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معاونت بین الملل مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

مقـــدمه

     موسســـه ی آمـوزشی پژوهشی نفحات، تحت اشراف جناب استاد آیت اهلل یزدان پناه حفظه اهلل و با 
مدیریت جناب استاد حجت االسالم والمسلمین امینی نژاد حفظه اهلل، در سال 1397 با هدف تعمیق و ترویج 
اسالمی  عرفان  و  حکمت  تمدنی  اجتماعی  امتدادهای  ترویج  و  تولید  و  اسالمی  عرفانی  حکمی  مبانی 

تأسیس شد.

     معاونت بین الملل این موسسه در زمستان سال 1399 با هدف بازتعریف اهداف کلی موسسه در تراز 
جهانی و نیز بازطراحی و متناسب سازی فعالیت های موسسه بر اساس اقتضائات جهانی، تشکیل شد. 

چشم اندازهای مهمی که توسط این معاونت دنبال می شود عبارت اند از:

ارتقاء جایگاه حوزه ی علمیه ی مقدس قم در عرصه ی جهانی مطالعات اسالمی به عنوان مرجع   •         

تعمیق و تبیین حکمت و عرفان اسالمی و پیشران نظریه پردازی در حوزه ی حکمت و عرفان اسالمی و 
امتدادهای اجتماعی و تمدنی آن

میراث بران  به عنوان  قم  علمیه ی  حوزه ی  در  حاضر  حال  در  که  شخصیت هایی  جهانی  معرفی   •         

گنجینه ی باارزش حکمت و عرفان اسالمی مطرح هستند، با هدف فراهم شدن زمینه های ارتباط و تعامل 
علمی اندیشمندان جهان با آن ها

     از نگاه این معاونت دستیابی به این چشم اندازهای نورانی، جز از طریق تعارف و هم افزایی با طالب 
غیرایرانی که در اوج پاکی و اخالص به امید دسترسی به منبع نور معنویت و علم، به قم مقدس، آشیانه 
با  ارتباط وثیق  رو  از همین  امکان پذیر نیست.  نموده اند،  )علیهم السالم( مهاجرت  و اهل بیت  علوم قرآن 
این  از سیاست های  با هدف تربیت جامع آن ها در دو بعد عقل نظری و عملی،  این طالب  از  نخبگان 
معاونت است. ارتباط مستقیم این طالب معزز با اساتید بزرگواری که عمری را در زهد، سلوک معنوی و 
جهاد علمی سپری نموده، در بستر نورانی سنت حوزوی، رشد کرده و گنجینه ی گران سنگ حکمت و عرفان 
اسالمی را به ارث برده اند، برای تحقق این سیاست، ضروری است. از دیگر سیاست های این معاونت، 
با همه ی مجموعه ها و مؤسسات حوزوی است که در راستای  هم افزایی حداکثری، برادرانه و همدالنه 

معرفی اسالم ناب و اصیل به دنیا دغدغه مند، صاحب ایده و فعال هستند.
امید آن داریم که آنچه بر ذهن و قلب ما می گذرد و به تصمیم و عملکرد ما تبدیل می شود مورد رضایت 

امام عصر عجل اهلل فرجه الشریف باشد.

و من اهلل التوفیق و علیه التکالن





فصـــــــــــل اّول
معرفی اجمالی طرح دعوة الحــکمة
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معاونت بین الملل مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

معرفی اجمالی طرح دعوة الحکمة
طرح دعوة الحکمة )طرح آموزش اساتید حکمت متعالیه و تولید کتاب »درآمدی بر حکمت متعالیه« به 
چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اسپانیایی( تحت نظارت علمی جناب استاد حجت االسالم والمسلمین 
امینی نژاد حفظه اهلل و با مشاوره جناب استاد حجت االسالم شجاع علی میرزا حفظه اهلل به عنوان سنگ بنای 
1400 در معاونت بین الملل  از فعالیت های حکمی-عرفانی در عرصه ی بین الملل، در بهار سال  سلسله ای 

موسسه نفحات طراحی گردید.
این طرح مشتمل بر دو گام است:

     • گام اول؛ با محوریت تدریس جناب استاد حجت االسالم والمسلمین امینی نژاد حفظه اهلل

      در این گام به طور مشخص دو هدف دنبال می شود:
و مستقیم  ارتباط  ضمن  در  علمی  و  معنوی  حیث  از  انسانی  نیروی  تربیت   .1   

     سینه به سینه با اساتید گران قدر حکمت و عرفان اسالمی.
فارسی، زبان  چهار  به  متعالیه«  حکمت  بر  »درآمدی  آموزشی  کتاب  متن  تولید   .2   

     عربی، اسپانیایی.
     این گام مشتمل بر سه بخش کلی است:

o بخش اول: جلسات حضوری )برگزارشده در بازه ی 26 فروردین 1400 تا 7 آبان 1400(  
1400 پاییز  ابتدای  از  انجام.  حال  )در  فارسی  زبان  به  کتاب  متن  تدین  دوم:  بخش   o   

    تا پایان بهار 1401(
در )ان شاءاهلل  فارسی  و  انگلیسی  عربی،  زبان  سه  به  کتاب  ترجمه  سوم:  بخش   o   

    تابستان 1401 انجام خواهد گرفت(
     توضیح تفصیلی این گام در فصل دوم گزارش منعکس گردیده است.

میرزا شجاع علی  حجت االسالم والمسلمین  استاد  جناب  تدریس  محوریت  با  دوم؛  گام   •       

       حفظه اهلل )در دست طرح و برنامه ریزی جهت اجرا در بهار و تابستان 1401(
       در این گام نیز دو هدف دنبال می گردد:

معضالت و  مسائل  به  ناظر  انگلیسی،  زبان  به  متعالیه،  حکمت  مبانی  تدریس   .1   
    فلسفه غرب و ارائه ی تطبیقاتی با مبانی و مباحث موجود در سنت فلسفی غرب.

2. تدوین دروس ارائه شده در قالب کتاب.  
معرفی کتب مذکور به عنوان متن درسی حکمت متعالیه به مراکز حوزوی و دانشگاهی در سراسر دنیا، 
ارائه و ارسال کتب مذکور به مراکز علمی دانشگاهی در سراسر دنیا جهت معرفی حکمت متعالیه، تربیت 
حلقات بعدی اساتید حکمت متعالیه، برگزاری دوره های حضوری و مجازی آموزش حکمت متعالیه، در 

داخل و خارج، ایران برای مخاطبان مختلف، از ثمراتی است که می تواند بر این طرح مترتب گردد.





فصــــــــــل دّوم
گـــزارش تفصیــــــلی گام اول طرح
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گـزارش تفصیـلی گام اول طـرح

بخش اول: جلسات حضوری
جلســـه افتتاحیه

در  طـرح  افتتاحیـه ی  جلسـه ی 
تاریخ 17 فروردین 1400 در موسسـه 
نفحـات برگـزار شـد. عـالوه بـر حضور 
طـالب محتـرم شـرکت کننده در طـرح 
ایـن جلسـه مزین به حضور اسـاتید 
یزدان پنـاه،  آیـت اهلل  حضـرت  معـزز 
حضـــــرت حجت االسالم والمسـلمین 

امینی نـژاد و حضـرت حجت االسالم والمسـلمین شـجاع علـی میـرزا )حفظهـم اهلل( بـود.
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معاونت بین الملل مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

سخنرانی معاون بین الملل موسسه نفحات

سخنرانی حضرت آیت اهلل یزدان پناه حفظه اهلل

ابتدای جلسه معاون بین الملل موسسه ی نفحات، آقای شیخ االسالم به بیان مقدمات  در 
شکل گیری طرح، اهداف، آئین نامه و سیر اجرایی طرح پرداختند. از نکات مطرح شده در این 

بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عرصه ی  در  موسسه  اهداف  پیگیری  اهمیت   •     

تراث  ترویج  و  »بسط  بعد  در  خصوصًا  بین الملل 
حکمی- عرفانی«

امت اسالمی و  ابناء  بین  اخوت  ایجاد فضای   •    

مهم  شرط  به عنوان  ناب  اسالم  مکتب  دلدادگان 
حضور در عرصه ی بین الملل

    • اولویت داشتن مطالعات اسالمی برای برقراری 

ارتباطات علمی با دنیا نسبت به الیه های تطبیقی 
و نقادانه

همچنین ایشان به اهمیت حضور اساتید برجسته 
در این طرح و امکان بهره مندی از ظرفیت های علمی 
و معنوی ایشان اشاره کرده و همگان را به پاسداشت 
این نعمت عظیم و استفاده از آن تشویق نمودند.

در ادامه جناب استاد آیت اهلل یزدان پناه حفظه اهلل نکات بسیار مهمی درباره اهداف برگزاری 
این طرح و همچنین وظایف حوزه و شرکت کنندگان در این طرح بیان نمودند.

در ابتدا ایشان با اشاره به این که جهاد علمی برخی از بزرگان حوزه، هجرت به کشورهای دیگر 
و انتقال تراث علمی و معنوی حوزه به آن مراکز، در کنار تربیت حکما و عرفا در آنجا بوده است، 
که  به گونه ای  می کردند  منتقل  را  وجود  وحدت شخصیه ی  بحث های سنگین  »آنان  فرمودند: 
نسلی پدید آوردند که آن ها نیز در دیگران اثر گذاشتند... تاریخ حیدرآباد دکن را ببینید. خیلی 
از علمای ما آنجا بودند و بسیاری از کتاب های تحقیقی ما در آنجا چاپ شده است. یک ذره ای 

هم اصاًل زبان رسمی برخی از آن کشورها زبان فارسی نبوده است«.
 ایشان در ضمن اشاره به اقتضائات به وجود آمده هم زمان با انقالب اسالمی فرمودند که
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سطح کارها عوض شده است. تشنگی جهان هم تشنگی دیگری است و ما گاهی در صحنه 
نیستیم و در بحران ها و مسائل معنوی که در غرب پیدا می شود حاضر نیستیم، لذا می بینیم 

که دیگران بهره اش را می برند.
از اهم نکات مورداشاره ی جناب استاد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

e  لزوم ایجاد توانمندی در   
انتقال  جهت  در  طالب 
با  متناسب  علمی  حقایق 
سطح مخاطبان و توجه به 

ذائقه فکری ایشان

e  نسلی تربیت  اهمیت    
افکار  در  متخصصان  از 
فلسفی و آشنا به زبان های 
بسط  جهت  در  دنیا  رایج 

معارف حکمی

e مغتنم شمردن فرصت حضور در کنار استاد امینی نژاد حفظه اهلل   

e  نواقص از  برخی  وجود  دلیل  به  غربیان  توسط  فعلی  انجام شده ی  کارهای  به  اکتفا  عدم    
باوجود زحمات زیادی که کشیده شده است.

e  لزوم توجه به امتدادهای اجتماعی و تمدنی نظرات صدرالمتالهین. عنایت به این نکته الزم   
است که همین بعد اجتماعی حکمت متعالیه بوده است که منجر به انقالب اسالمی و 
شکل گیری نگاه مرحوم امام خمینی رحمت اهلل علیه در مقابل تمدن مدرن شد. افراد مختلفی در 
دنیا که بهره ای اندک از این تجربه گرفته اند در حد خود توانسته اند در مقابل غرب بایستند.

e  توجه به ایجاد حوزه ی علمیه ای به زبان انگلیسی که متون اصلی حوزه، هم به این زبان   
نوشته و هم به این زبان تدریس شود. همان طور که در زبان فارسی این ظرفیت پیدا شده 

است و کلمات عربی با تمامی بار فرهنگی خود فهمیده و تدریس می  شوند.
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معاونت بین الملل مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

سخنرانی حضرت حجت االسالم و المسلمین شجاع علی میرزا حفظه اهلل
پس از بیانات حضرت استاد یزدان پناه، جناب حجت االسالم شجاع علی میرزا به ایراد سخن 
پرداختند. ایشان در این سخنان به اهمیت فهم صحیح پدیده   ی غرب و ترسیم چگونگی فعالیت 

مطلوب در عرصه   ی بین الملل در حوزه   ی حکمت و عرفان اسالمی اشاره فرمودند.
ایشان با اشاره به بحران موجود در غرب و لزوم توجه به آن، این بحران را برخالف تصور رایج 
در ایران، منحصر در ظلم علیه کشورهای مسلمان و غارت و ایجاد جنگ علیه آن ها یا بحران 
اخالفی و معنوی ندانستند. بلکه فرمودند: »مهم ترین بحران در غرب بحران های عقیدتی، فکری 

و فلسفی است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می شود«.
را طراحی کرده اند فرمودند: »باعث خوشحالی  این دوره     از عزیزانی که  ایشان ضمن تشکر 
است،  زیادی  عمق  دارای  و  است  عقلی  علوم  به  مربوط  که  بخشی  یک  حوزه،  در  که  است 
می خواهد کاری انجام بدهد که با استفاده از آن می توان عمیق ترین الیه های معرفتی بحران را 

در غرب حل کرد«.
شجاع  استاد  جناب  ادامه  در 
علی میرزا به مسئله   ی لزوم تهاجم 
معرفتی علیه دنیای غرب پرداختند. 
فرمایش  »طبق  فرمودند:  ایشان 
که  همان طور  یزدان پناه،  استاد 
دانشگاهی  نخبگان  علیه  آن ها 
اقدامی  چنین  ما  حوزوی  بعضًا  و 
باید همان گونه عمل  نیز  کردند ما 
و  عقل  راه  همان  راه  تنها  و  کنیم 
اسالمی  اصیل  فلسفه  به  تمسک 

است. همان گونه که حضرت علی علیه السالم فرمود: »العقل رسول الحق«، با عقل که حجت 
باطنی است و در اختیار همه انسان ها هست، می توان شروع کرد و به وسیله آن پاسخ داد«.

ایشان ضمن اشاره به کمبودهایی در بین طالب غیر ایرانی فرمودند: »در خود حوزه   ی علمیه هم 
خیلی به علوم عقلی و عرفانی بهاداده نمی   شود و طالب عمومًا ممحض در فقه و اصول و کالم 

و کالم جدید هستند و به این مقدار اکتفا می کنند. درحالی که این مقدار اصاًل کافی نیست«.
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ایشان راجع به اهمیت فلسفه و توجه به آن به بیان سخنی از شهید مطهری پرداخته و 
فرمودند: »شهید مطهری در مقدمه کتاب عدل الهی به طور واضح می فرمایند: »در این زمان 
کالم خیلی جوابگو نیست اآلن باید به سمت فلسفه برویم و در فلسفه باید به سمت حکمت 
متعالیه گام برداریم«؛ بنابراین الزم است این کار انجام گیرد و از این طریق جوابگوی جهان غرب 

باشیم و آن بحران هایی که اآلن در آنجا وجود دارند را حل کنیم«.

همچنین ایشان نسبت به این نکته تذکر دادند که بحران های جوامع بشری در حال فراگیر 
شدن و انتقال به شرق عالم است و ابراز امیدواری کردند که بتوان در مرحله اول کانون بحران 
که همان غرب است را معالجه کرد و پس از آن به مداوای تمام کشورهای دنیا همت گماشت.

جناب استاد شجاع علی میرزا در بخش دوم سخنرانی خود، ضمن اشاره به آیه سیزدهم 
سوره مبارکه حجرات فرمودند که در تفسیر این آیه آمده است خدای متعال به این جهت مردم 
را به صورت قبائل و شعوب خلق فرمود تا آن ها یکدیگر را بشناسند و درنتیجه از هرج ومرج در 
اجتماع پرهیز شود. لکن هرچند این تفسیر قابل قبول است اما اگر بیشتر تأمل کنیم می بینیم 

که کلمه تعارفوا بیانگر نوعی معرفت دوطرفه است. منظور از معرفت دوطرفه چیست؟

 از طرف دیگر در حدیث شریف آمده است که: »الیعرف أحد أحدا إال باهلل« پس معرفت فقط 
از طریق خداوند است و از طرفی در آیه قرآن داریم که: »إنه علی کل شی شهید«. تنها چیزی 
که معلوم و مشهود است خداوند متعال است؛ بنابراین معروف اصلی خداوند است، پس قبائل 
و شعوب اگر می خواهند نسبت به یکدیگر تعارف و شناخت داشته باشند درواقع این تعارف 
منجر به معرفت خدا می شود، لذا مقصود از تعارف دوطرفه، تعارف در سطح اجتماعی و فرهنگی 
و عمومی نیست، بلکه بحث ناظر به تعارف اسماء و صفات است که باید از این طریق یکدیگر 

را بشناسیم تا نسبت به خداوند معرفت پیدا کنیم.

ایشان ضمن ابراز مسرت و خوشحالی نسبت به روند اجرای طرح دعوة  الحکمة فرمودند: این 
برنامه این طور تعریف شده است که یک مباحثه و تعامل دوطرفه ای را رقم می زند تا نتیجه آن 

به لطف الهی افزایش معرفت برای همه باشد.
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جلسات هفتگی طــــرح
محوریت  با  گام  این 
فشـــــرده ی  »دوره ی  دروس 
حکمت اسالمی« شکل گرفت. 
این دوره توسط جناب استاد 
حجــت االســالم والمســـلمین 
امینـــی نژاد حفظه اهلل در ضمن 
»طــــــرح گفتمان انقــــــــالب 
 1394 سال  در  که  اسالمی« 
تبلیـــغات  دفتــر  توســـط 
اسالمی برگزار شده، تدریس 
این  مخاطب  است.  گردیده 

درس جمعی از دانشجویان نخبه ی گزیش شده از سراسر کشور بوده اند. این سلسله دروس 
با هدف ارائه ی تصویری کلی و 
درعین حال مستحکم از ساختار 
نظام مند هستی از نگاه حکمت 
است.  گرفته  شکل  متعالیه 
از  این درس چهارده عنوان  در 
بنیادین  و  اساسی  موضوعات 
سه  ذیل  در  متعالیه  حکمت 
بالمعنی  الهیات  کلی:  بخش 
االعم )هستی شناسی(، الهیات 
)خداشناسی(  االخص  بالمعنی 
فلسفی  النفس  علم  و 
و  بحث  مورد  )انسان شناسی( 
بررسی قرار گرفته است. )جدول موضوعات در ضمن توضیح بخش اول از گام اول ارائه گردیده 

است(. این دوره در سی و چهار جلسه ی یک ساعت و پانزده دقیقه ای برگزار گردیده است.
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در این گام به طور مشخص دو هدف دنبال  شده است:
تربیت نیروی انسانی از حیث معنوی و علمی در ضمن ارتباط مستقیم و سینه به سینه . 1

با اساتید گران قدر حکمت و عرفان اسالمی.
فارسی، عربی، . 2 زبان  به چهار  بر حکمت متعالیه«  آموزشی »درآمدی  تولید متن کتاب 

اسپانیایی.
در این راستا سیزده تن از طالب ایرانی و غیر ایرانی در قالب سه گروه زبانی عربی، انگلیسی و 
اسپانیولی گزینش و دعوت گردیدند. طالب غیر ایرانی از کشورهای لبنان، کوبا، امریکا، انگلیس 
و زامبیا در طرح حضور داشتند. معیار گزینش این طالب عبارت بود از آشنایی با حکمت متعالیه 
حداقل در حد نهایه الحکمة و نیز برخورداری از قلمی معتبر در نگارش به زبان اصلی. اسامی 

طالب دعوت شده به طرح عبارت است از:
گروه زبان اسپانیاییگروه زبان عربیگروه زبان انگلیسی

آقــایـــان
)کوبا(عبدالولی الداما )لبنان(حسنین الجمال )آمریکا(شیراز آقا رضوی 

جواد خوش نیتسجاد توکلی)زامبیا(کلوین لمبانی 

روح اهللا ماهری)لبنان(علی سرور )انگلیس(یاسر ابراهیم 

)لبنان(حسن زین الدین امیر احمد جلیلی

)لبنان(هاشم الضیقة مهدی میرخلف زاده

سجاد قدیر

سیدعلی شیخ االسالم
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الی  دو  گروه های  قالب  در  طالب  این  مجموعه ی 
سه نفره تقسیم بندی شدند، فایل های متنی و صوتی 
گروه ها  اختیار  در  اسالمی«  فشرده ی حکمت  »دوره ی 
طول  در  دوره  چهارده گانه  موضوعات  گرفت.  قرار 
بیست ویک هفته توزیع گردید. گروه ها موظف بودند 
آن  موضوع  به  مربوط  فایل های  هفته،  طول  در  که 

هفته را مطالعه، استماع و مباحثه نمایند.
عالوه بر فایل های »دوره فشرده حکمت اسالمی«، در چهارده موضوع مورد اشاره، فایل های 
دروس بدایة الحکمة و نهایة الحکمة، تدریس شده توسط جناب استاد امینی نژاد حفظه اهلل، نیز 

در اختیار برادران قرار گرفت. هدف از این امر، امکان تعمیق 
به منظور  بود.  طرح  در  حاضران  برای  موضوعات،  و  مباحث 
دسترسی راحت تر شرکت کنندگان در طرح، صوت ها و متون 
دوره ی فوق الذکر در کانال اختصاصی و همچنین در سایت 

موسسه نفحات بارگذاری شد.
جلسات عمومی طرح، در روز پنج شنبه به صورت هفتگی 
برگزار شد. این جلسات مشتمل بر دو قسمت یک و نیم ساعته 
حجت االسالم والمسلمین  استاد  جناب  حضور  با  و  بود 

امینی نژاد حفظه اهلل به عنوان مشرف علمی و نیز حجت االسالم آقای صداقت زیدعزه )مدیرعامل 
و معاون پژوهش موسسه( به عنوان دبیر جلسات برگزار  گردید. در قسمت اول جلسه، موضوع 
مربوط به آن هفته توسط یکی از گروه ها ارائه می شد و بقیه ی اعضاء طرح سؤاالت و اشکاالت 
خود را مطرح می نمودند. در قسمت دوم سؤاالت توسط جناب استاد امینی نژاد حفظه اهلل پاســخ
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قرار  جمع بندی  مورد  بحث  و  می شد  داده 
می گرفت.

استاد  جناب  توسط  ارائه شده  مباحث 
امینی نژاد حفظه اهلل در این دوره به عنوان مکمل 
دوره فشرده ی حکمت اسالمی تلقی می شود. 
مجموع محتوای این دو دوره به عنوان ماده ی 
حکمت  بر  »درآمدی  کتاب  تدوین  اولیه ی 

متعالیه« استفاده خواهد شد.

دعوت از اعضا

تشکیل 
گروه های 

بحثی

استماع 
صوت های دورۀ 
فشرده حکمت 

+  اسالمی 
مطالعۀ متون

مباحثه

شرکت در 
جلسات 
حضوری

 + بحثی گروه یک توسط موضوع ارائۀ
پرسش ها طرح

حفظه اهللاستاد امینی نژاد  توسط جمع بندی

به  الحکمة  دعوة  طرح  جلسات  برگزاری  جدول 
شرحی است که در صفحه ی بعد می آید.



19

معاونت بین الملل مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

موضوعزمان برگزاریشماره جلسه
مقدمات فلسفه اسالمی

فلسفه ی فلسفه اسالمی۱۴۰۰/۱/۲۶جلسه اول
هستی شناسی

اصل الواقعیه؛ نقطه آغازین فلسفه۱۴۰۰/۲/۲جلسه دوم

اشتراک معنوی وجود۱۴۰۰/۲/۹جلسه سوم

اصالت وجود و اعتباریت ماهیت۱۴۰۰/۲/۱۶جلسه چهارم

تحلیل شهودی۱۴۰۰/۲/۳۰جلسه پنجم

تشکیک۱۴۰۰/۳/۶جلسه ششم

مروری بر تشکیک و اصالت وجود۱۴۰۰/۳/۱۳جلسه هفتم

فروعات تشکیک۱۴۰۰/۳/۲۰جلسه هشتم

)بخش اول(علیت ۱۴۰۰/۴/۳جلسه نهم

)بخش دوم(علیت ۱۴۰۰/۴/۷جلسه دهم

نشست با موضوع علیت در فیزیک۱۴۰۰/۴/۲۲جلسه یازدهم

حرکت۱۴۰۰/۴/۲۸جلسه دوازدهم

علم و ادراک شناسی۱۴۰۰/۶/۱جلسه سیزدهم
خداشناسی

مقدمات؛ راه های اثبات واجب تعالی۱۴۰۰/۶/۸جلسه چهاردهم

برهان وجوب و امکان۱۴۰۰/۶/۱۸جلسه پانزدهم

برهان صدیقین۱۴۰۰/۶/۲۵جلسه شانزدهم

توحید واجب تعالی۱۴۰۰/۷/۲۲جلسه هفدهم

)بخش اول(صفات باری تعالی ۱۴۰۰/۷/۲۹جلسه هجدهم

)بخش دوم(صفات باری تعالی ۱۴۰۰/۸/۶جلسه نوزدهم

فعل باری تعالی۱۴۰۰/۸/۱۳جلسه بیستم
انسان شناسی

علم النفس فلسفی۱۴۰۰/۸/۱۳جلسه بیست و یکم
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نشست »علیت در فیزیک«
پس از برگزاری جلسات مربوط به موضوع علیت، نظر به گستردگی و اهمیت آن، نشستی با 
موضوع قانون علیت از منظر دانش فیزیک در تاریخ 1400/4/22 برگزار گردید. ارائه این موضوع 
توسط جناب آقای دکتر فراتی )فارغ التحصیل دکتری فلسفه زبان از استرالیا و دانشجوی دوره ی 
فوق دکتری دانشگاه تهران در رشته فلسفه( انجام شد. در این نشست به قانون علیت از منظر 
برخی فیزیک دانان غربی پرداخته شد و شواهدی از برخی تجارب و آزمایش های فیزیکی ارائه 

گردید.
در این نشست عالوه 
حاضر  دانش پژوهان  بر 
الحکمة،  دعوة  طرح  در 
علمی- گروه های  اعضاء 

معاونت  ذیل  پژوهشی 
پژوهــــــــش هم حضــور 
داشتنـــد. این گروه های 
از:  عبـــارت اند  علـــمی 
فلسفه ی ذهن، فیزیک، 
علوم تربیـــتی و علــــوم 
اجتماعی. پس از ارائه ی 
موضوع، جلسه در فضای 
نقادی مطالب ارائه شده 
و پرسش و پاسخ ادامه 

پیدا کرد.

مقدمه

فه تفاوت مسأله علیت در فلسفه اسالمی و فلس
غرب

ارائه ما فارغ از جزئیات ریاضی و فلسفی است

 از قبل می دانیم فیزیک چیست، قانون طبیعت
چیست و اصل علیت چیست

)رادرفورد، الپالس(چرا فیزیک؟ 

محتوا

اصل علیت چه نقشی در فیزیک دارد؟: مسأله

سه رویکرد به مسأله

راسل و سال  ۱۹۱۲مقاله سال : چالش راسل و ماخ
ماخ ۱۹۰۵

نتیجه گیری

ویر قوانین علم به اصل علیت نیاز دارند ولی تصـ
آن نیستند

پیش به سوی تصویر بهتری از علیت
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اردوی علمی-تفریحی بهشهر

جلسه ی نهم طرح دعوة الحکمة، با موضوع حرکت بنا به توصیه ی اساتید قرار شد که در یک 
برنامه ی اردویی برگزار بشود تا ضمن ادامه ی جلسات طرح در فصل تابستان، با ایجاد یک فضای 
سفر و تفریح، یک نشاط و توان بیشتری به اعضای شرکت کننده در طرح، منتقل بشود. لذا این 

اردو در یک بازه ی زمانی 5 روزه، از تاریخ دوشنبه 21 تیرماه تا جمعه 25 تیرماه برگزار شد.

در این برنامه، عالوه بر اعضای طرح دعوة الحکمة، برخی طالب دیگر مدرسه ی مطالعات اسالم 
و غرب، به همراه خانواده ها )در کل 16 خانواده به تعداد 65 نفر( حاضر شدند. دوره در اردوگاه 

شهید هاشمی نژاد شهر بهشهر برگزار شد.
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جلسه اختتامیه
پس از برگزاری آخرین جلسه از کالس های طرح، جلسه اختتامیه برگزار گردید و در این جلسه 

جناب استاد امینی نژاد حفظه اهلل به ایراد سخن پرداختند. 
ایشان ضمن تشکر از معاونت بین الملل موسسه و همه ی کسانی که در به ثمر نشستن 
طرح دعوة الحکمة زحمت کشیده بودند، به اهداف کالن موسسه در عرصه بین الملل پرداخته و 
فرمودند: »هدف ما این است که یک شبکه ی سرتاسری بین المللی در حوزه ی حکمت و عرفان 
اسالمی شکل بگیرد. اعتقاد ما این است که چیزی که منشأ نجات بشر در همه ی ابعاد زندگی 

است، تن دادن به مسئله ی حکمت و عرفان اسالمی است«. 
ایشان با اشاره به اهمیت ذهن آدمی فرمودند: »ما اساسًا در ساحت ذهن زندگی می کنیم. و

کل برنامه ی علمی و تفریحی برگزارشده 
در اردو به قرار ذیل است:

جلسه ی نهم طـــرح دعــوة الحکمة . 1
روز سه شنــبه در اردوگاه از ساعت 

10 صبح تا ظهر برگزار شد.
سه شنبه بعدازظهر برنامه ی بازدید . 2

از دریاچه و قایق سواری.
چهارشنبه صبــح برنامه ی تفریحی . 3

در دریا.
چهارشنبه عصر جلســه ی اول طرح . 4

استاد  ارائه  با   2 الحکمة  دعوة 
شجاع میرزا برگزار شد؛ و هم زمان 

نیز برنامه ی سخنرانی استاد امینی نژاد برگزار گردید.
پنج شنبه صبح برنامه ی هیئت و عزاداری.. 5
سپس برنامه جنگل گردی همراه با مسابقه تیراندازی . 6

با کمان و تفنگ بادی اجرا شد.
برگزار . 7 اختتامیه  برنامه  روز پنج شنبه  پایان، عصر  در 

شد.
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و  خراب  بشر  ذهن  ]امروز[ 
است.  پراکنده  و  مشوش 
چیـــزی که بشـــر را از ایــن 
فضــا خــارج می کند و به او 
آرامــش و انسجام می دهد، 
و عقـــل و دین و کشــــــف 
و تجـــربه را در کنــــار هــــم 
پیش  منسجم  به صورت  و 
می برد، حکمـــت اســـــالمی 
است. حکمت و عرفان اسالمی با تمام زیرمجموعه هایش، اخالق و شریعت دینی را به همراه 

دارد«. 

ایشان با توجه به اشکالی که برخی درزمینه ی وجود مشکالت فراوان در کشور مطرح می کنند 
و آن را مانع از پرداختن به مشکالت جهان می دانند فرمودند که بسیاری از مشکالتی که ما 
در داخل داریم، نشئت گرفته از خارج است. تا نخواهیم بسیاری از روندها در دنیا تغییر کند، 
همیشه درگیری در داخل وجود خواهد داشت. به همین دلیل هم ما به دنبال حضرت حجت 

)سالم اهلل علیه( و حکومت جهانی ایشان هستیم. 

ایشان در ادامه به »ارتباط با تمامی حوزه هایی که در حکمت و عرفان اسالمی در دنیا فعالیت 
می کنند« به عنوان هدف دیگر موسسه در عرصه بین الملل اشاره نموده، فرمودند: »فضای آن ها 
با ما فرق دارد. اآلن ابن عربی پژوهی در دنیا در قالب تصوف ادامه دارد. نوع نگاه ما به ابن عربی 
برای بسیاری از سطوح فاخر در دنیا جاذبه دارد«. ایشان ارتباط گرفتن با مردم و فعالیت های 
فردی، فیلسوفان و عرفان پژوهان در دنیا را در راستای این هدف برشمردند و فرمودند: »موسسه 
بگیرد و حرف ما خوب فهمانده شود و نقص های  ارتباط  با آن ها  برسد که  بلوغ  این  به  باید 
اساسی کارها در حوزه های معرفت شناسی و هستی شناسی خودش را نشان دهد. این ها اتفاقات 

خوبی است«.

جناب استاد امینی نژاد   حفظه اهلل این فعالیت ها را در راستای حرکت انقالب ارزیابی کردند و با 
اشاره به فشارهای مستکبران به ایران فرمودند: »آن ها هم فشار می آوردند. اآلن دوره ی مقاومت 
است. دنـیا اطـالعی پیدا کرده است که می خواهد اینجا را خفه کند. می دانـد که اگـر )ایـران( از
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این مرحله بگذرد، سرریز منافع مادی می شود. ما اگر بتوانیم انقالب اسالمی را از این مرحله 
بگذرانیم سرریز نعمت های دنیوی غیرقابل شماره و حساب می شود. چون می دانید که ما به 
لحاظ تمدنی شاخ به شاخ امریکا هستیم. اگر بتوانیم مقاومت کنیم و این فضا بشکند چه اتفاق 

مهمی حتی به لحاظ دنیوی می افتد. این ها چیزهایی است که باید به آن ها توجه کرد«.
از طالب  ایجاد تشکلی  الحکمة و  با اشاره به طرح دعوة  امینی نژاد  ادامه جناب استاد  در 
ایرانی و خارجی و آشنا به زبان، درخواست کردند که این کار ارزیابی شود و خلل های احتمالی 

کار روشن شود و میزان موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین گردد. 
و  کتاب  ترجمه  زمینه،  این  در  همفکری ها  کتاب،  تألیف  ازجمله  کار  بعدی  مراحل  ایشان 
دقت های موردنیاز در تألیف کتاب و زحماتی که در این مسیر وجود دارد را متذکر شدند و آن 

را مقدمه ی تولید استاد و ارتباط گرفتن با اساتید در سطح بین الملل دانستند. 
فلسفه،  تقویت  آن،  تقویت  و  زبان   بر  تمرکز  لزوم  به  توجه  استاد  دیگر سخنان  نکات  از 
تقویت ارائه ی مطالب و نوشتن و تقریر کردن و تدریس بود. جناب استاد در خاتمه ی سخنان 
خود، خواستار توجه دوستان به بحث اخالص شدند. ایشان فرمودند: » آرزومندیم که خدا به ما 

در این مسیر اخالص دهد و در اهداف انسانی کارکنیم. اگر اخالص نداشته باشیم، بردش خیلی 
عمیق نیست. برای دست یابی به برد عمیق هم اخالص نداشته باشیم! شیطان خیلی عجیب 
است. اگر می خواهیم لذت حقیقی از این فضاها ببریم که ُپرنتیجه باشد و کار را به عالم نور و 
خدا برساند، هرچه تالش می کنیم برای این سمت باشد و بزرگ ترین مزاحم، خودخواهی نادرست 
است. خودخواهی درست در مسیر اخالص است. ]انسان با[ خودخواهی نادرست فکر می کند 
که که خودش را مطرح کند اما خودش را نابود می کند. این نکته را باید تحصیل کرد. اال بذکر 
اهلل تطمئن القلوب همین است. آرامش، مطلوب حقیقی نفس ماست و آرامش وقتی است 

که رنگ الهی داشته باشیم«.
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معاونت بین الملل مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

محتوای دوره فشرده حکمت اسالمی در کنار محتوای جلسات هفتگی طرح دعوة الحکمة، 
ماده ی اولیه تدوین کتاب »درآمدی بر حکمت متعالیه« را تشکیل می دهد. تدوین این کتاب به 
زبان فارسی و به صورت گروهی، توسط دانش پژوهان ایرانی حاضر در طرح دعوة الحکمة، در دو 
مرحله در حال انجام است. مرحله اول، تدوین بخش امور عامه یا همان الهیات بالمعنی االعم 
است که تا پایان بهمن 1400 انجام خواهد گرفت و مرحله دوم، تدوین بخش الهیات بالمعنی 
االخص و علم النفس فلسفی است که تا پایان خرداد 1400 انجام خواهد گرفت. پس از انجام 
تدوین گروهی در هر مرحله، متون در نزد جناب آقای صداقت )معاونت آموزش موسسه و دبیر 
علمی جلسات طرح دعوة الحکمة( تجمیع خواهد شود و پس از ارزیابی اولیه و یکدست سازی 
قلم ها، جهت بازبینی و تأیید نهایی به محضر جناب استاد امینی نژاد حفظه اهلل تقدیم خواهد 
شد. پیش بینی اولیه این است که متن نهایی کتاب در بخش اول، در پایان اردیبهشت 1400 

و در بخش دوم در پایان مرداد 1400 آماده گردد.

پس از ارزیابی و تأیید نهایی متون توسط جناب استاد امینی نژاد حفظه اهلل و آماده شدن 
کتاب به زبان فارسی، متن در اختیار گروه های زبانی عربی، انگلیسی و اسپانیایی قرار می گیرد 
تا به این سه زبان ترجمه گردد. سرگروه های زبانی در فرایند ترجمه ی متن به زبان های مقصد 
عبارت اند از: جناب آقای حسنین الجمال در زبان عربی، جناب آقای شیراز آغا رضوی در زبان 
انگلیسی و جناب آقای عبدالولی آلداما در زبان اسپانیایی. این افراد ازنظر دانش فلسفی در 
سطح مطلوبی قرار دارند و در جلسات حضوری طرح نیز حضور به هم رسانده و مباحث دوره را به 

طور مستقیم از جناب استاد امینی نژاد حفظه اهلل تلقی کرده اند.
نسبت به زبان انگلیسی و اسپانیایی در طی جلساتی روند اجرائی انتخاب واژگان معادل، 
نظارت و ارزیابی ترجمه و ویرایش آن موردبحث قرارگرفته است و الگوهای مشخصی برای این 

امور در نظر گرفته شده است.

بخش دوم: تدوین متن فارسی

بخش سوم: ترجمه متن فارسی به سه زبان عربی، انگلیسی و اسپانیایی
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والحمدهلل

انگلیسی

اسپانیایی

عربی

تشکیل لجنه انتخاب معادل های تخصصی به سرپرستی استاد 
حفظه اهللاشجاع میرزا 

انجام ترجمه توسط طالب انگلیسی زبان به سرپرستی و 
ویراستاری آقای شیراز آقا رضوی

انجام ترجمه توسط گروه زبان اسپانیایی

أسعدسهیل و عبدالکریم پاز ارزیابی و ویراستاری توسط آقایان 

انجام ترجمه توسط طالب عرب زبان به سرپرستی و ویراستاری 
آقای حسنین الجمال

 

۱
تدوین متن فارسی توسط گروه طالب ایرانی •

 

۲
ارزیابی اولیه و یکدست سازی متن توسط دبیر علمی جلسات •

 

۳
حفظه اهللارزیابی و تأیید نهایی متن توسط استاد امینی نژاد  •

 

۴
ترجمۀ متن توسط طالب غیرایرانی •





قم، بلوار جمهورى اسالمى، بلوار شهید عطاران، کوچه هشتم، کوچه شهید عزتى پور، پالك 10/1
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