مالصدرا گشودگی عقالنی در قبال 
عرفان است. او مبانی عقالنی ای را مطرح می کند تا بگوید چرا 
عرفان این قدر اهمیت دارد و توانسته است بسیاری از مسائل 
فلسفی را ـ به مدد آموزه های عرفان نظری شکل گرفته در قرن 
هفتم تا نهمـ  گسترش دهد و به عمق برسد و نتایج خوبی بگیرد. 
مالصدرا با این تالش عقالنی می تواند به راحتی مسائلی چون 
طور ورای طور و وحدت شخصیه را برای خود حل کند. او 

می گوید با این کار بسیاری از حرف های عرفا تثبیت شد. 
از طرفی نیز می گوید با اثبات وحدت شخصیه، فلسفه را تتمیم 
کرده است؛ بنابراین او از طریق عقل به ناب ترین و برجسته ترین 
آموزه عرفانی، یعنی وحدت شخصیه رسیده است؛ آموزه ای که 
موجب تحول در فهم حقایق می شود. اگر با تحلیل عقلی چنین 
تلقی و برداشتی ایجاد شد، بین عقل و عرفان زمینه همدلی و 
خود  فلسفی  دستگاه  در  مالصدرا  می شود.  فراهم  پشتیبانی 
به خوبی توانسته است بحث های فلسفی، مانند بحث اصالت 

وجود، علیت، امکان فقری و وحدت شخصیه را 
با عرفان ارتباط دهد. در این دستگاه فلسفی، 

همه مباحث فلسفی اند؛ ولی نتیجه همان 
شد که در عرفان است؛ یا آنچه عارفان در 
بحث شعور موجودات گفتند، ایشان تثبیت 

کرد.
همدلی  احساس  کار  این  با  مالصدرا 
به لحاظ  بلکه  با عرفان می کند؛  شدیدی 
مرتبه، عرفان را برتر از فلسفه قرار می دهد و 
در صدر می نشاند و در افاده یقین، مکاشفات 

عارفان را برتر از عقل ورزی فیلسوفان می شمارد. 
او ازاین جهت، با عرفا همدلی و همراهی می کند. شریعت نیز 

با فلسفه چنین نسبتی دارد. بلکه باید گفت شریعت و دین برای 
فیلسوف منبع هستی شناسی قدسی است؛ یعنی هیچ خطایی در 
این هستی شناسی راه ندارد و چنانچه بخواهیم با فهم منضبط و 
درسِت گزاره های دینی به حقایق هستی دست یابیم، گزارش های 
وحیانی از حقایق، دقیقاً مطابق با واقع است. مالصدرا تعبیری در 
این زمینه دارد: حاشا از شریعتی که با معارف عقلی ضروری 
نسازد و مرگ بر عقلی که با شریعت نسازد )اسفار، ج 8، ص 

303(. ایشان می گوید:
و حاشی الشریعه الحقه االلهیه البیضاء، ان تکون احکام ها مصادمه 
للمعارف الیقینیه الضروریه و تباً لفلسفه تکون قوانین ها غیر مطابقه 

للکتاب و السنه؛
معنا ندارد که شریعت با معانی حقیقی و ضروری تصادم داشته 
باشد. مرگ بر آن فلسفه ای که قوانین آن با کتاب و سنت مطابق 
که  می دهد  نشان  شریعت  باب  در  مالصدرا  بیان  این  نباشد. 
وی چنین گشودگی ای در قبال آموزه های دینی دارد. فیلسوف 

مسلمان از راه عقل به اینجا رسیده است و باید پذیرفت که 
معارف شریعت، هستی شناسی قدسی است. فیلسوف مسلمانـ  
مانند مالصدراـ  با شریعت چنین همدلی ای دارد و تالش می کند 
تا آموزه های معرفتی شریعت که متن واقع را تبیین می کند، اثبات 
نماید. ابن عربی می گفت: »نحن زدنا مع االیمان باالخبار کشفا« 
و ایشان نیز در پی ابن عربی می گوید: »نحن زدنا مع االیمان 
باالخبار برهاناً«؛ یعنی ما برهان آوردیم و نه تنها ایمان داریم بلکه 

با دلیل هم به آموزه شریعت رسیدیم.
باید گفت کار فیلسوف، کشف حقیقت است و کشف حقیقت 
در عرفان نیز صورت می گیرد؛ اما کشف حقیقتی که در عرفان 
صورت می گیرد، در افاده قوی تر است؛ یعنی فیلسوف می خواهد 
به واقع برسد و عارف نیز به همین واقع دست می یابد. عارف به 
آن واقعی که فیلسوف در پی آن است به گونه ای قوی تر دست 
یافته است. مالصدرا، نه تنها عرفان را نیز راه رسیدن به واقع 
می داند، بلکه آن را در دستیابی به واقع بهتر می شمارد. دغدغه 
نیز رسیدن به واقع است، نه صرف استدالل  اصلی فیلسوف 
کردن. استدالل برای او موضوعیت ندارد. از طرفی نیز 
می داند آنچه وحی گفته، متن واقع است؛ بدون 
هیچ گونه خطا و هیچ گونه عنصر نقص بشری. 
این باعث شده است مالصدرا در قبال این 
نشان  عرفان، گشودگی  و  دین  یعنی  دو، 
برجسته  فیلسوفان  اکثر  هرچند  دهد؛ 
مسلمان ما نیز چنین اند، لیکن با یک دسته 
نهاده  بنیان  اختصاصی که مالصدرا  مبانی 
است، اکنون این بستر به قدری روشن است 
این  به  آهسته آهسته  صدرایی،  فضای  در  که 
دیدگاه می رسیم که شریعت واقع را می گوید، عرفا نیز 
در پی واقع اند، فلسفه نیز می خواهد به واقع دست یابد و واقع 

نیز یکی بیش نیست.
 به تعبیر دیگر، این اندیشه با یافتن بسترها و مبانی الزم خود و 
نیز همدلی در محتوا، عملی شده و به نتیجه کامل رسیده است. 
این اندیشه در همه فیلسوفان برجسته مسلمان، مانند بوعلی، شیخ 
اشراق و مالصدرا به چشم می خوَرد، اما در مالصدرا به کمال 
می رسد؛ یعنی همه صدراییان عماًل معتقدند شریعت و عرفان 
و فلسفه باهم تطابق دارند؛ به ویژه با گشودگی ای که مالصدرا 
بیش ازپیش در قبال عرفان و شریعت داشت. نکته دیگر، افزون 
بر مبنای کشف حقیقت، هم افق بودن این سه حوزه است؛ یعنی 
دارند؛ ولی دیگر علوم،  قلمروی مشترک  این سه،  آموزه های 
نیستند.  هم افق  شریعت  آموزه های  با  تجربی،  علم  همچون 
به بیان دیگر، علم تجربی نمی تواند به افق های ماورایی مطرح شده 

در آموزه های عرفان و شریعت َسر بکشد.
صدرالمتألهین مدعاهای عرفانی و دینی را برهانی ساخته و از 
طرفی، روش های شهودی محض را دچار خدشه هایی می داند 

برخی گمان می کنند در این سه ضلعی 
شأن و ارزش دین را تنزل می دهیم و 
آن را در رتبه فلسفه و عرفان می نهیم؛ 
لیکن در این مقام، بحث ارزش گذاری 

در میان نیست.
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که باید ترمیم شود. به نظر جنابعالی، آیا جمع این سه حوزه در 
روش امکان پذیر است؟

اینجا بحث های دیگری مطرح است که می توان از شیخ اشراق 
آغاز کرد؛ گرچه از جهتی می توان از بوعلی سینا نیز آغاز کرد. 
همین مسئله و مانند آن موجب می شود کل فلسفه اسالمی را 
به منزله یک سیر فلسفی بنگریم. مالصدرا به تبع شیخ اشراق معتقد 
است فیلسوِف حقیقی اگر بخواهد کار فلسفی دقیق انجام دهد، 
باید کار شهودی اش نیز بسیار قوی باشد تا به او مدد رساند؛ 
بلکه باید گفت علم و فهم متون دینی هم باید باشد. وی در 
ابتدای اسفار تذکر می دهد که من خود صاحب شهود بودم و 
در شهودم بیشتر و بهتر از آنچه به صورت استداللی و فلسفی به 
دست آوردم، یافتم. فیلسوفی مانند مالصدرا عماًل به این حقایق 
نیز رفته است و چون عالم دینی و  رسیده و برخی راه ها را 
صاحب شهود بوده، با قوت بیشتری نیز عمل کرده است؛ اما 
مسئله این است که بر مالصدرا چه گذشت که مالصدرا شد. 

چرا پیش از او این حرف ها مطرح نیست؟
 پیش از مالصدرا، شیخ اشراق به شهود قائل بود، ولی 

در محتوا به عرفان نزدیک نشد؛ اما مالصدرا چنین 
کرد. علل این امر مهم است. یکی از این علل 

آن است که پیش از شیخ اشراق ما با عرفان 
نظری دوره نخست روبه رو بودیم؛ عرفانی 
استقالل  برای  را  الزم  انسجام  هنوز  که 
علمی نداشت؛ ولی مالصدرا عرفان نظری 
دوره دوم )قرن هفتم تا نهم( را پیش روی 

داشت که از انسجام علمی و حیات مستقل 
برخوردار بود و از سویی، فلسفه صدرایی مبانی 

الزم را برای رسیدن به محتوای عرفانی در خود داشت؛ 
لیکن شیخ اشراق با همه تالش هایش هنوز این مبانی را فراهم 
نساخته بود. همچنین مالصدرا فلسفه اشراق و حرکات روبه جلو 
آن را به سمت عرفان نیز پیش روی داشت. علل دیگری نیز برای 

این امر می توان برشمرد.
آیا می توان گفت وحی و دین، عین حقیقت را مطرح می کنند 

و برهان و شهود راهی برای کشف حقیقت اند؟
اگر معارف وحی و دین و به عبارت دیگر، هستی شناسی دینی 
و وحیانی را از منظر رسیدن به یک دسته از گزاره ها در نظر 
بگیریم، این سه در کنار هم قرار می گیرند: یک راه شهودی داریم 
که عرفان است؛ دست یافتن به گزاره های هستی شناسانه از راه 
عقْل، فلسفه خواهد بود؛ و دستیابی به گزاره های هستی شناسانه 
طریق  سه  پس  است.  دینی  هستی شناسی  همان  نقل،  راه  از 
رسیدن به مسئله وجود دارد؛ لیکن فیلسوف مسلمان و عارف 
مسلمان جایگاه ویژه ای را برای هستی شناسی دینی قائل است 
و هستی شناسی دینی را هستی شناسی قدسی می داند که به دوراز 
هرگونه خطا، متن واقع را بیان می کند. هستی شناسی دینی از این 

منظر، برای فیلسوف و عارف مسلمان اهمیت دارد؛ اما در مقام 
طریق و یافت حقایق، باز سه چیز در کنار هم قرار می گیرند: 
طریق عقل، طریق نقل و طریق شهود؛ چنان که عالمه طباطبایی 
در کتاب شیعه در اسالم در بیان راه های رسیدن به این معارف، 

همین سه راه را مطرح می کند.
با  خطاست،  از  دور  به  چون  قدسی  منبع  اینکه  دیگر  نکته 
تالش های بشری تفاوت دارد؛ لیکن روش دستیابی به این منبع 
قدسی، تالش برای فهم منضبط متون دینی است که از طریق 
نقل صورت می گیرد و طریق نقلی، بدیل دو راه پیشین )عقل 
و شهود( خواهد شد. درواقع وحی یعنی قرآن، مبتنی بر اصلی 
است. قرآن حقیقتی دارد به اسم »ام الکتاب« که متن واقع است و 
تنها فهم معصوم به آن راه دارد؛ اما بحث ما در این سه ضلعی، 
ناظر به »ام الکتاب« یا فهم معصومانه از متون دینی نیست؛ بلکه 
ناظر به گزاره های هستی شناسی است که بشرِ غیر معصوم از 
وحی اخذ کرده است؛ مانند خدا سمیع است؛ خدا بصیر است؛ 
خدا لطیف است. این دیگر »ام الکتاب« یا فهم معصومانه از متون 
دینی نیست. اگر فهم معصومانه موردنظر باشد، باید 
دین را برتر از فلسفه و عرفان قرار داد و دیگر 
این سه ضلعی محل بحث نیست؛ زیرا در 
این سه ضلعی، فهم مجتهدانه و منضبط از 
متون دینی در نظر است؛ هرچند فیلسوف 
و عارف فهم مجتهدانه و منضبط را در این 
سه ضلعی مقدم می دارد، برحسب تالش 
بشری، سه تالشی است که انجام می دهد.

برخی گمان می کنند در این سه ضلعی شأن 
و ارزش دین را تنزل می دهیم و آن را در 
رتبه فلسفه و عرفان می نهیم؛ لیکن در این مقام، 
بحث ارزش گذاری در میان نیست. هدْف این است که وقتی 
بشر با کار عقالنی به دو ضلع دیگر تن می دهد، آیا می تواند به 
گزاره های وحیانی نیز دست یابد؟ همه فالسفه و عرفای برجسته، 
برای هستی شناسی دینیـ  که به طور منضبط بدان دسترسی پیدا 
می شودـ  مقامی ویژه قائل اند. فیلسوف می تواند بگوید من ازنظر 
عقالنی به فالن مطلب نرسیدم ولی در شریعت هست و درنتیجه 
بر حق است. برای نمونه بوعلی در مسئله معاد می گوید من 
بخشی از مباحث معاد را با عقل یافتم و مابقی را خیر؛ اما چون 

شریعت گفته، حق است.
بحث در این باره است که این سه ضلع ازنظر محتوا چگونه اند. 
آیا همدیگر را در روش ها پشتیبانی می کنند؟ وگرنه فیلسوف و 
عارف مسلمان، هر دو هستی شناسی وحیانی را در مقامی باالتر 
قرار می دهند؛ همچنان که در پرسش از برتری عقل یا عرفان، 
مالصدرا عرفان را باالتر می داند و می گوید عقل از راه لوازم شیء 
به آن می رسد؛ ولی عرفان از راه خود شیء و یقین آورتر است. 
در بحث ارزش گذاری، برخی معتقدند دین در مرتبه نخست 

عارف  یقین  درجه  می گوییم  اگر 
قوی تر از درجه یقین فیلسوف است، 
به این معناست که مقدار واقع نمایی 

فلسفه نسبت به عرفان کمتر است.
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قرار دارد، عرفان در مرتبه دوم و فلسفه در جایگاه بعد؛ چنان که 
از حکمت صدرایی چنین معنایی برمی آید؛ و برخی نیز جایگاه 
عقل را با عرفان عوض می کنند. از ارزش گذاری که بگذریم، 
باید دید محتوای این سه ضلع، باهم سازگارند یا نه؟ از این 
منظر، بحث درباره گزاره های دینی است نه اصل دین؛ بحث 
بر َسرِ فهم متون دینی است. برخی معتقدند ما از راه ظواهر به 
متون دینی تعبد داریم؛ اما آیا برای فهم حقایق خارجی می توان 
به همین حد بسنده کرد؟ و نیز این ظهور تا چه حد می تواند 
متن واقع را که دین گفته، گزارش کند. برخی این دیدگاه را 
مخدوش می شمارند؛ ولی بنده معتقدم ظواهر مستظهر به شواهد 
و ظواهر دیگر، اگر به صورت منضبط فهمیده شود، می تواند برای 

فهم حقایق خارجی کافی باشد.
به لحاظ کشف واقع و تطابق با آن، اول شریعت، بعد عرفان و 
سپس فلسفه مطرح است. البته به لحاظ یقین برای خود شخص، 
تحقیق مقدم بر تقلید خواهد بود و ایمان بالغیب هرگز به پای 

ایمان یقینی شهودی نمی رسد.
معرفت های  که  است  این  قابل طرح  پرسش های  از  یکی 
فلسفی، عرفانی و وحیانی از جنبه های مختلف، مثاًل از حیث 
مطابقت با واقع، میزان واقع نمایی، یا درصد خطا و نقدپذیری 

چه ویژگی هایی دارند؟
به لحاظ مطابقت با واقع ـ بنابر بیان حقایق توسط فیلسوف، 
عارف و عالم دینیـ  این حقایق ناظر به واقع اند و در عین ناظر 
به واقع بودن، ازنظر مطابقت}داشتن{با واقع تفاوت هایی دارند. 
متون دینی به لحاظ اصل آن ها، منبع هستی شناسی قدسی اند و 
از همین روی هیچ خطایی در آن ها راه ندارد؛ اما در کار عارف 
و فیلسوف به لحاظ عنصر بشری آن، احتمال خطا وجود دارد؛ 
مگر آنکه فرْد معصوم باشد. لیکن به طور عمده در عرفان و فلسفه 
بحث ما ناظر به معصوم نیست؛ بلکه ناظر به زبدگان و نخبگانی 

است که در فلسفه و عرفان اسالمی میراثی بر جای گذاشته اند.
اگر می گوییم درجه یقین عارف قوی تر از درجه یقین فیلسوف 
است، به این معناست که مقدار واقع نمایی فلسفه نسبت به عرفان 
کمتر است. فلسفه واقع را گزارش می کند؛ اما در عرفان واضح تر، 
یقینی تر و واقع نماتر است. در سنت فلسفی و سنت فکری ـ 
فرهنگی ما فلسفه عمدتاً از طریق عرفان، آهسته آهسته توانست 
ارتقا یابد. به تعبیر دیگر، عماًل به برکت ابن عربی و مکتب اوست 
که مالصدرا توانست بسیاری از مسائل را به خوبی دریابد؛ و باز 
به برکت همین شهود بود که توانست بهتر استدالل کند و بهتر 
کار فلسفی انجام دهد؛ بنابراین، درجه مطابقت عرفان بیشتر است. 
در متن دینی هم باید توجه داشت که فهم منضبط، به صورت 

روشمند و ضابطه مند محور کار قرار گیرد.
 باید دقیقاً مشخص کنیم که چگونه می توان متون دینی را فهمید. 
در این زمینه خود مالصدرا، عالمه طباطبایی، حضرت امام، ابن 
دراین باره  قونوی  بیان کرده اند.  را  معیارهایی  دیگران  عربی و 

متونی دارد که روش فهم را به خوبی منضبط کرده است. ما در 
رساله رمز و راز تأویل عرفانی، نوع اول تأویل، یعنی تأویل طولی 
را تبیین کرده ایم. تأویل عرضی و انواع دیگر تأویل نیز باید دقیقًا 

مشخص شود.
در بسیاری از متون دینی می توانیم به اصل آموزه ها و به مراد 
از متون دینی دست یابیم؛ اما بخش هایی نیز هست که هر چه 
می کوشیم، در حد احتمال باقی می ماند. این موارد، محل بحث ما 
نیست. گاه متن های دینی آن قدر زیاد است که می توانند همدیگر 
را کمک کنند تا مسئله به خوبی فهمیده شود. ولی در برخی موارد، 
گزارش های متون دینی در موضوعی خاص، اندک یا مبهم اند و 
وضوح الزم را ندارند و آموزه دینی برای ما چندان مشخص 
نیست. به تعبیر دیگر، عالم دینی وقتی در متون دینی کار می کند، 
بعضی جاها به صراحت می گوید متن دینی این را گفته و در 
برخی موارد می گوید ظاهرِ نزدیک به صریح و بعضی مواقع 
ظاهری است با تعاضدهایی که می توان گفت این ظهور حجت 
است و در بعضی مراحل نیز ظهوری در بین نیست، بلکه متن 
مبهم است. اینجا دیگر تقریباً این ادعا مطرح نیست. آنجا که برای 
فیلسوف مسلمان، عارف مسلمان و عالم دینی، متن دینی ظهور 
دارد، جایی است که درصد رسیدن به واقع، بیش از جاهای دیگر 
است و ازاین روی، فیلسوف و عارف مسلمان، متن دینی را میزان 

قرار می دهد.
به اختالف و تشتت آرا  اینکه در عرفان کمتر  به  با توجه 
در  آیا  است،  زیاد  اختالف  فلسفه  در  ولی  برمی خوریم 
مقوله های بنیادین، مانند توحید و معاد، این سه ضلع )دین، 

عرفان و فلسفه( با همدیگر تقارب دارند یا خیر؟
بله پس از مالصدرا آسان تر می توان ادعا کرد که اکثر مسائل مهم، 
مثل توحید و فروعات آن از قبیل توحید افعالی، توحید صفاتی 
و توحید ذاتی و موارد مشابه و در بحث های معاد، اصل حقیقت 
معاد، برزخ و مراحل قیامت، با متون دینی سازگارند. ولی بایسته 
است که در حوزه متون دینی تالش های فنی جدی و منضبطی 
صورت گیرد تا چنانچه متون دینی را کنار هم بگذاریم، بتوان 
فی الجمله مسائل معاد، برزخ و قیامت را از آن استنباط کرد. بنده 
معتقدم باید تمام متون دینی با شکل فنی کنار هم چیده شود؛ 
مانند همان کاری که در فقه انجام می دهیم. گاهی بیست یا سی 
حدیث داریم که از جهاتی تعارض بدوی دارند. در فقه، این 
احادیث را کنار هم قرار می دهیم و رفته رفته به یک نتیجه کلی 

می رسیم.
 این کار را باید در متون دینی نیز انجام دهیم. بخش هایی از این 
کار را مالصدرا آغاز کرد و در مفاتیح الغیب روش درست فهم 
متون دینی را ارائه داد؛ عالمه طباطبایی نیز در المیزان و دیگر 
آثار خود در این زمینه کارهای فنی ای ارائه داد. اگر این مسیر را 
ادامه دهیم و تالش مستمر و همه جانبه ای درباره فهم متون دینی 
داشته باشیم، به لحاظ فنی آسان تر می توان قضاوت کرد که آیا 
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مثاًل بحث وحدت شخصی با قرآن و روایات سازگاری دارد یا 
نه؛ و در آن صورت، تقارب این ها را آسان تر می توان اثبات کرد. 
اگر بتوان فهم منضبط از دین را درست، مستمر و همه جانبه انجام 
داد، اثبات آن برای دیگران آسان تر خواهد بود. به گمان بنده 
در عمده مسائل، مانند وحدت شخصی، توحید، چیستی نظام 
هستی، انسان کامل و معاد، مالصدرا تالش خوبی کرده و توانسته 
است به حرف دین برسد و عرفا و فالسفه نیز چنین تالشی 
کرده اند تا به حرف دین برسند؛ ولی میزان توفیق مالصدرا یقینًا 

بیش از فیلسوفان پیش از اوست.
گستره کاری این سه چگونه است؟ آیا کاماًل یکسان است 
یا گستره های متفاوتی دارند؟ اگر این گستره ها متفاوت اند، 

جدایی ناپذیری این سه حوزه به چه معناست؟
ازنظر قلمرو، این سه از یک جهت افق مشترک دارند، یا به تعبیری 
هم افق اند؛ زیرا آنچه در متون دینی در باب معارف آمده، حقایق 
ماورایی است و به ماورا می پردازد. فلسفه و عرفان اسالمی نیز 
عمدتاً به حقایق ماورایی می پردازند. ازاین روی، فی الجمله افق 
مشترکی وجود دارد؛ اما لزوماً چنین نیست که هر چه مثاًل دین 
می گوید، حتی در معارف جزئی آن، عقل حاضر باشد؛ بلکه در 

مقوله های اساسی و کلی باهم شریک اند.
با دین مقایسه کرد؟  فلسفه و عرفان را  آیا می شود اساساً 

مقایسه چه جایگاه و معنایی می تواند داشته باشد؟
یک  و  داریم  ارزش گذاری  بحث  یک  که  پیش تر عرض شد 
ادعای اصلی. ادعای اصلی در اینجا ناظر به توافق گزاره هاست. 
بحث  اگر  ولی  گذشت.  نیز  یکدیگر  به  نسبت  تعاضد  اصل 
ارزش گذاری در میان باشد، بیان شد که چه مراحلی می تواند 
داشته باشد. درباره مطلِب پرسش قبل، یعنی اینکه در عرفان 
اختالف کمتری به چشم می خورد ولی در فلسفه اختالف آرا 
فراوان است، باید گفت ما فلسفه را به مثابه یک سیر نگاه می کنیم 
تا بر این اختالفات غلبه یابیم. در فلسفه اسالمی روح مشترکی 
وجود دارد که آهسته آهسته شکل می گیرد و به جایی می رسد 
که شکوفا می شود. این حرکت از بوعلی آغاز و در فلسفه شیخ 
اشراق بیشتر پرورده می شود و در فلسفه مالصدرا به غنای کامل 
می رسد؛ فلسفه ای که به منزله دستگاهی بسیار غنی قابل عرضه 
است. ازاین روی، گرچه اختالفات وجود دارد، می توان به منزله 

یک سیر بدان نگریست.
اختالفات در هر فنی، حتی در عرفان و فهم شریعت وجود دارد. 
مثاًل خود عرفا گفته اند برخی شهودات، نسبی است؛ شهوداتی که 
همه متن واقع را آن گونه که هست، نمی بیند؛ یعنی به مرحله ای 
از مراحل وجودی می رسد، نه به مرحله عالی آن. وقتی به مرحله 
عالی نرسید، گزارش هایش در همان حد ارزش دارد و مراحل 
باالتر، که می تواند این شهود را در افق برتری تفسیر و تحلیل کند، 
در این شهود وجود ندارد. ازاین روی، اختالفاتی رخ می نماید و 
عرفا نیز با اختالفات سروکار دارند؛ بنابراین هر فنی برای خود 

اختالفاتی دارد ولی آن علم را از علم بودن نمی اندازد. مهم این 
است که به منزله سیر و روند خاص، مجموعه نتایجی به دست 
آید. در سنت صدرایی به این نتایج دست یافتند. در بحث تجلی 
و علیت، مالصدرا بر آن است که علیت به تجلی بازمی گردد و 
بحث وحدت شخصیه را پذیرفتند. این موضوع، هم با عرفان 
می سازد و هم با دین. ادعای ما این است که در کار فلسفی، باید 
روش عقلی را به کار برد و اثبات کرد که فالن گزاره درست 
است و گزاره مقابل نادرست. در مورد متن دینی نیز چنین نیست 
که دین توده مبهمی باشد و هرکسی به هر گونه ای بتواند آن را 
فهم کند و بخش اعظم متن دینی ـ مربوط به مباحث اصلی ـ 

گویا، مبین و آشکار است و می تواند خودش را نشان دهد.
بسیاری  به  کند، می تواند  اعمال  را  منضبط  اگر کسی روش   
از حقایق و معارف دینی و به هستی شناسی دینی دست یابد. 
روش هایی در ارتباط با صراحت، ظهور و مراتب بین ظهور و 
صراحت وجود دارد که چگونه می توان این کیفیت را غنا بخشید 
و چگونه می توان آسان تر به متون دینی دست یافت. اگر کسی 
روش منضبط را اجرا کند، احتماالً اکثر مباحث اصلی به دست 
می آید. اکثر این اختالفات ـ مانند فهم های مختلف حکیم و 
متکلم و محدث ـ به طور عمده برای این است که برخی روش 
منضبط را در متون دینی رعایت نمی کنند و اصول و قواعد حاکم 
بر فهم معارف را به کار نمی بندند. ازاین روی، باید کارهای فنی، 
مانند آنچه در علم فقه بر اساس ضوابط اصولی انجام می شود، 

صورت گیرد.
برخی افراد به صرف دیدن یک روایت یا یک آیه، بدون در نظر 
گرفتن آیات دیگر و مباحث موضوعی مشابه و اعمال روشی 
منضبط، آنچه را فهمیده اند به دین نسبت می دهند و بعد توقع 
دارند هر چه از آن متن می فهمند، دیگران بپذیرند. همچنان که 
اگر یک دسته روایات را به یک نفر بدهید و روایات دیگری را که 
باید معاضد آن باشد در اختیار وی نگذارید، طبیعتاً در همین حد 
می تواند نظر بدهد که حکم خدا این است؛ ولی اگر فهْم منضبط 
باشد، اختالفات در حدی پذیرفتنی است. البته بعضی از مسائل 
به صورت مسلم درمی آید و می شود به آن اکتفا و هستی شناسی 

دینی را ثابت کرد.
اگر نسبت بین این ها به این شکل است، چگونه برخی از عرفا، 
عقل را تخطئه می کنند و مطالب عرفانی را طوری ورای طور 
عقل می شمارند. آیا این مسئله با ادعای اصلی سازگار است؟
در باب عقل یک بحث تاریخی وجود دارد و یک بحث مبنایی. 
آنچه عرفا با عنوان طور ورای طور عقل مطرح کرده اند تفسیر 
خاصی دارد و مناقشه بر سر عقل نیز تفسیر خاصی دارد. عواملی 
وجود دارد که عرفا را به این نزاع با عقل سوق می دهد: یکی از 
آن ها، عقل مشوب جزئی تاریخی است. اگر می گویند این عقل 
به کار نمی آید، منظور چیست؟ از سویی عقل مشایی هنوز در 
اوایل بحث علیت مانده و با تفسیر خاصی همراه است؛ مثاًل 
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هنوز به تجلی نرسیده است. طبیعتاً عرفا درباره این عقل مشوب 
مناقشه می کنند؛ همان مناقشه ای که مالصدرا نیز مطرح می کند و 

می گوید اگر شما نرسیدید، به دلیل عقل جزئی تان است.
عامل دیگرِ اعتراض بر عقل، ضعف آن است. می گویند آنچه با 
عرفان می شود یافت، با عقل نمی توان بدان دست یافت؛ به این 
معنا که حتی اگر عقل معتبر باشد، در حد حصول است نه حضور 
و در مرتبه ای ضعیف تر قرار دارد. خود فالسفه نیز می گویند، علم 
ما حصولی است نه حضوری. از همین روی قیصری می گوید 

عقل اعتبار دارد، اما ازاین جهت ضعیف تر است.
گاه نیز منظورشان این است که ورای عقل حیطه هایی هست که 
عقل نمی تواند به آن ها مستقاًل دست یابد؛ ولی چنانچه عرفان 
دست یافت و برای عقل گزارش داد، اگر عقل مشوب نباشد 
می تواند به آن برسد. به تعبیری، آنان می گویند عقل منور و عقل 
سلیم به آن دست می یابد. این نیز حرف درستی است که مالصدرا 
هم پذیرفته است. وی در جلد دوم اسفار، )ص 322( طور ورای 
طور عقل را توضیح می دهد. بسیاری از حقایقی را که سهروردی 

با شهود یافته است، مانند عالم مثال منفصل یا مثل 
افالطونی و یا آنچه را عارفان شهود کرده اند، 

مانند وحدت شخصیه، پس از آنکه عرفا و 
صاحبان شهود رفتند و آمدند و بیان کردند، 
فالسفه به خوبی می فهمند؛ ولی قبل از آن، 

فیلسوفان چنین امکانی نداشتند.
عقل  از طریق  ماورایی  از حیطه های  ما   
انتقالی و عقل استداللی باخبر می شویم؛ 
اما عقل استداللی کجا و شهود آن حقایق 
راه  از  که  کسی  می گوید:  مالصدرا  کجا؟ 

شهوْد حقایق را می بیند، در حقیقت از راه علت 
وارد شده و به حقایق دست یافته است؛ پس بهتر می تواند 

به یقین دست یابد تا از راه معلول. در آخر تمهیدالقواعد این 
پرسش مطرح شده است که اگر آنچه عرفان می یابد طور ورای 
طور عقل است، عقل نمی تواند بدان دست یابد؛ در این صورت 
چطور مباحث را عقالنی می کنید؟ مؤلف در پاسخ می گوید اتفاقًا 
منظور از طور ورای طور عقل این نیست که عقل اصاًل نمی تواند 
بیابد؛ بلکه عقل مستقاًل به آن دست نمی یابد؛ ولی اگر عرفان و 
شهود آن را دریافته باشد، عقل می تواند به آن برسد. عقل منور و 

عقل سلیم می تواند آموزه های شهودی را بیابد.
عقل منور متعلق به کسی است که خوْد شهود دارد. آن نور قلب 
بر عقل می تابد و عقل نیز منور می شود و خوب می فهمد. عارف 
نمی گوید با عقل نمی توانیم به این آموزه ها دست یابیم. از سویی 
گفته اند اگر کسی شهود هم نداشته باشد می تواند این آموزه ها را 
بیابد. اگر عقْل سلیم بوده، مشوب به وهم نشده و مقدمات غلط 
در آن جای نگرفته باشد، به راحتی می تواند به واقع برسد. البته 

مواردی هست که عرفا عقل را به کلی نفی کرده اند. 

راه  شده،  ادعا  عقل  کل  نفی  گاهی  اگر  ما  عرفانی  سنت  در 
به جایی نبرده است و در خود سنت عرفانی، آهسته آهسته عقل 
را پذیرفتند. ابن عربی در جلد دوم فتوحات )ص 163، باب 88( 
می گوید: اینکه خداوند سبحان فرموده: »أََولَْم ینُظُرواْ فِی َمَلکوِت 
َماَواِت َواالَْرِض« )اعراف، 185(، به نظر عقلی دعوت کرده  السَّ
است و بر این اساس، نظر عقلی حجت است. همچنین درباره 
»اولوا العلم« می گوید مراد از آن، اهل نظر و شهودند، گرچه شهود 

قوی تر است )ر.ک: فتوحات، ج 1، ص 313، باب 65(.
عرفان  به  مسلمان  فیلسوف  شریعت،  برکت  به  است  گفتنی 
متمایل شد و عارف مسلمان به عقل؛ زیرا دین، هم به عقل 
دعوت کرده است و هم به شهود. سنت عرفانی ما نیز عماًل 
آهسته آهسته عقالنی شد و اساساً می توان گفت سنت عرفانی 
ـ یعنی عرفان نظری دوره دوم ابن عربی ـ خوْد عقالنی است؛ 
می طلبد.  دیگری  بحث  آن  بودِن  عقالنی  چگونگی  هرچند 
»استیس« در اثر خود، عرفان و فلسفه، اصطالح »طور عقل« را به 
شکل دیگری معنا کرده است که بسیاری از اندیشمنداِن داخل 
کشور، از همین نظریه پیروی کرده اند و آن اینکه اساسًا 
حیطه و ساحت عرفان، ساحتی است فوق عقل 
و هرگز عقالنی نمی شود؛ زیرا آن ساحت بر 
عقل،  ساحت  لکن  است؛  استوار  تناقض 
آن  در  است؛  تناقض  عدم  اصل  ساحت 
ساحت، تناقض راه دارد ولی در عقل محال 
است تناقض راه یابد. بر این اساس، اصاًل 
عقل نمی تواند آموزه های عرفان را بفهمد. 
واقعیت این است که این ادعا نه با ادعای خود 
عرفا سازگار است، نه با مبانی عرفان نظری و نه 
با مبانی عقلی. ما در مقاله »عقل گریزی عرفان« که در 
نشریه معرفت فلسفی، شماره ۹، چاپ شده است، این نظر را 

به صراحت نقد کرده ایم و بر آنیم که نظر ایشان صائب نیست.
آیا روش فلسفی که شیوه ای عقلی است و روش عرفان که 
شیوه ای شهودی است، مورد تأیید دین است؟ اگر مورد تأیید 

دین است چه لوازمی دارد؟
دارد،  ما وجود  فرهنگی  در سنت  آنچه  و  برکت شریعت  به 
می گوییم عرفان، برهان و قرآن از هم جدایی ندارند؛ زیرا خود 
شریعت بستر عقالنی دارد و به عقل نیز دعوت کرده است. 
پرورش دهنده  خوْد  و  دارد  معنوی  بستر  شریعت،  همچنین 
معنویت است و به روش عرفانی دعوت کرده است. متون دینی، 
به روش عقلی و شهودی تصریح و دعوت کرده اند و هر دو 
را راه رسیدن به واقع می دانند. مثاًل در باب حجیت شهود در 
شریعت، می توان به بحث فطرت و میثاق و بحث معاینه و شهود 
در میثاق مراجعه کرد که نوعاً در کتاب های حدیثی آمده است، 
یا کتاب توحید صدوق )ص 117( که ابو بصیر از امام صادق 
)ع( می پرسد: آیا مؤمنان در روز قیامت می توانند خدا را ببینند؟ 

عرفان و فلسفه اسالمی از یک نظر، 
دینی  عالمان  تالش های  مجموعه 
برای  است  عقل  و  شهود  صاحب 
فهم متون دینی و تبیین آموزه های 

شریعت.
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حضرت می فرماید: بله. سپس پرسیده می شود قبل از قیامت نیز 
می توان خدا را دید؟ حضرت می فرماید: بله در عالم ذر و عالم 
اَلَست. از طرفی حضرت تصریح می کند که مؤمنان در همین دنیا 
نیز می توانند خدا را ببینند و شهود کنند؛ یعنی خدا قابل دیدن و 
شهود است. بنابر این فرموده امام )ع( نه تنها شهود هست، بلکه 
ایشان آن را حجت قرار می دهد؛ اما باید توجه داشت که رؤیْت 
قلبی است و با چشم صورت نمی گیرد. حضرت نیز از ابو بصیر 

می پرسد: آیا تو خود همین اآلن نمی بینی؟ می گوید: چرا.
به این ترتیب، این مجموعه خبر می دهد که راه شهود باز است. 
همچنین در توحید صدوق آمده است: آیا رسول اهلل )ص( با 
قلب خوْد خدا را دید؟ حضرت می فرماید: بله؛ می توان خدا را 
دید و سپس این آیه را شاهد می گیرد: ما کذب الفؤاد ما رأی. 
همچنین در توحید صدوق )ص 108( آمده است که رسول اهلل 
)ص( خداوند سبحان را دیده است. رسول اکرم )ص( با قلب 

مبارک خوْد نور عظمت حق را دید )من نور عظمته(. نیز 
از امیرالمؤمنین )ع( نقل کرده اند لم أعبد ربا لم رأه. 

سپس می پرسند: چگونه؟ حضرت می فرمایند: 
راه  که  معناست  بدان  این  قلب.  چشم  با 

رسیدن به خدا باز است.
و  رسول اهلل)ص(  بر  افزون  بنابراین 
امیرالمؤمنین)ع( مثل ابوبصیر نیز که معصوم 
باز  مقام شهود برسد.  به  نیست، می تواند 

نمونه دیگر، جریان حارثه بن مالک است. 
در جلد دوم اصول کافی )ص 54( آمده است 

ایشان پس از ریاضت هایی به حقایقی دست یافت. در 
فرهنگ دینی آمده است: »من اخلص هلل اربعین صباحاً جرت 

ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه«. پس می توان از راه ریاضت، به 
حقایق و حکمت دست یافت.

مسئله علم لدنی که در فرهنگ قرآنی آمده و بسیاری ازاین دست 
امور، گواه آن اند که راه شهود باز است و بلکه بسیاری از متون 
دینی را جز از راه شهود نمی توانیم معنا کنیم. بسیاری از مسائلی 
که در متون دینی آمده است، خود، شهودند؛ مثاًل هنگامی که 
رسول اهلل )ص( از غار حرا بیرون آمدند، همه اشیاء را دیدند که 
به ایشان سالم و عرض ادب می کنند و به رسالت ایشان اذعان 

می کنند.
همچنین درباره عقل، عقل ورزی و صحه گذاشتن بر عقل، در 
متون دینی بسیار سخن رفته است. عقل در متون دینی معانی 
متعددی دارد: گاهی به معنای فطرت است؛ گاه به معنای عقل 
عملی؛ گاهی نیز به معنای همین عقل نظری است که در فلسفه 
به کار می رود و محل بحث ماست. به عبارت دیگر، واژه »عقل« 
در روایات به کار رفته است که در برخی از آن ها دقیقاً به معنای 
عقل نظری است و حجیت آن پذیرفته شده است. برای نمونه، 
»نظام  می فرماید:  توحید صدوق )ص 35(  در  )ع(  رضا  امام 

التوحید، نفی الصفات عنه؛ لشهاده العقول أن کل صفه و موصوف 
مخلوق«. توحید با نفی صفات از خداوند برپا می شود. چرا؟ به 
شهادت عقل؛ یعنی به تعبیری، خود عقل گواه و حجت است که 
چنین حکمی برقرار است. به این ترتیب حضرت ثامن الحجج )ع( 

از طریق استدالل عقلی چنین نتیجه می گیرد. 
»لشهاده العقول« یعنی به دلیل عقلی که حکم می کند هر صفت 
و موصوفی مخلوق است. یا در ادامه همین حدیث آمده است: 
»و بُِصنِع اهلل یستَدّل علیه«؛ از طریق صنع الهی می توان بر خدا 
استدالل کرد؛ یا »بالعقول یعتَقد معرفته و بالفطره تثبت حجته«؛ 
با عقل اعتقاد به خدا پیدا می شود و با فطرت حجتش اثبات 
می گردد. این تعبیری است که حضرت به کار می برد. همچنین 
تعبیر دیگری است در توحید صدوق )ص 3۹( »لّما تجلی صانع 
العقول« و بعد می فرمایند: »و بالعقول یعتقد التصدیق باهلل«؛ با 
عقل ها اعتقاد به تصدیق خداوند پیدا می شود. موارد دیگری نیز 
به  هست که خود حضرت استدالل عقلی می کنند 
اینکه مثاًل بگوید اصل عدم تناقض پابرجاست 
توحید   81 صفحه  است.  این  حکْم  و 
الدلیل  »فما  سؤال:  جواب  در  صدوق، 
علیه« امام صادق )ع( می فرمایند: »وجود 
االفاعیل دلت علی أن صانعا صنع ها« این ها 
همه استدالل عقلی است. پس متون دینی 
حجیت عقل را می پذیرند؛ بلکه تعبیر عقل 
در روایات به معنای عقل نظری هم موجود 
استدالل  به  حضرت  خود  گاهی  است. 
عقلی مبادرت ورزیده و سبک استدالل عقلی 
را به کار برده است. همین طور »دلیل نظم«، در شریعت 
و آیاتی که در باب تفکر و نظرکردن اند، همه گواه بر حجیت راه 
عقل است؛ بنابراین شریعت، هم دعوت به شهود و هم دعوت به 

عقل کرده و حجیت آن ها را پذیرفته است.
بنابراین آیا فراگیری علوم فلسفی و عرفانی می تواند در فهم 
آموزش های دین و فهم متون و سنت مؤثر باشد یا اینکه 

تأثیری ندارد و یا بلکه نتیجه نامطلوب دارد؟
سنت فلسفی و عرفانی ما از ابتدا از دین دور نبوده است. باید 
یا عارف مسلمان چه  فیلسوف  در جای خود بحث کرد که 
تعلق خاطری به دین دارد و چگونه قرار است آموزه های دینی را 
عقالنی کند. در این باره به لحاظ تاریخی بحث های گسترده تری 
می توان کرد. البته هر فلسفه یا عرفانی را در نظر نداریم و در این 
مقام سخن بر سر فلسفه اسالمی و عرفان اسالمی است. پس باید 
گفت عرفان و فلسفه اسالمی از یک نظر، مجموعه تالش های 
عالمان دینی صاحب شهود و عقل است برای فهم متون دینی و 

تبیین آموزه های شریعت.
ازاین روی، در همین سنت فلسفی مثاًل مسئله ای گفته می شود 
که فیلسوف مسلماِن بعدی یا همان فیلسوف می بیند با متن دینی 

و  عقل  و  معنویت  بین  غرب  در 
افتاده  فاصله  بین عقل و شریعت، 
است و همیشه نخبگان فرهنگی، با 
در  چنان که  مواجه اند،  روحی  بحران 
برخی مواقع به جنون یا خودکشی 

انجامیده است.



د 
رص

ش 
زار

 ل گ
م

ج
 پن

ل
و

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ن 00
آبا

 /3
ه 2

ار
شم



81

نمی سازد و درنتیجه مجبور است که دوباره بیندیشد و بیابد که 
کجای این مقدمات خلل دارد. این آمدوشد میان فلسفه و دین 
و نوع تعامل بین آن ها، آن قدر ادامه یافته که آهسته آهسته خود را 
تصحیح کرده و به متون دینی نزدیک ساخته است. مثاًل عالمه 
طباطبایی المیزان را در موقعیت خاصی می تواند بنویسد و قبل از 
آن چنین نبود. عالمه جامع دین، عقل و عرفان و صاحب شهود 

و نظرات فلسفی است.
 از طرفی، با متون فلسفه و میراث عرفانی آشناست؛ درعین حال 
عالم دینی نیز هست. ما با این نوع افراد و با این میراث روبه رو 
هستیم. طبیعتاً این میراث مثل میراث قرن اول نیست که متکلمی 
آیه ای را دیده و حرفی زده است که با آیات دیگر نمی سازد. 
بسیاری از کارهای مهم شریعت، عمدتاً پس از این سنت گران قدر 
عرفانی و فلسفی صورت گرفته است؛ چون آن ابزارهای الزم 
فراهم آمده است. امروزه اگر کسی بخواهد بدون فلسفه و عرفان 

اسالمی حقایق دینی را بفهمد، مثل این است که از ابتدا 
شروع کند و دستمایه ضعیفی برای این کار دارد. 

تالش هایی که عمدتاً در فهم دین صورت 
صاحب  دینی  عالمان  تالش های  گرفته، 
عقل و شهود است. امروزه چنانچه کسی 
بخواهد واقعاً یک مسئله پخته معرفتی در 
معارف دینی را دریابد، باید به این ها تن 
دهد و در غیر این صورت گویا از قدم اول 
آغاز می کند. امروزه کسانی با استناد به چند 
حدیث یا آیه، جبری یا َقَدری شده اند. ولی 

در متون دینی، چنانچه بخواهیم همه این آیات 
و روایات را باهم جمع کنیم، کار فراوانی الزم است. 

مثاًل مسئله جبر و اختیار با بسیاری از مسائلی گره خورده است که 
همه باید کنار هم گرد آید و در ابتدا شاید برای ما مشخص نباشد 
که چه مقدار تالش الزم است؛ ولی فیلسوف و عالم مسلمان با 
دغدغه هستی شناسانه اش، با تمام این ها درگیر بود. ما باید بر این 
میراث تکیه کنیم تا بتوانیم فهم درستی از متون دینی داشته باشیم 

و پس از داشتن چنین مجموعه ای، می شود پیش تر رفت.
بنابراین سنت فرهنگی، عرفانی و فلسفی ما در فهم متون دینی 
سهم مهمی دارد. همان گونه که اگر کتاب های فقهی و اصولی را 
به خوبی نخوانیم، نمی توانیم احکام را به خوبی از آیات و روایات 
برآوریم، این معارف نیز اگر خوانده نشود، نمی توان مسائل را 
حل کرد. گاهی در کتاب های عرفان می بینیم در مسئله خاصی 
نزدیک به سیصد آیه و روایت به هم گره خورده است و بزرگان 
نیز گاهی به این پشتوانه ها اشاره می کنند. ازاین روی، این امر تأثیر 
مهمی دارد و بلکه اصاًل راه درسِت فهم است و فهم کسانی که 
این کار را نکرده اند، مانند برخی متکلمانی که عرفان و فلسفه را 

برنمی تابند، از متون دینی فهم ضعیفی است.
آیا این دیدگاه که این سه حوزه )فلسفه، عرفان و شریعت( 

با هم هماهنگ هستند، آثار روحی و روانی خاصی نیز برای 
انسان دارد؟

واقعیتی که به لحاظ تجربی می یابیمـ  و به لحاظ مبانی موجود نیز 
می توان آن را تثبیت کردـ  این است که انسانی که به این دیدگاه 
و به اندیشه تعاضد این سه حوزه می رسد، در آرامش روحی 
خاصی به سر می برد و دچار بحران نمی شود. با نگاه به تجربه ای 
که در غرب روی داد، بهتر می توان نتیجه گرفت؛ در غرب بین 
معنویت و عقل و بین عقل و شریعت، فاصله افتاده است و 
همیشه نخبگان فرهنگی، با بحران روحی مواجه اند، چنان که در 
برخی مواقع به جنون یا خودکشی انجامیده است. دلیل این امر آن 
است که گاهی می خواهند به شریعت تن دهند، ولی عقلشان با 
آنان  همراه نمی شود؛ گاه نیز می خواهند عقل را آرام کنند، درنتیجه 
باید از شریعت تحریف شده چیزی را کم کنند. ازاین روی، با 
بحران روحی مواجه می شوند. ولی نخبگان ما در سنت صدرایی 
و سنت فکریـ  فرهنگی مان، آرامش و تعادل روحی خاصی 
دارند. اگر راه های کشف واقع همه به یک حقیقت 

می رسد، تعارض روحی رخ نمی دهد.
این  در  که  است  این  نتایج  از  دیگر  یکی 
سنت، کمال در خواندن و دانستن نیست؛ 
بلکه باید دست به کار شد. در این سنت، هم 
باید تعبد ورزید و تابع شریعت شد و هم 
دست به کار شد و از طریق اتصال و شهود 
به حقایق دست یافت؛ یعنی حکمت نباید 
فقط در ذهن جمع شود. به تعبیر شیخ اشراق، 
نباید حکمت را در دانستن خالصه کرد؛ باید رفت 
و دید و یافت. ازاین روی، هر فیلسوف مسلمانی که در این 
سنت تنفس می کند، آهسته آهسته، خود، آن معرفت می شود و 
معرفت را در خود پیاده می کند و با آن زندگی می کند؛ نه فقط 
در تفکر می پذیرد. ازاین روی در این سنت همیشه حکمت، با 
حرکت و رویشی معنوی همراه است. اثر و فایده سوم نیز این 
است که معنویت را با عقالنیت همراه می سازد. آنجا که معنویت 
از عقالنیت جدا می شود، چه بسا انحراف ها و آسیب هایی رخ 

می نماید. این آسیب ها در این سنت کمتر رخ می دهد.
اثر و فایده دیگر، تعبد و دیانت است؛ در این فرهنگ، تعبد نسبت 
به دین ـ که با سعادت انسان گره می خورد ـ به راحتی جای 
گرفته است. این سنت فرهنگی، تعبد را با عقالنیت و معنویت 
جمع می کند و به تعبیری دیگر، هر یک دیگری را پشتیبانی 
می کند؛ به گونه ای که فرد در عین اینکه به سعادت می رسد، از 
همه ظرفیت های بشری خود نیز استفاده کرده است؛ بنابراین در 
این سنت فکریـ  فرهنگی، دین گرایی شگفت و جذابی ترویج 
می شود که در عین دین گرایی، عقالنیت را نیز پابرجا نگاه می دارد.

منبع متن: مصاحبه نشریه معرفت عقلی با استاد یزدان پناه، 
زمستان 1385.

همان گونه که اگر کتاب های فقهی و 
اصولی را به خوبی نخوانیم، نمی توانیم 
روایات  و  آیات  از  به خوبی  را  احکام 
خوانده  اگر  نیز  معارف  این  برآوریم، 

نشود، نمی توان مسائل را حل کرد. 
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پیرامون چهره علمی، عرفانی و فلسفی عالمه حسن زاده آملی، 
عناوین متعددی بیان شده که مهم ترین عنوان، ذوالفنون است. 
اگر امکان دارد توضیحی درباره این عنوان و همچنین سیره 

زندگی ایشان بفرمایید.
لقب ذوالفنون بودن برای آیت اهلل حسن زاده آملی، به حقیقت کلمه 
صحیح است. ایشان واقعاً جامع علوم مختلف بود. خیلی از علما 
بودند که در رشته های مختلفی صاحب نظر بودند و تخصص 
داشتند؛ مانند شیخ بهایی. ولی کسی که خود آیت اهلل حسن زاده 
کتاب  صاحب  آملی،  مرحوم  می برد،  نام  زیاد  آن  از  آملی، 
نفائس الفنون بود. صاحب کتاب نفائس الفنون، کتاب حاضر را 
در توضیح 60 علم مختلف نوشته؛ یعنی ایشان در 60 علم، مانند 
یک کسی که متبحر و متخصص باشد، اظهارنظر کرده اند. در 
کتاب حاضر از علم تجوید، ریاضیات، هیأت، طب، فقه، اصول 
آیت اهلل حسن زاده  برای  آملی  ... بحث کرده است. مرحوم  و 
به عنوان یک الگو مطرح بود. آیت اهلل حسن زاده در علوم مختلف 

نیز صاحب نظر بود. ایشان علوم مختلف را به خوبی خوانده بود؛ 
در ادبیات فارسی ایشان برخی از باب های کتاب کلیله ودمنه را 
که ترجمه نشده بودند، به فارسی ترجمه کرد. در ادبیات عربی 
بسیار دقیق و فصیح می نوشت و حتی شعر عربی بسیار قراء و 

بلندی سروده  است.
ایشان نه تنها در فقه و اصول مجتهد بود، بلکه مرجع تقلید بود و 
مقلد داشت. سال ها بود که رساله ایشان و مناسک حجشان چاپ 
شده بود و از ایشان تقلید می کردند. آیت اهلل حسن زاده آملی هم 
در فلسفه اشراق، هم مشاء و هم در حکمت متألیه در باالترین 
سطح علمی قرار داشت. عالمه حسن زاده کتاب شفاء را تدریس 
و در جای جای کتاب اظهارنظر می کرد. در کتاب های حکمت 
باالترین سطح علمی چه درزمینه فلسفه صدرایی،  متآلیه، در 
آن  داشت.  قرار  اشراقی  و  سهروردی  کتاب های  درزمینه  چه 
مرحوم درزمینه عرفانی، کتاب مصباح االنس را تدریس می کرد. 
مصباح االنس، کتابی بود که مرحوم آشتیانی در زمانی گفته بود 

 احمد عابدی    
 |  استاد حوزه رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مصاحبه

 بررسی سیره علمی و عملی
 عالمه حسن زاده آملی
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اآلن در کره زمین کسی نیست که بتواند این کتاب را در دستانش 
بگیرد و بگوید من این کتاب را می فهمم. آیت اهلل حسن زاده در 
سطحی بود که این کتاب را تدریس می کرد و حتی امام خمینی 

)ره( نیز تعلیقه ای بر این کتاب دارند.
آیت اهلل حسن زاده در علوم ریاضی و کتاب های نجومی تبحر 
بیشترین تخصص و کار آیت اهلل  داشت. می توان گفت شاید 
حسن زاده، در علوم ریاضی و نجوم بود. اگر کسی به تاریخ 
علم نگاه کند، بیشترین کتاب هایی که علمای مسلمان در طول 
تاریخ نوشته اند، کتاب هایی درباره نجوم و هیأت است. آیت اهلل 
حسن زاده در هر دو علم، واقعاً متخصص بودند. شاید حدود 
300 آیه شریفه قرآن دراین باره وجود دارد. بخش عمده ای از 
بحاراالنوار، روایاتی است که درباره نجوم و هیأت نقل شده 

است.
حتی در ساخت آالت کروی یا نجومی، در قدیم علمی تحت 
عنوان اَُکر وجود داشت. آیت اهلل حسن زاده با وسایل مختلف، کره 
یا اسطرالب می ساخت. اسطرالب یک آلت نجومی است؛ اما 
خودِ ساختن اسطرالب نیازمند علم است که کتاب های فراوانی 
درباره آن نوشته شده}است{. ایشان در یکی از نکته های کتاب 
هزار و یک  نکته، چهل نوع آلت علوم هیأت و نجوم را نام می برد 
که همه این ها را خودش ساخته است. البته این ها از ابتکارات 
ایشان نیست، از قدیم این ابزارها ساخته می شد؛ اما اگر یک کسی 
فقط کاربرد اسطرالب را یاد بگیرد، هنر کرده است! خود عالمه 
حسن زاده می فرمود این ابزارِ مرتبط با ریاضی، نسخ شدن و قدیم 

و جدید ندارند.
طب قدیم، یکی دیگر از علومی است که عالمه حسن زاده در آن 
تبحر داشت. ایشان در علومی از قبیل علوم قرآن، تفسیر، تجوید، 
قرائت و بلکه علوم مختلفی که مرتبط با قرآن است صاحب نظر 
بود. آیت اهلل حسن زاده در علم رجال بسیار متخصص بود که 
حتی کتابی در این زمینه نوشته  است. عالمه حسن زاده علوم 
مختلفی را می دانست. قلم زده}است{ و کتاب هایی نوشته که 
همه}آن ها{ ارزشمند و عالمانه ای هستند. اگر کسی تنها فقط دو 
کتاب هزار و یک نکته و هزار و یک کلمه را در نظر بگیرد، به 

جامعیت و ذوالفنون بودن ایشان پی می برد.
که  است  این  می شود،  مطرح  علما  درباره  که  بحثی  یک 
می گویند علما در میان مردم نیستند و آثار اجتماعی از آن ها 
دیده نمی شود. بعضاً شنیده می شود که عالمه حسن زاده در 
عالم خود به سر می برد و التفاتی به مباحث اجتماعی نداشت. 

اگر می شود در این زمینه صحبت های خودتان را بفرماید.
باید ببینیم در میان مردم بودن به چه معنا است؟ اینکه کسی 
به فکر مردم باشد، مشکالت مردم را بداند و به مردم سرکشی 
کند }در میان مردم بودن محسوب نمی شود؟{ اوایل انقالب 
آیت اهلل حسن زاده امام جمعه آمل بود. در آن ایام ارتباط زیادی 
با مردم داشت. آن زمان، کمونیست ها و چریک ها به آمل حمله 

کردند و آمل به شهر هزار سنگر تبدیل شد. فرمانده اصلی مبارزه 
با کمونیست ها و دفاع از شهر و مردم آمل، آیت اهلل حسن زاده 
آملی بود؛ نه اینکه ایشان را از سمت حکومت تعیین کرده باشند؛ 
بلکه آیت اهلل حسن زاده در آمل بود و ایشان خود به میدان آمد 
و لباس رزم پوشید و به دفاع از شهر پرداخت. آیا این در میان 
مردم بودن است یا در عالم ملکوت بودن و عدم التفات به احوال 
مردم است؟ آیت اهلل حسن زاده تا آخر عمرش از فداکاری های 
شهدای آن موقع، فرماندهان و رزمندگان با عظمت یاد می کرد. 
ایشان واقعاً در میان مردم بود و همچون فرماندهی نظامی از شهر 

و مردم دفاع کرد.
آیت اهلل حسن زاده همیشه برای مردم جلسات مختلف برگزار 
می کرد. کتاب درس های معرفت نفس ایشان که در سه جلد و به 
زبان فارسی منتشر شده، درس هایی است که ایشان در شهر آمل 
یا تهران برای مهندسان و دانشجویان بیان کرده  است. این کتاب و 
جلسات نشان می دهد که ایشان در میان مردم بوده و برای آن ها 

کالس درس، عرفان و اخالق داشته  است.
یکی از کارهایی که شاید کمتر درباره آیت اهلل حسن زاده آملی بیان 
شده، این است که ایشان هرسال، خودش با حق التألیف و این 
قبیل پول هایی که به دستش می رسید، از آمل چند کامیون برنج 
خریداری می کرد و آن را در قم و در میان فقرا توزیع می کرد. 
معموالً اول ماه مبارک رمضان، منزل خود را پر از برنج می کرد 
و به افراد نیازمند می داد. آیت اهلل حسن زاده، افرادی را داشت که 
شب ها در شهر قائم که در اطراف قم}است{ و یکی از محالت 

مستضعف، افراد بی بضاعت را شناسایی و کمک می کردند.
آیت اهلل حسن زاده همیشه در میان مردم بود؛ به فقرا و مشکالت 
مردم رسیدگی می کرد. بخش عمده ای از کارهای مردمی ایشان 
به کسانی که به مریضی های روانی و جسمی مبتال بودند، مربوط 
می شد. من خودم کسانی را خدمت حضرت آیت اهلل حسن زاده 
بردم؛ آن قدر با این مریض صحبت کرد و به قدری این مریض را 
خنداند که آن مریض بعد از بازگشت از منزل آیت اهلل حسن زاده 
با من  »اگر آیت اهلل حسن زاده یک جلسه دیگر  به من گفت: 
صحبت کنند، من خوب می شوم.« ایشان به این شکل با مردم 
ارتباط داشت. مشکالت مردم را می دانست و با آن ها صمیمیت 

داشت.
آقای حسن زاده آن بحث های عرفانی، چله نشینی ها را داشت؛ اما 
در میان مردم بود. خیلی از علما هستند که کمتر در میان مردم 
هستند؛ برای مثال در یک تاکسی بنشیند و از او درباره زندگی اش 
و  راننده  می کرد؛  زندگی  این گونه  حسن زاده  آیت اهلل  بپرسد. 
محافظی نداشت و با همین ماشین های عبوری می رفت و با مردم 
ارتباط داشت. نکته بعدی این است که ایشان روزی چند درس 
داشت و درس آیت اهلل حسن زاده از شلوغ ترین درس های قم 
بود. ایشان پیاده به درس می آمد و بازمی گشت و با طالب و 
مردم ارتباط داشت. آیت اهلل حسن زاده شخصاً به مغازه می رفت 
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و احتیاجات منزل را تهیه می کرد. من می دانستم که ایشان ساعت 
4 بعدازظهر در یک لبنیاتی کوچه ممتاز است و خرید را انجام 
می دهد. معنای این حضور در میان مردم این است که می بیند 

مردم چه مشکالتی دارند.
درباره رابطه رهبر معظم انقالب و عالمه حسن زاده توضیحی 
بفرمایید؟ ظاهر امر این است که رابطه حسنه ای با همدیگر 
داشتند. رابطه ای دوطرفه که هم عالمه ارادت به رهبری داشتند 
و همچنین رهبری نیز ارادت ویژه ای نسبت به عالمه حسن زاده 
داشتند. توضیحی درباره شکل این رابطه بیان می فرمایید؟ 
جامعه  رهبر  با  دینی  عالم  یک  داشتن  ارتباط  آیا  همچنین 
خودش، جای مذمت دارد؟ برخی ها هستند که فکر می کنند 
اگر کسی از رهبری و مسؤولین دفاع کرد، او دیگر مسیرش از 

مردم جداست. آیا این تفکر صحیح است؟
کشور همیشه نیازمند یک حکومت و رهبر است. هر کشوری 
نیازمند یک بزرگی است که باید حرف آخر را بیان کند. نیاز 
بترسد،  که  انسانی  است.  باالتر  نیازی  هر  از  امنیت،  به  انسان 
خوابش نمی برد؛ اما انسانی که گرسنه باشد، بخوابد، خوابش 
می برد. نیاز انسان به امنیت، حتی از نیاز او به غذا بیشتر است. این 
موضوع به حکومت، نظام، رهبری و امثال این چیزها نیاز دارد. 
کشورهای دیگر شاید نگویند رهبر؛ اما همان اختیاراتی که ما برای 

رهبر قائل هستیم، آن ها برای رئیس جمهور خود قائل هستند.
رابطه با حکومت این گونه است که یک وقت یک کسی عضو 
کند،  توجیه  را  حکومت  کارهای  بخواهد  و  است  حکومت 
خیلی خوب نیست؛ اما این که هرکسی در کنار حکومت باشد، 
هم نصیحت و راهنمایی کند و هم یکجاهایی باید مشکالت 
را گوشزد کند، خوب است؛ به عنوان مثال آیت اهلل بهجت همین 
نقش را داشتند. حتی غیر از عرفا، علمای بزرگی مانند آیت اهلل 
گلپایگانی که یک مرجع تقلید بود، چنین اخالقی داشت. هرچند 
با حکومت نبود، اما علیه حکومت هم نبود. رابطه خوبی با امام 
انتقاد خود را به جای خود داشت و تأیید را نیز  )ره( داشت؛ 

به جای خود داشت.
رابطه آیت اهلل حسن زاده یا آیت اهلل جوادی و بقیه بزرگان با رهبر 
معظم انقالب این گونه است. این ها همه الگوهای ما هستند. زمان 
جنگ، یک وقتی من خدمت آیت اهلل گلپایگانی بودم. خیلی ها 
تصور می کردند که ایشان با انقالب و امام همراه نیست. به ایشان 
گفتم که }جنگ در{جبهه }گاهی به{ خانه های مردم}کشیده 
می شود{. در خانه های این ها می توان نماز خواند یا غصبی است؟ 
اول جنگ، غذا در جبهه نبود. پرسیدم که در این منازل غذاهایی 

وجود دارد، آیا می شود از این ها استفاده کرد؟
آیت اهلل گلپایگانی در آن زمان فرمود که صاحبان منازل راضی 
هستند. به رزمنده ها بگویید که در همان خانه ها نماز بخوانند 
و از خانه ها بیرون نیایند تا مجروح نشوند؛ هر چه هست در 
خانه ها بخورند، بجنگند و دفاع کنند. اگر هم صاحب منازل 

راضی نیستند، من از باب والیت اجازه می دهم. چند وقت دیگر 
خدمت آیت اهلل گلپایگانی رسیدم. یک کسی آمده بود و گفته بود 
که می خواهیم برای گلپایگان، امام جمعه تعیین کنیم. نظر شما 
چیست؟ آیت اهلل گلپایگانی فرمود که این را بروید به آقای خمینی 
عرض کنید و هرچه ایشان فرمود عمل کنید. اظهارنظر بر من در 
این زمینه حرام است. آنجا در مسئله جنگ اظهارنظر کرد؛ ولی 
در اینجا فرمودند که من اظهارنظر نمی کنم و جایز هم نیست 

اظهارنظر کنم.
در آنجا فتوای اول برای تأیید امام بود، برای همین اظهارنظر 
می فرمودند؛ اما اینجا در تعیین امام جمعه، منجر به تضعیف امام 
می شود. همه علما همین طور هستند. تضعیف حکومت را جایز 
نیز  حکومت  و  می خواهد  حکومت  کشور  چراکه  نمی دانند؛ 
باید تقویت شود؛ چون به نفع خود مردم است. در جاهایی نیز 
اظهارنظر می کنند تا تأیید کنند؛ هرجایی هم که انتقاد می کنند 
خوب}است{ و موجب می شود کشور ساخته شود. آیت اهلل 
بهجت نیز در جاهایی چنین اخالقی را داشت. این مدت نیز 
معظم  رهبر  واقعاً  بود.  این گونه  رهبری  با  حسن زاده  آیت اهلل 

انقالب را دوست داشت.
یک زمانی من خدمت آیت اهلل تبریزی بودم. نظر ایشان را درباره 
رهبر انقالب جویا شدم و فرمودند: »من این آقا را صالح می دانم، 
در جای خودش هم انتقاد خودم را دارم.« عرض کردم که چرا 
این را صریحاً بیان نمی کنید؟ فرمودند: »صالح نمی دانم که این 
را در میان مردم بگویم.« این آقایان و چه آن هایی که حرفی 
نمی زنند، ته دلشان  همین است. در حکومت و هر حکومتی 
که باشد، ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد و کسی به مردم ظلم 
کند؛ آن عالم نیز باید همیشه جانب مردم را بگیرد؛ اشتباهات را 
گوشزد کند؛ اما این علما دشمنان حکومت نیستند؛ حکومت را 
دوست دارند و می خواهند این حکومت قدرت داشته باشد تا به 

مردم خدمت کند.
خود عالمه حسن زاده در برخی از مباحث فلسفی و عرفانی، 
تفکرات خاصی داشتند؛ مانند وحدت وجود که در یک زمان 
خیلی سروصدا در قم داشت. درباره نظریات ایشان توضیح 

می دهید؟
آیت اهلل حسن زاده در فلسفه نوآوری داشت؛ به این معنا که حرف 
جدیدی زد که هیچ کس تا اآلن بیان نکرده باشد. در فلسفه چنین 
نوآوری هایی کم پیدا می شود. برای مثال ممکن است بگوییم 
مالصدرا، عالمه طباطبایی و ... واقعاً نقطه های عطفی در فلسفه 
هستند و ابتکاراتی دارند. ولی دیگران مانند آیت اهلل حسن زاده، 
شارح و مفسر همان حکمت متألیه هستند و گاهی نوآوری هایشان 
به این معناست که تقریر جدیدی دارند؛ برای یک مطلبی فرض 
کنید که مالصدرا یک دلیل آورده، تفسیر و تحلیل جدیدی از این 

دالیل ارائه می دهند.
برای مثال آیت اهلل حسن زاده کتابی درباره اتحاد عاقل و معقول 
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می نویسد. قباًل این موضوع وجود داشته، ولی ایشان تحلیل بهتر، 
تفسیر بیشتر و شواهد بیشتری برای این موضوع می آورد. ایشان 
کتاب دیگری که درباره جعل یا درباره عالم خیال می نویسد، 
همین گونه است. آیت اهلل انصاری شیرازی بحث اینکه فلسفه 
اسالمی همان فلسفه یونانی است یا خیر را بحث می کردند. مکرر 
به همراه آیت اهلل حسن زاده آملی به منزل آیت اهلل انصاری شیرازی 

می رفتیم و ایشان نیز به منزل آیت اهلل حسن زاده می آمدند.
آیت اهلل انصاری شیرازی می فرمود: »فلسفه یونان شاید حدود 
100 مسئله فلسفی بوده که وارد عالم اسالم شده؛ اما اآلن فلسفه 
در حال حاضر حدود 700 مسئله دارد.« یعنی چیزی حدود 600 
مسئله توسط فیلسوفان مسلمان ایجاد شده. بسیاری از این مباحث 
اصاًل در فلسفه یونانی مطرح نبوده. نوآوری های مسلمانان درباره 
فلسفه چندین برابر آن چیزی است که در کل فلسفه یونان بوده 
است. در بعضی روایات وجود دارد که امام صادق )ع( ارسطو 
را با عظمت یاد کرده است. کتاب توحید مفضل، منسوب به امام 
صادق است و در اینجا امام صادق ارسطو را با عظمت یاد می کند. 
در کتاب محبوب القلوب دیلمی، روایاتی درباره سقراط، افالطون 

و ارسطو نقل می کند که خود این ها شاگردان پیامبر بوده اند.
فلسفه نکاتی دارد که مورد اختالف هستند؛ مانند اصالت وجود 
یا اصالت ماهیت. یک کسی حرکت جوهری را قبول دارد؛ اما 
کسی دیگر آن را قبول ندارد؛ برای مثال ابن سینا مشایی است، 
سهروردی اشراقی است؛ اما این گونه نیست که این دو تفکر، ضد 
هم باشند. ابن سینا در مقام تعلیم و تربیت، مشایی است؛ چراکه 
در کالس درس، تعلیم و تربیت باید به بحث، استدالل، مناظره 
و دلیل بپردازند. البته مشاء تنها راه تعلیم و تربیت نیست. شاید 
روش اشراق را قبول داشته باشیم؛ اما این روش برای کالس 
درس نیست. او باید سر کالس مشایی باشد؛ اما در جای دیگر 
باید روشش اشراقی باشد. این دو چیز ضد هم نیستند؛ هرکدام 
جای خود را دارند؛ بنابراین خود این ها با همدیگر تعارض و 

تضادی ندارند.
کتاب االتجاه االشراقی عند ابن سینا در لبنان چاپ شده است. 
کتاب حاضر نشان می دهد که خود ابن سینا رویکردی اشراقی 
دارد. کتاب اشارات، اصاًل کتابی مشایی است؛ اما ابن سینا فراوان 
می گوید که »تحت هذا سّر«؛ یعنی می گوید بااین وجود که من 
مشایی سخن می گویم، اما در اینجا یک سّری وجود دارد که آن 
سّر نکته اشراقی بحث است؛ بنابراین این ها باهم تضادی ندارند؛ 

بلکه مراتب مختلف یک چیزند.
حتی اگر می بینید موضع می گیرند و یکی موافق می شود، دیگری 
مخالفت و آن یکی تکفیر می کند، همه این هایی که دم از مخالفت 
فلسفه می زنند، معموالً فرمایشات آیت اهلل خویی را قبول دارند. 
کسی آقای خویی را به عنوان فیلسوف مطرح نمی کند؛ ایشان یک 
فقیه و اصولی بسیار توانمند است. ولی همین وحدت وجود را 
که در کتاب های آقای خویی نگاه کنید، پیدا می شود. این گونه 

نیست که بگوییم آن آقا یک فیلسوف است، چنین حرفی زده 
و این آقا که فقیه است و فیلسوف نیست، آن ها را قبول ندارد!

وحدت شهود هیچ مشکلی ندارد؛ اما درباره وحدت وجود، اگر 
کسی وحدت وجود مفهومی بگیرد، این طور که در کتاب هایی 
مانند بدایه، نهایه و اسفار اربعه بیان کند، هیچ مشکلی ندارد. آقای 
خویی نیز در کتاب های خودشان چنین مسئله ای را دارند؛ قابل 
انکار نیست و بسیار بحث بدیهی است. وجود یک لفظی است 
که بر مصادیق متعددی صدق می کند. اگر کسی حرف و اشکال 
دارد، بر روی وحدت شخصی وجود و وحدت مصداقی وجود 

است.
اگر کسی خدا را انکار کند، این کفر است؛ اما آیا اگر کسی 
دیوار را انکار کند کفر است؟ انکار خدا، نبوت و معاد یا چیزی 
که مستلزم انکار این ها هم که باشد، کفر است؛ اما انکار غیر 
خدا، کفر نیست. حاال اگر کسی غیر خدا را انکار کند که کفر 
نگفته است. این که سخن عرفا چیست، از قدیم مشهور بوده؛ 
آن ها بیشترِ سخنان را رمزی بیان می کردند. همه دیوان حافظ به 
رمز نوشته شده. از همان بیت اول تا آخر آن رمز وجود دارد. 
حتی خود قرآن کریم رمز دارد. اگر یک کسی، یک حرفی را بیان 
می کند؛ اما رمزی است، ما باید ظاهر کالم را بگیریم یا اینکه باید 

به آن رمز پی ببریم؟
کدام جنبه شخصیتی عالمه حسن زاده به نظر شما برجسته تر 
است و اگر شما بخواهید عالمه حسن زاده را معرفی کنید، با 

کدام جنبه از شخصیت معرفی می کنید؟
با دو جنبه؛ یکی این که عالمه حسن زاده واقعاً عالم بود. به این 
معنا که دوست داشت تمام وقت خودش را برای مطالعه بگذارد. 
خودش می فرمود که اگر خدای متعال بخواهد من را به جهنم 
ببرد، من را به یک کتابخانه می برد و می گوید به این کتاب ها 
دست نزن. پشت جلد را نگاه کن ولی آن را نخوان. ایشان واقعًا 
عاشق کتاب و مطالعه بود. جنبه دیگر آیت اهلل حسن زاده بحث 
سیر و سلوک و معنویت ایشان بود. کتاب های دعا، اخالقی و 
عرفان را واقعاً خوانده بود و بدان عمل کرده بود. چله نشینی ها، 
اذکار و نکاتی که در روایات آمده را عمل می کرد. برای مثال 
فرض کنید در روایتی آمده که اول ماه مبارک رمضان تا شب 
بیست و سوم، هر شب 100 مرتبه سوره دخان را بخوانید. سوره 
دخان حدود سه صفحه قرآن است. 100 بار بخوانید می شود 
300 صفحه قرآن که تقریباً نصف قرآن است. اقاًل هفت ساعت 
وقت نیاز دارد تا شما 100 مرتبه سوره دخان را بخوانید. این 

بزرگوار از ابتدای ماه مبارک رمضان، این کار را می کرد.
نافله  یا  مستحبی  نمازهای  در  را  قرآن  آیت اهلل حسن زاده کل 
می خواند. ایشان به شدت انسان متعبد، تهجد، چله نشینی و سیر و 

سلوک بود. ایشان در هر دو جنبه علم و عمل سرآمد بود.
منبع متن:  مصاحبه با گروه فکرت، 25 مهرماه 1400، پیاده شده 

در سایت فکرت.
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در ابتدا و به عنوان شروع بحث درباره مقام علمی و عرفانی 
حضرت عالمه حسن زاده آملی توضیحاتی را بفرمایید؟

را  آملی  حسن زاده  عالمه  حضرت  که  افرادی  اذعان  همه  به 
می شناسند، ایشان یک شخصیت جامع علمی و عملی محسوب 
می شوند. بررسی شخصیت حوزوی و شخصیت جامع ایشان، 
بحث مهمی است. عالمه حسن زاده آملی جزو شخصیت های 
جامع، معقول و منقول در حوزه عمل، تربیت و سلوک بودند. 
مرحوم حسن زاده آملی افزون بر رشته های رسمی در حوزه های 
علمیه، رشته های فراوان دیگر را در حدی بسیار اعلی و اجتهادی 
کار کرده بودند. این فعالیت عمیق علمی و اجتهادی در چندین 
در  عمیقی  بسیار  هم افزایی های  به  می تواند  مختلف  رشته 

حوزه های دانشی منجر شود.
فقیه،  اصولی،  شخصیت  یک  آملی  حسن زاده  عالمه  مرحوم 
مفسر، محدث و رجالی بودند. افزون بر این حوزه ها، در مباحث 
کالمی، رشته های مختلف فلسفی؛ چه فلسفه مشاء، فلسفه اشراق 
و حکمت متعالیه به صورت عمیق کار کرده اند. ایشان در حوزه 
عرفان، افزون بر عرفان نظری و عملی، در حوزه سلوک عملی 

گام های بلندی را برداشتند.

عالمه حسن زاده در حوزه ادبیات فارسی یکی از متبحرین و 
متخصصین بودند. کارهایی که در کلیله ودمنه}انجام دادند و{ 
آثاری مانند تصحیح نصاب الصبیان و الهی نامه که از آثار فاخر 
فارسی به حساب می آید و همچنین دیوان اشعار بسیار مفصلی 
که ایشان دارند، نشانگر تخصص ادبی ایشان است که می توانیم 

به عنوان ادیب از مرحوم عالمه حسن زاده آملی یاد کنیم.
ایشان در دنیای ریاضیات کارهای بسیاری انجام دادند و آثاری 
عالمه  همچنین  گذاشتند.  یادگار  به  حوزه  این  در  تخصصی 
حسن زاده در طب و طبیعیات فلسفی زحمت کشیده و کار 
کردند. عالمه حسن زاده در تصحیح نسخ، از افراد مسلط بودند 
و تصحیح های بسیار عالی از آثار ارائه می دادند. این شخصیت، 
ذوابعاد و دارای جنبه های بسیار متکثر و متنوع بود. محوری ترین 
بُعد حیات ایشان به لحاظ دانشی و علمی، بعد حکمی و عرفانی 
بود؛ یعنی بقیه بخش ها در چنین فضایی معنا پیدا می کرد. ایشان 
در دوره ما جزو سرآمدان مباحث حکمت و عرفان اسالمی بود.
تأکید  بسیار  بر روی دو شخصیت  ایشان می فرمود من  خود 
می کنم؛ یکی صدرالمتألهین شیرازی و دیگری محی الدین ابن 
عربی است. صدرالمتألهین شیرازی از افراد برجسته در تحقیقات 

عیل امی�ن نژاد
 | استادیار مدعو دانشگاه باقرالعلوم قم

مصاحبه

تبیین روش های آموزشی و تربیتی
عالمه حسن زاده آملی 
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عیل امی�ن نژاد
 | استادیار مدعو دانشگاه باقرالعلوم قم

حوزه  در  حسن زاده  عالمه 
و  متبحرین  از  یکی  فارسی  ادبیات 

در  که  کارهایی  بودند.  متخصصین 
آثاری  و{  دادند  کلیله ودمنه}انجام 
و  نصاب الصبیان  تصحیح  مانند 

فارسی  فاخر  آثار  از  که  الهی نامه 
به حساب می آید.

فلسفه اسالمی شناخته شده که مطالب ایشان در قالب حکمت 
متعالیه عرضه شد. محی الدین عربی نیز در حوزه عرفان موردتوجه 
عالمه بود. بسیاری از اوقات، فضای کاری ابن عربی چندان برای 
مخاطب و افراد عادی شناخته شده نیست. بزرگان معارفی ما و 
آن کسانی که در رده طراز اول معارف شیعی قرار دارند، نسبت 
به ابن عربی یک توجه بسیار ویژه ای دارند. حضرت امام آثار 
فراوانی در ارتباط با اندیشه های ابن عربی عرضه کرده است. 
در نامه ای که حضرت امام به گورباچف می دهد، نام ابن عربی 
را با تجلیل یاد می کند و او را در اوج معرفی می کند. هرچند 
که نام ایشان بر سر زبان هاست، اما جامعه علمی ما با ایشان 
چندان آشنایی ندارند. عالمه حسن زاده آملی جزو متخصصین و 

صاحب نظران در این حوزه ها بودند.
جایگاه قواعد عقلی و مباحث حکمی مرحوم عالمه در آثار 
ایشان چگونه است؟ چراکه ایشان عالوه بر مباحث حکمی، 
مباحث عرفانی نیز داشتند؛ اما بیشتر ایشان به عنوان یک عارف 

شناخته شده اند تا یک فیلسوف. بفرمایید جایگاه 
آثار  در  حکمی  و  عقلی  قواعد  مباحث 

ایشان به چه نحوی است؟
به طورکلی باید بگوییم که اندیشمندان ما 
در طول تاریخ به صورت تدریجی به لحاظ 
روش  به  دانش،  روش شناختِی  مباحث 
امروز  مشکل  کردند.  پیدا  دست  تألیفی 
اندیشمندان غربی و اندیشه ورزان داخلی 
که در فضای اندیشه غرب سیر می کنند، 

برای  است؛  روش  حیث  از  چندپارگی 
ازنظر آن ها کسی وارد وادی مباحث  مثال وقتی 

عقلی  مبانی  با  نمی تواند  می شود،  عرفانی  و  کشفی، شهودی 
همراهی کند. عقل در اینجا هم به معنی گستره وسیع و سرمایه 
عمومی بشر است. از سوی دیگر افرادی که صرفاً دین ورزی را 
جدی می گیرند، نمی توانند به فضاهای عقلی، کشفی و عرفانی 
توجه عمیقی داشته باشند. همچنین این چندپارگی از حیث 
روش شناختی در ساحت دانش، در این نوع افراد بسیار جدی 
وجود دارد. یکی از مهم ترین شاهکارهای اندیشه ورزان ما این 
است که عرفای ما به تدریج به ساحت عقل ورزی و مباحث 
برهانی ورود کردند. همچنین از طرف دیگر کسانی که در حوزه 
عقلی و برهانی فعال بودند به تدریج متوجه جدیت روش های 

کشفی، شهودی و عرفانی شدند.
بر روی  ابتدا دین پژوهی به صورت کاماًل قشری داریم که  ما 
به داده های عقلی،  آیات و روایات متمرکز می شود و  ظواهر 
کشفی و شهودی کم توجهی می کند. ما می دانیم که دین پژوهی 
در سطح ظواهر آیات و روایات چه مشکالتی را در طول تاریخ 
پدید آورده است. یکی از این مشکالت، اخباری گری هایی است 
که باوجوداینکه اصل مسئله دین پژوهی است؛ اما ما را از بسیاری 

از پیشرفت های حقیقی دور کرد. فضای دین پژوهی به تدریج با 
یک رویکرد عقالنیت و عقل گرایی همراه شد. درنهایت در زمان 
صدرالمتألهین این معنا جدی شد. اینکه سه روش وصول به 
معنا توأم باهم فعالیت کنند، هم از حیث اعتبار معرفت شناسی و 
هم به لحاظ پیشرفت دانش های مختلف}و این که{ می توانیم به 
سطوح عالی برسیم. عالمه حسن زاده آملی و اندیشمندان پس از 
صدرالمتألهین مانند حاجی سبزواری، عالمه طباطبایی و در عصر 
ما امثال حضرت امام و دیگران، در چنین فضای روش شناختی 
زندگی می کنند؛ بنابراین حضرت عالمه حسن زاده آملی آن اثر 
بسیار عالی خود را می نویسد و اذعان می کند که قرآن، عرفان و 
برهان از همدیگر جدایی ندارند. البته باید معنای درستی از این 
جمله فهم شود؛ چراکه برداشت های نادرستی در اینجا وجود 

دارد.
ضلع  سه  از  کنید  نگاه  را  آملی  حسن زاده  عالمه  آثار  وقتی 
رشته های  در  عمیق  کار  دلیل  به  ایشان  می شوند.  بحث  وارد 
مختلف ریاضی، یک ذهن ریاضی دارد؛ یعنی مسئله 
یک  که  ویژگی هایی  آن  و  عقل  استانداردهای 
خردورزی ناب باید داشته باشد، در کار ایشان 
در  ایشان  می شود.  دنبال  جدی  به صورت 
هر بحثی که ورود می کنند، یک مسئله به 
سمت مباحث کشفی، یک زاویه دید به 
سمت مباحث برهانی، فلسفی و منطقی و 
یک فضای بسیار جدی با توجه به وحی، 
بزرگان  آنچه در کار  دارند.  آیات و روایات 
ما جدی شده، همراهی این سه روش با یکدیگر 

است.
درباره ضلع عرفانی عالمه حسن زاده متأسفانه از یک سوء 
عالمه مورد تحریف عده ای قرار می گیرد و مباحث ایشان 
به خوبی فهم نمی شود؛ از طرف دیگر به واسطه عدم فهم برخی 
از مباحث عرفانی، توسط اشخاصی مورد تکفیر قرار می گیرند. 

روش عرفانی و قرائت صحیح ایشان به چه شکلی است؟
عالمه حسن زاده آملی از دو ناحیه مورد هجوم اندیشگانی قرار 
گرفت؛ یکی از سوی پاره ای از کسانی که به عنوان روشنفکر 
از کشور.  در خارج  داخل و چه  در  محسوب می شوند؛ چه 
این هجمه ها بیشتر به دلیل گرایش ها و بروزهای سیاسی عالمه 
حسن زاده آملی است. واقعیت مسئله این بود که من وقتی این 
هجمه ها را دیدم، بسیار شگفت زده  شدم؛ چراکه عالمه حسن زاده 

آملی یک شخصیت کاماًل حر و آزاده بود.
عالمه حسن زاده یک سیاست ورز معمولی نبود. ایشان مسائل 
کشور و انقالب را در یک افق بسیار باال نگاه می کرد؛ و هیچ گونه 
نفعی از مسائل انقالب، به معنای نفع مالی و امثالهم نبرده اند. 
ارتزاق های  از  که  می دانند  هستند  آشنا  ایشان  با  که  کسانی 
حکومتی متنفر بود. ما هیچ تشکیالت منسجمی برای انتشار آثار 
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ایشان نداریم؛ چه در زمان حیات ایشان و چه حال که به رحمت 
خدا رفتند. ایشان کاماًل به نحو سنتی و در فضای حوزه کارهای 

خود را پیش بردند.
در چنین فضایی ایشان به حمایت از حرکت اساسی انقالب 
پرداخته است. این مسئله اساسی و مهم، باید دیگران را بیدار کند. 
معموالً در دهه های اخیر افرادی که اهل معنویت و عرفان هستند، 
از انقالب اسالمی و اصل حرکت آن دفاع کرده اند. این دفاع 
نمی تواند از سر منافع مادی باشد. شما وقتی کتاب انسان در عرف 
عرفان را مالحظه کنید، ایشان صاحب کشفیات و مدارج بسیار 
عالی هستند؛ به تعبیر برخی از اساتید ما، ایشان به مراحل تجلی 
ذاتی دست پیدا کرده بودند. وقتی عالمه حسن زاده درباره رهبر 
انقالب می فرماید که ایشان را دنیا شکار نکرده}و{ آن چیزی 
که دغدغه ایشان است، مسئله آزادگی از دنیاست، اصاًل بحث 
سر تأیید تمام سیاست هایی که در نظام اسالمی صورت می گیرد 
نیست. بلکه ایشان از افق دیگری به مسائل نگاه می کردند. مرحوم 
عالمه به سیاست ورزان سطوح بسیار باال یا میانی و حتی همان 

زمانی که برخی از آن ها در مقام ریاست جمهوری بودند، 
اعتنایی نمی کند.

عالمه حسن زاده شخصی نیست که بخواهد به 
کسی باجی بدهد. یک شخص حر و آزاده 
در چنین سطحی و با چنین نگاهی وقتی 
می آید از آن حرکت کلی نظام اسالمی در 
برابر چنین دنیایی حمایت می کند، بسیار 
حائز اهمیت است و باید افراد را هوشیار 

کند. مسئله دیگر از سوی افرادی است که 
درد دین دارند و عالقه دارند مباحث شریعت 

به درستی طی شود. این افراد برخی از این هجمه ها را 
ناآگاهانه انجام می دهند. البته یک دعوای تاریخی میان کسی که 
سطحی تر به بررسی آموزه های دینی می پردازد، با اهل حکمت و 
عرفان وجود دارد. عالمه حسن زاده آملی این گزارش را مطرح 
می کنند که می گویند من مدتی به شدت درباره اینکه آیا مبانی 
اصلی حکمی و عرفانی با ظواهر شریعت تطبیق دارد یا خیر، 

دچار بحران شدم.
عالمه حسن زاده شخصی نیست که نسبت به شریعت بی دغدغه 
باشد؛ خود ایشان می فرمودند وقتی من وارد قم شدم، در منقول 
بیش از معقول کار کرده بودم؛ یعنی ظرفیت و بسط اینکه در 
حوزه منقول مانند فقه و اصول فقه داشته باشم، بسیار بود. ایشان 
اسم بردند که در درس فقه بسیاری از اعاظم شرکت کردند؛ 
ولی دیدند که آورده جدیدی برای ایشان ندارد. ایشان به لحاظ 
توجه به مباحث تفسیری و روایی، کارهای سنگین کرده بود. 
اعراب گذاری کل اصول کافی ازجمله نمونه های این فضا است. 
امام، عالمه طباطبایی، عالمه  حکما و عرفایی مانند حضرت 
حسن زاده آملی و بیش از دغدغه حکمت ورزی و عرفان ورزی، 

دغدغه دین گرایی و توجه به متون دینی را دارند. چون این افراد 
دیدند مباحث حکمی و عرفانی به قدری رشد کرده که می تواند 
در خدمت فهم دین قرار بگیرد. امام خمینی و عالمه حسن زاده 
می فرمایند که ما این ها را شرح آیات و روایات یافتیم. قطعاً اگر 
افراد بحث وحدت شخصی وجود را به درستی فهم کنند، بیش از 
اقبالی که ممکن است نسبت به بحث های کالمی و حکمی داشته 
به بحث های عرفانی خواهند داشت؛ چون بحث های  باشند، 
عرفانی توانسته ظواهر همه آنچه را که در آیات و روایت در 
حوزه مبانی و معارف اساسی وجود دارد، حل وفصل کند؛ بدون 

اینکه انسان احساس تناقض کند.
شهید مطهری می فرماید اندیشه های بسیار اساسی عرفان نظری 
مانند وحدت شخصی وجود، جزو دقیق ترین ساحت های علمی 
است. ایشان می فرماید افراد انگشت شماری در هر عصر پیدا 
می شوند که تصور عمیقی از این بحث پیدا کرده باشند. من 
مقاله ای درباره وحدت شخصی وجود از منظر شهید مطهری 
نوشته ام؛ ایشان در آنجا بااینکه نمی تواند با نظریه وحدت شخصی 
وجود وفق پیدا کند، اما بیانی دارد و می گوید وقتی 
عرفا در این بحث از باب ارائه استدالل های 
برهانی وارد می شوند، فیلسوفان را به زانو 
است.  ایشان  تعبیر  عین  این  درمی آورند. 
همه مخاطبان باید به مسئله اخالق گفتمان 
علمی توجه داشته باشند. وقتی اندیشمندانی 
در سطح عالمه حسن زاده آملی که در علوم 
مختلف اجتهاد دارند، حضرت امام و عالمه 
طباطبایی داریم، دیگر نمی توانیم با ادبیات 
وارد شویم.  این ها  امثال  و  تفسیق  تکفیر، 
این فردِ صاحب اندیشه ای است که معیارها و 
استانداردهای الزم برای فهم دین، موردتوجه او قرار گرفته 

است.
صدرالمتألهین درباره مسئله معاد جسمانی که آن را بیان می کند، 
اندیشه ورز مجتهد در حوزه دین پژوهی  او یک  }ازآنجا که{ 
است، حق دارد که دیدگاه خود را در این عرصه، عرضه کند. 
دیگران نیز حق نقد او را دارند. چطور در حوزه مباحث فقهی 
گاهی اختالفات شدید پیدا می شود؟ اگر کسی مجتهد نباشد، هر 
حدیثی که بشنود گمان می کند که نظر نهایی اسالم است؛ بنابراین 
دچار اشکال می شود؛ اما این به آن معنا نیست که عده ای توهم 
کنند روایات، خزینه ای از خرافات است و ما بدان توجه نمی کنیم؛ 
چون مملو از خرافات است. بعدازآن برای شاهد آوردن، چند 

روایت از جاهای مختلف بیاورد و این نظر را مطرح کند!
آملی در کنار حرم می رفتند. چند  یک وقت عالمه حسن زاده 
دانشجو دور ایشان را گرفته بودند و می گفتند ما از کجا امام علی 
یا امام حسن یا امام صادق و دیگر امامان را امام خود بدانیم؟ 
عالمه حسن زاده پاسخ دادند که اتفاقاً من هم سؤال شما را داشتم 

انسان یک حقیقت چندالیه است 
و  می کند  رشد  طبیعت  دل  از  که 
می کشد.  سر  طبیعت  ماورای  به 
جامعه داری،  تربیت،  در  تعریف  این 
الزمه  حکمرانی،  و  حکومت ورزی 

خود را دارد.
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که از کجا این ها مقتدا و پیشوایان ما باشند؟ آقای حسن زاده 
می فرمایند که من رفته ام در میان حرف ها، حدیث ها و بحث ها 
گشته ام و مقایسه کرده ام؛ دیده ام که ناب ترین کلمات و عالی ترین 

سخنان در سخنان این امامان وجود دارد.
دنیا از این ذخائر ما اطالع ندارد. عده ای که خارج از این فضا 
هستند، گوشه ای از کارهای امیرالمؤمنین را مشاهده کرده اند و 
شیفته امیرالمؤمنین شده اند. حضرت عالمه می فرماید من گشتم 
و دیدم بهتر از این ها کسی که سخن عمیق بگوید، دست کم در 
سطوح هستی شناسانه، انسان شناسانه، حکمی و عرفانی، سخنی 
عمیق تر از این سخنان ندارد. این روایت رسول گرامی اسالم باید 
ما را بیدار کند. ایشان می فرماید: »لَْو َعلَِم أبوذر َما فِی َقْلِب َسْلَمان 
لََقتََلُه«؛ بنابراین معارف سطوح مختلفی دارد. در برخورد با بزرگان 

از اهل معرفت، باید احتیاط کنیم.
برخی از شاگردان عالمه صحبت هایی را از وادی عرفان بیان 
می کنند که موردپسند خود عالمه نیست و عالمه می ایستد و 
محکم با آن ها مقابله می کند؛ این موضوع نشان می دهد که 
عالمه چقدر در مباحث عرفانی دقت دارند و خط و خطوط 

مشخص است. دراین باره توضیح بدهید. 
و فضای سیر  دانشی  لحاظ فضای  به  آملی  عالمه حسن زاده 
عملی، مدارج عالی از عرفان را دارا بود. بخش هایی از الهی نامه 
که چندان نکته های سنگینی ندارد، بدون رضایت ایشان به تدریج 
در جامعه منتشر شد. اگر عالمه حسن زاده آملی به دنبال دکان 
کند،  به دور خود جمع  را  افراد  بود و می خواست  باز کردن 
می توانست. بعضی افراد قدرت های ماورایی بسیار بسیار کمتری 
دارند، ولی فضاهای گسترده ای را برای خودشان ایجاد کرده اند. 
عالمه حسن زاده به شدت پرهیز داشتند که در این فضاها وارد 
شوند. وقتی مسئله طی االرضِی ایشان مطرح شد، ایشان فرمود آن 
زمانی که این موهبت الهی به ما داده شد، ما فکر می کردیم چیز 
مهمی است؛ بنابراین سالیان سال این موضوع کتمان می شد. ولی 
فهمیدیم چیزی که در این فضا به حساب نمی آید، همین هاست. 
آنچه که ایشان در کتاب انسان در عرف عرفان خاطراتی نقل 
کرده اند، برخی از حوادثی بود که برای ایشان پیش آمد؛ آن هم 

برای دهه های قبل بود.
ایشان به لحاظ عرفان عملی وضعیتی داشتند که اگر قصد داشتند 
افراد را به دور خودشان جمع کنند، قطعاً می توانستند خیلی کارها 
در این فضا داشته باشند. ایشان به دلیل آن عقالنیت واال و تشرع 
عمیقی که داشتند، این پرهیز را داشتند تا این مسئله به این سبک 

رقم نخورد. ایشان به شدت در مقابل فضای خرافی می ایستادند.
عالمه حسن زاده معتقد بودند فضاهای عرفانی باید در سطح 
فاخر اندیشگانی حوزوی و فضاهای فاخر اجتماعی طی شود. 
برای مثال خود ایشان درباره پاره ای از این مباحث درویشی گری 
می فرمودند که این ها بوق علی شاه هستند. نه این که ما همه این ها 
را به یک چوب برانیم؛ آن ها الفاظی را از حفظ می کردند و عمق 

خیلی از چیزها را نمی دانستند و دچار اشتباهات فاحش علمی و 
عملی می شدند که مورد تأیید این بزرگوار نبود. تعبیر خود ایشان 
روشن است. عالمه حسن زاده آملی را باید در راستای مرحوم 

قاضی طباطبایی و مکتب نجف تعریف کنیم.
سطح  فضای  در  که  است  فاخری  عرفانی  سلسله  این، 
شریعت گرایِی عمیِق اجتماعی پیش می رود. برای مثال افرادی که 
خیلی کمتر از ایشان}هستند{، دریافت هایشان را منتقل می کنند 
و ترویج می دهند. ولی ایشان اهل این مسائل نبود و کتمان را 
رعایت می کرد. مگر مواردی که برای تشویق دیگران و ایجاد 
یک شور و هدایت های عرفانی و معنوی بیان می کردند. بنابراین 
این سخنانی که در ارتباط با ایشان مطرح می شود، می تواند از 
منشأهای مختلفی مانند عدم درک فضاهای عرفانی شکل بگیرد. 
فضاهای عرفانی، سطح فاخر مباحث دین پژوهانه است؛ چون ما 
یک سطح شریعت و یک سطح عمیق تر به عنوان طریقت در خود 
دین و همچنین یک سطح حقیقت داریم. ایشان تعبیری دارند و 
می فرمایند من در این مباحث به علم الیقین، بلکه به عین الیقین و 
بلکه به حق الیقین رسیده ام. عزیزانی که از این اصطالحات اطالع 
دارند، متوجه می شوند که حیات عرفانی ایشان در چه سطوحی 
می گذشت. وقتی کسی در چنین سطحی باشد و در آیات و 
روایات، این مباحث عرفانی را کاماًل مشاهده کند، عالقه مند 
می شود. عالمه حسن زاده دائماً در فکر تربیت نفوس انسانی بود.
نیاز اساسی عصر ما، معنویت و اخالق است. روحیه و اخالق 
بسیار لطیف ایشان و همچنین نوع برخورد ایشان با طبیعت، 
انسان ها، دانش، علم، کتاب و تحت تأثیر مبانی معرفتی ایشان 
قرار داشت. مرحوم حسن زاده آملی جزو مروجان بزرگ اخالق 

و معنویت در سطح عالی فضای اسالمی بودند.
جاذبه فوق العاده ای که ایشان در میان مردم داشته، مورد توجه 
حرکت  خیابان  در  بهجت  مرحوم  مانند  ایشان  وقتی  است. 
می کردند، مانند آهن ربا مردم شیفته اخالق و معنویت الهی ایشان 

می شدند.
برخی می گویند فضای حکمت صدرایی و این فضای عرفانی 
منفک از فضای اجتماعی است و این یک تهمت است. اگر 

می شود این موضوع را توضیح دهید؟
شما در نحوه عملکرد کسانی که نمایندگان این اندیشه ها در عصر 
اخیر هستند، یک تأمل داشته باشید. ببینید ما در دوره های اخیر 
از عالمه طباطبایی و حضرت امام شروع می کنیم. شاگردان این 
بزرگواران را مشاهده کنید. حضرت آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل 
مصباح، استاد شهید مطهری، حضرت آیت اهلل حسن زاده آملی و  
نماینده های حکمت صدرایی و عرفان اسالمی هستند. شما تقریبًا 
با توجه به رویکردهای مختلفی که در آن ها وجود دارد و طبیعی 
است نگاه کنید، تمام این بزرگواران به نسبت مباحث اجتماعی 
و تمدنی، یک نسبت مثبت دارند. تأثیراتی که اندیشه های عالمه 
طباطبایی و شهید مطهری در انقالب اسالمی گذاشت، تأثیرات 
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بسیار جدی و شدید است. حال شاید برخی از ورودهای سیاسی 
که پاره ای از این بزرگواران داشته باشند، مورد نقد قرار بگیرد. 
بحث این است که اصل اندیشه های فلسفی و حکمی، ورود 

سیاسی و اجتماعی را پشتیبانی می کند.
انقالب اسالمی که با حرکت امام شروع شد، دارای بنیادهای 
اندیشه ای بود. اگر شما همین مسئله را در نهضت اخوان المسلمین 
ببینید، کاماًل  بیاورند  نتوانستند دوام  بیشتر  مصر که یک سال 
این بحث عمیق شویم، متوجه خواهیم  اگر در  واضح است. 
انقالبی های  داعش،  و  طالبان  داشت.  قشری گرایی وجود  شد 
اهل سنت هستند. کجای کار این ها ایراد دارد که موفق نیستند؟ 
علت آن، ضعف حکمت و اندیشه های عرفانی است؛ یعنی آن 
عقالنیت الزم در آن ها وجود ندارد. من معتقدم اگر اندیشه های 
ظاهرگرایانه در دنیای تشیع، در فضای انقالب اسالمی غالب 
شود، به نظر من باید فاتحه انقالب اسالمی را بخوانیم. حکمت 
و عرفان اسالمی الیه های عمیق تر خود دین به حساب می آیند. 

شما می بینید بدون این ها ورودهای اجتماعی ناموفق می شوند.
ممکن است برخی گرایش های عرفانی ما را از سطح جامعه دور 
کند؛ ولی این خوانش اصلی عرفان اسالمی ما نیست؛ چراکه 
کتاب ها و آثار، موجود است و می توان در ارتباط با این ها بحث 
کرد. آن پشتوانه اصلی اندیشه امام و مبانی انسان شناسانه ای که 
امام دارند و با آن انقالب می کنند چیست؟ مبنای انسان شناسی آن 

در حکمت متعالیه شکل گرفته است.
انسان یک حقیقت چندالیه است که از دل طبیعت رشد می کند و 
به ماورای طبیعت سر می کشد. این تعریف در تربیت، جامعه داری، 
حکومت ورزی و حکمرانی، الزمه خود را دارد. شما باید در یک 
برنامه جامع، همه الیه های انسان را رعایت کنید و جلو بروید. 
پیشرفت حقیقی، پیشرفتی است که بتوانید جسمانیهالحدوث و 
روحانیهالبقاء بودن انسان را به درستی ترسیم کنید. انقالب اسالمی 
نیز بر این اساس استوار است. چرا دنیای غرب به این شدت 
با فهم از اسالمی که امثال حضرت امام دنبالش هستند، مقابله 
می کند؟ مقابله جبهه غرب با اندیشه اسالم ورزی ای مانند داعش 
نیست. اندیشه های حادی که به ظاهر فکر می کنند در تقابل و ستیز 
شدید با غرب هستند، نمی توانند در مقابل غرب مقاومت کنند. 
اتفاقاً برای آن ها نیروهایی هستند که غربی ها فکر می کنند باید 

آن ها را در برخی مقاطع پرورش بدهند.
چرا غرب و کسانی که در فضای غرب هستند، انقالب اسالمی را 
به عنوان یک سخن تمدنی جدید احساس کردند؟ چرا تقابلی به 
این شدت دارند و می خواهند این صدای برخواسته را خفه کنند؟ 
چرا بسیاری از کسانی که در اندیشه غربی فکر می کنند، مناسبتی 
با عالمه حسن زاده آملی ندارند؟ آن هایی که می گویند اندیشه 
فلسفی دخالت اجتماعی ندارد، چرا در اینجا دخالت اجتماعی پیدا 
کرده است؟ آن هم به گونه ای که موافق با اندیشه کلی که در غرب 
می گذرد نیست. عالمه حسن زاده آملی شخصیت دین پژوهی 

است که به علم، شدیدترین احترام را می گذارد؛ فرقی ندارد، 
از هر علمی که باشد. این اندیشه است که غرب را می ترساند. 
ایشان در عین توجه به اخالق، عرفان، مبانی اساسی اسالم و دین، 
به مسئله علم نیز توجه می کند. حرکت عمومی انقالب اسالمی 
به عنوان یک حرکت به سمت سعادت بشر و انسان، مورد تأیید 
اندیشه های حکیمانه و عرفان گرایانه امثال عالمه طباطبایی قرار 

می گیرد؛ این برای آن ها}غربی ها{ ناراحت کننده است.
بحث های مبنایی تر و علمی تر این حوزه ها باید در جای خودش 
تمدن  اساسی  روح  بدهیم  نشان  باید  بگیرد.  قرار  موردبحث 
جدیدی که از دل انقالب اسالمی می خواهد رشد کند، مبتنی 
بر اندیشه های عقل گرایانه و متعالی حکمت متعالیه و فضای 
عرفان فاخر که سطوح برتر دین هستند، }است{. این اتفاق پیام 

جدیدی برای همه دنیا خواهد داشت.
 عده ای نسبت به حکما و عرفا این نکته را مطرح می کنند 
که عرفا و حکما، توجه به قرآن و روایات ندارند و آن را 
بیان  به روایات را جزئی تر  نگاه عالمه نسبت  رد می کنند. 

می فرمایید؟
ما در فضای اندیشه اسالمی یک مشکل اساسی داریم و این بحث 
مهم و مبسوطی است. مشکل اساسی که به این کشمکش ها 
کشیده می شود و افراد بزرگی مانند عالمه حسن زاده آملی به 
این شکل متهم می شوند، به نوع دین شناسی ما بازمی گردد. ما 
دو ظرفیت بزرگ داریم که ایستایی آن برای ما مشکالتی ایجاد 
کرده؛ یکی مسئله کالم و دیگری اصول فقه است. عده ای از 
همین بزرگواران که انتقاداتی به بزرگان ما مانند عالمه حسن زاده 
آملی وارد می کنند، تصریح می کنند که ما باید در اندیشه های 
کالمی حتی به قبل از خواجه نصیر و قرن چهارم بازگردیم. 
حتی این تصریح را از برخی از این آقایان دیده ام که می گویند ما 
نباید به روایات مراجعه کنیم؛ بلکه باید ببینیم متکلمین ما به چه 
شکل روایات را فهم کرده اند. آن ها می گویند باید ببینیم اصحاب 
اهل بیت چه تلقی از اصول دین داشتند؛ چون آن ها قریب العهد 
به معصوم بودند؛ برای همین، ما نباید به کلمات خود معصوم 

تمرکز کنیم.
فارغ از فهمی که راویان ما در آن فضا و در آن سطح داشتند، 
اندیشه کالمی ما  خوب این تحوالت مهم پیش خواهد آمد. 
امروز تقریباً در یک نقطه ای ثابت و بدون حرکت ایستاده است. 
اصول فقه نیز برای استنباط فروع فقهی ممحض شده است. اگر 
شما یک وقتی، بدون ضوابط اصولی می خواهید وارد فهم حوزه 
معارف شوید، آن یک مشکل دارد. یک مشکل دیگر این است که 
بخواهید با این ضوابط اصولی، وارد حوزه معارف شوید. بسیاری 
از افرادی که در حوزه علم دینی کار می کنند، به این مسئله توجه 
نمی کنند. این کاری نیست که از دانشگاه شروع شود؛ در ابتدا باید 
اصول فقه تکان بخورد؛ چون ما باید روش های استنباط حوزه 
غیر تکلیفی را مورد بحث و گفت وگو در حوزه اصول فقه قرار 
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دهیم. اصول فقه در حوزه معارف، بخشی از ابزارهای الزم را 
فراهم می کند؛ اما همه ابزارهای الزم برای فهم معارف برای ما 
آماده نیست. این ها را مفسرین، اهل حکمت و معرفت در میان 
کتاب هایشان بحث کرده اند که جمع نشده است. بحث اصول 
فقهِی روح معنا در هیچ جایی از اصول فقه ما مطرح نیست؛ ولی 
این مسئله جزو ارکان فهم آیات و روایات در نزد اهل معرفت 

است. این روش، روشی مبتنی بر اصول فقه است.
من به نیت کسانی که این هجمه ها را انجام می دهند، احترام 
می گذارم؛ چون نیت آن ها بقای دین، تشیع و احترام به قرآن 
و روایات است. من در این مسئله فکر نمی کنم مخالفی در میان 
حکما و عرفا داشته باشیم. گاهی شخصیت هایی دور از زمان 
ما وجود دارند مانند ابن عربی؛ شاید نمی شناسیم و می گوییم 
به دین عالقه ای نداشته و به آن احترام نمی گذاشت؛ یا برای 
مثال مالصدرا؛ ولی ما شخصیت ها و نمایندگان آن ها را در عصر 
خودمان داریم که نشان می دهد آن ها این گونه نبوده اند. بحث به 
فهم دین، چگونگی و مسیر آن در حوزه معارف بازمی گردد. 
اندیشمندانی مانند حضرت امام، عالمه حسن زاده آملی، عالمه 
پیدا  ارتقا  ما  کالمی  فضای  از  معارف،  در حوزه  و  طباطبایی 
کرده اند؛ یعنی توحید را قبول دارند؛ ولی در مسئله توحید بسیار 

باال آمده اند. به عبارت دیگر عبور تکاملی از کالم داشته اند.
آن کسانی که تعهد دارند، احساس می کنند که خالف دین انجام 
شده است و در این فضا فکر می کنند، آن ها صرفاً تصور می کنند 
که سخنان عرفا و حکما با ظواهر آیات و روایات با توجه به آن 
اصول فقه و برداشت کالمی، تطبیق نمی کند. اگر این دو علم 
متحول شود، آن وقت معلوم خواهد شد که این سخناِن}عرفا{ 
بی جهت نیست. حضرت امام و عالمه حسن زاده آملی قسم یاد 
می کنند که این کتاب، شرح آیات و روایات است. مشکل اساسی 
در دو نقطه کالم و اصول فقهی است که با این ابزار بخواهیم 

معارف اسالمی را کسب کنیم.
من تأسف می خورم که چرا ما باید در حوزه معارف بر فهم 
راویانی متوقف باشیم که این روایات را منتقل کرده اند؟ خود 
افقه نقل  الی من هو  این راویان چه بسا  روایات ما می فرماید 
می کنند. چه بسیار راویانی که این ها را نقل می کنند به سمت 
کسانی که افقه هستند و ببینند، می فهمند که ما چه گفته ایم؛ 
بنابراین این مشکالت در حوزه های علمیه باید به نحو گسترده 
و مبسوط حل بشود. اگر این شکاف حل نشود، چه بسا از منظر 
تمدنی و مباحث کلی در پیشرفت مذهب و اسالم، آسیب های 

جدی برای ما ایجاد شود. 
سیره تربیتی عالمه نسبت به شاگردانشان چگونه بود؟

عالمه حسن زاده واقعاً یک سبک خاصی در شاگردپروری داشت. 
من معتقدم این تعبیر را باید درباره ایشان به کار برد؛ همه کسانی 
که به لحاظ درسی و بحثی با ایشان آشنا بودند، یک زندگی 
ویژه ای پیدا می کردند. خود همین جامعیت، همراه با اخالق، 

عرفان و معنویت بودن، چندضلعی بودن کار، متخصص بودن 
ایشان در هر حوزه ای و به لحاظ بیانی، جاذبه فوق العاده ای به 
ایشان می داد. یکی از بحث هایی که در کار ایشان بود، ایمان به 
گفته ها بود. این خیلی اساسی و مهم است. یک وقت کسی به من 
گفت که فایل های درسی عالمه حسن زاده چه خصیصه ای نسبت 
به دیگران دارد؟ من چندتا ویژگی بیان کردم. یکی از مزایایی که 
فایل های درسی موجود ایشان دارد، مسئله نشاط باالی علمی 
است؛ وقتی انسان در آن فضا قرار می گیرد، بانشاط می شود. یکی 
دیگر از خصیصه های فایل های درسی عالمه این است که مطالب 
با ایمان گفته می شود. یکی از روش هایی که داشتند، بر روی 
اصول و امهات، به صورت مکرر تأکید می کردند؛ برای مثال جمله 
معروف علم و عمل، جوهرند و انسان ساز. یک نتیجه ای که خود 
ایشان از ماحصل دانش بدان رسیده بود، به قدری تکرار می کرد 
که به یک قاعده اساسی اندیشگانی درمی آمد. وقتی شما از ایشان 
فاصله می گرفتید و به پژوهش های دیگر می پرداختید، می دیدید 
که آن نکات اساسی در ذهن شما کار می کند و تأثیرات خود را 

می گذارد.
نظم کار ایشان، پشتکار و احترام به کتاب توسط ایشان قابل توجه 
است. وقتی ایشان نمی توانست تحقیق داشته باشد، عشق ایشان 
به کتاب و هرچه که به کتاب و درس مربوط بود، فوق العاده 
است. ایشان در آن وقتی که نمی توانست تحقیق کند، در کتابخانه 
کتاب ها را دست می کشید، در آغوش می گرفت و ناز می کرد! این 
چیزهای عجیبی است و گاهی ممکن است خیلی جدی گرفته 
نشود؛ ولی این هاست که یک زندگی سرشار از معنویت، شادی 

و نشاط معنوی برای انسان پدید می آورد. 
داشتن اهداف متعالی انسان را بسیار پرانگیزه می کند. نازل شدن 
اهداف، یکی از مشکالتی}است{ که در زندگی امروزه داریم. 
نازل شدن اهداف، انسان را خشن، بداخالق و بی حوصله می کند؛ 
ولی وقتی هدف شما متعالی می شود، انسان پرحوصله، بانشاط 
و باانگیزه می شود؛ نیروی انسان زیاد می شود. خداوند متعال چه 
نیرویی به ایشان داده بود؟ یکی از شاگردان ایشان می گفت وقتی 
ما حساب می کردیم که ایشان چند ساعت کار می کند، متوجه 
شدیم ایشان در سن پیری 17 ساعت کار می کرد. این با چیزهای 
ایشان  اگر  می شود؛  تأمین  بخواهید  پول  اگر  نمی شود.  عادی 
به دنبال پول آثار خود بود درحالی که چیزی به ایشان نمی رسید، 
به راحتی می توانست به آن برسد. ایشان دعوت از چند دانشگاه 
معتبر جهان داشت و نرفت. این ها ابعادی است که باید بررسی 
شود، ایشان نگاه سازنده ای داشت که نیروهای اندیشمند و فکور 
باید در کشور فعالیت کنند. 17 ساعت کار چیزی نیست که 

به راحتی به دست بیاید، جز اینکه هدف انسان متعالی باشد.
 ،1400 آبان ماه   20 فکرت،  گروه  با  مصاحبه  متن:    منبع 

پیاده شده در سایت فکرت.
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ابتدا از سیر و سلوک اخالقی و عملی ایشان بگویید.
آثار  عالمه حسن زاده آملی یک شخصیت جامع االطراف بود؛ 
ایشان نشان دهنده تحمل سال ها رنج و سختی در عرصه فقه 
و اصول، فلسفه و کالم، رجال و حدیث، ادبیات و همه علوم 
اسالمی است. عالمه حسن زاده آملی همواره بر این باور بود که 
برای دستیابی به موفقیت، باید سختی و زحمات فراوانی کشید و 
این موضوع را برای شاگردانش نیز تبیین کرده بود. سیر و سلوک 
اخالقی ایشان عملی بود؛ یعنی وی عالوه بر اینکه در حکمت 
نظری با مبانی فلسفی، نظری و فکری، علم اخالق، عرفان عملی 
و عرفان نظری را تدریس می کرد، با حرکات خویش ازجمله 
راه رفتن، سخن گفتن و نحوه تعامل با دیگران، اخالق و عرفان 
عملی را که محصول عقل عملی بود، به شاگردان و اطرافیان 
خود نشان می داد؛ به طوری که راه رفتن ایشان نیز درس آموز بود و 
شاگردان هنگام نشستن در حلقه درس ایشان، به چهره و حرکات 

و روی دوزانو نشستن عالمه نیز دقت و نگاه می کردند.

ایشان با خانواده و فرزندانش بسیار مهربان و نرم خو رفتار می کرد. 
خشونت در رفتار و منش و شخصیت ایشان جایگاهی نداشت. 
در عمل و رفتار خود به گونه ای رفتار می کرد که برای اطرافیان 
درس اخالق بود. عالمه ریاضت ها و سختی های بی شماری را 
تجربه کرد. زمانی که برای معالجه چشم به پزشک متخصص 
مراجعه کرده بود، به ایشان گفته بود که »20 سال بیشتر از ظرفیت 
چشم خود از آن استفاده کردید«؛ و این به آن معناست که آن قدر 
مطالعه و شب زنده داری داشتند که چشم ایشان 20 سال بیشتر 

کار کرده است.
اگر بخواهید ایشان را تنها در چند کلیدواژه و صفات خالصه 

کنید، آن صفات چیست؟
شخصیت عالمه حسن زاده آملی در سده های اخیرِ حوزه های 
علمیه، استثنائی و بی سابقه و الگوی به تمام معنا برای طالب بود. 
یکی از ویژگی ها و صفات مهم ایشان به نظر بنده این بود که 
استاد همواره از شهرت و قدرت پرهیز می کرد و انزوا و خلوت 

 محسن غرویان
 |  مدرس حوزه و دانشگاه

مصاحبه

عالمه ای به دور از مریدبازی 
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با خداوند و عالم خویش را ترجیح می داد. عالقه ای به مریدبازی 
اطرافیان نداشت و از اینکه شاگردان و مریدانش گرد او حلقه 

بزنند، ناراحت می شد.
من چندین مرتبه ایشان را برای سخنرانی در محفل طالب و 
عالقه مندان دعوت کردم، اما هر بار مخالفت می کرد و}می گفت{ 
من عالقه ای به بلندگو و جایگاهی برای سخنرانی ندارم و باید 
به سراغ اساتید حاذق دیگر بروید. درواقع به دنبال شهرت طلبی 
و دکان باز کردن از این طریق و ثروت اندوزی برای خود نبود و 

همواره حالت عرفانی و خلوت با خداوند را برمی گزید.
عالمه حسن زاده آملی عالقه ای به اعالم کردن برای مرجعیت 
شیعیان نداشت؛ زیرا معتقد بود این گونه عناوین به نوعی تعلق 
می آورد و از ریاست پرهیز می کرد. همواره روحیه عرفانی و 
معنوی و ارتباطات قلبی و تفکرات درونی در شخصیت ایشان 

متجلی بود.
عالمه حسن زاده آملی چگونه همزمان بر علم نظری و علم 

عملی مسلط و در علوم مختلف متبحر بودند؟
عالمه حسن زاده آملی جامع علوم مختلف از قبیل علوم نقلی و 
عقلی، عرفان نظری و عملی بود. برخی می گویند علم نظری با 
علم عملی قابل جمع نیست؛ درحالی که عالمه ثابت کرد نظر و 
عمل می تواند باهم هماهنگ باشد. عقل انسان در حیطه نظریات 
می تواند به برهان و استدالل برسد و با تحمل سختی و ریاضت، 
می تواند مسائلی را که با برهان و استدالل می رسد، در وجود خود 
محقق کند. ایشان کتب فلسفه و حکمت نظری را مانند اسفار، 
اشارات و الهیات شفا تدریس می کرد و مبانی نظری و برهانی را 
در وجود خود اجرا کرد و آنچه حاصل فلسفه و عرفان نظری 
است و باید در وجود انسان شکل بگیرد، در وجود عالمه متحقق 
شد؛ بنابراین، درواقع جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی 

در ایشان رقم خورد.
عالمه حسن زاده آملی علم هیئت یا علم فلک را می دانست. باید 
توجه کرد که نجوم و هیئت با علم ستاره شناسی که نیازمند رصد 
و رصدخانه است، متفاوت است. علم هیئت، محاسبات حرکات 
بین کرات و... است که عالمه آن را تدریس می کرد. اگرچه علم 
هیئت نیازمند علم نجوم است، اما نوع محاسبات آن با نگرش ها 

و رصدهای نجومی متفاوت است.
ایشان یادآور شخصیت های جامعی ازجمله مالصدرا، ابن سینا 
و خواجه نصیرالدین طوسی بود؛ بنابراین در شاکله ذهنی عالمه 
حسن زاده آملی میان حکمت عملی و حکمت نظری، دیواری 
کشیده نشده بود. درواقع اصل این است که علم با علم همواره 
از حجم  انسان  نیست.  با جهل سازگار  تنها  و  است  سازگار 
بر  ایشان  می ماند.  شگفت  در  عالمه  مختلف  علوم  فراگیری 
یادگیری از اساتید علوم مختلف بسیار تأکید داشت. وجود ایشان 

سرشار از علوم مختلف از اساتید برجسته حوزوی بود.
یکی از خاطراتی که از عالمه در ذهنم ماندگار شده است، مرتبط 

با زمان تأسیس مؤسسه امام خمینی )ره( است. در آن زمان به 
خواسته آیت اهلل مصباح یزدی، برای تعیین خط قبله مؤسسه به 
سراغ عالمه حسن زاده آملی رفتم و ایشان در ساختمان نیمه کاره 
مؤسسه وارد شد و با قبله نماهای متعددی خط قبله را تعیین کرد. 
پس از اتمام کار، عالمه به ما گفت من نزد اساتید بسیاری برای 
یادگیری علوم مختلف رفتم؛ اما متأسفانه امروز کسی نیست که 
بتوانم این علوم را به آن ها تعلیم بدهم. این طالب به دنبال علم 
نیستند و سراغ من نمی آیند تا بتوانم علومی که از اساتید مختلف 
فراگرفتم به آن ها انتقال بدهم و همواره یکی از ناراحتی های 

ایشان این بود که کسی از طالب طالب علوم ایشان نیست.
شما در بسیاری از جلسات درس ایشان شرکت کردید. تعامل 

ایشان با شاگردان چگونه بود؟
استاد اکثر اوقات، شاگردانش را با کلمه »آقاجان« خطاب قرار 
می داد که حالوت و شیرینی این کلمه هیچ گاه از خاطرم نمی رود. 
محفل دعای ندبهِ روزهای جمعه در منزل عالمه حسن زاده آملی، 
کالس درسی برای شاگردان و مریدان ایشان بود. در آن روزها 
تمام سؤاالت خود را جمع آوری کرده و از ایشان می پرسیدم 
تا  بود  قلم و کاغذی در دستانم  و خاطرم هست که همواره 
سرتیتر مطالب مطرح شده در جلسات را بدون اینکه لحظه ای 
چشم از ایشان بردارم، یادداشت کنم. زمانی که از جلسات به 
منزل بازمی گشتم شرح مطالب ایشان را به تفصیل و در حوزه های 
تفسیر و حدیث و سیر مطالب و مسائل یادداشت می کردم و 
بعدها آن را در کتابی با عنوان »در محضر استاد حسن زاده آملی« 

به چاپ رساندم و امیدوارم بتوانم آن را تجدید چاپ کنم.
 چند فصل از کتاب، نقل خاطراتی از عالمه حسن زاده آملی 
است که در بخشی از این کتاب آمده است: »در تاریخ پنج شنبه 
برای  که  می خواستم  و  کردم  پیدا  فراغتی  من   1365/10/11
مالقات استاد حسن زاده آملی بروم؛ به همین خاطر در جلسه 
درس »هیئت«، با موضوع »افق تُرسی« که ایشان تدریس می کرد 
به  را  ما شاگردانش  استاد در کالس های درس همواره  رفتم؛ 
تحصیل علم، استاد دیدن و جان کندن در راه علم توصیه می کرد؛ 
یکی از مباحثی که در این کالس مطرح شد ،آن بود که عالمه 
ضمن تدریس بیان کرد: »فارابی در آثار خود می گوید یک نوع 
بیماری جسمانی به نام »بولیموس« وجود دارد که فرد مبتال به این 
بیماری، همواره احساس سیری می کند و یا روزبه روز افسرده تر 
شده و رو به مرگ می رود؛ و هر بار از او می پرسند که آیا میل 
به غذا خوردن داری یا نه؟ او می گوید خیر سیر هستم؛ شبیه به 
همین بیماری ممکن است در بعد معنوی و علمی نیز در انسان 
ایجاد شود که انسان احساس سیری از کتاب و مطالعه و تحقیق 
می کند؛ شما باید مواظب باشید که تعلقات و وابستگی ها سبب 
نشود تا دچار احساس سیری از کتاب شوید؛ چه بسا شیخ در 
کتاب شفا می گوید کسی که از علم لذت نمی برد، اعتدال مزاج 
ندارد؛ یعنی کسی که نسبت به مطالعه و کتاب خواندن رغبتی 
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ندارد و طالب علم نیست، فاقد مراجع معتدل است«.
من تمام این مطالب بیان شده از سوی عالمه را یادداشت می کردم؛ 
استاد حسن زاده آملی برای تدریس روی پله سوم منبر مسجد 
حضرت معصومه )س( در قم نشسته بود. چنددقیقه ای که از 
جلسه درس ایشان گذشت، مسجد از حضور شاگردان ایشان 
مملو از جمعیت شد. عده ای پشت درب مسجد منتظر بودند و 
شاگردان با صلوات از جا برخاستند و چند قدمی به جلو رفتند 
تا آن ها که پشت در ایستادند داخل شوند. در این هنگام استاد 
فرمود: »زمستان است، کنار هم نشستن نیز بی فایده نیست« و 
نگاهی به جایگاه اصلی خود در باالی منبر انداخت و ادامه داد: 
»این باال نیز جا برای نشستن دو نفر دیگر است«؛ طالب خندیدند 
اما استاد دوباره این سخن را با جدیت تکرار کردند. این گونه 
اخالق ها و برخوردها را از استاد فراوان می دیدیم و این نشان 

می داد که ایشان به هیچ عنوان اهل تشریفات نبودند.
با توجه به اینکه از انزواطلبی و خلوت استاد با پروردگار 

گفتید، تعامل ایشان با مظاهر و تعلقات دنیوی چگونه بود؟
فرمود:  آملی  آورده ام که عالمه حسن زاده  کتابم  از  در بخشی 
»یادم هست روزی طلبه ای نزد آقای رفیعی قزوینی رفت و از 
کمبودها و برخی مشکالت مالی و خرج مسکن و گرانی، گالیه 
و شکایات داشت؛ آقای قزوینی با کمال آرامش به تمام گالیه های 
این طلبه گوش کردند و سپس فرمود: آقاجان، عزیز من چه کم 
داریم؟ می گویی خدای خوب و مهربانی نداری که داریم؛ عالوه 
بر این، ما 124 هزار پیغمبر، 14 معصوم و 12 امام داریم؛ و تازه 
امام دوازدهم زنده است؛ چه از این بهتر؟ پس ما دیگر چه کم 
داریم؟« آقای رفیعی قزوینی که در حرم حضرت معصومه )س( 
دفن هستند، از اساتید عالمه حسن زاده آملی بود و درواقع علم 
و شخصیت عالمه در محضر چنین اساتیدی شکل گرفته بود و 

مانند همان بزرگان، انساِن فانی در علم بود.
عالمه حسن زاده آملی 17 سال در محضر عالمه طباطبایی تلمذ 
کرده است و به گفته خود ایشان، »عالمه طباطبایی یک بار به 
شاگردان اجازه نداد که از امورات و تعلقات دنیوی در جلسات 
و محافل سخن به میان آورند و زمانی که من یک بار حرفی زدم، 

آن چنان بر دهانم زد که چه بگویم.
در خاطره ای که در همین کتاب با عنوان »دست بچه را ببوس« 
آورده ام: »امروز جمعه، هفتم اسفندماه سال 1366  بعد از دعای 
ندبه به اتفاق تنی چند از دوستان به منزل استاد رفتیم؛ یکی از 
دوستان زنگ در را زد؛ استاد آمدند و ما گفتیم طبق قرار قبلی 
همراه با عده ای از دوستان خدمت شما رسیده ایم. استاد فرمودند 
»بفرمایید آقاجان؛ چایی در خدمت شما هستیم؛ چیز دیگری هم 
طلب نکنید« )منظور ایشان آن بود که از من موعظه و نصیحت 
طلب نکنید(؛ بنده در ابتدای ورود به اتاق، خم شدم دست مبارک 
ایشان را ببوسم. استاد دستان خود را کشیدند و فرمودند آقاجان 
می خواهی چه کنی؟« و اشاره به دو فرزند دو تا از برادران که در 

منزل بودند کرد و ادامه داد: اگر می خواهی دست ببوسی، دست 
این دو بچه را ببوس؛ زیرا آن ها قریب العهد به مبدأ هستند« یعنی 
آن ها تازه به این دنیا آمدند و ارتباطشان با خدا و مبدأ بیشتر است؛ 
وقتی همه وارد اتاق شدند، ایشان با ظرف میوه و دو پیش دستی 
و کارد آمدند و فرمودند: این دو پیش دستی را پیش همین دو 
به  استاد شروع  پذیرایی کن«؛ سپس  آن ها  از  بگذار و  کودک 
صحبت کردند و گفتند: »یک بار عده ای با اصرار فراوان آمدند 
که بیایید کلنگ احداث مسجد ما را بزنید؛ رفتم دیدم همه زن و 
مرد با دوربین جمع شدند. رو به آن ها کردم و گفتم: نمی خواهید 
یک آدمی کلنگ مسجد را بزند که خیال همه راحت و دلشان 
آرام باشد که آدم پاکی است؛ اهل کلک نیست، اهل تعلقات دنیا 
نیست، حقه و فریب ندارد؛ مردم گفتند چرا؛ نگاهی به اطراف 
کردم و رفتم دست یک پسر خردسال را گرفتم و کلنگ را به 
دستش دادم و گفتم بگو بسم اهلل و کلنگ را به زمین بزن؛ سپس 

دعا کردم و مردم هم آمین گفتند و خداحافظی کردیم.
از این قبیل خاطرات را شاگردان عالمه که امروز همه اساتید حوزه 
و دانشگاه هستند باید مطرح کنند تا مفید واقع شود. در سفری 
مربوط به کنگره بزرگداشت میرزا ابوالحسن جلوه زواره ای، با 
استاد عالمه حسن زاده آملی همراه بودم. میرزا از سلسله مشایخ و 
اساتید عالمه حسن زاده در فلسفه و عرفان بود؛ با عالمه و جمعی 
از شاگردان رفته بودیم که در آن کنگره شرکت کنیم. آن سفر 

یک روزه بسیار خوش گذشت.
در یکی از اعیاد مذهبی نزد استاد حسن زاده آملی رفتم و از ایشان 
خواستم تا نکته ای به عنوان عیدی به من بگوید؛ استاد فرمود: »هیچ 
ندارم هرچه دارم در هزار و یک نکته آمده است.« کتاب هزار و 
یک نکته، دو جلد کتاب است که عالمه آملی هزار و یک نکته 
علمی را در آن مطرح کرده است. سپس ایشان ادامه داد: »حدود 
178 سال پیش، در نزدیکی های حرم حضرت معصومه )س( 
پیرمردی را دیدم که کتابی بر دست و دراز قبایی بر تن دارد. به 
او گفتم: کتاب چند است؟ گفت: کتاب فروشی نیست؛ اما جلد 
آن را 70 تومان می فروشم. گفتم: یعنی چه؟ گفت: مطالب قابل 
معامله نیست؛ نویسنده اش لعنت اهلل علیه گفته است جبرئیل عقل 
فعال است. گفتم: آقا مگر جبرئیل عاقل نیست و مگر جبرئیل 
موجود بیکاری است یا کار می کند؟ چگونه شما یک طلبه یا 
کاسب را می گویی هم عاقل است و هم کار می کند؛ حال چه 
اشکالی دارد که این آقا گفته است جبرئیل عقل فعال است؟«؛ 
»عقل فعال« یک اصطالح فلسفی است و آن کتاب فروش چون 
این حرف کفرآمیز است و  فلسفه نمی دانست، گمان می کرد 
عالمه حسن زاده آملی قصد داشت ذهنیت آن پیرمرد را تصحیح 
کند. این خاطره درواقع رویای صادقه ای بود که پیش از اتفاق 

افتادن و شب قبل از آن، عالمه در خواب می بیند.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایکنا با آقای غرویان در تاریخ 
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واقعی  معنای  به  را  آملی  حسن زاده  آیت اهلل  می توان  آیا 
فیلسوف قلمداد کرد؛ یعنی ایشان تفکر فلسفی داشتند یا خیر؟
اگر فلسفه را دستیابی یا تقرب به حقیقت بدانیم، عالمه حسن زاده 
آملی فیلسوف است. اگر فلسفه را تأمل و تفکر اصیل درباره 
وجود بدانیم، عالمه حسن زاده آملی فیلسوف است. اگر تأمل 
در اصول فلسفی و بازخوانی و تعمیق و اصالح آن ها در پرتو 
عرفان و قرآن را کار فلسفی بدانیم، عالمه حسن زاده آملی به 
معنای دقیق کلمه فیلسوف است. اگر فلسفه را داشتن طرحی 
برای تحلیل مسائل اصیل وجودی بدانیم، عالمه حسن زاده آملی 
فیلسوف است. اگر فلسفه را تشبه به إله بدانیم، این دانشمند 
ذوفنون، فیلسوف است و اگر فلسفه را معرفت نفس بدانیم، این 

عالم متأله، فیلسوف است.
به نظر می رسد طرح ایشان برای دسترسی به حقیقت، پیوستگی 

برهان و عرفان و قرآن است و مسائل را از دریچه این طرح، 
رصد، گزارش، تحلیل، تفسیر و تبیین می کرد. از این منظر که 
بنگریم حضور آیات و تجربه های شهودی و سلوکی، نه تنها با 
فلسفه ورزی ناسازگاری ندارد، بلکه کمک می کند تا فلسفه بتواند 
به الیه های عمیق تر هستی نفوذ کند. گفتنی است میراث فلسفی 
که عالمه از خود به جا گذاشتند، ظرفیت باال و قدرتمندی برای 
طراحی دیدگاه های جدید و تحلیل و واکاوی مسائل وجودی و 

حل مشکالت انسان معاصر دارد.
ازنظر شما آیا ایشان در فلسفه حرف جدیدی داشتند یا صرفًا 

به تبیین و شرح آثار گذشتگان پرداختند؟
عالمه حسن زاده آملی، با توجه به طرح پیوستگی برهان و عرفان 
و قرآن، توانستند به فهم عمیقی از وجود دست یابند. افزون بر 
آن، عرضه نظام مند و حداکثری معرفت نفس در مسائل فلسفی، 

عبداهلل صلواتی  
 |  استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مصاحبه

پیوند برهان، عرفان و قرآن برای
رسیدن به حقیقت 
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سبب شده است چهره متفاوتی از فلسفه را عرضه کنند؛ فلسفه ای 
که  فلسفه ای  است؛  سالکانه  تجربه های  و  سلوک  نیازمند  که 
نیازمند حضور عالَم قدس در ظهور قرآنی است. از این منظر، 
ایشان صرفاً شارح و مبین نیست؛ بلکه جایگاه متفاوتی به فلسفه 
بخشیده است که واجد عمق، سرزندگی و جذابیت است. تو 
گویی اصطالحات و مسائل فلسفی در بیان ایشان واجد روح 

جدیدی شده است.
طرح پیوستگی عرفان و برهان و قرآن و تسلط مثال زدنی شان در 
حوزه های حدیث و تفسیر و عرفان و تجربه های سالکانه شان، 
تا  است  کرده  فراهم  عالیقدر  عارف  این  برای  را  امکان  این 
افق گشایی هایی در فلسفه صورت دهد. به عنوان نمونه ایشان با 
فن برجسته سازی و شبکه سازی توانسته است حد الیقف نداشتن 
مبنای جدیدی در  به  را  ابن عربی و مالصدرا  بیان  انسان در 
انسان شناسی تبدیل کند و بسیاری از مسائل را در پرتو مقام فوق 
تجرد، حل وفصل کند تا از تقلیل های تاریخی متعدد و مخربی 
که درباره انسان شده، جلوگیری کند و انسان را در پرتو قرآن، 
بازخوانی وجودی کند؛ }و توانسته است{در مسیر تحقق انسان 
قرآنی حرکت کند و بر پایه مقام فوق تجردی نفس، تحلیل نوین 
فلسفی از انسان ارائه کند. همین امر به نوعی، انقالبی اساسی در 
انسان شناسی است؛ یعنی کاری که با حرکت وجودی مالصدرا 

شروع شد، با عالمه حسن زاده آملی به اوج خود رسید.
به دیگر سخن، اگر مالصدرا مقصد و مقصود فلسفه را استکمال 
نفس دانست و از این طریق توانست مجدداً رونقی به فلسفه 
ببخشد، این عارف ربانی، در پی انسان قرآنی بود و موافق با 
سید حیدر آملی، انسان حقیقی را انسان قرآنی تلقی می کرد؛ 
چنان که سید حیدر آملی، انسانیت انسان را به قرآن دانست، عالمه 
حسن زاده آملی انسان کامل را صورت عینی قرآن دانست. بدین 
ترتیب میان درجات انسان و درجات قرآن ارتباط برقرار کرد و 

بهشت را هم به عدد آیات قرآن دانست.
به اعتقاد شما، اساس تفکر فلسفی ایشان چه بود؟ به تعبیری 

ایشان در فلسفه دنبال چه بود؟
به نظر می رسد آنچه تفکر فلسفی ایشان را شکل می دهد، التفات 
به مسائل از طریق واکاوی »خود« است؛ چنان که در الهی نامه 
فنی نفَسک«؛ این جاهل گوید  می گوید: الهی، عارفان گویند »َعرِّ
فنی نفسی!«. به نوعی در چشم ایشان،  همه چیز از »من« آغاز  »َعرِّ
می شود و در آن جریان می یابد و بار دیگر به »من« بازمی گردد؛ 
اما این بار در الیه های درونی تر هستی و با شکوه بیشتر. »من« و 
»خود«ی که از واکاوی آن به شناخت حق و حقیقت می رسیم؛ و 
آنچه در زمین وصل به حق درو می شود، انسان قرآنی است. این 
فرایند در کتاب »دروس معرفت نفس« و شروح ایشان بر متون 

درسی و سخنانشان مشهود است.
 اگر دیگران به طور موقتی و موضعی از نفس و خودشناسی سخن 
گفته اند، ایشان به صورت نظام مند »خودشناسی« را مبنا و محور 

دسترسی به حقایق وجودی قرار داد و از این منظر هم طرح 
پیوستگی برهان، عرفان و قرآن ضروری می نماید؛ چون هم قرآن 
و هم عرفان از »خود« و الیه های آن سخن گفته و طبیعی است 
محققی که از ایستگاه »خود« به جریان وجود می پیوندد، برهان 
و عرفان و قرآن را جدا نمی یابد؛ چون هر سه این ها امکانات 
قدرتمندی در فقره »خودشناسی« و »وجود« دارند و فیلسوفی که 
نقطه عزیمتش »خود« است و »خود« را به طور نظام مند در همه 
مسائل وجودی و حقایق سهیم می داند، نمی تواند یکی از آن ها 

را نادیده گیرد.
همچنین، تأکید ایشان بر تجربه های زیسته انفسی و شهودی 
و تفسیر انفسی، به آشنایی زدایی از پدیده ها می انجامد و چهره 
جدیدی از آن ها را آشکار می کند. تو گویی یک بار پدیده ای خط 
می خورد و بار دیگر نوشته می شود؛ اما این بار، با روحی متفاوت 

و معنایی دگردیسی شده عرضه می گردد.
افزون بر آن، فلسفه در نگاه ایشان به نوعی زیستن توحیدی است؛ 
زیستنی در اتمسفری متفاوت از هستی؛ اتمسفری که در آن خدا 
با تمام شکوهش حضور دارد و تعالیم وحیانی در آن، راهگشا 
هستند و لبریز از رایحه مراقبه است؛ مراقبه ای که نمی گذارد غیر 

وجود در حرم الهی، یعنی دل راه یابد.
برخی معتقدند خلط فلسفه و عرفان، به تفکر فلسفی که مبتنی 
بر استدالل عقلی است ضربه می زند. به نظر شما درآمیختگی 
اندیشه های عرفانی با فلسفی در تفکر ایشان، به رویکرد عقلی 

و فلسفی ایشان آسیب نرساند؟
همان طوری که اشاره شد طرح ایشان در فلسفه پیوستگی برهان 
و عرفان و قرآن است. پس بحث آمیختگی نیست؛ بلکه سخن 
از یک گفت وگوی آزاد میان سه گانه یادشده است که به تعمیق 
فلسفه ورزی و به رصد مسائل مهم فلسفی و به تحلیل مسائل 
وجودی با توان بیشتر می انجامد؛ بنابراین باید از این اشتباه مشهور 
فاصله گرفت؛ اشتباهی که اظهار می دارد صرف استفاده از آیات 
در فلسفه، فلسفه را به کالم تقلیل می دهد و صرف بهره بردن از 
اقوال عرفانی و تجربه های سالکانه در فلسفه، سبب تغییر کاربری 
فلسفه به عرفان می شود؛ بلکه آنچه مهم است نحوه استفاده از 
آیات و شهودات و اقوال عرفانی در فلسفه است. اگر فلسفه 
در فقره وجود سخن می گوید و اگر وجود، الیه الیه است و 
ذومراتب؛ و اگر وجود در زمینه های قرآنی و عرفانی، رویش های 
نوینی می یابد و اگر در پرتو قرآن و عرفان، داللت ها و زوایای 
پنهانی از وجود فهم می شود، قرآن و عرفان به فهم فلسفی مدد 
می رسانند و سبب تعمق در فلسفه ورزی می شوند؛ }بنابراین{به 
نوعی نادیده گرفتن عرفان و قرآن در فلسفه، نادیده گرفتن دو 
امکان مهم است و این حکیم متأله به درستی به این مهم واقف 

بود.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایبنا با آقای صلواتی در تاریخ 
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به نظر شما می توان روشی را که عالمه پیمودند، به عنوان 
الگویی برای دانشجویان و طالب قرار داد؛ چون انتقادی که 
به ایشان وارد می کنند این است که با کلیات علوم آشنایی 
داشتند؛ ولی از دانش روز بی بهره بودند. این سبک از تحصیل 
را می توان به عنوان الگویی در جهان مدرنی مطرح کرد که 

علوم، تخصصی شده اند؟
هر شخصیت علمی و فرهنگی، ویژگی خاص خودش را دارد. 
ویژگی عالمه حسن زاده در نگاه من این است که حامل میراث 
عقالنی، حکمی و عرفانی هزار و دویست ساله فرهنگ ایرانی 

بودند؛ یعنی از فارابی و ابن سینا و ابوریحان بگیرید تا خواجه 
نصیر و مالصدرا و حاج مالهادی سبزواری و متأخرینی که 
خودشان شاگردی آن ها را کرده بودند. ایشان خالصه و چکیده 

میراث فلسفی و عرفانی و معارف اسالمی بودند.
اگر می خواستیم حاج مالهادی سبزواری دوره قاجار را ببینیم، 
باید عالمه حسن زاده را می دیدیم. اگر می خواستیم مالصدرا و 
شاگردان او مثل الهیجی و فیض کاشانی را ببینیم، باید آقای 
حسن زاده را می دیدیم. باید این میراث فرهنگی غنی را حفظ 
کنیم؛ اما آیا مطالبی که پیشینیان ما به طور اعم و وارثان آن ها مثل 

سید حسن امین 
 |   استاد بازنشسته دانشگاه کلدونین گالسگو در رشته حقوق بین الملل و مدیرمسئول ماهنامه حافظ

مصاحبه

 حامل میراث حکمی و عقالنی 
هزار و دویست ساله فرهنگ ایران
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نیازهای  بیان کردند، جوابگوی  آقای حسن زاده به طور اخص 
امروزی جامعه بشری است یا نه؟ این یک پرسش جداگانه است 
و پاسخ قطعی آن نه است. آن مطالب پاسخگوی دغدغه های 
فلسفی و اندیشه های امروزین نوع بشر، ازجمله نیازهای عقالنی 
و فطری و اجتماعی و اقتصادی امروز ما نیست؛ اما هرکدام از 

این ها جایگاه خودش را دارد.
اگر من به عالمه حسن زاده آملی ارادت ویژه دارم و ایشان را 
به عنوان یکی از ذخایر فرهنگ و دانش و بینش ایران اسالمی 
می شناسم، ربطی به این ندارد که آیا همه رهنمودهایی که ایشان 
امروزین جامعه  نیازهای  پاسخگوی  را حمل می کردند،  آن ها 
بشری با این درجه از توسعه علمی و پیشرفت فناوری هست 
یا نه. درعین حال ما نباید خودمان در آن زمینه ها صفر باشیم و 
یک نفر را که درزمینه حمل میراث غنی تالش می کند نقد کنیم. 
کسی می تواند از ایشان انتقاد کند که ازنظر تولید دانش و اختراع و 
اکتشاف، برابر با معیارهای علمی دانشگاهی امروز، در حد باالیی 
باشد؛ اما متأسفانه ما در تولید علم، نزدیک به صفر هستیم. افرادی 
که عالمه حسن زاده را نقد می کنند، کجای کارشان درست است؟ 
چه علمی را تولید کردند؟ کدام جایزه نوبل را دریافت کردند؟ 
مرتبه کدام دانشگاه ایران در برابر دانشگاه های معتبر جهانی به 

حدی رسیده است که ما در مقام رقابت باشیم؟
بنابراین هرکس باید وظیفه خودش را خوب انجام دهد. یک 
شاعر نباید مخترع باشد. نمی توانیم به یک نفر که فیلسوف بومی 
است و به دانش و عرفان و حکمت بومی دسترسی دارد و آن را 
از بزرگان سلسله خودش گرفته است، اعتراض کنیم که چرا این 
دانش ها را آموخته ای. معتقد نیستم که همه محققان و دانشجویان 
و دانش آموختگان باید به دنبال فلسفه سینوی و صدرایی بروند؛ 
البته باید آن ها را هم حفظ کنیم. باالخره تحقیقاتی در این زمینه ها 
در دانشگاه های معتبر جهان انجام می شود. در غرب نمی گویند 
چون ما در این درجه تمدن و صنعت هستیم، افالطون و ارسطو 

را کنار بگذاریم. خیر، هرکدام جای خود را دارد.
از  آملی  حسن زاده  نفیس  نفس  و  شخیص  شخص  معتقدم 
نوادر علمی ایران در قرن اخیر بود و از هرکسی که در مقام 
معارضه و مناقشه با ایشان درمی آید، می خواهم فقط یک پنجم از 
کتاب هایشان را رونویسی کند. اگر چنین همتی در دانشجویان ما 
باشد، باید دست آن ها را ببوسم. ایشان تمام عمرش را ممحض 
در حکمت و فلسفه بود و بیش از دویست کتاب نوشت و 
پیوسته شاگرد تربیت کرد؛ مراقبه نفس داشت؛ آلودگی دنیوی 
نداشت و خودش را حفظ و نیز دیگران را به مسیر عبودیت 

هدایت کرد.
یکی از ویژگی های مرحوم حسن زاده آملی شخصیت معنوی 
و روحانی ایشان بود. شما که محضر ایشان را درک کردید، 

در این مورد چه نظری دارید؟
من شاهد عوالم روحی و مناجات های ایشان بوده ام و احوال 

ایشان چنان در من نفوذ کرده است که بعد از قریب پنجاه سال، 
همچنان تحت تأثیر برکات وجودی عالمه حسن زاده هستم. 
وقتی برای من تجارب روحی و عرفانی در زینبیه دمشق پیش 
آمد و تجسد ارواح را مشاهده کردم، برای ایشان نامه نوشتم و 
ایشان برای من دستور سلوکی نوشت که بعد آن را در کتاب 
»نامه ها و برنامه ها« و »تازیانه سلوک« چاپ کرد. هر کس که اندک 
استعدادی در سلوک معنوی داشته باشد و آن نامه را بخواند، 
بالتردید تحت تأثیر قرار می گیرد. ایشان در مقامات معنوی هم 
حائز عالی ترین درجات بود و امیدوارم ما هم بتوانیم یک هزارم 

معنویت ایشان را در وجود ناقصمان پیاده کنیم.
خاطره ای از ایشان دارید؟

بهترین چیزی که برای همه محققان و پژوهشگران پیام عمومی 
دارد، این است که ایشان مکرر به من می فرمودند که من هنگام 
نتیجه  این  به  به مالصدرا  متعلق  متون  دیگر  و  اسفار  مطالعه 
می رسیدم که مالصدرا در موضوع خاصی اشتباه کرده است؛ ولی 
وقتی می خواستم آن را به قلم بیاورم و اشتباه ایشان را به طور 
استداللی ذکر کنم، به خودم خطاب می کردم آقای حسن زاده، اگر 
بنا باشد از بین مالصدرا و حسن زاده یکی مرتکب اشتباه علمی 
شود و موضوعی را غلط فهم کند، کدامشان به اشتباه کردن احق 
و اولی هستند؟ تویی یا مالصدرا؟ بنابراین احتمال می دادم که در 
درک من از آن متن، اشتباهی روی داده باشد و احیاناً این منم که 
اشتباه می کنم و شاید با گذشت زمان به اشتباه خودم پی ببرم؛ و 
به همین دلیل سرعتی در نقد بزرگان نداشتم. این یک رهنمود 
علمی است که می تواند برای همه دانشمندان و دانشجویان درس 

داشته باشد.
درباره ضعف ما در تولید علم به نکته ای اشاره کردید. اگر 

مایل هستید به عنوان سؤال پایانی دراین باره توضیح بدهید.
برای تولید علم بر اساس معیارهای جهانی، بسیار دغدغه دارم 
و از اینکه یک عقب ماندگی بزرگ و فاصله عمیقی با سطح 
پژوهش و دانش جهانی داریم، اندوهگینم؛ و بسیار متأسفم که 
در علوم بومی و معارف اسالمی خودمان  هم روزبه روز به سمت 
افول پیش می رویم و بسیار بعید می دانم که جامعه علمی ایران 
و حوزه های فلسفی و فکری ایران، از نو شخصیت هایی همانند 
عالمه حسن زاده آملی تربیت کنند. این هشدار است؛ به قدری 
که به ظواهر پرداختیم به بواطن نپرداختیم. باید الاقل میراثمان را 
صیانت کنیم؛ هرچند شاید به این آسانی ها نتوانیم فاصله خودمان 
را با معیارهای علمی و تولید صنعتی و فناوری جهانی از بین 
ببریم. انشاءاهلل نسل های بعدی بتوانند ضمن حفظ میراث غنی 
بومی ایران اسالمی، با پیشرفته ترین کشورهای جهان در تولید 

علم و اختراع و انکشاف رقابت کنند.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایبنا با آقای امین در تاریخ 

11مهرماه 1400.
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در عرصه سیاسی و اجتماعی، در چند سال اخیر، نامی از 
آیت اهلل حسن زاده به گوش رسیده است؛ جایگاه و نسبت 

ایشان با جمهوری اسالمی را چطور می توان تعریف کرد؟

ایشان در درس هایی که خدمت شان بودیم و چندین باری که 
در منزل شان خصوصی در حضورشان بودم، مدافع نظام بودند. 
نه تنها در زبان مدافع نظام بودند، بلکه در موارد قابل توجهی ایشان 

هادی سروش 
|  استاد حوزه و دانشگاه

مصاحبه

 عالمه همراه ظلم نبوده است
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واقعاً در میدان بودند؛ یکی در مسئله جنگ بود؛ ایشان یکی از 
مشوقان جبهه بودند. دیگری هم در جریان حمله کمونیست ها و 
منافقین به آمل بود که ایشان در مورد دفاع از مبانی دین و مردم 
در شهر آمل، بسیار بسیار مؤثر بود و شهر هزارسنگر با اشاره 
ایشان و دیگر بزرگان شکل گرفت. در تشییع جنازه های شهدای 
بزرگوار قم هم یادمان است که ایشان  همیشه شرکت می کرد 
و چشمان گریانی داشت و با عظمت هم از امام نام می برد. 
ولی خصوصاً در دو دهه اخیر که ایشان کسالت داشت، اصاًل 
درس ها و مالقات هایشان تعطیل بود، دیگر اظهارنظری از ایشان 
نمی شنیدیم؛ آن هم به خاطر مسئله مربوط به کسالتشان بود که 
امراض مختلفی داشتند؛ ناراحتی قلبی و ریوی و مسائل دیگری 
داشتند که باعث می شد وارد این مسائل نشود. اکثر مواقع هم قم 

نبودند؛ یا در آمل بودند و یا در تهران تحت درمان.
مطلب دوم اینکه سیره علما و مراجع و عرفا و فیلسوفان ما با 
یکدیگر متفاوت است؛ نمی شود آن ها را باهم مقایسه کرد که 
مثاًل آقای فالنی که هم دوره ایشان است، بیش از ایشان در این 
صحنه های اجتماعی حضور داشتند. این ها بستگی به تشخیص 

افراد دارد که خودشان چگونگی وظیفه را تشخیص 
داده و عمل می کنند.

ولی در اصل این موضوع که ایشان مدافع نظام 
و ارادتمند به حضرت امام بودند، تردیدی 
نیست. در روزهای اخیر نوشته بودند که 
و  انقالب  از  قبل  شرایط  همان  در  حتی 
نهضت هم وقتی امام پیغامی به طلبه ها داده 

بودند که »زمانی که تبلیغ می روید مسائلی که 
در عالم اسالم و در این شرایط می گذرد را به 

مردم بگویید!« ایشان روایت می کرده »طلبه تهران 
بودم در آن زمان و به قم رفتم و خانه حاج آقا روح اهلل را 

پرسیدم و خدمت شان رسیدم و خودم را معرفی کردم. عرض 
کردم شما فرموده بودید ما طلبه ها وظیفه ای داریم؛ بفرمایید من 
چه وظیفه ای دارم! می خواهم بروم آمل برای سخنرانی«؛ امام هم 
فرموده بودند مظالمی که بر مردم در جامعه اسالمی می شود را به 

گوش مردم برسانید.
که  می شود  نقل  طباطبایی  عالمه  از  روزها  این  نقل قولی 
»بزرگ ترین شهید این انقالب، اسالم بود«؛ آیا آقای حسن زاده 

هم چنین نگرانی هایی داشتند؟
خیر؛ در مورد این نقل قول و در رد کسی که این موضوع را 
در  و  بودم  نوشته  یادداشتی  پیش  سال  دو-سه  کرد،  مطرح 
انصاف نیوز هم منتشر شد. این نسبتی که به عالمه طباطبایی 
داده می شود، قابل قبول نیست. کسی این مطلب را تأیید نکره 
است و آن شخصی که موضوع را مطرح کرده هم در آن جلسه 
حضور نداشته است؛ افرادی را که نام می برند که در آن جلسه 
حضور داشتند -مثل جناب استاد محقق داماد- این مطلب را 

تأیید نکردند. مضاف بر اینکه نوه عالمه طباطبایی، دوست و 
این  شدیداً  ایشان  است؛  قدوسی  شهید  فرزند  محترم،  فاضل 
مطلب را نسبت به عالمه طباطبایی رد کردند. بارها این موضوع 
در رسانه ها ثابت شده است؛ اما متأسفانه نمی دانم برخی به چه 
انگیزه ای مطلبی که مسجل و مستند نیست و قابل دفاع هم نیست 
که به عالمه طباطبایی نسبت داده شود را دائماً در موارد مختلفی 
طرح می کنند. اصاًل با توجه به روحیه، تقوا و عرفان باالی عالمه 
طباطبایی، ما باور نمی کنیم چنین تعبیراتی بر زبان ایشان جاری 
شود. بسیار بسیار مؤدب و باحیا بودند. بسیار مواظب خودشان 
بودند. بارها آقای حسن زاده در درس می فرمودند که مراقبت 

کردن از خود را ما از عالمه طباطبایی آموختیم.

از چنین شخصیتی، همچون سخنی بعید است.
در بزنگاه ها و ابتالئات مردمی پس از انقالب معموالً اظهارنظری 
از سوی ایشان یا نبوده و یا اطالع رسانی نشده است؛ منظور در 
مواردی است که مردم یا قشری از آن ها، نظرات و مواضعشان، 
بعضاً در تقابل با حاکمیت قرار گرفته؛ این نوع رفتار را چطور 
ارزیابی می کنید؟ آیا اطالعی از مواضع ایشان در این موارد 

در دست هست؟
بررسی  بخش  دو  در  را  مطلب  این  باید 
کالن  به  مربوط  نخست  بخش  کنید؛ 
به  که  است  ظلم هایی  -خدای ناکرده- 
برخی مردم می شود؛ و بخش دوم موارد 

غیر کالن و جزئی است.
همان طور که اشاره کردم، ایشان در متن 
کارها و ظلم های کالنی که نسبت به مردم 
مثاًل  داشتند؛  حضور  می شد،  داشته  روا 
خدمت امام رسیدند که باید چه کنند و وظیفه 
چیست؟ و یا در زمان جبهه، خودشان لباس بسیجی 
می پوشیدند و مشوق جبهه ها بودند و . در جریان آمل و حمله 
منافقین و کمونیست ها هم، در بسیج مردم آمل واقعاً مؤثر بودند. 
پس در موارد کالن، حضور جدی داشتند. در جریان پیام امام 
به روحانیت که در حوزه ها طوفانی بپا کرده بود، یادم است که 

ایشان صحبت کرد و تجلیل کرد.
ولی یک مواردی مربوط به جزییات است؛ در این موارد ممکن 
است یک شخصی این ها را ظلم بداند و شخص دیگری، آن ها را 
در آن حد ظلم نداند که اظهارنظری کند. یا ممکن است یک نفر 
نسبت به دیدگاه و اجتهاد و نظرش احساس کند اگر در موردی 
صحبت کند، اثری ندارد. اآلن اگر با علمای بزرگوار ما صحبت 
کنید در مورد مظالم و ناهنجاری ها و نارسایی هایی که در جامعه 
وجود دارد، برخی از آن ها پاسخشان  همین خواهد بود؛ ممکن 
است که نپذیریم و پاسخی به پاسخ آن ها دهیم؛ اما نظریه شان 
است و ممکن است باور داشته باشند سطح این موارد آن قدر باال 
و وسیع نیست که وارد شوند و صحبتی کنند. یا گاهی می گویند 

 این نکته در مورد عالمه حسن زاده 
ایشان  نکنیم که  فراموش  را  آملی 
قریب به سه دهه کسالت داشته اند؛ 
جامعه  و  عرصه  درون  واقعًا  یعنی 
حضور نداشتند و مشغول درمان و 

دارو و بیمارستان بودند.
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و  عرفا  و  مراجع  و  علما  سیره 
متفاوت  یکدیگر  با  ما  فیلسوفان 

است؛ نمی شود آن ها را باهم مقایسه 
کرد. این ها بستگی به تشخیص افراد 
دارد که خودشان چگونگی وظیفه را 

تشخیص داده و عمل می کنند.

»می بینیم که اگر وارد شویم یکسری اصولی مانند امنیت ملی 
و - در مخاطره قرار می گیرند. به تعبیر حقوقی پاسخ می دهند که 

»ما اهم و مهم می کنیم که کدام مورد مهم تر است«.
 این نکته در مورد عالمه حسن زاده آملی را فراموش نکنیم که 
ایشان قریب به سه دهه کسالت داشته اند؛ یعنی واقعاً درون عرصه 
و جامعه حضور نداشتند و مشغول درمان و دارو و بیمارستان 
بودند. شخصیتی که در سن حدود 80 سالگی و تحت امراض 
مختلفی بسر می بر د، واقعاً توقع باالیی است که ما انتظار داشته 
باشیم در هر جزییاتی که در نظام پیش می آید یا در جامعه پیش 

می آید، اظهارنظر بفرمایند.
به هرحال ایشان در آن موارد کالِن مورداشاره، امتحان خود را پس 
داد. حتی در شرح نهج البالغه خود بنام »منهاج البراعه« که قبل از 
انقالب هم نوشته شده است، با اشاره به اینکه مأموران معاویه 
به خانه های مردم می ریختند و به حریم آن ها تجاوز می کردند 
می نویسند: شکستن حریم خصوصی شهروندان به شدت محکوم 
است. این متن مربوط به اواخر دهه 40 و اوایل 50 است؛ اما 

همان طور که گفتم نباید عالمان را در مقایسه باهم قرار دهیم 
و بگوییم که یکی از دیگری بیشتر مطرح است. 

همه شان  و  است  مختلف  دیدگاه هایشان 
مجتهدند.

نسبی  سالمتی   ۷0 دهه  در  ایشان  مثاًل 
داشتند؛ اما در جریاناتی که در دهه۷0 
شاهدش بودیم هم هیچ وقت اظهارنظری 

نکردند؟
عرض کردم که این ها جزو موارد جزئی 
است و نه موارد کالن. در جزییات، بستگی 

به تشخیص افراد دارد و خودشان می دانند. ما 
همین قدر می دانیم که ایشان  همراه نبوده است با آنچه 

خدای ناکرده به عنوان ظلم  یا حتی آنچه خروجی اش ظلم بوده 
است- روا داشته شده است. ما اآلن شاهدیم که بعضی از آقایان، 
ایشان  از  هیچ کس  می کردند.  تأیید  را  مسائل  برخی  متأسفانه 
حتی یک مورد هم ندیده است که در ناهنجاری های سیاسی 
یا اجتماعی که در طول دهه 70 داشتیم، باواسطه یا بی واسطه از 
ایشان شنیده باشند که یک رفتار غیر صحیحی را همراهی کرده 
باشند و نسبت به آن حتی با ایماواشاره هم تأیید کرده باشند. این 
موضوع بسیار مهمی است که علمای بزرگوار و عالمان رحمانی 
ما همراهی نکنند. همراهی نکردن با ناروایی هایی که در بخشی 
از حکومت ها قرار می گیرد و برخی زمامداران انجام می دهند، به 
نظر من یکی از بزرگ ترین وظایف علمای حوزه است که دارند 

انجام می دهند.
نقدی که وارد می کنند این است که با توجه به جایگاه و 
اثرگذاری که این علما دارند و پیش از انقالب هم داشته اند و 
برخی از آن ها، از این اثرگذاری استفاده هم کرده اند در جریان 

مبارزات، این سکوتی که اآلن اشاره می کنید }و می گویید 
که{قابل تحسین است، چون عدم همراهی را نشان می دهد، 
آیا این سکوت قابل نقد نیست؟ چون ما تأثیری هم از این 

سکوت -حداقل به طور ملموس- نمی بینیم.
بله! قبول دارم؛ سکوت قابل نقد است. همه عالمان و اندیشمندان 
موظف اند که در مقابل ظلم سخن بگویند و این وظیفه ای است 
که امیرالمؤمنین در نهج البالغه به عهده علما گذاشته است که 
علما نسبت به ظالم سکوت نمی کنند؛ نسبت به گرسنگی مظلوم 
حاضر به سکوت نیستند؛ اما عرض من این است که ما باید 
سکوت را معنا کنیم. یک وقت سکوت خود بلندترین فریاد است 
و یک وقت هم خاموشی است و چیز خوبی نیست. آنجایی که 
سکوت علمای حوزه و یا اندیشمندان دانشگاه، خاموشی محض 
باشد و به نوعی تأیید ظلم، هیچ کسی عقاًل نمی تواند آن را تأیید 
کند؛ اما اگر سکوت، خودش در جایی فریاد بلندی بود؛ عالمت 
این بود که این بزرگواران طبق مصالحی -مثاًل حفظ مصالح 

ملی- صحبت نمی کنند، اما سکوتشان  هم معنا دارد.
چطور می توان این معنا را خوانش کرد؛ با توجه به اینکه این 
مطلب را شاید بتوان به پیش از انقالب هم تعمیم 
داد که مثاًل روحانیون و علمایی که نقد داشتند، 
می توانستند در مواقعی سکوت کنند و این 

سکوت تبدیل به فریاد بلندی شود؟
زمینه پیش از انقالب با پس از آن متفاوت 
است وقتی زمینه متفاوت شد ما نمی توانیم 

مقایسه کنیم.
انقالب  از  پس  چون  که  نمی کنید  فکر 
حکومت دینی تشکیل شده، باید حساسیت 
علما و مراجع نیز به نسبت باالتر می رفته }باشد{؟
بله؛ اما یک علت همین است که زمینه متفاوت شده است؛ 
حکومت سابق نوع دیگری از حکومت بود، یک نوع حکومت 
غاصبانه بود. مردم در آن هیچ نقشی نداشتند، نه اقلیت و نه 
اکثریت؛ و حاکمان بر اساس ارتباطاتی که داشتند، خودشان طبق 
خواسته های خود عمل می کردند؛ افکار و سلیقه های مختلف 
علما هم در نقطه ای مشترک به نام مبارزه جمع می شد. ما قبل 
از انقالب داشتیم که افراد مختلِف مبارزی بودند. در سیاسیون 
هم، از چپی های آن روز - کمونیست ها و توده ای ها و نیروهای 
سازمان مجاهدین- بودند تا مذهبی ها؛ همگی در نقطه ای مشترک 
مبارزه می کردند؛ اما اآلن زمینه متفاوت است و به همین دلیل باید 

نسبت به این تفاوت ارزیابی کنیم.
دوم اینکه شخصیت افراد را هم نمی شود مقایسه کرد. بعضی 
بزرگان ما هستند که در وضعی که طبق دیدگاه و اجتهاد خود 
وارد  برسد،  استخوان  به  کارد  تعبیری،  به  و  می دانند  صالح 
می شوند؛ بعضی دیگر زودتر وارد می شوند و در جامعه اظهارنظر 
می کنند. مهم این است که ما نگاه کنیم که نظرات و صحبت های 
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عالمان و اندیشمندانمان در موارد کالن و در موارد جزئی و 
همچنین سکوتشان در این موارد، به چه معناست. در آن زمینه ها 
که قرار می گیریم، سکوت افراد را می توانیم تعریف کنیم که آیا به 
معنی تأیید رویه های نارواست و یا تأیید نیست و حتی می تواند 

یک نوع اعتراض خاموش باشد.
روایاتی از کرامات عالمه حسن زاده مطرح می شود در جامعه، 
چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب، مثاًل در اشعار 
خود ایشان؛ این روایات را چطور می توان تحلیل کرد؟ واجد 
چه اثرات و ویژگی هایی در جامعه می توانند باشند؟ در مورد 

مرحوم آیت اهلل بهجت هم چنین روایاتی وجود داشت.
من در مورد آقای بهجت چون ارتباطی نداشتم، اطالعی هم 
ندارم؛ اما در مورد مرحوم حسن زاده -استادمان- ایشان از اینکه 
چیزی در مورد خودشان بفرمایند -حتی در جلسات خصوصی 
درس- پرهیز می کردند و چیزی را}بیان{ نمی کردند. چند سالی 
که خدمتشان بودیم و من درس خصوصی عرفان  هم نزد ایشان 
می رفتم، نادر پیش آمده بود که یکی دوتا ماجرا را اشاره کردند. 
آن را هم تأکید می کردند که این ها را دکان نکنید و جایی ذکر 
نشود. بازهم در یک گزارشی که در انصاف نیوز منتشر شد و 
درباره ی سکان داران عرفان و دکانداران عرفان بود، توضیح دادم 
که متأسفانه گاهی بعضی، خودشان برای خود دکان باز می کنند 
و کراماتی برای خود ذکر می کنند؛ و گاهی هم مریدهایشان راه 

می افتند و کرامت سازی می کنند؛ هردو غلط است.
جناب آقای حسن زاده مورد اول را که نداشت و اصاًل چنین 
چیزی نبود؛ حاال البه الی کتاب ها و اشعارش -که آن را هم مگر 
چند درصد مردم می بینند مثاًل یک اشاره داشته باشند-آنهم نه 

صریح- که خداوند چنین خوابی نصیب ما کرد.
یا مثاًل کتابی ایشان نوشته است به نام »عیون مسائل النفس«، 
حدود ۹00 صفحه است؛ در یک جایی ایشان اشاره ای کرده 
است که من می خواستم طلبه شوم خواب امام رضا )ع( را دیدم.
نبود که بخواهد چنین  ایشان  نادر است و رویه  این ها خیلی 
مواردی را مطرح کند؛ اما متأسفانه برخی مسائل به دست افراد 
می افتد، حال یا به این خاطر که خود را مطرح کنند و یا انگیزه های 
دیگری دارند؛ گاهی دروغ ها هم کنار یک راستی قرار می گیرد و 
مطرح می کنند. این ها اصاًل قابل اعتماد نیست و همان زمان  هم 
که پیش می آمد، ایشان گاه با لبخند و گاه با عصبانیت نسبت به 

این چیزهایی که نقل می شد اظهار نارضایتی و ناراحتی می کرد.
موضوعی مطرح شده بود که عالمه دو کتاب شعر دارند که 
گفته بودند یکی را خودشان خطاب به خدا نوشتند و یکی را 
هم در الهاماتی، پاسخ خداوند به ایشان بوده است. در این 

مورد هم توضیحی دهید؟
ایشان یک وقتی می فرمودند که وقتی تهران درس می خواندند 
)شاید در دهه 30(، شرایط اقتصادی بسیار برایشان تنگ بوده 
است و برای پیدا کردن خانه به مشکالتی برمی خورند و در اتاق 

یک مسافرخانه، خانواده  را می برند و زندگی می کنند. خانه به 
ایشان نمی دادند.

می فرمود هم دلشان سوخته بوده و هم شوخی شان گل کرده بوده 
است و شبی می نشینند با خدا در قالب شعر مناجات می کنند. 
به  این شعرها را می خواندند و می خندیدند و  از  بخش هایی 
تعبیری، شوخی های بانمکی است که عرفا دارند و مخصوص 
ایشان  هم نیست. به مناجات های خواجه عبداهلل انصاری هم 
که نگاه کنید، چنین شوخی هایی دارند. بعد هم می فرمودند که 
خداوند به من یک جواب داد که مثاًل باید صبر کنی و راضی 
باشی و تو از همه بیشتر سر سفره ما بودی و ؛ یعنی قالب آن 
روایات و آیاتی که در مورد بالیا و صبر و این ها آمده را ایشان 
به شعر درآورده بود. آن روزی که برای ما این موضوع را نقل 
کردند، تعدادی از اشعار را هم خواندند که بسیار جالب بود و یک 
مقداری هم رفقا و شاگردان ایشان خندیدیم. به هر صورتی چنین 

موردی بود و من بیش از این اطالعی ندارم.
روابطشان با رهبری چگونه بود؟ نظرشان در مورد رهبری 

چه بود؟
ایشان که نظر مثبتی داشت. مقام رهبری در دهه 70 که به آمل 
تشریف بردند، ایشان برای استقبال از مقام رهبری به آمل رفتند 
و بعد هم که کسالت داشتند مقام رهبری چندین بار از ایشان 
عیادت کرد؛ حتی در منزل. آقای حسن زاده بسیار آدم مؤدبی بود. 
مقام رهبری و مراجع که جای خود، ایشان حتی به افراد عادی 
خیابان  هم احترام می کرد. حتی اگر خدای ناخواسته به ایشان 
اهانتی هم می کردند، ایشان باز احترام می کرد و خیلی مؤدب بود. 
آدمی که بسیار مؤدب است و خیلی مواظب خودش است و در 
مراتب باالی معنوی قرار دارد و اهل سلوک و معرفت است، 
طبیعتاً به همه احترام می گذارد و شخصیت هایی که یک رتبه ای 

دارند را هم بیشتر احترام می کند.
حرف ایشان بر سر درس هم همین بود؛ به طورکلی و نه در 
مورد شخصی خاص که می فرمودند ما بافت کارمان درس و 
کار علمی است؛ هرکسی بتواند این کشور را اداره کند که ما 
به درسمان برسیم، ممنونش هستیم. مبنای ایشان این نظر بود. 
درزمان حضرت امام این بود و بعد از امام هم همین بود؛ که ما 
می خواهیم درس بخوانیم و تربیت نفوس و تعلیم و تعلم داشته 
باشیم؛ شرایط وقتی در جامعه برای کالس و درس و کارهای 

علمی و کتابخانه ها دایر باشد، ما ممنونشان هستیم.
پس غیر از آن نگاه کالن که ابتدای امر گفتم -که بسیار معتقد 
بودند در بخشی که اآلن واردش شدیم هم ایشان چنین اعتقادی 

داشت.
منبع متن:  مصاحبه انصاف نیوز با آقای سروش در تاریخ 9 

مهرماه 1400.
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در  و  داشت  برجستگی های مختلفی  آملی  آیت اهلل حسن زاده 
میدان های مختلف یک انسان فوق العاده بود؛ ازنظر جامعیت در 
علوم مختلف و ذوفنون بودن، انصافاً در عصر و زمان خود یک 
انسان ممتاز بود. درباره این امتیازات در هفته گذشته مطالب فراوانی 
مطرح شده است؛ مخصوصاً آنچه را که حکیم متأله و دوست 
دیرینه ایشان حضرت آیت اهلل جوادی آملی مطرح فرموده اند؛ ولی 
پرسشی که در اینجا مطرح است و من درصدد پاسخ دادن به 
این پرسش هستم این است که در کدام میدان، عالمه حسن زاده 
آملی به عنوان یک قهرمان شناخته می شود؟ در یک جنبه عالمه 
حسن زاده از دیگران جلوتر است و در این بحث امشب صحبت 
را به این جنبه اختصاص می دهم درحالی که امتیازات دیگر را 
مورد تأیید و تأکید قرار می دهم. آنچه در عالمه حسن زاده آملی 

بود، این بود که ایشان گام بلندی برای عمومی کردن برخی از 
علوم و معارف برداشت. علوم و معارفی که مخفی مانده بود؛ 
علوم و معارفی که در دست افراد نادر و خاص بود؛ معارفی که 
به عموم مردم نمی رسید. آیت اهلل حسن زاده برای اینکه این علوم 
و معارف را از انحصار بیرون بیاورد و به گوش مردم برساند، یک 
موفقیت ممتاز داشت؛ ازاین رو است که می توان گفت هر چه را 
دیگران مسکوت گذاشته بودند و به خواص اختصاص پیدا کرده 
بود، این سکوت را ایشان شکست و شکستن این سکوت کار 
بزرگ این مرد الهی بود. برای توضیح مطلب یکی دو نکته را 

به عنوان مقدمه اشاره کنم:
نکته اول: علوم انسانی دو گونه اند: علومی که جنبه عمومی و 
رسمی دارد؛ مثل فقه، تفسیر، کالم، درس های عمومی، کتاب هایی 

محمدسروش محالتی  
 |  فقیه و استاد حوزه و دانشگاه

سخنرانی

قهرمان شکسِت سکوت
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که در دسترس عموم مردم است. همه می توانند از فقه آگاهی 
پیدا کنند؛ اساتید فقه در دسترس هستند و از مباحث عمومی 
تلقی می شوند. کتاب های فقهی، تفسیری، حدیثی به وفور در 
دسترس همه مردم هست. قسم دوم، علومی است که منحصر 
به افراد خاصی است و با محدودیت هایی مواجه است و افراد 
خاصی توفیق پیدا می کنند که این علوم را تحصیل کنند و به 
دست بیاورند. فلسفه این گونه است؛ عرفان این گونه است؛ علوم 

دیگری را که اصطالحاً علوم غریبه می نامند، این گونه هستند.
حوزه های  در  پیوسته  هرچند  علوم،  از  دوم  قسم  دوم:  نکته 
علمیه و در میان علماء بوده و هست، ولی برای عمومی شدن 
و عمومی کردن آن ها موانعی وجود داشته؛ گاه درس عمومی 
فلسفه با مشکل مواجه می شده و تعطیل می شده است تا چه 
برسد به مباحث باالتر مثل مباحث عرفان نظری. شرایط عمومی 
حوزه های علمیه در یک قرن اخیر به خصوص از زمانی که حوزه 
بزرگوارش  مؤسس  که  سال 1300  از  یعنی  شد،  تأسیس  قم 
مرحوم آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم هجرت 
کرد و این حوزه را تأسیس کرد، شرایط برای علوم عقلی، شرایط 
مساعدی نبود. درحالی که فقه و اصول رواج پیدا می کرد، در قبال 
آن، معارف عقلی و عرفانی نه تنها در حاشیه بلکه در غربت و در 
انزوا بودند؛ نوعی بدبینی نسبت به این معارف ترویج می شد و 
رفتن سراغ این علوم، برای طلبه ها سخت و دشوار بود. پیشکار 
مؤسس حوزه، مرحوم حاج میرزا مهدی بروجردی، از کسانی بود 
که به شدت با گرایش طالب به مباحث عقلی مخالفت می کرد. 

این قصه و ماجرا را حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه، امام 
خمینی، چند بار مطرح کرده اند و نشان می دهد که مسئله برای 
ایشان چقدر دارای اهمیت بوده و خاطره ای تلخ}بوده{ که از 
ذهن ایشان محو نمی شده است. این قصه و ماجرا را یک بار 
در کتاب اربعین متذکر شده اند، بار دیگر در یک سخنرانی با 
مسئولین حوزه مطرح فرموده اند، بار دیگر در جلسه تفسیر سوره 
حمد متذکر و یادآور شدند؛ قصه از این قرار است که حکیمی 
و فیلسوفی بزرگ در سال 1304 در قم از دنیا می رود؛ میرزاعلی 
اکبر ِحَکمی یزدی؛ چهار سال از تأسیس حوزه گذشته بود؛ امام 
خمینی هم از کسانی بود که در درس هیئت و ریاضیات او 
شرکت کرده بود. افراد دیگری که رتبه علمی باالتری داشتند 
و آمادگی بیشتر، در همان سال های آغازین حوزه در درس های 
باالتر میرزاعلی اکبر یزدی حضور پیدا می کردند؛ شخصیت هایی 
مانند مرحوم آیت اهلل سید محمدتقی خوانساری. به هرحال میرزا 
از دنیا رفت؛ زمان و دوره حاج شیخ بود؛ مجلس ترحیم برای 
او برگزار کردند. یکی از علماء، وعاظ و مقدسین در قم منبر 
رفت. مجلس فاتحه یک فیلسوف و حکیم؛ منبرِی پرآوازه شهر 
قم در حوزه قم وقتی می خواهد از این فیلسوف بزرگ تعریف 
کند، تعبیری که به کار برد این بود که من دیدم میرزا علی اکبر 
قرائت قرآن داشت، قرآن می خواند؛ یعنی جو و فضای عمومی 

و بلکه فضای خاص حوزه به این سمت وسو رفته بود که اگر 
کسی فلسفه می خواند، انگار مخالف با قرآن می شود. انگار قرائت 
قرآن را کنار می گذارد و حاال وقتی می خواهند از این فیلسوف 
تعریف کنند و او را احترام کنند، می گویند ایشان را دیدیم که 
قرآن می خواند! چند جا حضرت امام این مطلب را آورده اند برای 

هشدار دادن به این که وضع گذشته این گونه بود.
در جلسه پنجم سوره حمد حضرت امام این طور فرمودند: ما 
آمدیم قم؛ مرحوم آمیرزا علی اکبر حکیم، خدا رحمتش کند در 
قم بود؛ یکی از مقدسین )آن را هم خدایش رحمت کند( گفته 
بود ببین که اسالم به کجا رسیده است که در خانه  علی اکبر باز 
شد. اینکه یک حکیمی در حوزه علمیه درس فلسفه بگوید، 
یک فاجعه برای اسالم تلقی می شود و یک عالم اظهار تأسف 
می کند که چرا درِ خانه میرزا باز شد. امام در ادامه فرمودند علماء 
می رفتند آنجا درس می خواندند؛ مرحوم آقای خوانساری )سید 
احمد(، مرحوم آقای اشراقی. بعد از اینکه ایشان فوت شده بود، 
گوینده شان در منبر گفته بود که من خودم دیدم قرآن می خواند. 
مرحوم شاه آبادی ناراحت شده بود، این چه تجلیلی است از یک 
عالم بزرگوار! در کتاب اربعین هم حضرت امام نام نبردند؛ ولی 
اشاره می کنند و إلی اهلل المشتکی که واعظ شهر با آنکه اهل علم 
و فضل است، در باالی منبر در محضر علماء و فضال می گفت 
فالنی با آنکه حکیم بود، قرآن هم می خواند. این به آن می ماند که 
بگوییم فالن پیامبر بااینکه پیامبر بود، اعتقاد به مبدأ و معاد }هم{

داشت.
وجهه حکمت تا چه برسد به وجهه عرفان، این گونه در میان 
فضایی  چنین  در  و  بود  شده  منکوب  و  مخدوش  حوزویان 
مگر کسی جرئت می کند که کتاب فلسفه و عرفان را زیر بغل 
بگیرد، مراجعه کند و مطالعه کند و در نزد استادی بیاموزد. )این 
فضای آن دوره است( دوره  بعد، دوره زعامت آیت اهلل بروجردی 
رحمه اهلل علیه است که برخوردهایی با مرحوم عالمه طباطبایی 
اعلی اهلل مقامه صورت گرفت. معروف و مشهور است که چرا 
حکمت متعالیه درس می دهی و اگر می خواهی درس بدهی، 
به جای کتاب های صدرالمتألهین، فلسفه مشاء را باید تدریس 
کنی؛ و محدودیت هایی که در آن زمان  هم وجود داشت تا جایی 
که به تعطیلی درس می انجامید. این تازه مربوط است به فضای 
فلسفه؛ یعنی صرفاً بحث های عقلی و استداللی. ازاینجا می توان 
حدس زد که اگر یک عالمی، حکیمی و عارفی نه فلسفه، بلکه 
بخواهد عرفان درس بدهد، با چه محدودیت هایی مواجه است و 

چه مجاهده ای باید صورت بگیرد.
استاد بزرگوارمان مرحوم آیت اهلل انصاری شیرازی رحمه اهلل علیه 
یکی از شاگردان عالمه طباطبایی بود و در آن حلقه خصوصی 
عالمه حضور داشت؛ حلقه ای که تعداد آن ها به ده نفر بیشتر 
به صورت  آن ها  برای  را  مباحث  از  برخی  نمی رسید و عالمه 
خصوصی تدریس کرد. مثل یک متن عرفانی »تمهیدالقواعد«. 
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جلسه خصوصی دیگری هم عالمه طباطبایی داشتند، آن هم با 
افراد بسیار محدودی که آنجا حافظ را شرح می کردند.

انصاری شیرازی می فرمودند یک روز خدمت عالمه  آیت اهلل 
طباطبایی بودیم؛ در همان حلقه چندنفره خصوصی و مخفیانه، 
مجموعه  که یک  راز«  »گلشن  کتاب  طباطبایی  جلوی عالمه 
تا عالمه  وارد جلسه شد؛  آقایان  از  یکی  بود؛  است،  عرفانی 
طباطبایی متوجه شد که یک غریبه ای دارد وارد می شود، کتاب 
گلشن راز را زیر پتو گذاشت که دیده نشود. گلشن راز را زیر 
پتو گذاشت که نبینند؛ متوجه نشوند که عالمه طباطبایی برای 
شاگردانش گلشن راز خوانده است. همه چیز در خفاء و تقیه؛ 
همه چیز از معارف عقلی و عرفانی به عنوان یک سّر و پنهانی تلقی 
می شود. این ها مقدمه ای است برای اینکه من فضا را تا حدودی 
ترسیم کنم و بعد توضیح بدهم آن کاری را که عالمه حسن زاده 
آملی رضوان اهلل تعالی علیه انجام داد، آن یک کاری بی مثل و 
بی مانند بود؛ خود عالمه ]طباطبایی[ هم نتوانسته بود انجام دهد.

بعدازاینکه مرحوم عالمه طباطبایی رضوان اهلل تعالی علیه از دنیا 
رفت، شخصیت هایی در مورد ایشان صحبت کردند؛ یکی از 
کسانی که صحبت کرد، آیت اهلل جعفر سبحانی بود که گفت: 
بله عالمه طباطبایی حکمت متعالیه و اسفار را درس گفتند ولی 
مباحث معاد را که در آخر اسفار هست، آن مباحث را عالمه 
این مطلب،  بود.  ایشان  این فرمایش  نکرد.  طباطبایی تدریس 
مطلب درستی نبود؛ نه اینکه عالمه تدریس نکرد، ]بلکه[ تدریس 
عمومی نکرد؛ مباحث را تا مباحث نفس و مباحث مرتبط با معاد 
رساند، آنجا درس عمومی اسفار تعطیل شد و عالمه طباطبایی 
بحث معاد اسفار را به جلسه خصوص برد که همین تعداد خاص 
از شاگردان مثل مرحوم حسن زاده آملی، آیت اهلل جوادی آملی، 
آیت اهلل ابراهیم امینی، آیت اهلل انصاری شیرازی و چندنفری مانند 
این ها حضور داشتند. حتی بحث معاد را عالمه طباطبایی نتوانست 
در حوزه  علمیه مطرح کند. اتهامات از این طرف و آن طرف شروع 
شود که کسی که دارد این بحث را مطرح می کند؛ نکند در مسأله 
معاد جسمانی، نظر مشهور را قبول نداشته باشد، نظر دیگری 

داشته باشد، تفسیر دیگری ارائه دهد.
مرحوم آیت اهلل حسن زاده آملی در سال 42 درحالی که تقریبًا 
تحصیالت علمی اش در معقول و منقول به کمال خودش رسیده 
بود، از تهران به قم مهاجرت کرد و در حوزه علمیه قم تدریس 
را آغاز کرد. آقای حسن زاده با بقیه اساتید که در حوزه قم بودند، 
یک تفاوت داشت و آن تفاوت این بود که حسن زاده، از حوزه 
فلسفی و عرفانی تهران آمده بود و فضای تهران و حوزه تهران 
و آزادی های فکری و عقلی که آنجا در حوزه وجود داشت، او 
را به گونه ای پرورش داده بود که وقتی وارد حوزه قم شد، این 
محدودیت ها را به حداقل رساند؛ نمی توانم بگویم به طورکلی 
نادیده گرفت؛ اما می توانم عرض کنم که  این بزرگوار برای طرح 
این مباحث، بحث تدریس، تألیف و سخنرانی کردن و بیان کردن، 

یک گام های جدی برداشت و از اقران امثال خودش پیش تر آمد. 
این متون را اوالً شروع کرد به تدریس؛ نه یک بار، نه دو بار، نه 
سه بار. تمهید القواعدی را که عالمه طباطبایی یک بار در آن حلقه 
محدود تدریس کرده بود، عالمه حسن زاده چهار مرتبه تدریس 
کرد. فصوص الحکم که درسش اصاًل یک درس قاچاق تلقی 
می شد و در حوزه علمیه قم برادر عالمه، آقای آسید محمدحسن 
الهی طباطبایی برای برخی از خّصیصین و شاگردان مخصوصش 
مخفیانه تدریس کرده بود، حضرت آقای حسن زاده چهار بار 
این متن را تدریس کرد. کتابی که اصاًل درس گرفتنش سخت و 
دشوار بود، نام آوردن از آن سخت و دشوار بود، »مصباح االنس« 
حسن زاده  آیت اهلل  هست،  نظری  عرفان  در  سوم  متن  که  را 

تدریس کرد.
این گام اول بود که در بین نخبگان حوزوی، این متون مطرح 
بشود و این بحث ها زنده بماند. اما او به این اکتفا نکرد؛ گام 
دوم این است که باید این مباحث حتی االمکان از چهارچوب 
حوزه های علمیه بیرون برود و باید دیگران  هم از این معارف 
اطالع پیدا بکنند. هربار که تابستان به آمل می رفت و سفر می کرد، 
باز می کرد و همین سنخ  برای مردم  بساط بحث و درس را 
مباحث را برای عموم مردم می گفت؛ یعنی سنخ مباحثی که در 
حجره هم برخی جرئت نمی کردند برای طلبه ها مطرح کنند، 
این ها را عمومی کرد. این مقدار از آثاری که این بزرگوار در 
این زمینه ها دارد }بی سابقه است{. حاال آن تحقیقات علمی که 
کرده است، اینکه این نَُسخ خاص از این متون ِحَکمی و عرفانی 
در اختیارش بوده، مقابله کرده، تحشیه و تعلیقه زده، آن کارها 
از گذشته کم وبیش در بین علماء وجود داشته است؛ ولی آقای 

حسن زاده آمد این معارف را مکشوف و برمال کرد.
این اتفاقی بود که برخی از بزرگان در حوزه تهران شروع کرده 
بودند؛ چون حوزه تهران با پراکندگی هایی که داشت، با اساتید و 
مشایخی که از گذشته داشتند، با عدم حضور مرجعیت به عنوان 
یک قطب منحصربه فرد برای تصمیم گیری درزمینه برنامه های 
درسی، با توجه به این عوامل، زمینه های آزادتری داشت. یک 
عرفان  تدریس  تهران  در  قمشه ای  محمدرضای  آشیخ  زمانی 
می کرد. همین متون عرفانی را تدریس می کرد که آن وقت یک 
بزرگواری مثل جهانگیرخان قشقایی، نام قمشه ای را بشوند و از 
اصفهان حرکت کند و به تهران بیاید و ده سال در تهران بماند تا 
مباحث عرفانی را از مرحوم آشیخ محمدرضای قمشه ای استفاده 

کند.
بعد از او، شاگردان بزرگی که او تربیت کرد که در رأس آن ها 
میرزا هاشم اشکوری هست؛ و بعد از او شاگردانی که اشکوری 
تربیت کرد، علمای بزرگی مثل مرحوم آیت اهلل شاه آبادی، مثل 
مرحوم میرزا احمد آشتیانی و بزرگان دیگری مثل مرحوم میرزا 
مهدی آشتیانی؛ این بزرگان را ایشان تربیت کرد. این فضای حوزه 
تهران بود؛ سابقه و پیشینه ای که در این حوزه بود، بعالوه حکمای 
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بسیار برجسته و نابی مثل آقاعلی مدرس رضوان اهلل تعالی علیهم 
اجمعین. حسن زاده آملی در این فضا تنفس کرد؛ با این فرهنگ 
آشنا شد. خود مرحوم شاه آبادی اصاًل سبکش همین طور بود. 
جلسه پنجم از تفسیر سوره حمد امام خمینی این مطلب را 
فرمودند )جلسه آخری بود که بعد این بحث متأسفانه ادامه پیدا 
نکرد(؛ آنجا فرمودند آیت اهلل شاه آبادی رحمه اهلل علیه برای مردم 
عادی، برای کسبه، همین مباحث خاص، همین مباحث عمیق و 
دقیق عرفانی را بیان می کرد؛ در مسجد صحبت می کرد. یک بار 
امام خمینی می فرمایند من به ایشان عرض کردم که این مباحث را 
برای این ها )این کسبه( مطرح می فرمایید؟ عین جمله ای که امام 
نقل می کنند: بگذار این کفریات به گوششان بخورد. یک عده ای 
از بزرگان ما بودند که این ها کتوم بودند و این گونه معارف را سّر 
تلقی می کردند که نباید این مباحث را برای عامه مردم مطرح 
کرد؛ حاال یا به خاطر موانعی که احساس می کردند در طرح 
این مباحث وجود دارد؛ یا به خاطر اینکه مردم ظرفیت و قابلیت 
ندارند؛ یا هر عذر دیگری که داشتند. ولی مرحوم شاه آبادی گفته 
بگذار کفریات را مردم بشنوند؛ کاسب است بگذار کفریات را 

بشنوند.
تِز مرحوم آیت اهلل حسن زاده آملی همین بود. همان جمله ای که 
شاه آبادی گفت: »بگذار کفریات به گوش مردم برسد«. چرا نبینند 
و چرا نفهمند؟! البته انقالب اسالمی که به پیروزی رسید، حضرت 
امام یک خیزی برداشتند که این معارف از مهجوریت بیرون بیاید 
و جنبه عمومی پیدا کند و این کفریات به گوش مردم برسد. گام 
نخست که ایشان برداشتند، تفسیر سوره حمد را شروع کردند 
که عیناً همین معارف است؛ آنچه را که در این کتاب ها، صحف 
عرفانیه، عرفای بزرگ مطرح کرده اند، حضرت امام تقریر کردند 
در سطحی که برای مردم قابل فهم باشد. ولی فرمودند الحمدهلل، 
حمد را منحصر می کند به حق تعالی؛ چیز دیگری وجود ندارد 
که استحقاق برای حمد داشته باشد؛ اما متأسفانه یک موجی از 
مخالفت ها شروع شد و موانعی به وجود آمد و باألخره حضرت 
امام در جلسه پنجم از تفسیر سوره حمد، درحالی که وعده داده 
بودند این بحث را ادامه خواهند داد، این بحث دیگر ادامه پیدا 

نکرد.
آن جمله ای را که ایشان از مرحوم شاه آبادی نقل کردند، بعد از 
نقل این مطلب، این آخرین جمالتی است که در تفسیر سوره 
حمد امام فرمودند. خب ما چنین اشخاصی داشتیم )یعنی مثل 
شاه آبادی(؛ حاال به سلیقه من درست درنمی آید، دلیل نمی شود که 
بگویم این ها اشتباه است. )اشاره کردند که بعضی ها قبول ندارند؛ 
چون قبول ندارند تخطئه می کنند. امام فرمود شما نمی فهمید؛ 
شما قبول ندارید، حق تخطئه ندارید که بگویید اشتباه است. بعد 
فرمودند وقتمان تمام شد برای دفعه بعد. دفعه بعدی که هرگز 
تحقق پیدا نکرد؛ اما آنجا در همان جلسه پنجم، حضرت امام 
این مطلب را فرمودند؛ بعدازاینکه مقدماتی را در مورد بسم اهلل 

و الحمدهلل اشاره کردند، بعد فرمودند این مقدمه برای این بود 
که اگر عمری باشد و اگر ما هم یک وقتی یک احتمالی دادیم، 
نگویید این تعبیرات عرفا را شما دوباره به میدان آوردید. حضرت 
امام تازه داشت برای بحث زمینه چینی می کرد؛ زمینه ها را فراهم 
ناراحت  کرد که اگر این مباحث عرفانی را ما مطرح کردیم، 
نشوید و نگویید این تعبیرات عرفا را دوباره به میدان آوردید. 
خیر، باید بیاید؛ یعنی باید این مباحث را زنده کرد. امام درس 
خصوصی برای اشخاص در خانه اش نمی داشت که »باید بیاید«، 
یعنی باید بیاید برای خواص مطرح شود؛ تلویزیون جمهوری 
اسالمی نشان می داد و امام عزم کرده بود که این مباحث را به 
گوش مردم برساند و با تأکید فرمود »باید بیاید«؛ یعنی این مباحث 

باید به میدان بیاید و به گوش مردم برسد.
گام دوم را حضرت امام در نامه به رهبر اتحاد جماهیر شوروی، 
گورباچوف، برداشت؛ پیام مفصلی که فرستادند، این مسئله را 
مباحث عقلی  اشاره کردند  به گورباچوف  اول  مطرح کردند. 
ابن سینا را. برو علیت را ببین ابن سینا چگونه تحلیل کرده؛ بعد 
رفتند سراغ حکمه االشراق و فلسفه سهروردی )این دو( و سه: 
رفتند سراغ حکمت متعالیه و اسفار و نمونه هایی از هرکدام از 
این ها را مطرح کردند که یک عده ای از نخبگانتان را بفرستید 
این ها را بفهمند یا یاد بگیرند. این سه مرحله: حکمت مشاء و 
اشراق و حکمت متعالیه. بعد نوبت به ابن عربی رسید؛ تعبیر 
عوض شد، لحن کالم تغییر پیدا کرد؛ آنجا قواعد فلسفی ای مثل 
بحث از علیت را امام اشاره کردند و خودشان توضیح دادند؛ خود 
حضرت امام مطرح کردند و توضیح دادند؛ اما اینجا که رسیدند، 
فرمودند اینجا مطلب باریک ترازمو هست و باید نخبگانتان را 
بفرستید به قم تا این ها این حقایق را بفهمند؛ و آن وقت تعبیری 
که درباره ابن عربی به کار بردند »دیگر شما را خسته نمی کنم و از 
کتب عرفا و به خصوص ابن عربی نام نمی برم که اگر خواستید از 
مباحث این بزرگ مرد مطلع شوید، چندتان از خبرگان تیزهوش 
خود را که در این گونه مسائل قوی اند را راهی قم گردانید تا پس 
از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک ترازموی منازل 

معرفت آگاه گردند.«
این وضعی بود که ما داشتیم. این عزم امام را نشان می داد که 
یک پیام جهانی دارد می فرستد. نخبگان جهان، متفکران داخل 
به همه دارد اعالم  و خارج را به خود دارد جذب می کند و 
باب  در  را  مو  ز  باریک تر  نکته های  که  »بزرگ مردی  می کند 
بگیرید.«  یاد  بیایید  و  هست  عربی  ابن  کرده،  مطرح  معرفت 
متأسفانه حوزه علمیه و علمای ما نتوانستند این پیام را بگیرند 
و همراه با حضرت امام حرکت کنند. باز این مباحث ماند و 
ماند و ماند. آن جوری که می بایست مطرح نشد و به نتیجه 
نینجامید. می خواهم عرض کنم یک وضع و محدودیت هایی قبل 
از انقالب داشتیم که از زمان حاج شیخ، زمان آیت اهلل بروجردی، 
زمان عالمه طباطبایی، قبل از انقالب تا انقالب. گمان می رفت 
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که بعد از انقالب می توان تغییری به وجود آورد و این معارف 
را در حوزه علمیه زنده و در سطح جامعه منتشر ساخت. امام در 
شرایطی بود که محدودیت های زیادی داشت و می بایست این 
مالحظات را به هرحال توجه بکند؛ وقتی علمای مشهد می آیند و 
تهدید می کنند، وضع اجتماعی و فرهنگی و اختالفات را ممکن 
است زنده بکنند و امام به مصلحت نداند. این ها مشکالتی بود 
که وجود داشت. ولی یک تن در این میدان وارد شد. )اساتیدی 
بودند، ما هم خدمتشان می رسیدیم، استفاده می کردیم؛ اما در یک 
اتاق کوچک. کتاب را کسی نباید ببیند. افراد نباید اطالع پیدا 
کنند(؛ اما آن درسی که گسترده تر بود، دیگر جایی برای تقیه نبود؛ 
دیگر در آن سال های آخری که عالمه حسن زاده آملی رضوان اهلل 
تعالی علیه تدریس می فرمودند در مسجد معصومیه، دیگر بحث 
ایشان مسجد را پر می کرد؛ برخالف مباحثی که بزرگان دیگری 
داشتند که سعی می کردند بحث ها را نیمه مخفیانه و در فضاهای 

کوچک با تعداد افراد کم مطرح کنند.
ایشان  هم صدا را در حوزه رساند، بعد مشغول تألیف شد، شرح 
کرد، بسط داد و کتاب نوشت؛ آنچه را که در سینه داشت، به 
مقداری که ظرفیت در جامعه احساس می کرد، این ها را بیان کرد. 
نمی توانم بگویم هر چه در سینه داشت. نه؛ عالمه حسن زاده آملی 
حرف های ناگفته فراوان داشت؛ اما درعین حال، راه را برای جامعه 
باز کرد. هنر او این بود. این سکوت را او شکست؛ او قهرمان 
شکست این سکوت هست و هزینه این شکست سکوت را هم 
این بزرگوار داد و نامالیمات را هم تحمل کرد؛ در زمان حیاتش 
هزینه داد و پس از حیات و در زمان ممات هم، همچنان دارد 
هزینه های آن را می پردازد و می دانست که چه دارد می کند. اینجا 
بنده نمی توانم بگویم؛ یک زمانی مدرسه سپه ساالر قدیم، پشت 
مدرسه مروی ساخته شد )حدود 160-170 سال قبل( و آنجا 
واقف نوشت که مدّرس این مدرسه که امور علمی را بر عهده 
دارد، باید ماهر در عقلیات، ناظر در شرعیات باشد. آنجا ماهر و 
اینجا ناظر؛ یعنی جامع بین معقول و منقول. حوزه و مدرسه را باید 
در اختیار چنین شخصیتی قرار داد. آن وقت شخصیت های تراز 

اول که دو جنبتین بودند، در این مدرسه حضور پیدا می کردند.
حاال ما در یک شرایطی قرار گرفته ایم که برخی از درس ها برای ما 
محدودیت دارد. برخی از مکان ها را استثنا کردند که اینجا درس 
فلسفه نباید گفته شود. در همین شرایط با همین اوضاع واحوال 
این  برای  اصاًل  هست.  احوالی  و  اوضاع  چه  کردم  اشاره  که 
بزرگوار جلسه گذاشته شد، مراسم ختم برگزار شد، بنا شد که 
در ختم از عالمه حسن زاده آملی تجلیل شود؛ اما تجلیل چه 
شد؟ اینکه ایشان آدم خوش اخالقی بوده، آدم پرمطالعه ای بوده، 
اساتید خودش را احترام می کرده، درس های خودش را خوب 
می خوانده. همین؛ یعنی بیشتر از این از آقای حسن زاده چیزی 
نباید گفت، تفکر و تألیفات او را نباید مطرح کرد، تدریس های 
او را نباید نام برد؛ خوش اخالق بوده، پرکار بوده. به طلبه ها گفتند 

شما بیایید مانند حسن زاده آملی درس برید، درس خوان باشید. 
معرفی شخصیت ها این گونه صورت می گیرد.

خدمتشان  در  قبل(  سال   35(  ،1365 و   1364 سال  وقتی 
فصوص الحکم را می خوانیدم، فرمودند این نسخه ای که دست 
من است، نسخه میرزااحمد آشتیانی است، قرائت شده در نزد 
مرحوم میرزا هاشم اشکوری؛ نسخه مقابله شده است. این جوری 
ایشان این نسخه ها را مقابله کرده بود و کتابخانه ایشان ازاین جهت 
هم یک کتابخانه ممتاز است. درست است که ایشان یک مصّحح 
دقیق و عمیق بود ولی نه یک مدرس عالی رتبه بود؛ نه یک محقق 
و مؤلف بود. نه، این کارها را پیش از ایشان در حوزه ها زیاد انجام 
داده بودند؛ و البته ایشان در هر یک از این زمینه ها برجستگی های 
خاصی داشت و موفقیت هایی؛ اما کار بزرگ ایشان این بود که 
این صدا را در فضای علمی کشور ما بلند کرد و دیگر کسی 
نمی تواند این صدا را خاموش کند. با این آثار و با این مباحث 
فارسی و عربی، متون مختلف، دیگر بحث قابل مخفی کردن 

نیست. 
حاال بزرگان نسبت به ایشان چه نظر و چه ارادت و چه ارتباطی 
داشتند، یک حرف دیگری است. دو سال است مرحوم آیت اهلل 
ابراهیم امینی از دنیا رفته است؛ بنده مکرر در همین سال های 
آخر عمر ایشان دیدم که وقتی مسائل معنوی مطرح می شد، 
ایشان سراغ آیت اهلل حسن زاده آملی می رفت. آقای امینی خودش 
شخصیت کمی نبود؛ او هم همشاگردی آقای حسن زاده بود؛ او 
هم در آن حلقه خصوصی عالمه طباطبایی حضور داشت؛ او هم 
هم سن وسال آقای حسن زاده بود و در این درس ها شرکت کرده 
بود. بنده تعجب می کردم که می گفتند باید ببینیم آقای حسن زاده 
چه می فرمایند. تماس می گرفتند، ارتباط برقرار می کردند مسائلی 

را که در امور معنوی و سیر و سلوک الزم داشتند.
این معلوم می شود که یک افراد عادی نیستند؛ کسی که پنجاه سال 
است در حوزه علمیه ایشان را از نزدیک دیده و می شناسد و یک 
آدم دیرباور و سخت باور هست، مثل حضرت آقای امینی؛ این ها 
مراجعه می کردند و نظر می گرفتند و رهنمود می گرفتند؛ این ها 
برای حل مشکالتشان از عالمه حسن زاده آملی استفاده می کردند.
چرا بنده این بحث را مطرح کردم؟ این شاخه و آن شاخه هم 
نرفتم. بحثی را که مطرح کردم این بود که فضا چگونه بود و چه 
تغییری می بایست اتفاق بیفتد و این استارت را بعد از انقالب 
به خصوص حضرت امام زد؛ اما او به تنهایی نمی توانست این کار 
را انجام بدهد؛ می خواست و می گفت این مطالب باید مطرح 
شود؛ خودش هم شروع کرد؛ فرصت و مجال برای ایشان نبود. 
آن کسی که این سکوت را شکست و راه را برای این معارف 
باز کرد، هم در داخل حوزه و هم در بیرون حوزه، این عالم 

بزرگوار بود.
 ،1400 مهرماه   12 خارج،  درس  در  سخنرانی  متن:   منبع 

پیاده شده توسط هیات تحریریه نشریه دیده بان. 
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از علوم و معارفی که }عالمه{آموختند که بسیار گسترده است، 
عرفان،  اخالق،  فلسفه،  فقه،  درزمینه های  آثاری  به  می توان 
حکمت دینی، کالم، ریاضیات، نجوم، ادبیات عربی و فارسی، 

علوم طبیعی، طب قدیم، علوم غریبه و باطنی اشاره کرد؛ دو کار 
بزرگ}ایشان{، نتیجه کوشش و مجاهدت در راه علم و معارف 
بود؛ یکی تدریس علوم و معارف اسالمی و تربیت شاگردان 

ضا مختارپور     عل�ی
 |  دب�ی کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

سخنرانی

 سه عامل مهم در موفقیت عالمه حسن زاده
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تألیف، تصحیح،  تألیفات متعدد که شامل  برجسته؛ و}دوم{، 
شرح و تعلیق بر آثار فلسفی، عرفانی و کتاب هایی در ادبیات - 

مثل تصحیحی که از کلیله ودمنه انجام دادند}بود{.
سه نکته از رموز موفقیت عالمه حسن زاده آملی برای جوانانی 
که می خواهند وی را الگوی خویش قرار دهند }را بیان می کنم{: 
اول شوق به علم آموزی؛ عالقه وافر به آموختن. وی بسیار مشتاق 

آموختن بود. 
در تأیید این نکته الزم است خاطره ای از عالمه نقل کنم که به 
قلم خودشان است: »در عنفوان جوانی و آغاز درس زندگانی که 
در مسجد جامع آمل سرگرم بصرف ایام در اسم و فعل و حرف 
بودم و محو در فراگرفتن صرف و نحو، در سحرخیزی و تهّجد 
عزمی راسخ و ارادتی ثابت داشتم؛ در رؤیای مبارک سحری، به 
ارض اقدس رضوی تشرف حاصل کردم و به زیارت جمال 
دل آرای ولی اهلّل اعظم، ثامن الحجج علی بن موسی الرضا -علیه و 
علی آبائه و ابنائه آالف التحیه و الثنا- نائل شدم. در آن لیله مبارکه، 

قبل از آن که به حضور باهر النور امام- علیه السالم- 
در  که  بردند  مسجدی  به  مرا  شوم،  مشرف 

آن، مزار حبیبی از احبّاء اهلل بود و به من 
فرمودند در کنار این تربت، دو رکعت نماز 
حاجت بخوان و حاجت بخواه که برآورده 

است؛ 
من از روی عشق و عالقه مفرطی که به علم 
داشتم، نماز خواندم و از خداوند سبحان 
علم خواستم. سپس به پیشگاه واالی امام 
لتربته  هشتم، سلطان دین رضا - روحی 

الفداء و خاک درش تاج سرم- رسیدم و عرض 
ادب نمودم؛ بدون اینکه سخنی بگویم، امام که آگاه به سّر 

من بود و اشتیاق و التهاب و تشنگی مرا برای تحصیل آب حیات 
علم می دانست، فرمود نزدیک بیا؛ نزدیک رفتم و چشم به روی 
امام گشودم ... . پس ازآن امام- علیه السالم- طی االرض را عماًل 
به من بنمود که از آن خواب نوشین شیرین که از هزاران سال 
بیداری من بهتر بود، بدر آمدم؛ به آن نوید سحرگاهی، امیدوارم 
که روزی به گفتار حافظ شیرین سخن به ترنّم آیم که: دوش 
وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ واندر آن ظلمت شب آب 

حیاتم دادند.
عالمه حسن زاده در اشعارش، ابیات مختلفی در مورد این شوق 
به علم آموزی دارد؛ ازجمله این بیت: »منم آن تشنه دانش که گر 
دانش شود آتش / مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمن ها«؛ که 
نشان از عطش فراوان ایشان به علم آموزی است. همچنین عالمه 
در جای دیگری نوشته است: »از شش سالگی که به مکتب رفته ام 
تاکنون، ندیم من کتاب و معشوق من استاد و درس و کار من، 

بحث و تدریس و تصنیف است«.
دومین ویژگی که می توان در علل موفقیت عالمه برشمرد که بسیار 

برای جوانان می تواند مفید باشد، ادب، قدردانی و قدرشناسی 
ایشان از استادانش است. مرحوم حکیم مهدی الهی قمشه ای به 
ایشان گفته بود که شما خیر می بینید چون شما را نسبت به اساتید 
بسیار مؤدب می بینم. عالمه حسن زاده در جایی گفته است: »آری 
من هیچ گاه نزد اساتیدم یک زانو یا چهارزانو ننشسته ام و به دیوار 
تکیه نداده ام؛ و خیلی باادب و احترام می پرسیدم و در حضور و 
غیابشان، وظیفه شاگردی را بیش از حد وظیفه پدر و فرزندی 

مراعات می کردم«.
سومین عامل موفقیت وی و استادان دیگر مانند او، توجه به 
معارف اهل بیت )ع(، روایات، ادعیه و عبادات است. تأکید ایشان 
باید حضور قلب باشد وگرنه دعا و مناجات،  که در عبادت 
درحالی که قلب متوجه غیر خدا است، نه تنها ادب نیست؛ بلکه 
سوء ادب است و این دعا نه تنها قرب نمی آورد، که بعد می آورد؛ 

نشان از توجه ویژه به عبادت است.
آثار عالمه آثار دشواری برای عوام است و عموماً برای خواص، 
دانشجویان، طالب و استادان نگارش یافته است. در اینجا 
2 کتاب از عالمه حسن زاده آملی که متن ساده تری 
دارد را معرفی می کنم. یکی الهی نامه است که به 

قلم خود عالمه است. 
این  در  برنامه ها.  و  کتاِب  نامه ها  دوم هم 
کتاب، تعدادی نامه که در پاسخ به افراد 
مختلف نوشته شده است، گردآوری شده.

بخشی از یک نامه که گویا خطاب به فردی 
برای  را  پرسیده  سؤالی  عالمه  از  که  است 
بسیار  متن  که  می خوانم  کتاب  این  با  آشنایی 
جذابی دارد: برادرم قدم اّول در سلوک، توبه و پاکی 
از گناه و دوری از گفتار ناپاک و کردار و اندیشه های ناشایسته 
و خوی های نکوهیده است. برادرم حرف این وآن را نزن؛ دم 
فروبند و تماشا کن. بنگر و عبرت گیر. به فکر خود باش. دست 
توسل به دامن خاتم اوصیا و اولیا، امام زمان مهدی موعود حجت 
بن الحسن العسکری )ع( دراز کن که گردنه های سهمگین و 
هولناک در پیش داری و آن بزرگوار امیر کاروان است. پاسبان 

حرم دل باش.
}بنده{ در مطالب ارائه شده در این نشست، از یادداشت های 
استاد حسن رمضانی، یکی از شاگردان عالمه استفاده کرده ام. 
گزیده عبارتی از الهی نامه را برای آشنایی مخاطبان با این کتب 
ارزنده می خوانم. در یکی از بندهای الهی نامه چنین نوشته است: 
الهی آنکه درد دارد، آه و ناله دارد. شیرین تر اینکه سفیر صادقت 
فرمود: انَّ آه اِسٌم مِن اَسَماءِ اهللِ تََعالَی؛ آه اسمی است از اسامی 

خداوند متعال؛ َفاَِذا َقاَل الَمرِیُض آه َفَقِد استََغاَث بِاهللِ.
منبع متن:   نشست مجازی بزرگداشت عالمه حسن زاده آملی، 
14 مهرماه 1400، پیاده شده توسط سایت وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی.

باید حضور قلب باشد   در عبادت 
وگرنه دعا و مناجات، درحالی که قلب 
ادب  نه تنها  است،  خدا  غیر  متوجه 
نیست؛ بلکه سوء ادب است و این 

بعد  نمی آورد، که  قرب  نه تنها  دعا 
می آورد.
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 درسی که می توانیم از ایشان بیاموزیم، صفا و صداقت بود؛ 
حقیقتاً محضر عالمه، محضر علم و دانایی، صفا، عشق، محبت و 
جلسه نور بود و بنده این سخنان را با مبالغه نمی گویم. کسی که 

نزد وی می رفت، از دنیا بریده می شد؛ سکوت وی برای انسان 
آموزش و درس بود و سخنش بر علم انسان می افزود و نگاهش 
تربیت بود؛ راه رفتنش معلمی و نشست وبرخاست با او، یاد خدا 

یفی  ن �ش احمدحس�ی
 | �پرست موسسه پژوه�ش حکمت و فلسفه ایران

سخنرانی

درسی که باید از عالمه حسن زاده بیاموزیم
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را در دل ها زنده می کرد؛ چون برای خدا کار می کرد و خود را 
نمی دید.

}ایشان{همه خرید منزل را تا اواخر هم خودش انجام می داد؛ 
ماشین و راننده و خدمه و ... نداشت. در خیابان راه می رفت و 
مردم معنویت می گرفتند. نزد او می نشستی نشاط می گرفتی؛ البته 
من و شما هم می توانیم این طور باشیم و نشست وبرخاست و 

سکوت و سخن مان پیام برای دانشجویان داشته باشد.
نگاهی چون آینه

نگاه آیه ای داشتن به هستی، از ویژگی های بارز او بود؛ او عالم را 
آیت اهلل می دید؛ عرفا عمدتاً چنین ویژگی را دارند؛ وقتی به یک 
گل نگاه می کرد، از عظمت و زیبایی آن به زیبایی خدا و عالم 

ملکوت متصل می شد. 
عالمه مصباح و عالمه حسن زاده واجد این ویژگی بودند؛ ولی 
ما غافل هستیم و پدیده های آموزنده را هم که می بینیم، برداشت 

منفی از آن داریم.
}ایشان{ می فرمودند روزی از حرم به سمت خانه 

آمدم؛ نزدیک منزل بوی تعفن شدیدی آمد و 
وارد کوچه که شدم، این تعفن بیشتر شد و 
نتوانستم تحمل کنم. دیدم فرد آشغال گردی، 
مشغول زیرورو کردن این آشغال ها بود تا 

چیزی از آن پیدا کند. 
با سرعت به خانه آمدم و وارد کتابخانه شدم 
و دفتر و خودکار و کتاب ها را می بوسیدم و 
اشک می ریختم که خدایا من چطور شکر 

کنم که رزق مرا در این کتاب ها قرار دادی و 
اگر من هم برای امرارمعاش آشغال گرد می شدم، 

چه می کردم؟ ممنونم که رزق مرا کتاب و قلم و نوشتن و علم و 
نور علم قرار دادی. 

}البته{این مسئله به معنای نفی ضعف نهادها و نادیده گرفتن 
مسئولیت دیگران نیست؛ ولی دائماً نباید در مشکالت فرافکنی 
کنیم و ضعف ها را متوجه این وآن کنیم و زیبایی ها و خوبی ها را 
نبینیم؛ در حوادث بد هم خوبی ها را ببینیم و  درس های زیبا را 

برجسته کنیم.
ویژگی برجسته دیگر عالمه حسن زاده، شکستن شاخ انانیت 
برخی از مخاطبانش بود؛ اگر کسی  شأن و منزلت و مقامی برای 
خود قائل بود، شاخ انانیت اش را می شکست؛ عده ای از وزرا 
در دهه 70 به دیدار وی رفتند؛ ایشان رسم داشت پذیرایی را 
خودش انجام دهد. ظاهراً فرزندش بیش از مقدار الزم میوه برای 
آنان می برد؛ عالمه خطاب به پسرش گفت این ها گاو که نیستند 

که این قدر میوه بخورند. 
این حرف را اگرچه ممکن است برخی به بدگویی تعبیر کنند، 
ولی حرف نادرستی نزده و درواقِع مطلب هم اهانتی نکرده بود.

 ایشان باور داشت که وزیر و وکیل بودن را کنار بگذار و آدم 

باش؛ فردی ممکن است وزیر و رئیس و وکیل باشد ولی انسان 
نباشد؛ یا مقام علمی واال داشته باشد ولی انسان نباشد. یکی از 
مدیران ارشاد نقل می کرد که جلسه ای با حضور مدیران کل ارشاد 
همه استان ها برای دیدار با ایشان  هماهنگ کردیم و ساعت معینی 
با وی قرار داشتیم؛ ولی وقتی در ساعت مقرر به منزلشان رفتیم، با 
تأخیر زیادی در را باز کرد و دودست را به چارچوب در گرفت 
که وارد نشویم؛ گفتیم ما با شما قرار جلسه داشتیم ولی او منکر 

قرار شد؛ در را بست و رفت داخل. 
از این قضیه خیلی به ما برخورد و برخی مدیران نق زدند که 
عارفی که شما می گویید این بود؟ اینکه اصاًل دروغ گفت و 
ادب را هم رعایت نکرد؛ غافل از اینکه با این شگرد خواست 
شاخ مدیران را بشکند. حقیقتاً به مناصب دنیوی افراد، اعم از 
رئیس جمهور، وزیر و وکیل و ... هیچ جایگاهی قائل نبود و برای 

انسانیت و تقوا احترام قائل بود.
امامت عین دین است

عالمه تفسیری از دین دارد که عرفانی است و عارفان 
شیعه هم عمدتاً این تفسیر را دارند و اینکه دین 
را با والیت و امامت عجین می کنند. او معتقد 
است دین، صراط مستقیم الی اهلل است و  
را  خود  برود،  بیرون  راه  این  از  هرکسی 
از حرکت تکاملی بازداشته و به خودش 
ضرر زده است؛ همان طور که قرآن فرموده 
ظالم  کند،  تعدی  خدا  حدود  از  هرکسی 
ایشان  است؛  کرده  به خودش ظلم  و  است 
فرموده است که امام معصوم به فتوای عقل، کسی 
است که در صراط مستقیم و در متن آن است؛ بلکه 
وجود امام که انسان کامل است، خود عین دین و صراط مستقیم 

و صراط اهلل است.
 لذا اگر کسی از امام عقب بماند و جلو بیفتد، از دین عقب مانده 
و جلو زده است. وی برای اثبات این مدعا به آیه شریفه 124 
ُهنَّ َقاَل إِنِّی َجاِعُلک  بقره »َو إِذِ ابْتََلی إِبَْراِهیَم َربُُّه بِکلَِماٍت َفأَتَمَّ
الِِمیَن« استناد  یتِی َقاَل اَل ینَاُل َعْهِدی الظَّ لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َومِْن ُذرِّ
کرده که امامت به کسی که مرتکب کوچک ترین ظلمی هم شود 

نمی رسد. 
ایشان  ازجمله  و  شیعه  عرفای  فوق العاده  عشق  همین جا  از 
به امامت و والیت، قابل فهم می شود؛ عشق عجیب ایشان به 

اهل بیت )ع( ریشه در همین آیه و آیات دیگر دارد.
از میان اهل بیت )ع(، عالقه وافری به حضرت زهرا )س( داشت 
و آثاری هم در مورد ایشان داشت؛ در حدی عالقه داشت که در 
اذان و اقامه نماز، بعد از اشهد ان علی ولی اهلل می گفت اشهد ان 
فاطمه بنت رسول اهلل عصمت اهلل الکبری؛ و در برابر انتقادات به 
این روایت اشاره می کرد که »ما ائمه حجت خدا بر خلق و جده 

ما فاطمه حجت خدا بر ما هست. 

اسالمی  طب  نام  به  چیزی  ایشان 
قبول  دارم،  اطالع  بنده  جایی که  تا 
نداشت؛ ولی به طب سنتی و قدیمی 
مسلط بود و آموخته بود و یاد می داد.
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برخی شبهه می کنند که چرا این تعبیر را می گویید؛ زیرا بزرگانی 
از مراجع فتوا دارند اگر اشهد ان علی ولی اهلل را به عنوان اذان و 
اقامه بیان کنید، جایز نیست؛ برخی از فقهای معاصر هم در اذان 
و اقامه آن را نمی گویند؛ مانند آیت اهلل شبیری زنجانی؛ ولی گفتن 
آن از باب استحباب اشکال ندارد و از دید اهل تسنن هم موجب 
ابطال اقامه و اذان نیست؛ عالمه حسن زاده هم این را به عنوان فتوا 
نمی گفت؛ لذا کار او بدعت و حرام نیست و از فرط عالقه و 

عشق، ابراز ارادت می کرد.
دفاع از انقالب و رهبری

آیت اهلل حسن زاده شرحی بر فصوص ابن عربی نوشته و چند 
دوره تدریس کرده بود؛ از نوآوری های وی این است که فص 
)بخش( حکمت عصمتیه را به نام حضرت زهرا )س(، به آن 
این کتاب را  افزوده است و توضیح داده است که من وقتی 
تدریس می کردم که در آن سخن از انبیا )آدم تا خاتم( آمده، 
ناراحت می شدم چرا از عصمت کبرا و حضرت مریم نامی به 

میان نیامده است؛ درحالی که در قرآن، آیاتی به نام ایشان 
دارد؛ لذا این بخش را به شرح فصوص افزوده 

بود.
و  امامت  به  عشق  که  ایشان  همان طور 
انقالب  از  وجود  تمام  با  داشتند،  والیت 
و رهبر کبیر انقالب و رهبری فعلی دفاع 
می کردند به گونه ای که هضم سخنان ایشان 
برای برخی سخت است؛ در دوره جنگ، 

مکرراً به جنگ رفت و لباس رزم پوشید و در 
دفاع از رهبری، گوی سبقت را از دیگران ربود. 

در اوج دوره اصالحات هم این جمله مشهور را گفتند 
که »گوشتان به دهان رهبر باشد؛ زیرا ایشان گوششان به دهان 
تعابیری چون رهبر عظیم الشأن، خامنه ای  خاتم االنبیاء  است«. 
کبیر، قائد و ولی رفیع، مصداق بارز »نرفع درجات من نشاء« 
را برای ایشان به کار برده بود؛ که سبب شد برخی عرفان او را 
زیر سؤال بردند که چرا رهبری را سرور و ساالر می داند و او را 
متهم به چاپلوسی کردند؛ ولی ایشان از دنیا سر سوزنی نخواست. 
امکانات و اتومبیل و پولی نمی خواست که بخواهد چاپلوسی 

کند؛ مطلقاً دنبال دنیا نبود.
وقتی به ایشان گفتند در حق آیت اهلل خامنه ای غلو کردی؛ فرمود 
واهلل اگر سر سوزنی انانیت و هوای نفس در ایشان می دیدم، 
این مطالب را نمی گفتم؛ ایشان خود را وقف انقالب و اسالم 
کرده است. کسی در تراز عالمه حسن زاده آملی که از نظر دایره 
معلومات و عرفان و ... کم نظیر بود، وقتی این طور از رهبری 
حمایت و یاد می کند، جز دیدن یکسری حقایق نیست؛ لذا در 
دوره غربت رهبری و فضای سنگین علیه ایشان، چنین موضعی 
گرفتند. شاگردان اصیل ایشان  هم حامی انقالب و رهبری بوده 

و هستند.

خستگی ناپذیری در تحقیق و پژوهش و عالقه وافر به علم و 
دانش، از ویژگی های برجسته آن مرحوم است. ایشان در اواخر 
عمر هم می فرمود قدر جوانی خود را بدانید؛ چون به سن من 
برسید روزی 12 تا 13 ساعت بیشتر نمی توانید مطالعه کنید. گاهی 
می فرمود که من حین مطالعه سروصداهای اطراف را نمی شنوم 
و کراراً اهل منزل برای غذا زیر بدن مرا می گرفتند و سر سفره 
می بردند؛ آن قدر غرق مطالعه بودم}که{ گاهی از چکیدن قطره 
خون روی کتاب متوجه می شدم ساعت ها مشغول مطالعه بوده ام.

عشق به علم
البته ارزشمندی همه این فعالیت ها را در سایه خلوص و رضایت 
خدا می دانست و می گفت بیچاره کسی است که علم را برای دنیا 
بخواند؛ علم را برای خدا بخوانید. می فرمود بدبخت طلبه ای که 
برای خوشایند مردم و رسیدن به مال ومنال درس بخواند و باید 

خدا در میان باشد.
البته کسانی چون فروید هم در 16 سال آخر عمرش، چندین 
بار تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ ولی از علم و 
تحقیق دست برنداشت؛ یا اندیشمند دیگری 
گفته بود من 45 سال است که یک روز 
از دانشگاه مرخصی نگرفتم؛ صبح ها اولین 
نفری هستم که به دانشگاه می روم و آخرین 
نفری هستم که از دانشگاه بیرون می روم؛ 
ولی به باور آیت اهلل حسن زاده آملی، چیزی 
که ارزش به علم می دهد، اخالص است؛ 

زیرا به تعبیر وی ما ابدیت در پیش داریم.
تسلط بر ادبیات، استفاده از بیان و قلِم دشوار 
و تسلط بر چند زبان مانند فرانسه و انگلیسی هم از 

دیگر ویژگی های ایشان بود. 
حوزه امروز، تحول و جهش عجیب وغریبی دارد؛ ولی در اوایل 
انقالب، در برخی مدارس کسی جرئت نداشت که زبانی غیر 
از عربی یاد بگیرد و او را منع می کردند. عالمه حسن زاده تأکید 

داشت زبان را یاد بگیرید.
تسلط به طب سنتی

چیزی به نام طب اسالمی تا جایی که بنده اطالع دارم، قبول 
نداشت؛ ولی به طب سنتی و قدیمی مسلط بود و آموخته بود 
و یاد می داد؛ دستگاه های نجوم قدیم مانند اسطرالب را خودش 
می ساخت. به حالل و حرام خیلی معتقد بود و حتی وقتی میوه 
و نان و ... می خرید، دقت می کرد که آن فرد اهل حالل و حرام 

هست یا خیر؟
منبع متن:  درس خارج  فقه آقای محالتی، 2 شهریورماه 

1400، پیاده شده توسط خبرگزاری ایکنا.

عالمه  دیگر  برجسته  ویژگی 
انانیت  شاخ  شکستن  حسن زاده، 
برخی از مخاطبانش بود؛ اگر کسی  شأن 
و منزلت و مقامی برای خود قائل بود، 

شاخ انانیت اش را می شکست.
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همان طور که می دانیم ارزش کارهای یک نویسنده و عالم، زمانی 
شناخته می شود که به نقد و بحث و گفت وگو گذاشته شود.
درباره آقای حسن زاده آملی بنده ندیدم تا اآلن کسی وارد نقد و 
بحث علمی بشود و خیلی به این موضوع ظاهراً عالقه مند نیستند؛ 
شاید بعدازاین این موضوع بیشتر باز شود و بحث و گفتگو 
درباره ایشان شروع شود. معموالً بعد از مرگ یک نویسنده یا 
اندیشمند، باب گفتگو بیشتر باز می شود. بنده هم امیدوارم که یک 
روزی، هم در زمان حیات خودم و هم بعد از حیات خودم، واقعًا 
نوشته ها و آثارم مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و این برای خود 
من و آثار من، خیر و برکت دارد. لذا آنچه امشب اینجا در میان 
می گذارم، یک بحث علمی است و به هیچ وجه قصد ندارم وارد 
بحث های سیاسی بشوم؛ چنانچه در یکی دو روز اخیر مطالبی در 
نقد ایشان دیدم که بیشتر خاستگاه سیاسی داشت و به مواضع 
ایشان در دفاع از نظام سیاسی و سکوت ایشان در برابر برخی از 
مسائل و مشکالت را دستمایه نقد قرار داده بودند. موضع بنده 

اصاًل سیاسی نیست و وارد آن حوزه ها هم نخواهم شد.

اینکه می گویم موضع من سیاسی نیست، نه اینکه آن نقد را به طور 
کلی نقد کنم؛ قطعاً در آن حوزه هم می توان مواضع یک نویسنده 
را نقد کرد یا حتی مواضع سلبی و سکوت های یک نویسنده را 
نقد کرد. چنانچه امروزه بعد از گذشت تقریباً بالغ بر نیم قرن از 
یک فیلسوفی مانند هایدگر، ما می بینیم دائماً مواضع این فیلسوف 
متفکرین  و  نویسندگان  از  بسیاری  و  می گیرد  قرار  نقد  مورد 
معاصر، هایدگر را به واسطه آن مواضع سیاسی ای که در آن دوره 
از زندگی خودش اخذ کرده بود، ولو اینکه بسیار کوتاه هم بود، 
اما همواره مورد نقد قرار می دهند و نباید این را منتفی دانست. 
لذا نقد سیاسی و عملکرد یک نویسنده در مناسباتش با قدرت 
و امر سیاسی هم یک نقدی است که بنده صالحیتش را ندارم 
و امیدوارم که آن نقدها هم شکل بگیرد و قطعاً شکل خواهد 
گرفت. موضع بنده یک موضع نسبتاً فلسفی و علمی است. مایلم 
که نظر دوستان را جلب کنم به یک سنت فلسفی که جناب 
آقای حسن زاده آملی هم به همان سنت تعلق داشت. سنتی که 
به طور مشخص بعد از جناب شیخ الرئیس ابن سینا، آرام آرام شکل 

اکبرجباری  
 |  پژوهشگر عرصه سبک زندگی

سخنرانی

 مالحظاتی انتقادی درباره
مرحوم حسن زاده آملی
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می گیرد؛ آن سنت را بنده اصطالحاً سنت فلسفی عرفانی ساز 
عنوان می کنم؛ سنتی که در اتمسفر فلسفه نفس می کشد و ارتزاق 
می کند؛ اما تمایلی دارد به یک ادبیات و فضای عرفانی؛ یعنی یک 

نوع تزریق ادبیات عرفانی به متن فلسفی.
ما بعد از ابن سینا شاهد این رخداد هستیم که ازنظر من این رخداد، 
یک رخداد نامیمون است و تبعات و لوازمی داشت که در تاریخ 
جهان اسالم، بسیار مشهود و قابل ردیابی است. بعد از ابن سینا 
تقریباً بعد از دو قرن، فیلسوفی مانند ابن رشد را داریم؛ ابن رشد 
فیلسوفی است که دو وجه دارد: یک وجه به عنوان شارح ارسطو، 
به عنوان کسی که میراث ارسطویی را به جهان غرب منتقل می کند 
و در انتقال میراث ارسطویی به جهان غرب، نقش بسیار بسزایی 
دارد؛ هم در شرق و هم در غرب او را به عنوان شارح بزرگ 
ارسطو می شناسند؛}وجه دوم{، تالش بی وقفه او برای آشتی 
دادن بین فلسفه و دین}است{. شاید اولین فیلسوفی که تالش 
کرد بین دین و فلسفه یک آشتی برقرار کند و یک این همانی بین 

فلسفه و دین را حکم بدهد، ابن رشد است.
و  همزمان  که  شد  ادبیاتی  یک  سرآغاز  رشد  ابن  تالش  این 
یا شیخ اشراق را داریم  با او شهاب الدین سهروردی  هم دوره 
که فلسفه ای را ارائه می دهد که این فلسفه توأم با یک سلوک 
عرفانی و اشراقی است. اما در شیخ اشراق اتفاقی برای اولین 
بار رخ می دهد که بعد از آن در مالصدرا به شکل غلیظ و در 
سایر فیلسوفان بعدی می بینیم؛ شیخ اشراِق »حکمهاإلشراق« )نه 
آثار فارسی شیخ اشراق( که یک فیلسوف تمام عیار است، یعنی 
حکمه االشراق یک کتاب فلسفی تمام عیار است، ناگهان در بیان 
یک امر فلسفی، به یک مکاشفه و یک رؤیا اشاره می کند. شاید 
بگوییم چه ایرادی دارد که بیان خودش را با یک رؤیا آغاز کند؟ 
مسئله سر زبان فلسفی است؛ پیش ازاین مثاًل در شیخ الرئیس اصاًل 
سراغ این نوع ادبیات را نداریم. وقتی شیخ الرئیس چه در شفا و 
چه در اشارات و چه در دانشنامه اش، بحث فلسفی می کند، کاماًل 
به زبان فلسفی التزام دارد؛ یعنی اصاًل وارد بیان خواب و مکاشفه 
و رؤیا نمی شود؛ گویی شما می خواهید یک قاعده فلسفی یا 
ریاضی را بیان کنید، مثاًل می خواهید بگویید »آب در دمای 100 
درجه به جوش می آید«؛ یک قاعده تجربی است و این را به 
تجربه می گذارید و دیگران  هم می توانند آن را تجربه کنند؛ یا 
یک قاعده ریاضی را بیان می کنید، مثاًل یک عمل ساده ریاضی 
»2+2=4« را بیان می کنید؛ برای بیان این قاعده، از یک مکاشفه 
یاد می کنید و می گویید من در یک رؤیایی مثاًل ارسطاطالیس یا 
افالطون یا پیامبر یا هر کس دیگری را دیدم و او به من این بیان 

را القا کرد.
چنین زبانی در زبان فلسفه، آفاتی داشت که راه را برای یک 
زبان التقاطی باز می کند؛ در حقیقت تالشی که ابن رشد می کند 
برای آشتی دادن بین دین و فلسفه، منجر به زبانی در سهروردی 
می شود که هم دوره او است؛ و بعد از او، مالصدرا را داریم )به 

فاصله تقریباً 500 سال( که در بیان فلسفی از مشاهده و مکاشفه 
حرف می زند و عنوان کتابشان مثاًل »شواهدالربوبیه« }است{که 
یک کتاب کاماًل فلسفی است، }اما{در بیان فلسفی از مشاهدات 
و از مشهد و مشاهده سخن می گوید. بنده با خودم بارها به این 
موضوع فکر کردم که چرا فیلسوفان بعد از ابن سینا دچار چنین 
زبانی می شوند؟ چرا آن زبان خالص فلسفی از دست می رود 
و زبان فیلسوفان آمیخته به یک زبان شبه عرفانی و غیر فلسفی 

می شود؟!
با خودم این طور پاسخ می دادم که شاید در آن دوره برای اینکه 
این فلسفی بتواند جای خودش را در جامعه باز کند و جامعه 
مسلمانان که بسیار تحت تأثیر فقه و در فقراتی از این دوران به 
عرفان اقبال نشان دادند، بتوانند به فلسفه هم روی بیاورند و این 
فلسفه بتواند در جامعه خودش را رشد بدهد، این ها ناگزیر بودند 
از زبانی استفاده کنند که در بین عامه مردم مقبولیت داشته باشد؛ 
عامه مردم به خواب و مکاشفه و رؤیا همواره اقبال نشان می دهند؛ 
حداقل جامعه مسلمانان  همواره عالقه مند به این نوع ]مسائل 
هستند[. لذا زبان خشک فلسفی که عاری از این نوع استنادات 
باشد، برای جامعه مسلمانان خیلی خوشایند نبود. شاید فیلسوفانی 
مثل شیخ اشراق و مالصدرا به این خاطر چنین زبانی را اختیار 
می کنند که بتوانند در بین عامه مردم آن افکار و مطالب خودشان 
را بیان کنند یا حداقل مورد غضب قرار نگیرند. به هرحال عموم 
مردم در جوامع اسالمی همواره مستعد تکفیر و لعن و نفرین 

اندیشمندان بوده اند و هستند و این زبان کمی کمک می کند.
البته مالصدرا به عنوان فیلسوفی که مورد توجه قدرت و جامعه  
سیاسی خودش هم بود، به یک معنا به تعبیر یکی از اندیشمندان 
معاصر، آن غر زدن هایی که نسبت به زمانه خودش می کند کمی 
اغراق است؛ نسبت به خود شیخ اشراق، بسیار وضع مطلوبی 
داشت؛ شیخ اشراق که به دار آویخته می شود و بسیاری از عرفایی 
مانند عین القضاه، احمد غزالی و ... . مالصدرا وضع چندان بدی 
نداشت؛ }در اثر{بی مهری هایی که از جانب بعضی از فقها و 
اندیشمندان دوره خودش دیده بود، ناچار می شود به یک تبعید 
خودخواسته پناه ببرد که آنجا هم شرایط خیلی خوبی داشته است؛ 

یعنی هرگز قابل مقایسه با شیخ اشراق یا امثال او نبوده است.
این توجیه برای من به عنوان بیان علت این پدیده شاید قابل قبول 
باشد؛ اما به هر علتی که این فیلسوفان به چنین زبانی روی آوردند، 
نتایجی که این زبان فلسفی به بار آورد، قابل توجیه نیست؛ این ها 
دیگر ارتباطی به آن علت ها ندارد؛ یعنی شما به هر علتی به چنین 
زبانی روی آوردید، این زبان فلسفِی آمیخته به مکاشفه و رؤیا و 
مشهد و خواب و این قبیل عرفانیات، زبان فلسفه را از آن اصالت 
خودش بازمی دارد و آن رسالتی که فلسفه همواره دنبالش بوده، 
عقیم می ماند. فلسفه به دنبال شکل دادن به یک عقالنیتی بود که 
این عقالنیت در سطح جوامع بشری باید خودش را در نوع رفتار 

و گفتار و سکنات آن جامعه نشان بدهد.
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اما با این زبان فلسفِی شبه عرفانی، می بینیم این زبان نمی تواند 
آن عقالنیت را شکل بدهد؛ لذا برای همین است که اساساً در 
سه حوزه فلسفه و عرفان و فقه که سه عرصه غالب در جامعه 
اسالمی بوده، فلسفه از همه کم زورتر و بی تأثیرتر بوده است در 
سطح جامعه؛ یعنی آن چیزی که شما در بین جامعه اسالمی 
می بینید تأثیرفقه و تأثیر عرفان )به طورخاص در دو قرن شش و 
هفت یا کمی قرن هشت(، بعد از آن است که در جامعه اسالمی 
با فقدان آن عقالنیت و }عدم{ سلطه دارد. به همین ترتیب 
شکل گیری آن عقالنیت، این زبان ناتوان از شکل دادن به آن عقلی 

یا عقالنی ای بود که از فلسفه انتظار می رفت.
)که  خودش  تاریخی  مسیر  در  ابن سینا  می بینیم  همین  برای 
منتقل می شود به قرون وسطی و از قرون وسطی به رنسانس( آن 
عقالنیت را در جهان غرب شکل می دهد و زبان فلسفی می تواند 
عقالنیتی را در جامعه پدید بیاورد. این سنتی که زبان فلسفی اش 
به عرفانیات آمیخته شده است را در شخص آقای حسن زاده 
آملی می بینیم. آقای حسن زاده آملی را من به طور مشخص نه 
فیلسوف می دانم و نه عارف. دالیلم را هم عرض خواهم کرد. 
بلکه فلسفه دان و عرفان دانی می دانم که متشرع است؛ فلسفه دان 
و عرفان دانی متشرع که این تشرع را ما در سلوک عملی و گفتار 
عامیانه ای ایشان بسیار می توانیم ببینیم؛ یعنی وقتی ایشان مثل یک 
روحانی باالی منبر می رود، کاماًل مثل یک روحانی متشرعی 
که در بند احکام شرعی است، به همان سطحیت و به همان 
قشری گری بیانش را می بینیم. این عرفان دانی و این فلسفه دانی از 

آقای حسن زاده، فیلسوف و عارف نساخت.
وقتی بنده از فلسفه حرف می زنم، یعنی کسی که بتواند در جهان 
فلسفه، صاحب یک نظریه یا یک نظرگاهی باشد که بتواند از آن 
نظرگاه به مثابه یک نظرگاه فلسفی، حرفی برای گفتن در جهان 
ما داشته باشد. بنده تقریباً آثار فلسفی و عرفانی ایشان را مطالعه 
کردم؛ در هیچ کدام از آثار فلسفی ایشان یک نظرگاه خاص و قابل 
توجه ندیدم. بیشتر به عنوان شارح و حاشیه نویس بر فیلسوفان 
گذشته، ازجمله به ابن سینا و جناب مالصدرا؛ }این رویکرد{ 
همواره ظهور کرده است در آثار فلسفی ایشان. آثار عرفانی ایشان 
 هم به دو قسم تقسیم می شود: آثار عرفان نظری: مثاًل شرحی 
بر فصوص تحت عنوان »ممّدالهمم فی شرح فصوص الحکم« 

نوشته اند؛ بیان مکاشفات و اخالقیات و عرفانیات به زبان ادبی؛
بنده به آن قسم بیان مکاشفات و عرفانیات کاری ندارم؛ چون 
واقعاً آثاری است که قابل نقد هم حتی نیست. جالب است یک 
نفر در روزهای اخیر بعد از فوت ایشان، کلی از کرامات و درواقع 
مکاشفات ایشان صحبت خواهد کرد. گفتم نیازی نیست دیگران 
بگویند؛ چون خود ایشان در زمان حیاتشان کتابی نوشتند و 40 
مکاشفه از مکاشفاتشان را بیان کردند و این خیلی عجیب بود؛ 
یعنی در جامعه ای که اگر یک فردی چنین ادعایی بکند، چنان 
بالیی سر او می آید )بنده هم اتفاقاً موافقم؛ واقعاً معنی ندارد کسی 

ادعای عرفان و مکاشفه بکند؛ البته موافق نیستم بالیی سرش 
بیاید؛ ولی خیلی عالقه مند به چنین اتمسفری نیستم( اما ایشان 
در عرف  »انسان  عنوان  تحت  می نویسد  کتابی  آشکار  به طور 
عرفان« که در این کتاب چهل تا از مکاشفات خودش را بیان 
می کند. در یکی از مکاشفاتشان بیان می کنند که امام رضا )ع( با 
زبان خودشان آب دهانشان را بر زبان من نهادند و جمیع علوم 
علوی و نبوی بر من جاری شد. بنده کاری به اینکه دروغ است یا 
راست ندارم و برای من ارزش علمی ندارد؛ اما یک نکته ای وجود 
دارد و آن اینکه ایشان عرفان نظری شان، به طور مشخص شرح 
فصوصشان، کتاب شرح فصوص، تماماً اقتباس از شرح قیصری 
است؛ یعنی اگر کسی شرح قیصری و همچنین شرح کاشانی بر 
فصوص را دیده باشد، متوجه می شود که این کتاب »ممّدالهمم«، 
چیزی نه تنها افزون بر آن دو ندارد، بلکه در بسیاری از فقرات 
عیناً مطالب و جمالت و عبارات آن دو شراح را استفاده کرده 
است. این انتحالی که در بین بسیاری از علمای ما از قدیم رایج 
بوده، امروزه پذیرفته شدنی نیست؛ امروزه انتحال، انتحال ]سرقت 
علمی[ است؛ ما نمی توانیم این انتحال را به هیچ شکل ممکنی 

درواقع توجیه کنیم. چنانچه خیلی درصدد توجیهش هستند.
کسی که ادعا می کند در مکاشفاتش امام رضا )ع( همه علوم نبوی 
و علوی را در من جاری کرده است، وقتی که به یک فقره ای در 
فصوص می رسد )در فّص شیثی، ابن عربی یک موضوعی را 
طرح می کند که تقریباً همه شارحین ابن عربی از این موضوع 
عبور می کنند و توان این را ندارند که آن را شرح بدهند که چه 
گفته است و به قول قدما از »عویسات« و مشکالت است که سر 
درنمی آورند(، آقای حسن زاده آملی هم مثل دیگر شارحین که از 
کتب آن شارحین استفاده کرده است، از آن موضوع عبور می کند؛ 
چطور می شود که کسی که مدعی است همه علوم نبوی و علوی 
در او جاری شده است، بیان یک عارف را نمی تواند توضیح 
دهد؛ بیان مشکِل یکی از عویسات یک عارف را ناتوان است 
و همین طور بعضی از عویسات دیگر در فصوص را از توضیح 

دادنش ناتوان است.
برای یک دانشجوی فلسفه بسیار روشن است که نمی توان به 
کسی که از بیان یک امر عرفان نظری درواقع ناتوان است، قبول 
کند که این مکاشفات حقیقت دارد یا بویی از حقیقت برده باشد.
به کتاب شرح  آقای حسن زاده، محدود  انتحال  این  به هرحال 
فصوص ایشان نمی شود؛ ایشان در بعضی از کتبی که اشاراتی به 
علوم غریبه و ازجمله علم جفر و این ها کرده است، درواقع تمامًا 
از عالمه دهدار که یکی از نوابغ در علوم غریبه بوده، استفاده کرده 
است. کتاب »مفاتیح المغالیق« عالمه دهدار، یکی از اصلی ترین 
رفرنس های آقای حسن زاده بوده است که آقای حسن زاده حتی 
اسمی از این کتاب نمی آورد و شما وقتی به »مفاتیح المغالیق« 
رجوع می کنید، متوجه می شوید که این مطالب عیناً در آثار آقای 
حسن زاده تکرار شده و ایشان بدون اسمی از مأخذ و بدون حتی 
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اسمی از عالمه دهدار، به یک انتحالی مرتکب می شود. )این هم 
در مورد قسمی از علوم غریبه که ایشان خودشان را در حقیقت 

به این علوم غریبه و تسلط به این علوم هم معرفی می کردند(
ایشان یک کتابی با عنوان »فّص عصمتیه فی کلمه فاطمیه« دارد 
تصور خودشان  به  عربی  ابن  فصوص  بر  فصی  یک  آمده  و 
افزوده است؛ در همین کتاِب »فّص عصمتیه«، بارها به شکل 
ترکه  ابن  کتاب صائن الدین  از  مطالبی  از  تعجب آوری  خیلی 
اقتباس می کند، عین عبارات را نقل می کند بدون اینکه اسمی از 
جناب صائن الدین ابن ترکه بیاورد. ما می دانیم صائن الدین یکی 
از حکمای بزرگ جهان اسالم است که پیش از مالصدرا بوده و 
ابداعاتی داشته است؛ حتی این کلمه »اسفار اربعه« از صائن الدین 

ابن ترکه است که مالصدرا هم این را از ابن ترکه برمی دارد.
آقای حسن زاده در این کتاب »فص عصمتیه« بارها و بارها این 
عبارات را از کتاب ابن ترکه ذکر می کند، بدون هیچ اسمی و 

ذکری از این کتاب.
بنده می دانم بسیاری از عالقه مندان ایشان  وقتی بخواهند دفاع 
کنند، }می گویند{بله این یک سنتی در جهان اسالم بوده که ذکر 
نمی کردند؛ اوالً که اگر بوده، غلط بوده است. چه در گذشته و 
چه در زمان حال، انتحال، انتحال است؛ چرا در بیان شیخ الرئیس 
چنین چیزی را نمی بینیم؟! او که گذشته تر از این ها بوده است؛ 
چرا او چنین شیوه ای نداشته است؟ چرا این شیوه از زمانی باب 
می شود که نه فیلسوف ما فیلسوف است و نه عارف ما عارف 
است؛ بلکه یک تشبثی به این عرفان و فلسفه دارند؛ ولی نه 

حقیقتی از فلسفه است و نه حقیقتی از عرفان.
این شیوه زبانی را که ما به شدت در آثار آقای حسن زاده می بینیم، 
بنده امیدوارم عالقه مندان و شاگردان ایشان توجه کنند و صرفاً در 
مقام توجیه و دفاع بر نیایند؛ این ها نکاتی است که در آثار ایشان 
موجود است و متأسفانه این شیوه آقای حسن زاده در تألیف 
این کتاب ها، شاگردانی را هم تربیت کرده است که از جنس 
از شاگردان  ببرم؛ یکی  بنده هم نمی خواهم اسم  خودشان اند. 
معروف ایشان به شدت افتادند به کتاب سازی. می بینید یک کتابی 
منتشر شده است کتاب قطور 700-800 صفحه؛ عنوان و جلد را 
می بینید، باز می کنید می بینید چیز دیگری است؛ این روش هایی 
که بدون تعارف، روش های شارالتانیزم است که هیچ با معیار 
علمی سنخیت ندارد که در برخی از شاگردان آقای حسن زاده 
به وفور من دیدم و متأسفانه ادامه همان سنت است؛ و این سنتی 
است که عقیم می ماند؛ من مطمئنم؛ نیازی به استدالل هم نیست؛ 
این سنت زایشی ندارد و نمی تواند منشأ اثری باشد؛ سنتی که از 
تفکر دور می شود و از شیوه هایی از انتحال، به تعبیر خودشان 
سعی می کنند »عرفان و فلسفه و این ها« را با همدیگر ممزوج 

کنند، منشأ اثر هم نخواهد بود.
کتاب »فص عصمتیه فی کلمه فاطمیه«، جدای از انتحال هایی 
که از صائن الدین ابن ترکه دارد، یک مشکل بنیادین دیگر هم 

دارد و آن عدم فهم درست خود فصوص الحکم است. کتاب 
فصوص الحکم بنا بر یک هستی شناسِی خاصی نوشته شده است؛ 
اینکه ابن عربی هر نبی ای، نه هر شخصی را مختص یک حکمت 
قرار می دهد، بنابر یک بنیان حکمی و هستی شناسی است. حاال 
کار با ابن عربی ندارم که درست است یا غلط؛ اما اگر کسی 
می آید فکر می کند که به خاطر آن تعلقات مذهبی یا ایدئولوژیک 
می تواند یک فصی را اضافه کند، نشان می دهد که ایشان اصاًل 
خود فصوص را به طور بنیادین متوجه نشدند که قصه چیست. 
ابن عربی دارد هر نبی ای را مظهر و باطن یک دوره تاریخی 
می گیرد. هر نبی، اختصاص به یک حکمتی دارد و آن نبی، آن 
دوره را برای ما نمایندگی می کند؛ حکمت آن دوره را. آقای 
حسن زاده، خدا شما را رحمت کند، وقتی که شما یک فصی را 
به حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها اختصاص می دهید و آن 
ارادتی که به این بانو دارید، دلیل بر این نمی شود که یک ساختار 

معرفت شناسانه را تغییر بدهید. 
مقام حضرت زهرا سالم اهلل علیها هر چقدر هم بزرگ و عالی 
)به تعبیر یک از عرفای شیعه که می گفت فاطمه زهرا باطن 
غیب است و مکتوم است(، ربطی به این ندارد که شما فصی 
را به ایشان اختصاص می دهید؛ یعنی توجه ندارید معنای »فص« 
چیست؛ معنای حکمتی که به آن فص اختصاص دارد چیست؛ 

آن نگینی که بر نام آن نبی اختصاص پیدا کرده است چیست.
دو  این  از  فارغ  فاطمیه«  کلمه  فی  کتاب »فص عصمتیه  البته 
اشکال )اشکال انتحال و این اشکال معرفت شناختی(، به واسط 
نقل مطالبی از ابن ترکه و مالصدرا، کتاب خواندنی ای است )از 
انصاف نمی گذرم(؛ کتابی خواندنی است و مطالب خواندنی در 
آن موجود است؛ اما این مطالب از آِن ایشان نیست. اگر قرار است 
ما وارد علم بشویم و اگر قرار است در جهان علم با حقیقت علم 
پیوندی پیدا کنیم، باید تالش کنیم؛ از این نوع شیوه ها و از این 

نوع روش ها دوری کنیم. 
بت ساختن و این کلمه عالمه که در این چهل پنجاه سال اخیر 
خیلی باب شده است، دردی دوا نمی کند؛ یک نویسنده نیاز به 
نقد دارد؛ نیاز به این دارد که واو به واو این نویسنده مورد بررسی 

قرار بگیرد.
کتاب فلسفی دیگری ایشان دارد به نام »اتحاد عاقل به معقول«؛ 
کتاب خوبی است؛ اما هیچ کتاب فلسفی ارزشمندی که بگویم 
نظرگاه خاصی داشته باشد، به هیچ وجه}ندارد{؛ جمع آوری و 
دسته بندی های خوبی دارد، قابل استفاده هم هست. و حتی در 

شیوه اقتباس از خواجه عبداهلل، از مناجات نامه خواجه عبداهلل.
منبع متن:  سخنرانی بارگزاری شده در یوتویوب، 6 مهرماه 

1400، پیاده شده توسط هیات تحریریه نشریه دیده بان.
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مرحوم عالمه حسن زاده آملی در سال 1307 به دنیا آمد و تا 
سال 1400 در قید حیات بود. در طی ۹3 سال عمر شریف 
ایشان، یکی از ویژگی های ستودنی او این بود که همیشه به 
دنبال یادگرفتن و تحقیق بود. من این افتخار را داشتم که چندین 
سال روزهای چهارشنبه در منزل ایشان، خدمتشان می رسیدم و 
اشکاالت خودم را درباره آثاری مثل قانون یا اشارات ابن سینا 
با وی مطرح می کردم. مرحوم عالمه گاهی فی المجلس پاسخ 

سؤاالت من را می داد و گاهی هم می گفت برای این سؤال باید 
اول کتاب را ببینم و از گفتن این حرف هیچ ابایی نداشت.

مرحوم عالمه حسن زاده تا زمانی که استادانش در قید حیات 
بودند، شاگردی آن ها را کرد و این بسیار مهم است؛ بسیاری  
از طلبه ها بعد از یک دوره ده پانزده ساله که نزد استادی تلمذ 
می کنند، دیگر خودشان را بی نیاز از استاد می دانند و به تدریس 
اما حضرت  یا کاری می پردازند؛  پژوهشی  اشتغاالت  یا سایر 

ن خرسوپناه  عبدالحس�ی
 |   معاون علوم انسا�ن و ه�ن دانشگاه آزاد اسالمی

سخنرانی

پاسخ به اتهامات علیه عالمه حسن زاده
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عالمه  مرحوم  وقتی که  تا  او  نبود.  طور  این  عالمه حسن زاده 
شعرانی، مرحوم عالمه طباطبایی و سایر استادانش زنده بودند، از 
محضرشان بهره مند می شد؛ یعنی ایشان تا سنین پنجاه وچندسالگی 
عالوه بر تدریس و تحقیق و تهذیب، شاگردی هم می کرد و در 
تفسیر، فقه، اصول، هیئت و طب از محضر بزرگان کسب فیض 

می کرد.
در مقام استاد هم، عالمه حسن زاده آملی شیوه شاگردپروری 
منحصربه فردی داشت. ایشان به رغم احاطه و تبحر کم نظیری که 
در شعب مختلف علوم داشت، همیشه با روی باز به سؤاالت 
طلبه ها پاسخ می داد و این یک الگوی تحصیلی و تهذیبی برای 
همه است. انسان  وقتی به کارنامه آثار مرحوم عالمه حسن زاده 
آملی نگاه می کند، حقیقتاً حیرت می کند از این حجم وسیع دانش 
در زمینه هایی کاماًل متفاوت. تسلط ایشان بر هیئت و نجوم و 
فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه، از آثار ارزشمندی که در 
این حوزه ها نگاشته اند کاماًل پیداست. عالوه بر این، تسلط و 
احاطه کم نظیری که در حوزه عرفان و به ویژه معرفت النفس و 
انسان شناسی داشتند هم بسیار قابل توجه است. به همه این ها باید 

دانش نسخه شناسی و متن پژوهی او را هم افزود.
با مرحوم عالمه آشنایی داشتند یا نزد ایشان  همه کسانی که 
شاگردی کرده اند می دانند که اهتمام کم نظیر ایشان برای شناخت 
نسخه های خطی و تحصیل و تصحیح و تدوین آن ها چه اندازه 
برای ایشان مهم بود. او وقتی اسفار و شرح اشارات را تدریس 
می کرد، آن قدر به اهمیت پی بردن به نسخه اصل و ضبط دقیق 
عبارات توجه داشت که گاهی حوصله بعضی شاگردان تنبل و 
کم حوصله را سر می برد؛ اما این همه نشان از دقت نظر ایشان 
داشت. من زمانی که الهیات شفا را از روی نسخه مصر تدریس 
می کردم، پی بردم که ضبط مغلوط عبارات و اغتشاشات نحوی 
و لغوی آن، چه اندازه طلبه را از فهم صحیح متن دور می کند؛ و 
الحق که مرحوم حسن زاده و آسید جالل آشتیانی در این حوزه 
کم نظیر بودند که باید قدردان زحمات و خدمات آن ها در حوزه 

تصحیح متون باشیم.
گاهی برخی اشکال می کنند که علمایی مثل مرحوم حسن زاده 
در بین مردم نیستند و در عوالم ملکوتی خودشان سیر می کنند؛ 
پاسخ من به این افراد این است که: آفتاب آمد دلیل آفتاب! شما 
دیدید که مردم در این شرایط سخت کرونایی، چه رنجی متحمل 
شدند و با چه عالقه و شوری پیکر ایشان را تشییع کردند. مردم 
آمل التماس می کردند که پیکر ایشان در آنجا دفن شود؛ اهل 
مشهد التماس می کردند که ایشان را در حرم علی بن موسی الرضا 
علیه السالم به خاک بسپارند و مردم قم هم خواهان تدفین ایشان 
و  مردم داری  از  ناشی  اگر  این ها  بودند.  قم  مقدسه  در روضه 
محبت و حلقه دوجانبه ایشان به مردم و مردم به ایشان نیست 
پس چیست؟! اصاًل سلوک فردی و اجتماعی او به واقع درس 

بزرگی برای همه بود.

خود من از نزدیک شاهد بودم که وقتی در منزل خدمت ایشان 
می رسیدیم، برای پذیرایی از ما طلبه ها هیچ کسی را نه از اهل منزل 
و نه دیگران، به زحمت نمی انداختند و خودشان از ما پذیرایی 
می کردند. درِ خانه ایشان به روی همه باز بود و این فقط مختص 
به قشر خاصی از آقایان علما و اهل علم هم نبود؛ بلکه عموم 
مردم می توانستند به راحتی خدمت ایشان برسند. گاهی بعضی ها 
برای خواندن صیغه عقد شرعی خدمت ایشان می رسیدند و 
ایشان  هم بدون تکّلف و مانع و رادع پاسخگوی همه بودند. 
خاطرم هست یکی از دوستان می خواست همسرش را عقد کند 
و دوست داشت یکی از آقایان علما صیغه عقد را جاری کند؛ 
اما به هرکدام از آقایان مراجعه کرده بود، گفته بودند که اول 
عقدتان را در محضر ثبت کنید، بعد بیایید. آن دوست ما هم به من 
مراجعه کرد تا اگر می توانم کاری براش بکنم و سفارشش را به 
کسی بکنم. همین طور که داشتیم در خیابان ارم قم قدم می زدیم، 
یک مرتبه چشم من افتاد به مرحوم حسن زاده که داشتند ازآنجا 
عبور می کردند؛ با عجله به طرفشان رفتیم و سالم کردیم؛ عالمه 
بالفاصله فرمودند اول بروید در محضر ثبت کنید بعد بیایید! یعنی 

ذهن ما را خوانده بود.
هیچ  به  نیاز  و  بود  این طور  ایشان  ارتباط  بگویم  می خواهم 
تشریفات و مقدمات و آداب و ترتیبی نداشت. ایشان محافظ 
و راننده و تشکیالتی به آن معنا نداشتند. در این چند روزی 
که از وفات ایشان می گذرد، من تماس های متعددی از جاهای 
مختلف داشتم که مردم زنگ می زنند و می گویند با رفتن ایشان 
ما احساس بی پناهی و یتیمی می کنیم. دایره مریدان ایشان  هم 
منحصر به آمل و شهرهای مازندران نمی شود؛ بلکه همه جای 
ایران را شامل می شود. بااینکه ایشان هیچ اعتقادی هم به مرید و 
مرادی نداشت و هیچ اهل این حرف ها نبود، اما باز هم مردم او را 
مراد خودشان می دانند. حتی گاهی اوقات رفتارهای مالمتی )البته 
به معنای شرعی اش( هم داشت اما باز مردم به ایشان عالقه مند 

بودند و او را از خودشان می دانستند.
 من نمی دانم آن ها که آمریکانشین شده اند و در آنجا مشغول 
تحقیقات به نفع جریان های غیر شیعه هستند و برای این که ثابت 
کنند مثاًل حجاب یا والیت و چه و چه، شرعیّت و حجیّت 
شرعی ندارد و برای زیر سؤال بردن این ها جان می کنند چرا به 
این چیزها دقت نمی کنند؟! من نمی گویم آمریکا رفتن و تحقیق 
و پژوهش کردن در آنجا بد است؛ اما سیاست بازی و محو و 
مقهور فضای غیرانسانی و خصمانه غرب شدن، قطعاً نادرست 

و بد است.
فضالی ما باید از زندگی زاهدانه و مردم داری و ساده زیستی 
مرحوم عالمه حسن زاده درس بگیرند و همین که یک مسئولیتی 
می گیرند، عضو خبرگانی می شوند و... ، دفتر و تشکیالتی برای 
خودشان درست نکنند. این ها تعلق می آورد و ما را از مقاصد 
بعضی دشمنان و  اگر  انسانی و شرعی خودمان دور می کند. 
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کینه توزان این چیزها را نمی بینند و چشمشان را به روی همه 
این  از  نباید  نیست؛ دوستان  بر آن ها حرجی  این ها می بندند، 

مسائل غفلت کنند.
یکی دیگر از فضایل اخالقی مرحوم حسن زاده ادب ایشان بود 
که حتی با بچه طلبه هایی مثل ما هم با احترام و تکریم روبرو 
می شد و وقتی تشخیص می داد که طلبه ای نیاز مادی دارد، حتمًا 
برای او کاری می کرد. یک بار از من پرسید که حجره نشین هستی 
یا متأهلی؟ من بااینکه تا آن موقع هیچ صحبتی درباره وضعیت 
معیشتی و مادی خودم نکرده بودم، اما ایشان فهمیده بود که در 
ُعسرت هستم و نیاز مالی دارم. وقتی جواب دادم که حجره نشین 
هستم، فرمود یک کیسه برنج هست اگر زحمتی نیست این را 
با خودتان ببرید. وقتی جلسه تمام شد، دیدم خودش دارد آن 
کیسه سنگین 10 کیلویی برنج را با زحمت بلند می کند؛ خواستم 
مانع بشوم گفت نه! من باید این را تا دم در بیاورم؛ اگر پسرم بود 
می گفتم آن را تا مدرسه فیضیه برایت بیاورد اما نیست؛ پس از 
آنجا به بعدش با خودتان. حاال چطور می شود این همه فضایل 
اخالقی و تواضع و فروتنی و غم دیگران خوردن را ندیده گرفت 

و گفت ایشان از رنج و درد مردم بی خبر بوده؟!
این بزرگان معموالً نکات ضروری درباره وضعیت معیشتی مردم 
و ترمیم اوضاع اقتصادی را در خفا به مسئوالن تذکر می دهند و از 
آن ها می خواهند که برای این مشکالت چاره جویی کنند. نیازی 
هم نمی بینند که این ها را رسانه ای کنند. به خصوص کسی مثل 
مرحوم حسن زاده که از مطرح شدن در رسانه ها گریزان بود. حاال 
اگر کسی معتقد است او باید این حرف ها و تذکراتش را رسانه ای 
می کرد، باید اول پرسید این باید را شما از کجا می آورید؟ آیا 
جز این است که این از غرور شما ناشی می شود و اینکه شما 
خودتان را معیار صحت وسقم افراد می دانید و می خواهید دیگران 

 همان طور که شما فکر می کنید، عمل کنند؟!
اصاًل کسانی مثل مرحوم حسن زاده، سلبریتی شدن را یک رذیلت 
می دانند و آن را با مبانی شریعت و مخصوصاً مشرب عرفانی 
به عنوان یک  اگر شما  معتقدند  و  می بینند  ناسازگار  خودشان 
سلبریتی در جامعه مطرح شدید، یک حرکت اشتباه و یک گناه و 
معصیت شما باعث الگوگیری دیگران از شما و درنتیجه استمرار 
آن گناه می شود و به همین دلیل از مطرح شدن ها و رسانه ای 

شدن ها فراری هستند.
برای توضیح ماهیت شناخت و عالقه عالمه حسن زاده آملی 
نسبت به مقام معظم رهبری خوب است که ابتدا یادی از سردار 
دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی بکنم. شما دیدید که بعد از 
آن  بدرقه  در  و  کردند  چه  تشییع  برای  مردم  ایشان  شهادت 
عارِف شب زنده دارِ خداترِس شجاع و اهل بکاء، چه صحنه های 
ماندگاری خلق کردند. آیا کسی مثل شهید حاج قاسم هم اهل 
تملق بود که آن طور خالصانه و صادقانه به مقام معظم رهبری 
عشق می ورزید و مثل یک سرباز در خدمت ایشان بود؟! اصاًل 

چنین وصله هایی به آن مردِ مجاهِد عارف می چسبد؟!
بزرگانی دیگر مثل آیت اهلل بهاءالدینی و آیت اهلل بهجت که از 
بزرگ ترین عرفای کامل هم روزگار ما بودند، وقتی آن تعابیر بلند 
را در مورد مقام معظم رهبری به کار می بردند، تملق می کردند؟! 
چطور می شود گفت که تعابیری مثل باهرالنور و یگانه دوران 
که مرحوم حسن زاده آملی در شأن مقام معظم رهبری به کار 
بردند، تملق است؟ چون این تعابیر بلند است، تملق است؟! آیا 
شعرایی هم که در زمان ائمه معصومین )ع( آن بزرگواران را مدح 
می کردند و از آن ها صله های گران بها دریافت می کردند هم تملق 

می کردند؟!
کسانی که با چنین اظهارات نسنجیده و ناپخته ای بزرگان ما را 
نقد و نفی می کنند، دلیلش این است که نه عرفان را می فهمند و 
درکی از آن دارند و نه عظمت امام )ره( و مقام معظم رهبری را 

درمی یابند.
انصاری  آملی،  جوادی  آیات  حضرات  امثال  ادب  و  تواضع 
شیرازی، مصباح یزدی، مکارم شیرازی و... نسبت به مقام معظم 
رهبری را باید بیانگر اوج بزرگی و منزلت ایشان دانست؛ اما این 
چیزها را کسانی که در مقابل مستکبران عالم کرنش می کنند و با 
بی بصیرتی و بی شعورِی سیاسی به دست و پای آن ها می افتند، 

درک نمی کنند.
 حتماً باید هانتینگتون درباره جایگاه مقام معظم رهبری رساله 
بنویسد تا باورمان بشود که ایشان بزرگ است؟! من به عنوان 
طلبه ای که بی اطالع از مباحث اسالمی نیستم و سال ها در این 
حوزه کار کرده و مطالعه داشته ام، شهادت می دهم که تک تک 
واژه های عالمه حسن زاده آملی درباره مقام معظم رهبری، مطابق 

واقع و برخاسته از شعور و بصیرت باالی وی است.
این چیزها را طرفداران اسالم آمریکایی و معاویه ای که نسبت به 
اسالم پویا و تمدن ساز کینه دارند درک نمی کنند؛ چون همان طور 
که قرآن می فرماید َختََم اهلَلُّ َعلی ُقلوبِهِم َو َعلی َسمعِهِم َو َعلی 
أَبصارِِهم ِغشاَوهٌ َو لَُهم َعذاٌب َعظیٌم؛ خداوند بر دل هایشان ُمهر 
و  درنمی یابند  را  زمان  خواجه نصیرالدین  سخنان  ُکنه  که  زده 

جاهالنه و مغرضانه به مخالفت با آن برمی خیزند.
امثال عالمه بعد از وفاتشان سعه وجودی بیشتری پیدا می کنند

از همه دوستداران و دلبستگان مرحوم عالمه حسن زاده آملی 
}می خواهم{که ارتباط خودشان را با ایشان قطع نکنند چون 
بزرگانی چون وی، شهید قاسم سلیمانی و باالتر از همه ائمه 
معصومین )ع( بعد از وفاتشان، سعه وجودی بیشتری پیدا می کنند 
و باید ارتباط وجودی خودمان را با امثال این بزرگان بیشتر کنیم؛ 
هر چه ارتباط معنوی با این بزرگان بیشتر و قوی تر شود، خداوند 

هم بیشتر زمینه سعادت و هدایت ما را فراهم می کند.
منبع متن: نشست مجازی بررسی سیره علمی و عملی عالمه 
حسن زاده آملی، 8 مهرماه 1400، پیاده شده توسط خبرگزاری 

تسنیم.
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مرحوم محقق الهیجی در مقدمه کتاب شوارق دو مطلب دارد؛ 
یعنی دو مطلب مورد نظر است که قابل تأمل و تتبع است. استاد 
محقق  مرحوم  تجرید  پیرامون  در  نیز  آملی  حسن زاده  عالمه 
طوسی، در مقدمه اش دو نکته مهم دارند که قابل تأمل است. 
امامیه و  مرحوم مالعبدالرزاق الهیجی می فرمایند کالم شیعه 
فلسفه امامیه یکی هستند؛ یعنی بین کالم و فلسفه امامیه، ایشان 
فرقی قائل نیستند؛ و نکته دوم اینکه می گویند نزدیک بودن تفکر 
امامیه با تفکر معتزلی برای آن است که تفکر معتزلی نسبت به 
دیگر نحله های کالمی به فلسفه نزدیک تر است و چون این طور 

است اندیشه امامیه با تفکر معتزلی به هم نزدیک است؛ نه آنکه 
تفکر کالمی شیعه ناظر به تفکر معتزلی باشد؛ بلکه امامیه دارای 
مکتب کالمی است و منابع اصلِی مبانی کالمی امامیه، از ذوات 
قدسی معصومین )ع( گرفته شده است و ناظر به معتزله نیست 
که بگوییم کالم امامیه تحت تأثیر معتزله است. ایشان این را در 
مقدمه شوارق و در شرح تجریداالعتقاد مرحوم محقق طوسی 

بیان کرده اند.
باید یک تتبع عمیق در این زمینه انجام شود و مبانی کالمی شیعه 
با مبانی فلسفی، در نوع مسائل اعتقادی بررسی شوند که آیا بین 

سید علی طباطبایی 
 |  استاد حوزه و دانشگاه

سخنرانی

دیدگاه متعالی عالمه حسن زاده آملی
به مسائل علم کالم 
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این ها اختالف نظری وجود دارد یا خیر. مرحوم محقق طوسی، 
همان طور که بارها اساتید، حسن زاده و جوادی آملی فرموده اند، 
یک حکیم بودند که بر کرسی کالم نشسته تا هدف خاصی محقق 
شود. محقق طوسی در بیشتر مسائل فلسفی، ناظر به فلسفه اشراق 
است. آیت اهلل جوادی آملی می فرمود در عظمت شیخ اشراق 
همین بس که شخصیت هایی مانند محقق طوسی را همراه خود 
کشاند. در بسیاری از مسائل، محقق طوسی جذب شیخ اشراق 
شد و ایشان بااینکه در شرح اشارات وعده داد که از خود چیزی 
نگوید، اما آیت اهلل جوادی گفتند اگر نبود شرح محقق طوسی 
بر اشارات، اآلن این خبرها نبود. ایشان در ابتدا فرمودند از خود 
چیزی نمی گوییم و این در مسائل علمی بسیار مهم است که 
کسی با تفکر اشراقی بیاید و فلسفه مشاء را شرح کند، فقط برای 
اینکه این اثر فلسفی ماندگار شود. ایشان در شرح اشارات، در 
دو جا فاعلیت بالرضا را قبول کرد و در مسئله علم حق تعالی به 
ماسوی نیز از مبانی اشراقی دفاع کرد؛ پس محقق طوسی کسی 
است که بر کرسی کالم نشسته، آن هم فقط برای یک مسئله؛ آنچه 
از استاد حسن زاده آملی داریم همین مطلب است که فرمودند 
محقق طوسی که حکیم بود، کالم نوشت و کالمش برای آن بود 

که بحث امامت را اثبات کند.
چون برهان فلسفی بر اصول استوار است، دیگر نمی شود در 
فلسفه اثبات کرد که علی بن ابی طالب )ع( امام است؛ مسئله 
فلسفه امامت را می شود حل کرد، اما در اثبات والیت معصومین 
اثبات  برای  نشست. محقق طوسی  بر کرسی کالم  باید  )ع(، 
امامت کتاب تجرید را نوشت. بارها استاد حسن زاده می گفتند 
محقق طوسی به کالم آبرو داد؛ یعنی کالم امامیه را قباًل هم نوشته 
بودند؛ اما اینکه یک کالم کالسیک بر مبنای امامیه داشته باشیم، 
از تجرید شروع می شود و شما وقتی تتبعی داشته باشید، مبانی 
محقق طوسی در تجرید با مبانی کالمی کالم قبل از ایشان اصاًل 

قابل مقایسه نیست.
در بحث های خاص کالم و فلسفه، کجای این کتاب های کالمی 
این مسئله را پیدا می کنید که دوام فیض با حدوث عالم منافات 
نداشته باشد یا الزمه دوام فیض، قدم عالم نباشد. اگر این ها اثبات 
کردند درعین حال که خداوند فیض دائمی است و درعین حال 
عالم حادث است، این ها می شود مبانی امامیه در کالم که با فلسفه 
هماهنگ است؛ واال آن آقایان دیگر نمی توانند اختیار حق تعالی را 
در این مسئله اثبات کنند. اگر فاعلیت حق تعالی فاعلیت تام الفاعلیه 
بود و اختیار و قدرت عین ذات بود، دیگر فرض ندارد که اگر 
عالَم را حادث بدانیم، فاعل مضطر بشود. هیچ متکلم شیعی و 
فلسفی نداریم که برای عالم، قِدم قائل بوده باشند؛ عالم حادث 
است؛ اما فیض حق نیز درعین حال دائمی است. حل این مسائل 
در کالم شیعی میسر است. ازاین رو محقق الهیجی فرمود کالم 
شیعه همان فلسفه شیعه است و بین کالم و فلسفه شیعه تنافی 

مبنایی وجود ندارد.

استاد حسن زاده آملی این حرف را خیلی با شجاعت بیان کردند. 
این بحثی است که آیت اهلل جوادی فرمودند که برخی از اعاظم با 
جرئت این مطلب را در شرح تجرید فرمودند که مرحوم محقق 
طوسی فقط برای اثبات امامت، تجرید را نوشت و این کتاب فقط 
برای بحث امامت از حوزه های علمیه خارج شد؛ بنابراین این 
نکته را همواره از اساتید داریم که محقق طوسی به کالم آبرو داد 
و اگر تجرید نبود، در کالم حرفی نو و سالم و بی دغدغه نداشتیم؛ 

چه اینکه کتب قدما در باب کالم، اصاًل قابل ارائه نیستند.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم این است که عالمه حسن زاده 
آملی بیش از 50 سال تدریس داشتند که در تهران و قم و آمل 
بود؛ در این مدت در علوم مختلف و در مراتب گوناگون تدریس 
داشتند. خیلی افراد در محضر ایشان استفاده کردند؛ در عرفان و 
فلسفه و حدیث و ... از ایشان بهره بردند. زبان حال ایشان این 
است که نسبت به شاگردان می گویند »هرکسی از ظن خود شد 
یار من، از درون من نجست اسرار من«. یک بار نزد ایشان بودیم 
و سه مرتبه را یادم هست که ایشان به بنده فرمودند می خواهم 
بنده گفتند را  به  این حرف هایی که  از  دردودل کنم و خیلی 

نمی شود مطرح کرد؛ فقط می شود به بعضی از آن ها اشاره کرد.
یکی از فرمایشات ایشان }این{بود که دوره هایی درس را شروع 
کردم به امید اینکه یکی دو نفر را شکار کنم اما نتوانستم. ایشان 
دنبال شکار چه کسی بود؟ یعنی می خواست علم بیاموزد اما کسی 
را نمی یافت؟ خیر. ایشان به این مطلب باور داشت که انسان با 
دانستنی هایش معطر و منور نمی شود. در عالَم، دانشمند و عالم 
فراوان اند؛ اما آن نورانیت و روح و ریحانی که در آن ها باشد کم 

است.
یک وقتی فرمودند از درس بیرون می آیم و می خواهم به منزل 
بروم. می بینید در بین راه برخی آقایان سعی می کنند شانه به شانه 
من راه بیایند؛ اما این ها برای دنیایشان من را می خواهند و این را 
با یک احساسی مطرح می کردند. در یک جلسه ای خدمت ایشان 
بودم و زنگ زدند و ظاهراً آقایانی وقت گرفته بودند و مسئولینی 
بودند که می خواستند از تهران بیایند. این ها که آمدند و نشستند، 
بنده تصمیم گرفتم بروم. استاد دست من را گرفتند و گفتند تا 
این ها هستند تو بنشین. من هم نشستم. بعد با بزرگواری در مورد 
بنده به آن مسئولین توضیحی دادند و بعد که رفتند، فرمودند این 
رفت وآمدها فقط وقت من را می گیرد. نکته دیگر هم اینکه در 
میان شاگردان عالمه، کسانی که بوی ایشان را می دهند بیابید و از 
این ها حرف گوش کنید؛ چون شاگرد زیاد دارند و باید کسی که 
خود ایشان روی او عنایت داشتند را پیدا کرد؛ نه آن ها که برای 

دنیای خود به استاد نزدیک می شدند.
منبع متن: نشست »دیدگاه متعالی عالمه حسن زاده آملی به 
مسائل علم کالم، 4 آبان ماه 1400، پیاده شده توسط خبرگزاری 

ایکنا.
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و  عمومی  به طور  حسن زاده  عالمه  استاد  که  دروسی  اولین 
خصوصی در همه جا مطرح می کرد، دروس معرفت نفس بود 
و معتقد بود که کلید سعادت دنیا و آخرت همین است. عالمه 
به کالم امیرمومنان استناد می کرد که »العالِم من عرف ربه و کفی 
بالمرء جهال أن ال یعرف نفسه«؛ عالم و دانشمند کسی است که 
خودش را بشناسد. چه بسا دکترها، مهندس ها و آیت اهلل هایی که 
خودشان را نشناختند باوجوداینکه علم آموزی کردند. در جهل 
انسان نیز همین بس که آدمی خود را نشناسد. به قول مولوی 
قیمت هر کاله میدانی که چیست؛ قیمت خود را ندانی ابلهی 
است. لذا استاد توصیه می کرد که ما یک دفتر و دو دفتر هم 
نیستیم که بگوییم این کتاب یا آن کتاب را مطالعه کردم. قرآن 
می فرماید »و قد خلقکم اطوارا«؛ اطوار جمع طور است؛ یعنی 
ما شما را الیه الیه، درجه درجه و پله پله آفریدیم؛ عالمه در کتاب 
عیون فرمود من 66 طور را کشف کرده و پیمودم و وصف آن را 

برای ما در کتاب عیون مسائل النفس آورده اند.

استنادات سخنان عالمه به قرآن و روایات بود. مثاًل در آیه »اقرأ 
کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا« می فرمود منظور از اقرأ، 
»بخوان« نیست که برو کتاب نفست را فردا مطالعه کن. یوم از 
همین لحظه شروع می شود و تا روز قیامت ادامه دارد و بر همین 
تا  دنیا  اساس، یوم در همه روزگارها جاری است. در همین 
فرصت را از دست نداده ای، باید کتاب نفست را مطالعه کنی. به 
قول مغربی: مرا به هیچ کتابی دگر حواله مکن که من حقیقت خود 
را کتاب می بینم؛ آن هم چه کتابی. چون هرچه انسان می خواند 
متوجه می شود که نردبان هایی است پنهان در جهان، پله پله تا عنان 
آسمان. گاهی یک کتاب را مطالعه می کنیم ولی چیزی گیرمان 
نمی آید؛ اما اگر کتاب نفست را بخوانی، پله پله تو را تا عرش 
می برد. امروز نیز ساحت دروس نفس و معرفت شناسی عالمه که 
جوشیده از معارف قرآن و تعالیم اهل بیت است، با روان شناسی 
متداول قابل مقایسه نیست. این ها درواقع ورود به ساحت درونی 

انسان پیدا نکردند.

اسماعیل منصوری الریجانی
 |  پژوهشگر عرصه عرفان و معارف دینی

سخنرانی

معرفت نفس و  عالمه حسن زاده 
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جستجوی علم، تنها چیزی}است{ که انسان را راضی می کند و 
انسان هرچه علم آموزی می کند، سیر نمی شود؛ مخصوصاً علمی 
که صبغه اخروی داشته باشد، علمی که بوی جاودانگی بدهد و 
علمی که بشر را به جای این که در دنیا و در فرش مستقر کند، او 
را به عرش می کشاند.}در روایت آمده است{ »العلم علمان علم 
مطبوع و علم مسموع؛ اذا لم یکن المطبوع الینفع المسموع«؛ علوم 
طبیعی مانند فیزیک، شیمی و ریاضی، علم مسموع و اکتسابی 
است و اگر به علم مطبوع متصل شود خوب است؛ ولی علم 
مطبوع پایان ندارد و هرچه انسان بیشتر علم می آموزد، فکر می کند 
هنوز چیزی نیاموخته است. یکی از صفات عالمه این بود که با 
آن سن و سال، دست از تحقیق، تألیف و مطالعه برنمی داشت؛ 
یعنی پیری و جوانی نمی شناخت. بر همین اساس انسان هرچه 
دنبال علم برود، مثل تشنه ای است که در کویر می رود. هرچه آب 

می نوشد باز احساس تشنگی می کند.
مقدار هم  دنبال همین  به  ما  داده؛ ولی  قلیلی  ما علم  به  خدا 
نمی رویم که اگر برویم ما را به دریای معرفت اهلل متصل می کند. 
این که بگویم من مهندس یا دکتر شدم و به مقامات باالی علمی 
رسیدم، این گونه نیست. مخصوصاً علمی که بوی جاودانگی دهد، 
معرفت اهلل است که هرچه می خواند، گویی چیزی نمی داند. این ها 
را مخصوصاً کسی که تشنه علم لدن باشد، هر چه جلو می رود 
و به دنبال آن چشمه می گردد، بهتر متوجه می شود. حضرت 
استاد عالوه بر علوم دنیوی و علم مسموع و مطبوع، علم لدنی 
را هم چشیده بود. علم مطبوع یعنی طبع شده در درون انسان و 
آن علمی است که خداوند از ازل آن علم را اجماالً به انسان داده 
است. به همین دلیل انسان به دنبال چیز مجهول مطلق نمی رود؛ 
خدا طعم و بوی آن علم را به او داده است. به قول مولوی »عاشق 

هر پیشه ای و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی«.
 طعم همه این علوم را خدا به ما چشانده؛ نشانه ها را گذاشته، 
پیامبران را فرستاده و فردای قیامت به عنوان شاهد و دلیل، آن را به 
رخ ما می کشد و می گوید به شما علم دادم؛ ولی چرا از این علوم 
استفاده نکردید. همه ما گنجینه معرفت اهلل هستیم که برخی این 
صندوق را باز کرده و استفاده می کنند؛ اما برخی آن را دربسته به 
آخرت می برند. عالمه معتقد بود آنچه باعث می شود علم پایدار 
باشد و انسان از میوه های علوم استفاده کند، طهارت نفس و 
تهذیب باطن است. هر دل ذره که بشکافی تا کهکشان شهداهلل 
می گویند و آثار معرفت اهلل در آن ها هست؛ بنابراین هرکسی با 
طهارت نفس و تهذیب باطن این علوم را کشف کند، هم آثار 
دنیوی و هم آثار اخروی دارد؛ حتی اگر یک پرستار بیمارستان 
با طهارت نفس یک آمپول را به بیمار تزریق کند، برای او آثار 

معنوی خواهد داشت و ماندگار خواهد شد.
به جوانان و دانشجویان توصیه }می کنم{تا برای آشنا شدن با 
افکار و اندیشه های عالمه، سه کتاب تازیانه سلوک، روش شناسی 
نفس و »عرفان و قرآن و برهان از هم جدایی ندارند« را مطالعه 

کنند. کتاب عرفان و قرآن و برهان، برای دانشجویان مفید است 
و این کتاب زلف فلسفه را با قرآن گره می زند و آن ها را شأنی 
از شئون قرآن می داند. این برهان در آیه 174 سوره نساء »یا ایها 
الناس قد جائکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا« در 
حقیقت از طرف خدا برای شماست و آن نور مبین نیز عرفان 
بنابراین برهان فقط برهان ارسطویی و سینوی نیست.  است؛ 
فلسفه نیز نوع و روشی از برهان است و نباید همه برهان عقلی 
را در فلسفه محصور کرد. عالمه حسن زاده برهان قرآن را اعم 
از برهان فلسفی می داند و معتقد است عرفاِن قرآن اعم از عرفان 
اشراقی و صوفیانه است و خاستگاه اصلی فلسفه و عرفان را قرآن 

کریم می داند.
ما قدر این گنجینه ها را باید در زمان حیاتشان بدانیم. ما عالقه مند 
بودیم آثار علمی این بزرگوار در علوم طبیعی، انسانی، فلسفه، 
 عرفان و ادبیات، به عنوان منابع علمی و تحقیقی دانشجویان مطرح 
شود. یکی از اهداف انقالب این بود؛ ولی این ها دست نخورده 
می آیند و می روند و غبار غربت بر چهره خودشان و آثارشان 
نشسته و همچنان خواهد ماند. نباید این گونه باشد و رسانه ها باید 
یک نهضت علمی ایجاد کنند و تا زمانی که این بزرگواران زنده 
هستند، آثارشان را بشناسند و از ذخایر علمی آن بهره مند شوند. 
یکی از بهترین راه های مبارزه با فساد فرهنگی، فساد اخالقی 
و فساد دانشگاهی این است که یک جنبش علمی فرهنگی بر 
اساس آثار این حکیمان، عرفا و بزرگان دینی خودمان در جامعه 
ایجاد کنیم و این می تواند حتی پایه سازی تمدن نوین و بهترین 
زبان گفتمان برای دنیا باشد. ما ذخایر پرباری داریم. بیش از چهار 
هزار و 800 اثر علمی از زمان ابن سینا تاکنون از بزرگان ما منتشر 
و به زبان های مختلف ترجمه شده؛ اما متأسفانه در داخل کشور 

و در دانشگاه های ما غریبند.
استاد به منابع اصلی ریاضیات مانند هندسه، اقلیدس، مجسطی، 
رشته هایی  امروز  ولی  داشت؛  دسترسی  بزرگان  آثار  و  نجوم 
مانند ریاضی، فیزیک یا شیمی، بیشتر کاربردی شده است و در 
شاخه های مختلف گسترش یافته است. مرحوم عالمه به امهات 
و مادر علوم ریاضی، جبر، مثلثات، هندسه، اعداد و حروف مسلط 
بود. مثاًل در مثلثات معتقد بود عالوه بر سینوس، کسینوس، 
تانژانت و کتانژانت می توان درجات بیشتری را به شکل های 
هندسی اضافه کرد و نباید آن را به این اندازه که هست، محدود 
کنیم. عالمه در اعداد نیز همین گونه بود؛ مثاًل عالمه غالباً از 
ریاضیدان ها می پرسید یک بزرگ تر است یا دو؛ و طبیعی است 
که بگویند دو بزرگ تر است درحالی که یک، معادلی ندارد. چون 
یک، عدد اصلی است و فرد نیست و اعداد فرد، از سه شروع 
می شود. حتی استاد با استناد به آیه قل هو اهلل احد، وحدت وجود 

را با وحدت عددی اثبات می کرد.
منبع متن: مصاحبه خبرگزاری ایرنا با آقای منصوری، ۷ مهرماه 

1400، پیاده شده در خبرگزاری ایرنا.
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حسن زاده از اساتید شناخته شده فلسفه و عرفان اسالمی در حوزه 
علمیه قم بود. در ریاضیات و هیئت، در میان علمای حوزوی 
شعر  عربی  و  فارسی  به  بود؛  پرکاری  نویسنده  بود.  شاخص 
با دیگر اساتید فلسفه در وصف او  سروده است. در مقایسه 
نوشته بودم: استاد حسن حسن زاده آملی و مرحوم جالل الدین 
آشتیانی، دو چهره تراز اول فلسفه اسالمی معاصر از حیث احیاء 
و تصحیح آثار حکیمان مسلمان بوده اند؛ بلکه استاد حسن زاده 
در نسخه شناسی فلسفی و گردآوری نسخ خطی فلسفی، کم نظیر 
شرح  درس  به  کوتاهی  مدت  شصت،  دهه  اواخر  در  است. 
اشارات وی رفتم. بیشتر همتش مصروف عبارت صحیح در نسخ 
اشارات می شد. بعد از پایان درس، پرسش هایم را از ایشان مطرح 

کردم. باکمال ناباوری متوجه شدم ایشان  همچنان دل در طبیعیات 
قدیم دارد؛ مشخصاً هنوز به »عالم اثیری« اعتقاد دارد. اینکه در 
دوران مدرن، عالِمی مطلع از ریاضیات و هیئت، هنوز از حصار 
فیزیک و نجوم دوران پیشامدرن بیرون نیامده؛ برایم تعجب آور 
بود. دیگر در کالس هایش شرکت نکردم؛ اما در تحقیقاتم به 
کتاب هایش مراجعه می کردم و همواره نگاه انتقادی خود را به 

وی حفظ می کردم.
در اواخر نیمه اول دهه هفتاد، در جریان تدوین، تصحیح و تحقیق 
»مجموعه مصنفات حکیم مؤسس، آقا علی مدرس طهرانی« در 
پی حواشی اسفار آقا علی به خط مصنف و به اصطالح، نسخه 
کردم.  زیرورو  را  کتابخانه ها  نسخ خطی  فهرست  بودم.  اصل 

محسن کدیور 
 |   اندیشمند دی�ن و استاد پژوه�ش دانشگاه دوک آمریکا 

یادداشت

سرگرم ملکوت و غافل از رنج مردم در ناسوت
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در   )1304-1384( آشتیانی  جالل الدین  سید  مرحوم  خدمت 
مشهد رسیدم و باالخره گمشده خود را نزد مرحوم حسن زاده 
یافتم. با ایشان  هم محله بودم. او ساکن کوچه ممتاز خیابان صفائیه 
بود. مسئله را با ایشان در میان گذاشتم. با روی گشاده استقبال 
کرد. مرا به کتابخانه شخصی اش برد و نسخه اسفار چاپ سنگی، 
با حواشی آقا علی )نسخه اصل( را نشانم داد. این نسخه نفیس 
سه ماه نزد من برای استخراج حواشی به امانت بود. در مقدمه 
مجموعه مصنفات، این نکته را شرح داده ام. برخی از مشکالت 
و ابهامات را هم با ایشان در میان می گذاشتم و ایشان راهنمایی 
می کرد. این نسخه و دیگر نسخه های منحصربه فرد در اختیار 
مجمع عالی حکمت اسالمی قرار نگرفته بود. مسئله را در کتاب 

»حکمت ستیزی و بی اخالقی« تشریح کرده ام.
تابستان 1376 از قم به تهران مهاجرت کردم و در حین تصحیح 
با  دیگر  و  افتادم  زندان  به  علی  آقا  مصنفات  مجموعه  کتاب 

مرحوم حسن زاده مالقاتی نداشتم. در زمان نگارش کتاب 
»حکمت ستیزی و بی اخالقی« از مواضع سیاسی 

این  نگارش  حین  بودم.  بی اطالع  وی 
دقایقی  اینترنت  با جستجو در  یادداشت، 
از ویدئوهای وی در مدح و ثنای رهبری 
به خامنه ای  ارادت وی  را مشاهده کردم. 
دیدار  زمان  در  وی  است.  غیرقابل انکار 
مقام رهبری از آمل در خرداد 1377 کتاب 
وی  به  را  خود  عرفان«  عرف  در  »انسان 
تقدیم کرده است. عین »تقدیم نامه« مذکور 

را اینجا می آورم: 
بی پیرایه  ارادت  ارائه  و  خالصانه  دعای  و  سالم  »با 

بزرگ  کشور  عظیم الشأن  رهبر  باهرالنور  حضور  به  جاودانه 
جمهوری اسالمی ایران، حضرت آیت اهلل معظم، جناب خامنه ای 
کبیر )متع اهلل االسالم و المسلمین بطول بقائه الشریف(؛ این اثر 
نمونه دوران را اعنی، رساله انسان در عرف عرفان را به پاس 
تجلیل و تکریم و ابراز شادمانگی از نزول اجالل آن یگانه دوران 
در داراالسالم و االیمان شهر هزارسنگر، آمل مازندران، از جانب 
خودم و از جانب همه شهروندان بزرگوار این بلد طیب و خطه 
شهرستان آمل، بلکه از جانب همه فرزانگان گرامی و گرانقدر 
استان مازندران، به پیشگاه مبارک آن ولی به حق که مصداق بارز 
رساله است با کمال ابتهاج و انبساط تقدیم می دارم و عزت و 
شوکت روزافزون آن قائد اسوه زمان را همواره از حقیقه الحقائق 
خداوند سبحان مسئلت دارم. یارب دعای خسته دالن مستجاب 

کن. 20 خرداد 1377«.
این ثناهای مداحانه، خالف واقع و مشمئزکننده است: »حضور 
باهرالنور رهبر عظیم الشأن، یگانه دوران، قائد اسوه زمان، ولّی 
به حق که مصداق بارز رساله ) انسان در عرف عرفان( است. 
»و نََهی رسول اهلل عن المدِح و قاَل: أُحثُوا فی وجوهِ المّداحیَن 

التّراَب« پیامبر از مداح این وآن شدن نهی کرد و فرمود: در روی 
مداحان خاک بپاشید )به ایشان صله ندهید و اجرشان بی بهرگی 
است(. اگر خامنه ای مصداق بارز »رساله انسان در عرف عرفان« 
باشد باید استرجاع کرد؛ )انّا هلل و انّا الیه راجعون گفت( و »علی 
االسالم السالم« بر زبان راند. یا من سیاست و عرفان نمی فهمم، یا 
آن مرحوم صغرای مسئله )مصداق رساله( را از بنیاد نمی شناخته 

است. درهرحال این یقیناً »ابتذال عرفان« است.
حسن زاده در نسخه شناسی فلسفی و عرفانی و در ریاضیات و 
هیئت قدیم متبحر بود؛ اما این تبحر داللتی بر شعور سیاسی 
ندارد. تسلط بر فقه، فلسفه و عرفان و دیگر علوم اسالمی یک چیز 
است و شعور و بینش سیاسی و اجتماعی چیز دیگر. این مغالطه 
محض است که پنداشته شود چون حسن زاده، یا مصباح یزدی یا 
مؤمن قمی یا غیر ایشان در فلسفه، عرفان و فقه دستی داشته اند، 
پس مواضع سیاسی آن ها معتبر است. تمایز علوم دینی از علوم 
سیاسی بلکه از سیاست روزمره، یک اصل اساسی است. با 
سیر و سلوک عرفانی نه می توان در دانش های تجربی 
ادعایی کرد و نه در عالَم سیاست موضع درستی 
چون  که  است  محض  توهم  این  گرفت. 
فالنی سالک واصل و عارف شاهد بوده، یا 
حکیم فهیم و فیلسوف شهیر بوده، یا فقیه 
مواضع  پس  بوده،  قرآن  مفسر  یا  اصولی 
مغالطه  این  اعتناست.  قابل  سیاسی اش 
نقض  ماده  ماشاءاهلل  الی  که  است  محض 
دارد. در گذشته نیز برخی از فقها یا فالسفه 
با دربار سالطین وقت، روابط حسنه ای داشته اند. 
رشته ای که در آن تخصص داشته اند را تلقی به قبول می کنیم 
و مواضع سیاسی شان را نقد می کنیم. در میان فلسفه، مالصدرا 
)۹7۹-1050( مجیز هیچ سلطانی را نگفت و در میان فقها، آخوند 
خراسانی )12۹0-1218ش( وارد مبارزه با سلطان مستبد دوران 
خود گشت و رهبر معنوی انقالب مشروطه شد. مبارزه آقای 
دیگری  نمونه  نیز  نظام شاهنشاهی  با  خمینی )1281-1368( 
است؛ هرچند دوران زمامداری وی داستان کامل متفاوتی است. 
حسن زاده راه استاد خود سید محمدحسین طباطبایی )1360-
1281( را نرفت. آخرین پیام طباطبایی )نیمه اول پائیز 1360( این 
بود: »در این انقالب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید 
شد و آن اسالم بود«. حسن زاده غرق در رصد عالم ملکوت بود 
و از درک واقعیات عالم ناسوت و ظلم مضاعفی که به نام دین از 
سوی زمامداران جمهوری اسالمی به مردم می کردند و می کنند 
غافل بود. به دلیل این غفلت کنار مردم نایستاد و از حقوق حقه 
آن ها دفاع نکرد و از این حیث نام نیکی از خود باقی نگذاشت. 

»فاعتبروا یا اولی االبصار«.
منبع متن: یادداشت منتشرشده در سایت محسن کدیور، 5 

مهرماه 1400.

نسخه شناسی  در  حسن زاده 
فلسفی و عرفانی و در ریاضیات و 

هیئت قدیم متبحر بود؛ اما این تبحر 
داللتی بر شعور سیاسی ندارد. تسلط 
بر فقه، فلسفه و عرفان و دیگر علوم 

و  شعور  و  است  یک چیز  اسالمی 
اجتماعی چیز  بینش سیاسی و 

دیگر.
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قافله انسانیت جزئی جدا بافته از تافته های اجزای جهان نیست؛ 
بلکه جزئی از اجزای منسجم جهان است که به اندازه خود در آن 
اثر می گذارد و از آن اثر می پذیرد. ازاین رو کسی می تواند انسان 

را راهبری کند که او را به خوبی بشناسد و از رابطه او با جهان 
آفرینش باخبر باشد. از ابتدای خلقت تاکنون برنامه و سیر تکامل 
انسان در مسیر زندگی، همواره مهم ترین موضوع زندگی بشر 

علی اکبر پیرهادی 
 |   رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسالمی

یادداشت

تبیین معنای دین از منظر عالمه حسن زاده
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بوده است. علما و دانشمندان گوناگونی پیرامون برنامه و سیر 
زندگی انسان سخن گفته اند و نظرات مختلفی دراین باره ثبت 
شده است. دراین بین، تعریف عالمه ذوالفنون حسن زاده آملی در 
کتاب 1001 نکته، ماالمال از معارف حکمی و عقلی است که در 
این عریضه به بررسی قیود آن تعریف می پردازیم. »دین عبارت 
است از جعل و تنظیم اسرار تکوینی و طبیعی مسیر تکامل 
انسانی که بر طبق ناموس آفرینش و متن حقیقت و واقعیت 
خارج، بلسان سفراء الهی که اهل طهارت و عصمت و امام قافله 
انسانیت اند، بیان شده است و همان صراط مستقیم و صراط الی 
اهلل و صراط اهلل است: »ان ربی علی صراط مستقیم«. »چون صراط 
مستقیم بازگو شود، به صورت دین درمی آید؛ و چون دین را در 
خارج پیاده کنیم، متن صراط مستقیم و مسیر الی اهلل و صراط 
اهلل است. صراط مستقیم یک راه و یک حقیقت بیش نیست. به 
قول ارشمیدوس »المستقیم اقصر خط واصل بین النقطتین«؛ پس 
دین یکی بیش نخواهد بود »ان الدین عند اهلل االسالم«. »و دین 
و دین دار که راه و راه پیما است، هر دو یک حقیقت اند؛ دین دار 

خود متن صراط تکامل انسانی است و انسان کامل که 
واسطه فیض الهی و امام قافله انسانی است، متن 

همین دین و صراط است فافهم«.
از تعریف مذکور می یابیم که دین ازنظر 
عالمه، مورد جعل و تنظیم قرار می گیرد. از 
همین روی باید یک جاعل و ناظم حکیم 
و آگاه این جعل را انجام داده باشد تا انسان 
در مسیر درست قرار بگیرد و بتواند قله های 
تکامل را طی کند. ناظر بر این کالم عالمه 
حسن زاده، آیت اهلل جوادی آملی می فرمایند:

»ازآنجاکه دین برای اداره امور جامعه انسانی و 
پرورش انسان هاست، هماهنگی قوانین و مقررات آن 

با نیاز واقعی جامعه و مناسبت آن با تحوالت اجتماع و مطابقت 
آن با سرشت و سیر جوهری انسان، میزان حق بودن آن است. 
قافله انسانیّت جزئی جدابافته از تافته های اجزای جهان نیست؛ 
بلکه جزئی از اجزای منسجم جهان است که به اندازه خود در 
آن اثر می گذارد و از آن اثر می پذیرد. ازاین رو کسی می تواند 
انسان را راهبری کند که او را به خوبی بشناسد و از رابطه او با 
جهان آفرینش باخبر باشد. کسی که انسان و جهان را نیافرید، 
نه انسان شناسی راستین و نه جهان شناسی اصیل است. پس تنها 
آن کس که انسان و جهان را آفریده است، به انسان و جهان و 
ربط و پیوند این دو، شناخت و آگاهی تمام داشته و درنتیجه از 
توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است. چنانکه همان مبدأ 
وحید، تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعه جهان و راهنمایی 
تمام اجزای آن خواهد بود؛ به گونه ای که هیچ کدام از هدف خود 
محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد؛ آن کس 
جز ذات اقدس الهی نیست. با این مقدمه دانسته می شود دین 

حق، دینی است که عقاید، اخالق، قوانین و مقررات آن از طرف 
خداوند نازل شده و دین باطل، دینی است که از ناحیه غیر 

خداوند تنظیم و مقرر شده باشد«.
این  ازنظر عالمه،  که  دارد  پی  در  مسیر، الجرم مالزماتی  هر 
مالزمات همان اسرار تکوینی و طبیعی هستند که خداوند متعال 
پیش روی ما قرار داده است و با نظمی بی مانند آن ها را کنار 
یکدیگر قرار داده و عالم ماده تشکیل شده است. هم چنین عالمه 
معتقدند این برنامه و به بیان اوضح دین، باید با این مالزمات و 
قوانین و اسرار هماهنگ باشد تا بتواند نتیجه مطلوب را حاصل 
کند. از طرف دیگر، این قوانین و اسرار که با عالم خارج و واقع 
هماهنگ شده است، نیازمند یک مبلغ و واسطه است تا این برنامه 
و به عبارتی، دین را تمام و کمال به جامعه هدف خود برساند؛ 
مبلغانی که از نظر عالمه باید اهل طهارت و عصمت باشند؛ اینان 
کسی نیستند جز امامان قافله انسانیت؛ همان کسانی که برنامه 
تکامل را تمام و کمال، بدون هیچ گونه دخل و تصرف به انسان ها 

رسانده اند و زمینه میل به اهلل تبارک وتعالی را فراهم کرده اند.
عالمه در تعریف خود از دین، دین را به صراط تعبیر کرده اند. 
نواخته  مستقیم  با صفت  روایات،  آیینه  در  صراط 
شده است. همچنان که امام صادق علیه السالم 
أَنَّ هذا  َو  آیه شریفه می فرمایند:  تفسیر  در 
بَُل  ِصراِطی ُمْستَقِیماً َفاتَّبُِعوُه َو ال تَتَّبُِعوا السُّ
}إلی آخر اآلیه{. »نحن صراط المستقیم«. 
و  هدی  امامان  همان  مستقیم  صراط 
تعبیر  به  که  هستند  معصومی  هدایتگران 
دین  مسیر  بر  جملگی  واحد«،  نور  »کلهم 
الهی حرکت و هدایت می کنند. پس زمانی که 
هدایتگران و راهوران این مسیر از یک جنس و از 
یک نور هستند، در می یابیم که دین و برنامه تعالی هم یکی 

است و تخطی از آن قطعاً گمراهی را در پی دارد.
دین  عالمه  نورانی، حضرت  تعریف  این  از  دیگری  فقره  در 
و دین دار را در وحدت کامل می بینند و معتقدند دین دار اگر 
به مرحله اعتقاد کامل و عمل به دین برسد، خود متن همین 
صراط الهی می شود و به عبارتی دین دار، آیینه دین و صراط 
مستقیم می شود. از همین روی دین داران واقعی می توانند امامان 
آن ها  رفتار  و  اعمال  چراکه  باشند؛  الهی  دین  پیشران های  و 
دین نماست و سرشت پاک انسانی، دین را از منشأ پاک که قلب 
دین دار است می تواند بپذیرد و بدان پایبند باشد. در آیات قرآن 
هم از نشانه های مؤمنین، الفت بین آن هاست؛ این الفت به دلیل 
وحدت دین و مسیر و اعتقاد به یک مبدأ و پیمودن یک مسیر 

نورانی است که در بین همه دین داران مشترک است.
منبع متن: یادداشت منتشرشده در خبرگزاری ایکنا، ۷ مهرماه 

.1400

و  جعل  مورد  عالمه،  ازنظر  دین 
روی  همین  از  می گیرد.  قرار  تنظیم 
باید یک جاعل و ناظم حکیم و آگاه 
این جعل را انجام داده باشد تا انسان 

در مسیر درست قرار بگیرد.
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مرحوم عالمه حسن زاده آملی موضوع انسان را مطمح نظر قرار 
داده بود. ایشان  هم با ذکر مقدماتی به خداگونگِی انسان اذعان 
تفاوت های  اومانیستی  رویکردهای  با  اما  وی  موضع  می کرد. 
بنیادین داشت. عالمه حسن زاده، نه پیشرفت های جدید بشری، 
بلکه توجه به گوهرِ وجودِ انسانی را محور تحقیق قرار داده و به 
عظمِت انسان توجه داده بود. ایشان معتقد بود که انسان دارای 

هویتی ملکوتی و روحانی است.
ایشان معتقد بود که حقیقِت انسانی، یک صورِت روحانی دارد 
و یک صورِت جسمانی. صورِت جسمانِی آن که حاکی از مرتبه 
نازله صورت روحانِی اوست، بسی فراتر از جسم مادی است. 
این هویِت انسانی، استعداد و قوه هایی دارد که می تواند پرورش 
بیابد و به اصِل خویش بازگردد. مرحوم حسن زاده آملی معتقد 
بود که انسان یک حقیقِت ممتد از فرش تا به عرش است. مرتبه 

نازِل او، بدن اوست. عالمه در تعبیری این گونه عنوان می کرد که: 
»نفس انسانی حدوثاً جسمانی است و بقائاً روحانی؛ یعنی در ماده 
منی، قوه ای منطبع است که متدرجاً اشتداد وجودی می یابد و 
موجودی می گردد که امتداد وجودی او از زمیِن ماده و جسمانیت 

تا آسماِن روح و عقلیات را شامل می شود«.
عالمه حسن زاده، نفس انسان را دارای مراتبی می دانست. معتقد 
بود که شأِن نفِس انسانی این است که این مراتب را یکی بعد 
از دیگری طی کند. معتقد بود که: »در اینکه نفس این شأنیت را 
دارد، تردیدی نیست و هر عاقلی بدان تصدیق دارد و می بیند که 
خود، هر چه از قوه به فعل می رسد، قدرت و سلطنِت وی بیشتر 
می شود و نور بینِش وی فزونی می یابد و از تاریکِی نادانی رهایی 
می یابد. هرچه داناتر می شود، استعداد و آمادگِی وی برای معارف 
باال قوی تر می گردد و گنجایِش وی برای گرد آوردِن حقایِق 

مهدی دل�ی
 |   محقق و پژوهشگر علوم انسا�ن

یادداشت

 انسان شناسی عالمه حسن زاده آملی
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دیگر بیشتر می شود«.
در نظر عالمه حسن زاده آملی، نفِس انسانی حقیقتی است که 
می تواند وسعت وجودی خود را توسعه دهد؛ تا حدی که انسان، 
تجّلِی اسماءِ الهی می گردد. به تعبیر عالمه: »انسان بزرگ ترین 
جدول بحر وجودی و جامع ترین دفتر غیب و شهود و کامل ترین 
و  تصفیه  درست  اگر  جدول  این  است.  واجب الوجود  مظهر 
الی روبی شود، محالی ذات و صفات می گردد. این صفات، 
شایستگی لوح محفوظ شدِن کلمات نوریه، شجون حقائق اسماء 
و شئون رقایق ظلیه آن ها را داراست«. این حقیقِت وجودی، از 
فرش تا فوق عرش امتداد دارد. مرتبه نازله آن بدن است و مرتبه 

روح، گوهری نورانی است که از نقائص طبیعت منزه است.
به تعبیر عالمه، نفِس انسانی دارای تجرد اتِم فوِق عقلی است. 
ایشان سپس در تعریف مقام تجرد فوق عقل این گونه عنوان 
می کند که: »معنای تجردِ فوِق عقلی این است که برای کماِل نفِس 
انسانی، حد یقفی وجود ندارد. نقطه پایانی برای سیر کمال نفس 
انسان نمی توان تصور کرد. انسان وحدت حقه ظلیه دارد؛ آن 
عبارت است از وحدِت موجوداتی که فوق عالم ماده و اجسامند 
و اساساً در آنجا عدد راه ندارد. مثل عقول و موجودات ملکوت 
مبنا،  این  بر  دارند«.  از وحدِت عددی  برتر  اعالء که وحدتی 
عالمه حسن زاده معتقد است که نفس ناطقه انسانی در یک حد 
ثابت نیست. وجودش حد یقف ندارد. به تعبیر ایشان، انسان به 
همین خصوصیت ذاتیش، از سایر موجودات ممتاز است. عالمه 
حسن زاده آملی با ذکر این مبانی، معتقد بود که انسان می تواند از 
مرتبه ماده جسمانی فراتر رفته و به ذات خویش توجه کند. در 
آن صورت است که انسان به حقیقت خود رهنمون شده است.

اما چه عوامی سبب می شود که نفس انسانی از مرتبه فرش فراتر 
رَود و تا به عرش و فوِق عرش قدم بگذارد؟ عالمه حسن زاده بر 
روی دو عنصر توجه داشت و تأکید می کرد. یکی عنصر »علم« 
بود و دیگری »عمل«. ایشان این گونه عنوان می کرد که: »علم و 
عمل، دو گوهرِ انسان سازند و نفِس انسانی به پذیرفتِن علم و 

عمل، اشتداد وجودی پیدا می کند و گوهرِ نورانی می گردد«.
عالمه حسن زاده بر عنصر علم توجه می داد. معتقد بود که علم 
از سنِخ نور است؛ نوری که خداوند بر قلِب بنده مؤمِن خویش 
می تاباند. بر اساِس این علم، انسان قابلیت آن را دارد که به مرتبه 
فوق عقل و تجرد محض نیز نائل آید. به تعبیرِ ایشان: »با این 
مبنا، نفس ناطقه انسانی نیز در سیر استکمالی خود، سیرش را از 
نازل ترین مرتبه و از دل صور طبیعی آغاز می کند و با حرکت 
جوهری اشتدادی، دائماً وجودی شدیدتر را طلب می طلبد و با 
دو بال علم و عمل در قوس صعود نظام هستی طیران می کند و 
از عقل هیوالنی به مرتبه عقل بالملکه و عقل بالفعل می رسد؛ بلکه 
باالتر به مرتبه عقل بالمستفاد می رسد و چنان شدت وجودی ای 
پیدا می کند که به مقام فوق تجرد عقالنی می رسد«. ایشان معتقد 
است که به واسطه علم و عمل، نفس انسانی می تواند به مرتبه فوق 

عقل نائل آید. ایشان معتقد بود که نفِس ناطقه انسانی مقام معلوم 
ندارد و در هر عالم و نشئه ای وجود و حضور دارد؛ ازاین رو از 

هر محدودیت و حدود ماهیت نیز عاری و برهنه است.
امتناع شناخت آیات و روایات بدون شناخت نفس انسان

از همین جاست که حسن زاده آملی نفس انسانی را در پیوند با 
خداوند تبیین می کند و معتقد است که نفس انسانی از سنخ 
باری تعالی است که در قوس صعود، به باالترین رتبه هستی پس 
از}دون{ مقام ربوبیت دست می یابد. ایشان معتقد است که طریق 
معرفت نفس، نزدیک ترین راه برای شناخت حضرت باری تعالی 
است. به باور ایشان اگر جایگاه واقعی نفس شناخته شود، تفسیر 
بسیاری از آیاِت قرآنی نیز مفهوم خواهد شد. اگر نفس انسانی 
شناخته نشود و در اتصال با ذات احدیت تفسیر نشود، شناخت 
بسیاری از آیات و روایات میّسر نمی گردد و طریق معرفِت رب 
حاصل نمی گردد. از همین جاست که ایشان به عظمِت نفِس 
انسانی اشاره می کند و از زبان برخی از عارفان، این سخن را 
تبیین می کند. در تعبیری می گوید: »عارف بسطامی در این مقام 
که سته قلب انسان است گوید: اگر عرش و آنچه را که در بردارد 
از زوایای قلب عارف قرار  برابر، در زاویه ای  صد هزار هزار 
گیرد، احساس بدان نمی کند و این وسع ابو یزید است در عالم 
اجسام؛ بلکه من می گویم اگر آنچه که وجود او الیتناهی است در 
زوایه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، احساس بدان نمی کند؛ 
زیرا که ثابت شده است که قلب گنجایش حق را دارد و مع ذلک 

متصف به سیرابی نمی شود. پس اگر پر شود سیراب گردد«.
عالمه در جایی دیگر و در خصوص هویت خداگونه انسان 
ُزبُر  در  که  دقیقی  نکات  و  مطالب عرشی  از  »یکی  می گوید: 
حکمت متعالیه و صحف ارباب قلوب، در حدوِث زمانی عالَم 
معنون است، این است که انسان در مسیر تکاملی و استکمالی 
خود به جایی می رسد که عالَمی عقلِی خاص، مشابه با عالَم عینِی 
خارجی می گردد که جهانی افتاده در گوشه ای است. پس این 
انسان عالم مجرد عقالنی، عالَم حادث به حدوث زمانی است. 
ماده کائنات در تحت اراده انسان کامل قرار می گیرد و موجودات 
عالم، چنان در اطاعت خواهند بود که اعضاء و جوارج ما در 
اطاعت و اختیار ما باشد. انساِن کامل، غایت حرکت ُحبّیه و 
ایجادیه و کمال عالم کیانی و غرض آن است. انسان کامل، جامع 

بین مظهریت ذات مطلقه و مظهریت اسماء و صفات است«.
عالمه حسن زاده، تصویری از انسان کامل به نمایش می گزارد که 
در پیوند با باری تعالی، قابل تفسیر است. فهم صحیح آیات قرآنی 
را در شناخِت نفس انسانی و انسان کامل می داند. مرتبه نفس 
انسانی را در مرتبه فوق عرش می داند و تفسیر جهان هستی را 
به واسطه تفسیرِ نفس انسانی معنا می کند. در این پیوند است که 
انسان را خدای گونه دانسته و مرتبه ای متعالی برای انسان در نظر 

می آورد.
منبع متن:سایت دین آنالین،  23 مهرماه 1400.
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پس از درگذشت عالمه حسن زاده، منتقداِن سیاسی ایشان وی 
را به سکوت در مقابل برخی نابسامانی ها متهم کردند. گفتند که 
او اگرچه فردی عارف مسلک بوده، اما در مقابل رنِج مردم کمتر 
سخنی گفته است. در نمونه ای از این انتقادها، محسن کدیور 
گفت که حسن زاده آملی در نسخه شناسی فلسفی و عرفانی و در 
ریاضیات و هیئت قدیم متبّحر بود؛ اما این تبّحر داللتی بر شعورِ 
سیاسی ندارد. به عقیده کدیور، تسلط بر فقه، فلسفه و عرفان 
و دیگر علوم اسالمی یک چیز است و شعور و بینِش سیاسی 
و اجتماعی چیزی دیگر. کدیور گفته بود که با سیر و سلوک 
عرفانی نه می توان در دانش های تجربی ادعایی کرد و نه در عالم 
سیاست موضع درستی گرفت. وی سپس عنوان کرده بود که 
حسن زاده آملی، سرگرم در ملکوت بود و غافل از رنج مردم در 

ناسوت بوده است.
این سخنان کدیور با پاسخ هایی مواجه شد. عبدالحسین خسروپناه 
ازجمله افرادی بود که در مقام پاسخ برآمد. او گفت که گاهی 
برخی اشکال می کنند که علمایی امثال مرحوم حسن زاده در بین 
مردم نیستند و در عالم ملکوتی خودشان سیر می کنند. پاسخ 
من به این افراد این است که آفتاب آمد دلیل آفتاب. خسروپناه، 
حضور مردم در تشییع جنازه مرحوم حسن زاده را دلیلی بر مردمی 
بودِن ایشان دانسته و گفت شما دیدید که مردم در این شرایط 

سخت کرونایی چه رنجی متحمل شدند و با چه عالقه و شوری 
پیکر ایشان را تشییع کردند. خسروپناه در خصوص مردم مداری 
مرحوم حسن زاده، اذعان کرد که خود من از نزدیک شاهد بودم 
که وقتی در منزل خدمت ایشان می رسیدیم، برای پذیرایی از 
ما طلبه ها هیچ کسی را نه از اهل منزل و نه دیگران به زحمت 
نمی انداختند و خودشان از ما پذیرایی می کردند. وی ادامه داده 
بود که یکی دیگر از فضائل مرحوم حسن زاده ادب ایشان بود 
که حتی با بچه طلبه هایی مثل ما هم با احترام و تکریم روبه رو 
می شد و وقتی تشخیص می داد که طلبه ای نیاز مادی دارد، حتمًا 

برای او کاری می کرد.
آیت اهلل  که  بود  گفته  شخصی  خاطره ای  ذکر  در  خسروپناه 
حسن زاده یک بار از من پرسید که حجره نشین هستی یا متأهلی؟ 
من بااینکه تا آن موقع هیچ صحبتی درباره وضعیت معیشتی و 
مادی خودم نکرده بودم، اما ایشان فهمیده بود که در عسرت 
هستم و نیاز مالی دارم. وقتی جواب دادم که حجره نشین هستم 
فرمود یک کیسه برنج هست اگر زحمتی نیست آن را با خودتان 
ببرید. وقتی جلسه تمام شد دیدم خودش دارد آن کیسه سنگین 
10 کیلویی برنج را با زحمت بلند می کند. خواستم مانع بشوم 
گفت نه! من باید این را تا دم در بیاورم اگر پسرم بود می گفتم 
آن را تا مدرسه فیضیه برایت بیاورد؛ اما نیست پس از آنجا به 

سید هادی طباطبایی
 |  پژوهشگر حوزه علوم انسانی

یادداشت

حسن زاده آملی میانه تأیید و انکار
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بعدش با خودتان. خسرو پناه با ذکر این اوصاف، گفته بود که: 
حاال چطور می شود این همه فضائل اخالقی و تواضع و فروتنی و 
غم دیگران خوردن را ندیده گرفت و گفت ایشان از رنج و درد 

مردم بی خبر بوده است؟
این تنها موضِع مخالف نسبت به کدیور نبود. هادی سروش هم 
در مقام پاسخ به کدیور برآمد. هادی سروش از شاگردان مرحوم 
حسن زاده آملی محسوب می شود. او گفت که اساس سیره علما 
و مراجع و عرفا و فیلسوفان با یکدیگر متفاوت است. نمی شود 
آن ها را با هم مقایسه کرد. ممکن است کسی تشخیصش حضور 
در عرصه اجتماعی و فعالیت های سیاسی باشد و دیگری این 
تشخیص را نداشته باشد. او سپس عنوان کرده بود که عالمه 
حسن زاده، در دو دهه اخیر کسالت داشته و چندان اظهارنظری 
نمی کرده و در بسیاری مسائل وارد نمی شده است. هادی سروش 
جنگ  و  انقالب  هنگامه  در  حسن زاده  مرحوم  رفتارهای  به 
تحمیلی اشاره کرده و گفته بود که ایشان در متن کارها و ظلم های 
کالنی که نسبت به مردم روا داشته می شد، حضور داشتند. مثاًل 
خدمت امام رسیدند که باید چه کنند و وظیفه چیست؟ و یا در 
زمان جبهه، خودشان لباس بسیجی می پوشیدند و مشوق جبهه ها 
بودند. همچنین در جریان آمل و حمله منافقین و کمونیست ها 
موارد  این گونه  در  بودند.  مؤثر  واقعاً  آمل  مردم  بسیج  در  هم 
کالن، عالمه حسن زاده حضور داشته و در راه رفع ظلم از مردم 
تالش می کرده است. اما در مواردی که مربوط به جزئیات است، 
ممکن است فردی آن را مصداق ظلم بداند و فرد دیگری آن را 
ظلم نداند. یا ممکن است یک نفر نسبت به دیدگاه و اجتهاد و 
نظرش، احساس کند که اگر در موردی صحبت کند اثری ندارد. 

در این گونه موارد به اجتهادِ خود عمل می کند.
اما مواضِع سیاسی، تنها محل نزاع میان موافقان و منتقداِن عالمه 
حسن زاده نبود. مواضع عرفانی ایشان گاه چالش برانگیز می شد. 
موضع وی در خصوص »وحدت وجود« یکی از اصلی ترین 
انتقادها علیه وی بود. حسن میالنی از منتقدان مرحوم حسن زاده 
بود. او در محافل مختلفی به نقد برخی رویکردهای عرفانی 
حسن زاده پرداخت. در مناظره ای عنوان کرد که: »من هم معتقدم 
وقتی از آقای حسن زاده بپرسی واقعاً سلول سلوِل وجودت را 
عین ذات خدا می دانی؟ قطعاً می گوید نه. من حرفم به آقایان این 
است که این کتاب ها را چرا جمع نمی کنید؟ کتاب هایی را در 
حوزه به عنوان معارف و واقعیات ارائه می دهید و در آن می گویید 
وجود خدا در ذره ذره مولکول عالم فرو رفته، همان طور که آب 
در ذره ذره امواج فرورفته و اصاًل دوئیتی نیست. لذا ذره ذره چوب 
و درخت و سنگ، نهایت عقل و شعور و فهم و سجود است. 

حتی شیطان  هم وجودش به شکر رازقش اندر سجود است«.
کتاب های حسن زاده  برخی  که  بود  آن شده  میالنی خواستارِ 
و برخی تعابیرِ وی توضیح داده شود. در پاسخ به وی، شیخ 
حسن رمضانی از شاگرداِن حسن زاده آملی، بعضی پاسخ ها را 

داده بود. او گفته بود که: »فالسفه و عرفا راجع به بساطت و 
احدیت حق تعالی فرمایش های بسیار دقیقی دارند. شما ببینید 
نسبت به مرتبه احدیتی که این ها قائل هستند، همین آقایان که 
مرتبه احدیت یا مرتبه هویت غیبیه را نسبت به حق تعالی قائل 
هستند، نسبت به مرتبه احدیت می گویند اصاًل آنجا کثرت راه 
ندارد و بساطت محض است. خوب این انسانی که راجع به 
مرتبه احدیت حق یا هویت غیبیه حق این عقیده را دارد، آیا این 
می آید می گوید ذات حق تعالی قابل تجزیه است و جزء و کل 

درست می کند برای حق تعالی؟«
با دین آنالین عنوان کرد که  نیز در گفت وگو  سعید رحیمیان 
مسئله  از  صحیحی  فهم  وجود«،  »وحدت  از  بحث  منتقدان 
وحدت وجود عارفان ندارند و از همین روست که این ایده را 
مقبول نمی دانند. عالمه حسن زاده نیز در رساله لقاءاهلل گفته بود 
که وحدت وجود انحائی دارد. وی چهار وجه را برای آن در نظر 
گرفته بود. او گفته بود »گاهی گمان می شود که همانا وجود، یک 
شخص منحصربه فرد است که او واجب بالذات است؛ و برای 
مفهوم وجود، مصداق دیگری نیست. طبق این نحوه برداشت، 
همه موجودات مثل آسمان و زمین و نبات و حیوان و نفس و 
عقل، غیر از آن یک فرد، عددی نیستند ... . این نحوه توهم در 
مسئله وحدت وجود، مخالف است با بسیاری از قواعد عقلیه 
حکمیه ای که از جنبه مبانی، رصین و محکم و استوار است... ؛ 
درواقع موجب می شود نفی علیت حق تعالی و معلولیت ممکنات 
را و اینکه ممکنات به طورکلی احتیاجی به علت ندارند. بلکه 
موجب نفی ممکنات از اساس می شود؛ که مجموعاً مفاسد این 
قول به وحدت عددی وجود، از جنبه عقلی و شرعی زیاد است«. 
)رساله لقاءاهلل ص 24؛ همچنین شرح دروس معرفت النفس، 

ص 154(
برخی نیز ادعا کردند که عالمه حسن زاده، به زیارت امام رضا 
ادعایی گفته شد که سید یحیی یثربی در  نمی رفته است. در 
سفری 14 روزه به مشهد با مرحوم آیت اهلل حسن زاده آملی و 
دکتر ابراهیمی دینانی همراه بوده و از مرحوم حسن زاده نقل کرده 
است که ایشان به زیارت امام رضا نمی رفته و می گفته که من ولّی 
حی هستم و امام رضا ولّی مرده!  این ادعا مورد انکار دکتر یثربی 
قرار گرفت. وی در پاسخی عنوان کرد که: »من اعالم می کنم که 
نه از این سفر و نه از اظهارات آن مرحوم چنین چیزی به یاد 
نمی آورم؛ بنابراین گوینده که مدعی است از من چنین سخنانی 
را شنیده است و فایل صوتی آن را هم دارد، این فایل را منتشر 
کند تا معلوم شود من فراموش کرده ام یا این که این خبر اشتباه و 
یا دروغ است. من ده ها بار با آقای حسن زاده آملی در قم و تبریز 
و شهرهای دیگر، ساعت ها نشسته و گفتگو کرده ام و هرگز از 
ایشان چنین ادعای صوفیانه ای نشنیده ام. خداوند ایشان و همه ما 

را بیامرزد«.
منبع متن:سایت دین آنالین،  23 مهرماه 1400.
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نظریات افالطون، ارسطو، بطلمیوس، جالینوس و ده ها تن دیگر 
از دانشوران و حکیمانی که در خالل بیش از 2500 ساِل گذشته 
بوده اند قرن هاست که منسوخ اعالم شده و مقیّد کردن اندیشه و 

علم به آن ها جز انحطاط و پس روی نتیجه ای دربر ندارد.
بااین همه، حتی در پیشرفته ترین مجامع تحقیقی و علمی غرب، 
اهتمام فراوانی برای فهم و شناخت آراء نامبردگان و شناساندن و 

اکبر ثبوت 
 |  استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسالمی

یادداشت

 سخنی با منتقدان حسن زاده آملی
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عرضه آن ها به بهترین و آسان ترین نحو به چشم می خورد. چراکه 
مکتب هر یک از آنان، نماینده مرحله ای از تکامل فرهنگ بشری 
است و بالشک اندیشمندان امروز وامدارِ متفکران دیروزند و 
دیروزی ها مدیوِن پریروزی ها و قس علیهذا؛ و هر نو و تازه ای 
بر دوش گذشته نشسته است. گذشته از آنکه هر مّلتی با نشان 
دادن آثار و آراء گذشتگاِن خود، سهمی و جایگاهی را که در 
تاریخ و تمدن انسانی دارد، ثبت و ضبط می کند تا روشن شود که 

به اصطالح زیر بتّه به عمل نیامده است.
با عنایت به مقّدمات مزبور، ما به عنوان ایرانی، از سویی باید با 
کاروان معرفت و دانش بشری پیش برویم و هر اندیشه درست و 
عمیق را که در هرکجای دنیا ارائه می شود بگیریم و بر سرمایه های 
معنوی خود بیفزاییم؛ و از سویی باید بر حفظ پیوندهای خود با 
معارف پیشین مان و انتقال آن به نسل های بعدی و به همه جهان 

 همت گماریم و کسانی را تربیت کنیم که به این مهم بپردازند.
نیم قرن و شاید  حسن حسن زاده آملی معلمی بود که حدود 
بیشتر در این راه کوشش کرد و آثار عالمان قدیِم ما یعنی کسانی 

همچون ابن سینا و خواجه طوسی و صدرا را در رشته های 
نجوم،  ریاضیات،  منطق،  فلسفه،   - مختلف 

ادبی -  دینی و  طبیعیات، عرفان و علوم 
تدریس و تشریح کرد تا وقتی سخن از 
حقوق ما بر ذّمه تاریخ می رود، معلوم باشد 
که پنج قرن پیش و ده قرن پیش، ما در 
کجا ایستاده بودیم و به فکر بیفتیم که در آن 
هنگام، ما نسبت به معاصران خود از اقوام و 
ملل دیگر چقدر جلوتر بودیم و عواملی که 
آن وضعیت - و نیز روزگار سترون کنونی 

- را پدید آورد چه بود؟
حسن زاده هم چون اکثر اهل دانش و ادب و هنر، جز 

به تعّلم و تعلیم نپرداخت و حتی وقتی کسانی در رده شاگردان 
او و فروتر، به مقامات و مناصب عالی حکومتی دست یافتند، او 
بی اعتنا به همه آن مقامات و مناصب، مجلس درس و کار تحقیق 

و قلم زدن را با هیچ امتیازی عوض نکرد.
کسانی که حوزه های علمیه ما ازجمله حوزه قم را می شناسند، 
می دانند که در این حوزه ها تدریس متون فلسفی و عرفانی با 
انواع و اقسام دردسرها و گرفتاری هایی همراه بوده و هست که 
فعاًل ناگفته بهتر. در چنین محیطی بود که حسن زاده بیش از پنجاه 
سال و شاید بیشتر، راه خود را در تعلیم کتاب هایی هم چون 
اشارات و شرح اشارات )ابن سینا و خواجه طوسی( و فصوص 
)فارابی( و اسفار )صدرا( و فصوص )ابن عربی( پی گرفت و 
حتی سنگ باران شدِن خانه اش به دست مخالفان فلسفه و عرفان 

در دوران حکومت ماّلیان، او را از راه خود بازنداشت.
از  کمتر  معنوِی  و  علمی  سرمایه  با  کسانی  که  روزگاری  در 
از  استفاده  با  و  برافراشته  لوای مرجعیت  شاگردان حسن زاده، 

عطایای حکومت، در هر گوشه و کنار، دفترها برپا کرده و از 
مزایای این مقام هم چون اخذ وجوهات و... بهره مند می شوند، او 
از خیر این جایگاه نیز گذشت و نه رساله عملیّه درآورد و نه ... .
جوار  در  و  )ع(  معصومه  حضرت  حرم  در  رفتن  خاک  به 
بزرگ ترین مراجع دینِی متأخر و معاصر، آرزوئی نیست که در 
هیچ سری نباشد؛ زیرا این امر از سویی نشان دهنده اوِج مرتبِت 
علمی و معنوی یک عالم است و از سویی موجب می شود که 
افراد بیشتری و خاّصه از قبیله روحانیان، مزار او را زیارت کنند 
و برایش فاتحه و دعا بفرستند. نتایج اخروی این امر نیز به جای 
خود. ولی حسن زاده، هیچ یک از این امتیازات را هم نخواست 
و ترجیح داد که با آن درجات عالیه خود، در همان روستایی 
به خاک رود که در آن پا به دنیا گذاشته بود و در کنار همان 

روستائیانی که از همه نعمت های دو دنیا محروم اند.
حسن زاده با فرهنگ جدید بیگانه نبود و به گمانم زبان فرانسه 
می دانست و داوری هایش نسبت به دانشیاِن متجّدد، منصفانه تر 
از غالِب هم صنفانش بود و بااین همه، البته آشنایی عمقی در این 

زمینه نداشت.
منتقدان محترم که خلق اولین و آخرین را با دو معیارِ 
»مقابله با حکومت« و »تجّدد« می سنجند، وقتی 
آمدند  نیافتند،  کردن  برای محکوم  را  کسی 
و همه آنچه را در کارنامه حسن زاده بوده، 

نادیده گرفته و به این چسبیده اند که:
الف. تفکر فقهی حسن زاده، بسیار سنّتی 
در  آن  نمونه  و  بوده  نوگرایی  از  دور  و 
حساسیت شدید به ماجرای محرم و نامحرم.
ب. وارد نشدن در عرصه مخالفت با قدرِت 
مسّلِط زمانه و حتی چند سطر ستایش اغراق آمیز از 
رأس هرم قدرت که نظایر آن را در آثار اکثر ارباب فرهنگ 

در طول تاریخ ما می توان نشان داد.
به هرحال انصاف هم خوب چیزی است.

 با این تذکر سخن را ختم کنم که این ناچیز، هیچ نسبتی با 
حسن زاده ندارم و در تمام چهل پنجاه سال اخیر هم یادم نیست 
که حتی یک بار او را دیده یا با او هم سخن شده باشم و قبل از 
آن نیز فقط چند بار او را به عنوان یک طلبه در محضر استادانم، 
مرحومان محمدتقی آملی و ابوالحسن شعرانی و مهدی الهی 

قمشه ای دیده ام.
منبع متن:یادداشت منتشرشده در خبرگزاری ایکنا، 10 مهرماه 

.1400

 تفکر فقهی حسن زاده، بسیار سّنتی 
و دور از نوگرایی بوده و نمونه آن در 
حساسیت شدید به ماجرای محرم و 

نامحرم.
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عالمه ذوالفنون استاد حسن زاده آملی، نمادی از زیست متفاوت 
در دانش ورزی بود. به نظر می رسد که او از آخرین نمونه های 

این نسل بود. به بخشی از این تمایزات اشاره خواهم داشت:

1.  جامعیت دانشی
البته حوزه های کهن اسالمی، نمونه هایی از این گونه جامعیت ها 
این  از  اخیر،  دوره های  در  به ویژه  زمان،  مرور  در  اما  داشتند؛ 

سید عباس صالحی
 |   وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی

یادداشت

عالمه حسن زاده و سنت های
فراموش شده آموزشی 
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جامعیت کاسته و کاسته شد. شاید استاد بزرگوار ایشان، عالمه 
شعرانی و عالمه حسن زاده را باید از آخرین ستاره ها دانست. 

او را در استمرار سنت علمی خواجه نصیرها و عالمه حلی ها 
باید دید. در گستره وسیعی از علوم، نه تنها کتاب خوانده بود، که 
شاگردی بزرگان آن دانش ها را کرده و متون اصلی آن علوم را از 
ابتدا تا انتها خوانده و بارها و بارها تدریس های پیوسته کرده بود. 

از منطق و فلسفه و عرفان و هیئت و ریاضیات و نجوم 
و طب و فقه و حدیث و تفسیر و ... . شاید این 

دامنه از جامعیت علمی تصورناپذیر باشد؛ 
اما او توانسته بود با عنایات الهی و اهتمام 

وجودی به آن دست یابد.
دوره طوالنی  کنار  در  تألیف  گستره    .2

تدریس
به 200  قریب  آملی  عالمه حسن زاده  از 
مجلدند.  چند  برخی  که  یافته  نشر  اثر 
پیوسته  تدریس  با  تألیف،  کثرت  معموالً 

و منظم سازگاری ندارند. به ویژه این که ایشان 
در تألیفات خویش، دستیار و معین هم نداشتند؛ اما این 

تعداد انبوه تألیفات در کنار این پدید آمده است که ایشان دهه های 
متوالی به صورت منظم به تدریس علوم گوناگون و کتب فراوان 
اهتمام داشتند و متون سنگین و دوره های تفصیلِی متمادی و 
طوالنی، چون تدریس شفا، اسفار و اشارات را بارها تدریس 
داشتند. آشنایان به این آثار می دانند که تدریس کامل این آثار چه 

مدت طوالنی را نیاز دارد.
3.  ترکیب تألیف، تصحیح و شرح متون

 عالمه حسن زاده آملی هم مؤلف بود، هم شارح و هم مصحح 
عالمه  مرحوم  گرانمایه اش  استاد  از  نیز  این جهت  در  متون. 
شعرانی آموخته و متأثر بود. ترکیب سه ویژگی و مهارت یعنی 
خاص  آزمودگی  و  جامعیت  متون،  شرح  و  تصحیح  تألیف، 
می طلبد. چه این که ایشان در پرتو تسلط بر تصحیح متون توانسته 

بود که رمزگشایی از ابهامات فراوانی داشته باشد.
4. جامعیت در تعقل و ذوق ادبی

با  از زمره کسانی بود که دانشوری را  عالمه حسن زاده آملی 
شاعرانه دیدن جهان و روایت شاعرانه از هستی آمیخته بود. نثر 
ادیبانه، زبان فصیحانه در کنار نمونه های فراوان شعر، او را در 

زمره استمرار شیخ بهایی ها قرار داده بود.
5. مالی کتابی

 ایشان چند بار این خاطره را نقل کرده بودند که وقتی از عالمه 
شعرانی درباره یکی از بزرگان پرسیده بودند که ایشان ازنظر 
علمی چگونه اند؟ در پاسخ فرموده بودند که مالی کتابی نیستند!

یک سنت  به  اشاره  و  است  مهمی  بسیار  تعبیر  این  نظرم  به 
آموزشی دارد که متأسفانه هم در دانشگاه ها و هم در حوزه های 

علمیه منسوخ شده و یا کم تر دنبال می شود. 

مالی کتابی کسی است که متون اصلی علم را از آغاز تا انتها 
می خواند؛ برای فهم سطر به سطر، بلکه واژه به واژه، از جان  مایه 
می گذارد؛ تحصیل آن متون را به همان شیوه، پیِش عالی ترین 
دانایان آن متن دنبال می کند؛ حتی گاه یک متن مفصل، چونان 
شفا و اسفار را از آغاز تا پایان، پیش چند استاد می گذراند و پس 
از گذران تحصیل، چونان استادان مبرز خویش، او هم این متون 
را از آغاز تا پایان تدریس می کند و بارها و بارها آن را ارائه 

می کند.
آشکاری  نمایه  خود،  آملی  حسن زاده  استاد 
بود؛ هم در تحصیل، هم در  این سنت  از 

تدریس و هم در تألیف و تصحیح متون.
فست فودگی  اثر  در  سنت  این  متأسفانه 
است.  انقراض  به  رو  دانش پژوهی، 
دانشجویان و طالب، چند برگی از متن را 
می خوانند و در ترکیب سازی شتابزده، مدعی 
فهم مفاهیم مندرج در متون می شوند؛ غافل از 
آن که متون اصلی، شبکه ای درونی از فهم معانی دارند 
که جز در افق آن نمی توان به فهم معنا و دیدگاه مؤلف آثار 

نزدیک شد.
منبع متن: سایت خبرآنالین،  ۷ مهرماه 1400.

متون  است که  مالی کتابی کسی 
اصلی علم را از آغاز تا انتها می خواند؛ 

برای فهم سطر به سطر، بلکه واژه به 
واژه، از جان  مایه می گذارد.
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