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انتساب فلسفه امروز

به حکمت یونان !

فلسفه امروز حكامی اسالم را 

و معارف و سريه اهل معرفت را 

به حكمت يونان نسب دادن 

از بی اطالعی از كتب قوم است، 

مثل كتب فيلسوف عظيم الشأن اسالمی 

صدر املتألهني)قدس رسه( 

و استاد عظيم الشأنش محقق داماد 

)قدس رسه( 

و تلميذ او فيض كاشانی )قدس رسه(؛

و نيز بی اطالعی به معارف صحيفه الهی

  و احاديث معصومني)عليهم السالم(است.

آداب الصالة، ص 3
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يىك مسأله ى امتداد سياىس- اجتامعى 
فلسفه است ... مى توان در مباىن موجود 
فلسفِى ما نقاط مهّمى را پيدا كرد كه 
اگر گسرتش داده شود و تعميق گردد، 
جريانهاى بسيار فّياىض را در خارج 
از محيط ذهنّيت به وجود مى آورد و 
تكليف جامعه و حكومت و اقتصاد را 
معنّي مى كند. دنبال اين ها بگرديد، اين 
نقاط را مشّخص و رويشان كار كنيد؛ 
آن گاه يك دستگاه فلسفى درست كنيد. 
از وحدت وجود، از »بسيط الحقيقة كّل 
االشياء«، از مباىن ماّل صدرا،- اگر نگوييم 
از همه ى اين ها، از بسيارى از اين ها- 
مى شود يك دستگاه فلسفِى اجتامعى، 
سياىس و اقتصادى درست كرد؛ فضاًل از 
آن فلسفه هاى مضاف كه آقايان فرمودند: 
فلسفه ى اخالق، فلسفه ى اقتصاد و .... اين، 
يىك از كارهاى اساىس است. اين كار را هم 
هيچ كس غري از شام منى تواند بكند؛ شام 
بايد اين كار را انجام دهيد.

 امتداد

 سياسی- اجتماعی 

فلسفه
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روز	جهانی	فلســفه	به	دو	اعتبار	اهميت	دارد:	نخست	به	جهت	
جهانی	بودن	آن	اســت	که	يونسکو	مقرر	کرده	هر	سال	در	يك	
کشــور	برگزار	شــود	و	ديگری	به	جهت	بحث	از	خود	فلسفه	و	
مباحث	آن	است؛	فلســفه	نحله	های	مختلفی	را	شامل	می	شود	
و	در	ســاحت	های	مختلف	دانش	بشری	اثرگذار	است	و	ما	نبايد	

تلقی	از	آن	را	انحصاری	و	مضيق	بکنيم.
مؤسســه	پژوهشی	حکمت	و	فلسفه	ايران	به	اعتبار	ملی	بودن	و	
کارکرد	ملی	آن،	درباره	بحث	فلســفه	نيز	با	يك	نگاه	ملی	قدم	
به	اين	عرصه	گذاشته	تا	همايش	روز	جهانی	فلسفه	امسال	را	با	
مشارکت	حداکثری	دانشگاه	ها	و	حوزه	های	علميه	برگزار	کند	و	
برای	برگزاری	هرچه	مفيدتر	اين	همايش	نيز	چندين	جلســه	در	

اين	مؤسسه	و	نيز	در	دانشگاه	تهران	برگزار	شده	است.

نگاه اسرتاتژیک به وضعیت فلسفه در ایران
اين	که	اين	همايش	درصدد	اســت	تا	با	يك	نگاه	استراتژيك	به	
بررســی	وضعيت	فلســفه	در	ايران	و	پر	کردن	شکاف	بين	وضع	
موجود	و	وضع	مطلوب	بپردازد،	در	ســند	علمی	کشور	بخشی	به	
فلسفه	و	منطق	اختصاص	يافته	و	موضوعات	مطرح	شده	در	اين	
همايش	در	راستای	برنامه	های	کالن	نظام	در	افق	1404	است.

مشارکت	حداکثری	اساتيد	و	دانشجويان	مقاطع	تحصيالت	تکميلی	
در	اين	حوزه،	ايجاد	فضای	عاطفی	توسط	اساتيد	با	نحله	های	مختلف	
فلســفی	و	نفی	هرگونه	برداشت	انحصاری	و	مضيق	در	فلسفه،	از	
جمله	اهداف	برگزاری	اين	همايش	است.	برخی	از	مباحثی	که	امروز	
در	کشور	ما	در	نقد	فلسفه	صورت	می	گيرد،	نگاه	انحصاری	به	فلسفه	

است	و	ما	بايد	افق	نگاه	خود	را	باالتر	ببريم.
همچنيــن	در	اين	همايش	بر	اهميت	فلســفه	بــه	عنوان	يك	
دانش	مادر	و	اثرگذاری	آن	در	رشــته	های	مختلف	علمی،	به	ويژه	
رشته	های	علوم	انسانی	تأکيد	می	شــود	و	تأثير	مبانی	فلسفی	بر	
حوزه	هــای	ديگر	علمی	مورد	توجه	قــرار	می	گيرد.	تالش	ما	اين	
است	که	به	دور	از	هرگونه	نمايش	و	با	کمترين	هزينه	در	راستای	

مديريت	منابع	پژوهشی	اين	کار	را	انجام	دهيم.
در	اين	همايش	ابتدا	دو	گزارش	از	گزارش	های	يونسکو	در	زمينه	
وضعيت	فلســفه	در	آمريکای	شمالی	و	اروپا	و	وضعيت	فلسفه	در	
آسيای	شرقی	را	ترجمه	کرده	ايم	تا	عالقه	مندان	بيش	از	پيش	در	

جريان	اخبار	اين	حوزه	در	نقاط	ديگر	جهان	قرار	بگيرند.

مقاالت و مصاحبه های سفارشی
مصاحبه	با	اساتيد	مبرز	و	ســفارش	مقاالت	به	اساتيد	برجسته	از	

جمله	اقدامات	انجام	شده	برای	اين	همايش	است	و	اين	مصاحبه	ها	
و	مقاالت	بايد	تحليل	شوند	تا	راهکارها	و	ايده	های	اساتيد	صاحب	نظر	
در	اختيار	مراکز	علمی	قرار	بگيرد.	مقاالت	اســاتيد	به	اين	همايش،	
جزءپژوهشی	ترين	مقاالت	محسوب	می	شوند؛	چراکه	تجربيات	چند	

ده	ساله	اساتيد	برجسته	در	قالب	مقاله	تدوين	شده	است.
در	راستای	همين	نگاه،	در	عرصه	ارائه	مقاله	با	طيف	گسترده	ای	از	
اســاتيد	حوزه	و	دانشگاه	از	مراکز	و	دانشگاه	هايی	چون	تهران،	امام	
صادق)ع(،	عالمه	طباطبايی،	الزهرا)س(،	امام	خمينی)ره(،	پيام	نور،	
تبريز،	زنجان،	سيســتان	و	بلوچستان،	پژوهشکده	فلسفه	تحليلی،	

فردوسی	مشهد،	شهيد	رجايی	و	...	ارتباط	برقرار	کرده	ايم.
در	مصاحبه	ها	طيف	بحث	ما	بسيار	وسيع	تر	بوده	و	از	اساتيد	شاخص	
دانشــگاه	و	حوزه	استفاده	کرده	ايم	و	از	جمله	اين	مراکز	می	توان	به	
مجمع	عالی	حکمت	اسالمی،	پژوهشگاه	علوم	و	فرهنگ	اسالمی،	
حوزه	علميه	قم،	حوزه		علميه	مشــهد	و	دانشگاه	های	قم،	فردوسی	

مشهد،	تربيت	مدرس،	اصفهان،	باقرالعلوم)ع(	و	...	اشاره	کرد.
در	ايــن	مقاالت	معيارهايی	چــون	برخورداری	از	نــگاه	مديريت	
اســتراتژيك	و	رصد	وضع	موجود	و	مطلوب	مد	نظر	بوده	و	مواردی	
چون	آموزش،	پژوهش	و	ترجمه	و	نشر	آثار	فلسفی،	مجالت	علمی	
و	پژوهشی،	انجمن	های	علمی،	رشته	های	دانشگاهی،	پايان	نامه	و	
رساله	های	دانشجويی	و	نحوه	پذيرش	دانشجويان	حوزه	فلسفه	در	

دانشگاه	ها،	مورد	بررسی	و	آسيب	شناسی	قرار	گرفته	است.
مجموعه	آثار	همايش	در	چهار	جلد	منتشر	خواهد	شد.

برگزاری	ايــن	همايش	گام	مبارکی	در	عرصــه	تعامالت	حوزوی	
ودانشــگاهی	با	يکديگر	خواهد	بود	و	مجموعه	آثار	اين	همايش	در	

چهار	مجلد	منتشر	خواهد	شد.	
ما	نيازمند	بازخوانی	سنت	فکری	اسالمی	به	زبان	جديد	و	همچنين	
مفهوم	سازی	های	فلسفی	هستيم	و	برای	اصالح	در	وضعيت	موجود	
کشور	بايد	تعامل	گروه	های	فلسفه	در	داخل	کشور	بيشتر	شود	و	با	

مراکز	فلسفی	خارجی	نيز	بتوانيم	ارتباط	برقرار	کنيم.

نياز به بازخوانی سنت فکری اسالمی

 به زبان جدید

سخنان دكرت رضا اكربی؛      
دبري علمی هاميش در كنفرانس خربی هاميش
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همیشه از فلسفه دفاع می کنم
ــن	 ــه	اي ــده	را	ب ــه	بن ــکرم	از	اينک متش
مجلــس	دعــوت	کرديــد.	مــن	بــه	
ــف	 ــتم	خل ــی	توانس ــادی	نم ــل	زي دالي
وعــده	کــرده	و	بــه	ايــن	مجلــس	
نيايــم؛	از	جملــه	ايــن	کــه	مــن	رســماً	و	
عمــاًل	و	قلبــاً	بــه	اين	جــا	بســتگی	دارم.	
بنابرايــن	نمی	توانســتم	کــه	اين	جــا	
نيايــم.	ديگــر	آن	کــه	مجلــس،	مجلــس	
ــر	کار	فلســفه	 ــن	اگ فلســفه	اســت	و	م
نکنــم،	چــه	بايــد	بکنــم؟	و	ديگــر	چــه	

می	توانــم	بکنــم؟	
ــه	هميشــگی	ام	 ــق	روي اين	جــا	هــم	طب
از	فلســفه	دفــاع	می	کنــم،	دفاعــی	کــه	
ــی	 ــدری	مشــکل	اســت	و	گاه ــك	ق ي
کــه	 می	شــود	 ســوء	تفاهم	 اســباب	
ايــن	چــه	دفاعــی	اســت؟	ممکــن	اســت	
کســی	بگويــد	کــه	تــو	دانشــجوی	
فلســفه	هســتی.	بــه	راســت	و	دروغ	چــه	
ــتگويی	 ــه	راس ــع	ب ــرا	راج کار	داری؟	چ
می	نويســی؟	 کتــاب	 دروغگويــی	 و	
ــخ	 ــب	و	پاس ــن	مطل ــان	اي ــم،	بي بگذري
بــه	آن،	بايــد	بــه	وقــت	ديگــری	موکول	

بشــود.
ــکيل	 ــس	تش ــن	مجل ــه	اي ــن	ک 	همي
شــده،	نشــانه	اعتنــای	به	فلســفه	اســت.	
ــه	 ــم		ک ــح	بده ــم	توضي ــعی	می	کن س
مــن	از	چــه	فلســفه	ای	دفــاع	می	کنــم.	
ــب	 ــم	مطل ــا	می	توان ــه	آي ــم	ک نمی	دان
ــدون	 ــم؟	ب ــا	نمی	توان ــم	ي ــان	کن را	بي
ــة	 ــه	هم ــم	ک ــرض	می	کن ــع	ع تواض
شــما	اهــل	فلســفه	هســتيد	و	اگــر	
ســوء	تفاهمی	شــود،	قصــور	از	مــن	

ــت.	 اس

جامعه قائم به فلسفه است
ببينيــد!	مــا	دو	فلســفه	داريــم؛	يعنــی	دو	
ــه	 ــل	از	اين	ک ــم.	قب ــفه	داري ــه	فلس وج
بگويــم،	 فلســفه	 وجــه	 دو	 ايــن	 از	
ــفه	 ــه	فلس ــا	ب ــه	م ــم	ک ــرض	می	کن ع
ــه	 ــا	ب ــال	م ــن	ح ــم	و	در	عي ــاز	داري ني
فلســفه	نيــاز	نداريــم.	مــا	به	عنــوان	
ــان	و	آب	محتاجيــم	 ــه	ن مردمــی	کــه	ب
و	بــه	کســب	نــان	و	آب	مشــغوليم،	
نيــازی	بــه	فلســفه	نداريــم	و	به	فلســفه	
گــوش	نمی	کنيــم	و	نبايــد	هــم	گــوش	

ــفه	 ــه	فلس ــه	ب ــم	ک ــه	ه ــم.	جامع کني
نيــاز	نــدارد-	البتــه	»جامعــه«	بــه	معنــا	
و	مفهــوم	تــازه	ای	کــه	در	قــرن	نوزدهــم	
پيــدا	کــرده	)سوســيته(	و	نــه	بــه	معنــای	
ــم	 ــه	بشــری	و	عال جمــع	بشــری،	مدين
را	 فلســفه	 اين	کــه	 بشــری-حداکثر	
ــرد	هــم	 ــد.	ف ــرد	منســوب	می	کن ــه	ف ب
ســوژه	اســت.	حــاال	بعــد	می	گويــم	کــه	
ايــن	فلســفه	ســوبژکتيو	چــه	باليــی	بــر	
ســر	مــا	آورده	اســت.	امــا	مطلــب	ايــن	
ــد،	 ــفه	نباش ــن	فلس ــر	اي ــه	اگ ــت	ک اس
قــوام	جمــع	دســتخوش	سســتی	و	

تزلــزل	می	شــود.		
نگوييــد	اگــر	فيلســوفان	نباشــند،	چــون	
ــه	 ــفه	اند،	ن ــه	فلس ــم	ب ــوفان	قائ فيلس
ايــن	کــه	فلســفه	قائــم	بــه	فيلســوفان	
باشــد	و	مــا	تقصيــر	هــر	انحــراف	و	غلط	
ــی	 ــر	درســتی	و	هدايت ــز	حســن	ه و	ني
کنيــم.	 منســوب	 فيلســوفان	 بــه	 را	
ــفه	هســت«	و	 ــور	نيســت.	»فلس اين	ط
»فيلســوف	ســخنگوی	فلســفه	اســت«.	
ــی	 ــر	ناپيداي ــفه	ام ــال،	فلس ــر	ح به	ه
اســت	کــه	هــر	جــا	و	هــر	وقــت	

 جامعه قائم به فلسفه است
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شــد!	گفتــم:	مســأله	کشــف	شــده	چــه	
ــؤول	 ــه	مس ــدم	ک ــد:	فهمي ــود؟	گفتن ب
همــه	آن	چــه	در	ايــن	چهارصد-پانصــد	
ــده،	 ــع	ش ــان	واق ــخ	جه ــال	در	تاري س

دکارت	اســت!
	وقتــی	آقــای	دکتــر	مهــدوی	از	جملــه	
ــن	 ــد،	م ــده	بودن ــور	فهمي ــن،	اين	ط م
هيچ	کــس	 از	 گلــه	ای	 هيــچ	 ديگــر	
نمی	کنــم	اگــر	بگوينــد	تــو	فلســفه	
را	علــت	همه	چيــز	می	دانــی	و	همــه	
ــه	 ــی.	البت ــه	آن	می	بين ــم	ب ــز	را	قائ چي
نمی	دانــم	چــه	گفتــه	بــودم.	حتمــا	
بيــان	مــن	قاصــر	بوده	اســت.	هــر	چــه	
ــب	 ــردم	مطل ــوار	اصــرار	ک ــه	آن	بزرگ ب
ــد	و	 ــر	ندادن ــد،	آن	را	تغيي ــر	بدهي را	تغيي
گفتنــد	همين	طــور	کــه	نوشــتی	باشــد	و	

ــم. ــش	می	کن ــط	ويراي ــن	فق م

در زمان کنونی به همه 
صورت های فلسفه نیاز داریم

ــی	 ــان	کنون ــا	در	زم ــال،	م ــر	ح ــه	ه 	ب
ــة	 ــه	هم ــم.	ب ــاز	داري ــفه	ني ــه	فلس ب
داريــم.	 نيــاز	 فلســفه	 صورت	هــای	
ــم	 ــاج	داري ــالمی	احتي ــفه	اس ــه	فلس ب
مــا،	 وجــود	 نهــال	 اين	کــه	 بــرای	
يــك	اســتحکامی	پيــدا	کنــد	و	تکليــف	
ــم	 ــه	فه ــود.	اگرچ ــوم	ش ــا	معل ــم	م فه
فلســفه	اســالمی	بــا	فهــم	فلســفه	
ــا	فهــم	 جديــد	متفــاوت	اســت،	لکــن	ب
ــفه	 ــم	فلس ــرای	فه ــفه	اســالمی	ب فلس

ــود.	 ــاس	می	ش ــود	آن	احس ــد،	نب نباش
حــاال	نگوييــد	کــه	مگــر	قبــل	از	2500	
ســال	پيــش،	جامعه	هــای	بشــری	قــوام	
نداشــتند؟!	آن	هــا	همــه	ديــن	و	حکمــت	
داشــتند.	همــه	معرفــت	و	حکمــت	
داشــتند.	شــما	در	هيــچ	وقتــی	و	در	
ــد	 ــه	ای	را	نمی	بيني ــی،	جامع ــچ	جاي هي
کــه	از	ديــن	و	معرفــت	و	حکمــت	
ــی	از	 ــم	يک ــفه	ه ــد.	فلس ــروم	باش مح
ــه	 ــه	جامع ــه	ب ــت	ک ــر	اس ــای	تفک انح
ــواه	 ــد	خ ــة	جدي ــد	و	جامع ــوام	می	ده ق

ــت.	 ــفه	اس ــه	فلس ــم	ب ــواه	قائ ناخ
ــم	 ــه	قائ ــود	جامع ــه	می	ش ــی	گفت وقت
بــه	فلســفه	اســت،	ممکن	اســت	کســی	
تصــور	کنــد	کــه	مــن	فلســفه	را	اصــل	
ــدد،	 ــود	تج ــت	وج ــم	و	آن	را	عل می	دان
علــم	 وجــود	 و	 	 تکنولــوژی	 وجــود	
ــا	 ــن	حرف	ه ــز	اي ــن	هرگ ــم!	م می	دان

نمی	زنــم.	 را	
خيلــی	مشــکل	اســت	کــه	آدم	عليــت	را	
ــون	 ــود	در	آن	چ ــا	می	ش ــد	ام ــی	کن نف
و	چــرا	کــرد.	حــاال	اگــر	درســت	باشــد	
ــه	عليــت	قائــل	نيســتم	يــا	 کــه	مــن	ب
ــن	 ــم،	ممک ــرا	می	کن ــون	و	چ در	آن	چ
اســت	کســی	بگويــد:	تــو	کــه	در	عليــت	
چــون	و	چــرا	می	کنــی،	چگونــه	فلســفه	
ــن	 ــز	اي ــن	هرگ ــی؟!		م ــت	می	دان را	عل

ــم. ــرف	را	نمی	زن ح
احتــرام	 خيلــی	 دکارت	 بــه	 مــن	
ــم	 ــم	می	دان ــی	او	را	مه ــذارم.	خيل می	گ
ــت؟	 ــدد	اس ــت	تج ــا	دکارت	عل ــا	آي ام
ــايد	دکارت	از	 ــت؟	ش ــدد	اس ــی	تج بان
جهــت	نظــری،	ســخنگوی	عالــم	جديد	
ــه	 ــد	را	ب ــم	جدي ــا	او	عال ــا	آي ــد	ام باش

وجــود	آورده	اســت؟!	
مهــدوی	 دکتــر	 آقــای	 يك	بــار،	
جــزوه	ای	بــرای	درس	عمومــی	فلســفه	
ــه	دانشــجويان	 ــه	هم ــد	ک ــته	بودن نوش
را	 آن	 دانشــگاه،	 فلســفه	 اول	 ســال	
را	 جــزوه	 ايــن	 مــن	 می	خواندنــد.	
ــد.	 می	نوشــتم	و	ايشــان	اديــت	می	کردن
ــزی	 ــه	چــه	چي ــادم	نيســت	ک ــق	ي دقي
نوشــته	بــودم	کــه	آقــای	دکتــر	مهــدوی	
موقــع	ويرايــش	گفتنــد:	مــن	ِســّری	را	
ــن	کشــف	 ــر	م ــدم	و	مســأله	ای	ب فهمي

آمــاده	می	شــويم	و	 جديــد	مهيــا	و	
بــا	درک	و	هضــم	 بعــد	می	توانيــم	
فلســفه	جديــد،	فلســفه	اســالمی	و	عالم	
خودمــان	را	بهتــر	بشناســيم؛	يعنــی	
بتوانيــم	تفاوت	هــا	را	بهتــر	درک	کنيــم.	
مطلــب	ديگــر	کــه	مشــکل	زمــان	
نــگاه	 کــه	 اســت	 ايــن		 ماســت،	
اپيســتمولوژيك	و	ســوبژکتيو	بر	فلســفه	
ــم	 ــن	می	خواه ــت.	م ــده	اس ــب	ش غال
ــه	را	 ــن	قضي ــاده	از	اي ــك	صــورت	س ي
بگويــم.	بحــث	رد	و	قبول	اپيســتمولوژی	
و	ســوبژکتيويته	نيســت.	مگــر	می	شــود	
اپيســتمولوژی	را	انــکار	کــرد؟!	مــن	کــه	
ــفه	 ــت	و	فلس ــوم	و	کان ــم	هي نمی	توان
بعــد	از	هيــوم	و	کانــت	را	در	نظــر	
ــتمولوژی	را	 ــر	اپيس ــال	اگ ــرم؟!	اص نگي
ناچيــز	بيانگاريــم،	در	واقــع	يــك	حــوزه	
عمــده	فلســفه	و	کل	فلســفه	آنالتيــك	را	
ناديــده	و	ناچيــز	گرفته	ايــم.	مــن	قصــد	
ــت	و	 ــن	از	کلي ــدارم.	م ــن	کاری	ن چني
ــا	 ــم.	ام ــاع	می	کن ــفه	دف ــت	فلس تمامي
ــگاه	 ــگاه	ســوبژکتيوی	و	ن ــه	نظــرم،	ن ب
ــه	 ــی	ک ــن	معناي ــه	اي اپيســتمولوژيك	ب
عــرض	می	کنــم،	درســت	نيســت	و	
ــا	را	از	 ــی	م ــت.	حت ــم	نيس ــودمند	ه س

فلســفه	دور	می	کنــد.

فلسفه دو وجه دارد: قابل 
تعلیم و غیر قابل تعلیم

ــن	 ــن	اي ــه	گفت ــروع	ب ــخنم	ش 	اول	س
ــه	و	دو	 ــا	دو	گون ــه	م ــردم	ک ــب	ک مطل
صــورت	فلســفه	داريــم.	مــا	دو	فلســفه	
داريــم.	همــة	شــما	نامه	هفتــم	افالطون	
را	خوانده	ايــد.	آن	جــا	افالطــون	بــه	
هيــچ	 مــن	 کــه	 می	گويــد	 ديــان	
ــدادم.	 ــفه	ن ــما	درس	فلس ــه	ش ــت	ب وق
ــد	 ــد	و	بع ــفه	نمی	فهمي ــم	فلس ــما	ه ش
ــم	 ــل	تعلي ــفه	قاب ــال	فلس ــه،	اص اين	ک

ــت.	 نيس
ايــن	 کــه	 می	دانيــد	 شــما	 همــه	
ــون	 ــون	تاکن ــان	افالط ــش	از	زم پرس
ــن	 ــی	اي ــت.	گرچــه	بعض ــرح	اس مط
ــد	 ــان	کردن ــاب	بي پرســش	را	طــردا	للب
ــت	 ــه	صراح ــت	ب ــل	کان ــی	مث و	بعض
آن	را	مطــرح	کردنــد.	فلســفه	قابــل	

وقتی گفته می شود جامعه 
قائم به فلسفه است، ممکن 
است کسی تصور کند که 
من فلسفه را اصل می دانم 
و آن را علت وجود تجدد، 
وجود تکنولوژی  و وجود 

علم می دانم! من هرگز این 
حرف ها را نمی زنم. 
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ــم	 ــل	تعلي ــا	فلســفه	قاب ــم	اســت	ي تعلي
ــد	 ــراد	کني ــت	اي ــن	اس ــت؟	ممک نيس
ــم	 ــل	تعلي ــفه	قاب ــر	فلس ــد	اگ و	بگويي
ــفه	 ــجوی	فلس ــه	دانش ــا	ک ــت،	م نيس
ــم	 ــم،	داري ــفه	می	خواني ــتيم	و	فلس هس
ــم	کار	 ــی	داري ــم؟	يعن ــه	کار	می	کني چ
ــان	بی	نتيجــه	 ــم	و	کارم محــال	می	کني
اســت؟	مثــل	ســيزيف	افســانة	يونانــی	
ــاالی	 ــنگی	ب ــه	س ــم	ک ــل	می	کني عم
ــر	می	گشــت	 ــنگ	ب ــرد	و	س ــوه	می	ب ک

ــن؟	 پايي
ــم	 ــل	تعلي ــه	قاب ــم	ک ــفه	ای	داري فلس
اســت.	فلســفه	افالطــون	قابــل	تعليــم	
فلســفه	 می	تواننــد	 همــه	 اســت.	
افالطــون	را	بخواننــد.	غيــر	اهل	فلســفه	
هــم	بايــد	فلســفه	افالطــون	را	بخوانند.	
مــن	خيــال	می	کنــم	کــه	همــه	مــردم	
ــفه	 ــل	فلس ــر	اه ــی	اگ ــواد،	حت ــا	س ب
هــم	نباشــند،	از	فلســفه	افالطــون	

لــذت	می	برنــد	و	از	خوانــدن	آن	
پشــيمان	نمی	شــوند.	

ــا	 ــم	آي ــن	نمی	دان م
کســی	هســت	
ــی	از	 ــه	يک ک

ی	 شــته	ها نو
بــا	 را	 افالطــون	

تحمــل	بخوانــد	و	بعــد	از	
ــيمان	 ــرده،	پش ــن	کاری	ک ــه	چني اين	ک
شــود	و	بــر	اثــر	فلســفه	خوانــدن،	

ــد؟!	 ــده	بدان ــف	ش ــش	را	تل وقت
به	هــر	روی،	فلســفه	ای	هســت	کــه	
قابــل	تعليــم	اســت.	يعنــی	فلســفه	
ــن	 ــه	اي ــی	دارد	ک ــورت	علم ــك	ص ي
ــت	 ــم	اس ــل	تعلي ــی،	قاب ــورت	علم ص
ــل	 و	فلســفه	يــك	درکــی	دارد	کــه	قاب
ــن	 ــون	اي ــود	افالط ــت.	خ ــم	نيس تعلي
ــت.	او	 ــرده	اس ــان	ک ــوی	بي ــه	نح را	ب
ــل	 ــل	بســيط	و	عق ــه	دو	عق ــل	را	ب عق
تفصيلــی	تقســيم	کــرد	و	عقــل	بســيط	
ــی	دانســت.	 ــل	تفصيل ــر	عق ــدم	ب را	مق
ــه	 ــود	ب ــيط	را	نمی	ش ــل	بس ــن	عق اي
کســی	داد.	وقتــی	حاصــل	عقل	بســيط،	
تفصيــل	پيــدا	می	کنــد،	بــه	صــورت	آثار	
افالطــون،	آثــار	ابــن	ســينا	و	مالصــدرا	
و	دکارت	و	کانــت	و	هــر	کــس	ديگــری	

درمی	آيــد	و	آن	وقــت	اســت	کــه	قابــل	
تعليــم	می	شــود.	

بــه	 الفالســفه«	 »اســتاد	 آن	چــه	
مخاطــب	خــودش	در	نامــه	هفتــم	گفت	
ــت«،	 ــم	نيس ــل	تعلي ــفه	قاب ــه	»فلس ک
ــود.	 ــيط	ب ــل	بس ــان	عق ــورش	هم منظ
ــم	داد.	 ــود	تعلي ــيط	را	نمی	ش ــل	بس عق
ــت.	 ــم	نيس ــل	تعلي ــفه	قاب ــت	فلس ياف
شــما	 نمی	زنــم.	 عجيبــی	 حــرف	
ــی	از	 ــت	يک ــد.	کان ــت	را	می	خواني کان
ــخ	اســت	 ــن	فيلســوفان	تاري منطقی	تري
امــا	ايــن	منطــق	و		اســتدالل	ها،	همــه	
براســاس	آن	يافت	هــای	اول	اوســت.	
ــی	 ــت	خيل ــفه	کان ــما	در	فلس ــی	ش يعن
ــد	 ــده	می	بيني ــتدالل	نش ــِب	اس از	مطال

ــد.	 ــول	نکني ــد	آن	هــا	را	قب کــه	می	تواني
ــم	 ــتدالل	ها	ه ــد،	اس ــول	نکني ــر	قب اگ
واقــع،	 در	 کانــت	 نمی	شــود.	 قبــول	
ــل	 ــه	تفصي ــت؛	ن ــت	اس ــت«	کان »ياف
ــاب	نقــد	عقــل	نظــری.	نقــد	عقــل	 کت
ــودش	را	 ــای	خ ــال	ج ــه	اص ــی	ک عمل
ــن	 ــه	در	اي ــث	دارد	ک ــای	بح دارد	وج
ــته	 ــه	خواس ــرده	و	چگون ــه	ک ــاب	چ کت
فلســفه	را	بــه	آســمان	پــس	بدهــد.	مــن	
ــار	نوشــتم	»مالصــدرا	فلســفه	ای	 يك	ب
ــن	 ــه	زمي ــمان	ب ــقراط	از	آس ــه	س را	ک
آورده	بــود	بــه	آســمان	پــس	داد«.	
ــی	می	خواهــد	فلســفه	 ــت	هــم	گوي کان
را	بــه	آســمان	پــس	بدهــد.	کانــت	هــم	
ــه	 ــذارد	ک ــی	می	گ ــای	اخالق ــك	بن ي

آن چه »استاد الفالسفه« 
به مخاطب خودش در نامه 
هفتم گفت که »فلسفه قابل 

تعلیم نیست«، منظورش 
همان عقل بسیط بود.

 عقل بسیط را نمی شود 
تعلیم داد. 

ــم.	 ــل	بکني ــه	آن	عم ــم	ب ــا	نمی	تواني م
ايده	آلــی	 کانــت،	 تنجيــزی	 احــکام	
ــد،	 ــرأت	می	ده ــا	ج ــه	م ــه	ب ــت	ک اس
ــاش	و	تذکــر	می	دهــد.	 ــدار	ب ــا	بي ــه	م ب
ــد	 ــه	می	گوي ــت	ک ــود	کان ــا	از	خ ــا	م ام
»مطلقــا	دروغ	نگــو«،	می	پرســيم:	شــما	
ــر	 ــد؟	اگ ــت	دروغ	نگفتي خــودت	هيچ	وق
ــز	 ــزی	هســت	و	هرگ ــن	چي ــا	چني واقع
کــه	 مقامــی	 ايــن	 از	 نگفتــه،	 دروغ	
ــت	 ــر	اســت.	اگــر	کان ــی	باالت دارد،	خيل
هميشــه	بــر	وفــق	احــکام	تنجيــزی	کار	
کــرده،	موجــود	غريبــی	اســت.	ولــی	مــا	
ــگاه	ها،	 ــزاع	دانش ــه	در	ن ــم	ک می	ببيني
ــا	 ــا	و	آن	ج ــدار	و	در	اين	ج ــح	پاي در	صل
ملکــه	 از	 وقتــی	 می	کنــد.	 عــدول	
فلســفه	حــرف	می	زنــد	کــه	ملکــه	
ــطو«	 ــد،	»ارس ــد	بکن ــه	باي ــفه	چ فلس
حرف	هــای	 نمی	گويــم	 می	شــود!	
ــر	 ــا	نظي ــد	ام ــرار	می	کن ــطو	را	تک ارس
ــون	 ــه	افالط ــد	ک ــی	را	می	زن حرف	هاي
سياســت	 در	 ارســطو	 و	 نواميــس	 در	
گفته	انــد	و	می	شــود	يــك	آدم	واقــع	
ــت	 ــی	کان ــك	چيزهاي ــد	ي ــن!	ببيني بي
ــدن	 ــا	خوان ــه	ب ــرده	ک ــوف	ک را	فيلس
ــی	 ــل	عمل ــری	و	عق ــل	نظ ــاب	عق کت
و	نقــد	حکــم،	نمی	شــود	»کانــت«	
شــد.	هــر	کــس	کانــت	يــا	مالصــدرا	را	
يــاد	بگيــرد،	»کانــت«	يــا	»مالصــدرا«	

نمی	شــود.	
ــم،	 ــی	نظــر	ســوبژکتيوی	را	می	گوي وقت
ــوبژکتيويته	 ــمت	س ــه	س ــما	ب ــن	ش ذه
ــد	 ــت	و	مانن ــوبژکتيويته	کان دکارت،	س
ــتمولوژی	 ــی	از	اپيس ــا	وقت ــرود.	ي آن	ن
ــمت	 ــه	س ــان	ب ــاز	ذهن	ت ــم،	ب می	گوي
اپيســتمولوژی	هيــوم	و	الک	و	کانــت	و	

ــرود.	 ــا	ن اين	ه

جامعه فلسفی، فلسفه را 
تشخیص می دهد 

مــا	گاهــی	فکــر	می	کنيــم	کــه	فلســفه	
را	فيلســوفان	ســاختند.	اگــر	فــالن	
فيلســوف	آمــده	تخــم	لــق	پســت	مدرن	
را	شکســته	اســت	و	حــاال	بايــد	مواخــذه	
بشــود،	خــب،	او	را	مواخــذه		کنيــد.	اگــر	
ــت	 ــق	پس ــم	ل ــد	تخ ــك	آدم	می	توان ي
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ــم	 ــما	ه ــب	ش ــکند،	خ ــدرن	را	بش م
بياييــد	ايــن	کار	را	بکنيــد!	اين	فيلســوف	
ــد	 ــل	می	کن ــی	را	جع ــه	حرف ــت	ک نيس
و	از	آســتينش	در	مــی	آورد	و	دنياگيــر	
ــه؟	 ــا	را	گرفت ــرا	دني ــود.	اصــال	چ می	ش
عالــم،	 فکــر	 عالــم،	 مــردم	 يعنــی	
ــد	 ــم	بازيچه	ان ــم،	اهــل	عل دانشــگاه	عال
کــه	هــر	کــس	هــوس	کــرد،	حرفــی	زد،	
يــاوه	ای	گفــت،	درســتی	گفــت	و	غلطی	
ــه!	 ــد؟!	ن ــول	بکنن ــه	قب ــت،	بالفاصل گف
چيزهايــی	هســت	کــه	قبــول	می	شــود	
قبــول	 کــه	 هســت	 چيزهايــی	 و	

نمی	شــود.
چـه	 هـر	 سخن	گوسـت،	 فيلسـوف	
سـخنش	 داشته	باشـد،	 شـنواتر	 گـوش	
مسـتمعان	بيشـتر،	مخاطبـان	بيشـتر	و	
اصـال	 دارد.	 بيشـتری	 قبول	کننـدگان	
تشـخيص	 را	 فلسـفه	 فلسـفی،	 جامعـه	
دکارت	 بـا	 می	توانيـد	 شـما	 می	دهـد.	
و	 و	هـگل	 کانـت	 بـا	 باشـيد،	 مخالـف	
اين	هـا	 امـا	 باشـيد،	 مخالـف	 هوسـرل	
وجـود	دارنـد.	مـن	می	توانـم	هيچ	سـر	و	
کاری	بـا	فلسـفه	تحليلی	نداشـته	باشـم.	
اگر	من	سـر	و	کار	نداشته	باشـم،	فلسـفه	
تحليلـی	از	ايـن	بابـت	زيانـی	نمی	کنـد.	
يعنی	فلسـفه	تحليلی	وجـودش	منوط	به	
قبـول	مـن	و	امثـال	من	نيسـت.	خودش	
يـك	چيـزی	هسـت.	چيزی	هسـت	که	
از	خـودش	دفـاع	می	کنـد.	اثـر	اصيـل	و	
سـخن	اصيـل	از	خـودش	دفـاع	می	کند	
و	مـن	از	او	دفـاع	نمی	کنـم.	اوسـت	کـه	
از	مـن	دفـاع	می	کنـد	کـه	مـن	مدافعش	
هسـتم.	قبول	اين	مطلب	مشـکل	است؟	
آسـان	تر	اين	کـه	بگويم	من	اختيـار	دارم،	
مـن	قـدرت	دارم،	مـن	فهـم	دارم،	عاقلم	
و	بـا	عقـل	خـودم	تشـخيص	می	دهـم	و	
حکـم	می	کنـم	و	رد	و	اثبـات	می	کنـم	
امـا	رد	و	اثبـات	کار	فلسـفه	اسـت،	همة	
مـا	رد	و	اثبـات	کنيـم	امـا	اگر	فلسـفه	رد	
و	اثبـات	نکنـد	ما	اهل	فلسـفه	نيسـتيم!	
امـا	ببينيـد	ايـن	حکم	هـا	غلـط	نيسـت	
کـه	مثـال	»فـالن	فيلسـوف،	اخـالق	را	
خـراب	کرده	اسـت«	و	»فالن	فيلسـوف	

بـه	فلسـفه	لطمـه	زده	اسـت«.	
ممکــن	اســت	فيلســوفی	بنــای	اخــالق	

را	سســت	کرده	باشــد.	فيلســوفی	هســت	
کــه	فلســفه	را	پايــان	راه	نمی	دانــد.	نيچه	
ــم؛	 ــرده؟	نمی	دان ــه	کار	ک ــا	فلســفه	چ ب
بازخواســتش	کنيــد،	محاکمــه	اش	کنيــد	
ولــی	نمی	توانيــد	او	را	نفــی		کنيــد.	
ــزار	 ــد.	دو	ه ــی	کني ــد	نف ــر	می	تواني اگ
ــوار	 ــه	در	و	دي و	پانصــد	ســال	اســت	ک
ــت.	از	مواضــع	 ــف	اس ــفه	مخال ــا	فلس ب
ــده	 ــت	ش ــفه	مخالف ــا	فلس ــف	ب مختل
ــی	فلســفه	وجــود	دارد.	کيســت	کــه	 ول
ــت	 ــد؟	کيس ــاع	می	کن ــون	دف از	افالط
ــاع	 ــدرا	دف ــينا	و	مالص ــن	س ــه	از	اب ک
ــفه	 ــون،	فلس ــفه	افالط ــد؟	فلس می	کن
ارســطو	و	فلســفه	مالصــدرا	اســت	که	از	
آن	هــا	دفــاع	می	کنــد	و	مــن	اگــر	دفــاع	

ــدرس	و	 ــاگرد	آن	م ــن	ش ــم،	م می	کن
آن	درس	هســتم.	مــن	هــم	ســخنگوی	
ناچيزی	هســتم.	فيلســوفان	ســخنگويان	
وجودنــد.	می	گوييــد	لفــظ	اســت،	خــب	

باشــد.

زبان شاعرانه اوج زبان و کامل 
زبان ماست

دوسـت	و	همـکار	عزيـزم	آقـای	دکتـر	
تعابيـر	 اين	هـا	 کـه	 می	گوينـد	 موحـد	
شـاعرانه	اسـت.	آقـای	دکتـر	شـما	کـه	
جـا	 همـه	 مـا	 کـه	 می	دانيـد	 شـاعريد،	
نمی	توانيـم	بـا	زبـان	دقيق	منطـق-	که	
شـما	دوسـت	داريـد-	حـرف	بزنيـم.	در	

کـه	 رشـته	ای	 در	 می	توانيـم،	 جاهايـی	
شـما	تحصيـل	کرديـد	می	توانيـم	و	در	
جاهـای	ديگـری	نمی	توانيم	وگرنه	شـعر	
وجـود	نمی	داشـت.	سـعدی	ای	که	شـما	
دوسـت	داريد،	حافظی	که	شـما	دوسـت	
داريد،	نمی	توانسـت	وجود	داشـته	باشـد.	
آن	زبـان،	چيـزی	نيسـت	کـه	مـا	بـا	آن	
تفنن	کنيـم.	آن	زبـان،	اوج	زبان	و	کمال	
و	 در	سـعدی	 مـا	 زبـان	 ماسـت،	 زبـان	

حافـظ	کمـال	پيـدا	می	کنـد.	
اگـر	مـن	هـم	در	فلسـفه	گاهـی	چيزی	
اسـت،	 و	شـاعرانه	 کـه	شـعری	 گفتـم	
ممکـن	اسـت	بخواهـم	مطلبـی	را	کـه	
نفهميـدم،	بـه	يـك	زبانـی	بگويـم	کـه	
نفهميـدن	 و	 بخواهـم	 را	 خـودم	 عـذر	

خـودم	را	بپوشـانم.	ايـن	چنيـن	چيـزی	
در	 آن	چـه	 همـه	 امـا	 اسـت،	 ممکـن	
فلسـفه	بـه	زبان	شـاعرانه	گفته	می	شـود	
و	هـر	چـه	در	فلسـفه	بـه	زبـان	شـعری	
گفتـه	می	شـود،	البتـه	نشـانه	ناتوانـی	از	
گفتـن	بـه	زبـان	منطقـی	اسـت.	در	اين	
هيـچ	ترديـدی	نيسـت	ولـی	آن	را	حمل	
بـر	ناچيـزی	و	فقـر	و	ضعـف	شـخص	
فيلسـوف	و	متفکـر	نگيريـد؛	گرچـه	بـه	

فقـر	و	ضعـف	آدمـی	بـر	می	گـردد.	
ببخشــيد	مثــل	هميشــه	پريشــان	و	زياد	
ــم	 ــار	ديگــر	تشــکر	می	کن ــم.	يك	ب گفت
ــانی	 ــش	و	از	کس ــن	هماي ــان	اي از	باني

کــه	مــن	را	دعــوت	کردنــد.		
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نقد فلسفه هم، نوعی تالش 
فلسفی است

فلسـفه	در	طـول	تاريـخ	و	در	طـول	
فلسـفه	 بـزرگان	 توسـط	 حياتـش،	
بـا	 پيـدا	کـرده	و	 بالندگـی	و	رشـد	
را	 خـودش	 مختلـف،	 گرايش	هـای	
بـه	جامعـه	بشـريت	عرضه	کـرده	و	
هميشـه	در	طـول	تاريخ	هـم	گرفتار	
منتقـدان	و	بی	مهری	هـای	مخالفان	
خـود	بوده	اسـت	و	شـايد	هـم	نبايـد	
انتظـار	داشـت	کـه	فلسـفه	ای	باشـد	
ولـی	منتقـدش	نباشـد.	ظاهـراً	ايـن	

نيسـت.	 امکان	پذيـر	 مطلـب،	
بنابرايـن	در	ازای	هـر	فکـر	فلسـفی	
انتظـار	 بايـد	 می	شـود،	 ارائـه	 کـه	
داشـت	منتقدانـی	آن	را	نقد	کنند.	به	
فلسـفه	اسـالمی	هم	نقدهای	متعدد	
وارد	کرده	انـد.	کاری	کـه	غزالـی	در	
نـه	 کـرد،	 تهافت	الفالسـفه	 کتـاب	
اوليـن	کار	بـود	و	نه	آخريـن	کار.	بعد	
از	غزالـی	هـم	خيلی	هـا	بـا	هميـن	
کتـاب	 تهافت	الفالسـفه،	 عنـواِن	
نوشـتند	يا	افـرادی	مثل	شهرسـتانی	
البتـه	 نوشـتند.	 الفالسـفه	 مصـارع	
خـوِد	کار	آن	ها	هم	يك	کار	فلسـفی	
بـود.	يعنـی	نقـد	فلسـفه	هـم،	نوعی	

اسـت.	 فلسـفی	 تالش	
فلسـفه	 کـه	 ايـن	 اول	 نکتـه	 پـس	

هميشـه	همـراه	با	نقـد	اسـت.	نبايد	
و	 شـوند	 آزرده	 نقـد	 از	 فيلسـوفان	
بگوينـد	چـرا	يـك	مکتبـی	و	يـك	
گرايش	فلسـفی	نقد	شـد.	چـون	هر	
می	کنـد،	 عرضـه	 را	 فکـری	 کـس،	
طبيعتـًا	منتقـدان	آن	فکـر	می	آيند	و	

می	کننـد. نقـد	

عرضه نقد همراه با منطق و 
اخالق علمی باشد

حـاال	ايـن	بحـث	ديگری	اسـت	که	
بـه	هر	حـال	بهتـر	اسـت	همان	طور	
بـا	 بايـد	همـراه	 فکـر	 کـه	عرضـه	
منطق	باشـد،	عرضه	نقـد	هم	همراه	
بـا	منطـق	و	اخـالق	علمـی	باشـد،	
حتـی	خـود	فيلسـوفان	هـم	يکديگر	
را	نقـد	کرده	انـد.	ماننـد	نقدهايی	که	
سـهروردی	بـر	مشـاء	دارد،	نقدهايی	
کـه	مالصدرا	بـر	سـهروردی	دارد	و	
نقدهايـی	که	مالرجبعلـی	تبريزی	بر	
مالصـدرا	دارد.	چـون	عـرض	کردم	
ذات	تفکـر	فلسـفی،	همـراه	بـا	نقـد	
اسـت.	ايـن	قصـه	فقـط	در	فلسـفه	
اسـالمی	هم	نبـوده،	در	فلسـفه	های	
نـزاِع	 و	 چالـش	 ايـن	 هـم	 غـرب	
موافقـان	و	مخالفـان	وجـود	داشـته	
گاهـی	 داشـت.	 خواهـد	 وجـود	 و	
فلسـفه	ای	 بـرای	 می	بينيـم	 اوقـات	

مثـل	اگزيستانسياليسـم،	بـه	تعـداد	
اگزيستانسياليســــم	 فيلسـوفانش،	
طـرح	 در	 يعنـی	 می	گيـرد.	 شـکل	
پرسـش	ها،	بيشـتر	مشـترکند	تـا	در	
طـرح	پاسـخ	ها.	عـرض	کـردم	کـه	
ايـن،	اقتضـای	ذاتـی	فلسـفه	اسـت.	

باید به امتیازات و 
آسیب های فلسفه در ایران 

توجه کرد
کـه	 شـديم	 جمـع	 اينجـا	 در	 مـا	
وضعيت	فلسـفه	در	ايران	را	بررسـی	
کنيـم	وببينيـم	آن	چه	به	نام	فلسـفه	
چـه	 می	شـود،	 شـناخته	 ايـران	 در	
امتيـازات	و	چـه	آسـيب	هايی	دارد؟	
فقـط	 ديـد؛	 هـم	 را	 دو	 هـر	 بايـد	
کـرد.	 توجـه	 نبايـد	 آسـيب	ها	 بـه	
مـن	 ديـد.	 بايـد	 هـم	 را	 امتيـازات	
می	خواهـم	بـه	يـك	امتيـاز	کمـی	و	
کيفـی	از	وضعيـت	فلسـفه	در	ايـران	
اشـاره	کنـم	و	بعد	سـه	آسـيب	را	که	
بـه	نظـر	بنـده	رسـيده	بـا	اسـتادان	
عزيـز	در	ميان	بگـذارم.	البتـه	خيلی	
جـا	دارد	کـه	واقعـًا	بنشـينيم	در	اين	
و	 کنيـم	 گفتگـو	 و	 بحـث	 زمينـه	
ببينيـم	اصـال	اين	آسـيب	ها،	آسـيب	
هسـتند	يـا	نيسـتند	و	اگـر	هسـتند	
چه	طـور	بايـد	برطـرف	شـوند.	هـم	

فلسفه در ایران 

با علوم معاصر ارتباطی ندارد

حجت االسالم دکرت عبدالحسین خرسوپناه
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و	 می	کنـم	 عـرض	 کـه	 امتيـازی	
هم	سـه	آسـيبی	که	عـرض	خواهم	
کـرد،	براسـاس	شـناختی	اسـت	که	
گروه	هـای	 و	 فلسـفه	 وضعيـت	 از	
فلسـفه	در	ايـران	دارم.	فلسـفه	هـم	
کـه	می	گويم،	فقط	فلسـفه	نيسـت.	
منظـورم	بـه	تعبيـری	علـوم	عقلـی	
اسـت.	حتـی	مثـال	کالم،	عرفـان	و	
اديـان	را	هـم	بـه	يـك	معنـا	داخل	
بحـث	خـودم	قـرار	می	دهـم.	من	با	
توجـه	بـه	اطالعاتـی	کـه	از	وزارت	
بـا	 کـه	 ارتباطـی	 گرفتـم،	 علـوم	
اسـتادان	عزيـز	داشـتم	و	شـناخت	
اجمالـی	کـه	از	وضعيـت	فلسـفه	در	
از	 برخـی	 و	 اسـالمی	 کشـورهای	
داشـتم،	 غيراسـالمی	 کشـورهای	
يـك	مـروری	بـر	رشـته	های	علـوم	
ايـن	 و	 کـرده	ام	 ايـران	 در	 فلسـفی	

می	کنـم. عـرض	 را	 ديـدگاه	

 ظرفيِت وجود گرایش های 
مختلف فلسفه در ایران

امتيازاتـی	 از	 يکـی	 بنـده	 نظـر	 بـه	
ايـران	دارد،	وجـود	 کـه	فلسـفه	در	
بـا	 فلسـفه	 متعـدد	 دانشـمندان	
گرايش	هــــای	مختلـــف	فلسـفه	
و	 جديـد	 فلسـفه	های	 چـه	 اسـت؛	
فلسـفه	های	معاصـر	يـا	فلسـفه	های	

يونان	باسـتان	يا	قرون	وسـطی	و	يا	
گرايش	هايی	که	در	فلسـفه	اسالمی	
هسـت	مانند	حکمت	مشـاء،	حکمت	
همچنيــن	 و	 سـهروردی	 اشـراق	
حکمــت	يمانيه	ميردامـاد	و	حکمت	
مالصـدرا	و	بعضـی	انشـعابات	ديگر	
مثـل	اخـوان	الصفـا	و	ماننـد	اين	ها.	
می	بينيـم	 بررسـی	 ايـن	 در	 مـا	
گرايش	هـا،	 ايـن	 از	 بسـياری	 در	
صاحب	نظـر	 و	 فاضـل	 دانشـمندان	
ايـران	 در	 االن	 داريـم.	 محقـق	 و	
جـرأت	 بـه	 کـه	 هسـتند	 افـرادی	
می	تـوان	گفـت	کانت	شنــــاس	اند	
گفـت	 می	تـوان	 جـرأت	 بـه	 يـا	

هسـتند.	 مالصدراشــناس		
اين	هـا	 تعـداد	 بگويـم	 نمی	خواهـم	
زياد	اسـت،	افـرادی	در	ايـران	داريم	
که	سال	هاسـت	در	زمينـه	افالطون،	
ارسـطو	يا	فيلسوفان	اسـالمی	مانند	
درس	 و	 کرده	انـد	 کار	 سـهروردی	
داده	انـد.	هم	در	دانشـگاه	های	ايران	
هـم	در	حوزه	های	علميه،	اسـتادانی	
دربـاره	 سـال	ها	 کـه	 هســـــتند	
ابن	عربـی،	دربـاره	قونـوی،	جنـدی	
و	فرغانـی	کارهـای	عميقـی	انجـام	
داده	اند	و	آثارشـان	هم	بعضًا	منتشـر	
بسـيار	 ظرفيـت	 يـك	 شده	اسـت.	
ارزشـمندی	اسـت	کـه	مـا	االن	در	

کشـور	داريـم	و	من	ايـن	ظرفيت	را	
در	هيچ	يك	از	کشـورهای	اسـالمی	
سـراغ	ندارم.	در	برخی	از	کشورهای	
اسـالمی	تازه	شـروع	کردند	فلسـفه	
اسـالمی	را	می	خواننـد	و	بـه	زبـان	
می	کننـد.	 ترجمـه	 هـای	خودشـان	
حاال	نمی	خواهم	اسـم	ببـرم.	بعضی	
از	کشـورها	کـه	شـايد	چنـد	سـال	
آينـده	تـازه	متوجـه	بشـوند	کـه	نياز	
بـه	فلسـفه	دارنـد.	حتـی	نسـبت	به	
بعضـی	کشـورهای	غيراسـالمی	نيز	
ايـران	از	يك	بالندگی	و	رشـد	خوبی	
در	حـوزه	فلسـفه	برخـوردار	اسـت.	
پـس	ايـن	امتيـاز	کـه	يـك	امتيـاز	
نسـبی	اسـت	و	با	ايـن	توضيحی	که	
دادم،	بايـد	ايـن	را	بپذيريـم	و	انـکار	
نکنيـم	کـه	چنين	وضعيـت	مطلوبی	

در	فلسـفه	ايـران	وجـود	دارد.	

شیوه آموزش فلسفه در 
ایران اسف بار است

امـا	سـه	آسـيب	هـم	بـه	نظـر	بنده	
می	رسـد.	حـاال	مـن	واقعـا	مايلم	در	
محضـر	عزيـزان	کـه	اين	جسـارت	
را	عـرض	می	کنـم	و	هـم	از	امتيـاز	
فلسـفه	و	هم	از	آسـيب	های	فلسـفه	
و	 بدهنـد	 نظـر	 می	گويـم،	 سـخن	

اشـکاالت	بنـده	را	بگيرنـد.
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مهـم	 آسـيب	 سـه	 مـن،	 نظـر	 بـه	
االن	در	فلسـفه	مـا،	يعنـی	وضعيت	
در	 فلسـفه	 پژوهـش	 و	 آمـوزش	
آسـيب	 اوليـن	 دارد.	 وجـود	 ايـران	
در	 فلسـفه	 آموزشـی	 شـيوه	 بـه	
ايـن	 حـاال	 برمی	گـردد.	 ايـران	
بحـث	ديگـری	اسـت	کـه	آيـا	ايـن	
چنـد	 گذرانـدن	 و	 آمـوزش	 سـبك	
واحـد	و	چنـد	صفحه	از	ايـن	کتاب،	
يـا	 می	کنـد	 تربيـت	 »فيلسـوف«	
نـه؟!	مـا	حتـی	در	بعضـی	گروه	های	
سـال	 بيسـت	 وضعيـت	 فلسـفه،	
گذشـته	آن	را	بـا	وضعيـت	االن	که	
اسـف	بار	 مقـدار	 يـك	 می	سـنجيم،	
ايـن	 وارد	 اسـت.	االن	نمی	خواهـم	

شـوم.	 مطلـب	
دانشـجوی	 يـك	 کنيـد	 فـرض	
اسـتادان	 از	 فلسـفه	 بـه	 عالقه	منـد	
فلسـفه	بهـره	گرفتـه	و	دارد	پيـش	
می	رود.	اين	شـيوة	آموزشـی	فلسفه	
و	 فلسـفه	 عالـم	 بيشـتر	 ايـران،	 در	
تـا	 تربيـت	می	کنـد	 شـارح	فلسـفه	
در	 کنيـد،	 فـرض	 مثـال	 فيلسـوف.	
عـده	ای	 يـك	 علميـه	 حوزه	هـای	
فقـه	بخواننـد	و	شـارح	کتاب	هـای	
شـيخ	انصـاری،	کتاب	هـای	آخونـد	
خراسـانی	شـوند	و	ايـن	کتاب	هـا	را	
خـوب	درس	بدهنـد	امـا	اگـر	يـك	
فـرع	فقهـی	جديد	بـه	آن	هـا	بدهيد	

نتواننـد	حـل	کننـد.	
فيلسـوف	بـه	کسـی	نمی	گوينـد	که	
فقـط	بتواند	اسـفار	مالصدرا	را	درس	
بدهـد	يـا	کانـت	را	خـوب	بفهمـد	و	
بر	آن	شـرح	بنويسـد.	تعريـف	دقيق	
فيلسـوف،	بر	کسـی	صـدق	می	کند	
پرسـش	جديـد	 يـك	 بـا	 اگـر	 کـه	
فلسـفی	رو	بـه	رو	شـد،	بتوانـد	آن	
کنـد.	 را	روش	مندانـه	حـل	 مسـأله	
آيـا	پرسـش	های	فلسـفی	ثابت	انـد؟	
يعنـی	اگـر	مثـال	در	زمـان	ميرداماد	
اصالـت	 يـا	 وجـود	 اصالـت	 سـؤال	
ماهيـت	مطـرح	بـود	و	در	گذشـته	
ايـن	سـؤال	مطـرح	نبـود،	در	آينـده	
هـم	فيلسـوفان	بـا	سـؤالی	غيـر	از	
ايـن	سـؤال	مواجه	نمی	شـوند؟	قطعا	

بـا	 امـروزه	 مـا	 می	شـوند.	 مواجـه	
يك	سـری	پرسـش	های	فلسـفی	رو	
به	رو	هسـتيم	که	در	زمان	مالصدرا	
ايـن	سـوال	ها	مطـرح	نبـوده	اسـت.	
سـوال	هايی	کـه	مربـوط	به	فلسـفه	
تکنولوژی،	فلسـفه	صنعت	و	فلسـفه	
علوم	انسـانی	اسـت.	اين	پرسـش	ها	
زمـان	 در	 مالصـدرا	 از	 بعـد	 حتـی	
حاجـی	سـبزواری	هـم	نبوده	اسـت.	
شـايد	 پرسـش	ها	 ايـن	 از	 بعضـی	
حتـی	در	زمـان	عالمـه	طباطبايـی	
هـم	مطرح	نبـوده	و	االن	تـازه	ما	با	
می	شـو	يم.	 مواجـه	 پرسـش	ها	 ايـن	
شـيوه	آموزشـی	فلسـفه	در	حوزه	هـا	
و	 فيلسـوف	 چقـدر	 دانشـگاه	ها	 و	
عالـم	 و	 و	شـاعر	 تعليقه	نويـس	 نـه	
تربيـت	 فلسـفی	 کتـب	 مـدرس	 و	

زود	 هنـوز	 مـا	 تـازه	 کـه	 معتقدنـد	
اسـت	فلسـفه	ها	را	بفهميـم!	بيشـتر	
بايـد	کتاب	هـای	فلسـفی	را	تصحيح	
و	تحقيـق	کنيم.	حاال	فعـال	بايد	آثار	
ابن	سـينا	يـا	آثـار	فارابـی	را	تصحيح	
و	تحقيـق	و	چاپ	کنيـم!	هنوز	زمان	

اسـت!	 نرسـيده	 اين	هـا	 شـرح	
يـا	 شـرح	 زمـان	 نمی	دانـم	 مـن	
زمـان	 چـه	 انديشـه	 توليـد	 زمـان	
فرا	می	رسـد؟!	اسـتادان	فلسـفه	دور	
هـم	جمـع	بشـوند	و	ببينند	چـرا	اين	
شـيوه	آموزش	فلسـفه	در	دانشگاه	ها	
نيسـت؟	 فيلسـوف	پرور	 حوزه	هـا	 و	
مـن	دارم	آسـيب	را	ذکـر	می	کنـم.	
حـاال	راجع	بـه	راه	حـل	و	درمان	آن	
در	فرصـت	ديگـری	بايـد	از	محضر	

عزيـزان	اسـتفاده	کنيـم.	

فلسفه، ارتباطی با علوم پایه، 
با علوم انسانی، با هنر، با 

علوم مهندسی، با صنعت، با 
فرهنگ ندارد و طبعا ارتباطی 

هم با تمدن ندارد! مگر 
می شود کسی بگوید بین علم 
و فلسفه ارتباط نیست؟ هم 
منطقاً ارتباط هست، هم در 
مقام تحقق ارتباط هست. 

بـه	 کسـی	 اگـر	 البتـه	 می	کنـد؟	
درجـه	 برسـد،	 هـم	 مراحـل	 ايـن	
نظـرم	 بـه	 ايـن	 نيسـت.	 کمـی	
يـك	آسـيب	اسـت.	بنـده	پاسـخم	
پاسـخ	منفـی	اسـت.	يعنـی	معتقـدم	
وضعيـت	آمـوزش	فلسـفه	در	ايـران	
شـيوه	 ايـن	 نيسـت.	 فيلسـوف	پرور	
آموزشـی،	اگـر	خيلـی	موفق	باشـد،	
عالـم	بـه	فلسـفه	پـرورش	می	دهد.	
کـه	 می	دهـد	 پـرورش	 را	 کسـانی	
بتواننـد	تعليقه	هايـی	بر	آثار	فالسـفه	
بنويسـند.	حـاال	بعضـی	از	اسـتادان	

ضعف نظری در تأسیس 
رشته ها و گرایش های 

فلسفه
آسـيب	دوم	بـاز	بـه	نظـام	آموزشـی	
و	 رشـته	ها	 تأسـيس	 و	 کشـور	
کشـور	 در	 فلسـفه	 گرايش	هـای	
برمی	گـردد.	دانشـگاه	های	مختلـف	
فلسـفه	 دوره	هـای	 کشـور،	 در	
هيـچ	 امـا	 می	کننـد	 راه	انـدازی	
عقبـه	 در	 نظام	منـدی	 عقالنيـت	
تأسـيس	ايـن	رشـته	ها	وجـود	ندارد	
يـا	من	اطـالع	ندارم.	براسـاس	ذوق	
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و	 دانشـگاه	ها	 رؤسـای	 سـليقه	 و	
هيـأت	امناهـا	می	آينـد	و	می	گوينـد	
دانشـگاه	 ايـن	 در	 رشـته	ای	 يـك	
تاسـيس	شـود.	به	من	اجـازه	بدهيد	
يـك	نمونه	برای	شـما	عـرض	کنم.	
تـا	آن	جا	کـه	بنـده	اطـالع	دارم،	در	
نـور	 پيـام	 و	 دولتـی	 دانشـگاه	های	
و	عرفـان	 اديـان	 رشـته	 67	گـروه	
دارد.	 در	مقطـع	کارشناسـی	وجـود	
نمی	کنـم.	 را	عـرض	 آزاد	 دانشـگاه	
7	گـروه	در	دانشـگاههاي	دولتـی	و	
پيام	نـوری	 دانشـگاه	 در	 گـروه	 	60

شده	اسـت.	 تأسـيس	
ــور	 ــام	ن ــگاه	های	پي ــر	دانش در	اکث
ــته	های	 ــرف،	رش ــك	ط و	آزاد،	از	ي

اســتاد	 شــده،	 راه	انــدازی	 آن	 در	
الزم	را	در	اختبــار	دارنــد؟	اصــال	مــا	
ــم	کــه	 ــد	اســتاد	داري در	کشــور	چن
اديــان	شــرقی	يــا	اديــان	ابراهيمــی	
ــای	 ــا	آفت	ه ــد؟	اين	ه ــس	کنن تدري
جــدی	اســت.	شــايد	هميــن	آســيب	
ــته	های	 ــفه	و	در	رش ــا	در	فلس را	م

ــيم.	 ــته	باش ــم	داش ــر	ه ديگ
يکــی	از	کارهايــی	کــه	انجمن	هــای	
ــد،	 ــام	بدهن ــد	انج ــی	می	توانن علم
بررســی	هميــن	وضعيــت	اســت.	ما	
نبايــد	اجــازه	بدهيــم	هر	دانشــگاهی	
ــته	 ــد	رش ــت،	بياي ــل	داش ــه	تماي ک
ايــن	 معنــای	 کنــد.	 راه	انــدازی	
حــرف	ايــن	نيســت	کــه	مثــال	

فلسفه در ایران با علوم 
معارص ارتباطی ندارد

	آسـيب	سـومی	کـه	بـه	نظـر	حقير	
خدمـت	 را	 آن	 درس	 و	 می	رسـد	
اسـتادان،	پـس	می	دهـم	و	منتظـرم	
که	إن	شـاءاهلل	از	نظراتشـان	استفاده	
کنـم،	قطـع	فلسـفه	بـا	زندگی	بشـر	
اسـت.	درست	اسـت	که	فلسفه	يك	
دانـش	انتزاعـی	اسـت.	اگـر	کسـی	
بگويـد	کـه	فلسـفه	نبايـد	اين	قدر	به	
انتزاعيـات	بپردازد،	حـرف	بی	خودی	
گفته	اسـت.	اصـال	فلسـفه،	بـه	تعبير	
برخـی	فالسـفه	معاصر	بـا	معقوالت	
بـا	 دارد،	 کار	 و	 فلسـفی	سـر	 ثانـی	
وحـدت	و	کثـرت،	بـا	ثبـات	و	تغير،	
بـا	وجـوب	و	امـکان،	با	احـکام	کلی	
وجـود	و	با	همـه	بحث	هايـی	که	در	
فلسـفه	اسـالمی	هسـت	و	مباحـث	
ديگـر	 فلسـفه	های	 در	 کـه	 ديگـر	
هسـت.	حتـی	اگزيستانسياليسـت	ها	
کـه	می	خواهنـد	به	وجـود	انضمامی	
از	 خيلـی	 بـاز	 بپردازنـد،	 انسـان	
انتزاعـی	اسـت.	مگـر	 مباحث	شـان	
انتزاعيـات	 بـا	 می	توانـد	 فيلسـوف	
را	 ايـن	 مـن	 باشـد؟	 نداشـته	 کار	
نمی	خواهـم	بگويـم	کـه	فلسـفه	بـا		

انتزاعيـات	کار	نداشـته	باشـد.	
ــت.	 ــر	اس ــل	بش ــفه،	زادة	عق فلس
الاقــل	ادعــا	ايــن	اســت.	آيــا	
انســان	ســاحت	عقالنيــت	اش	از	
از	 تجربــه	اش،	 و	 ســاحت	حــس	
ســاحت	کشــف	و	شــهودش	و	از	
ادراکــی	اش	 ســاحت	های	 ســاير	
ســاحت	ها	 ايــن	 آيــا	 جداســت؟	
می	تواننــد	از	هــم	جــدا	بشــوند؟	
ــان	 ــی	انس ــاحت	های	ادراک ــن	س اي
ــك	 ــم	ي ــا	ه ــان	ب ــدارک	انس و	م
نــوع	ارتبــاط	و	تعاملــی	دارنــد.	حاال	
ــك	 ــت	ي ــم	خواس ــی	ه ــر	کس اگ
مقــدار	ايــن	بحــث	را	فلســفی	کنــد،	
می	توانــد	از	ايــن	مبنــای	مالصــدرا	
ــس	 ــد:	»النف ــد	و	بگوي ــتفاده	کن اس
فــی	وحدتهــا	کل	القــوا«.	اگــر	
هــم	نخواســت،	اســتفاده	نکنــد.	
ــن	 ــتاوردهای	اي ــود	دس ــا	می	ش آي

علــوم	پايــه	و	علــوم	مهندســی،	
ــاز	 ــه	ای	ني ــگاه	های	پرهزين آزمايش
دارنــد	و	از	ســوی	ديگــر،	بــه	دنبــال	
ــتند،	 ــگاه	هس ــه	دانش ــن	هزين تامي
ــته	های	 ــراغ	رش ــه	س ــی	زود	ب خيل
ــته	 ــد	و	رش ــانی	می	آين ــوم	انس عل
آن	 ماننــد	 و	 اديــان	 و	 فلســفه	
در	 مــا	 می	کننــد.	 راه	انــدازی	 را	
تعــداد	 چــه	 واقعــا	 کشــورمان	
ليســانس	و	فــوق	ليســانس	و	دکتــر	
اديــان	و	عرفــان	نيــاز	داريــم؟!	
ــگاه	 ــای	دانش ــن	واحده ــال	اي اص
ــان	 ــروه	ادي ــه	60	گ ــور	ک ــام	ن پي

ــود	 ــز	وج ــت	تحکم	آمي ــك	مديري ي
داشــته	باشــد	کــه	بگويــد	شــما	اين	
ــته	 ــد	و	آن	رش ــته	را	راه	نيندازي رش
ــه،	اصــال	بعضــی	 را	راه	بيندازيــد!	ن
نمی	تواننــد.	 واقعــًا	 دانشــگاه	ها	
آيــا	يــك	مديريــت	مبتنــی	بــر	
علــوم	 رشــته	های	 در	 عقالنيــت	
عقلــی	نبايــد	وجــود	داشــته	باشــد؟!	
ــد	 ــا	بگوين ــت	بعضی	ه ــن	اس ممک
ــر	 ــته	های	ديگ ــيب	در	رش ــن	آس اي
ــم	 ــا	االن	داري ــود	دارد.	م ــم	وج ه
وضعيــت	فلســفه	و	علــوم	عقلــی	را	

در	ايــران	بررســی	می	کنيــم.
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ــم	 ــدای	از	ه ــانی	را	ج ادراکات	انس
فــرض	کــرد؟	نمی	شــود.	عقــل،	
قلــب،	 می	کنــد.	 توليــد	 فلســفه	
حــس	 می	کنــد.	 توليــد	 عرفــان	
ــوم	 ــای	عل ــه	معن ــم	ب ــهود،	عل و	ش
ــد.	نيازهــای	 ــد	می	کنن ــی	تولي تجرب
ــاحت	های	 ــه	س ــه	ضميم ــان،	ب انس
ادراکــی	انســان،	تکنولــوژی،	صنعت	
و	علــوم	مهندســی	توليــد	می	کننــد.	
ســاحت	ديگــر	انســان،	هنــر	توليــد	
مختلــف	 ســاحت	های	 می	کنــد.	
انســان	بــا	هــم	در	تعامل	انــد	و	
حتــی	تاثيــر	و	تاثــر	دارنــد؛	تأثيــری	
ــذارد،	 ــال	می	گ ــر	خي ــس	ب ــه	ح ک
تأثيــری	کــه	خيــال	بــر	عقــل	
عقــل	 کــه	 تأثيــری	 می	گــذارد،	
چگونــه	 می	گــذارد.	 شــهود	 بــر	
می	شــود	ايــن	ارتباطــات	ميــان	
دســتاوردهای	بشــری	را	نپذيريــم؟	
اين	جــا	 مــن	 کــه	 آســـيبی	 آن	
ايــن	 کنــم	 عــرض	 می	خواهــم	
اســت	کــه	در	وضعيــت	فلســفه	
ــه	 ــود	ک ــاهده	می	ش ــران	مش در	اي
ــوم	 ــا	عل ــی	ب ــفه،	ارتباط ــن	فلس اي
ــر،	 ــا	هن ــوم	انســانی،	ب ــا	عل ــه،	ب پاي
بــا	علــوم	مهندســی،	بــا	صنعــت،	بــا	
ــی	 ــا	ارتباط ــدارد	و	طبع ــگ	ن فرهن
ــا	ارتبــاط	 ــدارد.	آي ــا	تمــدن	ن هــم	ب
می	شــود	 مگــر	 باشــد؟	 نبايــد	
کســی	بگويــد	بيــن	علــم	و	فلســفه	
ارتبــاط	نيســت؟	هــم	منطقــاً	ارتباط	
هســت،	هم	در	مقــام	تحقــق	ارتباط	
هســت.	اگــر	کســی	بــه	تاريــخ	علم	
توجــه	کنــد،	رابطــه	علم	و	فلســفه	را	
می	يابــد.	بــه	تاريــخ	علــوم	انســانی	
توجــه	کنــد،	رابطه	علــوم	انســانی	و	
ــوژی	 ــه	تکنول ــد.	ب فلســفه	را	می	ياب
علــوم	 رابطــــه	 کنــد،	 توجــه	
ــفه	را	 ــا	فلس ــت	ب ــی	و	صنع مهندس
ــاط	 ــد،	منطقــا	هــم	ايــن	ارتب می	ياب
ــط	 ــم	فق هســت.	نمی	خواهــم	بگوي
ارتبــاط	در	مقــام	تحقــق	هســت	امــا	
ــن	 ــته،	اي ــق	و	بايس ــام	منط در	مق

ــت.	 ــاط	نيس ارتب
ــود	 ــا	وج ــه	ب ــن	اســت	ک ــؤال	اي س

ــم	و	 ــي	عل ــي	و	حقيق ــاط	منطق ارتب
ــران	چــه	 فلســفه،	فلســفه	مــا	در	اي
ارتباطــی	بــا	علومــی	کــه	در	ايــران	
چــه	 دارد؟	 می	شــود،	 تدريــس	
ــران	دارد؟	 ــت	اي ــا	صنع ــی	ب ارتباط
ــه	 ــت	ک ــن	نيس ــودم	اي ــن	مقص م
مثــاًل	فيلســوفان	بياينــد	نظــر	بدهند	
کــه	پيــچ	و	مهره	هــا	را	چه	طــور	
ببندنــد!	مــن	می	خواهــم	ايــن	را	
ــا	 عــرض	کنــم	کــه	صنعــت	کــه	ب
ــی	در	 ــوم	مهندس ــوژی	و	عل تکنول
ارتبــاط	اســت،	بــا	نيازهــای	انســان	
ارتبــاط	دارد.	اگــر	ايــن	ارتبــاط	
وجــود	دارد،	پــس	بــا	فلســفه	انســان	
ــاط	دارد	و	فلســفه	انســان	هــم	 ارتب
بــا	فلســفه	معرفــت	و	فلســفه	اصلی	

ــاط	دارد.	 ارتب
گذشــته	 ســال	 کــه	 دوســتانی	
ــان	 ــتند،	يادش ــا	تشــريف	داش اين	ج
هســت	کــه	پرســش	های	متعــددی	
ــد.	 ــرح	ش ــوم	مط ــك	کوانت از	فيزي
کــه	 فلســفی	 پرســش	های	 يــا	
زيست	شناســی	دارد.	آيــا	نظريــه	
تکامــل	کــه	امــروزه	در	زيســت	
ــا	 ــت،	ب ــه	شده	اس ــی	پذيرفت شناس
ــدارد؟	 ــی	ن ــان	ارتباط ــفه	انس فلس
فلســفه	 مبانــی	 اين	جــا	 آيــا	
ــن	 ــه	م ــد؟	البت ــواب	بده ــد	ج نباي
نمی	خواهــم	گنــاه	ايــن	آســيب	
ــر	گــردن	فالســفه	 ســوم	را	فقــط	ب
بينــدازم.	هــم	فيلســوفان	نســبت	به	
علــوم	يــك	احســاس	بی	نيــازی	
دانشــمندان	 هــم	 و	 می	کننــد	
ــاس	 ــفه	احس ــه	فلس ــبت	ب ــا	نس م
بی	نيــازی	دارنــد.	تــا	عالمــان	و	
ــاط	 ــرورت	ارتب ــه	ض ــوفان	ب فيلس
ايــن	دو	دســته	دانش	هــا	توجــه	
ــم	 ــا	ه ــم	ب ــفه	و	عل ــد،	فلس نکنن

ارتبــاط	پيــدا	نمی	کننــد.	
مهمــی	 مطلــب	 داوری	 اســتاد	
»فلســفه	 فرمـــودند	 فرمودنــد.	
دفــــاع	 خــودش	 از	 خــودش	
ــرف	 ــا	ح ــك	معن ــه	ي ــد«.	ب می	کن
ــس	 ــر	ک ــاال	ه ــت.	ح ــتی	اس درس
می	خواهــد	نقــد	کنــد.	اگــر	فلســفه	

خــب،	 دارد،	 تحفــظ	 توانمنــدی	
خــودش	از	خــودش	دفــاع	می	کنــد	
ــه	 ــك	زاوي ــن	از	ي ــاال	م ــی	ح ول
نکتــه	ای	 می	خواهــم	 ديگــری	
ــده	 ــر	بن ــه	نظ ــم.	ب ــرض	کن را	ع
فلســفه	از	فيلســوفان	جــدا	نيســت،	
ــا	 ــوم	ي ــم	و	معل ــم	و	عال ــاد	عل اتح
ــاد	 ــول،	اتح ــل	و	معق ــل	و	عاق عق
اقتضــا	 را	 فلســفه	 و	 فيلســوف	
می	کنــد.	از	قضــا	حفــظ	و	رشــد	
فلســفه،	مرهــون	تالش	فيلســوفان	
اســت.	يعنــی	اگــر	فيلســوفان	کــه	
متوليــان	فلســفه	هســتند،	بــه	ايــن	
ــخ	 ــدرن	پاس ــد	و	م ــای	جدي نيازه
ــه	 ــت	ک ــفه	اس ــن	فلس ــد،	اي ندهن

می	بينــد.	 آســيب	
ايــن	نيــازی	هــم	کــه	بنــده	عــرض	
ــای	 ــه	بحث	ه ــی	ب ــم،	ربط می	کن
ــه	 ــدارد	ک ــی	ن ــی	و	حکومت سياس
بعضــی	دوســتان	می	گوينــد	مــا	
بحث	هــای	 در	 نداريــم	 عالقــه	
دخالــت	 حکومتــی	 و	 سياســی	
کنيــم.	اصــال	ايــن	ربطــی	بــه	ايــن	
ــت	 ــون	حکوم ــد	چ ــدارد.	می	گوين ن
دارد	از	تحــول	علــوم	انســانی	و	
می	گويــد،	 فلســفی	 بحث	هــای	
ــد	 ــم	می	آين ــده	ای	ه ــك	ع ــس	ي پ
نــه،	 می	کننــد.	 مطــرح	 را	 ايــن	
می	خواهــد	 حکومــت	 اصــال	
بگويــد	يــا	می	خواهــد	نگويــد!	چــه	
رهبــران	سياســی	بــه	ايــن	دغدغــه	
آيــا	 نپردازنــد،	 چــه	 و	 بپردازنــد	
ــن	 ــه	لحــاظ	فلســفی	اي ــا	و	ب منطق
ســؤال	معنــادار	هســت	کــه	رابطــه	
ــوم	ديگــر	چيســت؟	 ــا	عل فلســفه	ب
ايــن	ســؤال	جديــدی	هــم	نيســت.	
از	قديــم	بــوده	اســت.	امــا	االن	
فلسفــــه	 رابطــه	 می	خــــواهيم	
معاصــر	بــا	علــوم	معاصــر	را	بحــث	
ــيبي	 ــن	آس ــرم	اي ــه	نظ ــم.	ب کني
ــون	 ــد	پيرام ــه	باي ــت	ک ــدی	اس ج
ــم.	 ــو	کني ــتر	گفتگ ــدری	بيش آن	ق
ــه	 ــی	ک ــم	از	تصديع ــذر	می	خواه ع

ــد.		 ش
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دقیق خواندن و فهمیدن 
فلسفه بسیار کم است

از	قديم	گفته	اند	که	کلمات	فيلسوفان	
همراه	با	رمز	اســت.	اين	مسأله	در	
کتاب	ها،	به	ويژه	در	خصوص	کلمات	
قدما،	فراوان	مطرح	شده	است؛	برای	
مثال	وقتی	فيلسوفی	می	گويد	»همه	
چيــز	از	آب	آفريده	شده	اســت«	و	
ديگری	می	گويد	»همه	چيز	از	آتش	
آفريده	شده	است«،	پيداست	که	دارد	
به	رمز	ســخن	می	گويد	و	ترديدی	
در	رمزآلــود	بودن	اين	ها	نيســت.	
فلسفی	 داستان	های	 که	 فيلسوفانی	
ابسال«،	»حی	 و	 مانند	»ســالمان	
بن	يقظان«	و	»آواز	پر	جبرئيل«	را	
مطرح	می	کنند،	همگی	داستان	های	
رمزی	و	تمثيلــی	می	گويند.	ادبيات	
عرفانی	نيز	به	همين	شکل	است.	

امــا	االن	در	ايــران،	از	کتاب	های	
فلسفی	چه	قدر	رمزگشايی	می	شود؟	
در	ســطح	کتاب	هــا	و	مقــاالت	و	
پايان	نامه	هــا	که	در	نظــر	بگيريم،	
خــوب	اســت	و	نمی	تــوان	ارزش	
ديگــران	را	زير	ســؤال	بــرد	ولی	
که	 کارهايی	 در	 می	کنم	 احســاس	
و	 انجام	می	شــود،	»دقيق	خواندن	
فهميدن	فلســفه«	بسيار	کم	است.	
حاجی	ســبزواری	در	اول	»اســرار	
الحکــم«	می	فرمايــد	کــه	»هنر،	

وضعيت آموزش 

و پژوهش عرفان

 در ایران

               حجت االسـالم دکتر احمـد عابــدی
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فهميــدن	حرف	ديگران	اســت،	نه	نقد	
کالم	ديگران«؛	يعنی	اگر	کسی	بخواهد	
فلسفه	را	نقد	کند،	اشکالی	ندارد	و	به	هر	
حال	فلســفه	نيز	وحی	ُمنزل	نيست.	اما	
خوب	است	زمانی	فلســفه	را	نقد	کنيم	
که	ابتدا	آن	را	فهميده	باشيم	و	به	مغز	و	
عمق	کالمی	که	گفته	اند	رسيده	باشيم.	
در	هميــن	اواخر	مرحــوم	آقای	رفيعی	
قزوينی	اســتاد	اســفار	بودند	و	مرحوم	
آيا	 آقای	آشتيانی	استاد	فلســفه	بودند.	
االن	چنين	اســاتيدی	در	ميان	کسانی	
که	تدريس	می	کنند،	داريم؟	من	شــاهد	
بوده	ام	که	در	جايی	اســتادی	در	مقطع	
دکتــری	تدريس	می	کــرد	و	عبارتی	را	
از	متــن	»تجريد«	يا	»شــرح	تجريد«	
می	خواند.	عالمه	حلی	در	شــرح	تجريد	
می	فرمايــد	کــه	»فلمــا	أراد	النابغــُة	
االســالَم«،	اين	بزرگوار	اين	عبارت	را	
اين	گونــه	می	خواند:	»فلمــا	أراد	النابغُة	
االسالُم«	بعد	هم	سر	کالس	گفته	بود	
که	من	نمی	دانم	نابغه	اســالم	کيست	و	
بايد	دانشــجويان	تحقيــق	کنند	ببينند	
کيســت؟!	عبارت	عالمه	حلی	اين	است	
که	»آقای	نابغه	تصميم	گرفت	مسلمان	
بشــود«	اما	او	ترجمه	می	کنــد:	»نابغة	
اسالم	تصميم	گرفت«.	اين	نمونه	کسی	
اســت	که	عبارت	را	اشــتباه	می	خواند،	
اشــتباه	معنی	می	کند	و	تازه	می	خواهد	
فلسفه	هم	تدريس	کند	يا	کتاب	فلسفه	
می	نويســد	و	جالب	تــر	اين	کــه	گاهی	
کتابــش	جايزه	هم	می	گيرد.	درســت	

خواندن	اين	کتاب	ها	مهم	است.	
ــه	در	 ــود	ک ــی	ب ــال	زمان ــر	ح ــه	ه ب
ايــن	 می	کردنــد	 ذکــر	 وقف	نامه	هــا	
موقوفــه،	وقــف	کســی	باشــد	کــه	
اســتاد	فلســفه	باشــد	و	ذکــر	کــرده	
ــه	 ــه	اســتاد	فلســفه	کســی	اســت	ک ک
ــی	 ــد.	االن	گاه ــظ	باش ــه	را	حف منظوم
کســی	کــه	اســتاد	فلســفه	اســت،	
بخوانــد.	 را	 منظومــه	 نمی	توانــد	
ــس	 ــفا	را	تدري ــد	ش ــه	بتوان ــتادی	ک اس
کنــد،	بايــد	طبيعيــات،	فلکيــات،	بحــث	
ــفا	را	 ــق	ش ــات	و	منط ــس	و	رياضي نف
ــراد	 ــی	از	اف ــه	خيل ــن	ک ــد.	اي ــم	بدان ه
ــه	 ــات	ک ــد	»فلکي ــی	می	گوين ــه	راحت ب

ــه	 ــات	ک ــت«،	»طبيعي ــل	شده	اس باط
بطالنــش	واضــح	اســت«،	قابــل	قبــول	
ــفه	 ــوان	فلس ــه	نمی	ت ــت	و	اين	گون نيس
خوانــد.	بــه	هــر	حــال	کلمه	»فلــك«	در	
قــرآن	کــه	آمده	اســت:	»کل	فــی	فلــك	
يســبحون«،	يــا	کتــاب	»علــم	الفلــك«	
ــرده	 ــه	ک ــد	آرام	ترجم ــای	احم ــه	آق ک

ــت.	 اس

عدم دقت یک فیلسوف در یک 
مسأله، بهانه ای به دست افراد 

مغرض می دهد
ــه	 ــی	ک ــه	کس ــت	ک ــن	اس ــرادم	اي م
اســتاد	فلســفه	اســت	بايــد	بــا	طبيعيات،	
رياضيــات،	نجــوم	و	هيــأت	آشــنا	باشــد.	
ــتاد	 ــه	اس ــی	ک ــم	کس ــی	می	بيني گاه
ــوم	و	 ــن	نج ــرق	بي ــت،	ف ــفه	اس فلس
ــه	 ــی	ک ــد؛	در	حال ــات	را	نمی	دان طبيعي
ــد.	 ــی	دارن ــم	تفاوت	هاي ــا	ه ــن	دو	ب اي
ــه	 ــته	ک ــه	ای	نوش ــی	مقال ــراً	کس اخي
البتــه	بنــده	آن	را	قبــول	نــدارم	و	در	
شــماره	اخيــر	آينــه	پژوهــش	هــم	
چــاپ	شــده	اســت؛	نوشــته	اســت	
ــت	و	 ــن	حکم ــه	انجم ــدم	ب ــده	آم »بن
ــيدم	 ــی	پرس ــران	و	از	کس ــفه	ته فلس
ــد	 ــه	فيلســوفان	می	گوين ــن	ک ــل	اي دلي
ــا	عقــول	عشــره	 ــم	ي ــا	عقــل	داري ده	ت
چيســت؟	و	آن	فــرد	شــروع	بــه	جــواب	
کــرد.	بعــد	مــن	بــه	ايشــان	گفتــم	ايــن	
کــه	اصــاًل	بحــث	فلســفی	نبــود.	مــن	
کــه	از	شــما	ســؤال	کــردم	می	خواســتم	
ــه؟!	 ــا	ن ــد	ي ــفه	بلدي ــما	فلس ــم	ش ببين
ــون	 ــت.	چ ــی	اس ــی	نجوم ــن	بحث اي

ــا	 ــه	ت ــالک	ن ــد	اف ــان	می	گفتن منجم
ــر	 ــت.	اگ ــا	شده	اس ــول	ده	ت ــت،	عق اس
مثــاًل	منجمــان	می	گفتنــد	افــالک	
پانــزده	تــا	اســت،	فيلســوفان	می	گفتنــد	
عقــول	شــانزده	تاســت!	ايــن	کــه	دليــل	
ــر	 ــن	خاط ــه	همي ــدارد«.	ب ــفی	ن فلس
ــفه	 ــه	فلس ــی	علي ــی	داغ ــه	خيل او	مقال
مواقــع	 گاهــی	 يعنــی	 نوشته	اســت.	
ــك	 ــوف	در	ي ــك	فيلس ــت	ي ــدم	دق ع
مســأله،	بهانــه	ای	بــه	دســت	افــراد	
ــه	 ــروع	ب ــا	ش ــد	و	آن	ه ــرض	می	ده مغ

نوشــتن	می	کننــد.	
کشــور	 در	 اکنــون	 کــه	 می	دانيــد	
مجــالت،	کتاب	هــا	و	ســخنرانی	های	
خاصــی	بــرای	نقــد	فلســفه	وجــود	
ــياری	 ــم	در	بس ــا	ه ــه	آن	ه دارد	و	بهان
از	مواقــع	ايــن	اســت	کــه	کســی	
ــه	ای	 ــت،	جمل ــفه	اس ــی	فلس ــه	مدع ک
مثــاًل	 اســت!	 نفهميــده	 را	 فلســفی	
ــش	 ــه	کتاب ــواری	در	مقدم ــك	بزرگ ي
36	اشــکال	بــه	فلســفه	وارد	کــرده	و	در	
همــان	صفحــه	اول	کتابــش	از	عباراتــی	
ــد	کــه	نشــان	می	دهــد	 اســتفاده	می	کن
بــه	 شــروع	 و	 نفهميــده	 را	 فلســفه	
اشــکال	کرده	اســت،	امــا	حــرف	حاجــی	
حــرف	بســيار	خوبــی	اســت	کــه	»هنــر،	
ــه	 ــت،	ن ــران	اس ــرف	ديگ ــدن	ح فهمي

نقــد	کالم	ديگــران«.	

رشط نقد فلسفی فهمیدن حرف 
دیگران است

عــرض	 کــه	 همان	طــور	 اگرچــه	
ــتم	 ــفه	نيس ــد	فلس ــف	نق ــردم،	مخال ک
ــا	 ــی	خــوب	اســت	ام ــه	نظــرم	خيل و	ب
شــرط	آن	ايــن	اســت	کــه	اول،	حــرف	
ديگــری	را	خــوب	بفهميــد،	دقيــق	
ــد.	 ــل	کني ــاد	تأم ــد	و	زي ــه	کني مطالع
ــه	 ــدن	را	ب ــفه	خوان ــی	فلس ــر	کس اگ
بدايــه	و	نهايــه	بدانــد،	می	تــوان	گفــت	
ــم.	 ــادی	داري ــوفان	زي ــور	فيلس در	کش
يعنــی	 فلســفه	خوانــدن	 اگــر	 امــا	
شــرح	منظومــه	يــا	شــرح	اشــارات،	بــه	
شــکلی	کــه	همــان	اشــارات	را	کســی	
درســت	بفهمــد	و	اين	طــور	نباشــد	کــه	
مثــال	تنهــا	نمــط	چهــارم	را	بخوانــد	و	
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در	همــان	نمــط	هــم	فــرق	بيــن	تعيــن	
و	تشــخص	و	امتيــاز	را	ندانــد	کــه	
چيســت!	ندانــد	کــه	چــرا	ابن	ســينا	
گفــت	تعيــن	واجــب	الوجــود	و	نگفــت	
امتيــاز؟!	چــرا	نگفــت	تشــخص؟	وقتــی	
کســی	فــرق	اين	هــا	را	ندانــد	کــه	
فلســفه	نخوانده	اســت.	اگــر	کســی	
قبســات	ميردامــاد	را	بخوانــد	و	بفهمــد،	
ــت.	 ــفه	اس ــتاد	فلس ــوف	و	اس او	فيلس
االن	چــه	قــدر	در	کشــور	ترجمــه	و	
شــرح	بدايــه	و	نهايــه	نوشــته	می	شــود؟	
البتــه	بخشــی	از	آن،	بــه	ايــن	بــاز	
ــاب	 ــه،	کت ــه	و	نهاي ــه	بداي ــردد	ک می	گ
درســی	در	حــوزه	و	دانشــگاه	اســت	امــا	
چــرا	کســی	شــرحی	يــا	کتابــی	دربــاره	
ــا	در	 ــفا،	ي ــه	ای	از	ش ــا	مقال ــات	ي قبس
مــورد	بســيط	الحقيقــه	نمی	نويســد	
اصالــت	وجــود	 امــا	مثــال	دربــاره	
مطلــب	زيــاد	می	نويســند؟	ايــن	نشــان	
ــاد	 ــور	زي ــفه	در	کش ــه	فلس ــد	ک می	ده
ــده	می	شــود	امــا	دقيــق	و	عميــق	 خوان
ــت.	 ــم	اس ــيار	ک ــفه	بس ــدن	فلس خوان
اســتاد	فلســفه	ای	را	ديــده	ام	کــه	در	
مقطــع	دکتــری	ســر	کالس	گفتــه	
ــاره	فلســفه	 ــی	بحــث	درب اســت:	»وقت
ــدرا	 ــه	را	مالص ــر	چ ــت،	ه ــراق	اس اش
اين	جــا	 شــما	 وجــود،	 می	گويــد	
بگوييــد	نــور	و	هــر	جــا	او	گفتــه	اســت	
ظلمــت!«	 بگوييــد	 اين	جــا	 عــدم،	
ــور	و	ظلمــت	 ــی	ن ــا	جايگزين ــن!	ب همي
بــه	جــای	وجــود	و	عــدم،	فلســفه	
درس	داده	اســت؛	آن	هــم	در	مقطــع	
دکتــری!	بزرگــواری	در	کتابــش	نوشــته	
اســت:	»ســهروردی	حرفــی	بــرای	
گفتــن	نداشــت	و	تنهــا	اصطالحــات	را	

کرده	اســت«.	 جابه	جــا	
ــه	 ــن	اســت	ک ــه	شــاهد	اي ــا	هم اين	ه
نمی	شــود.	 خوانــده	 دقيــق	 فلســفه	
اگــر	کســی	بخواهــد	فلســفه	را	خــوب	
بخوانــد،	اوليــن	نکتــه	ايــن	اســت	
ــن	 ــی	روی	مت ــت	فراوان ــد	دق ــه	باي ک
نيســت	 متــن	 فلســفه	 داشته	باشــد.	
امــا	مــا	می	خواهيــم	اول	ايــن	متــن	را	
بــه	درســتی	بفهميــم	و	بعــد	تحليلــش	
ــی	 ــارج	زمان ــوزه	درس	خ ــم.	در	ح کني

اســت	کــه	طلبــه	ابتــدا	ده	ســال	متــن	
قــوی	 متن	خوانــی	 در	 و	 می	خوانــد	
می	شــود.	آقــای	بروجــردی	زمانــی	
درس	خــارج	می	گفــت	کــه	طلبــه	
ــك	را	از	 ــن	مال ــه	اب ــعار	الفي ــد	اش بتوان

ــد.	 ــه	اول	بخوان ــر	ب آخ
ــود	 ــود	و	خ ــه	ب ــردی	فقي ــای	بروج 	آق
ايشــان	می	گفــت	کــه	اســفار	درس	
ــان	 ــش	نش ــا	کتاب	هاي ــود	ام داده	نش
ــوی	 ــدر	در	فلســفه	ق ــه	چق ــد	ک می	ده
ــی	 ــه	طباطباي ــاًل	عالم ــت.	مث بوده	اس
ــوی	بوده	اســت	 ــدر	در	فلســفه	ق ــه	ق چ
ــد	الميــزان	را	نوشــته	کــه	 و	بيســت	جل
هيــچ	اشــکال	ادبــی	نــدارد.	شــايد	
ــی	 ــاب	عرب ــن	کت ــد	اي ــا	بگوين عرب	ه
نيســت	امــا	بــه	خاطــر	کلمــات	و	واژگان	
آن	اســت	و	نــه	بــه	خاطــر	ادبيــات	آن.	
ــی	 ــه	االن	در	عرب ــی	ک ــن	معن ــه	اي ب
واژگان	ديگــری	را	بــه	کار	می	برنــد.	
يــا	مثــال	آثــار	امــام؛	بزرگــواری	در	
»امــام	 کــه	 نوشــته	اند	 کتاب	شــان	
ــا	آن	را	 ــود	ام ــان	ب ــی	اســتاد	عرف خمين
ــت	 ــون	می	دانس ــرد	چ ــس	نمی	ک تدري
کــس	 نمی	خــورد!«	 درد	 بــه	 کــه	
ديگــری	در	پاســخ	نوشته	اســت	کــه	
»امــام	خمينــی	درس	مــی	داد	و	مــا	هــم	
ــه	 ــه	ب ــود	ک ــه	ب ــا	گفت ــم،	منته می	رفتي
شــما	خبــر	داده	نشــود	چــون	شــما	اهل	

ــتيد!«.	 ــا	نيس ــن	چيزه اي
آيــت	اهلل	جــوادی	آملــی	قبــل	از	انقــالب	
کــه	فلســفه	درس	مــی	داد،	يك	ســاعت	

و	نيــم	قبــل	از	اذان	صبــح	شــروع	
می	کــرد	و	بيســت	دقيقــه	بــه	اذان	
ــی	 ــی	موقع ــرد.	يعن ــام	می	ک ــح	تم صب
بيســت	 می	شــد	 تمــام	 درس	 کــه	
ــان	 ــود.	هم ــح	ب ــه	اذان	صب ــه	ب دقيق
ــود	 ــرر	می	فرم ــان	مک ــم	ايش ــع	ه موق
درس	 را	 اســفار	 می	توانــد	 »کســی	
بدهــد	کــه	ُمطــول	در	دســتش	باشــد!«	
نمی	توانــد	 کســی	 مطــول	 بــدون	
اســفار	را	بفهمــد	و	بــا	چنــد	جملــه	
ــاد	 تحت	اللفظــی	هــم	کســی	فلســفه	ي
ــت	 ــن	اس ــن	اي ــرض	م ــرد.	ع نمی	گي
ــفه	 ــادی	در	فلس ــاتيد	زي ــه	االن	اس ک
داريــم	کــه	خيلــی	خدمــت	و	تــالش	و	
ــا	بعضــی	از	اســاتيد،	 ــد	ام فکــر	می	کنن

ســايرين	را	بدنــام	می	کننــد.	
زمانــی	مــن	تصميــم	گرفتم	ســر	کالس	
درس	های	فلســفه	بنشــينم	و	اشتباهاتی	
را	کــه	اســتاد	می	گويــد،	عبارتــی	را	
ــد،	يــا	اشــتباه	معنــا	 اشــتباه	می	خوان
ــد،	 ــان	می	کن ــتباه	بي ــا	اش ــد،	ي ــی	کن م
ــم	 ــه	ای	کن ــه	را	مقال ــم	و	هم ــع	کن جم
ــن	 ــم.	خالصــه	ترســيدم	اي و	چــاپ	کن
کــه	 هســت	 کســی	 بکنــم.	 را	 کار	
ــوان	روی	 ــاب	فلســفی	نوشــته	و	عن کت
جلــد	کتــاب	ســه	اشــکال	فلســفی	
و	 دانشــجو	 نمی	کنــم!	 مبالغــه	 دارد،	
طلبــه	ای	هســت	کــه	پايان	نامــه	ای	
ــاله	و	 ــتن	رس ــد	از	نوش ــه	بع ــته	ک نوش
ــوز	 ــی،	هن ــره	عال ــن	نم ــاع	و	گرفت دف
خــود	موضــوع	را	نفهميده	اســت.	خــوب	
ايــن	چــه	نــوع	فلســفه	خوانــدن	اســت؟	
مصــداق	همــان	ســخن	دکتــر	شــريعتی	
ــن	 ــردن،	بهتري ــد	دفاع	ک ــه	»ب اســت	ک
ــراد	 ــن	اف ــی	اي ــت«،	يعن ــدن	اس کوبي

می	شــوند	فيلســوفان	کشــور؟!
بــه	هــر	حــال،	دقــت	در	فلســفه	متوقــف	
ــوم	 ــه	عل ــرد	ب ــه	ف ــن	ک ــت	در	اي اس
مختلــف	آشــنا	باشــد،	بايــد	متن	خوانــی	
در	فلســفه	زيــاد	باشــد.	بعــد	از	ايــن	
ــه	 ــد	و	آن	را	ب ــن	را	خوان ــه	کســی	مت ک
ــل	 ــوان	روی	تحلي ــد،	می	ت ــی	فهمي خوب
و	بررســی	و	نقــد	فلســفه	کار	کــرد	کــه	
بســيار	هــم	خــوب	اســت.	إن	شــاءاهلل	که	
خداونــد	بــه	همــه	مــا	توفيــق	دهــد.		

دقت در فلسفه متوقف است 
در این که فرد به علوم 
مختلف آشنا باشد، باید 

متن خوانی در فلسفه زیاد 
باشد. بعد از این که کسی 

متن را خواند و آن را به خوبی 
فهمید، می توان روی تحلیل و 
بررسی و نقد فلسفه کار کرد.
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بر	حسـب	برنامـه،	چند	دقيقه	ای	را	هم	بنـده	در	خدمتتان	
هسـتم.	موضـوع	صحبـت	مـن	هـم	کـه	در	برنامـه	آمـده،	
به	خاطـر	 اسـت.	 ايـران	 در	 فلسـفی	 پژوهـش	 آسيب	شناسـی	
محدوديـت	وقـت	سـعی	می	کنـم	بخشـی	از	مطالب	را	بسـيار	
فشـرده	و	مختصـر	عـرض	کنـم.	در	اين	جـا	بنای	طـرح	بحث	
فلسـفی	نـدارم،	عنـوان	بحثم	نيز	فلسـفی	نيسـت	بلکـه	راجع	
به	پژوهش	در	حوزه	فلسـفه	اسـت	و	وقتی	دربـاره	اين	موضوع	
بـا	دوسـتان	بحـث	می	کرديـم،	عـرض	کـردم	بنده	بـه	عنوان	

فلسـفه	 ناچيـز	 معلـم	 يـك	
که	سـال	هايی	کار	کـرده	ام،	
تجربيـات	 از	 مقـدار	 يـك	
عـرض	 را	 شـخصی	ام	
نـدارم	 ادعايـی	 و	 می	کنـم	
می	زنـم	 نويـی	 حـرف	 کـه	
می	کنـم	 احسـاس	 ولـی	
نقيصه	هايـی	 و	 دردهـا	
هسـت	کـه	بايد	گفته	شـود	

و	در	پـی	آن	بـه	دنبـال	راه	چـاره	برويـم.	
ابتـدا	روشـن	کنـم	کـه	مقصـودم	از	فلسـفه	در	اين	جا،	فلسـفه	
به	عنوان	يك	ديسـيپلين	و	رشـته	دانشـگاهی	اسـت.	مطالبی	
را	آقـای	دکتـر	عابـدی	فرمودنـد.	بنـده	در	عيـن	ايـن	کـه	
مطالب	شـان	را	تأييـد	می	کنـم،	می	خواهـم	عـرض	کنـم	مهم	
ايـن	اسـت	که	نگرش	کلـی	ما	راجع	به	فلسـفه	چگونه	اسـت.	
احسـاس	می	کنـم	امـروزه	از	يك	جهـت	می	توانيـم	دو	نگاه	به	
فلسـفه	داشـته	باشـيم؛	يکی	نگاهی	که	در	سـنت	ماسـت	و	در	
تعاريـف	فيلسـوفان	مـا	آمده	و	فلسـفه	صرفاً	يك	رشـته	علمی	
ماننـد	رياضيـات	و	علوم	تجربی	نيسـت.	در	آن	جا	فلسـفه	مقام	
باالتـری	اسـت	که	فيلسـوفان	مـا	آن	را	معادل	مفهـوم	قرآنی	
»حکمـت«	می	داننـد	و	بـه	جـای	فيلسـوف	می	گوينـد	حکيم.	
در	واقـع	وادی	سـير	و	سـلوک	عقلـی	اسـت	که	بـه	دنبال	خود	
و	بـه	عنـوان	پيش	مقدمـه	و	همچنين	نتايج،	ويژگی	هـا	و	لوازم	
روحـی	و	شـخصيتی	خاصـی	را	می	طلبـد.	وقتـی	می	گوييـد	
حکيـم	و	فيلسـوف،	بـار	معنايـی	خاصـی	دارد	و	لذا	فيلسـوفان	
مـا	اغلـب	در	تعريـف	فلسـفه	می	گفتنـد:	»صيـرورة	االنسـان	
عالمـاً	عقليـاً	مضاهيـاً	للعالـم	العينـی«؛	ايـن	تعريـف،	معنـی	
خاصـی	بـرای	فلسـفه	قائـل	اسـت	و	تفـاوت	دارد	بـا	ايـن	که	
بنـده	سـر	کالس	بيايم	و	دو	واحد	درس	دهـم	و	برگه	تصحيح	
کنـم.	عـرض	بنـده	اين	جـا	در	اين	مقام	نيسـت.	من	از	فلسـفه	
بـه	عنـوان	يـك	رشـته	دانشـگاهی	کـه	در	دانشـگاه	های	مـا	
تدريـس	می	شـود	و	البتـه	ويژگی	هـای	خاص	خـودش	را	دارد،	
صحبـت	می	کنـم.	در	عيـن	حـال	کـه	آن	مقام	قدسـی	و	ويژه	
فلسـفی	را	قبـول	می	کنـم،	بايـد	يـك	مقـداری	تعديل	شـود،	

البتـه	نمی	گويـم	آن	را	کنـار	بگذاريـم.	
بـرای	اين	کـه	ايـن	تفاوت	را	کمی	روشـن	کنم	مثالـی	می	زنم.	
يکی	از	اسـاتيد	خيلی	معروف	به	عنوان	اسـتاد	راهنما	در	جلسه	

دفـاع	يك	رسـاله	دکتری	با	عنوان	»روش	شناسـی	مالصدرا«،	
خيلی	صريح	و	آشـکار	به	دانشـجو	می	گفتنـد	»اصال	مالصدرا	
بگويـد؟!	 ايـن	رسـاله	چـه	می	خواهـد	 نـدارد.	 روش	شناسـی	
مالصدرای	سـاده،	عارف	مسـلك	بوده	و	يك	سـير	و	سـلوک	
عقلی	داشـته.	ايـن	حرف	ها	چيسـت؟«	من	می	خواهـم	بگويم	
ايـن	يـك	نـگاه	اسـت	و	در	جای	خودش	قـرار	می	گيـرد.	نگاه	
ديگـر	اين	اسـت	که	بگوييم	ديسـيپلين	فلسـفی	همان	چيزی	
اسـت	کـه	تعريـف	کمابيـش	متفق	عليـه	بين	المللـی	روی	آن	

	. هست
حـاال	آيا	وضعيت	پژوهشـی	در	حوزه	فلسـفه	وضعيت	مطلوبی	
هسـت	يـا	خيـر؟	در	حـد	تجربيـات	خـودم،	بـه	اعتقـاد	بنـده،	
مطلـوب	نيسـت.	حال	ممکن	اسـت	شـما	بفرماييـد	مطلوبيت	
معانـی	مختلفـی	دارد	و	چـه	معنايـی	مورد	نظر	من	اسـت.	من	
می	گويـم	بـه	هـر	معنايـی	از	مطلوبيـت	کـه	قائل	باشـيد	حتی	
مطلوبيـت	ضعيـف	و	اوليـه،	وضعيـت	پژوهـش	در	فلسـفه	مـا	
مطلـوب	نيسـت	و	لـذا	تأکيـد	دارم	و	می	خواهـم	از	اسـاتيد	که	
آسيب	شناسـی	شـود	و	مشـکالت	برطرف	شـود.	حـاال	در	اين	

فرصـت	کـم	چند	نکتـه	دارم.	

ارتباط پژوهش با آموزش
يـك	نـگاه	اين	اسـت	که	پژوهشـی	موفق	اسـت	کـه	در	ادامه	
آمـوزش	باشـد	و	آموزشـی	کارآمـد	و	قابـل	دفـاع	اسـت	که	به	
پژوهـش	خدمـت	برسـاند.	ديدگاه	من	اين	اسـت	کـه	وضعيت	
بـه	روز	هـر	علمـی	را	می	توانيـم	اين	گونـه	تحليـل	کنيـم	کـه	
هـر	علمی	نسـبتی	با	گذشـته	و	نسـبتی	با	آينـده	دارد.	آموزش	
نسـبت	علـم	را	بـا	گذشـته	خـود	تأميـن	می	کنـد	و	پژوهـش	
نـگاه	بـه	آينـده	و	پيشـرفت	علـم	دارد.	بـر	همين	مبنـا	اعتقاد	
دارم	ما	در	سيسـتم	آموزشـی	فلسـفه	خودمان،	بيـن	آموزش	و	

آسيب شناسی 

پژوهش فلسفی در کشور

دکتر محمد سعیدی مهر
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پژوهـش	هماهنگـی	نداريم.	
ما	در	رشـته	های	دکتری	فلسـفه،	عمومـاً	به	تعبير	

يعنـی	 نيسـتيم.	  »by research« فرنگی	هـا	
وقتـی	دانشـجوی	دکتـری	مـا	پذيـرش	می	شـود،	بايـد	بـه	

انـدازه	چنديـن	واحد،	طبق	برنامه	درسـی،	در	کالس	شـرکت	
	. کند

پيــش	از	ايــن	در	زمــان	تحصيــل	مــا،	تعــداد	واحدهــا	ســی	
و	چنــد	تــا	بــود	کــه	بــه	تدريــج	کــم	شــد	و	االن	هجــده	تــا	
ــد	بيســت	 ــه	هــر	حــال	دانشــجو	باي بيســت	واحــد	اســت.	ب
ــتر	از	 ــدار	بيش ــك	مق ــم	ي ــد	ه ــد	و	در	ارش ــد	را	بگذران واح
ــل	 ــل	تأم ــص	قاب ــن	يکــی	از	نقاي ــه	نظــر	م ــن	اســت.	ب اي
ــوزش	و	 ــن	آم ــبی	بي ــبت	مناس ــا	نس ــه	م ــت	ک ــن	اس اي
ــری	هجــده	واحــد	درس	 ــم.	دانشــجوی	دکت پژوهــش	نداري
ــاله	و	 ــا	رس ــبتی	ب ــچ	نس ــن	دروس	هي ــا	اي ــد	ام را	می	گذران
تحقيقــی	کــه	می	خواهــد	بعــداً	انجــام	دهــد،	نــدارد	و	بــا	آن	

ــه	اســت.	 ــاًل	بيگان کام
ــد	 ــف	دارد	و	بع ــوزش	توق ــم	در	آم ــك	ســال	و	ني ــع	ي در	واق
کــه	موضوعــی	را	انتخــاب	می	کنــد،	می	پرســد:	ايــن	موضــوع	
ــا	 ــچ!	آي ــا	آمــوزش	مــن	دارد؟	می	گوييــم	هي چــه	ارتباطــی	ب
ــد؟	 ــتفاده	می	کني ــش	اس ــرای	پژوه ــان	ب ــما	از	آموزش	ت ش
ــه	درســی	و	 ــه	در	برنام ــن	اســت	ک ــه	اي ــك	نکت ــن	ي بنابراي
ارائــه	درس	هــای	مــا	ايــن	تناســب	بــه	نحــو	مناســبی	ديــده	
ــم	 ــن	می	گوي ــرا	م ــد	چ ــت	بفرمايي ــن	اس ــت.	ممک نشده	اس
وضعيــت	فلســفه	مطلــوب	نيســت	و	چــه	دليلــی	بــرای	ايــن	
ــش	 ــد	پژوه ــه	باي ــت	ک ــن	اس ــن	اي ــای	م ــا	دارم؟	ادع ادع
را	براســاس	خروجی	هــای	آن	بررســی	کنيــم.	در	نظــام	
آکادميــك	فعلــی	مــا،	خروجــی	پژوهشــی	را	می	تــوان	در	ســه	
ــاب.	 ــاله(	و	کت ــه	)رس ــه،	پايان	نام ــرد:	مقال ــدی	ک رده	طبقه	بن

یکی از مشکالت عمومی پژوهش های ما، 
مشکل روش تحقیق است

مـا	در	هـر	يـك	از	ايـن	زمينه	ها	
برخـی	مشـکالت	مـوردی	و	
برخی	مشـکالت	عـام	داريم.	
نمونـه	وار	عـرض	می	کنم	که	
يکـی	از	مشـکالت	عمومـی	
پژوهش	هـای	ما،	مشـکل	
روش	تحقيـق	اسـت.	
بنده	 پيش	فـرض	
کـه	 اسـت	 ايـن	
دوسـتان	حاضر	در	
جلسـه	يـا	دانشـجوی	
فلسـفه		 اسـتاد	 يـا	 فلسـفه		
بـا	 و	 فلسـفه	اند	 محقـق	 يـا	
ايـن	حـوزه	آشـنا	هسـتند.	ما	
روش	 تحقيقات	مـان	 بـرای	
قابـل	 و	 مناسـب	 تحقيـق	

نداريـم	و	بسـيار	اتفـاق	می	افتد	که	دفاعـی	
حتـی	در	دوره	دکتـری،	دانشـجو	مقدمـات	اوليـه	روش	
تحقيـق	را	بلـد	نيسـت	و	طبيعی	اسـت	که	افـرادی	که	روش	
تحقيـق	را	بسـيار	مهـم	می	دانند،	اعتقادشـان	بر	اين	باشـد	که	
شـما	بـدون	روش	تحقيـق،	مانند	کسـی	هسـتيد	کـه	بخواهد	
در	تاريکـی	بـدون	چراغ	يا	وسـيله	ای	که	نورافشـانی	کند،	قدم	
بزنـد.	طبيعی	اسـت	که	با	ايـن	وضعيت	دچار	حيرت	می	شـويد	
اگرچـه	ممکـن	اسـت	تـالش	زيـادی	هم	کنيـد.	نمونـه	اش	را	
داريـم؛	دانشـجويان	و	محققانـی	کـه	زحمت	زيادی	می	کشـند	
و	انصافـاً	انـرژی	و	وقـت	زيادی	صـرف	می	کنند	ولـی	به	دليل	
ايـن	کـه	بـه	فوت	و	فن	و	روش	کار	مسـلط	نيسـتند،	بسـياری	

مواقـع	در	ايـن	تحقيقـات	بـه	جايـی	نمی	رسـند.	
تاکيـد	 تحقيـق	 روش	 بحـث	 بـر	 فشـرده	 به	طـور	 بنابرايـن	
می	کنـم.	البتـه	مشـکلی	کـه	در	فلسـفه	داريـم	ايـن	اسـت	
کـه	خـود	اسـاتيد	و	اهـل	فـن	اتفاق	نظـری	در	ايـن	که	روش	
تحقيـق	فلسـفی	چيسـت	و	اصولش	کـدام	اسـت،	ندارند.	حاال	
تجربـه	ای	را	بگويـم؛	سـال	ها	پيـش	در	مقطع	ارشـد،	دو	واحد	
روش	تحقيـق	داشـتيم	و	اسـتادی	کـه	دعـوت	شـده	بودنـد	
کتابـی	تدريـس	می	کردند	با	عنـوان	»روش	تحقيـق	در	علوم	
اجتماعـی«	و	بعـد	بحـث	از	متغيـر	مسـتقل	و	متغير	وابسـته	و	
روش	آمارگيـری	و	غيـره	بـود.	ما	هـم	هرچه	به	اسـتاد	گفتيم	
مـا	در	فلسـفه	بـا	اين	هـا	کار	نداريـم،	قبـول	نمی	کـرد	و	تـازه	
تدريـس	می	کـرد.	می	گفـت	»مـن	 را	هـم	 کتـاب	خـودش	
کـن!	 تدريـس	 تحقيـق	 روش	 گفته	انـد	 مـن	 بـه	 نمی	دانـم،	
چيـزی	هـم	کـه	مـن	از	روش	تحقيـق	بلـدم،	همين	اسـت«.	
درحالی	کـه	انصافـاً	آن	روش	تحقيـق	بـه	کار	هيـچ	محقـق	
فلسـفه	نمی	آمـد.	نکتـة	ديگـری	کـه	به	طـور	خـاص	دربـاره	
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مقـاالت	می	خواسـتم	عـرض	کنـم،	اين	اسـت	که	
مـا	بـرای	دانشـجو	و	محقـق	ايـن	رشـته،	آموزش	
مقاله	نويسـی	نداريـم.	ايـن	مشـکل	هم	در	سـطح	
اسـاتيد	و	هـم	در	سـطح	دانشـجويان	وجـود	دارد.	
و	 به	صـورت	خودجـوش	 بعضـی	دوسـتان	 اخيـراً	
بـی	آن	کـه	برنامـه	درسـی	و	رسـمی	باشـد،	برای	
جلسـه	 چنـد	 کارگاهـی	 به	صـورت	 دانشـجويان	
برگـزار	می	کننـد	و	يـك	سـری	از	اصـول	و	فنون	
مقاله	نويسـی	را	آمـوزش	می	دهنـد.	خـود	مـن	هم	

جلسـه	 داشـتم	که	حـاال	نمی	دانم	چنـد	
قـدر	 باشـد!	چـه	 مفيد	

من	 خــالصــه	

چـه	 بـا	 نمی	دانـم	
در	 يـك	جمله	تأکـــــيد	بيانـی	

خروجـی	 حــــوزه	کنـم	 در	 مـا	 مقـاالت	
فلسـفه	بسـيار	کم	اسـت.	اگر تحقیقی	انجام	بدهيم	
که	واقعا	نسـبت	بين	اسـاتيد	و	دانشـجويان	فلسـفه	
و	تعـداد	مقاالتـی	کـه	در	مـاه	و	در	سـال	منتشـر	
می	کنيـم	چيسـت،	قطعاً	اين	نسـبت،	نسـبت	قابل	
قبولی	نيسـت.	البته	چند	سـال	اخير	به	دليل	برخی	
الزامـات	خارجی	و	مسـائل	حاشـيه	ای	مانند	ارتقای	
اسـاتيد	يا	ايـن	کـه	دانشـجويان	بتوانند	بـه	عنوان	
دانشـجوی	ممتـاز	در	مقطـع	باالتـر	قبول	بشـوند،	
تحوالتـی	رخ	داده	اسـت؛	هرچنـد	انگيزه	هـای	آن،	
انگيـزه	علمـی	محض	نيسـت	ولی	بد	هم	نيسـت.	
گاهـی	دانشـجويی	می	گويـد	مـن	در	خوابـگاه	که	
هسـتم،	دانشـجوی	فنی	و	مهندسـی	يا	علـوم	پايه	
کـه	او	هـم	مثل	مـن	کارشناسـی	ارشـد	می	خواند،	
می	گويـد:	»مـن	هشـت	مقالـه	ISI و	ده	مقالـه	

علمـی-	پژوهشـی	دارم«	ولـی	مـن	کـه	دانشـجوی	فلسـفه	
هسـتم،	هنـوز	يـك	مقالـة	منتشرشـدة	علمـی-	پژوهشـی	هم	
دانشـگاه	های	 و	 کـردم	 اينترنـت	 در	 مـن	جسـتجويی	 نـدارم.	
خـوب	و	منتخـب	را	ديـدم.	بسـياری	از	آن	ها	مراکـزي	دارند	به	
نـام	search writing center يـا	چيـزی	شـبيه	ايـن	
عنـوان	کـه	خدمـات	جالبـی	بـه	دانشـجويان	ارائـه	می	دهنـد،	
بـرای	 مشـاوره	هايی	 مقاله	نويسـی،	 زمينـه	 در	 مشـاوره	هايی	
اين	کـه	دانشـجو	مقالـه	اش	را	بيـاورد	و	غلط	گيـری	کننـد.	ايـن	
کارهـا	را	می	کننـد	و	خروجـی	اش	ايـن	می	شـود	کـه	در	صحنه	

بين	المللـی	حـرف	اول	را	می	زننـد.	
همين	جـا	ايـن	را	عـرض	کنـم	کـه	مـا	در	بعـد	خارجـی	بسـيار	
ضعيـف	هسـتيم	و	اين	دردی	اسـت	که	هميشـه	سـر	کالس	ها	
در	حـد	توانـم	آن	را	عـرض	می	کنـم	و	بعـد	خـودم	را	تخطئـه	
می	کنـم	کـه	مـن	هـم	سـهمی	در	ايـن	قضيـه	دارم	و	بـه	قول	
قديمی	هـا	سـوزنی	هـم	بـه	خـودم	می	زنـم	و	مـا،	هـم	قاصريم	
و	هم	مقصريم.	اشـاره	شـد	که	تعداد	دانشـجو	و	اسـتاد	فلسـفه	
در	ايـران	از	آلمـان	کـه	مهـد	فلسـفه	در	اروپـا	تلقـی	می	شـود	
بسـيار	بيشـتر	اسـت.	ايـن	تعـداد	بـاال	را	در	نظـر	بگيريـد	و	
اسـتاد	 را	مقايسـه	کنيـد،	مـا	چنـد	 خروجی	های	مـان	
فلسـفه	داريـم	کـه	بـه	زبـان	انگليسـی	يـا	زبـان	
ديگری	مقاله	بنويسـند؟	االن	اسـاتيد	بـزرگ	داخلی	
مـا	ناشـناخته	اند.	شـما	اگر	بـه	آن	طرف	برويـد	و	بگوييد	
آقـای	دکتر	فالن	و	آيت	اهلل	فالن،	کسـی	آن	ها	را	نمی	شناسـد.	

حـق	هـم	دارد.	مقالـه	ای	دارد؟!	کتابـی	دارد؟!	
آقـای	پروفسـور	بـرد	در	کنفرانـس	اول	مالصدرا	به	ايـران	آمده	
بـود	و	مـن	نمی	دانسـتم	و	بعـد	متوجـه	شـدم.	بـه	هر	حـال	من	
نقـدی	بـه	يکـی	از	مقـاالت	او	کـردم	و	گفتـم	»شـما	چـرا	بـه	
مالصـدرا	نپرداخته	ايـد	و	گفتيد	که	فلسـفه	اسـالمی	يعنی	فقط	
غزالـی	و	فوقـش	ابن	سـينا؟«	گفـت:	»حـق	بـا	شماسـت	ولـی	
مـن	تـا	حـاال	او	را	نمی	شـناختم!«	بعـد	خـودش	گفـت:	»مـن	
اخيـراً	بـا	آقـای	دکتر	اعوانـی	تصميـم	گرفته	ايـم	بخش	هايی	از	
اسـفار	را	ترجمـه	کنيـم«.	حـاال	نمی	دانـم	ايـن	تصميـم	چه	قدر	

عملی	شـد؟	
حـد	 در	 چيـزی	 علوم	مـان	 بين	المللـی،	 حـوزه	 در	 به	هرحـال	
صفـر	هسـت	و	ايـن	فوق	العـاده	کـم	اسـت.	إن	شـاءاهلل	بايـد	در	
دپارتمان	هـای	خودمـان	برنامه	هايی	داشته	باشـيم	کـه	اواًل	خود	
اسـاتيد	مسـلط	شـوند	و	بعد	بتوانيـم	برنامه	هايی	بـرای	پرورش	
خروجی	هـای	 باشـند	 قـادر	 کـه	 داشته	باشـيم	 دانشـجويانی	
پژوهشـی	خـود	را	بنويسـند	و	بتوانيـم	مقـاالت	خوبـی	در	ايـن	

زمينه	داشـته	باشـيم.	

جای فرهنگ نقد در بین ما خالی است
نکتـه	ديگـر	دربـاره	مقاله	نويسـی	فرهنگ	نقد	اسـت	کـه	وقتی	
مقايسـه	می	کنـم،	می	بينـم	جـای	آن	در	بيـن	مـا	خالـی	اسـت.	
ثمـره	فرهنـگ	نقد،	هم	توسـعه	فرهنگ	مقاله	نويسـی	اسـت	و	
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هـم	بـه	نوبـه	خـود	می	توانـد	به	توسـعه	بيشـتر	
آن	کمـك	کنـد،	يعنـی	تعامـل	طرفينـی	دارد.	
فرهنـگ	نقـد	يعنـی	فرضـاً	بنـده	کـه	مقالـه	ای	
می	نويسـم،	اگـر	مقالـه	ای	اسـت	کـه	بـه	هـر	
حـال	قابل	توجه	اسـت،	تعـدادی	از	همـکاران	و	
اسـاتيد	و	دانشـجويان	آن	را	بخواننـد	و	اقاًل	يك	
يـا	دو	نفـر،	بـه	قـول	فرنگی	هـا	reaction	و	
واکنشـی	نشـان	بدهند،	من	خـودم	را	هم	عرض	

می	کنـم.	
واقعـاً	در	ايـن	جهـت	ضعيـف	هسـتيم،	خيلی	از	
مـا	مطالـب	دوسـتان	مان	را	نمی	خوانيـم	و	آن	ها	

مـا	 رسـاله	های	 و	 پايان	نامه	هـا	 مواقـع	 بسـياری	 نداريـم.	
تکـراری	اسـت.	دانشـجوی	دکتـری	مـا	بعـد	از	سـه	سـال	
می	گويـد:	»اسـتاد!	شـما	يـك	موضـوع	بـه	مـن	معرفـی	کن!	
مـن	نمی	توانـم	انتخـاب	کنـم«.	مـا	عـرض	می	کنيـم	»برادر	
مـن!	خواهـر	مـن!	ما	اگـر	کمکی	از	دسـت	مان	بر	بيايـد	انجام	
می	دهيـم	ولـی	فـرض	ايـن	اسـت	کـه	شـما	بـه	عنـوان	يك	
دانشـجوی	دکتـری	فلسـفه	در	ايـن	سـه	ترمـی	کـه	درس	
خوانـده	ای	و	مطالعـات	جانبـی	که	داشـتی،	خـودت	بايد	الاقل	
بـه	يك	مسـأله	ای	که	می	توانی	بـه	آن	بپـردازی	و	قابل	بحث	
باشـد،	رسـيده	باشـی«	و	اال	همان	چيزی	می	شـود	که	عرض	

کـردم:	آموزشـی	کـه	در	پژوهـش	بـه	کار	نمی	آيـد.	

اگر تحقیقی انجام بدهیم که 
واقعا نسبت بین اساتید و 
دانشجویان فلسفه و تعداد 
مقاالتی که در ماه و در سال 
منتشر می کنیم چیست، قطعاً 

این نسبت، نسبت قابل 
قبولی نیست.

هـم	مطالـب	مـا	را	نمی	خواننـد	و	ايـن،	طرفينی	
شده	اسـت	چـون	فرهنـگ	نقـد	وجود	نـدارد.	آن	
اسـتادی	 کـه	 می	بينيـد	 خـارج	 در	 شـما	 وقـت	
مقالـه	ای	می	نويسـد	و	چهـار	يـا	پنـج	نفـر	آن	را	
نقـد	می	کننـد	و	اسـتاد	بـه	آن	چنـد	نفـر	جـواب	
می	دهـد	و	حاصـل	ايـن	گفتمـان	ايـن	می	شـود	
کـه	بعـد	از	چند	سـال	يك	کتـاب	خـوب	بيرون	

می	آيـد؛	مـا	ايـن	فرهنـگ	نقـد	را	نداريم.	

مشکل اساسی در مورد پایان نامه این 
است که مسأله یابی نداریم

نکتـه	آخـر	را	در	يـك	جملـه	عرض	کنـم.	گفتم	
کـه	هـم	در	کتـاب،	هـم	در	پايان	نامـه	و	هـم	در	
مقالـه	نکاتـی	را	جدا	کـرده	ام	که	فرصت	نيسـت	
بگويم.	مشـکل	اساسـی	کـه	در	مـورد	پايان	نامه	
داريـم	و	بايـد	إن	شـاءاهلل	بـه	همـت	دوسـتان	و	
اسـاتيد	حـل	شـود،	ايـن	اسـت	کـه	مسـأله	يابی	

معلم ایده آل فلسفه به دانشجوی خود تفکر 
فلسفی را یاد می دهد

ــرض	 ــارتاً	ع ــی	جس ــت	ول ــات	اس ــن	از	ضروري ــره	اي باالخ
می	کنــم	کــه	در	نظــر	مــن	يــك	نکتــه	مهــم	هــم	هســت	کــه	
شــايد	مغفــول	مانــده	و	آن	اين	اســت	کــه	معلم	ايده	آل	فلســفه	
ــر	انتقــال	اطالعــات	و	داده	هــا	کــه	ابن	ســينا	و	 ــد	عــالوه	ب باي
ــن	 ــی	اي ــينا	و	فاراب ــرق	ابن	س ــد	و	و	ف ــن	را	گفته	ان ــی	اي فاراب
اســت	و	در	کل	تفهيــم	مباحــث	فلســفی	بايــد		بــه	دانشــجوی	
خــودش	تفکــر	فلســفی	را	يــاد	بدهــد.	فکــر	می	کنــم	بايــد	روی	
ــد	کــرد.	يعنــی	نقطــه	ضعــف	مــا	فقــط	ايــن	 ايــن	هــم	تأکي
ــدارد	متاســفانه	اســاتيد	مســلط	و	 ــه	اســتاد	ســواد	ن نيســت	ک
باســوادی	داريــم	کــه	دانشــجوپرور	نيســتند.	صــرف	ايــن	کــه	
ــه	 ــاً	ب ــيده	ام	تمام ــا	رس ــه	آن	ه ــودم	ب ــه	خ ــی	را	ک ــن	مطالب م
دانشــجو	منتقــل	کنــم	خــوب	هســت	ولــی	کافــی	نيســت.	مــا	
بــرای	رشــد	فلســفه	در	مملکــت	خودمــان،	بايــد	تــالش	کنيــم	
ــه	تفکــر	فلســفی	را	در	 ــم	ک ــه	ســمتی	بروي ــم	ب و	ســعی	کني

دانشــجويان	و	مخاطبــان	خودمــان	نهادينــه	کنيــم.		
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بنده	در	اين	زمــان	کوتاه	تنها	می	توانم	
طــرح	ســؤالی	کنــم.	موضوعــی	که	
می	خواهــم	عــرض	کنــم،	يکــی	از	
موضوعات	بســيار	مهم	در	تاريخ	فلسفه	
و	به	طور	خاص	تاريخ	فلســفه	اسالمی	
اســت.	آن	چــه	می	خواهــم	بحث	کنم	
تلفيقــی	از	يــك	مدعــای	مهم	و	يك	
مدل	اســت.	بحث	من	لزومًا	کاربردی	
يا	انضمامی	نيســت	و	بخش	نظری	هم	

دارد.
	

در ایران تاریخ فلسفه اسالمی 
نداریم

در	 آيـا	 کـه	 اسـت	 ايـن	 اول،	 پرسـش	
ايـران	با	چيـزی	به	عنوان	تاريخ	فلسـفه	
اسـالمی	مواجه	هسـتيم	يا	خير؟	پاسـخ	
مـن	خيـر	اسـت.	کسـانی	کـه	می	داننـد	
کار	 اسـالمی	 فلسـفه	 تاريـخ	 در	 بنـده	
می	کنـم،	ممکـن	اسـت	تعجـب	کننـد	
کـه	بـا	توجه	بـه	چيزهايـی	کـه	تاکنون	
در	دفاع	از	فلسـفه	اسـالمی	نوشـته	ام	يا	
چـاپ	کـرده	ام،	نسـبت	به	تاريخ	فلسـفه	

اسـالمی	چنيـن	ديدگاهـی	دارم.	
چرا	تاريخ	فلسـفه	اسـالمی	نداريم؟	سـه	
نيـز	 مقدمـه	کوتـاه	عنـوان	می	کنـم	و	
روش	بحـث	را	بـه	عنـوان	محورهـای	
کلـی	بحـث	عـرض	می	کنـم.	مقدمـه	
اول	ايـن	اسـت	که	مـا	دو	دسـته	موافق	

و	مخالف	تاريخ	فلسـفه	اسـالمی	داريم؛	
کسـانی	که	در	حوزه	شـرق	تاريخ	فلسفه	
اسـالمی	کار	می	کردنـد،	به	طـور	عمده،	
موافق	تاريخ	فلسـفه	اسـالمی	هسـتند	و	
کسـانی	کـه	در	مغرب	فلسـفه	اسـالمی	
بودنـد،	بـه	طـور	کلـی	مخالـف	ذاتيـت	
مسـتقل	برای	فلسـفه	اسـالمی	هستند،	
بی	دليل	نيسـت	کـه	الجابری	بـه	همين	
ديـدگاه	اخير	می	رسـد.	اين	گونه	نيسـت	
کـه	او	تـك	و	تنهـا	چنيـن	ديدگاهـی	
را	مطـرح	کنـد.	او	در	مجموعـه	سـنتی	
قـرار	دارد	کـه	طبيعتـاً	بايد	به	انـکار	اين	
مسـأله	منتهـی	می	شـد؛	فـارغ	از	اين	که	
رويکـرد	کالمی	يا	فلسـفی	داشته	باشـد.	
مهم	تريـن	مسـأله	مخالفـان	اين	اسـت	
که	اساسـاً	چيزی	به	نام	فلسـفه	اسالمی	
نداريـم؛	نـه	لزومـاً	بـا	همـان	ادعايی	که	
ژيلسـون	مطـرح	می	کند	امـا	نزديك	به	
همـان	ادعـا،	کـه	چـون	فاقد	چيـزی	به	
نام	فلسـفه	اسـالمی	هسـتيم،	معنا	ندارد	
تاريخ	فلسـفه	-که	آن		را	طفيلی	فلسـفه	

اسـالمی	می	داننـد-	واجد	باشـيم.	
در	ديـدگاه	موافقـان	دو	رويکـرد	مهـم	
فلسـفه	 اين	کـه	مـا	 دارد؛	يکـی	 وجـود	
يونانی		مآبـی	 سـنت	 ادامـه	 را	 اسـالمی	
بدانيـم	کـه	ايـن	ديـدگاه،	بـه	نظـر	بنده	
ناشـی	از	غفلتی	اسـت	که	در	مورد	دوره	
ميانـه	شـده	بود.	يعنـی	کسـانی	کـه	اين	

ديـدگاه	را	مطـرح	می	کنند،	بـه	نظر	من	
از	سـير	تحـول	از	دوره	اسـکندريه	سـده	
دوم	تـا	زمان	اسـتفانوس	آگاهـی	ندارند،	
امـا	در	ديـدگاه	دوم	نـه	تنهـا	قائـل	بـه	
ذاتيت	به	فلسـفه	اسـالمی	اسـت	و	نگاه	
اسـتقاللی	بـه	آن	دارد،	بلکـه	خاسـتگاه	
تاريخـی	و	معرفتـی	آن	را	لزومـاً	مجـزا	
هـر	 می	دانـد.	 يونانی	مآبـی	 سـنت	 	 از	
کـدام	از	ايـن	دو	قابـل	بحـث	هسـتند؛	
شـرقی	 خاسـتگاه	 بـه	 قائـل	 مـا	 آيـا	
بـرای	فلسـفه	اسـالمی	هسـتيم؟	ايـن	
خاسـتگاه	شـرقی	لزومـاً	اشـراقی	اسـت	
يـا	فلسـفه	اسـالمی-	اشـراقی	اسـت؟	
آيـا	گسسـت	معرفتـی	بنياديـن	نسـبت	
آيـا	 داشـته	ايم؟	 يونانی	مآبـی	 دوره	 بـه	
واقفيم	کـه	دوره	اسـکندريه	تمايز	جدی	
بـا	دوره	انطاکيـه	دارد؟	آيـا	مـا	چيزی	از	
دوره	انطاکيـه	نگرفتيـم	و	در	آن	جـا	تنها	
رويکـرد	کالمـی	مطـرح	اسـت؟	پـس	
اين	هـا	جزء	مقدمـات	نگاه	ما	نسـبت	به	
پرسـش	اول	مان	است.	پرسـش	را	يکبار	
ديگـر	مطـرح	می	کنـم:	آيـا	در	ايـران	با	
چيزی	به	عنوان	تاريخ	فلسـفه	اسـالمی	
مواجـه	هسـتيم	يـا	خيـر؟	کـه	عنـوان	
کـردم:	خيـر.	مقدماتـی	ذکـر	کـردم	که	
ايـن	سـه	مقدمـه	می	توانـد	کمـك	کند	
بـه	اين	کـه	در	درون	کدام	ديـدگاه	داريم	

می	دهيـم. پاسـخ	

بررسی انتقادی وضعيت 

تاریخ فلسفه اسالمی در ایران

دکتر قاسم پورحسن
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ديدگاه اول. توصيف و گردآوری
در	اين	جــا	ســه	روش	را	عرض	می	کنم	
که	از	ميــان	آن	ها،	اگر	در	روش	ســوم	
قــرار	بگيريم،	می	توان	گفــت	که	واقعًا	
فاقد	چيزی	به	نام	تاريخ	فلسفه	اسالمی	
هســتيم.	يك	روش	بحث	اين	است	که	
مانند	بسياری	از	مطالعات	در	تاريخ	فلسفه	
اسالمی،	تئوری	های	موجود	را	به	عنوان	
مطالعات	نگاه	بکنيم،	يعنی	رصد	کنيم	و	
ببينيم	چه	آرائی	وجــود	دارد	که	اين،	به	

معنای	توصيف	و	گردآوری	است.	
اين	ديدگاه	نه	تنها	فايده	ای	برای	بحث	
ما	ندارد،	بلکه	کاماًل	ناکارآمد	است.	من	
اصــاًل	کاری	به	اين	ندارم	که	ديگران-	
موافق	و	مخالف-	درباره	فلسفه	اسالمی	
چــه	می	گويند؛	اعــم	از	اين	که	تناقض	
به	وجود	می	آيد	يا	مســأله	قدســيت	را	
می	خواهيم	چه	کار	کنيم	و	مسأله	تاريخ	
را	می	خواهيــم	چه	کنيم؟	اين	روش	که	
تنها	دســته	ای	از	مطالعات	قبلی	را	کنار	
هم	قرار	داده	و	از	آن	استنتاج	کند،	برای	

ما	ناکارآمد	است.	

ديدگاه دوم. مطالعه نظری تاريخ 
فلسفه اسالمی

ديدگاه	دوم	اين	اســت	کــه	عالوه	بر	
رصــد	ديدگاه	ها،	ما	خــود	صاحب	فکر	
و	نظريه	ای	هســتيم	و	آن	ديدگاه	ها	را	

براســاس	آن	نظريه	ســامان	می	دهيم.	
حقيقت	اين	اســت	که	ما	درباره	تاريخ	
فلسفه	اسالمی	در	دوره	معاصر	صاحب	
هيچ	نظريه	ای	نيســتيم.	تاکيد	می	کنم	
که	درباره	تاريخ	فلســفه	غرب	صحبت	
نمی	کنم	زيرا	در	غرب	نيز	مناقشــه	ای	
وجود	دارد	که	نمی	توان	پيش	از	»ِهردر«	
چنين	مدعايی	را	مطرح	کنيم.	اوست	که	
اولين	بار	مسأله	پيشرفت	و	منحنی	تحول	
را	در	باب	فلسفه	مطرح	می	کند.	از	دوره	
هردر	به	بعد،	با	نظريه	ای	مواجه	ايم	که	از	
نظريات	غالب	کنونی	است	و	در	آن،	هم	
تاريخ	اصالت	دارد	و	هم	دارای	ســيری	
قابل	مشاهده	اســت	که	در	آن	پيوند	ها	
و	گسســت	ها	و	منحنی	تحول	را	نشان	
می	دهيــم.	نگاهم	لزوما	و	به	طور	خاص	

به	تاريخ	فلسفه	اسالمی	است.	

ديدگاه سوم. فلسفه تاريخ فلسفه 
اسالمی

ديدگاه	سوم	اين	اســت	که	ما	از	منظر	
نگاه	 اسالمی«	 فلســفه	 تاريخ	 »فلسفة	
کنيــم.	يعنی	چرايی	کنيــم؛	چرا	تاريخ	

فلسفه	اسالمی	داريم	و	چرا	نداريم؟	
حال	بــا	توجه	بــه	نکاتی	کــه	عنوان	
کردم،	سوالم	اين	است	که	تاريخ	فلسفه	
اســالمی	بايد	چــه	داشته	باشــد	که	ما	
نداريم	و	ادعا	می	کنيم	که	تاريخ	فلســفه	

اســالمی	نداريم؟	يا	کسانی	که	با	تاريخ	
فلســفه	موافق	هســتند	از	چه	منظری	
موافق	انــد؟	من	معتقدم	تاريخ	فلســفه	
اســالمی	بايد	دو	بنياد	مهم	داشته	باشد	
که	ما	در	حال	حاضر	فاقد	آن	ها	هستيم.	
معتقدم	بسياری	از	تصورات	که	می	گويند	
مواجهه	ما	با	فلســفه	بايد	موضوع	محور	
يا	مکتب	محور	باشــد،	برای	ما	ناکارآمد	
است.	تصور	می	کنم	که	مکتب	محوری	
را	حتــی	کربن	هم	تحــت	تاثير	گوبينو	
مطــرح	می	کنــد.	من	وقتــی	می	گويم	
بايد	فلســفه	را	از	ديدگاه	سنت	محوری	
ببينيــم	و	معتقدم	اگر	ســنت	محوری	را	
مدعی	 می	توانيم	 قراربدهيــم	 اســاس	
شــويم	که	بنياد	اول	که	منحنی	تحول	
و	سير	است،	ايجاد	شده	است.	آيا	االن	با	
تاريخ	فلسفه	اسالمی	مواجه	هستيم	يا	با	
مدعی	ام	 من	 اسالمی؟	 فيلسوفان	 تاريخ	
با	تاريخ	فيلسوفان	اســالمی	مواجه	ايم.	
ترديد	نکنيد	که	ما	با	تاريخ	فيلســوفان	
اســالمی	مواجه	ايم.	اگر	با	تاريخ	فلسفه	
اســالمی	مواجه	بوديم،	ادعا	نمی	کرديم	
کــه	فارابــی	در	»الجمع«	دچــار	خطا	
فارابی	 نمی	کرديم	که	 ادعا	 شده	اســت،	
اثولوجيــا	را	نمی	فهميده	و	فکر	می	کرده	
که	برای	ارسطو	است.	فارابی	می	فهميده،	
او	با	صراحت	می	گويد	که	می	فهمد،	پس	
دچار	اشتباه	در	الجمع	نمی	شديم،	ما	تنها	
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نبوديم،	شــايد	اولين	کسی	که	ادعا	کرد	
فارابی	اشتباه	نکرد،	تا	حد	کمی	محسن	
مهــدی	در	ســال	1970	در	اجــالس	
نيويورک	بود.	نکته	بســيار	بديعی	که	او	
هم	تحليلش	را	از	يکی	از	نوشــته	های	
خطابــی	که	معاصر	فارابی	بوده	اســت،	

ارائه	داده	بود.	
ســخن	من	اين	اســت	که	اگر	از	منظر	
می	ديديم،	 اســالمی	 فلســفه	 تاريــخ	
هيچ	گاه	نمی	گفتيم	نظريه	نفس	ابن	سينا	
همانندی	زيادی	با	نظريه	ارســطو	دارد.	
ابن	سينا	تمام	چهار	دليل	ارسطو	را	نگاه	
هيچ	کدام	 »اين	هــا	 می	گويد	 و	 کــرده	
برای	اثبات	جاودانگــی	به	کار	نمی	آيند	

و	بهترينش	نظريه	وساطت	است	که	از	
آن	هم	چيزی	غير	از	شــواهد	به	دست	
نمی	آوريم«.	اگر	از	اين	منظر	می	ديديم،	
سهروردی	 کنيم	 اثبات	 نمی	توانســتيم	
زمانــی	کــه	می	گويد	»طراريســی	از	
ابن	ســينا	را	دارم«،	چه	طــور	از	مقامات	
العارفين	متأثر	می	شــود؟	و	نيز	چگونه	
نمط	سوم	ابن	سينا	را	کاماًل	در	»مشکات	

االنوار«نويسی	غزالی	می	بينيم؟!	
پس	ســخن	اول	اين	اســت	که	تاريخ	
فلسفه	نياز	به	يك	ســير	دارد.	اين	سير	
بايد	در	درون	ســنتی	قرار	بگيرد.	ما	بايد	
به	يکپارچگی	سنتی	قائل	باشيم	و	نشان	
دهيم	که	منحنی	تحــول	چگونه	اتفاق	
افتاده	اســت	و	نبايد	افــراد	را	تك	تك	
ببينيم.	االن	در	تاريخ	فلسفه،	فيلسوفان	

را	منفرد	می	بينيــم	و	اصاًل	توجه	نداريم	
دغدغه	ابن	سينا	نسبت	به	فارابی	چيست.	
ابن	ســينا	عنوان	می	کند:	»من	چهل	بار	
مابعدالطبيعــه	را	خواندم	و	نفهميدم«.	ما	
حرف	او	را	قبــول	می	کنيم	اما	در	تاريخ	
فلســفه	بررســی	نمی	کنيم	که	چگونه	
ســه	صفحه	و	نيم	فارابی	توانسته	به	او	
مابعدالطبيعه	چيست؟!	مگر	 بفهماند	که	
اغراض	مابعدالطبيعه	بيش	از	سه	صفحه	
اســت؟!	ولی	فارابی	اين	ســير	را	در	آن	
نشــان	می	دهد.	فارابی	ذکر	می	کند	که	
»همه	فکر	می	کردند	مابعدالطبيعه	فقط	
مقاله	الم	ارســطو	بوده	است	درحالی	که	
اين		گونــه	نبــود.	همه	فکــر	می	کردند	

اســت.	اتفاقاً	قبل	از	آمدن	درباره	کاری	
که	عالمه	دوانی	در	شــرح	هياکل	النور	
نسبت	به	هياکل	النور	سهروردی	انجام	
داده	اســت	صحبت	می	کرديــم.	دوانی	
چه	مشکلی	داشــت	و	از	سهروردی	چه	
می	خواست	و	برای	چه	شرح	هياکل	النور	
را	می	نويسد	و	در	آن،	چه	مسأله	مهمی	
وجود	داشــت	که	توجــه	دوانی	را	جلب	
کرد.	در	مکتب	شــيراز	هويت	ايرانی	و	
خود	مسأله	نظريه	هياکل	چه	اسماعيليه	
باشد،	چه	سبعيه	نباشد،	چه	باطنی	باشد،	
برای	دوانی	مهم	است.	در	آن	دوره	توجه	
به	سهروردی	تنها	از	منظر	اشراق	نيست،	

از	منظر	هويت	ايرانی	هم	هست.	
پس	سخن	من	اين	است	که	
يکی	از	مهمترين	بنيادهای	
اسالمی،	 فلسفه	 تاريخ	
منحنی	تحول	است.	آيا	اين	

منحنی	را	داريم؟	اگر	داريم	
تاريخ	 کرد	 ادعا	 می	توان	
فلسفه	اسالمی	داريم.	آيا	اين	
نظريه	ما،	نظريه	غالب	است	
يا	نظريه	استادی	با	اين	تفکر	و	ديدگاه؟	
استادی	عنوان	می	کند	»ابن	سينا	به	هيچ	
ابن	سينايی	 نيست.	 محض	 مشايی	 وجه	
که	مشايی	باشد،	چرا	بايد	لذت	البهجه	و	
مقامات	العارفين	بنويسد؟	چرا	بايد	عنوان	
کند	که	فيلسوفان	دو	دسته	اند:	فيلسوفان	
بی	معناست.	 غربی؛	 فيلسوفان	 و	 شرقی	
جالب	اين	که	در	نوشته	های	روتلج	درباره	
ابن	سينا،	او	می	گويد	»زندگی	ابن	سينا	هم	
طراز	با	رساله	حی	ابن	يقظان	است«	يعنی	
و	 اوست	 زندگی	 همان	 ابن	سينا	 تمثيل	
جالب	اين	که	عين	همين	مسأله	در	سال	
503	برای	غزالی	هم	اتفاق	می	افتد.	او	در	
مطرح	 جايی	 در	 عرفان،	 و	 معرفت	 باب	
به	 حديث	 و	 علم	 از	 قبل	 »اگر	 می	کند	
می	شوی	 هالک	 بياوری	 روی	 تصوف	

که	مبحث	ارســطو	بايد	درباره	واجب	و	
خداوند	باشــد«	و	ابن	سينا	از	اين	حيران	
است	که	چه	طور	مابعدالطبيعه	که	درباره	
جوهــر	و	وجود	و	علت	حــرف	می	زند،	
ندارد؟	سردرنمی	آورم	که	 مباحث	توحيد	
چرا	اين	مابعدالطبيعه	با	آن	چه	من	انتظار	

دارم،	يکی	نيست؟	
ســخن	من	اين	اســت	که	انتقاداتی	که	
ابن	سينا	به	عامری	می	کند	که	او	فارابی	
انتقاداتی	 و	 نفهميده	اســت	 درســت	 را	
که	ســهروردی	به	ديگران	می	کند	که	
ابن	ســينا	را	درســت	نفهميده	اند،	اين	ها	
همه	بايد	درون	يك	ســنت	قراربگيرند.	
حجم	اين	نمونه	ها	که	می	تواند	در	تاريخ	
فلسفه	اسالمی	دگرگون	بشود	و	از	منظر	
ديگری	به	آن	ها	نگاه	شــود،	بسيار	زياد	
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بايد	بعد	از	علم	و	حديث	به	آن	روی	 و	
اين	ديدگاه	است	که	 با	 بياوری،	منطبق	
ابن	سينا	در	مقامات	العارفين	تفاوت	ميان	
عابد	و	زاهد	و	عارف	را	بيان	می	کند،	عارف	
بر	بستر	معرفت	حرف	می	زند	و	می	بيند.

گسست ها و پیوندها بنیاد دوم 
تاریخ فلسفه اسالمی را شکل 

می دهد
قابل	بحث	 تا	حدی	 بنياد	که	 نکته	دوم	
خواهد	بود،	اين	است	که	در	تاريخ	فلسفه	
اسالمی	بايد	گسست	ها	و	پيوندها	را	ببينيم.	
فيلسوفان	 که	 می	شود	 سبب	 امری	 چه	

که	 مترجمانی	 برخالف	 اسالمی	 دوره	
ابوغشر،	 مانند	 بودند	 هم	 استادان	شان	
يونانی	 به	لحاظ	معرفتی	گسست	جدی	
پيوندها	 و	 گسست	ها	 اين	 داشته	باشند؟	
بنياد	دوم	تاريخ	فلسفه	اسالمی	را	شکل	
طرح	کنم	 نکته	ای	 استطرد	 به	 می	دهد.	
تاريخ	 اين	که	برخالف	نگاه	ما	که	 و	آن	
فلسفه	را	نه	به	مثابه	اصالت	تاريخ،	بلکه	
اصالت	افراد	و	انديشه	ها	می	بينيم،	ديدگاه	
خيلی	متأخر	کنونی	درباره	نگاه	تاريخی	به	
فلسفه	بيان	می	دارد	»اين	گونه	نيست	که	
دو	بنياد	تراشيدی	و	توانستی	تاريخ	فلسفه	

را	شکل	بدهی!«
	داستان	اين	است	که	آيا	ما	در	مقام	ذات	
برای	فلسفه	سنتی	قائل	به	سير	بسط	و	
با	 نباشيم،	 اگر	 نه؟	 يا	 هستيم	 پيشرفت	

فلسفه	 تاريخ	 بنيادی	 هيچ	 درست	کردن	
عنوان	 هردر	 از	 بعد	 نمی	شود.	 درست	
پيشرفت	 مدل	 فلسفه	غرب	 که	 کرده	اند	
و	بسط	دارد.	آيا	شما	چنين	چيزی	را	در	
فلسفه	اسالمی	داريد؟	بدون	نگاه	ترقی	و	
پيشرفت	نمی	توانيد	چنين	ادعايی	بکنيد.	
تاريخ	 امکان	 از	 ادعا	 نيست	که	 اين	گونه	
)امکان	 شق	 چهار	 از	 و	 اسالمی	 فلسفه	
يعنی	 	- ناضرورت	 و	 امکان	 و	ضرورت،	
امکانش	هست	اما	به	درد	ما	نمی	خورد-	
امتناع	و	ضرورت	و	امتناع	و	ناضرورت(،	
شما	از	امکان	و	ضرورت	دفاع	کرده	ايد.	نه،	
امکان	قفسه	نيست	و	اگر	مدل	پيشرفت	
فلسفه	اسالمی	را	نداشته	باشيد،	نمی	توانيد	
باز	خواهش	می	کنم	 بزنيد.	 را	 اين	حرف	
نکنيد،	 نگاه	 انضمامی	 را	 پيشرفت	 لزوماً	
پيشرفت	به	معنای	فلسفی	منظور	است،	
يعنی	سير	ترقی	فلسفی	که	مدعی	شويم	

عقل	در	اين	جا	به	تکامل	می	رسد.	
سخن	من	که	می	تواند	دغدغه	ای	جدی	
اين	 تابع	 بايد	 آيا	 که	 است	 اين	 باشد،	
در	 هنوز	 من	 نظر	 به	 که	 باشيم؟	 مدل	
فلسفه	 تاريخ	 درباره	 نگاه	 اين	 ما	 جامعه	
اسالمی	خوب	بحث	نشده	و	در	حد	يك	
ادعا	است.	اگر	چه	در	باب	تاريخ	فلسفه	
غرب	می	توانيم	اين	ديدگاه	را	در	برخی	
کردم	 عنوان	 اما	 کنيم	 جاری	 مکاتب	 از	
به	 مکتب	محوری	 نظريه	 درون	 در	 که	
تاريخ	فلسفه	اسالمی	نگاه	نمی	کنم.	بعد	
نگاه	 مکتب	 درون	 در	 هردر،	 ديدگاه	 از	
يا	 هگل،	 مکتب	 در	 فرد	 يعنی	 می	شود،	
کانت	قرار	می	گيرد	و	می	توانيد	اين	حرف	

را	بزنيد.
بنياد	 دو	 اين	 اگر	 که	 کردم	 بيان	 پس	
چيزی	 درباره	 می	توانيم	 باشند،	 فراهم	
سخن	 اسالمی	 فلسفه	 تاريخ	 نام	 به	
بگوييم.	آيا	اين	دو	بنياد	در	حال	حاضر	
وجود	دارند؟	می	توانند	وجود	داشته	باشند	
دوره	 در	 معتقدم	 نيستند.	من	 االن	 ولی	
اما	 بوديم	 بنياد	 دو	 اين	 واجد	 ما	 اول،	
هم	 وقفه	 اين	 و	 شده	 حاصل	 وقفه	ای	
شيراز	 از	 می	گويد	 که	 نظری	 بر	خالف	
آغاز	شده،	بنده	معتقدم	از	ابن	رشد	شروع	
شده	است.	يعنی	کاری	که	ابن	رشد	انجام	
طرف	 به	 را	 ذهنتان	 می	شود.	 تمام	 داد،	

تاریخ فلسفه نیاز به یک 
سیر دارد. این سیر باید در 
درون سنتی قرار بگیرد. ما 
باید به یکپارچگی سنتی 

قائل باشیم و نشان دهیم که 
منحنی تحول چگونه اتفاق 
افتاده است و نباید افراد را 

تک تک ببینیم.

با	ابن	رشد	 ادعايی	که	می	گويد	»فلسفه	
تمام	می	شود«	نبريد	تا	بعد	بگوييد	»نه	
فلسفه	 تاريخ	 من	 دارد«.	 استمرار	 خير،	
اسالمی	را	می	گويم.	تا	ابن	رشد	اين	دو	
ابن	سينا،	 هم	 او	 يعنی	 دارد.	 وجود	 بنياد	
را	 ارسطو	 و	هم	 غزالی	 فارابی،	هم	 هم	
می	بيند.	البته	اگر	شما	تهافت	التهافت	را	
بخوانيد،	گمان	می	کنيد	او	تنها	به	غزالی	
پاسخ	می	گويد	درحالی	که	او	به	ابن	سينا	
می	گويد!	 بيراه	 و	 بد	 غزالی	 و	 فارابی	 و	
البته	 می	کند؟	 دفاع	 کسی	 چه	 از	 پس	
تحسين	 را	 ابن	رشد	 و	 ارسطو	 جابری	
ديدگاه	 اين	 به	 معتقد	 ما	 اما	 می	کند،	
اين	 ابن	رشد	 تا	 داريم.	 دليل	 و	 نيستيم	
به	 او،	 از	 بعد	 اما	 داشت	 وجود	 بنياد	 دو	
استثنای	دوره	کوتاهی	از	مکتب	اصفهان	
پيروان	 منازعات	 از	 کوچکی	 بخش	 و	
حاصل	 وقفه	ای	 که	 دشتکی	ها	 و	 دوانی	
تمامی	 ما	 که	 نشد	 تکرار	 ديگر	 شد،	
و	 ديده	 يکپارچه	 سنتی	 در	 را	 انديشه	ها	
نقد	کرده	و	منحنی	تحول	را	نشان	دهيم	
و	بگوييم	کجاها	گسست	حاصل	شده	و	
چه	جاهايی	پيوند	شکل	گرفته	است	و	در	
واقع	کل	تفکر	فلسفی	را	به	مثابه	امری	
يکپارچه	ببينيم.	پس	دعوای	اصلی	اين	
است	که	ما	اگر	بتوانيم	بازخوانی	درستی	
از	فارابی،	ابن	سينا،	سهروردی،	می	توانيم	
باشيم.	 اسالمی	 فلسفه	 تاريخ	 مدعی	
سهروردی	 که	 نيست	 بی	دليل	 ببينيد	
با	 اين	همه	 باشيم	در	مراغه	 داشته	 و...	
شکلی	 به	 دو	 آن	 دارد.	 دعوا	 فخررازی	
هم	کالسی	اند	اما	به	خاطر	همين	دعواها	
ابن	سينا	 تا	 اصفهان	 به	 می	گردد	 باز	 او	
حجم	 نبود،	 دعواها	 اين	 اگر	 و	 بخواند	
به	 نسبت	 فخررازی	 فراوان	 اشکاالت	
ابن	سينا	بی	جواب	باقی	می	ماند.	بنابراين	
آن	 نتوانيم	 و	 نيفتاده	 اتفاق	 سير	 اين	 تا	
نمی	توانيم	 دهيم،	 سامان	 را	 دوم	 مسأله	
مدعی	تاريخ	فلسفه	اسالمی	باشيم.	تنها	
در	بازخوانی	سنت	فلسفی	ماست	که	اين	
دليل	 به	همين	 به	وجود	می	آيد.	 امکان	
من	معتقدم	تا	زمانی	که	فارابی	و	ابن	سينا	
نخوانيم،	 درستی	 به	 را	 سهروردی	 و	
نمی	توانيم	ادعا	کنيم	که	صاحب	وضعيت	

جديدی	در	فلسفه	اسالمی	هستيم.		
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ريشه تاريخی مفهوم حكمت 
عملی

حکمت	عملي،	مبين	يك	مفهوم	اخالقي	
سه	 کنار	 در	 و	 است	
يعني	 ديگر	 فضيلت	
و	 بردباري،	 عدالت،	
از	 خويشتن	داري،	
عملي	 عقل	 فضائل	
بردباري	 البته	 است.	
از	 خويشتن	داري،	 و	
فضائل	اخالقي	اند	ولي	

نظري	 عقل	 به	 عقل	 تقسيم	بندي	هاي	 در	
و	 کنار	سياست	 در	 اخالق	 عملي،	 و	عقل	
تدبيرمنزل	زيرمجموعة	عقل	عملي	است.	
در	اين	سخن،	با	حکمت	عملي	به	معناي	

»عقالنيِت	عملي«	که	در	فلسفة	معاصر	کاربرد	دارد	و	فاقد	هر	
گونه	بار	معنايي	دربارة	اهميت	اخالقي	است	)هيوز:	238(،	کاري	

نداريم.
برگردان	 عملي«	 غرب،	»حکمت	 فلسفة	 اصطالحات	 بين	 در	
واژة	Prudence	انگليسي،	و	Prudentia	التين	است	
که	ترجمة	واژة	phronesis	ارسطو	در	اخالق	نيکوماخوس	
است.	ولي	براي	معادل	فارسي	فرونسيس	از	واژه	هاي	ديگري	
تدبير،	 )فوالدوند(،	 فرزانگي	 	 از	جمله:	 است.	 استفاده	شده	 نيز	
	،)32 عباديان:	 گادامر،	 	prudential( دورانديشي	 فراست،	
از	 )هيوز:	234(،	مصلحت	انديشي	-جايي	که	 مصلحت	سنجي	
شخص	حکيم	به	معناي	فرد	»مصلحت	انديش«	مراد	شده	است-	
)همان:	235(،	يا	به	تعبيري	که	هايدگر	در	تفسير	کتاب	اخالق	
phone�	و	درايت((	Sophia 	نيکوماخوس	براِي	دو	مفهوم
sis	)کياست(	آورده،	و	آن	را	با	معناي	وجود	ارتباط	داده	است	و	
نه	به	معناي	اخالقي	آن	)پازوکي:	133(.	به	اين	معنا	کياست	در	
مقابل	درايت	قرار	مي	گيرد	و	»همان	’ديدن’	عمل	است،	يعني	
استعداد	و	قابليت	کشف	امکان	هاي	خاص	براي	دست	زدن	به	
عمل	در	هر	وضع	و	موقعيت«	)پازوکي:	140(.	وقتي	ارسطو	از	
فرونسيس	تعريفي	ارائه	مي	دهد	و	حکيم	را	»شخص	کّياس«	
)phronimos(	مي	نامد	و	از	نظر	او	کياست	استعدادي	بالقوه	
است	که	اگر	فاعل	يا	کنشگر	در	حين	اتخاذ	تصميم	مناسب	يا	
عزم	جزم	کردن	براي	عمل،	توجه	به	خير	داشته	باشد،	فعليت	
مي	يابد.	او	حکيم	را	شخصي	مي	داند	که	بتواند	خوب	و	مناسب	
بسنجد،	يا	توانايي	انجام	گزينه	هايي	با	بصيرت	اخالقي	داشته	

»مصلحت	سنج«	 معادل	 مي	بينيم	 باشد،	
است.	 خوبي	 گزينة	 فرونسيس	 براي	
براي	معادل	فارسي	فرونسيس	 بنده	 ولي	
يا	 »بينش«	 ارسطويي،	
را	 فلسفي	 »بصيرت«	
آن	 و	 مي	پسندم	 بيشتر	
به	مقصود	 نزديك	تر	 را	
در	 را	 آن	 که	 ارسطو	
فلسفي	 دانِش	 مقابل	

مي	گذارد،	مي	يابم.	
گادامر	از	طريق	هايدگر	
متوجة	حکمت	عملي،	يا	همان	»عقالنيت	
گفته	 بعداً	 ولي	 است	 شده	 عملي«	 دانِش	
بهتر	 مبنايي	 فرونسيس	 براي	 که	 است	
يافته	و	آن	را	نه	به	معناي	فضيلت،	بلکه	
به	مفهوم	گفت		وشنود	)Dialog(	مطرح	کرده	است	)گادامر،	

آموزة	قرن:	33(.
نظر	به	اين	که	بخش	اصلي	فلسفه	در	دانشگاه	ها	به	دو	رشتة	
»فلسفة	اسالمي«	و	»فلسفة	غرب«	تقسيم	مي	شود	و	مابقي	
رشته	ها	زيرمجموعة	اين	دو	است،	در	مطلبي	که	خدمتتان	عرضه	
خواهم	کرد،	دو	بخش	در	نظر	گرفته		شده	است:	اولين	بخش	
مربوط	به	آشنايي	ايرانيان	با	فلسفة		غرب	است.	بخش	دوم	به	
بخشي	از	وضعيت	فلسفة	اسالمي	در	دوره	اي	که	هنوز	دانشگاه	
سوم		 بخش	 و	 مي	پردازيم	 نداشته	ايم،	 آن	 امروزي	 معناي	 به	
مربوط	به	نتيجة	طرحي	است		با	عنوان	»سي	سال	فلسفه	در	
ايران«	با	مضمون	بررسي	45	سال	فلسفه	در	دانشگاه	هاي	ايران	
از	بدو	تا	پايان	سال	88،	که	حدود	سه	سال	و	اندي	است	که	
از	تاريخ	شروع	آن	در	مؤسسة	پژوهشي	حکمت	و	فلسفة	ايران،	
مي	گذرد	و	بحمداهلل	رو	به	پايان	است	که	ماحصل	کل	آن	به	
هفته	ها	بحث،	تحليل	و	نقد	و	تمجيد	نياز	دارد.	لذا	از	اين	طرح،	
فقط		آمار	بدست	آمده	در	»	حکمت	عملي«	در	دانشگاه	ها	ارائه	

و	به	اختصار	بررسي	مي	شود.

بخش اول: آشنايی ايرانيان با فلسفه غرب
اين	آشنايي	به	دو	دوره	اصلي	تقسيم	مي	شود:

 دورة  اول؛	در	روزگار	ساسانيان	در	زمان	خسرو	انوشيروان	
دانشگاهي	 مرکز	 يك	 به	 جندي	شاپور	 که	 بود	 )531-591م(	
تبديل	شد	و	آثاري	از	زبان	هاي	يوناني	و	هندي	به	زبان	پهلوي	
و	سرياني	ترجمه	شد.	خسروانوشيروان	کتب	فلسفي	افالطون	و	

بررسی وضعيت

آموزش حکمت عملی 

در ایران

دکتر شهین اعوانی
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ارسطو	را	از	ترجمة	پهلوي	آن	مي	خواند	و	از	
مطالب	آن	در	سياست	استفاده	مي	کرد	

)مسجدجامعي،	1379:	3-5(.	
در	 اول،	 دورة	 دوم	 بخش	 در	
اسالمي	 تمدن	 شکوفايي	
از	ميانة	سدة	دوم	هجري	
شــروع	شــده	و	مـدت	
صدوپنجــاه	سال	ادامه	
داشتـه	است.	هميـــن	
دوران	است	که	از	آن	به	
»قرون	طاليي	فرهنگ	
ياد	 اسالمي«	 تمدن	 و	
مي	شود	و	در	قرون	سوم	و	

چهارم	هجري	)قرن	دهم	و	
يازدهم	ميالدي(	ادامه	مي	يابد	

»نهضت	 به	 اسالم	 در	جهان	 که	
ترجمه«	معروف	است.	در	اين	دو	سده	

مهمترين	آثار	فالسفة	يوناني	به	ويژه	افالطون	
و	ارسطو،	بقراط،	اقليدس،	بطلميوس	و	جالينوس	به	زبان	عربي	

ترجمه	شد.	وفاداري	به	زبان	مبدأ	و	مقصد،	امانت	داري	به	مضامين	
متن	اصلي	و	انتقال	آن	به	زبان	عربي	از	اصلي	ترين	ويژگي	هاي	
اين	ترجمه	هاست.	کندي،	نخستين	فيلسوف	مسلمان،	در	اين	
بسزايي	 سهم	 نهضت	 اين	 در	 ايرانيان	 	 مي	زيسته	است.	 دوره	
داشته	اند.	اما		در	کشورهاي	اسالمي،	اين	ايران	است	که	در	آن	
بعد	از	دورة	طاليي،	فلسفه	رشد	فزاينده	داشته	است.	از	اين	دوره	
به	بعد	کار	ترجمه	تا	دورة	قرون	وسطاي	مسيحي،	کم	و	بيش	
انجام	مي	گرفته	و	مسلمانان	متون	اصلي	غرب	را	به	زبان	عربي	
ترجمه	مي	کرده	اند.	اين	روند	در	قرون	وسطي،	جهت	ديگري	به	
خود	گرفت.	در	سده	هاي	مياني،	ترجمة	سيصد	کتاب	از	عربي	به	
التين	در	دستور	کار	اروپائيان	قرار	گرفت	و	آنها	با	کوشش	فراوان	
تمامي	آثار	ابن	سينا	را	از	عربي	به	التين	برگرداندند.		از	جملة	
آنها	کتاب	قانون	في	الطب	است	که	در	قرن	دوازدهم	ميالدي	
با	عنوانCanon medicinae 	به	التين	ترجمه	شد.	
اين	کتاب	تا	کنون	به	غير	از	فارسي	و		التين،	به	چيني،	عبري،	
آلماني	و	فرانسه	و	انگليسي	نيز	ترجمه	شده	و	دو	عنوان	انگليسي	
 The Law يا	  The Canon of Medicine آن
of Medicine	است.	قانون	در	طب	را	مدتهاي	مديدي	در	
غرب	بعد	از	کتاب	مقدس،	آن	را	»انجيل	پزشکي«	مي	دانستند	
و	در	حال	حاضر	هنوز	هم	به	»دايرةالمعارف	طب«	شهرت	دارد.	

دورة دوم؛	آشنايي	نيمة	دوم	قرن	نوزدهم	
)اواخر	قرن	13	هجري(	است.	نهضت	
بعدي	ترجمه	از	اواسط	دورة	قاجار	
پس	از	دو	شکست	سخت	ايران	
از	روسها	بود.	در	ميان	آثار	
زبان	هاي	 از	 شده	 ترجمه	
اروپايي	به	فارسي	که	از	
زمان	عباس	ميرزا	شروع	
ما	 سال	 دهها	 تا	 شد،	
ترجمه	 فلسفي	 کتاب	
ميان	 در	 نداريم.	 شده	
به	 اعزامي	 دانشجويان	
فارغ	التحصيالن	 يا	 خارج	
»فلسفه«	 تحصيل	 از	 نيز	
تمام	 در	 است.	 نبوده	 خبري	
تنها	 هجري	 سيزدهم	 قرن	 طول	
حکمت	 نام	 با	 دکارت	 از	 رساله	 يك		
ناصريه	ترجمه	شد	که	بعدا	ترجمه	ديگری	از	
به		 با	عنوان	گفتار	در	روش	 و	 آن		توسط	محمد	علی	فروغی	
کار	بردن	عقل	انتشار	يافت.حکمت	سقراط	نيز	در	سال	1297	

شمسی	توسط	او	ترجمه	شد.
شاردن	جهانگرد	فرانسوي	)متولد	1643	م(	است.	در	22	سالگي	
»جهانگرد	 به	 او	 از	 مجتهدي	 دکتر	 مي	آيد.	 ايران	 به	 	)1665(
به	 را	 افراطي	ژان	ژاک	روسو	 نام	مي	برد	و	صداقت	 فيلسوف«	
شاردن	هم	سرايت	مي	دهد	و	او	را	بينانگذار	نوعي	ايران	شناسي	
را	 دورة	صفوي	 ايران	 در	 فلسفه	 که	 مي	کند،	 معرفي	 اروپا	 در	
سنتي	 مدارس	 در	 مي	گويد	 شاردن	 است.	 کرده	 روايت	 هم	
ايران	»طلبه	ها«	مثل	يك	»فيلسوف«	رفتار	مي	کنند،	در	تمام	
امور	کاًل	سادگي	را	پيشة	خود	مي	سازند،	لباس	بسيار	ساده	اي	
مي	پوشند	که	اغلب	سفيد	است.	در	بين	ايرانيان،	حکيم	به	کسي	
باشد.	نظر	اصلي	 گفته	مي	شود	که	در	کل	علوم	تبحر	داشته	
نظرگاه		 و	 گفته	ها	 براي	 و	 است	 برهاني	 علوم	 متوجه	 ايرانيان	
مؤلفي	خاص	وقعي	قائل	نيستند	و	سعي	دارند	که	به	نحو	مبنايي	
و	اصولي	و	محکم	استدالل	کنند.		در	مورد	خواجه	نصيرالدين	
طوسي	مي	نويسد	که	او	در	ميان	دانشمندان	ايراني،	از	جايگاه	
خاصي	برخوردار	است.	او	بخش	يازدهم	کتاب	خود	را	به	»فلسفه	
همة	 به	 ايرانيان	 که	 است	 گفته	 و	 داده	 اختصاص	 ايران«	 در	
قسمت	هايي	که	در	اروپا	تحت	عنوان	»فلسفه«	مطرح	است،	
به	 را	 يوناني	»فلسفه«	 لفظ	 مورد	همان	 اين	 در	 و	 مي	پردازند	
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کار	مي	برند	و	يا	آن	را	»حکمت«	مي	نامند	که	به	دو	قسمت	
و	 حوزه	هاست	 مخصوص	 که	 )متافيزيك(	 »مابعدالطبيعه«	
علم	الکالم	)تئولوژي(	که	اختصاص	به	مدارس	دارد،	تقسيم	
مي	شود.	در	اين	مدارس	بحث	از	خداوند	و	صفات	او	صحبت	
مي	شود.	ذيل	مابعدالطبيعه	کالم	نظري،	اخالق	و	حقوق	)فقه(	

قرار	دارد.	
-1816 ,Comte de Gobineau(	دوگوبينو	کنت
1882(	کنسول	وقت	فرانسه	در	تهران،	در	1862	در	نامه	اي	
متذکر	شده	که	»ايرانيان	از	کانت	و	اسپينوزا«	صحبت	مي	کنند.
بنا	به	گزارش	تحقيقي	دکتر	مجتهدي	در	آشنايي	ايرانيان	با	
و	 دکارت	 معرفي	 فکر	 به	 دوگوبينو	 غرب،	 جديد	 فلسفه	هاي	
در	 گفتار	 رسالة	 	 	 او	 به	دستور	 و	 	 افتاده	 ايران	 در	 او	 فلسفة	
روش	دکارت		با	عنوان	»حکمت	ناصريه«	در	سال	1270	يا	
1279	قمری	ترجمه	و	)در	سال	1279	ه.ق	=	1867(	منتشر	

شده	است.	
يعني	 حيات	 قيد	 در	 ايراني	 فيلسوف	 مهمترين	 گوبينو	

اين	گونه	 کانت	 با	 را	 سبزواري	 حاج	مالهادي	
مقايسه	مي	کند:

مانند	 معيني	 ساعت	 روز	 هر	 سبزواري	
مسجد	 به	 آلماني،	 فيلسوف	 »کانت«	

درس	 خود	 متعدد	 شاگردان	 به	 و	 مي	رود	
مي	دهد.	وقتي	از	خانة	محقر	خود	قدم	بيرون	

دارد،	 تکيه	 به	عصاي	خود	 که	 حالي	 در	 مي	گذارد	
جمعيت	زيادي	با	احترام	به	او	سالم	مي	دهند	و	او	را	به	مسجد	
مي	برند	تا	روي	منبر	بنشيند	و	به	تدريس	بپردازد.	)کديور،	71(
فيلسوفان	ايراني	که	با	من	آشنا	هستند،	بيشتر	مايلند	که	معرفت	
کاملي	به	احوال	اسپينوزا	و	هگل	پيدا	کنند،	علت	آن	هم	معلوم	

است	زيرا	که	افکار	اين	دو	فيلسوف،	آسيايي	است.	)همان(
ظاهراً	اشارة	گوبينو	به	فيلسوفان	ايراني،	يکي	آقاعلي	مدرس	
است.	نزديکي	ارتباط	آقاعلي	با	گوبينو	به	حدي	بوده	که	گوبينه	
از	آقاعلي	جهت	تدريس	فلسفة	اسالمي	در	دانشگاه	سوربن	

دعوت	مي	کند	ولي	ايشان	نمي	پذيرد	)کديور	72(.

وضعيت كرسی های فلسفه اسالمی در اواخر 
دوره قاجار

Julien de Rocher� روشُشوار	 دو	 ژولين	 )کنت	
اواخر	 يعني	 نوزدهم،	 سدة	 هفتم	 دهة	 آغاز	 در	 	)chouart
سلطنت	ناصرالدين	شاه،	از	جانب	دولت	فرانسه	براي	بررسي	و	
گردآوردن	اطالعات	در	زمينه	هاي	اقتصادي،	صنعتي،	بازرگاني	
در	 فرانسه	 در	سفارت	 و	شش	سال	 آمده	 ايران	 به	 و	هنري	
ايران	 او	در	خاطرات	سفر	 بوده	است.	 تهران	مشغول	به	کار	

دربارة	وضعيت	سودآموزي	در	ايران	مي	نويسد:	
با	اين	که	دولت	به	سواد	آموزي	کاري	ندارد،	خوب	است	بدانيم	
که	در	صد	بي	سوادها	در	ايران	پايين	تر	از	فرانسه	است	و	به	
بودن	 زودرس	 يکي	 آن	 سبب	 که	 دريافت	 مي	توان	 آساني	

کودکان	در	ايران	است	و	ديگر	ارزاني	مدارس،	که	برخي	از	آنها	
کاماًل	رايگان	اند.	هر	مکتبي	شيوة	آموزش	و	برنامه	اش	را	خود	
اولياي	کودک	آن	را	نمي	پسندند،	کودک	 تعيين	مي	کند.	اگر	

خود	را	به	مکتب	ديگر	مي	گذارند	)روششوار،	1378:	102(.
مي	نامنـد-	 »مدرسـه«	 را	 آن	 کـه	 باالتـر-	 مـدارس	 بـراي	
چهارگوشـه،	 آن	هـا	 حيـاط	 کـه	 سـاخته	اند	 خـوب	 بناهـاي	
آن	 طـرف	 هـر	 در	 و	 ميـان،	 در	 حوضـي	 درختکاري	شـده،	
اطاق	هـا	قـرار	دارنـد.		از	ميان	ايـن	مدارس،	بي	گمان	مدرسـة	
مـادِر	شاه	سـلطان	حسـين	صفـوي	در	اصفهـان،	زيباترين	بنا	
در	ايران	اسـت.	گنبد	آن	از	آجر	ميناکاري	پوشـيده	شـده	است	
و	درهـاي	آن	را	بـا	نقـره	قلمزنـي	کرده	انـد.	در	ايـن	مـدارس	
درس	فلسـفه	و	الهيـات	نيز	
تدريـس	مي	شـده	اسـت.	او	
معروف	ترين	مـدارس	ايران	
را	نـام	مي	برد.	به	اين	شـرح	
)روششـوار،	1378:	103(:

-	مدرسـة	مـروي	کـه	40	
حجـره	و	80	طلبـه	دارد،	بـا	
يك	کرسـي	حکمـت	الهي	

و	يـك	کرسـي	فلسـفه.
	20 دارالشـفاء:	 مدرسـة	 	-
حجـره	و	30	طلبـه	و	با	يك	

کرسـي	فلسـفه	و	جبر.
	40 بـا	 صـدر:	 مدرسـة	 	-
يـك	 طلبـه،	 	80 حجـره،	
کرســي	حکمـــت	الهي،	
يك	کرسـي	فلسـفه	و	يك	

ستاره	شناسـي کرسـي	
-	مدرسـة	عبداهلل	خـان:	20	حجـره	و	30	طلبـه	دارد	ولـي	در	
آن	درس	داده	نمي	شـود.	طلبه	هـاي	ايـن	مدرسـه	در	مـدارس	

ديگـر	درس	مي	خواننـد.
-	مدرسـة	محمـد:	بـا	20	حجـره،30	طلبـه،	يـك	کرسـي	
فلسـفه،	يـك	کرسـي	حکمـت	الهـي	و	يـك	کرسـي	صرف	

و	نحـو	عربـي
کرسي	 دو	 و	 طلبه	 	70 حجره،	 	40 صالح:	 ميرزا	 مدرسة	 	-

فرقه	هاي	غيرشيعه
-	مدرسة	مالآقارضا:	20	حجره،	30	طلبه	و	يك	کرسي	فلسفه
-	مدرسة	مادر	شاه:	30	حجره،	20	طلبه،	يك	کرسي	فلسفه	که	

طلبه	ها	به	آن	رغبتي	ندارند.
-	مدرسة	سپهساالر	24	حجره،	يك	کرسي	فلسفه	دارد	و	طلبة	

مقيم	ندارد.
-	مدرسة	شيخ	عبدالحسين:	40	حجره	و	10	طلبه،	اين	مدرسه	

مخصوص	روحانيان	است.
-	مدرسة	موسوي:	60	حجره،	10	طلبه،	يك	کرسي	فلسفه	

)روششوار،	1378:	104(:

ابن سینا که
اقسام سه گانة حکمت 

عملي را
 »اخالق، تدبیر منزل و 

سیاست ُمدن« 
معرفي مي کند،

 قانون زندگي را فقه 
مي داند و به مباحث 

سیاسي هم اهمیتي قائل 
نمي شود.
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طهراني	 مدرس	 آقاعلي	 	 مالصدرا،	 حکيم	 برجستة	 شاگرد	
)1889-	1818(	در	کتاب	بدايع	الحکم	)1896(	خود	از	کانت	نام	
مي	برد	و	به	هفت	سئوال	فلسفي	يکي	از	نوادگان	فتحعلي	شاه	
ثاني	که	 به	عمادالدولة	 ملقب	 ميرزا	 بديع	الملك	 نام	 به	 قاجار	
هانري	کربن	از	او	با	عنوان	»افتخار	طبقة	اشراف	ايراني	قرن	
کتاب	 مؤلف	 بديع	الملك	 مي	دهد.	 پاسخ	 کرده،	 ياد	 گذشته«	
عماد	الحکمه	)شرح	کتاب	مشاعر	مالصدرا(،	حکمت	عماديه	
اروپايي	 فلسفة	 به	 است،	 جامي(	 الفاخره	 الدره	 فارسي	 )شرح	
از	 اثري	 دنبال	 به	 که	 مي	دهد	 نشان	 قرائن	 و	 داشته	 آشنايي	
نوکانتي	هاي	اواخر	قرن	هيجدهم	به	زبان	فرانسه	مي	گشته	است.		
)براي	اطالعات	بيشتر	نك.:	مجتهدي،	کريم:	آشنايي	ايرانيان	با	

فلســفه	هاي	جديد	غرب،	
صص	کديور،	»آشــــنايي	
	: در	 کانت«	 با	 ايرانيان	
سمينار	 مقاالت	 مجموعة	

کانت(
سئــواالت	دربارة	حقيقت	
ذات	باري،	زمــان		و	ماده،	
علم	و	صفات	خداوند،	جبر	
قبح،	 و	 و	حسن	 اختيار	 و	
و	 هدف	 ظلم،	 و	 عدل	
غايت	از	خلقت	و	باالخره	
طبقه	بندي	فالسفة	غرب	
و	 حکما	 با	 مقايسه	 در	
است.	 مسلمان	 متکلمين	
تنها	در	سئوال	هفتم	است	
که	مشخـــص	مي	شـود	

تعارضات	کانتي	)antinomy(		دغدغة	اصلي	وي	در	اکثر	
سئواالت	بوده	است.	

عامه	جزء	حکمت	 امور	 به	 مربوط	 مباحث	 ارسطو	 فلسفة	 در	
نظري	است	و	مسائل	مربوط	به	کشورداري	)سياست(،	تدبير	
حکمت	 جزء	 اخالقي،	 اصول	 و	 خانواده(	 امور	 )ادارة	 منزل	

عملي	است.
بيان	 را	 فاضله	 مدينة	 سياسي	 اصول	 فارابي	 نواميس	 کتاب	
در	 فارابي	 تدوين	کرد.	 فلسفه	 مبناي	 بر	 را	 مي	کند.	سياست	
بوده	 فاضله	 مدينة	 انديشة	 در	 آثارش	 بيشتر	 در	 و	 تمام	عمر	
دين،	»حقيقي«	 عين	 او	 نظر	 به	 که	 را	 فلسفه	 فارابي	 است.	
است،	ضامن	قوام	دين	مي	دانست	و	فکر	مي	کرد	که	نه	فقط	
آراي	صحيح	 پيرو	 بايد	 نيز	 مدينه	 اهل	 بلکه	 مدينه،	 رؤساي	
فلسفه	باشند.	او	در	هيچ	جا	قواعد	و	قوانين	زندگي	مردم	را	

ارائه	نداده	است.	
ابن	سينا	که	اقسام	سه	گانة	حکمت	عملي	را	»اخالق،	تدبير	
منزل	و	سياست	ُمدن«	معرفي	مي	کند،	قانون	زندگي	را	فقه	
او	 قائل	نمي	شود.	 اهميتي	 به	مباحث	سياسي	هم	 و	 مي	داند	
و	 اشارات	 رديف	شفا،	 در	حکمت	عملي	 بتواند	 که	 را	 کتابي	

فصل	 در	 را	 سياست	 و	 است	 ننوشته	 باشد،	 عاليي	 دانشنامة	
الهيات	آورده	است.	

به	طور	کلي	در	تقسيمي	که	از	حکمت	اسالمي	به	دو	بخش	
عملي	 حکمت	 دارد،	 وجود	 عملي	 حکمت	 و	 نظري	 حکمت	

چنين	تعريف	شده	است:
»هر	گاه	متعلق	تفکر	ما	امري	باشد	که	ايجاد	و	تغيير	آن	به	
دست	انسان	باشد،	وارد	حکمت	عملي	شده	ايم.	اما	اموري	که	
از	اختيار	انسان	خارج	است،	آنجا	حوزة	حکمت	نظري	است«.	
)ارسطو،	اخالق	نيکوماخوس،	چ.اول،	تهران:	طرح	نو،	1378،	

کتاب	ششم،	فصل	سوم/	9(
نظر	شده	 نکته	هايي	 به	 ايران،	 در	 فلسفه	 در	طرح	سي	سال	
ولي	 کند	 جلو	 بي	اهميت	 قدري	 نظر	 بدو	 در	 شايد	 که	 است،		
در	درازمدت	و	ديِد	کالن	تر،	اين	نکته	ها	ضرورت	مي	يابد.	در	
حين	ارائة	گزارش	ضرورت	آنها	بيشتر	مشخص	مي	شود.	ذکر	
مذکور،	 طرح	 اجراي	 بگويم	 که	 دارد	 اهميت	 نيز	 مطلب	 اين	
نيز	 کشورمان	 	 فلسفه	 گروه	هاي	 به	 برکت	هايي	
آمارهاي	 فاقد	 گروهها	 اکثر	 از	جمله	 داشت.	
يافتن	 و	 بودند	 گروه	 خود	 به	 مربوط	
تقريبًا	 حاال	 بود.	 دشوار	 خيلي	 آمار	
بانك	 داراي	 فلسفه	 گروه	هاي	 تمامي	
اطالعاتي	و	آماري	خودشان	هستند.	طبق	
	26386 مجموعٌا	 کشور	 کل	 در	 	 زير،	 جدول	
تعداد	9367	 اين	 از	 که	 داريم	 فلسفه	 دانشجوي	 نفر	
اين	 از	 پيام	نور	تحصيل	مي	کنند.	 و	 آزاد	 دانشگاه	 در	 دانشجو	
به	بعد	دانشگاه	آزاد	با	حرف	اختصاري	آ	و	دانشگاه	پيام	نور	با	

حرف	اختصاري	پ	نشان	داده	مي	شود.	

از	تعـداد	فـوق	66	درصـد	از	دانشـجويان	مقطـع	کارشناسـي	
فلسـفه	)بـا	احتسـاب	دانشـجويان	دانشـگاه	هاي	آ.	و	پ(	در	
گرايـش	»فلسـفة	اسـالمي«	تحصيـل	مي	کننـد	و	34	درصد	
»فلسـفة	غـرب«.	آمـار	نسـبت	دانشـجويان	بـا	حـذف	تعداد	
دانشـجويان	دانشـگاه	هاي	آ.	و	پ،	بـه	51	درصـد	)فلسـفة	
غـرب(	و	49	درصـد	)فلسـفة	اسـالمي(	تغييـر	مي	کنـد.	بـا	
توجـه	بـه	دو	جـدول	زيـر،	ايـن	نتيجـه	به	دسـت	مي	آيـد	که	
دانشـگاه	هاي	آ	و	پ	در	حـوزة	رشـتة	فلسـفة	اسـالمي،	تعداد	

دانشـجويان	بيشـتري	مي	گيرنـد.	

در کل کشور
 مجموعاٌ 26386 نفر 

دانشجوي فلسفه داریم. 
از این تعداد 66 درصد 

مقطع کارشناسي
»فلسفة اسالمي«
 تحصیل مي کنند

 و 34 درصد
 »فلسفة غرب«
 تحصیل مي کنند
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در	مقطع	کارشناسـِي	ارشد	فلسـفه،	نسبت	بين	کل	دانشجويان	
فلسـفة	غـرب	و	فلسـفة	اسـالمي	48%	و	52%	اسـت؛	ولـي	
بـا	حـذف	دانشـگاه	هاي	آ	و	پ،	ايـن	درصـد	بـه	حـد	تسـاوي	

مي	رسـد: 	)50-50(

	

در	مقطـع	دکتـري	آمـار	مربوط	به	کارشناسـي	ارشـد،	معکوس	
مي	شـود	و	درصـد	دانشـجويان	دکتري	فلسـفة	غـرب	افزايش	
مي	يابـد.	63%	از	کل	دانشـجويان	دکتـري	فلسـفه،	در	رشـتة	

»فلسـفة	غرب«	تحصيل	مي	کنند	و	37%	در	رشـتة	»فلسفة	
اسـالمي«.	نسـبت	ايـن	آمـار	بـا	حـذف	تعـداد	دانشـجويان	
دکتـري	فلسـفه	در	دانشـگاه	هاي	آ	و	پ،		بـه	56%	دکتـري	
فلسـفة	غـرب	و	44	درصـد	دکتـري	فلسـفة	اسـالمي	تغييـر	
مي	کنـد.	به	اين	ترتيب	دانشـجويان	دکتري	فلسـفة	اسـالمي	
در	دانشـگاه	هاي	آ.	و	پ	بيشـتر	از	سـاير	دانشـگاهها	هسـتند.	

	
منابع: 

	’phornesis’ مفهوم	 از	 هيدگر	 »تفسير	 بهمن:	 پازوکي،	
ارسطو«،	در:	اعواني:	شهين:	فلسفه؛	نظر	و	عمل،	مجموعة	مقاالت	
2جلد،	 	،2010 فلسفه	 جهاني	 روز	 بزرگداشت	 بين	المللي	 همايش	

ج.2:	130-143.	
»چشم	انداز	 	،)Gerad J. Hughes( جراردجي	 هيوز،	
	،)"Prudence"/سنجي	)مصلحت	عملي	حکمت	بر	مقدماتي
ترجمة	بهزاد	حميديه،	در:	راهبرد	ياس،	شمارة	9،	بهار	86:	240-

.234
Jullien de Rocher� دو	 ژولين	 کنت	 )روْشُشوار،	
chouart(:	خاطرات	سفر	ايران،	ترجمة	مهران	توکلي،	تهران:	

نشر	ني،	1378.
	,Hans Georg Gadamer( گئورگ	 هانس	 گادامر،	
 Die(	دوتوري	ريکاردو	با	گفتگو	يك	قرن،	آموزة	:)1900-2002
Lektion des Jahrhunderts. Ein Philos�
 ophischer Dialog mit Raccardo Dotori,
اختران،	 تهران:	 عباديان،	 ترجمة	محمود	 	،)2002	,Münster

	.1384
مسـجدجامعي،	احمـد:	»نهضـت	ترجمـه«،	کتـاب	مـاه	ادبيـات	و	
فلسـفه،	اسـفند	1379	و	فروردين	1380،	شـمارة	41	و	42،	صص	

	.3-5
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بررسی وضعيت

آموزش و پژوهش منطق در ایران

دکتر ضیاء موحد

منطق پیش نیاز همه علوم 
است

اجــازه	بدهيد	با	چند	حکــم	کلی	درباره	
اهميت	منطق	که	می	تــوان	مانند	همه	
احکام	کلی	بر	ســر	آن	ها	مناقشه	کرد،	
شــروع	کنــم.	البته	خوشــبختانه	چون	
بنده	بيشــتر	از	بيست	دقيقه	وقت	ندارم،	
نه	مناقشــه	ای	می	کنم	و	نه	اســتداللی	

می	آورم.	
يکی	اين	که	»منطق،	رياضيات	فلســفه	

اســت«	و	در	اين	جمله	حرف	ها	بسيار	است	و	نمی	توان	به	
راحتی	از	آن	گذشــت.	ديگر	اين	کــه	اگر	تمايز	تحليلی-	

ترکيبی	را	جدی	بگيريم،	قضايای	منطق	نمونه	اعالی	
قضايای	تحليلی	هستند	و	با	اين	سنديت	تحليلی-
ترکيبی	مسأله	پيشينی-	پسينی	و	ضرورت	و	امکان	
پيش	می	آيد	و	دامنه	قضيه،	هم	به	معرفت	شناسی	

و	هم	به	متافيزيك	کشيده	می	شود.	االن	به	
کمــك	همين	ابــزار	و	تحليل	های	منطقی،	

حلقه	ای	که	دور	»کريپکی«	واقع	شده	اند،	اغلب	
دارند	کارهای	متافيزيکی	انجام	می	دهند.	

مســأله	ديگــر	اين	که	
منطــق	پيش	نياز	همه	

علوم	اســت	زيرا	خيلی	کلی	
اســت.	حتی	پيش	نيــاز	خود	

منطق	هم	هســت	و	در	تدريس	
منطق	از	خود	منطق	استفاده	می	کنيم	

و	اگر	کســی	گمان	کند	اين	دور	باطل	
اســت،	به	قــول	کلينی	بايد	بــه	او	گفت	که	

»منطــق	را	رها	کن	و	بــرو،	کاری	به	کار	منطق	
نداشته	باش«.	

امـا	آن	چـه	بيشـتر	روی	آن	تکيـه	می	کنـم	ايـن		اسـت	
کـه	منطـق	دانـش	ُفـرم	اسـت.	يعنی	بـه	خصـوص	برای	
فيلسـوفانی	کـه	رياضـی	نخوانده	انـد	و	علـم	نمی	داننـد،	
تنهـا	جايـی	اسـت	کـه	می	تواننـد	بـا	فـرم	در	عالی	تريـن	
و	انتزاعی	تريـن	نـوع	آن	آشـنا	شـوند.	هميـن	کـه	وايتهـد	
می	گويـد:	»ارسـطو	با	کشـف	صـورت،	علـم	را	پايه	گذاری	
کـرد«،	نکته	بسـيار	دقيقی	اسـت.	ايـن	احکام	کلـی	برای	
روشن	شـدن	اهميـت	منطـق	بـود	کـه	خدمتتـان	عـرض	
کـردم	زيـرا	در	ايـران	متأسـفانه	هنـوز	اهميـت	اين	قضيه	
مشـخص	نشده	اسـت.	از	انتشـار	»مفهوم	نـگاری«	فرگـه	
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کـه	در	سـال	1879	نوشـته	شـد	و	گفتـه	
می	شـود	بعـد	از	ارگانـون	ارسـطو،	ايـن	
کتـاب	مهم	تريـن	کتـاب	اسـت	و	تحول	
منطـق	جديـد	از	آنجا	آغاز	می	شـود،	133	
سـال	می	گـذرد.	از	»پرينکيپيـا	متمتيکا«	
راسـل	کـه	در	فاصلـه	1910	تـا	1913	
منتشـر	شـد،	حـدود	100	سـال	می	گذرد.	
کـه	 کارهايـی	 بـا	 ايـن	صـد	سـال	 در	
پـس	از	اين	هـا	شـد	و	کارهـای	گـودل	
و	ديگـران	تـا	ايـن	اواخـر	کـه	کريپکـی	
منطـق	 و	 منطـق	 داللت	شناسـی	 و	
موجهـات،	منطقهای	زمـان،	منطق	های	
دايناميـك	و	همـه	اين	هـا،	ديگـر	منطق	
ارسـطويی	بـه	تاريخ	منطق	تعلـق	دارد	و	
traditional	log� 	از	آن	به	عنـوان
ic	اسـم	می	برنـد؛	منطق	سـنتی.	عنوان	
	classical جديـد،	 منطـق	 ديگـر	
کالسـيك	 اين	جـا	 در	 اسـت،	 	logic
بـه	معنـای	رومـی	و	يونانـی	نيسـت.	به	
معنی	جـا	افتـاده	اسـت.	می	گويند	فالن	
کتـاب،	کتـاب	کالسـيك	ايـن	موضـوع	
اسـت	در	صورتـی	کـه	ايـن	کتـاب	ده	
سـال	قبـل	نوشـته	شده	اسـت.	می	گويند	
ايـن	کتـاب،	کتـاب	کالسـيك	فيزيك،	

رياضيـات	يـا	جبر	اسـت.	
اگـر	نظامـی	مثل	منطق	جديـد	ادعا	کند	
کـه	منطـق	قديـم	را	کنار	گذاشته	اسـت،	
بايـد	چند	هنر	داشته	باشـد.	يکـی	اين	که	
بتوانـد	نتايـج	درسـت	قبلـی	را	بگيـرد؛	
ديگـر	اين	کـه	اگر	آن	نتايـج،	نقص	هايی	
دارد،	آن	هـا	را	بيـان	کـرده	و	داليـل	و	
ديگـر	 و	 کنـد	 را	هـم	مطـرح	 علت	هـا	
آن	کـه	مسـائلی	را	کـه	قـادر	بـه	حل	آن	

نبـوده،	حـل	کند.
بـه	 را	 کارهـا	 ايـن	 جديـد	 منطـق	
شايسـتگی	انجـام	داده	و	جـای	چـون	و	
چـرا	در	آن	نيسـت.	کسـانی	ماننـد	»فرد	
سـامر«	هـم	که	هنـوز	معتقد	بـه	منطق	
کار	 اسـتدالل	 ايـن	 بـا	 هسـتند	 قديـم	
می	کننـد	کـه	منطـق	جديـد	جـای	خود	
را	دارد	امـا	بـرای	زبـان	طبيعـی،	منطـق	
ارسـطويی	خـوب	اسـت.	منکـر	منطـق	
جديـد	نمی	شـوند	و	تنهـا	می	گوينـد	در	
ايـن	حـوزه	ايـن	منطـق	راحت	تـر	و	بـه	

زبـان	طبيعـی	نزديك	تـر	اسـت.	

معنی ندارد که بگوییم منطق 
به انتها رسیده است

نکته	جالبی	برايتان	بگويم	که	شايد	هم	
در	غــرب	و	هم	در	شــرق	اثری	منفی	
داشــت؛	هم	ابن	ســينا	گفته	کــه	»ايها	
االخوان	بدانيد	که	منطق	ارســطويی	آن	
چنان	کامل	اســت	که	ديگر	نه	می	توان	
به	آن	چيزی	افزود	و	نه	می	توان	چيزی	از	
قسمت	های	مهم	آن	کاست«	و	هم	کانت	
عين	اين	حرف	را	گفته	است.	من	تعجب	
می	کنم	که	ابن	سينا	و	کانت	چنين	حرفی	
زده	باشند	چون	اگر	علمی	داشته	باشيم	که	
کامل	باشد،	ديگر	علم	نيست.	علم	يعنی	
جريان	پوينده،	آينده	نگر،	مداوم	و	با	کلی	
از	مسائل	حل	نشده.	اين	تصور	محدودی	

بود	که	آن	ها	داشتند.
معنی	ندارد	که	بگوييــم	منطق	به	انتها	
رسيده	است.	االن	مالحظه	کنيد	که	پس	از	
اين	که	گودل	تماميت	و	سازگاری	منطق	
را	ثابت	کرد،	بعضی	رياضيدانان	گفتند	که	
منطق	ديگر	تمام	شده	و	اين	نهايت	منطق	
اســت.	اما	تازه	پس	از	آن	کارهای	گودل	
و	رياضيدانانی	که	به	منطق	آمدند،	منطق	
چنان	وســعتی	پيدا	کرد	که	ممکن	است	
تمــام	عمر	يك	نفر	به	تخصص	در	يکی	

از	رشته	های	منطق	اختصاص	داده	شود.	
ضمن	اين	که	چيزهايی	که	معتقديم	بايد	
يك	دانشجوی	فلسفه	به	خصوص	فلسفه	
تحليلی	از	منطق	بداند،	کم	نيست.	آن	ها	
بايد	همه	اين	ها	را	بدانند	تا	بعد	به	ســراغ	

مسائل	تخصصی	خود	بروند.	
نکته	جالب	اين	اســت	که	غربی	ها	اين	
کار	را	کردنــد	اما	از	منطق	ارســطو	هم	
دست	نکشيدند.	يعنی	بازگشت	به	گذشته	
دارند.	اين	که	گذشــتگان	چــه	کردند	و	
اشکاالتشــان	چه	بوده،	کاری	است	که	
دارند	سال	ها	انجام	می	دهند.	ببينيد	ما	در	
قرن	دوم،	ســوم	و	چهارم	ترجمه	ارغنون	
را	داريم	و	در	ســال	های	اخير	هم	ترجمه	
ديگری	از	آن	شده	اســت.	در	تمام	اين	
سال	ها	ما	کاری	نکرديم	و	آن	ها	خودشان	
را	ميراث	خــوار	يونان	می	دانند	و	حتی	آن	
مقدار	حقی	که	ما	داريم	در	انتقال	منطق	از	
يونان	به	اروپا	هم	همت	به	خرج	می	دهند	
ولی	خب	حاال	متوجه	شده	اند	و	به	مسائل	
منطق	اســالمی	هــم	می	پردازند.	آن	ها	
چندين	و	چند	بار	به	تمام	زبان	های	شان،	
آلمانی،	فرانســه،	انگليســی،	دوباره	به	
ترجمه	دقيق	تر	آثار	پرداخته	و	اشکاالت	
ترجمــه	قديم	را	برطــرف	می	کنند.	آن	
رشــته	کار	هم	تمام	نشده	اســت.	همين	
اواخر	انجمن	ما	چهارده	جلد	کتاب	خريد	
که	هر	کدام	هفتصد	يا	هشــتصد	صفحه	
اســت	و	فقط	تاريخ	منطق	است؛	تاريخ	
منطق	در	قــرون	مختلف،	ازجمله	تاريخ	
منطق	در	اســالم	را	فردی	به	نام	تونی	
استريت	نوشته	است	و	بعضاً	ضعيف	است	
ولی	تقصير	ماست،	اگر	ضعيف	است	چرا	

ما	خود	پا	پيش	نگذاشته	ايم؟!	
اما	درباره	منطق	سنتی	خودمان.	من	آن	
چه	راجع	به	انگليسی	است	دارم	می	گويم.	
سی	ســال	قبل	نيکالس	رشر	آمد	و	به	
قول	خودش	ســيزده	چهارده	ســال	را	
صرف	تحقيق	در	منطق	اسالمی	کرد	و	
ضابطه	بندی	و	صورت	بندی	هم	از	منطق	
زمان	و	موجهــات	کرد	و	بعد	خود	او	اين	
کار	را	رها	کرد.	دليلش	اين	بود	که	کسی	
به	کار	او	عالقه	نشــان	نداد.	اما	عجيب	
است	که	در	هفت	يا	هشت	سال	گذشته	
يك	مرتبه	گروهی	از	منطق	دانان	غربی	

سی سال قبل
 نیکالس رشر

 سیزده چهارده سال را 
صرف تحقیق 

در منطق  اسالمی کرد.



37

که	با	بعضی	شان	آشــنايی	داريم،	به	آثار	
منطقــی	ما	عالقه	مند	شــده	و	به	حدی	
عالقه	شان	شديد	شــده	که	زبان	عربی	
ياد	گرفته	و	خــوب	هم	ترجمه	می	کنند.	
ترجمه	های	 انصافاً	 ترجمه	هايشان	 يعنی	
خوبی	اســت	و	مشخص	است	که	خوب	

کار	می	کنند	و	عالقه	دارند.	

تدریس منطق قدیم در ایران 
ناکارآمد است

	1334 در	 طـور؟	 چـه	 ايـران	 در	 امـا	
کتـاب	مدخل	منطـق	صـورت	از	مرحوم	
مصاحـب	چاپ	شـد	و	تـا	نزديك	انقالب	
می	توانستيد	نسـخه	های	اين	کتاب	را	در	
کتابخانه	هـا	پيداکنيـد	و	تـا	آن	جا	که	من	
اطـالع	دارم	در	آن	زمـان	ايـن	باالتريـن	
کاری	بود	که	در	خاورميانه	و	کشـورهای	
اطـراف	انجام	شـده	بود	و	کتابـی	بود	که	
مقـدار	مهمی	از	وقت	دکتر	غالمحسـين	
مصاحـب	را	گرفت.	اگر	کتـاب	را	ببينيد،	

از	لحـاظ	تدويـن	کار	عجيبی	اسـت.	
بعـد	از	انقـالب،	جريانـات	تغييـر	کـرد،	
رياضـی	 منطـق	 دوره	هـای	 	IPM در	
تشکيل	شـد.	در	دانشـکده	الهيات	دوره	
گرايـش	منطق	تشـکيل	شـد،	در	تربيت	
مـدرس	هميـن	طـور،	در	گروه	فلسـفه	
هـم	 شـريف	 صنعتـی	 دانشـگاه	 علـم	
هميـن	طـور.	کسـانی	کـه	گرايش	های	
منطـق	بودنـد،	منطق	جديـد	را	زياد	ياد	
بعضـی	 و	 می	خواندنـد	 و	 می	گرفتنـد	
فارغ	التحصيالن	شـان	بـه	خـارج	رفتنـد	
و	االن	از	بهتريـن	مدرسـان	مـا	هسـتند	
و	به	ايشـان	افتخـار	می	کنيـم	اما	باعث	
تأسـف	اسـت	که	در	کل	فلسفه،	مثاًل	در	
دانشـگاه	تهـران	ده	واحد	منطق	سـنتی	
و	دو	واحـد	منطـق	جديد	گذاشـتند.	اين	
دو	واحـد	منطـق	جديـدی	که	بـه	آن	ها	
يـاد	می	دهند	را	بايد	در	دوره	دبيرسـتان	
بـه	دانش	آموزان	مـان	يـاد	بدهيـم.	ايـن	
چـه	برنامه	ريـزی	بـود	کـه	وزارت	علوم	
کتـاب	 دبيرسـتان	ها	 چـرا	 داد؟	 انجـام	
بـه	حـدی	ضعيـف	اسـت	 منطق	شـان	
کـه	منطق	صـوری	را	بـه	طنز	به	اسـم	
ديگـری	می	خواننـد؟	آن	هـم	رشـته	ای	
کـه	می	توانـد	ايـن	قـدر	جالـب	باشـد	

و	اسـاس	بسـياری	از	مسـائل	هوشـی،	
بسـياری	از	بازيهـا	و	امـور	کامپيوتـری،	
ماننـد	نرم	افـزار	اسـت.	االن	منطـق	و	
مهـم	 رشـته	های	 از	 يکـی	 کامپيوتـر	
اين	طـور	 چـرا	 نمی	دانـم	 مـن	 ماسـت.	
می	توانـم	 ولـی	 کرده	انـد	 برنامه	ريـزی	
ايـن	را	بگويـم	کـه	شـايد	معلـم	کـم	

داشـته	اند.	
البته	يك	حسن	هم	داشت،	در	ده	واحد	
می	کنند؟	 چه	 استادها	 قديم	 منطق	
ناچارند	بروند	مقداری	اشارات	و	تنبيهات	
چاره	ای	 و	 بدهند	 درس	 عربی	 متون	 و	
جز	اين	ندارند،	برای	پر	کردن	ده	واحد	
يا	بايد	خودشان	را	تکرار	کنند	که	خسته	
ديگر	 کار	 بايد	 يا	 و	 می	شود	 کننده	
بکنند.	نتيجه	اين	شد	که	ما	در	جاهايی	
دانشجويانی	پيدا	کرديم	که	بتوانند	زبان	
عربی	بخوانند	و	تا	حدی	به	ابزار	منطق	
جديد	مسلط	بشوند	و	در	اين	متون	کار	
داريم	 کسانی	 خوشبختانه	 يعنی	 بکنند،	
همدلی	 با	 قديم	 منطق	 روی	 دارند	 که	

ولی	نقادانه	کار	می	کنند.	
کارهايـی	 بگويـم	 هـم	 را	 نکتـه	 ايـن	
منطـق	 روی	 غربـی	 منطق	دانـان	 کـه	
مـا	انجـام	می	دهنـد	خالـی	از	اشـکال	
نيسـت.	يـك	نمونـه	اش	را	آقـای	دکتر	
از	 معصومـی	شـاهد	بودنـد	کـه	يکـی	
ايـن	منطق	دانـان	مهـم	مقالـه	ای	تحت	

چرا کتاب منطق دبیرستان ها به 
حدی ضعیف است

 که منطق صوری را 
به طنز به

 اسم دیگری می خوانند؟

عنـوان	»ابن	سـينا	و	سـايت	نورتـروپ«	
ابن	سـينا	 از	 را	 مثالـی	 خواسـته	 دارد،	
شـتاب	دهنده	ها	 کـه	 بگويـد	 و	 بگيـرد	
و	سـايت	نورتروپ	براسـاس	ايـن	مثال	
اشـتباه	 را	 متـن	 امـا	 شـده	اند	 سـاخته	
می	گويـد	 وقتـی	 يـا	 خوانده	اسـت.	
جهان	هـای	 از	 ايرانـی	 منطق	دانـان	
اشـتباه	 نداشـته	اند،	 اطالعـی	 ممکـن	
کرده	اسـت،	مـا	بـرای	اين	مثـال	نقض	
واضـح	داريـم.	يـا	وقتـی	می	گويـد	کـه	
ادات	اطـالع	چندانـی	 از	دامنـه	 آن	هـا	
و	 می	گويـد	 راسـت	 هـم	 نداشـته	اند،	
ابن	سـينا	 دعـوای	 زيـرا	 اشـتباه،	 هـم	
بيشـتر	بـر	سـر	ايـن	اسـت	کـه	زبـان	
طبيعـی	 زبـان	 بـر	 ارسـطويی	 منطـق	
زبـان	 ايـن	 در	 وقتـی	 و	 اسـت	 متکـی	
و	 داشته	باشـيد	 منطقـی	 ادات	 طبيعـی	
ضـرورت	امـکان	و	ادات	زمـان	را	هـم	
اضافـه	کنيـد،	بايـد	بدانيـد	کـه	پيش	و	
پـس	کـردن	ايـن	ادات،	معنـی	را	تغيير	
می	دهـد	و	ايـن	چيـزی	اسـت	کـه	ابن	
ابـن	 شـايد	 شده	اسـت.	 متوجـه	 سـينا	
سـينا	اوليـن	کسـی	اسـت	کـه	متوجـه	
شـده	و	بـه	تحقيـق	گفته	انـد	کـه	ايـن	

نکتـه	در	ارسـطو	هـم	نيسـت.	
را	هميـن	جـا	 در	هـر	صـورت	حرفـم	
تمـام	می	کنـم	و	اميـدوارم	بـه	توجهـی	
کـه	االن	فارغ	التحصيـالن	مـا	در	داخل	
و	خـارج	بـه	اين	موضـوع	می	کننـد.	در	
ضمـن	مـا	انجمن	علمی	منطق	درسـت	
کرده	ايـم	اما	روی	دسـتمان	مانده	اسـت	
در	 نداريـم.	 امکاناتـی	 هيـچ	 چـون	
بعضـی	انجمن	هـا	افـراد	خيـری	کمك	
می	کننـد	ولـی	فکـر	نکنـم	آدم	خيـری	
پيـدا	شـود	کـه	بـه	مـا	سـهم	امـام	و	
وجوهـات	شـرعی	بدهـد.	در	هر	صورت	
موسسـه	پژوهشـی	حکمـت	و	فلسـفه،	
آقـای	دکتـر	خسـروپناه	و	آقـای	دکتـر	
موافقـت	 و	 کـرده	 محبـت	 حميـدزاده	
برپاکنيـم	 را	 جلسـاتی	 چنيـن	 کردنـد	
و	هـر	چهارشـنبه	آخـر	مـاه	سـخنرانی	
داريـم.	بـاز	تشـکر	می	کنـم	از	مؤسسـه	
پژوهشـی	حکمـت	و	فلسـفه	و	اميدوارم	
همچنـان	تـا	جايی	کـه	می	تواننـد	با	ما	

بسـازند.	متشـکرم.		
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فلسفه و کتاب 
نشانه های امید به 

ساخنت آینده هستند
کتــاب	 و	 فلســفه	 بيــن	
رابطــه	ای	نزديــك	اســت؛	
اين	کــه	 نــه	 هــم	 آن	
فلســفه	متوســل	بــه	کلمــات	
تــا	 می	شــود	 عبــارات	 و	
نظراتــش	را	بيــان	کنــد	و	
کتــاب	هــم	باالخــره	بــا	
مفاهيــم	نوشــتاری	ســر	و	
از	 قرابــت،	 ايــن	 دارد.	 کار	
ايــن	لحــاظ	نيســت.	قرابــت	
اصلــی	از	ايــن	لحــاظ	اســت	
ــت	و	 ــی	اس ــفه،	آت ــه	فلس ک
ــت.	 ــده	اس ــم	آين ــاب	ه کت
دســت		 بــه	 کــه	 کتابــی	
يــك	 بــه	 می	گيريــد،	
می	دهــد	 نشــان	 معنايــی	
آينــده	 بــه	ســاختن	 کــه	
ــه	 ــد	ب ــد	و	معتقدي ــد	داري امي
آينــده	 می	شــود	 اين	کــه	
را	طراحــی	کــرد	و	راجــع	
ــفه	 ــرد.	فلس ــر	ک ــه	آن	فک ب
ــت.	 ــور	اس ــن	ط ــم	همي ه
فلســفه	امکانــات	آتــی	بشــر	
و	 می	کنــد	 جســت	وجو	 را	
الزامــًا	حرکــت	از	شــناخته	ها	
نيســت	 ناشــناخته	ها	 بــه	

ناشناخته	هاســت.	 خــود	 از	 حرکــت	 بلکــه	
منظــور	از	تأملــی	کــه	می	گوينــد،	تأمــل	دربــاره	
ــه	 ــت	ک ــن	رو	اس ــت	و	از	همي ــوالت	اس مجه
ــاص	 ــاد	خ ــفی	و	ابع ــات	فلس ــراد،	حي ــه	اف هم
فلســفی	را	متوجــه	نمی	شــوند	و	می	پرســند	

»فلســفه	بــه	چــه	درد	مــی	خــورد؟«	

فلسفه، تعیین درد می کند
فلســفه	بــه	هيــچ	درد	نمی	خــورد،	فلســفه،	
و	مســأله	می	کنــد.	می	خواهــد	 درد	 تعييــن	
دهــد،	 تشــخيص	 را	 مســائل	 خــودش	
ــن	تشــخيص	 ــد،	اي ــد	دردی	را	دواکن نمی	خواه
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــازد.	قوم ــده	را	می	س ــائل،	آين مس
و	 تمــام	هــّم	 و	 نمی	دهــد	 اهميــت	 تفکــر	
کوشــش	او	ايــن	اســت	کــه	عقلــش	را	مطابــق	
ــت.	 ــد	داش ــده	نخواه ــد،	آين ــمش	بکن ــا	چش ب
ــات	 ــه	امکان ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــده	در	مواقع آين

ــم.	 ــر	کني ــدی	فک بع
باشــيم،	 واقع	بين	تــر	 اين	کــه	 بــرای	 حــاال	
ــائل	 ــم	و	مس ــود	را	ببيني ــات	موج ــد	امکان باي
موجــود	را	بشناســيم	تــا	بتوانيــم	احتمــااًل	
ــن	 ــا	همي ــم.	ت ــن	کني ــی	را	تعيي ــات	آت امکان
ــم	 ــن	ه ــتر	از	اي ــيم	و	بيش ــن	باش ــد	واقع	بي ح
نمی	خواهــم	بگويــم.	بنــده	در	کالس	هايــی	
ــس	 ــال	تدري ــاه	س ــل،	پنج ــش	از	چه ــه	بي ک
ــه	اين	کــه	فلســفه	غــرب	 کــرده	ام،	مشــهورم	ب
تدريــس	می	کنــم.	بگذريــم	کــه	فلســفه	بــرای	
مــن،	خيلــی	هم	غــرب	و	شــرق	نــدارد.	تعمق	و	
تعقــل	واقعــی	دربــاره	هــر	مســأله	ای	که	باشــد،	

ــا	 ــد	فلســفه	باشــد.	ب می	توان
ايــن	تعريــف،	چنــد	نکتــه	ای	
ــا	را	 ــم	و	آن	ه عــرض	می	کن
ــم.	 ــروع	می	کن ــا	دکارت	ش ب
دســتور	 اوليــن	 در	 دکارت	
بــه	 می	گويــد:	 »روش«	
ــز	 ــح	و	متماي ــورات	واض تص
تصــوری	 و	 کنيــد	 توجــه	
متمايــز	 و	 واضــح	 کــه	 را	
و	 نکنيــد	 قبــول	 نيســت،	
از	 می	گويــد	 بالفاصلــه	
ــن	و	 ــبق	ذه ــتابزدگی،	س ش
بپرهيزيــد.	 تمايالت	تــان	
برای	بنــده	اين	قســمت	دوم	
دســتور	اول	دکارت	مهمتر	از	
قســمت	اول	اســت.	تصورات	
ــه	دکارت	 ــز	ک ــح	متماي واض
ــد،	 ــرار	می	ده ــم	ق ــار	ه کن
ــدارد؛	 ــی	ن ــم	همخوان ــا	ه ب
تصــور	واضــح،	يــك	تصــور	
ــز	دو	 ــور	متماي ــت	و	تص اس
ــمت	 ــن	قس ــه	اي ــور،	ب تص
اشــکال	دارم	ولــی	وقتــی	
از	 می	گويــد	 مــن	 بــه	
ــن	و	 ــبق	ذه ــتابزدگی،	س ش
ــرف	 ــز،	ح ــت	بپرهي تمايالت
می	زنــد،	 عميقــی	 بســيار	
يعنــی	مصــادره	بــه	مطلــوب	
کــه	 چيــزی	 آن	 نکــن.	

فلسفه 

تعيين درد 

مي کند

دکتر کریم مجتهدی
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حــق	 می	خواهــی	 خــود	
بشــناس،	 را	 حــق	 نــدان،	

کــن.	 جســت	وجو	
ــن	 ــبق	ذه ــه	از	س ــی	چ يعن
ذهنيــات	 يعنــی	 بپرهيــز؟	
ــن	 ــه	در	ذه ــی	ک و	چيزهاي
داری	و	حتــی	بــه	نظــرت	
بــه	 می	آينــد،	 يقينــي	
ــه	 ــورد.	ب ــد	خ دردت	نخواه
نظــر	مــن	ايــن	بخــش،	
مهمتريــن	قســمت	دکارت	
ايــن	 او	 البتــه	 اســت.	
فلســفه	 را	دربــاره	 نــکات	
دربــاره	 بلکــه	 نمی	گويــد	
می	گويــد،	 علــم	 روش	
ــم	دو	 ــفه	و	عل ــرای	او	فلس ب
تــا	نيســت.	جســت	وجوی	
ــه	در	 ــم	از	اين	ک ــت	اع درس
ــی	 ــا	عين ــی	ي ــب	ذهن مطال
باشــد،	بــرای	دکارت	تفاوتــی	
از	 علــوم	 همــه	 نــدارد،	
فرضيــات	و	ذهنيــات	شــروع	
ايــن	 از	 دکارت	 می	شــوند.	
لحــاظ	کــه	در	ايــن	روش	
ــه	فلســفه	بلکــه	 ــه	تنهــا	ب ن
بــه	علــوم	جديــد	توجــه	
و	 رياضــی	 می	کنــد،	روش	
در	 رياضــی	 روش	 اعمــال	
جهــان	خارجــی	را	نشــان	

	. هــد می	د
می	دانيــد	کــه	دکارت،	جوهــر	جســمانی	را	
ــه	 ــداد،	هندس ــد.	امت ــت	می	دان ــداد	و	حرک امت
اســت	و	حرکــت،	مکانيــك	اســت.	او	صريحــًا	
ــت	 ــان	را	درس ــی	جه ــر	می	خواه ــد	اگ می	گوي
بشناســی،	جهــان	را	هندســی	و	مکانيکــی	
بشــناس.	هندســی-	مکانيکــی	هــم	يعنــی	
رياضــی	و	اين	کــه	رياضــی	را	دربــاره	ايــن	
ــا	 ــری؛	ت ــه	کار	بب ــی	ب ــود	طبيع ــان	موج جه
ــم	 ــودت	ه ــمانيات	خ ــاره	جس ــه	درب ــدی	ک ح
می	توانــی	آن	را	بــه	کار	ببــری.	جســمانيات	
ــی	 ــی-	مکانيک ــرای	دکارت	هندس ــم	ب ــا	ه م
ــم	 ــت	و	عل ــه	اس ــی	هندس ــت.	کالبدشناس اس
ــا	اين	هــا	 وظايــف	االعضــاء	مکانيــك	اســت.	ب

می	توانيــم	جســم	خــود	را	بشناســيم.	

در عرص جدید فلسفه و علوم به هم 
نزدیک شده اند

ــا	 ــه	در	اين	ج ــن	نکت ــر	اي ــن	از	ذک ــرض	م غ
ــم	يکــی	از	مشــخصات	 ــه	بگوي ــن	اســت	ک اي
اصلــی	فلســفه	در	عصــر	جديــد	-	يعنــی	آن	چــه	
ــی	شــناخته	می	شــود،	 ــوان	فلســفه	غرب ــه	عن ب
از	فرانســيس	بيکــن	بــه	بعــد،	دکارت،	احتمــاال	
اســپينوزا،	بــه	خصــوص	اليتنيــز،	مــور،	کانــت	
و	غيــره-	ايــن	اســت	کــه	نمی	دانيــم	در	عصــر	
ــه	 ــار	ب ــه	ناچ ــد	ب ــوم	جدي ــد	فلســفه	و	عل جدي
ــی	در	 ــران،	حت ــده	اند.	در	اي ــك	ش ــم	نزدي ه
ــوش	 ــان،	فرام ــی	خودم ــای	تخصص کالس	ه
ــم	و	 ــد	کني ــب	را	قي ــن	مطل ــه	اي ــم	ک می	کني

کنيــم	 بحــث	 آن	 دربــاره	
آن	 بــه	 را	 دانشــجويان	 و	
اغلــب	 در	 بديــم.	 توجــه	
ــن	 ــس	بيک ــای	فران کتاب	ه
لغــت	 فيلســوف،	 به	جــای	
دانشــمند	آورده	شده	اســت؛	
ــام	 ــای	ع ــه	معن ــمند	ب دانش
کلمــه،	در	خــود	آثــار	دکارت	
جــای	 بــه	 گاهــی	 هــم	
ــوف،	 ــوی	فيلس ــت	فرانس لغ
دانشــمند	آورده	شده	اســت.	
نزديکــی	 رو،	 هــر	 بــه	
ــای	 ــد	و	روش	ه ــوم	جدي عل
ــفه	 ــا	فلس ــد	ب ــی	جدي علم
فلســفی،	 روش	هــای	 و	
تفکــر	 مميــزات	 از	 يکــی	
عصــر	جديــد	اســت.	بــه	
بيــان	ديگــر،	عقربــه	ذهنــی	
وســطی	 قــرون	 متکلــم	
ميــان	وحــی	و	عقــل	اســت	
اين	هــا	 بيــن	 ذهنــش	 و	
يــا	 می	کنــد؛	 حرکــت	
ــه	 ــب	ب ــن	مطال ــرای	تببي ب
ــا	 ــی	رود	و	ي طــرف	وحــی	م
ــه	ســمت	عقــل	مــی	رود	و	 ب
يــا	ســعی	می	کنــد	ميــان	
ايجــاد	 تعــادل	 دو	 ايــن	
کنــد.	آگوســتينوس	فقــط	
ــی	رود	 ــی	م ــرف	وح ــه	ط ب
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ــد	 ــرار	می	ده و	آن	را	اصــل	ق
و	شــايد	عقــل	بعــداً	در	درجــه	

دوم	قــرار	بگيــرد.	
ــد	 ــن	معتق ــکات	اريج ژان	اس
اســت	عقــل	اســت	کــه	بايــد	
ــه	 ــد.	خالص ــن	کن راه	را	تعيي
کــه	عقربــه	ذهــن	ايشــان	
ــان	 ــل	نوس ــی	و	عق ــن	وح بي
دارد.	عقربــه	ذهنــی	فيلســوف	
عصــر	جديــد،	فرانــس	بيکــن،	
بيشــتر	 همــه	 از	 دکارت،	
غيــره	 و	 کانــت	 اليبنيتــز،	
ــد	و	کالم	 ــوم	جدي ــان	عل مي
بــه	 يعنــی	 اســت.	 ســنتی	
ــل،	کالم	 ــی	و	عق ــای	وح ج
ــرار	 ــد	ق ــوم	جدي ــنتی	و	عل س
ــوفان	 ــه	فيلس ــد.	البت گرفته	ان
ــاظ	 ــن	لح ــه	از	اي ــزرگ	ک ب
اول	 درجــه	 در	 را	 اليبنيتــز	
ــال	 ــه	دنب ــم،	ب ــرار	می	ده ق
ــن	 ــن	بي ــادل	بنيادي نوعــی	تع
ــی	 ــتند.	هماهنگ ــا	هس اين	ه
اليبنيتــز،	 بنيــاد	 پيشــين	
ــرای	 فقــط	کوششــی	اســت	ب
ــن	شــناخت	 ــادل	بي ايجــاد	تع
تجربــی	علمــی	از	نــوع	جديــد	
و	اعتقــادات	ســنتی	از	نــوع	
ــر	 ــه	اگ ــد	ک کالم.	او	می	فهم
تخطــی	کــرده	و	ايــن	رابطــه	
نکنــد،	 بيــان	 درســت	 را	
احتمــااًل	بــه	فرهنــگ	انســانی	
ــم	 ــد.	نمی	تواني ــه	می	زن صدم
بگوييــم	او	صرفــًا	کار	تجربــی	
ــور	 ــد،	همان	ط ــی	می	کن علم
بگوييــم	 نمی	توانيــم	 کــه	
ــی	 ــًا	کار	کالم ــز	صرف اليبنيت

	. می	کنــد
نکنيــد	اليبنيتــِز	 فرامــوش	
اصلــی،	برخــالف	گفتة	راســل	
فقــط	اليبنيتــزی	نيســت	کــه	
ــه	 ــه	بلک ــق	پرداخت ــه	منط ب
ــا	 آن	اليبنيتــزی	اســت	کــه	ب
ــك	 ــك	و	فيزي ــن،	دينامي بيک
ضمــن	 در	 امــا	 کارکــرده	
می	دانــد	کــه	ايــن	تعــادل	

ــول	 ــفه	اش	ح ــام	فلس ــرود	و	تم ــن	ب ــد	از	بي نباي
ــان	 ــراث	انس ــنتی	ت ــت؛	کالم	س ــور	اس ــن	مح اي
اســت.	فــرض	بفرماييــد	حتــی	اگــر	دکارت	منطــق	
صــوری	و	فلســفه	ارســطو	را	کنــار	گذاشــته	)چــون	

بيشــتر	دوره	هــای	آخــر	عصــر	جديــد	ضــد	ارســطو	
ــت	و	 ــا	کرده	اس ــطو	را	احي ــز	ارس ــتند(،	اليبنيت هس
بــه	معنايــی	در	قــرن	هجدهــم	او	ارســطويی	اســت.	
ــوه	و	 ــام	ق ــه	ن ــرده	ب ــدا	ک ــطو	پي ــه	ارس ــی	ک اصل
ــه	آســانی	از	ذهــن	انســان	دور	نمی	شــود.	 فعــل،	ب
بزرگ	تريــن	کشــفی	کــه	در	فلســفه	شــده،	هميــن	
ــدای	عرايضــم	 ــت.	در	ابت ــل	اس ــوه	و	فع ــأله	ق مس
ــده	را	جســتجو	 ــات	آين ــه	فيلســوف	امکان ــم	ک گفت
آن	چــه	 می	کنــد	 جســت	وجو	 يعنــی	 می	کنــد.	
ــت	 ــد	فعلي ــه	می	توان ــت،	چگون ــوه	اس ــروز	بالق ام
پيــدا	کنــد.	اليبنيتــز	خــوب	می	دانــد	کــه	دارد	چــه	

می	کنــد.	
نمونــه	جديدتــری	کــه	شــايد	بــه	علــت	شــهرتش	
بيشــتر	مــورد	توجــه	شــما	واقــع	شــود،	کانت	اســت.	
ــو	 ــض	را	از	ن ــل	مح ــادی	عق ــل	اول	نق ــر	فص اگ
بررســی	کنيــد،	چيــز	عجيبــی	می	بينيــد.	در	آن	جــا	
ــه	ای	 ــه	مرحل ــا	ب ــم	م ــرن	هجده ــد:	»در	ق می	گوي
رســيديم	کــه	فقــط	علــم	جديــد	اســت	کــه	توافــق	
ــد	 ــه	اش	می	گوي ــن	را	در	مقدم ــد«	اي اذهــان	می	کن
ــن	 ــاال	م ــد.	ح ــه	شــروع	می	کن ــاب	را	اين	گون و	کت
ــزی	در	 ــه	چي ــم	چ ــم	بدان ــوفم	می	خواه ــه	فيلس ک

علــم	جديــد	و	فيزيــك	نيوتنی	
ــق	می	شــود	 ــه	موف هســت	ک
ــد؟	 ــق	کن ــا	را	مواف ــه	م هم
قانــون	 فــالن	 مجبوريــم	
فيزيکــی	را	قبــول	کنيــم	و	
قبــول	می	کنيــم،	ژاپنــی	و	
ايرانــی	هــم	نــدارد.	ولــی	
چــه	چيــزی	در	بحث	هــای	
نيســت	 مــا	 مابعدالطبيعــه	
کــه	توافــق	اذهــان	را	ايجــاد	
نمی	کنــد؟	چــرا	بحث	هــای	
ــی	 ــت	جدل ــه	حال مابعدالطبيع
بــه	خــود	می	گيــرد؟	چــرا	
ــی	 ــتيم؟	يک ــق	نيس ــا	مواف م
فانــی	 نفــس،	 می	گويــد	
می	گويــد	 يکــی	 اســت،	
ــی	 ــرگ	باق ــد	از	م ــس	بع نف
می	گويــد	 يکــی	 اســت.	
انســان	آزاد	و	مختــار	اســت	و	
ــد،	 ــی	می	کن ــار	زندگ باالختي
انســان	 می	گويــد	 ديگــری	
آزاد	نيســت	و	بــر	طبيعــت،	
اســت.	 حاکــم	 ضرورتــی	
چــرا	ايــن	اختــالف	پيــش	

يــد؟	 می	آ
ــا	مطالعــه	کتــاب	 در	نتيجــه	ب
ــدم	 ــرايط	ماتق ــد	ش می	خواه
ــك	 ــد	فيزي ــد	مانن ــوم	جدي عل
نيوتــن	را	پيــدا	کنــد	و	آن	
ــر	 ــوع	ديگ ــرايط	ن ــت	ش وق
را	 ماوراءالطبيعــه	 يعنــی	
شــرح	کنــد	کــه	نمی	شــود	
ــه	 ــد.	ب ــد	ش ــق	نخواه و	تواف
می	آيــد،	 اخــالق	 ســراغ	
فقــط	اخالقــًا	می	توانيــم	در	
ــيم.	 ــق	برس ــه	تواف ــا	ب آن	ه
ــل	 مــن	نمی	گويــم	کانــت	قاب
قبــول	اســت،	اگــر	در	فيزيــك	
ــه	 ــت،	ب ــزل	هس ــن	تزل نيوت
فلســفه	 در	 اولــی	 طريــق	
ــت.	 ــزل	هس ــم	تزل ــت	ه کان
ولــی	 نــدارم	 شــکی	 مــن	
ــر	 ــه	اگ ــم	ک ــن	را	می	گوي اي
بخواهيــم	يــك	نمونــه	کامــل	
ــه	 ــاختار	معماری	گون دارای	س

آنچه که ما باید به یاد بیاوریم
 عشق به حقیقت است 

که فراموش کرده ایم،
 ُحّب حکمت است که فراموش کرده ایم. 

باید به یاد بیاوریم که فکر ما
 عاشق حکمت است، عاشق علم است، 

عاشق یادگیری است و ما غافلیم.
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ــان	 ــان	در	کل	جه ــر	انس از	فک
يــا	حداقــل	جهــان	غــرب	پيــدا	
کنيــم،	کانــت	اســت.	نمونــه	ای	
بــا	 مقدماتــش	 کــه	 اســت	
دارد.	 همخوانــی	 نتايجــش	
چــه	 دارد	 کــه	 می	دانــد	 او	
ــه	 ــه	مرحل ــه	ب ــد	و	مرحل می	کن
پيــش	می	آيــد،	يــك	فکــر	
ــت.	 ــد	اس ــط	و	قانون	من منضب
ــرف	اول	 ــوزش	ح ــاظ	آم از	لح
ــت	 ــه	کان ــد،	کســی	ک را	می	زن
ــك	 ــد	ي ــده	باش ــوب	خوان را	خ
ــه	 ــی	ک ــردن	از	کس ــر	و	گ س
باشــد،	 نخوانــده	 را	 کانــت	
باالتــر	اســت.	مطمئــن	باشــيد.	
او	می	توانــد	فکــر	کنــد	و	ابعــاد	

ــد.	 ــائل	را	ببين مس

برای افالطون یادگیری، 
یادآوری است

در	انتهــا	می	خواهــم	بعــد	از	
ايــن	کــه	از	دکارت	اســم	بــردم،	
از	فيلســوفی	بزرگتــر	از	دکارت،	
بيکــن	 فرانســيس	 و	 کانــت	
افالطــون	 او،	 و	 ببــرم	 اســم	
از	نظريــه	 افالطــون	 اســت.	
تــذکار	بــرای	مــا	صحبــت	
يــادآوری.	 نظريــه	 می	کنــد؛	
اگــر	بخواهيــم	آن	را	خيلــی	
ــن	 ــور	اي ــم،	منظ ــاده	بگويي س
ــه	 ــق	را	ب ــا	حقاي ــه	م ــت	ک اس
يــاد	بياوريــم.	حقايــق	در	ذهــن	
مــا	ازلــی	و	ابــدی	خواهنــد	
ــه	 ــن	ک ــل	از	اي ــا	قب ــود.	م ب
ــی	 ــم	افالطون ــان	بيايي ــه	جه ب
در	 حقايــق	 يعنــی	 هســتيم،	
ــه	 ــوه	ک ذهــن	ماســت.	آن	بالق
گفتــم	اين	جــا	هــم	صــدق	
ــق	 ــن	حقاي ــاال	اي ــد.	ح می	کن
ــه	 ــرور	ب ــه	م ــدی	ب ــی	و	اب ازل
يــاد	مــا	می	آينــد.	مــا	آن	هــا	را	
ــم	 ــا	عل ــم،	م ــوش	کرده	اي فرام
بــه	 کرده	ايــم،	 فرامــوش	 را	
ــد.	 ــان	می	آين ــه	يادم ــرور	ب م
يادگيــری،	 افالطــون	 بــرای	

ــتاد	 ــقراط،	اس ــش	س ــام	کوش ــت.	تم ــادآوری	اس ي
ــدارم	 ــزی	ن ــن	چي ــه	»م ــوده	ک ــن	ب ــون،	اي افالط
ــادرم	 ــغل	م ــن	ش ــم.	م ــاد	بده ــما	ي ــه	ش ــه	ب ک
را	دارم،	او	مامــا	بــود؛	همان	طــور	کــه	مــادرم	
بــه	خانم	هــا	کمــك	می	کــرد	بچه	هايشــان	را	
ــك	 ــان	کم ــه	اذه ــم	ب ــن	ه ــد،	م ــا	بياورن ــه	دني ب
می	کنــم	کــه	حقايــق	پنهانــی	را	بــه	يــاد	بياورنــد.«	
ــده	 ــذکار	دي ــن	ت ــه	ای	از	اي ــون	نمون ــاله	من در	رس
ســوال	 چنــد	 غالم	بچــه	ای	 از	 کــه	 می	شــود	
ــه	 ــك	قضي ــود	ي ــادر	می	ش ــه	ق ــد.	غالم	بچ می	کنن
ــش	 ــول	در	ذهن ــون	اص ــد	چ ــل	کن ــی	را	ح هندس
ــن	 ــرا	اي ــيد	»چ ــت	بپرس ــی	اس ــط	کاف هســت.	فق

ــت؟« ــوری	اس ــن	ط ــط	اي خ

فلسفه، ُحّب حکمت است که ما 
فراموش کرده ایم 

عرايــض	خــودم	می	خواهــم	 انتهــای	 در	 مــن	
بگويــم	آيــا	در	ايــن	يــادآوری	مــا	فقــط	يــك	قضيه	
هندســی	اقليدســی	را	بايــد	بــه	يــاد	بياوريــم؟	آيا	در	
ايــن	يــادآوری	مــا	بايــد	بــه	يــاد	بياوريــم	کــه	آب	
در	صفــر	درجــه	منجمــد	می	شــود	و	در	صــد	درجــه	

بــه	جــوش	می	آيــد؟	تمــام	بحــث	ايــن	اســت	کــه	
ــز	 ــه	چي ــن	ک ــاورم؟	اي ــاد	بي ــه	ي ــن	را	ب ــن	اي م
چنــدان	بزرگــی	نيســت.	تجربــه	هــم	هميــن	را	بــه	
مــن	نشــان	می	دهــد.	بــه	عقيــده	مــن	ايــن،	ظاهــر	

ــه	 ــان	اســت.	آن	چــه	ک جري
ــم،	 ــاد	بياوري ــه	ي ــد	ب ــا	باي م
ــه	حقيقــت	 هميــن	عشــق	ب
فرامــوش	 کــه	 اســت	
کرده	ايــم،	ُحــّب	حکمــت	
فرامــوش	 کــه	 اســت	
ُحــّب	 فلســفه،	 کرده	ايــم.	
ــن	 ــا	همي حکمــت	اســت.	م
و	 کرده	ايــم	 فرامــوش	 را	
هميــن	را		بايــد	بــه	يــاد	
يــاد	 بــه	 تــازه	 بياوريــم.	
مــا	 فکــر	 کــه	 بياوريــم	
اســت،	 حکمــت	 عاشــق	
اســت،	 علــم	 عاشــق	
اســت	 يادگيــری	 عاشــق	
در	 مــا	 غافليــم،	 مــا	 و	
ــتيم.	آن	 ــيان	هس ــك	نس ي
ــاد	 ــه	ي ــد	ب ــه«	را	باي »يقظ
ــا	در	 ــی	چيزه ــم.	خيل بياوري
ــه	 ــد	ب ــه	باي ــت	ک ــا	هس م

يــاد	آورده	شــود.	
تــذکار	 نظريــه	 واقــع	 در	
افالطـــــــون	فوق	العــاده	
ــه	از	لحــاظ	 ــم	اســت؛	چ مه
از	 تربيــت،	چــه	 و	 تعليــم	
ــی	 ــه	حت ــفه،	چ ــاظ	فلس لح
از	لحــاظ	علــوم	تجربــی.	
ــرم	در	 ــتيد	حاض ــر	خواس اگ
جلســات	تخصصــــــی	تر	
ــه	در	 ــم.	خاص ــت	کن صحب
ــه	 ــات	ک ــا	رياضي ــه	ب رابط
ــی	 ــم	ول ــه	ای	نمی	کني تجرب
ــگاه	 ــك	آزمايش ــان	ي ذهنم
اســت	کــه	می	ســازد،	بــه	
تحليــل	 و	 مــی	آورد	 يــاد	
می	کنــد.	همان	طــور	کــه	
ــا	 ــد	در	آن	ج ــت	می	گوي کان
ــاد	 ــه	ي ــد	ب ــه	باي ــه	ک آن	چ
ــت.	 ــت	اس ــّب	حکم آورد،	ُح
ــفه	 ــه	فلس ــق	ب ــن	عش همي
ــه	دانســتن	 اســت،	عشــق	ب
اســت.	يــادآوردن	هميــن	
روز	فلســفه	اســت،	افالطــون	
ايــن	را	از	مــا	می	خواســته	

اســت.		
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عنوان	
بنده	 صحبت	
وضعيـت	 »بررسـی	
فلسـفه	اخالق	در	ايران«	
اسـت.	ابتـدا	توضيح	کوتاهی	
و	 اخـالق	 فلسـفه	 بـه	 راجـع	
آن	چه	از	آن	مراد	اسـت،	عرض	
می	کنـم	و	بعـد	وضعيـت	کمی	
و	همچنيـن	شـأن،	جايـگاه	و	
اخـالق	 فلسـفه	 چالش	هـای	
و	جايـگاه	اخـالق	در	ايـران	را	

می	کنـم.	 عـرض	
مراد	بنده	از	فلسفه	اخالق	که	
عمومًا	هم	همين	اراده	می	شود،	
يکی	بحث	»تأمل	فلسفی	در	
اين	که	 و	 است	 هنجار«	 اصل	
هنجارمندی	 يا	 هنجاريت	
به	 که	 می	شود	 پيدا	 کجا	 از	
معروف	 اخالقی	 نظريه	های	
بحث	 ديگر	 بخش	 و	 است	
بيشتر	 که	 است	 »فرااخالق«	
مرتبط	 اخالق	 علم	 فلسفه	 به	
مانند	 مباحثی	 شامل	 و	 است	
وجودشناسی،	 معناشناسی،	
معرفت	شناسی	و	به	يك	معنا	

حتی	روانشناسی	می	شود.	
البته	در	خصوص	روانشناسـی	
هسـت	 مناقشـاتی	 اخـالق،	
بيشـتر	 کـه	 کسـانی	 ولـی	
التـزام	اخالقـی	در	 را	 غايـت	
بحث	هـای	 می	گيرنـد	 نظـر	

فرآينـد	 دربـاره	 اخالقـی	
جـزء	 هـم	 را	 التـزام	 ايـن	
فلسـفه	اخـالق	می	داننـد.	
بـا	توجـه	بـه	ايـن	طيـف	
بـه	 نگاهـی	 مسـائل،	 از	
اخـالق	 فلسـفه	 وضعيـت	
در	ايـران	معاصـر	می		اندازم	
يعنـی	بـه	همين	ده	سـال	گذشـته	اشـاره	می	کنـم	چون	
اگـر	بـه	کل	تاريـخ	ايـران	برگرديـم،	نـگاه	بـه	تاريـخ	
فلسـفه	اخـالق	خيلی	دشـوار	اسـت.	در	بحـث	کّمی	هم	

نمی	کنـم.	 توقـف	 خيلـی	

فلسفه اخالق در این دهه رو به رشد بوده و 
استقبال از آن زیاد است

در	چنـد	سـال	اخيـر	بحث	هـای	فلسـفه	اخالق	گسـترش	
نسـبتًا	خوبی	داشـته	و	بعضی	رشـته	های	تخصصـی	مانند	

بررسی وضعيت

 آموزش و پژوهش فلسفه اخالق 

در ایران

دکتر محسن جوادی
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فلسـفه	اخـالق	در	کارشناسـی	ارشـد	و	
دکتـری	در	بعضـی	دانشـگاه	ها	برگـزار	
و	 هسـتند	 توسـعه	 حـال	 در	 و	 شـده	
دانشـجويان	زيـادی	را	جـذب	کرده	انـد	
رشـته	هايی	 سـرفصل	های	 در	 و	
مثـل	فلسـفه	و	حکمـت	اسـالمی	هـم	
کـه	 گرفـت	 صـورت	 اصالحيه	هايـی	
مثـال	دو	واحد	فلسـفه	اخـالق	تبديل	به	

چهـار	واحـد	شـد	و	غيـره.	
بـه		هـر	رو،	چنيـن	تغييراتی	در	راسـتای	
توسـعه	آموزش	فلسـفه	اخـالق	صورت	
گرفـت.	آموزش	هـای	آزاد	زيادی	هم	در	
ايـن	چند	سـال	در	خـارج	از	دانشـگاه	ها	
شـروع	شده	اسـت	و	در	عناوينـي	چـون	
فرااخـالق	و	فلسـفه	اخـالق	ارائـه	داده	
در	حـوزه	 اسـت.	 کـه	خـوب	 می	شـود	
پژوهـش	غيـر	از	پايان	نامه	هايـی	که	در	
رشـته	فلسـفه	اخـالق	گرفته	می	شـود،	
در	رشـته	های	ديگـری	چـون	فلسـفه	و	
فلسـفه	تطبيقـی،	موضوعـات	مربوط	به	
فلسـفه	اخـالق	حجـم	قابـل	توجهی	از	
پايان	نامه	هـا	را	تشـکيل	می	دهـد	که	از	

ايـن	جهـت	هم	مطلـوب	اسـت.	بعضی	
افـراد	بـه	برخـی	اخالق	هـای	کاربردی	
فنـاوری	 پزشـکی،	 اخـالق	 ماننـد	
و	 می	کننـد	 نـگاه	 خطـی	 اطالعـات،	
تطبيـق	 اين	هـا	 کـه	 می	کننـد	 بيـان	
اخـالق	در	يـك	حـوزه	خـاص	اسـت	و	
بحث	هـای	فلسـفی	را	شـامل	نمی	شـود	
ولـی	واقعيـت	ايـن	اسـت	کـه	در	خـود	
اخـالق	پزشـکی،	خيلـی	از	بحث	هـای	
عنـوان	 اگرچـه	 و	 دارد	 فلسـفی	وجـود	
فلسـفه	اخالق	پزشـکی	خيلـی	معروف	
نيسـت	ولـی	همـان	اخالقـی	اسـت	که	
در	حـوزه	مسـائل	مربـوط	به	پزشـکی	و	
فنـاوری	وجـود	دارد	که	توجـه	خوبی	به	

است.	 شـده	 آن	
در	مجموع،	فلسـفه	اخـالق	در	اين	دهه	
رو	به	رشـد	بـوده	و	اسـتقبال	از	آن	زياد	
اسـت.	گرچه	الزم	اسـت	توجه	بيشتری	
شـود.	مـن	االن	درصدد	اين	نيسـتم	که	
آمـار	دقيقی	بدهـم	بلکه	بيشـتر	به	يك	
آن،	 و	 می	پـردازم	 محتوايـی	 موضـوع	
جايـگاه	يا	شـأن	فلسـفه	اخالق	اسـت.	

چالش های پیش رو در فلسفه 
اخالق

مشـکالتی	 ايرانی	هـا	 مـا	 انديشـه	 در	
نسـبت	به	ايـن	موضـوع	وجـود	دارد	که	
رونـد	کار	را	کمـی	کنـد	می	کنـد.	البتـه	
ايـن	مشـکالت	جديد	نيسـت	و	قباًل	هم	
وجـود	داشـته	و	حتـی	در	دهه	هايـی	بـه	
رکـود	و	توقـف	فلسـفه	اخـالق	در	ايران	
فيلسـوفانی	 بـاز	 ولـی	 اسـت	 انجاميـده	
تـالش	کرده	انـد	از	ايـن	چالش،	گذشـته	
و	رونـد	انديشـه	فلسـفی	در	اخـالق	را	
ادامـه	بدهنـد،	مـا	هم	بـا	ايـن	چالش	ها	
را	 آن	هـا	 از	 بعضـی	 بنـده	 مواجه	ايـم.	
خدمـت	شـما	عـرض	می	کنـم	کـه	بـه	
يـك	معنـا	بـه	شـأن	و	جايـگاه	فلسـفه	

اخـالق	در	ايـران	مربـوط	می	شـود.	

تردید در جواز اندیشه فلسفی در 
مباحث اخالقی

اوليـن	مورد	اين	اسـت	که	اساسـًا	برخی	
مباحـث	 در	 فلسـفی	 انديشـه	 در	جـواز	
اخالقـی	ترديـد	جـدی	دارنـد.	يعنـی	يا	
مسـائل	 حـوزه	 در	 کـه	 نمی	دارنـد	 روا	
اخالقـی	تأمل	فلسـفی	بشـود	يـا	آن	را	
مفيد	نمی	دانند.	خاسـتگاه	تفکر	کسـانی	
کـه	روا	نمی	دارنـد،	هـم	می	توانـد	دينی	
باشـد	مثل	تفکر	اشـعری	کـه	اين	حوزه	
را	حـوزه	اختصاصی	آموزه	هـای	وحيانی	
دانسـته	و	می	گوينـد	کـه	اين	جـا	جـای	
تأمـل	فلسـفی	نيسـت	و	هـم	می	توانـد	
خاسـتگاه	غيردينـی	داشته	باشـد،	يعنـی	
هنجـاری	 يـا	 جـواز	 در	 کـه	 کسـانی	
بحث	هـای	فلسـفی	اخالقـی	ترديـدی	
دارنـد،	لزومـا	دينـی	نيسـتند.	مثـاًل	در	
غـرب،	جريان	هـای	زيادی	وجـود	دارند	
کـه	در	حـوزه	بحث	هـای	هنجـاری	و	
اخالقـی،	بحـث	فلسـفی	را	چنـدان	روا	
نمی	دارنـد	و	آن	را	جايـی	بـرای	تأمـل	
ايـران	 در	 ولـی	 نمی	داننـد	 فلسـفی	
خاسـتگاه	ايـن	ديـدگاه،	بيشـتر	دينـی	
بـوده	اسـت.	اين	هـا	هر	کدام	شـواهدی	
دارد	کـه	مـن	اگر	بخواهـم	تك	تك	نام	
ببـرم	و	يا	کتابـی	را	ذکر	کنـم،	به	طول	
می	انجامـد،	مـن	فقـط	يـك	جمع	بندی	

از	ايـن	مجموعـه	نـکات	دارم.	
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تردید در مفیدبودن کار 
فلسفی در حوزه اخالق

نکتـه	دوم	مربـوط	می	شـود	بـه	
اين	کـه	اگـر	روا	بدانيـم	و	بحـث	
مفيدبـودن	 در	 بعضـی	 کنيـم،	
می	گوينـد	 و	 دارنـد	 ترديـد	 آن	
بـر	فـرض،	تأمـل	فلسـفی	هـم	
بکنيـم،	بعـد	از	آن	چه	می	شـود؟	
مثـاًل	مقايسـه	می	کنند	بـا	برخی	
کشـورهای	غربـی	و	می	گويند	در	
کشـوری	ماننـد	هلنـد،	می	توانيم	
داشـته	 فلسـفی	 تامـل	 و	 تفکـر	
باشـيم	و	نهايتـًا	بـه	ايـن	برسـيم	
کـه	فـالن	کار	اخالقـی،	خـوب	
و	کار	ديگـر،	بـد	اسـت.	بـر	ايـن	
نهـاد	 يـك	 می	توانـم	 اسـاس	
حقوقـی	درسـت	کنـم	و	بگويـم	
بـر	ايـن	مبنـا	کاری	را	روا	بداريم	
يـا	روا	نداريـم.	ولی	در	کشـوری	
مثـل	مـا	کـه	وجـه	دينـی	در	آن	
غالـب	اسـت،	اين	پرسـش	پيش	
چـه	 می	خواهيـم	 کـه	 می	آيـد	
نتيجـه	ای	از	ايـن	تأمـل	فلسـفی	
بگيريـم؟	چـون	سـازوکار	تعييـن	
نهادينـه	 يـا	 اخـالق	 در	 ارزش	
کـردن	اخـالق	بـا	آن	چه	مـن	به	
و	 اسـت	 متفـاوت	 می	رسـم،	 آن	

طبيعتـًا	فايـده	نـدارد.
ايـن	پرسـش	جـدی	پيـش	روی	
محقـق	اسـت	کـه	»مـن	بعـد	از	
اين	کار	و	تالش	بسـيار،	تحقيقی	
شـايد	 حتـی	 کـه	 داده	ام	 انجـام	
بـرای	خـودم	هـم	قابل	اسـتفاده	
نباشـد	و	خـود	مـن	هـم	بـا	ايـن	
کـه	تأمل	فلسـفی	کرده	ام،	شـايد	
ايـن	 از	 را	 اخالقـی	ام	 سـازوکار	
روش	نمی	گيـرم«.	ايـن	هـم	بـاز	
پرسشـی	اسـت	کـه	بـه	جايـگاه	
فلسـفه	اخـالق	مربوط	می	شـود.	
از	 بخشـی	 در	 خصـوص	 بـه	
فلسـفه	اخـالق	کـه	دربـاره	خود	
و	 نبايدهـا	 و	 بايـد	 و	 هنجارهـا	
خـوب	و	بدهاسـت،	اين	مشـکل	

بيشـتر	اسـت.	

گسست  تفکر 
فلسفی در زمینه اخالق

تفکر	 در	 که	 است	 گسستی	 سوم	 مشکل	
فلسفی	ما	در	اين	زمينه	وجود	دارد.	اين	گسست	
در	زمينه	تفکر	نظری	ما	نيست.	مثال	در	الهيات	و	
خداشناسی	به	معنای	نظری،	هميشه	سنت	مستمر	
فلسفی	داشته	ايم	که	در	دوره	های	مختلف	تاريخ	
مدام	تقويت	شده	و	غنای	بيشتری	پيدا	کرده	است.	
و	 قدرتمند	 ميراث	 نظری	 الهيات	 در	 بنابراين	
پرمايه	ای	داريم	که	وقتی	محققی	به	آنها	مراجعه	
می	کند،	می	تواند	از	آن	ها	استفاده	کرده	و	از	اين	
دستاورد	ديرينه	و	طوالنی	تاريخی	ما	ايرانی	ها	يا	
ما	مسلمان	ها	استفاده	کرده	و	حرفهايش	را	بزند.	
که	 داريم	 اخالق	 فلسفه	 در	 را	 مشکل	 اين	 ولی	
در	جايی	برش	خورده	و	گسست	ايجاد	شده	است.	
بعضی	 حتی	 ابن	مسکويه،	 از	 بعد	 دوره	 از	 مثاًل	
معتقدند	از	دوره	خود	ابن	سينا	و	بعد	از	قرن	چهارم	
و	پنجم،	ما	کار	فلسفی	جدی	در	اخالق	نداريم.	

در	اخالق	کار	شده	است	اما	کار	فلسفی	در	اخالق	
کم	بوده	است.	اين	ها	دو	مطلب	هستند.	آموزه	های	
حوزه	ها	 ساير	 يا	 و	 ما	 فقه	 و	 عرفان	 در	 اخالقی	
کار	شده	اند.	بحث	سر	خود	اخالق	نيست.	بر	سر	
تأمل	فلسفی	در	اخالق	است	که	خيلی	پررنگ	و	
جدی	نيست	و	به	امتداد	و	موازات	تفکر	نظری	که	
توانسته	ميراث	ارزشمندی	برای	ما	بگذارد،	مطلب	
و	محتوای	زيادی	در	تاريخ	انديشه	فلسفی	اخالقی	

خودمان	نداريم	که	به	آن	ها	مراجعه	کنيم.	
فارابی	 به	 بايد	 کنيم،	 مراجعه	 بخواهيم	 اگر	 مثال	
گسست،	 از	 منظورم	 که	 است	 روشن	 بازگرديم.	
در	 اخالقی	 فلسفی	 انديشه	 هيچ	 که	 نيست	 اين	
فيلسوفان	 آثار	 باالخره	در	 اخير	نيست.	 دوره	های	
ما	مباحثی	مربوط	به	سعادت	و	لذت	و	غيره	هست	
ولی	به	عنوان	کار	منسجمی	شبيه	کاری	که	فارابی	
در	حوزه	علوم	اجتماعی	و	فلسفه	اخالق	می	کرد،	
بسيار	کم	شده	و	به	صورت	نهادی	مستمر	نيست.	
امکان	 ما	 به	 که	 است	 مسائلی	 از	 يکی	 هم	 اين	
نمی	دهد	که	بتوانيم	بنای	غنی	را	در	فلسفه	اخالق	

داشته	باشيم.	

توجیه ورود عقالنی به اندیشه اخالقی 
مشکل	ديگر	اين	است	که	هميشه	در	ميان	افرادی	
که	می	خواهند	وارد	فلسفه	اخالق	بشوند،	به	طور	
جدی	نگرانی	وجود	دارد.	نگرانی	از	اين	است	که	
عقالنی	 ورود	 و	 عقالنی	 توجيه	 امکان	 اساسًا	 آيا	

يا	 هست	 اخالقی	 انديشه	 به	
نگرانی	 اين	 هميشه	 يعنی	 نه؟	
وجود	دارد	که	آدم	در	اين	زمينه	

شکست	بخورد.	
فصل	دوم	و	سوم	اثر	مك	اينتاير	
شده،	 منشر	 هفته	 همين	 که	
که	 است	 خصوص	 اين	 در	
پيش	 از	 روشنگری	 پروژه	 چرا	
و	 بود؟	 شکست	 به	 محکوم	
می	دهد.	 توضيح	 را	 داليلش	
افراد	 از	 خيلی	 را	 نگرانی	 چنين	
می	توانند	 آيا	 اساسًا	 که	 دارند	
و	 توصيف	 اخالق،	 حوزه	 در	
و	 دنبال	کرده	 را	 فلسفی	 تبيين	
به	جايی	برسند	يا	بهتر	است	از	

اول	به	سراغ	آن	نروند؟	

تأمل در باب اخالق 
فضیلت در جهان اسالم

در	 که	 است	 اين	 ديگر	 نکته	
فضيلت	 اخالق	 اسالم	 جهان	
قدرتمند	و	پرمايه		شکل	گرفت.	
کار	ارسطو	دست	مايه	فيلسوفان	
شاکله	 اين	که	 ضمن	 و	 شد	 ما	
را	 ارسطو	 اخالق	 جزئی	 سه	
که	 شاکله	 اين	 کردند؛	 حفظ	
بالفعل	 انسانی	 يك	 باالخره	
اين	جا	وجود	دارد	ولی	او	بالقوه	ها	
و	ظرفيت	هايی	دارد	و	بايد	راهی	
را	پيدا	کند	تا	بالقوه	ها	را	بالفعل	
کند.	اين	پروژه	سه	ضلعی	ارسطو	
در	اخالق	اسالمی	و	همين	طور	
اخالق	مسيحی	هم	پذيرفته	شد	
صورت	 آن	 در	 اصالحاتی	 ولی	
گرفت.	هم	در	خصوص	راه	و	هم	
در	خصوص	ظرفيت	ها	و	بالقوگی	

انسان	تغييراتی	ايجاد	شد.	
نگاه	 يك	 غلبه	 و	 سيطره	 شايد	
مثاًل	همين	نگاه	اخالق	فضيلت	
اخالقی،	 فلسفی	 انديشه	 به	
که	 گرفت	 ما	 از	 را	 امکان	 اين	
ديگری	 فلسفی	 گزينه	های	
مثل	 کنيم.	 جست	وجو	 هم	 را	
اتفاقاتی	که	در	غرب	افتاد	مثاًل	
Utilitarianism		که	البته	



45

درباره	درستی	يا	نادرستی	آن	ها	
داوری	نمی	کنم.	

افق	های	فلسفی	 بازشدن	 نفس	
امکانات	 بتوانــد	 جديــد	کــه	
فلســفی	بديعــی	را	پيش	روی	
ما	قرار	دهد،	اتفاق	نيافتاد.	حاال	
می	توان	داليل	تاريخی	را	بحث	
Utilitari� 	کرد	که	مثال	چرا
anism  ايجاد	شده	و	بعضی	
گفتند	به	علم	و	بعضی	گفتند	به	
و	 می	شود	 مربوط	 تجربه	گرايی	

غيره.	

منقح نبودن منابع، یکی از 
چالش های فلسفه اخالق 

است 
نکتـه	بعدی	که	در	واقع	چالشـی	
ماسـت،	 محققـان	 روی	 پيـش	
ايـن	اسـت	کـه	منابـع	فلسـفه	
اخـالق	را	بـه	شـکل	منقـح	و	
منظم	در	اختيـار	نداريم	در	حالی	
که	در	هر	کار	پژوهشـی،	داشتن	
منابـع	مرتـب	ضـروری	اسـت.	
بـه	 اگـر	شـما	بخواهيـد	 مثـال	
فارابـی	ارجـاع	بدهيـد،	يـا	اصال	
چـاپ	نشـدند،	يا	چـاپ	منقحی	
نشـدند	يـا	چاپشـان	بـه	زبـان	
فارسـی	دقيـق	نيسـت.	يعنی	ما	
نمی	توانيـم	دانشـجو	را	بـه		ايـن	
شـکل	درگيـر	کنيم.	چند	سـال	
آقـای	دکتـر	 پيـش	در	حضـور	
»اخـالق	 کـه	 گفتـم	 اعوانـی	
جاللـی«	جـالل	الديـن	دوانـی	
شـايد	اصـال	بـه	فارسـی	چـاپ	
نشده	باشـد.	يـك	چـاپ	سـربی	
قديمـی	داشـت	اما	حـدود	صد	و	
چهل	سـال	پيـش	به	انگليسـی	
ترجمـه	شده	اسـت.	يعنـی	وقتی	
مـن	در	اينترنت	دنبال	اين	کتاب	
می	گشـتم	ديديم	متن	انگليسی	
آن	موجود	اسـت	و	متن	فارسـی	
پيـدا	نشـد!	ايشـان	گفتند	سـعی	
می	کنيـم	چـاپ	کنيـم.	خيلی	از	
کتاب	هـای	ديگـر	هـم	هميـن	

مشـکل	را	داشـته	اند.	

اين	هسـت	ديگر!«	يعنـی	جايگاه	
اخـالق	روشـن	نيسـت	و	طبيعتـًا	
فلسـفه	اخـالق	بيشـتر	از	اخـالق	
بحث	هـای	 مثـال	 می	شـود.	 گـم	
جايگاه	شـان	 مشـخصاً	 عقيدتـی	
کالم	و	الهيـات	اسـت	امـا	جايگاه	
اخـالق	و	ارتباطش	بـا	علوم	ديگر	
روشن	نيسـت.	اين	مشکلی	است	
کـه	خيلی	افـراد	را	از	کار	جدی	در	
فلسـفه	اخـالق	بازمـی	دارد.	البتـه	
ممکـن	اسـت	هميـن	مشـکل	در	
برخـی	انگيـزه	ايجاد	کنـد	که	کار	

دنبـال	کنند.	 را	

در ایران و جهان اسالم، 
سیطره ارزش نظر بر عمل 

وجود دارد
از	 يکـی	 	کـه	 ديگـر	 مشـکل	
می	گفـت	 امـارات	 در	 محققيـن	
»مـن	در	ايـن	زمينـه	کار	کـرده	
ايـن	فکـر	را	پيـدا	 و	ريشـه	های	
کـرده	ام«	اين	اسـت	کـه	در	ايران	
و	اصـاًل	جهان	اسـالم،	سـيطره	يا	
غلبـه	ارزِش	نظـر	بر	عمـل	وجود	
جهـان	 می	گويـم	 وقتـی	 دارد.	
ايـن	 مـردم	 منظـورم	 اسـالم،	
حوزه	اسـت	و	انتسـاب	ايشـان	به	
اسـالم	مـرادم	نيسـت.	اعتقاد	من	
و	خيلی	هـا	ايـن	اسـت	کـه	نبايـد	
چنين	باشـد	امـا	هسـت.	يعنی	ما	
هميشـه	در	پارادايمی	هسـتيم	که	
نظـر	و	بـاور	برايمـان	مهم	تـر	از	
عمل	اسـت.	اين	موضـوع	تاحدی	
درسـت	اسـت	امـا	مـا	را	کـم	کم	
بـه	سـمتی	بـرده	کـه	اصـاًل	در	
مـورد	عمـل،	فکـر	نکـرده	و	آن	
می	گيريـم.	 سرسـری	 خيلـی	 را	
بـه	ايـن	شـکل	کـه	همـه	عادت	
داريـم	زيـاد	اهميـت	ندهيـم	کـه	
در	 می	کنيـم؛	 عمـل	 طـور	 چـه	
حالـی	کـه	شـايد	ايـن	کـه	چـه	
اعتقـاد	و	بـاوری	داريـم	را	مهـم	
نوعـی	 بـه	 هـم	 ايـن	 می	دانيـم.	
منشـأ	فراموشـی	و	بی	توجهـی	به	

حـوزه	اخـالق	اسـت.		

اخالق در میان علوم گم شده است
مشـکل	ديگـر	ايـن	اسـت	کـه	اخـالق	در	ميـان	
فلسـفه	اخـالق	 علـوم	گـم	شده	اسـت	و	طبيعتـاً	
می	پرسـند	 خيلـی	 و	 می	شـود	 گـم	 بيشـتر	 هـم	

»اصـاًل	اخـالق	چيسـت؟	اخـالق	برای	چيسـت؟	
اخـالق	بـرای	ايـن	اسـت	کـه	بـه	مـا	بگويـد	چه	
کار	بکنيـم	و	چـه	کار	نکنيـم.	خوب،	فقـه	عهده	دار	
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غلبه ترجمه باعث شده که مسائل 
فلسفه اخالق ما چندان بومی 

نباشند
جديد	 دنيای	 با	 مقايسه	 در	 ديگر	 نکته	
هر	 بگويم	 نمی	خواهم	 است.	 غرب	 در	
کاری	در	فلسفه	اخالق	در	غرب	صورت	
می	گيرد	جدی	و	مهم	و	ارزشمند	است،	
زياد	 هم	 بی	مايه	 کار	 که	 است	 روشن	
زياد	 کّمی	 لحاظ	 از	 هم	 کار	 ولی	 است	
موضوعاتی	 دامنه	 لحاظ	 از	 هم	 و	 است	

که	در	برمی	گيرد	گسترده	تر	است.	
بيشتر	شکل	 ما	 از	طرف	ديگر	کارهای	
ترجمه	ای	دارد	و	اين	به	موضوعاتی	که	
می	خواهيم	روی	آن	ها	کار	کنيم	جهت	
می	دهد.	به	نوعی	غلبه	ترجمه	در	فلسفه	
فلسفه	 مسائل	 که	 شده	 باعث	 اخالق	
به	 و	 نباشند	 بومی	 چندان	 ما	 اخالق	
سمت	مسائلی	می	رويم	که	ترجمه	ها	القا	
به	خودی	خود	مشکلی	 اين	 و	 می	کنند	

جداگانه	است.	

تصور ما از فلسفه اخالق
بنابراين	اگر	بخواهم	درباره	جايگاه	فلسفه	
اخالق	در	ايران	صحبت	کنم،	بيشتر	در	
همين	دوره	جديد،	غير	از	اميدواری	هايی	
کّمی	 لحاظ	 به	 کردم	 عرض	 اول	 که	
خوبی	 چشم	انداز	 و	 می	کند	 پيدا	 توسعه	
و	 شده	 ايجاد	 زيادی	 عالقه	 و	 دارد	
کار	 و	 شده	 درگير	 بااستعداد	 دوستان	
می	کنند،	برخی	چالش	های	نظری	وجود	
دارد	که	به	آن	ها	اشاره	کردم	و	همه	در	
جايگاه	خود	جواب	دارند.	يعنی	مثاًل	در	
کرده	 ترديد	 برخی	 که	 اول	 مورد	 همان	
و	استدالل	می	کنند	که	با	وجود	فقه،	چه	
لزومی	دارد	در	جای	ديگر	دنبال	کنيم	که	
چه	بايد	بکنيم	و	چه	نبايد	بکنيم.	خوب،	با	
وجود	قرآن	و	روايات	و	غيره،	چه	لزومی	
چيزی	 چه	 به	 که	 کنيم	 فکر	 ما	 داشت	
اعتقاد	 چيز	 چه	 به	 و	 کنيم	 پيدا	 اعتقاد	
پيدا	نکنيم؟	اصاًل	چرا	کالم	درست	شد؟	
منافاتی	نداشت؛	کالم	هم	می	توانست	به	
آن	جهت	و	غنا	بدهد	و	هم	آن	را	تصريح	
است.	 ناموجه	 عذرهای	 اين	ها	 کند.	
جمله	ای	را	که	گفتم	جالل	الدين	دوانی	
کرده	 تصريح	 رساله	هايش	 از	 يکی	 در	

و	گفته	با	وجود	فقها	ما	نيازی	به	ورود	
نداريم.	 اخالق	 فلسفه	 بحث	های	 در	
شده	 باعث	 و	 است	 اشتباهی	 نگاه	 اين	
فلسفه	 حوزه	 درگير	 جدی	 و	 عميق	 ما	

اخالق	نباشيم.	
به	ياد	دارم	يکی	دو	سال	بعد	از	زمانی	
شهادت	 به	 مطهری	 شهيد	 مرحوم	 که	
بود	 مراسمی	 جايی	 در	 بودند،	 رسيده	
صحبت	 بزرگ	 علمای	 از	 يکی	 و	
می	کردند	و	ضمن	تعريف	از	ايشان،	به	
و	 کرده	 اشاره	 ايشان	 از	 انتقادی	 نکته	
گفتند	»به	نظر	من	نقدی	که	بر	ايشان	
کرده	 کاری	 که	 است	 اين	 است	 وارد	
رکعت	 دو	 می	گوييم	 مردم	 به	 وقتی	
نماز	صبح	بخوانيد،	می	گويند	فلسفه	اش	
ايشان	 به	 نوعی	 به	 يعنی	 چيست؟!«	
اخالقی	 بحث	های	 وارد	 که	 زد	 طعنه	
در	حوزه	فلسفه	شده	و	به	عمل	آسيب	

زده	است.	
ايـن	واقعًا	بـه	نظر	من	نگرانی	درسـتی	
نيسـت.	مگر	مـا	در	باورهـای	خودمان	
توانسـته	ايم	همـه	باورهای	دينـی	را	از	
لحـاظ	فلسـفی	موجه	بکنيـم؟!	تا	جايی	

کـه	می	توانيـم	پيـش	می	رويـم	و	جايی	
عمـل	 حـوزه	 در	 نمی	توانيـم.	 هـم	 را	
ايـن	مسـأله	باعـث	شـده	کـه	اصـاًل	به	
سـمت	آن	نرويـم	يعنـی	رهايش	کرديم	
شده	اسـت.	 ايجـاد	 زيـادی	 مشـکل	 و	
االن	در	هـر	گفت	وگويـی	کـه	با	بعضی	
نظـری	 بحث	هـای	 داريـم،	 مسـيحيان	
و	 می	شـود	 ظاهـر	 پرمايـه	 بسـيار	 مـا	
راحـت	وارد	بحث	هـای	خـدا	و	صفـات	
خـدا	می	شـويم.	ولـی	هـر	وقـت	بحـث	
و	 انسـان	 حقـوق	 و	 بشـر	 حقـوق	 بـه	
مـا	 می	شـود،	 کشـيده	 مقـوالت	 ايـن	
سـرمان	 پشـت	 خوبـی	 فلسـفی	 کار	
نداريـم	و	نمی	توانيـم	دائـم	بگوييـم	در	
قـرآن	و	روايـات	آمده	اسـت.	تـا	جايـی	
می	توانيـم	ايـن	کارهـا	را	داشته	باشـيم	
ولـی	نداريـم	و	ايـن	باعث	شـده	اسـت	
داشـته	 اين	جـا	 در	 دشـواری	هايی	 کـه	
باشـيم.	به	نظر	بنده	بيشـترين	مشـکل،	
بـه	تصـور	ما	از	فلسـفه	اخـالق،	جايگاه	
فلسـفه	اخـالق،	اهميت	و	ضـرورت	آن	
بازمی	گـردد؛	درحالی	کـه	شـايد	زمانـی	
ايـران	حـرف	اول	را	در	فلسـفه	اخـالق	

	. د می	ز
در	 کارهـا	 بهتريـن	 شـايد	 هـم	 هنـوز	
تاريخ	فلسـفه	اخـالق	در	غرب	کارهايی	
هسـتند	کـه	معطـوف	بـه	افـرادی	مثل	
فارابـی	هسـتند.	در	فرانسـه	دانشـجوی	
کـه	 را	 مطالبـی	 کـه	 داريـم	 دکتـری	
دربـاره	فارابـی	بـه	زبـان	فرانسـه	چاپ	
می	شـود،	بـرای	مـن	می	فرسـتد.	مـن	
زبـان	فرانسـه	بلـد	نيسـتم	ولـی	بـرای	
مجموعـه	ای	جمـع	آوری	می	کنيـم؛	اين	
کارهـا	به	حـدی	تنوع	و	تکثـر	دارند	که	
آدم	تعجـب	می	کنـد	که	در	کشـور	خود	
مـا	ايـران،	راجـع	بـه	انديشـه	اخالقـی	
فارابـی	شـايد	اصـال	توجهی	نمی	شـود.	
فارابـی	را	جهـت	نمونـه	گفتـم.	او	يـا	
ديگـران	ماننـد	ابن	مسـکويه	و	غيـره.	تا	
مـا	ذهنيت	مناسـبی	نسـبت	بـه	جايگاه	
اخـالق	و	انديشـه	فلسـفی	پيـدا	نکنيـم	
و		آن	را	در	تنافـی	بـا	آموزه	هـای	دينـی	
و	وحيانـی	نبينيم،	شـايد	نتوانيم	فلسـفه	
اخـالق	غنـی،	آن	طور	کـه	بايد،	داشـته	

باشـيم.	

بحث های نظری ما بسیار 
پرمایه ظاهر می شود و راحت 
وارد بحث های خدا و صفات 
خدا می شویم. ولی هر وقت 
بحث به حقوق بشر و حقوق 
انسان و این مقوالت کشیده 
می شود، ما کار فلسفی خوبی 

پشت سرمان نداریم
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بررسی وضعيت

 فلسفه پزشکی در ایران

دکتر احمدرضا همتی مقدم

اين	 رايج	 نگاه	 شايد	
فلسفه	 کار	 که	 است	
کارش	 و	 نيست	 درمان	
به	 است.	 مسائل	 تعيين	
نظر	من	فلسفه	به	عنوان	
شايد	 	discipline
در	اين	توهم	غرق	است	
حدود	 تعيين	 کارش	 که	
اصال	 است.	 مسائل	 و	
نيست.	 اين	 فلسفه	 کار	
می	توان	 باره	 اين	 در	
هم	 با	 و	 کرد	 استدالل	

بحث	کنيم.	
بــه	نظــر	من	کار	فلســفه	
در	بهتريــن	حالــت	ايــن	
اســت	کــه	حــدود	برخی	
مســائل	موجود	را	تدقيق	
کــرده	و	شــناخت	بهتری	
بــه	 بدهــد.	 مــا	 بــه	
ــن	 ــر،	از	همي ــن	خاط اي
جــا	بحثــم	را	شــروع	
ــدی	 ــم.	عالقه	من می	کن
ــوفان	و	پزشــك	ها	 فيلس
فلســفه	 حــوزه	 بــه	
پزشــکی	نيــز	هميــن	
ــد	 ــعی	کنن ــه	س ــود	ک ب

ــری	 ــق	بهت ــود	دارد،	تدقي ــکی	وج ــه	در	پزش ــائلی	را	ک مس
ــا	بشــود	 ــد	ت ــه	دهن ــا	ارائ ــری	از	آن	ه ــناخت	بهت ــرده	و	ش ک
راحت	تــر	آن	هــا	را	حــل	کــرد.	بــه	هرحــال،	بحــث	مــن	راجــع	

ــت. ــران	اس ــکی	در	اي ــفه	پزش ــه	فلس ب

مخترصی از تاریخ فلسفه پزشکی
ــاه	عــرض	 ــه	شــکل	کوت ابتــدا	تاريــخ	فلســفه	پزشــکی	را	ب
کنــم	و	بعــد	در	پنــج	دقيقــه	بگويــم	در	ايــران	چــه	
دو	 می	دانيــد	 کــه	 همان	طــور	 و	 دارد	 وجــود	 مشــکلی	
ــم	 ــا	ه ــفه	ب ــکی	و	فلس ــه	پزش ــت	ک ــال	اس ــزار	س ــه	ه س
ــد	 ــکی	می	کردن ــوفانی	کار	پزش ــا	فيلس ــد.	ي ــه	ای	دارن رابط
ــی	 ــد.	بحث	هاي ــفه	بودن ــه	فلس ــد	ب ــکانی	عالقه	من ــا	پزش ي

دربــاره	حيــات	و	ســالمت	وجــود	داشــته	کــه	هــم	پزشــکان	
ــد	و	 ــت	می	کردن ــا	صحب ــه	آن	ه ــع	ب ــوفان	راج ــم	فيلس و	ه
ــورت	 ــه	ص ــی	ب ــت،	ول ــود	داشته	اس ــی	وج ــره	تعامالت باالخ
يــك	»شــايد«	در	هميــن	ســه	ســال	اخيــر	چنيــن	رشــته	ای	
ــاختار	 ــيپلين	و	س ــت	و	دارای	ديس ــکل	گيری	اس ــال	ش در	ح
ــی	چــاپ	می	شــود	و	 درســت	و	حســابی	شده	اســت	و	مقاالت

کتاب	هايــی	مشــخص	می	شــود.	
فلســفه	علــم،	جريانــی	بــود	کــه	فيلســوفان	راجــع	بــه	علــم	
ــه	نظــر	مــن	 ــد	و	ب ــه	شــکل	عمومــی	صحبــت	می	کردن ب
کار	بيهــوده	ای	هــم	بــود	چــون	می	خواســتند	دربــاره	علــم	
بزننــد	و	دانشــمندان	هــم	کار	 حرف	هــای	بی	خــودی	
خودشــان	را	می	کردنــد.	گاهــی	می	بينيــم	حرف	هــای	
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ــورد	 ــان	می	خ ــه	درد	خودش ــط	ب ــوفان	فق فيلس
ــال	 ــر،	اص ــی	ديگ ــا	بعض ــر	ي ــای	کوپ ــل	حرف	ه مث

ــد.	 ــل	نمی	کردن ــوری	عم ــمندان	آن	ط دانش
امـا	دو	رشـته	در	علـم	بـود	مانند	بيولوژی	که	نشـان	داد	
فلسـفه	می	توانـد	آميختگـی	خوبی	بـا	اين	حوزه	داشـته	
باشـد.	در	بعضـی	مسـائل	تدقيـق	بهتـر	خيلـی	بـه	حل	
مسـائل	کمـك	می	کرد.	بحـث	تکامل	چيزی	اسـت	که	
در	جاهايـی	واقعـًا	ماهيـت	فلسـفی	دارد	و	در	اين	زمينه	
فالسـفه	خيلی	کمك	کردند	به	شـکلی	که	دانشـمندان	
بيولـوژی	هـم	عالقه	مندی	زيـادی	پيدا	کردنـد	و	رابطه	

بود.	 تنگاتنگی	 بسـيار	
در	حـوزه	پزشـکی	هـم	ايـن	مسـأله	بيشـتر	از	سـاير	
رشـته	های	علمـی	خـودش	را	نشـان	داد،	شـايد	به	اين	
دليـل	کـه	پزشـکان	عالقه	منـد	بـه	مباحـث	فلسـفی،	
باليـن	 در	 کـه	 ايـن	 داشـتند.	 پزشـکی	 کار	 دغدغـه	
بيمـار،	واقعـًا	تشـخيص	هايی	کـه	مـا	می	دهيم	درسـت	
اسـت؟	اصـال	سـالمت	يعنـی	چـه؟	و	چه	جـور	آموزش	

خاطـر	 هميـن	 بـه	 بدهيـم؟	 پزشـکی	
عالقه	منـد	 اين	هـا	 کـه	 بـود	
دقيق	تـری	 تأمـالت	 شـدند	
خودشـان	 مسـائل	 دربـاره	
داشته	باشـند	و	ايـن	تأمالت	
رشـته	 خـود	 در	 دقيق	تـر	
تأثيـرات	 هـم	 پزشـکی	
چنـد	 گذاشـت.	 زيـادی	
می	کنـم،	 ذکـر	 را	 نمونـه	
ر	به	نظـرم	کمتر	حـوزه	ای	را	 د

فلسـفه	علم	داريم	کـه	چنين	
باشـد.	 گرفتـه	 شـگرفی	 تأثيـر	

فلسـفه	پزشکی	به	شـکل	ديسيپلين	
phi�	ژورنـال	بـا	70 	و	آکادميـك	از	دهـه

می	شـود.	 شـروع	 	losophy	and	medicine
نـه	 البتـه	 می	يابـد؛	 ادامـه	 دانشـگاه	 در	 آرام	 آرام	 بعـد	
به	طـور	آکادميـك	امـا	بـه	اين	شـکل	که	افـراد	دور	هم	
جمـع	شـده	و	صحبـت	می	کردنـد.	ايـن	باعـث	شـد	در	
Philosophy	and	Med�	ژورنال	در	80 	دهـه
icine	مقالـه	ای	چاپ	شـود	کـه	در	آن،	روش	آموزش	
آمـوزش	 در	 چـون	 بخواننـد.	 چالـش	 بـه	 را	 پزشـکی	
	textbook کتاب	هـای	 موقـع	 آن	 تـا	 پزشـکی	
	disease-oriented	کنيـم	نگاه	که	را	پزشـکی
اسـت	يعنـی	بيماری	را	برای	دانشـجو	توضيـح	می	دهند	
و	می	گوينـد	حـاال	دانشـجو	بايـد	بيمـار	را	درمـان	کند.	
مريـض	وقتـی	که	نـزد	دکتـر	می	آيـد	نمی	گويـد:	»من	
آسـم	دارم«.	می	گويـد:	»مـن	سـرفه	می	کنـم«.	به	اين	
خاطـر	ايـن	روش	اشـتباه	بـود.	اين	سلسـله	مقـاالت	به	

خوبـی	نشـان	دادنـد	کـه	آمـوزش	پزشـکی	بايد	
باشـد.	 	problem-oriented

شـايد	در	حـدود	چهـار	پنـج	سـال	اسـت	کـه	مقـاالت	
متعـدد	در	ايـن	حـوزه	چـاپ	می	شـود	و	باعث	شـده	که	
در	سـال	1986،	هريسـون	که	book	text	پزشـکی	
ap� اسـت، نوشـته	 زبـده	 اسـاتيد	 بـرای	 را	 	داخلـی	
proach	و	نگـرش	بـه	نشـانه	های	پزشـکی	معطوف	
شـده	و	آن	هـا	را	وارد	بـازی	می	کنـد،	مثـال	مريـض	که	
نـزد	مـا	می	آيـد	بـا	سـرفه	می	آيـد،	approach	بـه	

درد	قلـب.	
ايـن	نتيجـه	حرکـت	ايـن	فيلسـوف	ها	بـود	تـا	ايـن	که	
االن	هـر	چهار	سـال	کـه	ايـن	کتاب	ها	اديت	می	شـود،	
هريسـون	 کتـاب	 هميـن	 از	 عظيمـی	 بسـيار	 بخـش	
manifesta� هميـن	 بـه	 او	 	approach 	و
اختصـاص	 پزشـکی	 عالئـم	 و	 نشـانه	ها	 و	 tionهـا	
نـود	 دهـه	 در	هميـن	 ديگـر	 بحـث	 کرده	اسـت.	 پيـدا	
ايـن	بـود	کـه	مـا	چـه	کنيـم	پزشـکی	مان	بهتـر	شـود.	
	evidence	 based بحث	هـای	
medicine	پزشـکی	مبتنـی	بر	
شـواهد	مطـرح	شـد	و	بـاز	کار	
اين	هـا	هم	توسـط	عـده	ای	
فيلسـوف	ارائه	شـد	و	هنوز	
دعـوا	وجـود	دارد	کـه	آيـا	
ايـن	روش	خـوب	هسـت	

نيسـت.	 يا	
هـدف	مـن	ايـن	بـود	کـه	
نشـان	دهـم	شـايد	در	بيـن	
علـم	 فلسـفه	 رشـته	های	
و	 لـوکال	 فلسـفی	 رشـته	 و	
تخصصی	شـده،	فلسـفه	پزشکی	
و	فلسـفه	بيولـوژی	بيشـتر	از	بقيـه	بـا	آن	
رشـته	عجين	شـده	اند	چـون	آدم	هايی	کـه	از	آن	حوزه	ها	
آمده	بودنـد،	خودشـان	دغدغه	همان	مسـائل	را	داشـتند.	
خودشـان	اول	يـا	بيولوژيسـت	بودنـد	يا	پزشـك	بودند.	
اتفاقـًا	همـه	پزشك-فيلسـوفان	اوليـه	هم	اول	پزشـك	
بودنـد	و	بعـد	فلسـفه	کار	می	کردنـد؛	غيـر	از	اندکـی	که	
فلسـفه	را	اول	خوانـده	بودنـد	و	بعد	هفت،	هشـت	سـال	
کار	پزشـکی	می	کردنـد	تـا	به	ايشـان	دکتـری	افتخاری	

بدهنـد.

شمه ای از مباحث فلسفه پزشکی
از	 بيشـتر	 رشـته	ها	 ايـن	 در	 تنگاتنـگ	 ارتبـاط	 ايـن	
رشـته	های	ديگـر	بـه	چشـم	می	خـورد.	االن	مباحث	آن	
هـم	بسـيار	داغ	اسـت.	مباحث	فلسـفه	پزشـکی	شـامل	
اخـالق	 و	 معرفت	شناسـی	 هستی	شناسـی،	 مباحـث	



49

پزشـکی	اسـت.	الحمـدهلل	در	ايران	
قـرار	 توجـه	 مـورد	 پزشـکی	 اخـالق	
گرفـت	و	از	دهـه	60	وارد	جريان	شـد	
و	آقـای	دکتـر	ميانـداری	و	بسـياری	
از	دوسـتان	ديگـر	در	ايـن	حـوزه	کار	
کردنـد.	شـايد	از	تنهـا	کسـانی	هم	که	
در	ايـن	حـوزه	می	دانسـتند	اين	اخالق	
مباحـث	 بـا	 وثيقـی	 ارتبـاط	 پزشـکی	
پزشـکی	 آنتولـوژی	 و	 اپيسـتميك	
ميانـداری	 دکتـر	 آقـای	 هميـن	 دارد،	
باشـد	کـه	دهـه	هفتـاد	کارهايـی	کرد	
ولـی	قاعدتـًا	تـك	و	تنهـا	در	آن	فضـا	

نداشـت.	 جلوه	گاهـی	
بـه	هـر	حـال،	اخالق	پزشـکی	بيشـتر	
مـورد	توجه	قرار	گرفـت،	دليل	آن	هم	
ايـن	بود	که	بحثی	در	جهان	شـده	بود	
کـه	از	خود	رشـته	پزشـکی	هـم	کمی	

جـدا	بود	و	داشـتند	از	ديسـيپلين	فلسـفه	
پزشـکی	هـم	جدايـش	می	کردنـد	و	

و	 جديـد	 دسـتاوردهای	 دليلـش	
تکنولـوژی	شـديد	در	پزشـکی	
دسـتگاه	های	 مثــاًل	 بــود.	
غيـره	 و	 مصنوعـی	 تنفـس	
خـود،	 و	 بـود	 شـده	 اختـراع	
باب	مسـائل	اخالقـی	زيادی	
را	بـه	وجود	مـی	آورد.	باالخره	
مريضـی	چند	هفته	اسـت	که	

زيـر	دسـتگاه	تنفـس	مصنوعی	
بيت	المـال	 بودجـه	 دارد	 و	 اسـت	
را	هـم	هـدر	می	دهـد.	خـوب	هـم	

نمی	شـود.	آيـا	او	را	بُکشـيم؟	اگـر	راحتش	
کنيـم،	خيـال	همه	مـان	هـم	راحـت	می	شـود!	

ــود.	 ــی	ايجــاد	ش ــد	دغدغه	هاي ــث	ش ــث	باع ــن	مباح اي
ــت	و	وارد	 ــت	ياف ــی	اهمي ــران	خيل ــأله	در	اي ــن	مس اي
بــازی	شــد	و	خيلــی	افــراد	و	اتفاقــا	خــود	پزشــکان	وارد	
ايــن	مســأله	شــدند	ولــی	متاســفانه	بــه	معنــای	دقيــق	و	
	medical	يــا	پزشــکی	اخــالق	کلمــه	بــه	آکادميــك،
ethics	خيلــی	پرداختــه	نشــد.	بســياری	از	پزشــکانی	
کــه	آمدنــد،	چــون	ايــن	مباحــث	مســتلزم	ايــن	بــود	کــه	
ــه	 ــند	و	حوصل ــنايی	داشته	باش ــالق	آش ــفه	اخ ــا	فلس ب
نداشــتند،	بيشــتر	بــه	اخــالق	پزشــك	ها	پرداختنــد	
ــکی	 ــالق	پزش ــی	از	اخ ــت	جزئ ــن	اس ــه	ممک ــه	البت ک
ــت.	 ــکی	نيس ــالق	پزش ــی	اخ ــزء	اصل ــی	ج ــد	ول باش
ــا	 ــد،	اين	ه ــع	و	رازدار	باش ــد	متواض ــك	باي ــه،	پزش بل
ــه	اخــالق	پزشــکی	 اخالق	هــای	تخصصــي	هســتند،	ن

بــه	معنــای	واقعــی	کلمــه.	يعنــی	
تأمــالت	فلســفی	عميــق	دربــاره	
موضوعــات	پزشــکی	نيســت.	حــاال	
ــث	اخــالق	 ــن	مباح ــد	اي ــت	کني دق
جاهــا	 از	 بســياری	 در	 پزشــکی	
و	 هستی	شناســی	 مباحــث	 بــا	
ــره	 مباحــث	اپيســتميك	پزشــکی	گ
ــث	 ــالمت،	بح ــث	س ــورد.	بح می	خ
مهمــی	اســت.	ســالمت	يعنــی	چــه؟	
ــا	 ــت؟	آي ــالم	اس ــاد	س ــا	آدم	معت آي
اســت؟	 ســالم	 همجنس	بــاز	 آدم	
چــه	 اين	هــا	 بــا	 بايــد	 باالخــره	
کــرد؟	بودجــه	ای	کــه	بــرای	اين	هــا	
ــد	 ــاوت	خواه ــود،	متف ــن	می	ش تعيي
ــار	 ــاد	بيم ــا	آدم	معت ــر	واقع ــود.	اگ ب
ــد	 ــی	شــود،	وزارت	بهداشــت	باي تلق
بودجــه	بيشــتری	بــه	او	تعلــق	دهــد	
و	تفــاوت	دارد	بــا	اين	کــه	بگوييــم	
مجــرم	 اگــر	 اســت.	 مجــرم	
ــوه	 ــراغ	ق ــه	س ــد	ب ــت	باي اس

ــرود.	 ــه	ب قضايي
تمـام	 در	 بحث	هـا	 ايـن	
جهان	وجـود	دارد.	باالخره	
را	 تکليـف	خودمـان	 بايـد	
مشـخص	کنيـم.	سـالمت	
هميـن	 آيـا	 چـه؟	 يعنـی	
تعريـف	آمـاری	و	خطـی	که	
در	کتاب	هـای	پزشـکی	وجـود	
دارد،	کافـی	اسـت؟	خود	پزشـکان	
نظرشـان	ايـن	اسـت	که	کافی	نيسـت	
و	بايـد	تأمالت	دقيق	تـری	داشته	باشـيم.	اين	
مباحـث	بـه	چند	دليـل	در	ايران	شـکل	پيدا	نکـرد؛	يکی	
ايـن	کـه	ايـن	حوزه	هـا	ماننـد	فلسـفه	پزشـکی	نيازمنـد	
افـرادی	اسـت	کـه	هـر	دو	حـوزه	را	خـوب	بشناسـند.	
کسـی	که	فقـط	فلسـفه	خوانده	باشـد،	نمی	توانـد	درباره	
فلسـفه	پزشـکی	حرفـی	بزنـد	چون	بايـد	بيمـار	را	ديده	
باشـد	و	با	او	آشـنا	باشـد.	کسـی	هم	که	صرفًا	پزشـك	
اسـت	و	فلسـفه	و	منطـق	ندانـد،	بـه	درد	نمی	خـورد	و	
نمی	توانـد	خـوب	تأمـل	کنـد	و	همـه	چيـز	را	از	ديدگاه	
خـودش	نـگاه	می	کنـد.	باالخـره	بايـد	آدم	هايی	باشـند	
کـه	هـر	دوی	ايـن	حوزه	ها	را	خـوب	بلد	باشـند	و	تعداد	
ايـن	افـراد	هم	انـدک	اسـت.	دوم	اين	که	معلوم	نيسـت	
باالخـره	متولـی	ايـن	حوزه	کيسـت؟	وزارت	بهداشـت؟	
وزارت	علـوم؟	کـی	قـرار	اسـت	کاری	انجـام	بدهـد؟			

کسی که فقط 
فلسفه خوانده باشد، 

نمی تواند درباره فلسفه 
پزشکی حرفی بزند چون 

باید بیمار را دیده باشد و با 
او آشنا باشد. کسی هم که 

صرفاً پزشک است
 و فلسفه و منطق نداند،

 به درد نمی خورد و نمی تواند 
خوب تأمل کند.
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مــن	بــا	يــك	تجربــه	شــخصی	شــروع	
می	کنــم	و	گزارشــی	کــه	می	دهــم	
ــاب	تاريــخ	 ــه	اشــاراتی	در	ب معطــوف	ب
علــم	و	فلســفه	علــم	در	ايــران	اســت.	
وقتــی	مــا	در	امتحــان	اعــزام	بــه	خارج	
قبــول	شــديم	و	قــرار	شــد	کــه	از	يــك	
دانشــگاه	داخلــی	اعــالم	نيــاز	بگيريــم	
تــا	بعــد	از	ايــن	کــه	تحصيلمــان	تمــام	
شــد	برگرديــم	و	تدريس	مــان	را	آن	جــا	
شــروع	کنيــم،	مــن	بــه	دانشــگاه	تهران	
رفتــم	و	بــا	رئيس	گــروه	وقــت	مالقاتی	
داشــتم.	ايشــان	وقتــی	بــه	پرونــده	مــن	
نــگاه	کــرد	و	ديــد	کــه	مــن	مهندســی	
خوانــده	ام،	گفــت	کســی	کــه	فيلســوف	
علــم	 فيلســوف	 نمی	توانــد	 نباشــد،	
ــی	 ــن	گفت	وگوي ــد.	بنابراي ــی	باش خوب
ايجــاد	نشــد	و	مــن	ســرافکنده	رفتــم	و	
ايشــان	مــن	را	راهنمايــی	کــرد	کــه	بــه	
دانشــکده	علــوم	دانشــگاه	تهــران	بروم	
و	ببينــم	کــه	آن	جــا	مــن	را	قبــول	
می	کننــد	تــا	بعــد	از	ايــن	کــه	بورســيه	
تدريــس	 و	 برگــردم	 آن	جــا	 شــدم،	
ــا	ايشــان	هــم	 ــن	ب ــات	م ــم؟	مالق کن
چنــدان	جالــب	نبــود	چــون	ايشــان	بــه	
ــد	 ــی	کردن ــن	نگاه ــی	م ــده	علم پرون
ــن	 ــرات	مهندســی	م ــه	نم ــد	ک و	ديدن

خيلــی	خــوب	نبــود	و	گفتنــد	کــه	گويــا	
ــم	 ــوی	ه ــی	ق ــتوانه	علم ــی	پش خيل
ــم	 ــی	عال ــر	کس ــن	اگ ــد.	بنابراي نداري
ــی	 ــم	خوب ــد،	فيلســوف	عل ــوی	نباش ق
ــه: ــه	ک ــد.	خالص ــد	باش ــم	نمی	توان ه

	 نه	در	مسجد	گذارندم	که	رندی	
نه	در	ميخانه	که	اين	خمار،	خام	است!

	 ميان	مسجد	و	ميخانه	راهی	است	
	غريبم،	عاشقم،	اين	ره	کدام	است؟
وضعيــت	 بــه	 راجــع	 می	خواهــم	
صحبــت	 ايــران	 در	 علــم	 فلســفه	
ــه	از	 ــالی	ک ــدود	شــش	س ــم.	در	ح کن
بازگشــتم	می	گــذرد	بــا	تدريــس	در	
مقاطــع	فــوق	ليســانس	و	دکتــری	
ــن	 ــه	اي ــی	ک ــام	جاهاي ــًا	در	تم تقريب
ــًا	 ــودم.	قاعدت ــر	ب ــوده،	درگي ــته	ب رش
تجاربــی	کــه	خواهــم	گفــت،	شــخصی	
اســت	و	ممکــن	اســت	تعميم	هــای	
ــر	 ــه	نظ ــی	ب ــم	ول ــی	داده	باش نابجاي
ــران	 ــم	در	اي مــن	وضعيــت	فلســفه	عل
مــن	 کــه	 زمانــی	 بــا	 مقايســه	 در	
کمــی	 لحــاظ	 از	 می	خوانــدم	 درس	
يعنــی	 ســخت	افزاری	 و	 عــددی	 و	
ــاالت	 ــايت	ها،	مق ــا،	س ــدار	کتاب	ه مق
ــی	 ــی	خيل ــی	پژوهش ــالت	علم و	مج
بهتــر	شــده	ولــی	از	لحــاظ	کيفــی	

کامــاًل	بــر	عکــس	اســت،	يعنــی	
وضعيــت	بســيار	بحرانــی	اســت	و	
آينــده	خوشــی	پيــش	رو	نيســت.	

آموزش فلسفه علم 
ــس	 ــورد	تدري ــی	را	در	م ــن	نکات بنابراي
فلســفه	علــم	خواهــم	گفــت	کــه	قاعدتًا	
ــاز	 ــخصی	ب ــارب	ش ــه	تج ــه	آن،	ب هم
ــفه	 ــخ	فلس ــه	تاري ــع	ب ــردد.	راج می	گ
علــم	در	ايــران	بايــد	عــرض	کنــم	
کــه	ايــن	مباحــث	قبــل	از	انقــالب	در	
ــان	 ــر	آن	زم ــی	آريامه ــگاه	صنعت دانش
توســط	آقــای	دکتــر	نصــر	مطــرح	
شــده	بــود	و	مرحــوم	بزرگمهــر	کتابــی	
دربــاره	پوپــر	ترجمــه	کرده	بودنــد.	بعــد	
از	انقــالب	هــم	آقــای	دکتــر	ســروش	
مباحــث	فلســفه	علــم	را	رواج	دادنــد	اما	
بــه	صــورت	دانشــگاهی	ظاهــراً	اوليــن	
مرکــزی	کــه	تأســيس	می	شــود،	گــروه	
فلســفه	علــم	دانشــگاه	صنعتی	شــريف	
بــه	همــت	آقــای	دکتــر	گلشــنی	اســت	
ــد	 و	بعــد	در	مراکــز	علمــی	ديگــر	مانن
دانشــگاه	صنعتــی	اميرکبيــر،	دانشــگاه	
ــوم	 ــد	عل ــگاه	آزاد	واح ــان،	دانش اصفه
مؤسســه	 خــود	 در	 و	 تحقيقــات	 و	
پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	مراکــزی	

بررسی وضعيت 

فلسفه علم 

در ایران

دکتر امیراحسان کرباسی زاده
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تأســيس	می	شــوند	و	همــه	شــروع	بــه	
پذيــرش	دانشــجوی	کارشناســی	ارشــد	

و	دکتــری	می	کننــد.	
حــاال	بــه	وضعيــت	آمــوزش	در	دو	
ــری	 ــد	و	دکت ــی	ارش ــع	کارشناس مقط
ببينيــم	 تــا	 کــرد	 خواهــم	 اشــاره	
نقايــص	و	مشــکالتی	وجــود	 چــه	
ــته	در	 ــن	رش ــه	اي ــرای	ورود	ب دارد.	ب
ــن	 ــی	اســت	اي ــد	کاف کارشناســی	ارش
منطــق	 کتــاب	 بخوانيــد:	 را	 منابــع	
صــوری	دکتــر	خوانســاری،	کتــاب	
کليــات	فلســفه	پاپکيــن	ترجمــه	آقــای	
مجتبــوی	آن	هــم	نــه	بــه	طــور	کامــل	
ــه	 ــالمی	ک ــفه	اس ــاب	فلس ــك	کت و	ي
ــا	 ــاح	ي ــای	مصب ــاب	آق ــد	کت می	توان
آقــای	عبوديــت	باشــد.	اگــر	يــك	
هــم	 فيزيــك	 و	 رياضــی	 مقــدار	
ــويد.	 ــول	می	ش ــی	قب ــه	راحت ــد،	ب بداني
بعــد	کــه	وارد	دانشــگاه	می	شــويد،	
درس	هايــی	داريــد	کــه	مرتبــط		هســتند	
ــی	 ــد؛	واحدهاي ــا،	بگذراني ــد	آن	ه و	باي
فلســفه	 و	 غــرب	 فلســفه	 ماننــد	
ــرب	و	 ــفه	غ ــس	فلس ــالمی.	تدري اس
ــای	 ــًا	تجربه	ه ــالمی	عموم ــفه	اس فلس
ــت.	 ــجو	اس ــرای	دانش ــايندی	ب ناخوش
ســنت	مــا	شــفاهی	اســت	و	در	فلســفه	

اســالمی	و	فلســفه	غــرب	هيــچ	متنــی	
پايــه	قــرار	نمی	گيــرد.	

ــاله	 ــن	مقطــع	دو	س دانشــجويان	در	اي
اغلــب	از	رشــته	های	علمــی،	مهندســی	
ــد	 ــوند.	هرچن ــه	وارد	می	ش ــوم	پاي و	عل
فلســفه	هــم	می	توانــد	 دانشــجوی	
ــی	و	 ــون	رياض ــی	چ ــود	ول ــول	ش قب
ــی	اســت،	 ــواد	امتحان ــزء	م ــك	ج فيزي
شــانس	قبولــی	دانشــجويان	مهندســی	
ــه	بيشــتر	اســت.	مواجهــه	 ــوم	پاي و	عل
ــم	 ايــن	دانشــجويان	ارشــد	فلســفه	عل
ــت	 ــرار	اس ــه	ق ــفی	ک ــون	فلس ــا	مت ب
ــا،	انديشــيدن	و	 ــارت	فلســفی	آن	ه مه
ــك	 ــا	ي ــروکله	زدن	ب ــه	اصطــالح	س ب
ــن	 ــك	مت ــب	ي مســأله	فلســفی	در	قال
ــت.	 ــر	اس ــًا	صف ــرد،	تقريب ــاال	بب را	ب
اســتاد	حرف	هايــی	را	مثــاًل	دربــاره	
ــت	 ــد،	از	اصال ــالمی	می	زن ــفه	اس فلس
وجــود	و	داليــل	مالصــدرا	و	ماننــد	آن	
ــی	 ــك	متن ــه	ي ــدون	اين	ک می	شــنود	ب
دقيــق	و	مرجعــی	از	متــون	کالســيك	و	
دســت	اول	فلســفه	اســالمی	يــا	غــرب	
درس	هــای	 اين	هــا	 خوانده	شــود.	
ــه	 ــرار	اســت	ب ــه	ق کمکــی	هســتند	ک
اصطــالح	قــوت	و	ابــزار	فلســفی	را	بــه	

ــد.	 دانشــجو	بدهن

مباحث فلسفه علم نوعا براساس 
سلیقه استاد یا تاریخ محور یا 

موضوع محورند
درس	هــای	فلســفه	علــم	چيســت؟	تــا	
ــی	 ــگاه	صنعت ــش	در	دانش ــال	پي دو	س
بــرای	 درس	 يــك	 فقــط	 شــريف	
دانشــجوی	فلســفه	علــم	اجبــاری	بــود	
ــی	 ــود.	يعن ــم	ب ــفه	عل و	آن	درس	فلس
ــی	 ــرای	کس ــدی	ب ــك	درس	دو	واح ي
کــه	در	کارشناســی	ارشــد	فلســفه	علــم	
می	توانســت	 دانشــجو	 می	گرفــت.	
درحالــی	 شــود	 فارغ	التحصيــل	
ــم	 ــفه	عل ــك	درس	فلس ــا	ي ــه	تنه ک
بگذرانــد،	کتابــی	کــه	در	درس	معرفــی	
می	شــد،	»چيســتی	علــم«	چالمــرز	
بــود،	ايــن	دقيقــا	همــان	کتابــی	اســت	
ــته	 ــن	رش ــا	اي ــنايی	ب ــرای	آش ــه	ب ک

می	شــود. معرفــی	
ــفه	 ــود	درس	فلس ــوزش	در	خ ــن	آم اي
علــم	اســت.	مباحــث	نوعــًا	بــر	اســاس	
ســليقه	اســتاد	يــا	تاريخ	محــور	يــا	
تاريخ	محــور	 اگــر	 موضوع	محورنــد.	
باشــد،	اســتاد	فلســفه	علــم	را	از	قــرن	
بيســتم	و	از	پوزيتيويســت	ها	شــروع	
می	کنــد،	انــگار	تمــام	فيلســوفان	و	
ــم	و	ســنتی	در	قرن	هــای	 علمــای	قدي
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17	و	18	و	19	هيــچ	وقــت	بحثــی	
ــه	ذهنشــان	 ــه	روش	علمــی	ب راجــع	ب
هيــچ	 و	 نکرده	اســت	 هــم	 خطــور	
ــد	 ــاره	نکرده	ان ــفی	دراين	ب ــل	فلس تأم
و	تنهــا	کســانی	کــه	بــه	ذهنشــان	
ــفه	پوزيتيويســت	 ــرده،	فالس ــور	ک خط

ــد!	 ــتم	بودن ــرن	بيس ق
فالســفه	 از	 صــورت،	 هــر	 بــه	
پوزيتيويســت	قــرن	بيســتم	شــروع	
بــدون	 بــاز	 احتمــااًل	 و	 می	کننــد	
متــن،	پيــش	می	رونــد	و	بــا	توجــه	
ــی	 ــان	انگليس ــجو	زب ــه	دانش ــه	اين	ک ب
از	 بخواهنــد	 اگــر	 نمی	دانــد	 هــم	
ــرای	 ــاهی	ب ــر	خرمش ــای	دکت ــاب	آق کت
منطقــی	 پوزيتيويســت	های	 شــناخت	

ــد	 ــد،	بع ــتفاده	می	کنن اس
ترجمه	هــای	 ســراغ	
کارهــای	 از	 آرام	 آقــای	
پوپــر	می	رونــد	و	آن	هــا	
ــی	 ــورت	گزينش ــه	ص را	ب
درحالی	کــه	 می	خواننــد	
ــی	 ــا	جفاي ــن	ترجمه	ه اي
ــر	کــه	 اســت	در	حــق	پوپ
ــاده	نويس	اســت.	 ــود	س خ
ــری	 ــك	ســ ــد	ي بعـــ
راجــــــع	 صحبت	هــا	
ــا	 ــن	ي ــس	کوه ــه	تامـ ب
و	 می	شــود	 فايرابنــد	
ــا	 ــن	ج ــه	همي ــه	ب قضي
ــه	 ــود	و	نتيج ــم	می	ش خت

ــه	می	شــود	کــه	برخــالف	بعضــی	 گرفت
کــه	فکــر	می	کردنــد	علــم	مثــال	
و	 پوپــر	 اســت،	 معقوليــت	 اعــالی	
تامــس	کوهــن	گفتنــد	نــه،	علــم	
ــنت	های	 ــد	س ــت	مانن ــنتی	اس ــم	س ه
ديگــر	و	معقوليتــی	در	آن	وجــود	نــدارد	
از	 مشــحون	 علمــی	 تاريخ	هــای	 و	
ــی	 ــای	علم ــت	و	انقالب	ه انقالب	هاس
سياســی	 انقالب	هــای	 ماننــد	 هــم	
ــی	 ــن	تلق ــه	اي ــه	ب ــی	قضي ــت.	يعن اس
ــن	 ــس	کوه ــه	تام ــود	ک ــم	می	ش خت
ــم	 ــت	در	عل ــه	معقولي ــت	ک ــه	اس گفت
معقوليتــی	اســت	شــديداً	تحــت	تأثيــر	
ــم	در	 ــد	ه ــی	و	فايرابن ــل	اجتماع عوام
کرده	اســت. ادعاهايــي	 تأييــدش	

بنابرايــن	ايــن	چيــزی	اســت	کــه	
ــنود.	 ــم	می	ش ــفه	عل ــجو	از	فلس دانش
قاعدتــًا	چــه	چيــزی	در	ذهنــش	نقــش	
در	 معقوليتــی	 کــه	 ايــن	 می	بنــدد؟	
علــم	نيســت	و	علمــا	کار	خيلــی	جــدی	
ــر	عوامــل	 ــازه	تحــت	تأثي ــد.	ت نمی	کنن
تغييــر	 پيش	فرض	هــای	 و	 سياســی	
ــم	 ــم	ه ــی،	عل ــل	اجتماع ــديد	عوام ش

ــد.	 ــر	کن ــديداً	تغيي ــد	ش می	توان

دانشجویان منت منی خوانند
پــس	در	خــود	درس	فلســفه	علــم،	يکی	
ــد	 ــجويان	دارن ــه	دانش ــکالتی	ک از	مش
ايــن	اســت	کــه	متــن	نمی	خواننــد	
و	بــه	نظــر	مــن	ايــن	مشــکل	در	
همــه	دروس	فلســفی	
مــا	هســت.	دوســت	
عزيــزم	آقــای	دکتــر	
متنــی	 شــيخ	رضايی	
آمــوزش	 بــه	 راجــع	
ايــران	 در	 فلســفه	
ــم	 ــر	کن ــته	اند،	فک نوش
نکتــة	مشــترکی	کــه	ما	
داريــم	ايــن	اســت	کــه	
ــن	 ــس	کوه ــرف	تام ح
ــواند	 ــی	مـی	تـ ــه	نوع ب
ــاره	فلســفه	صــادق	 درب
ــفه	 ــه	فلس ــد؛	اين	ک باش
بايــد	از	طريــق	مواجهــه	
ــا	متن	هــای	 ملمــوس	ب
دســت	اول	آموختــه	شــود.	مــا	در	علــم		
و	رياضيــات	چنــد	مســأله	می	بينيــم	
و	مشــاهده	می	کنيــم	کــه	آدم	هــای	
ــل	 ــور	ح ــائل	را	چه	ط ــن	مس ــزرگ	اي ب
ــابه	را	در	 ــائل	مش ــد	مس ــد	و	بع کرده	ان
انتهــای	کتــاب	حــل	می	کنيــم.	در	
ــاًل	 ــه	مث ــم	ک ــد	ببيني ــم	باي ــفه	ه فلس
هيــوم	چه	طــور	بــا	زبــان	خــود،	مســأله	
اســتقرا	را	بيــان	کــرده	و	بعــد	بنشــينيم	
ببينيــم	او	چــه	طــور	ســر	و	کلــه	زده	تــا	
توانايــی	حل	کــردن	مســائل	فلســفی	را	

داشته	باشــيم.	

فلسفه علم همه مشکالت علمی 
ما را حل منی کند

نکتــة	ديگــری	کــه	هســت	ايــن	تلقــی	
غلــط	دربــاره	فلســفه	علــم	اســت	کــه	
ــکالت	 ــياری	از	مش ــم	بس ــفه	عل فلس
علمــی	مــا	را	حــل	خواهــد	کــرد.	
ذهنشــان	 در	 معلمــان	 از	 بســياری	
ــا	فلســفه	 ــر	م ــه	اگ ــور	اســت	ک اين	ط
علــم	بخوانيــم،	معلــم	بهتــری	خواهيــم	
ــم	 ــفه	عل ــمندان	فلس ــر	دانش ــد.	اگ ش
بخواننــد،	علمــای	بهتــری	خواهنــد	
چنيــن	 ايــن	 اصــاًل	 قضيــه	 شــد،	
نيســت.	درســت	اســت	کــه	شــايد	
نتايــج	و	پيامدهايــی	 فلســفه	علــم	
ــه	 ــرای	حــل	مســائل	ملمــوس	جامع ب
داشته	باشــد	ولــی	ماهيــت	مســائل	
فلســفی،	کنجــکاوی		نظــری	اســت	
کــه	بايــد	در	پاســخ	بــه	ســواالتی	بــاز	و	
گشــوده،	انجــام	شــوند.	يعنــی	مســائلی	
کــه	هيچ	وقــت	پايان	پذيــر	نيســتند	
ــدم	 ــد	ق ــچ	فرآين ــت	هي ــن	اس و	ممک
ــرای	حــل	آن	هــا	وجــود	 ــه	قدمــی،	ب ب
ــم	 ــط	ه ــی	غل ــن	تلق ــد.	اي نداشته	باش
ــد	 ــن	باي ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــود	دارد	ک وج
ــوزش	 ــوان	در	آم ــا	بت ــود	ت ــوض	ش ع
ــر	 ــد	نظ ــران	تجدي ــم	در	اي ــفه	عل فلس

ــرد. ک
ــن	 ــا	اي ــط	ب ــه	مرتب ــری	ک ــه	ديگ نکت
گروه	هــای	 اين	کــه	 اســت	 بحــث	
فلســفه	علــم	رفته	رفتــه	خــود	را	از	
ــان	 ــه	هم ــفه	و	ب ــای	فلس دپارتمان	ه
ــدا	 ــوم	ج ــای	عل ــزان	از	دپارتمان	ه مي
ــر	 ــه	فک ــا	ک ــن	معن ــه	اي ــد.	ب می	کنن
علــم	 فلســفه	 مباحــث	 می	کننــد	
ــه	 ــفی	و	ن ــه	فلس ــت	ن ــی	اس چيزهاي
ــه	 علمــی.	بنابرايــن	خودشــان	شــايد	ب
ــه	 ــته	ب ــل	ناخواس ــورت	عکس	العم ص
ــرش	 ــورد	پذي ــه	م ــه	ن ــر	ک ــن	خاط اي
فالســفه،	 نــه	 و	 هســتند	 علمــا	
بــه	 مــا	 کــه	 بگوينــد	 می	خواهنــد	
عنــوان	فالســفه	علــم،	شــأن	باالتــری	
ــم	 ــم	و	می	تواني ــروه	داري ــر	دو	گ از	ه
ــه	 ــم	ک ــل	کني ــائلی	را	ح ــتقال	مس مس
ــفه	 ــای	فلس ــن	گروه	ه ــدام	از	اي هيچ	ک
ــل	 ــی	ح ــم،	تواناي ــای	عل ــا	گروه	ه و	ي
ــی	 ــی	خطرناک ــن	تلق ــد،	اي آن	را	ندارن
اســت.	يعنــی	فلســفه	علــم	بــه	عنــوان	

یکی از مشکالتی 
که دانشجویان 
دارند این است 

که متن نمی خوانند 
و به نظر من این 
مشکل در همه 

دروس فلسفی ما 
هست.
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ــًا	فلســفی	 يــك	فلســفه	مضــاف	ماهيت
اســت.	بنابرايــن	بايــد	کســی	کــه	
دغدغــه	فلســفی	دارد	و	بــا	فلســفه	
آشناســت،	فلســفه	علــم	بخوانــد	و	
فلســفه	علــم	تدريــس	کنــد.	متأســفانه	
ــه	 ــت	ک ــث	شده	اس ــأله	باع ــن	مس اي
ــکيل	 ــی	تش ــا	گروه	هاي ــی		وقت	ه بعض
ــا	 ــه	ي ــی	ک ــکل	از	آدم	هاي ــوند	متش ش
هيــچ	 و	 می	داننــد	 فلســفه	 کامــاًل	
يــا	 و	 ندارنــد	 علــم	 از	 سررشــته	ای	
فلســفه	 و	 می	داننــد	 علــم	 اين	کــه	
ــزرگ	 ــاددان	ب ــك	اقتص ــد.	ي نمی	دانن
لزومــًا	فيلســوف	اقتصــاد	نيســت	و	
ــزرگ	مســلمان	هــم	 يــك	فيلســوف	ب
ــد،	 ــی	باش ــوف	خوب ــدر	فيلس ــر	چه	ق ه
نمی	توانــد	بــدون	دانســتن	اقتصــاد	
ــم	 ــاره	عل ــاد	درب ــم	اقتص ــی	عل و	مبان
اقتصــاد	صحبــت	کنــد،	بنابرايــن	ايــن	
ــود	دارد	و	 ــا	وج ــه	م ــا	در	جامع آفت	ه
متأســفانه	هنــوز	حــل	نشده	اســت.

کارشناســی	 دربــاره	 ديگــر	 نکتــه	
ــت.	 ــاله	اس ــتن	رس ــث	نوش ــد،	بح ارش
متأســفانه	هيــچ	درســی	بــرای	آمــوزش	
ــه	دانشــجو	در	دوره	 نوشــتن	فلســفی	ب
کارشناســی	ارشــد	ارائــه	نمی	شــود	
و	فکــر	کنــم	در	مــورد	رشــته	های	
همين	طــور	 هــم	 فلســفه	 ديگــر	
باشــد.	دانشــجو	از	رشــته	فنــی	يــا	
ــد	ايــن	تصــور	 ــوم	آمــده	اســت.	باي عل
ــه	نوشــتن	 ــت	عــوض	شــود	ک و	ذهني
يــك	مقالــه	فلســفی	بــا	نوشــتن	يــك	
مقالــه	فنــی	و	رياضــی	فــرق	دارد.	
ــفيدن	 ــودش	فلس ــفی	خ ــتن	فلس نوش
ــن	 ــوه	تمري ــك	نح ــودش	ي ــت،	خ اس
ــرای	 ــچ	آموزشــی	ب فلســفه	اســت،	هي
ــدارد،	 نوشــتن	متــون	فلســفی	وجــود	ن
ــه	درس	 ــا	س ــجو	دو	ي ــن	دانش بنابراي
ــاله	 ــد	رس ــده	و	می	خواه ــفه	گذران فلس

ــرد.	 ــد	بگي ــی	ارش کارشناس

مد مباحث تطبیقی، آفت 
پژوهش در فلسفه علم است 

يــك	آفت	ديگــر،	مــد	مباحــث	تطبيقی	
روی	 می	گوينــد	 مثــال	 کــه	 اســت	
ــن	 ــا	کواي ــن	ب ــماعيل	واحدالعي مالاس

مطالعــه	تطبيقــی	انجــام	بدهيــم!	وقتی	
ــد	 ــويد،	داري ــن	کار	می	ش ــما	وارد	اي ش
ــرا	 ــد	زي ــرج	می	دهي ــه	خ ــارت	ب جس
بايــد	دو	طــرف	قضيــه	را	خــوب	بدانيد.	
ــه	 معمــواًل	کســی	کــه	دو	طــرف	قضي
را	خــوب	بدانــد،	کــم	اســت.	اســتاد	يــا	
متخصص	در	فلســفه	اســالمی	اســت	و	
چيــزی	از	کوايــن	نمی	دانــد	يــا	کســی	
اســت	کــه	متخصــص	در	کوايــن	اســت	
و	فلســفه	اســالمی	نمی	دانــد.	خودتــان	
ــرار	اســت	 ــد،	ق ــدس	بزني نتيجــه	را	ح
ــه	ای	 ــاه	پايان	نام ــش	م ــجو	در	ش دانش
ــل	 ــته	و	تحوي ــوع	نوش ــن	موض در	اي
گــروه	بدهــد.	ايــن	وضعيــت	در	دوره	

کارشناســی	ارشــد	اســت.
وضعيــت	در	دوره	دکتــری	
از	 بدتــر	 مراتــب	 بــه	
کارشناســی	ارشــد	اســت.	
در	چنــد	ســــالی	کــه	
مصاحبه	هــای	 شــاهد	
دانشـــجـــويان	 ورودی	
ــت	 ــودم،	وضعي ــری	ب دکت
دانشـــجـــويان	 ورودی	
ــود.	 ــد	ب ــری	بســيار	ب دکت
ــه	 ــجويانی	ک ــاً	دانش نوع
ــد	و	عالمــان	 مهندســان	ب
دکتــری	 هســتند،	 بــد	
فلســفه	علــم	را	جايگاهــی	
تصــور	 خــود	 بــرای	
می	کننــد.	يعنــی	فکــر	

ــری	 ــك	س ــر	ي ــاًل	اگ ــه	مث ــد	ک می	کنن
ــی	 ــال	علم ــی	را	در	ژورن ــث	علم مباح
در	 می	شــود.	 رد	 بالفاصلــه	 بدهنــد،	
ــم	 ــر	اســت	بيايي ــد	بهت نتيجــه	می	گوين
ــد	اصطــالح	 ــا	چن ــی	را	ب ــث	علم مباح
فلســفی	قاطــی	کنيــم	و	آن	را	در	گــروه	
ــزد	 ــد	ن ــم!	بع ــرح	کني ــم	ط فلســفه	عل
ــه	متخصــص	 ــد	ک ــی	می	آين ــن	نوع م
ــالح	 ــد	اصط ــدن	چن ــا	دي ــتم	و	ب نيس
ــرح	 ــوم	و	ط ــت	زده	می	ش ــی	وحش علم
عنــوان	 بــه	 و	 می	کنــم	 قبــول	 را	
پروپــوزال	دکتــری	قبــول	می	شــود	
ــس	 ــه	هيچ	ک ــه	ای	ک ــزی	در	زمين و	ت
تخصــص	نــدارد	و	نمی	دانــد	دقيقــًا	
بعــد	 و	 می	شــود	 انجــام	 چيســت،	

ــم	 ــتاد	فلســفه	عل ــوان	اس ــه	عن ــرد	ب ف
ايــن	 و	 می	شــود	 فارغ	التحصيــل	
معــارف	را	بــه	دانشــجويان	بعــدی	
منتقــل	خواهدکــرد؛	بــدون	اين	کــه	
هيــچ	معيــاری	باشــد.	شــما	نمی	توانيــد	
ــفه	 ــك	فلس ــه	ي ــه	مثاب ــد	را	ب ــم	ب عل
ــفه	 ــروه	فلس ــد	و	در	گ ــا	بزني ــوب	ج خ

علــم	آن	را	تدريــس	کنيــد.	

جداشدن مسیر تاریخ علم و 
فلسفه علم، هر دو را عقیم 

می کند
ايـن	اسـت	کـه	متأسـفانه	 نکتـه	آخـر	
فلسـفه	علـم	در	ايـران	خود	را	به	شـدت	
از	تاريـخ	علـم	جـدا	کرده	اسـت؛	هر	چند	
کار	 دو	 ايـن	 دادن	 آشـتی	
سـاده	ای	نيسـت	و	اغلـب	
رسـيدن	بـه	اعتدالـی	کـه	
فـــــرد	هـم	مالحظـات	
تاريخـی	را	در	نظـر	بگيرد	
خوبـی	 فيلسـوف	 هـم	 و	
باشـد،	شـايد	از	محـاالت	
باشـد.	امـا	بـه	هـر	حـال	
فلسـفه	علـم	بـدون	نـگاه	
واقعـا	 علـم	 تاريـخ	 بـه	
کـور	خواهـد	بـود.	حرفـی	
کـه	دکتـر	همتـی	دربـاره	
فلسـفه	علـم	زدنـد	همين	
اسـت	کـه	مباحث	فلسـفه	
علـم	معمـواًل	يـك	شـير	

بـی	يـال	و	دم	و	اشـکم	اسـت.	
از	 علم	 فالسفه	 ما	 که	 علمی	 وقتی	
متفاوت	 کاماًل	 می	کنيم،	 صحبت	 آن	
آن	 از	 علما	 که	 علمی	 آن	 با	 باشد	
فلسفه	 چه	 ما	 پس	 می	کنند،	 صحبت	
دقيق	 توجه	 که	 وقتی	 تا	 داريم؟!	 علمی	
علم	 به	 دقيق	 توجه	 و	 علم	 تاريخ	 به	
خوبی	 علم	 فلسفه	 نمی	توانيم	 نباشد،	
فلسفه	های	 اين	 بنابراين	 داشته	باشيم.	
بستر	 و	 زمينه	 از	 را	 علم	 که	 علمی	
تاريخی	و	فرهنگی	آن	جدا	می	کنند	و	از	
مبنای	 بر	 و	 کاريکاتوری	می	سازند	 علم	
به	 می	دهند،	 فلسفی	 تحليل	های	 آن	
نظر	من	کاماًل	گمراهانه	هستند	و	هيچ	

فايده	ای		نخواهند	داشت.			

 نوشتن یک مقاله 
فلسفی با نوشتن 
یک مقاله فنی و 

ریاضی فرق دارد. 
نوشتن فلسفی 

خودش فلسفیدن 
است، خودش یک 
نحوه تمرین فلسفه 

است.
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مروری بر یک پرسش رایج
شـك	ندارم	که	همه	دوسـتانی	که	در	فلسـفه	دستی	دارند،	
چـه	بـه	صـورت	آکادميـك	و	تخصصـی	و	چه	بـه	صورت	
عمومـی،	حتمـًا	بـا	اين	دو	پرسـش	روبه	رو	شـده	اند	که	اين	
فيلسـوفان	چـه	می	کننـد	و	اصـاًل	حاصـل	فلسـفه	خواندن	
چيسـت	و	اين	که	وقتی	کسـی	فيلسـوف	شـد،	به	چه	دردی	
می	خـورد؟	با	وجـودی	که	اين	دو	پرسـش	قدمـت	تاريخی	
دارنـد،	هم	چنـان	زنده	انـد	و	فکـر	نمی	کنـم	بـه	ايـن	زودی	

پاسـخ	مشـخصی	داشته	باشند.	
حاال	عنوان	فلسـفه	کاربردی	را	مالحظـه	کنيد،	وقتی	روی	
خود	مفهوم	فلسـفه	و	چيسـتی	فلسـفه	و	اين	که	فيلسـوفان	
چـه	می	کنند	نزاع	وجود	دارد،	فلسـفه	کاربـردی	چه	معنايی	
می	دهد؟	خودش	چيسـت	کـه	بخواهد	کاربـردی	هم	برای	
آن	تصـور	شـود؟	می	دانيد	که	راسـل	فيلسـوف	نامداری	در	
قرن	بيسـتم	بوده	و	زمانی	نامدارترين	فيلسـوف	در	فلسـفه	
انگليسـی	زبـان	سـنت	تحليلی	بوده	اسـت.	مشـهور	اسـت	
که	از	وی	سـؤال	کردند	فلسـفه	چيسـت؟	ايشـان	پاسخ	داد	
فلسـفه	همـان	چيزی	اسـت	کـه	در	دپارتمان	های	فلسـفه	
تدريس	می	شـود.	او	با	همين	پاسـخ	هوشـمندانه	از	مسـأله	
عبـور	می	کنـد.	مـن	می	خواهـم	کـه	با	اسـتعانت	از	راسـل،	
فعـاًل	بـه	اين	که	فلسـفه	چيسـت،	نپـردازم	و	ايـن	را	داخل	
پرانتـز	بگذاريـم	و	به	فلسـفه	کاربـردی	و	کاربـردی	کردن	

فلسـفه	بپردازيم.	

عدم اقبال نهادهای فلسفی و وجود نگاه 
تحقیرآمیز، دو معضل فلسفه کاربردی در 

ایران
حقيقـت	اين	اسـت	کـه	در	چنـد	دهه	اخيـر	عنوان	فلسـفه	
کاربردی	در	جهان	مطرح	شـده	و	در	کشـور	ما	هم	فلسـفه	
کاربـردی	تحـت	عناوين	مختلف	توسـط	اشـخاصی	عنوان	
امـا	 می	شـود	 انجـام	 آن	 روی	 جـدی	 کارهـای	 و	 شـده	
همچنـان	در	آکادمـی	و	دپارتمان	هـای	فلسـفه	و	در	مراکز	

فلسـفی	در	ايـران،	اصطـالح	فلسـفه	کاربـردی	اواًل	چندان	
مـورد	اقبـال	و	عنايت	نيسـت	و	ثانيـًا	با	نـگاه	تحقيرآميز	از	
طرف	کسـانی	که	به	شـکل	سـنتی	در	فلسـفه	رسـمی	کار	
می	کننـد،	مواجـه	اسـت.	عمدتـًا	ايـن	طـور	تلقی	می	شـود	
کـه	کاربـردی	کـردن	فلسـفه	يـا	فلسـفه	کاربـردی،	دون	
شـأن	فلسـفه	اسـت	و	نوعـی	کاسـبی	کردن	بـا	فلسـفه	و	
پرداختـن	بـه	موضوعـات	و	مسـائل	بی	اهميـت	در	فلسـفه	
اسـت	و	کسـانی	را	کـه	در	حـوزه	فلسـفه	کاربـردی	کار	

می	کننـد،	بـه	خيلـی	چيزهـا	متهـم	می	کننـد.	
مـن	بـرای	اين	کـه	هرگونه	سـوءتفاهمی	رفع	شـود،	عرض	
می	کنـم	کـه	مهمتريـن	دغدغـه	خـود	بنـده،	متافيزيـك	
اسـت	و	شـايد	اگر	بين	اين	تخصص	های	فلسـفی	بخواهم	
يکـی	را	انتخـاب	بکنم،	بـاز	متافيزيك	را	انتخـاب	می	کنم.	
بـرای	هميـن	الزم	می	دانم	در	فضای	فلسـفه	ايـران	بحث	
از	فلسـفه	کاربـردی،	معنـای	فلسـفه	کاربـردی	و	گسـتره	
فلسـفه	کاربردی	به	شـکلی	جدی	تر	بررسـی	شـود	چرا	که	
جريـان	فوق	العـاده	قدرتمنـدی	در	فضای	فلسـفه	جهان	به	
ويـژه	در	حـوزه	کشـورهای	فلسـفی	انگليسـی	زبان	مطـرح	
مختلـف	 کشـورهای	 در	 فراوانـی	 دپارتمان	هـای	 و	 شـده	
ذيـل	عناويـن	مختلـف	بـه	فلسـفه	کاربـردی	می	پردازنـد.	
ايـن	جريـان	خواه	ناخـواه	در	کشـور	مـا	مطـرح	می	شـود	و	
ايـن	نگرانـی	هسـت	که	سـوء	تفاهماتی	کـه	در	ايـن	حوزه	
وجـود	دارد،	نهادينـه	شـده	و	اصطالح	فلسـفه	کاربردی	به	

درسـتی	جـا	نيفتد.	

سه حوزه فلسفه کاربردی: فلسفه برای 
کودکان، تفکر انتقادی و اخالق کاربردی 

عنــوان applied philosophy کــه	در	زبــان	
ــت،	 ــده	اس ــه	ش ــردی	ترجم ــفه	کارب ــه	فلس ــی	ب فارس
ــه	 ــرد	ک ــر	می	گي ــوزه	را	در	ب ــه	ح ــوم	س ــور	مرس ــه	ط ب
	philosophy for/with children از	عبارتنــد
ــه	 ــودکان	البت ــا	ک ــا	ب ــودکان	ي ــرای	ک ــفه	ب ــی	فلس يعن

معنا و گستره ی فلسفه ی کاربردی

دکتر محمدصادق زاهدی
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precollege philoso� آ	ــر ــوان	متاخرت نعن
phy	اســت،	يعنــی	فلســفه	پيشادانشــگاهی	کــه	هــم	
بــه	کــودکان	و	هــم	بــه	نوجوانــان	اطــالق	می	شــود.	
ــه	 ــت	ک ــدی	critical thinking	اس ــوزه	بع ح
ــه	 ــوم	ک ــوزه	س ــرد	و	ح ــه	را	دربرمی	گي ــر	نقادان تفک
ap� 	يــك	مقــدار	در	ايــران	شــناخته	شــده	تر	اســت،
ــت	 ــردی	اس ــالق	کارب ــی	اخ plied ethics يعن
pro� 	کــه	متأســفانه	بــا	اخــالق	حرفــه	ای	يعنــی	بــا
ethics	fessional	يکــی	گرفتــه	می	شــود.	

تأملی در معنی و تفاوت فلسفه کاربردی 
و فلسفه محض

مـن	بـرای	اين	کـه	مفهوم	کاربـرد	در	فلسـفه	کاربردی	
روشـن	شـود،	می	خواهـم	دوسـتان	را	بـه	ايـن	ارجـاع	
بدهـم	کـه	معنای	غيرکاربردی	بودن	فلسـفه	چيسـت؟	
آن	 مقابـل	 معنـای	 کاربـردی،	 فلسـفه	 گفتيـم	 اگـر	
چيسـت؟	آيا	مـا	فلسـفه	غيرکاربردی	هـم	داريم؟	و	در	
ايـن	جـا	معنـای	کاربـرد	و	غيرکاربرد	چيسـت؟	مفهوم	
دوسـتان	 کـه	 همان	طـور	 چيسـت؟	 کاربـرد	 مقابـل	
می	داننـد،	فلسـفه	کاربـردی	در	مقابـل	فلسـفه	نظری	
يـا	فلسـفه	محض	قـرار	می	گيـرد.	مدت	هاسـت	که	در	
فيزيـك	و	رياضيـات	اين	تقسـيم	بندی	صـورت	گرفته	
در	 می	توانيـد	 يعنـی	 اسـت	 جاافتـاده	ای	 اصطـالح	 و	
دپارتمان	هـای	فيزيـك،	فيزيـك	کاربـردی	و	فيزيـك	
محـض	و	در	دپارتمان	هـای	رياضـی،	رياضی	کاربردی	

و	رياضـی	محض	داشـته	باشـيد.	

حـاال	در	فلسـفه،	فلسـفه	کاربـردی	چـه	تفاوت	هايی	با	
فلسـفه	محـض	دارد؟	و	اصـاًل	معيـار	تقسـيم	بندی	مـا	
در	فلسـفه	کـه	آن	را	بـه	کاربـردی	و	محـض	تقسـيم	
فيلسـوف	اند	 کـه	 هـم	 آن	هايـی	 چيسـت؟	 می	کنيـم	
اصطـالح	 بـه	 دارنـد،	 فلسـفی	 موشـکافی	 دغدغـه	 و	
می	خواهنـد	بـه	بحث،	ايضاح	فلسـفی	بدهنـد.	حقيقت	
ايـن	اسـت	کـه	فلسـفه	کاربردی	فقـط	و	فقط	بـه	اين	
سـه	حـوزه	ای	کـه	گفتـم	محـدود	نمی	شـود	و	وقتـی	
	applied epistemology ماننـد	 عناوينـی	
 applied philosophy of science يـا
 philosophy	يـا philosophy of life	يـا
of society را	هـم	می	بينيـم	کـه	ذيـل	فلسـفه	
نتيجه	گيـری	 اين	طـور	 گنجانـده	می	شـود،	 کاربـردی	
می	کنيـم	کـه	قطعـًا	فلسـفه	کاربـردی	معنايـی	اعم	از	
ايـن	حوزه	هـای	ذکر	شـده	دارد	و	باز	مسـأله	کاربرد	در	

تقسـيم	فلسـفه	برجسـته	می	شـود.	
بـه	نظـرم	می	رسـد	بـرای	اين	کـه	معنـای	اثباتـی	از	
فلسـفه	کاربـردی	را	بـه	ذهـن	بياوريـم،	اول	توضيـح	
بدهيـم	که	فلسـفه	کاربـردی	چه	چيزی	نيسـت.	چون	
سـلب	چيـزی	از	يك	مفهـوم،	خود	باعث	می	شـود	که	
Ap�" .شـود	روشـنتر	اصطـالح	ايـن	حـدود	و	حـد	
plied philosophy"را	بـا	دو	اصطـالح	اشـتباه	
		"practical philosophy"يکـی می	گيرنـد؛	

.”public philosophy" ديگـری	 و	
 "Practical philosophy"	همان	اسـت	که	
در	سـنت	ارسـطويی	از	آن	به	حکمت	عملی	يا	فلسـفه	
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عملـی	تعبيـر	می	شـود	و	بـه	نظـر	می	رسـد	کـه	بعضـی	
فلسـفه	کاربـردی	را	با	فلسـفه	عملی	يکسـان	گرفته	اند.	
دوسـتان	حتمـًا	می	داننـد	که	در	ارسـطو	حکمت	تقسـيم	
theoretical wisdom/knowl� 	می	شـود	به
practical wisdom/knowl� و	 	edge
edge کـه	دو	تقسـيم	بندی	از	دانـش	بـود.	بعـداً	بـه	
در	 ارسـطو	 تقسـيم	بندی	 معيـار	 کـه	 ايـن	می	پردازيـم	
تئـوری	و	نظـر	چيسـت.	خـود	ارسـطو	تعريفـش	ايـن	
بـود	کـه	آن	چه	بـه	جهـان	مربـوط	می	شـود	در	حکمت	
نظـری	قـرار	می	گيرد	و	سـه	حوزه	را	در	ذيـل	آن	تعريف	
می	کـرد:	متافيزيـك،	رياضيـات	و	طبيعيـات	و	آن	چه	به	
 practical ذيـل	 	 مربـوط	می	شـود	 انسـانی	 عالـم	
philosophy قـرار	می	گيـرد	کـه	به	تعبيـر	قدمای	
مـا	سـه	حوزة	اخـالق،	تدبيـر	منزل	و	سياسـت	مـدن	را	
شـامل	می	شـود.	يعنی	هر	چيـزی	که	به	جهان	انسـانی	

باز	می	گـردد.	حـاال	در	فـرد	فـی	نفسـه	يا	
در	خانـواده	يا	در	شـهر،	همه	مسـائلی	که	
در	ذيل	اين	سـه	عرصه	به	انسـان	مربوط	
practical philos� ذي	شـود،	لمی

ophy	ارسـطو	قـرار	می	گيـرد.	
 practical	همان	کاربردی	فلسـفه	آيا
philosophy ارسطوسـت	که	فقط	و	
فقـط	بـه	جهـان	انسـان	و	موضوعاتی	که	
به	انسـان	مربوط	می	شـود،	يعنـی	اخالق،	
فلسـفه	اجتماعی،	فلسـفه	سياسی،	فلسفه	
قطعـَا	 می	پـردازد؟	 تربيـت	 و	 تعليـم	
سياسـی	 فلسـفه	 اخـالق،	 بـه	 پرداختـن	
جـزء	 می	توانـد	 اجتماعـی	 فلسـفه	 و	
عناوينـی	 ولـی	 باشـد	 کاربـردی	 فلسـفه	
کـه	ابتـدای	بحـث	عـرض	کـردم	يعنـی	

 applied يـا	 	applied epistemology
می	شـود	 چـه	 را	  philosophy of science
کـرد؟	روشـن	اسـت	کـه	اصطـالح	فلسـفه	کاربـردی	
اعـم	از	practical philosophy اسـت	و	اصاًل	
معيـار	تقسـيم	بندی	در	فلسـفه	بـه	کاربـردی	و	نظری	با	
معياری	که	ارسـطو	در	تقسـيم	فلسـفه	به	فلسـفه	نظری	
و	عملـی	بـه	کار	بـرده	بـود،	کامـال	متفـاوت	اسـت	کـه	

ايـن	را	بيشـتر	بحـث	می	کنيـم.	
اصطــالح	دومــی	کــه	بــاز	موجــب	ســوء	تفاهــم	
ــه	 ــت	ک ــده	اســت public philosophy اس ش
می	تــوان	از	آن	بــه	فلســفه	عمومــی	يــا	فلســفه	همگانی	
تعبيــر	کــرد.	public philosophy يــك	تــالش	
جديــدی	اســت	کــه	می	خواهــد	فلســفه	را	از	آکادمــی	و	
ــيع	تر	 ــای	وس ــه	گروه	ه ــفی	ب ــاص	فلس ــای	خ گروه	ه
ــفی،	 ــای	فلس ــکل	گيری	کافه	ه ــاند؛	ش ــی	بکش اجتماع

فلســفی،	 ميتينگ	هــای	 فلســفی،	 قهوه	خانه	هــای	
تلويزيونــی	فلســفی	خيلــی	عمومــي،	 برنامه	هــای	
همــه	اين	هــا	ذيــل	public philosophy  قــرار	
ــور	سياســت	گذاری	اســت	 ــك	ج ــع	ي ــرد.	در	واق می	گي
ــه	همــه	 ــا	حــدی	کــه	امــکان	دارد،	ب کــه	فلســفه	را	ت
ــت	 ــد	و	آن	را	از	حال ــم	بدهن ــات	تعمي ــا	و	طبق گروه	ه

تخصصــی	خــارج	کننــد.	
public philos� 	فلسـفه	کاربردی	قطعًا	به	معنـای
ophy	نيسـت.	بـرای	اين	کـه	در	فلسـفه	کاربـردی	به	
فلسـفی	 کار	  professional و  حرفـه	ای	 معنـای	
می	کنيـد	و	اصـاًل	فلسـفه	کاربـردی،	در	واقـع	تفلسـف	
کاربـردی	کـردن	يا	فلسـفه	در	حـوزه	مباحـث	کاربردی،	
بـه	معنـای	عمومـي	بـودن	مباحـث	نيسـت.	دوسـتان	
هميـن	االن	می	توانيـد	بـه	ژورنال	هايـی	کـه	در	حـوزه	
زيرمجموعه	هـای	 يـا	 	applied philosophy
می	شـود،	 منتشـر	 کاربـردی	 فلسـفه	
مراجعـه	کنيـد.	می	بينيـد	کـه	فيلسـوفان	
قـدری	در	هـر	يـك	از	ايـن	حوزه	هـا	چـه	
در	اخـالق	کاربـردی	چه	در	فلسـفه	براي	
کـودکان	چـه	در	تفکـر	انتقـادي	و	چه	در	
پيـش	 بـه	 را	 کار	 نظری	تـر	 حوزه	هـای	

می	برنـد.
	بنابرايـن public philosophy و	
متـرادف	  applied philosophy
هـم	نيسـتند.	حاال	کـه	فلسـفه	کاربردی،	
نه	فلسـفه	عمومي	اسـت	به	ايـن	معنا	که	
تنهـا	با	مسـائل	روزمره	کار	داشـته	باشـد	
بکنـد	 بحـث	 را	 روز	 مباحـث	 بخواهـد	 و	
و	نـه	صرفـًا	بـه	جهـان	انسـانی	منحصـر	
می	شـود،	پـس	چيسـت؟	همان	طـور	کـه	
عـرض	کـردم	اگـر	مفهـوم	مقابـل	فلسـفه	کاربـردی	را	
مالحظـه	کنيـم	کـه	فلسـفه	نظـری	يـا	محـض	اسـت،	
ايـن	تقسـيم	بندی	بـه	فلسـفه	کاربردی	و	فلسـفه	نظری	
فلسـفه	 از	 روشـنی	 تعريـف	 مـا	 کـه	 می	کنـد	 کمـك	

باشـيم. کاربردی	داشـته	
از	 و	 می	گيــرد	 صــورت	 اين	جــا	 کــه	 مغالطــه	ای	
بدفهمــی	مفهــوم	کاربــرد	ناشــی	می	شــود،	ايــن	اســت	
کــه	کاربــرد	در	فلســفه	کاربــردی	را	بــه	معنــای	مطلــق	
فايــده	و	نتيجــه	داشــتن	بگيريــم.	آن	وقــت	ايــن	انتقــاد	
از	ســوی	فيلســوفانی	کــه	بــه	شــکل	ســنتی	در	فلســفه	
ــی	 ــر	دانش ــره	ه ــه	باالخ ــده	ک ــد	وارد	ش کار	می	کنن
ثمــر	و	نتيجــه	ای	دارد؛	حــاال	نتيجــه	آن	يــا	در	عرصــه	
عمــل	و	رفتــار	اســت	و	يــا	غيــر	آن.	باالخــره	کســی	يــا	
می	خواهــد	از	فلســفه	لــذت	ببــرد	يــا	از	فلســفه	خوانــدن	
نوعــی	ارتقــای	معنــوی	پيــدا	بکنــد،	فايــده		ای	می	بــرد،	

عمدتاً این طور تلقی 
می شود که کاربردی 

کردن فلسفه یا فلسفه 
کاربردی، دون شأن 
فلسفه است و نوعی 

کاسبی کردن با فلسفه و 
پرداختن به موضوعات 
و مسائل بی اهمیت در 

فلسفه است.
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بنابرايــن	در	حــوزه	فلســفه	نظــری	هــم	قطعــًا	ســود	و	
ثمــری	خواهيــم	داشــت.

ــه	 ــی	می	دهــد	کــه	فلســفه	را	ب ــن	چــه	معناي ــس	اي پ
ــفه	 ــه	فلس ــش	ک ــوم	مقابل ــردی	و	مفه ــفه	کارب فلس
ــفه	 ــن	فلس ــد؟	در	ضم ــيم	کني ــود	تقس ــری	می	ش نظ
ــی	 ــدارد،	يعن ــردی	ن ــه	کارب ــت	ک ــن	اس ــری	اي نظ
ــی	 ــد؛	لفاظی	هاي ــما	عالف	اي ــس	ش ــدارد،	پ ــودی	ن س
بــرای	خــود	می	کنيــد	يــا	در	جهــان	خودتــان	باالخــره	
ــرد.	 ــردی	ک ــد	کارب ــفه	را	باي ــفيد.	فلس ــغول	تفلس مش
اتفاقــا	اگــر	کاربــرد	را	بــه	معنــای	مطلــق	نتيجــه	دادن	
بگيريــم،	ايــن	تقســيم	بندی	مضحــك	درمی	آيــد.	
ــردی	و	نظــری	 ــه	کارب ــار	تقســيم	فلســفه	ب ــس	معي پ
ــوزه	ای	از	 ــردن	ح ــدود	ک ــاص	مح ــورت	خ ــه	ص و	ب
فلســفه	بــه	فلســفه	کاربــردی،	ســودمندی	بــه	معنــای	
ــم	 ــن	صــورت،	فلســفه	نظــری	ه ــام	نيســت.	در	اي ع

ــی	دارد.	 ــد	و	ثمرات ــًا	فواي قطع
ــه	کار	 ــردی	را	ب ــر	فلســفه	کارب ــه	تعبي ــی	ک ــس	وقت پ
ــده	می	رســد	 ــه	نظــر	بن ــم،	منظــور	چيســت؟	ب می	بري
کــه	مــا	بايــد	معيــار	ايــن	تقســيم	بندی	را	پيــدا	کنيــم	
ــوم	 ــردی،	مفه ــفه	کارب ــم	فلس ــی	می	گويي ــی	وقت يعن
ــال	 ــا	اعم ــاری	اين	ج ــه	معي ــه	چ ــه	ب ــا	توج ــرد	ب کارب
شــده	و	مــا	ايــن	تقســيم	را	انجــام	داده	ايــم.	دوســتان	
ــتند.	 ــنا	هس ــم	آش ــيم	عل ــای	تقس ــا	معياره ــا	ب حتم
می	توانيــم	علــم	را	از	لحــاظ	موضوعــی	تقســيم	کنيــم؛	
ــه	 همــان	کاری	کــه	ارســطو	کــرد.	تقســيم	ارســطو	ب
فلســفه	کاربــردی	و	نظــری	بــر	مبنــای	موضــوع	بــود:	
ــود	 ــی	ش ــانی.	م ــر	انس ــان	غي ــانی	و	جه ــان	انس جه
علــم	را	از	لحــاظ	روش	تقســيم	کــرد.	يعنــی	بگوييــم	
ــی.	تقســيم	بندی	فلســفه	 ــوم	عقل ــی	و	عل ــوم	تجرب عل
ــرد	محــور	 ــردی،	تقســيم	بندی	کارب ــه	نظــری	و	کارب ب
اســت	يعنــی	شــما	تــا	هدف	تــان	را	از	آمــوزش	فلســفه	
ــن	 ــردی	تعي ــفه	کارب ــای	فلس ــد،	معن ــخص	نکني مش
ــفه	 ــوزش	فلس ــد	آم ــرا	می	خواهي ــد.	چ ــدا	نمی	کن پي

ــد؟	 بدهي
اتفاقــا	ايــن	در	سياســت	گذاری	آمــوزش	فلســفه	و	
در	 فلســفی	 پژوهش	هــای	 و	 آموزش	هــا	 توســعه	
ــا	 ــت.	م ــی	اس ــاده	مهم ــش	فوق	الع ــا	پرس ــور	م کش
واقعــًا	از	ايــن	همــه	دپارتمــان	فلســفه	کــه	در	کشــور	
راه	انداخته	ايــم،	فلســفه	علــم،	فلســفه	منطــق،	فلســفه	
ــال	چــه	 ــر،	فلســفه	اســالمی	و	فلســفه	غــرب،	دنب هن
ــا	 ــه	خروجــی	دانشــجويان	م ــم	ک هســتيم؟	می	خواهي
ــه	 ــان	را	ب ــا	بچه	های	ش ــی	خانواده	ه ــد؟	يعن ــه	باش چ
ــزی	 ــه	چي ــه	از	آن	چ ــتند	ک ــفه	می	فرس ــته	فلس رش
ــه	 ــد	ک ــخص	می	کن ــار	مش ــن	معي ــد؟	اي ــرون	بياي بي

ــه	معناســت.	 ــه	چ ــردی	ب فلســفه	کارب

فلسفه کاربردی بر اساس غایت، تعریف 
می شود

ــفه	 ــردم،	فلس ــرض	ک ــه	ع ــی	ک ــاس	توضيح ــر	اس ب
کاربــردی	بــر	اســاس	غايــت،	تعريــف	می	شــود.	
غايــت	اســت	کــه	مشــخص	می	کنــد	مــا	يــك	
نــگاه	کامــاًل	گزينشــی	داشته	باشــيم	نســبت	بــه	
مســأله	های	فلســفی.	مثــاًل	فــرض	بفرماييــد	در	حــوزه	
ــفی	 ــش	فلس ــن	پرس ــد	چندي ــما	می	تواني ــالق،	ش اخ
ــدارد.	خــوب	چــه	 ــداد	حــد	ن ــن	تع ــد	و	اي مطــرح	کني
طــور	اخــالق	را	بــه	کاربــردی	و	غيرکاربــردی	تقســيم	
ــم؟	 ــم	داري ــردی	ه ــالق	غيرکارب ــر	اخ ــد؟	مگ می	کني
اخــالق	اصــاًل	بنــا	بــه	تعريــف،	علــم	کاربــردی	اســت	
ــد	 ــا	قي ــت.	آي ــي	ماس ــت	عمل ــوزه	معرف ــی	در	ح يعن
اخــالق	کاربــردی	يــا	ethics	applied	يــك	
ــد	 ــد	می	گويي ــما	داري ــا	ش ــت؟	ي tautology	اس
ــرده	ام؟	 ــش	ک ــث	را	گزين ــله	مباح ــك	سلس ــن	ي م

بســته	بــه	ايــن	کــه	هــدف	شــما	چــه	باشــد	و	
موضــوع	شــما	ناظــر	بــه	چــه	باشــد،	حــد	مســأله	های	
ــن	 ــی	کــه	مهمتري ــال	وقت ــا	مشــخص	می	شــود.	مث م
مســأله	های	مــا	در	جهــان،	اتونــازی	يــا	کلونينــگ	يــا	
ــا	 ــش	آن	ه ــر	باشــد،	حاصــل	گزين ــا	مســأله	ديگ n	ت
مجموعــه	ای	از	مباحــث	می	شــود	کــه	اســمش	را	
ــورت	 ــن	ص ــه	همي ــم.	ب ــردی	می	گذاري ــالق	کارب اخ
شــما	می	توانيــد	در	حوزه	هــای	ديگــر	هــم	ايــن	

ــيد.	 ــته	باش ــث	را	داش بح
ــا	 ــم	معن ــردی	ه ــی	کارب ــا	معرفت	شناس ــن	معن ــه	اي ب
ــمندی	 ــات	هوش ــد	رب ــر	بخواهي ــال	اگ ــد.	مث می	ده
طراحــی	کنيــد	و	پرســش	هايی	معرفت	شناســانه	و	
ــيد،	 ــمند	داشته	باش ــود	هوش ــه	موج ــوط	ب ــاًل	مرب کام
شــکل	 شــما	  applied epistemology
science philos� ــا ــن	معن ــه	همي ــرد.	ب 	می	گي
ــه	 ــرد	و	ب ــکل	می	گي ــما	ش ــردی	ش ophy of کارب
هميــن	معنــا	فلســفه	اســالمی	کاربــردی	شــما	شــکل	
می	گيــرد.	يعنــی	فلســفه	کاربــردی	را	بــه	هيــچ	وجــه	
ــه	 ــف	کليشــه	ای	و	کالســيکی	ک ــه	تعاري ــوان	ب نمی	ت
ــر	 ــرف	ديگ ــرد	و	از	ط ــدود	ک ــود	دارد،	مح االن	وج
جريــان	و	حــوزه	کامــال	بــازی	اســت	کــه	مــا	بتوانيــم	
ــم.	 ــف	کني ــرای	آن	تعري ــدی	را	ب ــای	جدي حوزه	ه

گزينــش	 بــه	 تــازه	ای	 کامــال	 رويکــرد	 ايــن،	
مباحــث	فلســفی،	طراحــی	رشــته	های	فلســفی	و	
سياســت	گذاری	در	حــوزه	آمــوزش	و	پژوهــش	فلســفه	
ــه	بخشــی	 ــده	اســت.	ب ــاد	باقــی	مان اســت.	بحــث	زي
ــم	 ــی	ه ــرده	ام	و	بخش ــاره	ک ــال	اش ــن	مق از	آن	در	اي

ــم.		 ــه	کن ــا	ارائ ــد	اين	ج ــت	نش ــفانه	فرص متأس
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يـادم	می	آيـد	پانـزده	سـال	پيـش	کـه	
بـه	 و	 کرده	بـودم	 ترجمـه	 را	 مطالبـی	
روزنامه	هـا	مـی	دادم.	به	هـر	روزنامه	ای	
چاپـش	 امـا	 می	کـردم	 التمـاس	
نمی	کردنـد	چـون	آشـنا	نبودنـد.	يك	بار	
يکـی	از	دوسـتانم	گفـت	»ايـن	مطالب	

مطلبـی	 و	 بگـذار	 کنـار	 را	 بچه	بـازی	
علمـی	فلسـفی	ترجمـه	کن	يـا	بنويس	
تـا	چـاپ	کنيـم،	ما	بـا	خودت	مشـکلی	
نداريـم«.	آن	موضـوع	را	دو	سـال	کنار	
گذاشـتم	و	بعـد	از	آن	دوبـاره	تصميـم	
گرفتـم	آن	را	مطـرح	کنـم.	االن	خـدا	
را	شـکر	توجـه	فالسـفه	
و	انديشـمندان	بـه	ايـن	
شـده	 معطـوف	 قضيـه	

ست. ا

هدف اصلی فلسفه 
برای کودکان، آشتی 
جامعه با تفکر است

امروز	مختصـری	درباره	
يعنـی	 موضـوع	 ايـن	
بـرای	 فلسـفه	 برنامـه	
فلسـفه	 يـا	 کـودکان	
چيزهايـی	 يـا	 کـودکان	
کـه	 اين	هـا	 شـبيه	
ترجمـه	کـردم،	صحبت	
ممکـن	 چـون	 می	کنـم	
اسـت	برخی	از	دوسـتان	
کمتـری	 آشـنايی	
ايـن	 داشته	باشـند.	
برنامـه	تـالش	می	کنـد	
که	تفکر	فلسـفِی	دارای	
بـه	 را	 عمـق	و	وسـعت	
جامعـه	و	تعليم	و	تربيت	

بازگردانـد.	هـدف	اصلـی	اش	اين	اسـت	
کـه	دوبـاره	تفکـر	را	بـا	جامعـه	آشـتی	
بدهـد.	البتـه	همـه	ما	کـه	به	يـك	معنا	
می	کنيـم	 فکـر	 هسـتيم،	 عـوام	 جـزء	
امـا	ايـن	تفکـر،	تفکـر	عميـق	فلسـفی	

نيسـت.	
بـه	هـر	حـال	ايـن	نهضـت	در	اروپـا	و	
اسـتراليا	 ماننـد	 پيشـرفته	 کشـورهای	
شـروع	شـده	اسـت.	االن	پنجاه	کشـور	
زمينـه	 ايـن	 در	 محکـم	 صـورت	 بـه	
منعکـس	 را	 نتايج	شـان	 و	 کـرده	 کار	
می	کننـد.	هـر	سـال	دو	کنفرانـس	بين	
در	 منطقـه	ای	 کنفرانـس	 دو	 و	 المللـی	

می	شـود.	 برگـزار	 زمينـه	 ايـن	

کودکان فالسفه بالذات اند
امـــا	دوبـــاره	بــرگـــردم	به	واژه

	philosophy for children 	
.philosophy children	يـا

بــه	  philosophy اين	جــا	 در	
فلســفه	 و	 رايــج	 فلســفه	 معنــای	
ــوم	اســت	 ــون	معل محــض	نيســت.	چ
کالس	 ســر	 را	 بچه	هــا	 اگــر	 کــه	
متوجــه	 چيــزی	 بياوريــم،	 فلســفه	
نمی	شــوند.	خيلــی	خالصــه	بگويــم	
کــه	ايــن	بــه	معنــای	فلســفيدن	اســت.	
يعنــی	فکــر	کــردن	بــه	نــوع	فلســفی،	
ــردن	 ــر	ک ــی،	فک ــردن	منطق ــر	ک فک
اســتداللی.	امــا	آيــا	کــودکان	ايــن	

بررسی آموزش 

فلسفه برای کودکان

دکتر سعید ناجی
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ــفی	 ــر	فلس ــه	تفک ــد	ک ــدرت	را	دارن ق
بکننــد	و	فلســفه	رســم	کننــد؟	در	
ــواب	داده	 ــه	روانشناســان	ج ــن	زمين اي
ــد.	 ــزارش	کرده	ان ــی	را	گ ــج	جالب و	نتاي
ــه	 ــی	ک ــياری	از	عالقه	مندان ــًا	بس اتفاق
ــه	 ــده	اند	ب ــوزه	ش ــن	ح وارد	کار	در	اي
ــودکان	 ــه	»ک ــد	ک ــه	معتقدن ــن	جمل اي

بالذات	انــد«.	 فالســفه	
کافــی	اســت	شــما	آنهــا	را	کليشــه	ای	
نکنيــد	و	مطالبــی	را	کــه	خودتــان	
ــد،	 ــاد	گرفته	اي ــه	ي ــار	در	جامع ــه	اجب ب
ــا	 ــد،	بچه	ه ــل	نکني ــان	تحمي ــه	ايش ب
دليــل	 فيلســوف	اند.	 خودشــان	
ــن	 ــم	اي ــا	ه ــودن	بچه	ه ــوف	ب فيلس
ــا	از	شــما	ســؤاالتی	 ــه	بچه	ه اســت	ک
در	 اســت	 ممکــن	 کــه	 می	پرســند	
ــه	فالســفه	 ســطح	ســؤاالتی	باشــد	ک
مطــرح	 آکادميــك	 ســطح	 در	 مــا	
ــرض	 ــه	اش	را	ع ــك	نمون ــد،	ي می	کنن

. می	کنــم
	يکـی	از	بچه	هـا	همـراه	دو	نفـر	
مهمان	که	همسـن		او	هستند،	
در	خانـه	نشسـته	و	بـا	هـم	
تلويزيـون	تماشـا	می	کنند	
می	خواهنـد	 کـدام	 هـر	 و	
شـبکه	مـورد	عالقـه	خـود	
ميزبـان	 بچـه	 ببيننـد.	 را	

را	 خـود	 شـبکه	 می	خواهـد	
ببينند	و	بچه	هـای	مهمان	هم	که	
دو	نفرند	و	زورشـان	بيشتر	است،	

می	خواهند	شـبکه	خـود	را	
صاحبخانـه	 مـادر	 ببيننـد.	
بچـه	 دسـت	 را	 کنتـرل	
مهمان	می	دهـد	و	به	بچه	
خـودش	می	گويـد	»اين	هـا	

دو	نفرنـد	و	تـو	يـك	نفـری.	
پـس	حـق	بـا	اين	هاسـت«	بچه	
سـؤال	می	کنـد	»آيـا	خودخواهـی	

دو	نفـر	ارجحيت	دارد	بـر	خودخواهی	
يـك	نفـر؟	من	يـك	خودخواهـی	دارم	و	
اين	هـا	دو	خودخواهـی!«	و	ايـن	سـؤالی	
اسـت	کـه	آقـای	گـرت	متيـوز	می	گويد	
دربـاره	 اسـتادی	 دانشـگاهی	 در	 اخيـراً	
بـه	 را	 آن	 و	 کـرده	 دموکراسـی	مطـرح	

کشيده	اسـت.	 چالـش	

تعلیم و تربیت بدون فلسفه تهی 
است و فلسفه بدون تعلیم و 

تربیت عقیم است
سـؤاالتی	از	اين	قبيل	در	گفت	وگوهای	
در	 را	 اين	هـا	 کـه	 دارد	 وجـود	 بچه	هـا	
معرفت	شناسـی،	 مختلـف	 بخش	هـای	
اسـتخراج	 زيبايی	شناسـی	 و	 اخـالق	
جهـت	 از	 حـال،	 هـر	 بـه	 کرده	انـد.	
حـل	 مسـئله	 ايـن	 هـم	 روانشناسـی	
را	 بچه	هـا	 مـا	 اگـر	 کـه	 شده	اسـت	
کليشـه	ای	نکنيم،	می	توانند	فيلسـوفانه	
تفکـر	کننـد.	البتـه	آزمايشـاتی	هـم	در	
ايـن	زمينـه	انجـام	شده	اسـت.	مـا	هـم	
داده	 انجـام	 آزمايش	هايـی	 ايـران	 در	
چقـدر	 بچه	هـا	 کـه	 داده	ايـم	 نشـان	 و	
و	 کننـد	 تفکـر	 فيلسـوفانه	 می	تواننـد	
بچه	هـا	 کالس	 سـر	 مـا	 خـود	 حتـی	
يـاد	 فلسـفه	 آن	هـا	 از	 می	رويـم،	 کـه	

	. يـم می	گير
امـا	بچه	هـا	چـه	دوره	سـنی	را	
شامــل	می	شـــود؟	عمومـًا	
سـال	 هجـده	 زيـر	 منظـور	
اسـت،	يعنـی	3	يـا	5	سـال	
برنامـه	 سـال.	 	18 تـا	
فلسـفه	بـرای	کـودکان	
کـه	از	اين	بـه	بعد	به	آن	
»فبـك«	می	گويم،	خود	
را	آخرين	دسـتاورد	فلسـفه	
بيـان	 و	 می	دانـــد	 کاربـردی	
تالش	هـای	 کـه	 می	کنـــد	
زيـادی	کردنـد	که	فلسـفه	
را	کاربـــردی	کننـــد	و	

تـالش	مـا	بـه	نتيجـه	رسـيد.	بنيانگذار	
ايـن	برنامـه	می	گويـد	»فلسـفه	و	تعليم	
و	تربيـت	يـا	جامعـه	مثـل	نفـت	و	آب	
ارائـه	کرديـم	کـه	 بودنـد.	مـا	روشـی	
ايـن	نفـت	و	آبـی	کـه	بـا	هـم	مخلوط	
نمی	شـدند،	االن	مخلـوط	شـدند.	تعليم	
و	تربيـت	بـدون	فلسـفه	تهـی	اسـت	و	
فلسـفه	بـدون	تعليـم	و	تربيـت	عقيـم	
را	گسـترش	 خـود	 نمی	توانـد	 و	 اسـت	

دهـد.«	
مـن	مطلـب	را	خيلـی	خالصـه	گفتـم.	
مقـاالت	زيـادی	در	اين	زمينه	هسـت	و	
دوسـتانی	که	آشـنايی	ندارند،	می	توانند	
مطالعـه	کننـد.	همان	طـور	کـه	گفتـم	
هـدف	برنامـه	فلسـفه	بـرای	کـودکان،	
بـه	 واردکـردن	تفکـر	عميـق	فلسـفی	
و	 تربيـت	 و	 تعليـم	 طريـق	 از	 جوامـع	
نجـات	جوامع	از	سـطحی	نگری	اسـت.	
البتـه	آن	هـا	خـود	نتيجـه	گرفتنـد	کـه	
جوامـع	سـطحی	نگر	شـده	و	بايد	تالش	
کنيـم	و	ممکـن	اسـت	ما	هـم	همين	را	

باشـيم.	 قبول	داشـته	
و	 اسـتداللی	 توانايی	هـای	 باالبـردن	
بـرای	 نوجوانـان	 و	 کـودکان	 عقالنـی	
داوری	درسـت،	انتخـاب	درسـت	و	اخذ	
تصميمـات	درسـت	اسـت.	ايـده	اصلی	
بچه	هـا	 کـه	 اسـت	 ايـن	 هـم	 برنامـه	
الفبـای	 و	 کننـد	 تفلسـف	 می	تواننـد	
بـه	 کودکـی	 همـان	 از	 بايـد	 تفلسـف	
بچه	هـا	يـاد	داده	شـود.	همان	طـور	کـه	
نوشـتن	و	حسـاب	 و	 الفبـای	خوانـدن	
يـاد	 از	دوران	کودکـی	 را	 رياضيـات	 و	
می	دهيـم،	الفبـای	تفکـر	را	هـم	بايد	از	
همـان	دوران	کودکـی	يـاد	بدهيم.	من	
بـه	فعاليت	هـای	انجـام	شـده	در	ايـران	

بازمی	گـردم.
حـدود	پانزده	سـال	پيـش	در	اين	زمينه	
تـالش	شـد	کـه	ايـن	برنامـه	معرفـی	
شـود.	همان	طـور	کـه	گفتـم	روزنامه	ها	
اول	نمی	پذيرفتنـد	ولی	باالخره	سـايتی	
تأسـيس	شـد	و	از	طريـق	سـايت،	
عالقه	منـدان	بـه	ايـن	برنامه	
با	هم	آشـنا	شـدند	و	يك	کار	
جمعـی	را	آغـاز	کـرده	و	
روزنامه	ها	توانسـتند	کم	



60

کـم	خـود	را	راضـی	کننـد	که	مطالبـی	
در	 کتاب	هايـی	 بعـد	 کننـد.	 چـاپ	 را	
ايـن	خصـوص	چـاپ	شـد	و	مجـالت	
مختلفـی	ايـن	مقـاالت	فلسـفه	بـرای	
کـودکان	را	چـاپ	کردنـد	و	نهايتـا	مـا	
در	 را	 کـودکان	 بـرای	 فلسـفه	 گـروه	
تأسـيس	 انسـانی	 علـوم	 پژوهشـگاه	
کرديـم.	ايـن	گـروه	موظـف	اسـت	اين	
موضـوع	را	بـه	صـورت	علمـی	به	پيش	
ببـرد	کـه	دربـاره	اش	صحبـت	خواهـم	

	. د کر
ــن	راســتا	دانشــگاه	های	ديگــری	 در	اي
ــه	 ــد.	ب ــکاری	کردن ــا	هم ــا	م ــم	ب ه
ــه	 ــن	برنام ــق	اي ــل	رون نظــر	مــن،	دلي
در	ايــران،	تاکيــد	آيــات	و	روايــات	
ــل،	 ــل،	تعق ــر،	تام ــه	تفک ــالمی	ب اس
عبــرت،	برهان	هــای	درســت،	قضــاوت	
درســت،	تصميــم	درســت،	انتخــاب	
ــوب	از	 ــز	خ ــه	و	تمي ــت	و	آگاهان درس
بــد	اســت.	ايــن	برنامــه	در	کشــورهای	
ــر	 ــت	و	فک ــدا	نکرده	اس ــنی	رواج	پي س
شــيعی	 کشــورهای	 در	 می	کنــم	
بيشــتر	رواج	پيــدا	کنــد.	اســاتيدی	کــه	
در	مالــزی	بودنــد	می	گفتنــد	مــا	در	
ــون	 ــم،	چ ــن	موضــوع	مشــکل	داري اي
ــم	 ــه	بخواهي ــم	ک اصــاًل	فلســفه	نداري
ــودکان	داشــته	 ــرای	ک حــاال	فلســفه	ب
ــان	 ــا	برايش ــای	م ــی	کاره ــيم،	ول باش

ــود.	 ــب	ب جال

فلسفه برای کودکان، اندیشمندان 
ما را با مشکالت جوامع کنونی 

آشنا می کند
بـه	نظـر	من	آشـنايی	انديشـمندان	ما	با	
مشـکالت	جوامـع	کنونـی	دليـل	ديگر	
توجـه	بـه	اين	برنامه	اسـت.	بايـد	تأکيد	
کنـم	که	اين	برنامه	به	خاطر	مشـکالت	
آمده	اسـت،	 وجـود	 بـه	 حاضـر	 جوامـع	
زيـرا	در	جوامـع،	تعليـم	و	تربيـت	از	کار	
افتـاده	اسـت؛	به	ايـن	دليل	کـه	حافظه	
محـوری	ديگـر	جوابگو	نيسـت.	اين	که	

بچه	هـا	فقـط	مطالبـی	را	حفـظ	کرده	و	
آن	هـا	را	در	امتحـان	بنويسـند،	فايده	ای	
برايشـان	نـدارد.	اين	هـا	هـدف	آموزش	
و	پـرورش	را	تقويـت	قـدرت	داوری	و	
قضـاوت	می	داننـد	و	ايـن	برنامـه	هـم	
هميـن	هدف	آموزشـی	را	دنبال	کرده	و	
بيـان	مـی	دارد	که	مـا	بايـد	کاری	کنيم	
کـه	بچه	هـا	بتواننـد	اسـتدالل	و	داوری	
خوبـی	انجـام	داده	و	تصميمـات	خوبی	
خانـواده	 و	 جامعـه،	 اخـالق،	 علـم،	 در	
بگيرنـد	و	مشـکالت	خود	را	حـل	کنند.	
چـون	جوامـع	مـا	سرشـار	از	مشـکالت	
اسـت	در	حالـی	کـه	جوامـع	گذشـته	به	
ايـن	شـدت	بـا	مشـکالت	دسـت	بـه	

نبودند.	 گريبـان	
بـر	هميـن	اسـاس	گـروه	فلسـفه	برای	
کودکان	تأسـيس	شـد	و	از	وزارت	علوم	
مجـوز	گرفـت	و	اوليـن	مرکـزی	اسـت	
کـه	بـه	صـورت	آکادميـك	کار	می	کند	
و	از	سـال	84	شـروع	بـه	کار	کـرده	و	
سـال	86	مجـوز	قطعـی	گرفتـه	اسـت	
نسـخه	های	 بـا	 آشـنايی	 آن،	 و	هـدف	
مختلـف	برنامـه	فبك	در	جهـان	و	ارائه	
يـك	نسـخه	بومـی	بـه	صـورت	علمی	
اسـت	کـه	در	ادامـه	توضيـح	می	دهـم.	
مشـخص	اسـت	کـه	مرحلـه	اول	کار،	
و	 مطالعـه	

مختلـف	 نسـخه	های	 علمـی	 بررسـی	
دارد	 نيـاز	 زيـادی	 زمـان	 کـه	 اسـت	
روانشناسـی،	 نظـری	 مبانـی	 تـا	
معـرفت	شـــناسی،	 روش	شــنــاسی،	
داسـتان،	 و	 ادبيـات	 جامعه	شناسـی،	
برنامـه	درسـی	و	غيره	بررسـی	بشـوند.	
ارائـه	 و	 بومی	سـازی	 دوم،	 مرحلـه	
نسـخه	بومی	به	مراکز	آموزشـی	اسـت	
کشـورهای	 بـه	 را	 ديدگاه	هايمـان	 تـا	
اکنـون	 هـم	 کنيـم.	 معرفـی	 مختلـف	
اگـر	غلـو	نکنـم،	کشـور	ما	جزء	بيسـت	
کشـوری	اسـت	که	در	ايـن	زمينه	فعال	
شـده	 چـاپ	 مقـاالت	 تعـداد	 هسـتند.	
در	خـارج	نشـانگر	ايـن	مسـأله	اسـت.	
در	 کـرد	 ادعـا	 می	تـوان	 همين	طـور	
آسـيا	کشـور	دوم	يـا	سـوم	بعـد	از	کـره	
هسـتيم.	چون	کشـورهای	ديگـر	کمتر	

می	کننـد.	 فعاليـت	
تعـداد	مقـاالت	چاپ	شـده	در	ايـران	به	
زبـان	فارسـی	يـا	انگليسـی	و	اسـتقبال	
خيلـی	 مـا	 اسـاتيد	 نظريـات	 از	 آن	هـا	
سـه	 حـوزه	 ايـن	 در	 مـا	 اسـت.	 زيـاد	
مجلـه	تخصصـی	و	يـك	مجلـه	علمی	
پژوهشـی	داريم	درحالی	که	کشـورهای	
ديگر	مجله	تخصصـی	ندارند	و	در	تمام	
دنيا	سـه	يـا	چهـار	مجله	در	ايـن	زمينه	
البتـه	آن	هـا	بين	المللـی	 کار	می	کننـد.	
هسـتند	و	از	لحـاظ	کيفـی	هـم	بهتـر	
اهـواز،	 دانشـگاه	های	 هسـتند.	 مـا	 از	
تربيـت	معلـم،	تهـران،	شـيراز	و	کرمان	
در	ايـن	زمينـه	کارهـای	جالبـی	انجـام	
داده	انـد.	بـه	عنـوان	مثال،	در	دانشـگاه	
اهـواز	دو	واحـد	درسـی	در	ايـن	زمينـه	
طراحـی	کرده	انـد.	در	پژوهشـگاه	علوم	
انسـانی	در	حال	تأسـيس	يك	رشـته	در	
ايـن	حـوزه	هسـتيم	و	اميدواريـم	ايـن	
نابسـامانی	کـه	توضيـح	خواهـم	داد،	با	

تأسـيس	ايـن	رشـته	رفع	شـود.
بگويـم	 کـردم	 فرامـوش	 	
را	 بچه	هـا	 	IQ برنامـه	 ايـن	
لحـاظ	 از	 می	بـرد،	 بـاال	 هـم	
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اخالقـی	بچه	هـا	را	تقويـت	کـرده	و	در	
پيشـرفت	درسـی	آن	ها	هم	موثر	اسـت.	
مشـکالتی	کـه	بـر	سـر	راه	ايـن	برنامه	
وجـود	دارد	ايـن	اسـت	کـه	ايـن	برنامه	
بـرای	خانواده	هـا،	مـدارس	و	هر	کسـی	
ايـن	موضـوع	آشـنا	می	شـود،	 بـا	 کـه	
بسـيار	جذاب	اسـت	و	اسـتقبال	می	کنند	
و	می	خواهنـد	بـرای	بچه	هايشـان	اجـرا	
کننـد	امـا	عده	ای	هسـتند	که	به	سـراغ	
ايـن	قضيـه	آمـده	و	بـه	سـرعت	بـرای	
مثـاًل	 می	کننـد.	 بـاز	 دکان	 خودشـان	
يـك	نفـر	بعـد	از	ايـن	کـه	دو	سـاعت	
بـا	مـن	صحبـت	می	کنـد،	هفتـه	بعـد	
اطالعيـه	تربيـت	مربـی	فلسـفه	بـرای	
ايـن	 از	 کارهايـی	 و	 می	زنـد	 کـودکان	
کـه	 اسـت	 خاطـر	 هميـن	 بـه	 قبيـل.	
بايـد	رشـته	تأسـيس	کنيـم.	ايـن	افراد	
يـا	فقـر	علمـی	دارنـد	و	سـواد	کافی	در	
ايـن	حـوزه	ندارنـد	و	تنهـا	بـه	سـرعت	
وارد	بـازار	کار	می	شـوند	و	بعـد	متوجـه	
بـا	 هنگفتـی	 قراردادهـای	 می	شـويم	
افـرادی	 يـا	 می	بندنـد	 فرهنگسـراها	
در	 کارشـان	 وقتـی	 و	 فرصت	طلب	انـد	
وارد	 می	شـود،	 کسـاد	 ديگـر	 جاهـای	
گاهـی	 حتـی	 می	شـوند.	 قضيـه	 ايـن	
بعضـی	 در	 غيـره	 و	 آشـنا	 داشـتن	 بـا	
ارگان	هـای	دولتـی	هـم	نفـوذ	می	کنند	
فـالن	 می	شـويم	 مطلـع	 ناگهـان	 و	
مرکـز	چنيـن	کاری	انجـام	داده	اسـت.	
عـرض	 بحـث	 آخـر	 را	 نمونه	هايـش	
هـم	 مسـؤولين	 از	 بعضـی	 می	کنـم.	
مثـاًل	می	خواهنـد	 و	 تعجيـل	می	کننـد	
شـش	ماهـه	ايـن	برنامـه	را	اجـرا	کنند.	
ما	از	خود	مسـؤولين	آمـوزش	و	پرورش	
دعـوت	کـرده	و	پرسـيديم	برنامه	ريـزی	
کاری	کـه	بـرای	بچه	هـای	ششـم	ارائه	
مـا	 گفتنـد	 کـه	 بـود؟	 چگونـه	 داديـد،	
شـش	مـاه	فرصـت	داشـتيم	و	مجبـور	
بوديـم	اين	کتـاب	را	ارائـه	بدهيم	و	اين	
شـد!	و	مـا	هـم	گفتيـم	خـدا	بـه	بچه	ها	

کند. رحـم	

ممکن	اسـت	اين	کارها	دلسـوزانه	باشد	
امـا	تعجيـل	می	کننـد	و	بايـد	مواظـب	
باشـند	ايـن	کارها	تاثيـر	منفـی	نگذارد.	
چطـور	می	توانـد	تاثيـر	منفـی	بگـذارد؟	
برخی	اسـاتيد	بـدون	اين	که	خود	آشـنا	
باشـند،	بـه	سـراغ	ايـن	برنامـه	رفتـه	و	
کـه	 نتيجـه	ای	 و	 گرفته	انـد	 پايان	نامـه	
در	پايان	نامـه	گرفتـه	شـده	ايـن	اسـت	
و	 فلسـفی	 تفکـر	 برنامـه	 ايـن	 در	 کـه	
قـدرت	اخالقـی	بچه	ها	باال	نمـی	رود	و	
ادعاهـای	انجـام	شـده،	ديده	نمی	شـود.	
مــن	عــرض	می	کنــم	هــر	کــس	
ــن	 ــد،	م ــش	کن ــد	آزماي ــه	می	خواه ک

خــودم	کمــك	می	کنــم	آزمايش	هــا	
ــا	 ــج	معجــزه	آس ــد	و	نتاي را	انجــام	ده
را	ببينــد.	مــن	خــودم	از	ايــن	نتايجــی	
کــه	گرفتــم،	تعجــب	کــردم.	پــس	
از	پنــج	جلســه	خانواده	هــا	مراجعــه	
ــت.	 ــزه	شده	اس ــد	معج ــد	و	گفتن کردن
ــه	 ــد	ک ــه	کردن ــن	مراجع ــه	م ــدر	ب آنق
يــك	جلســه	گذاشــتم	و	گفته	هــای	
ــن	 ــه	م ــردم	ک ــط	ک ــا	را	ضب خانواده	ه
فقــط	يــك	مثالــش	را	بيــان	می	کنــم.	
بــه	يکــی	از	خانواده	هــا	از	مدرســه	
ــرت	 ــد:	»پس ــه	بودن ــگ	زده	و	گفت زن
ــه	 ــه	شيش ــت،	هميش ــی	کرده	اس قاط

می	شکســت	و	دعــوا	می	کــرد	و	محــور	
شــرارت	در	مدرســه	بــود.	امــا	االن	می	
بينيــم	نشســته	و	بچه	هــا	را	دور	خودش	
داســتان	 برايشــان	 و	 کــرده	 جمــع	
می	گويــد.	او	نمــی	توانــد	در	پنــج	هفتــه	
ــر	کرده	باشــد.	ســنگی	 ــن	همــه	تغيي اي
چيــزی	روی	ســرش	خــورده	اســت؟«	
مــادرش	گفتــه	بــود:	»بــه	چنيــن	
کالســی	رفتــه«	اتفاقــا	مــا	نــه	اخــالق	
بــه	او	يــاد	داديــم،	نــه	بــه	او	يــاد	داديم	
ــذارد،	مــا	 ــرام	بگ بــه	بزرگترهــا	احت
ــتان	 ــم،	داس ــرا	کردي ــمان	را	اج کالس
خوانديــم	و	ســعی	کرديــم	بچه	هــا	
اســتدالل	کننــد	و	بــرای	کارهــای	
ــب	 ــد،	کار	عجي ــل	بياورن خودشــان	دلي

ــم.	 ــی	نکردي و	غريب
مـواردی	از	اين	قبيل	زيـاد	بودند.	هفت،	
هشـت	نفری	که	سـر	کالس	من	بودند،	
ايـن	اتفـاق	به	نحـوی	برايشـان	افتاد	و	
مشـکالت	زندگی	شـان	را	خودشان	رفع	
کردنـد.	بـاز	تأکيـد	می	کنـم	اگر	کسـی	
معتقـد	اسـت	نتيجـه	نمی	گيـرد،	بيايـد	
مـن	کمکـش	کنم	تـا	نتايـج	را	خودش	

	. ببيند
ــب	 ــراد	فرصت	طل ــکل	اف ــه	مش ــاز	ب ب
ــراد	واردی	 ــا	اف ــم.	اين	ه ــاره	می	کن اش
ــد:	 ــان	می	کنن ــال	بي ــتند،	مث ــم	هس ه
»شــما	نســخه	غربــی	و	چينــی	و	غيــره	
را	قبــول	داريــد،	مــن	نســخه	جديــدی	
ارائــه	می	دهــم«	بعــد	مطالبــی	را	از	
می	کننــد	 کپــی	 مختلــف	 جاهــای	
مــن	 نســخه	 »ايــن	 می	گوينــد	 و	
اســت«	از	عبــارت	اســتفاده	از	فالســفه	
اســالمی	هــم	بهــره	می	گيــرد	تــا	

ــد.	 ــذار	باش تأثيرگ

کنار هم قرار دادن تعلیم و 
تربیت اسالمی و برنامه فبک 
کاری سخت اما شدنی است

ــد	کــه	 ــا	تــالش	می	کن ــه	گــروه	م البت
و	 تعليــم	 می	تــوان	 چه	طــور	 ببينــد	

فلسفه برای کودکان
IQ بچه ها را هم

 باال می برد،
 از لحاظ اخالقی

 بچه ها را تقویت کرده
 و در پیشرفت درسی 

آن ها هم
 موثر است. 
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ــه	 ــن	برنام ــا	اي ــالمی	را	ب ــت	اس تربي
ــا	 ــن	تالش	ه ــرار	داد	و	اي ــار	هــم	ق کن
ــی	 ــت	ول ــی	رسيده	اس ــه	جاهاي ــم	ب ه
اســتفاده	از	ايــن	عنــوان	خيلــی	ســخت	
اســت.	ايــن	کــه	شــما	اســتفاده	کنيــد	
ــه	 ــًا	ب ــا	واقع ــد	ي و	ارجاعــی	هــم	ندهي
بگوييــد	 و	 بدهيــد	 ارجــاع	 مطلبــی	
فيلســوفان	مــا	قبــاًل	ايــن	را	داشــته	اند	
ــن	 ــم.	م ــتفاده	می	کني ــاال	اس ــا	ح و	م
خــودم	هــر	جــا	مطلــب	کوچکــی	پيــدا	
کنــم	ســريع	ارجــاع	می	دهــم	تــا	بقيــه	
برونــد	و	مطالعــه	و	تحقيــق	کننــد.	
اتفاقــا	وقتــی	بــا	خانــم	مارگارت	شــارل	
ــه	 ــردم	ک ــا	ک ــردم،	ادع ــت	می	ک صحب
ــا	را	 ــت	اســالمی	م ــم	و	تربي ــر	تعلي اگ
ــر	 ــما	کامل	ت ــخه	ش ــتيد،	نس می	دانس
روز	 آن	 فــردای	 ايشــان	 می	شــد.	
ــر	 ــن	منتظ ــه	م ــد	ک ــن	گفتن ــه	م ب
هســتم	شــما	چيــزی	بگوييــد	امــا	
ــتم	و	 ــن	نداش ــرای	گفت ــی	ب ــن	حرف م
گفتــم	»إن	شــاءاهلل	مطالعــه	می	کنــم	و	
ــن	اســت	 ــم،	االن	احساســم	اي می	گوي
ــه	کار	دارد،	 ــاز	ب ــن	موضــوع	ني ــا	اي ام
ولــی	اين	هــا	در	جزوه	هاشــان	چنــد	
ــای	 ــد	و	ادع ــه	کار	برده	ان ــه	ب ــا	کلم ت
اســالمی«	 فالســفه	 از	 »اســتفاده	

ــم	 ــه	را	می	خواه ــد	نمون ــد.	چن دارن
ــم. ــر	کن ذک

	مثــال	دوســتی	در	مرکــزی	کــه	ادعــای	
داشــتن	طــرح	ملــی	هــم	دارنــد	و	مــن	
اســمش	را	نمی	بــرم،	نوشــته	اســت	کــه	
»مهمتريــن	ويژگــی	ايــن	طــرح،	تکيــه	
ــد	 ــالمی	و	تأکي ــفه	اس ــی	فلس ــر	مبان ب
بــر	تفکــر	شــهودی	بــه	عنــوان	يکــی	از	
ــت.«	 ــالمی	اس ــفه	اس ــای	فلس حوزه	ه
ــوزه	 ــوان	»ح ــه	عن ــهودی	ب ــر	ش تفک
ــود!	 ــی	می	ش ــالمی«	معرف ــفه	اس فلس
ــر	 ــن	تفک ــد	همي ــا	می	کنن ــد	ادع و	بع
ــا	 ــن	روش	ب ــراق	اي شــهودی	وجــه	افت
روش	رايــج	فلســفه	بــرای	کــودکان	در	
جهــان	اســت.	بعــد	بــه	تفکــر	شــهودی	
ــم	 ــم	و	ببيني ــا	بروي ــه	م ــاع	داده	ک ارج
ــرح	 ــهودی	را	مط ــر	ش ــن	تفک ــا	اي کج
می	کنــد.	می	بينيــم	کــه	نوشـــته

اســــت	 	intuitive	 thinking
ــارج	 ــم	از	خ ــالح	را	ه ــن	اصط ــه	اي ک
ــودم	 ــر	ب ــن	منتظ ــی	م ــت،	ول آورده	اس
ببينــم	کــدام	فيلســوف	مــا	نظــری	
داده	اســت	کــه	يــاد	بگيريــم	و	جوابــی	را	
ــم	مــارگارت	شــارل	قــول	 ــه	خان کــه	ب

ــم.	 ــان	بگوي ــه	ايش ــودم،	ب داده	ب
هميـن	 دوبـاره	 ديگـری	 جـای	 در	
»فلسـفه	 کـه	 می	گويـد	 را	 مطلـب	
شـرق	به	خصـوص	اشـراق	مالصدرا	و	

ايـن	 فالسـفه	 سـاير	 و	 سـهروردی	
مکتـب	فکـری	روشـی	ارزشـمند	برای	
هديـه	 فلسـفه	 جهـان	 بـه	 خـردورزی	
ادامـه	 همين	طـور	 و	 کرده	اسـت!«	
ارجـاع	 دو	 بنـد	 هميـن	 در	 می	دهـد.	
ديگـر	هـم	می	دهد.	مـن	با	خوشـحالی	
به	ايـن	ارجاعـات	مراجعه	کـردم.	ديدم	
يکـی	يونـگ	و	يکـی	پيـاژه	اسـت!	

إن	شــاءاهلل	کــه	ايــن	مــوارد	جــدی	گرفته	
شــود،	مــا	واقعــا	نيــاز	داريــم	کــه	در	تعليم	
و	تربيــت	اســالمی	کار	کنيــم	ولــی	فقــط	
ــران	برچســب	 ــه	ديگ ــم	و	ب ــرف	نزني ح
نزنيــم	کــه	»شــما	فقــط	مکاتــب	خارجی	
را	بررســی	کرده	ايــد	و	مــا	فلســفه	بومــی	
ارائــه	داده	ايــم.«	حــاال	مشــکالت	ديگــر،	
را	 غيــره	 و	 شــکاف	ها	 و	 تناقض	هــا	
بيــان	نمی	کنــم.	اتفاقــا	جلســه	ای	در	
پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	برگــزار	کــرده	
و	از	دوســتان	بــرای	نقــد	جــزوه	ای	که	در	
ــود	 ــس	می	ش ــرورش	تدري ــوزش	و	پ آم
دعــوت	کرديــم	و	اســاتيد	نقدهای	بســيار	
خوبــی	مطــرح	کردنــد	و	اميــدوار	بوديــم	
ــرورش	کتابشــان	 ــوزش	و	پ دوســتان	آم
ــًا	 ــا	واقع ــد.	م ــر	بدهن ــدی	تغيي ــا	ح را	ت
ــوزش	و	 ــاب	در	آم ــن	کت ــه	اي ــن	ک از	اي
پــرورش	مــا	بــود،	خوشــحال	شــده	بوديم	
و	دوســت	داشــتيم	کمکــی	کنيــم	که	اين	
کتــاب	بهتــر	شــود	و	معلم	هــا	و	مربی	هــا	
آمــوزش	داده	شــوند.	آن	هــا	بايد	شــش	ماه	
تــا	چهــار	تــرم	آمــوزش	داده	شــوند	ولــی	
دو	 يــا	 روز	 دو	 معلم	هــا	 بــه	 االن	
ســاعت	آمــوزش	می	دهنــد	و	
ــد	»مــا	 ــان	می	کنن معلم	هــا	بي
نمی	دانيــم	 هنــوز	 اصــاًل	
ــن	 ــت«	و	اي ــرا	چيس ماج
مســأله	ممکــن	اســت	
بــه	 را	 برنامــه	 ايــن	
خطــر	بيانــدازد	و	باعــث	
شــود	نــه	تنهــا	نتوانيــم	
تفکــر	فلســفی	را	بــه	
ــم،	 ــان	بياموزي کودکانم
بــه	 را	 بچه	هــا	 بلکــه	
جايــی	برســانيم	کــه	برای	
ــر	 ــفه	متنف ــه	از	فلس هميش

ــوند.			 ش
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فیلسوف، فیلسوفانه زندگی 
می کند و فلسفه، همة زندگی 

اوست
مدعا	اين	است	که	زندگی	فلسفی،	يك	
زندگی	است	که	بر	اساس	نوعی	فلسفه	
زندگی	استوار	اســت	و	آن	فلسفه	البته	
صرف	يك	ذهنيت	نيست	و	فرق	کسانی	
که	فلســفه	درس	می	دهند،	کسانی	که	
فلسفه	می	نويسند،	کســانی	که	فلسفه	
امتحان	 می	خوانند	و	کسانی	که	فلسفه	
می	دهنــد	با	فيلســوف	اين	اســت	که	
فيلسوف،	فيلســوفانه	زندگی	می	کند	و	
فلسفه،	همة	زندگی	اوست	و	در	حقيقت	
فلسفه،	خانه	فکر	اوست.	به	تعبيری	که	
کی	يرکگــور	به	کار	می	بــرد،	فکر	خانه	
اوســت	و	بر	اســاس	اين	فکر،	زندگی	
می	کند	و	ممکن	اســت	جانش	را	هم	بر	

سر	اين	فکر	بگذارد.	
نمونه	بارز	آن	در	تاريخ	تفکر	فلســفی،	
ســقراط	اســت.	باز	به	تعبيری	می	شود	
بگوييم	ســقراط	اگرچه	آن	قدر	محکم	

و	مســتدل	بــر	جاودانگی	
ل	 ال ســتد ا
و	 نمی	کنــد	

اســتواری	 و	 اســتدالل	های	محکــم	
نمــی	آورد	و	می	گويد	»اگــر	جاودانگی	
در	کار	باشد...«،	ولی	جان	خودش	را	بر	
سر	اين	»اگر«	می	گذارد.	اين	اگر	خيلی	
با	ارزشــمندتر	از	کسانی	است	که	مثال	
براهيــن	قاطع	بر	وجود	خــدا	می	آورند	
ولی	خــدا	در	زندگی	آن	ها	حضور	ندارد.	
اين،	اساس	بحث	بنده	است	منتها	برای	
اين	که	بحث	حالت	تحقيقی	داشته	باشد،	
با	توجــه	به	وقت	مقدماتــی	را	عرض	

می	کنم.

دغدغه زیسنت و طوالنی زیسنت، 
مشرتک میان انسان و حیوان 

است
تفاوت	ما	انســان	ها	با	ســاير	موجودات	
زنده	که	حتی	زندگی	جمعی	و	پيچيده	ای	

دارنــد	و	در	بعضــی	موارد	به	
مراتــب	پيچيده	تــر	از	
می	کنند،	 زندگــی	 ما	
اين	اســت	که	به	نظر	

انسان	ها	ســه	دغدغه	داريم	 می	آيد	ما	
که	شايد	در	دو	دغدغه	با	آن	ها	مشترک	
اولين	دغدغه،	دغدغه	زيستن	 باشــيم.	
اســت،	دوم	طوالنی	زيستن	است.	واقعًا	
کميت	زندگی	برای	ما	مهم	اســت.	در	
از	فيلســوفان	 بعضی	از	جاهــا	بعضی	
کامو	 مــورد	 در	 حداقل	 اگزيســتانس،	
در	برخــی	آثارش،	اين	طور	برداشــت	
می	کنيم	کــه	چيزی	نمی	مانــد	غير	از	
طوالنی	زيستن،	مثل	اين	که	معنا	برای	
آدم	همين	است	که	بيشتر	زندگی	کند.	
پس	اول	دغدغه	ما	اصل	زيستن	و	وجود	
است.	به	قول	موالنا	لذت	هستی	است.	
دوم	کميت	زندگی	است،	واقعًا	برای	ما	
مهم	اســت	که	بيشــتر	زندگی	کنيم	و	
اصاًل	جای	ترديد	نيســت	ولی	از	اين	دو	
مهمتر	و	آن	چيزی	که	مورد	توجه	است	
و	در	بحث	ما	جدی	اســت،	اين	اســت	
بهتر	زندگی	 که	می	خواهيم	
کنيم،	 زندگی	 کنيم،	خوب	
زيبــا	زندگــی	کنيم،	
بــا	ارزش	زندگی	

و	 کنيم	

فلسفه زندگی 
و

 زندگی فلسفی 

)نگاهی منتقدانه به زندگی هر روزی(

دکتر امیرعباس علی	زمانی
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در	حقيقت	می	شــود	اين	گونه	تعبير	کرد	
که	کيفيت	زندگی	برای	ما	مهم	اســت.	
به	طوری	که	بسياری	از	ما	و	شايد	وقتی	
پروژه	زندگی	اکثر	ما	بعد	از	صد	سال	رو	
به	اتمام	می	رود،	افسوس	می	خوريم	که	
ای	کاش	جور	ديگری	زندگی	می	کرديم.	
به	تعبيری	که	نيچه	به	کار	می	برد،	زندگی	
زيباترين	اثر	هنری	است	که	ما	به	وجود	
می	آوريم	و	تنها	ابرمردها	هستند	که	اين	
تابلو	يا	اثر	هنری	را	چنان	می	آفرينند	که	
ديگر	جای	هيچ	دست	کاری	در	آن	وجود	
ندارد	و	به	قدری	اين	اثر	هنری	زيباست	
که	افســوس	نمی	خورند	ای	کاش	اين	
قســمتش	را	عوض	می	کــردم	ولی	با	
همان	مثال	شــيطانکی	کــه	می	زند،	از	
ما	می	خواهد	آيا	حاضريد	همان	طور	که	
هســتيد،	زندگی	شما	را	جاودانه	و	ابدی	

کنيم؟	اکثر	ما	می	گوييم	نه،	ما	دوســت	
داريم	به	اميد	آينده	بهتری	باشــيم	لذا	
مــا	طالب	تغييرات	اساســی	در	زندگی	
خودمان	هستيم	و	دوست	داريم	به	طور	

کلی	خيلی	چيزها	را	تغيير	بدهيم.

دغدغه چرایی و چگونگی زیسنت، 
مختص آدمی است  

بنابراين	دغدغه	بهتر	زيســتن	و	زيباتر	
اين	 زيســتن	داريم.	مبنای	اين	مسأله	
اســت	که	ما	انسان	ها	عالوه	بر	اين	که	
زندگی	می	کنيم،	دو	مسأله	مهم	داريم؛	

يکی	چگونه	زيستن	است	و	اين	چگونه	
زيســتن	بر	مبنای	يك	چرايی	اســت.	
نمی	دانــم	اين	تجربــه	را	کرديد	يا	نه؛	
آدم	وقتی	تاريــخ	مطالعه	می	کند،	حتی	
زندگی	آدم	هايی	که	از	نظر	ما	جنايتکار	
هستند	يا	آدم	های	خوب،	آدم	های	بد	و	
آدم	های	جور	واجور	را	بررســی	می	کند،	
می	بينــد	که	به	طور	پســينی	به	يکی	از	
ويژگی	هايی	که	مطالعه	تاريخ	به	دست	
می	دهد،	راه	می	يابد.	اين	ويژگی	عبارت	
است	از	مواجه	شدن	با	انواع	و	گونه	های	

مختلف	زيستن.	
به	نظر	من	داستايوســکی	از	اين	جهت	
خيلی	عجيب	است.	يعنی	واقعًا	در	همه	
آثارش	که	نگاه	می	کنيد،	انواع	مدل	های	
زيســتن	و	انواع	گونه	های	زيســتن	و	
گاهی	در	درون	يك	فرد،	انواع	آدم	ها	و	

جريان	ها	وجود	دارد.	ما	به	طور	پســينی	
با	آدم	های	مختلفی	مواجه	هســتيم	که	
زندگی	کردند	و	پروژه	زندگی	شــان	را	
به	پايان	رســانده	اند.	فرق	فيلســوف	با	
غيرفيلســوف	در	داســتان	زندگی	اين	
اســت	و	به	نظر	مــن	اتفاقًا	همين	مهم	
است.	يعنی	فلسفه	اگر	از	الی	کتاب	ها	
و	کالس	هــا	و	نمــره	و	درس	بيــرون	
بيايــد	و	به	طور	عينــی	و	ملموس	وارد	
زندگی	انسان	شود،	مهمترين	دغدغه	ای	
که	برای	انســان	به	وجود	می	آورد،	دو	
دغدغــه	اســت:	يکی	چرايــی	و	يکی	

من	چگونه	 اين	کــه	 دغدغه	چگونگی.	
زندگی	کنم	و	اين	که	چرا	زندگی	کنم؟

	البتــه	من	نمی	خواهــم	بگويم	اين	دو	
پرسش	همسان	هستند	ولی	بين	اين	دو	
پرسش،	پرســش	از	چرايی،	بنيادی	تر	و	
اساسی	تر	اســت.	چرا	من	هستم	و	چرا	
بايد	ادامه	بدهم؟	در	بحث	معنای	زندگی	
يکی	از	تفسيرهايی	که	از	معنای	زندگی	
می	کنند،	دقيقًا	همين	تفســير	است	که	
من	چرا	بايد	به	اين	زندگی	ادامه	دهم؟	
چرا	بايد	ايــن	رنج	ها	را	تحمل	کنم؟	آيا	
واقعــًا	اين	زندگی	که	مــن	دارم	با	اين	
رنج	ها	و	ســختی	ها	و	مرارت	ها	در	کنار	
آن	لحظه	های	شيرين	و	با	شکوه	و	فّر،	
آيا	ارزش	زيستن	دارد	يا	ندارد؟	چرا	بايد	

تحمل	کنم؟	
بخشی	از	رنج	ها،	رنج	های	جدايی	ناپذير	

از	نحوه	زيســتن	انسان	است.	برخی	از	
اين	رنج	ها،	رنج	هايی	نيســتند	که	مثل	
دکــوری	که	آن	را	عــوض	کنيد،	تغيير	
کند.	رنج	تنهايی،	رنج	ناشی	از	احساس	
مسئوليت	و	آزادی	و	رنج	ناشی	از	ترس	
از	مــرگ.	اين	ها	رنج	هايی	نيســتند	که	
مثاًل	با	مشــغول	کردن	خودمان	آن	ها	
را	فرامــوش	کنيم.	البته	در	يك	زندگی	
غيراصيل	و	هر	روزی،	ما	همواره	تالش	

می	کنيم	اين	ها	را	فراموش	کنيم.	
يالـون	 آقـای	 کتـاب	 در	 اتفاقـا	
کـه	 اگزيستانسـيال«	 »روان	درمانـی	
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ايـن	 می	کنـم	 توصيـه	 دوسـتان	 بـه	
را	حتمـًا	مطالعـه	کننـد،	يکـی	 کتـاب	
از	عکس	العمل	هـای	بـه	پوچـی	را	کار	
زيـاد	بيـان	می	کنـد.	می	گويـد	افـرادی	
کار	 مرتـب	 می	خواهنـد	 کـه	 هسـتند	
کننـد	و	مشـغول	باشـند.	خـود	افراد	هم	
کار	 ايـن	 اگـر	 می	گوينـد	کـه	فالنـی!	
نباشـد،	مـن	ديوانـه	می	شـوم.	می	گويد	
اگـر	صد	در	صد	مشـغول	نباشـم	ديوانه	
می	شـوم.	در	واقـع	زندگـی	فلسـفی	از	
زندگـی	 می	شـود.	 شـروع	 جـا	 هميـن	
فلسـفی	گونـه	ای	از	زندگـی	اسـت	کـه	
بـا	 مواجه	شـدن	 جـرأت	 حقيقـت	 در	
يعنـی	 می	کنـد.	 پيـدا	 را	 چرايـی	 ايـن	
ايـن	کـه	مـن	چـرا	هسـتم	و	چـرا	بايد	
ادامـه	 اين	گونـه	 چـرا	 و	 بدهـم	 ادامـه	
در	 مـرگ	 مسـأله	 مخصوصـا	 بدهـم؟	
اين	داسـتان	خيلـی	تعيين	کننده	اسـت.	
اوج	 در	 تولسـتوی	 مثـل	 کسـی	
دارايـی	 و	 کاميابـی	 و	 شـهرت	
زيـادی	دارد	و	بـه	 کـه	ملك	هـای	
قـول	خـود	در	بهتريـن	
هسـت،	 وضعيـت	
مرگ	 مســـأله	
از	 تـرس	 و	
مـرگ	و	بـه	
تيليش،	 تعبيـر	
هـراس	از	نيسـتی	
بـه	سـراغ	او	مـی	رود.	

زندگی فلسفی، چرایی زیسنت 
را جدی می گیرد

وقتی	سايه	هراس	از	نيستی	می	آيد	اين	
چرايی	به	طور	جــدی	برای	آدم	مطرح	
می	شود	که	من	چرا	هستم؟	اين	زندگی	
رو	به	نيستی،	اين	زندگی	همراه	با	رنج	را	
چرا	بايد	تحمل	کنم؟	يك	زندگی	موقتی	
که	به	پايان	می	رسد	و	عالوه	بر	اين	که	
کم	و	موقت	است	به	اصطالح	بدمزه	هم	
هست.	مثل	غذايی	که	دو	ويژگی	را	به	
آن	نسبت	می	دهيد؛	هم	می	گوييد	خيلی	

بدمزه	است	و	هم	اين	که	کم	است!	
البته	در	اين	مورد	بعضی	از	فيلســوفان	
ايجاد	 پارادوکــس	 يك	 اگزيســتانس	
کرده	انــد.	آن	هــا	از	يك	ســو	اعتراض	

می	کنند	که	چرا	زندگی	کوتاه	اســت	و	
همزمان	از	سوی	ديگر	می	گويند	زندگی	
خيلی	چرت	و	بدمزه	و	تلخ	است!	اين	دو	
اعتراض	را	نمی	توان	با	هم	جمع	کرد.	

زندگـی	فلسـفی	آن	نـوع	زندگی	اسـت	
می	گيـرد؛	 را	جـدی	 چرايـی	 ايـن	 کـه	
چـرا	من	هسـتم؟	و	چرا	ادامـه	بدهم؟	و	
چـرا	خودکشـی	نکنم؟	االن	خودکشـی	
هم	يـك	انتخاب	اسـت.	دکتـر	فرانکرد	
اولين	سـؤالی	که	از	تـك	تك	بيمارانش	
می	پرسـيد	و	بـه	طـور	جـدی	از	همـان	
جـا	پروسـه	درمـان	را	شـروع	می	کـرد	
ايـن	بـود	کـه	شـما	کـه	در	آسـتانه	اين	
بحـران	قـرار	گرفته	ايـد،	چرا	خودکشـی	
نمی	کنيـد؟	او	معتقـد	بـود	آن	چيزی	که	
نمی	گـذارد	بيمـاری	کـه	به	طـور	جدی	
درگيـر	اسـت	خودکشـی	کنـد،	مسـأله	

اسـت.	 معنا	
پــس	آن	چه	ما	را	نگه	مــی	دارد	و	مانع	
خودکشی	است،	معنا	است.	شما	در	کامو	
هم	می	بينيد،	کامو	معتقد	بود	پرسش	از	
فلسفی	 پرسش	 اساسی	ترين	 خودکشی،	
است؛	چون	در	واقع	پرسش	از	خودکشی	
به	اين	پرســش	برمی	گردد	که	آيا	اين	
زندگی	ارزش	زيستن	دارد	يا	ندارد	و	اگر	
ارزش	زيستن	ندارد،	چرا	بايد	به	آن	ادامه	
بدهم؟	چرا	تمامش	نکنم؟	همين	که	من	
بهار	امسال	را	به	بهار	ديگر	برسانم	برای	
زيســتنم	کافی	اســت؟	اين	جاست	که	

بحث	فلسفه	آغاز	می	شود.	
البته	من	اين	را	قبول	دارم	که	وحشتناک	
اســت.	يعنی	کســانی	که	فکر	می	کنند	
فلسفه	به	زندگی	آن	ها	آرامشی	می	دهد	
که	در	زندگی	هر	روزی	و	تکراری	وجود،	
صددرصد	اشــتباه	می	کنند.	فلســفه	به	
معنای	عميق	کلمه	بر	شوراندن	سؤاالت	
و	دردها	و	رنج	هايی	هســت	که	چه	بسا	
خواب	را	از	چشم	انســان	می	گيرد،	چه	
بســا	اين	دردها	و	رنج	ها	شخص	را	به	
جنون	بکشد	و	چه	بسا	به	ساحت	عرفان	
بکشاند	و	چه	بسا	به	ساحت	هنر	بکشاند	

و	چه	بسا	به	ساحت	دين	بکشاند.
بهداشتی	تر	 بنابراين	خيلی	ها	می	گويند	 	
اين	اســت	که	ما	توصيه	بــه	اين	نوع	
تفلســف	نکنيــم	و	بگذاريم	انســان	ها	

همــان	روال	زندگی	هر	روزی	شــان	را	
ادامه	بدهند.	می	گويند	ما	در	زندگی	مثل	
بند	حرکت	 بندبازی	هســتيم	که	روی	
می	کند.	چــه	دليلی	دارد	کــه	پايين	را	
نگاه	کنيم؟	چه	دليلی	دارد	بپرسيم؟	اين	

»سؤال«	خطرناک	است.	
از	هرطرف	که	رفتم	جز	حيرتم	نيفزود	

زينهار	از	اين	بيابان	وين	راه	بی	نهايت
در	اين	شب	سياهم	گم	گشت	راه	مقصود

از	گوشه	ای	برون	آ	ای	کوکب	هدايت
واقعا	اين	هم	نيست	که	گفت:

چو	عاشق	می	شدم	گفتم	که	بردم	گوهر	
مقصود	/	ندانستم	که	اين	دريا	چه	موج	

خون	فشان	دارد
سـؤال	 وقتـی	 اول	 از	 فيلسـوف	 البتـه	
را	 خـود	 غايـت	 می	کنـد،	 چرايـی	 از	
می	دهـد	 قـرار	 حقيقـت	 جسـت	وجوی	

بـه	 هسـت	 چيـزی	 چـرا	 می	پرسـد	 و	
جـای	آن	کـه	نباشـد؟	چرا	من	هسـتم؟	
چـرا	اين	گونـه	هسـتم؟	چـرا	بايـد	ادامه	
دهـم؟	ايـن	سـؤال	از	چرايـی،	موتـور	
فيلسـوفان	 از	 اسـت،	 فلسـفه	 حرکـت	
اليبنيتـز،	 تـا	 گرفتـه	 سـقراط	 ماقبـل	

مـا.	 روزگار	 فيلسـوفان	 و	 هايدگـر	
همـه	 ايـن	 گفته	شـود	 اسـت	 ممکـن	
مـردم	زندگـی	می	کننـد	و	مشـکلی	هم	
ندارنـد.	اتفاقـًا	کامـو	در	يکـی	از	همين	
مثـال	 را	 کـودن	 عـده	 يـك	 کتاب	هـا	
را	جابه	جـا	 آجـر	 تعـدادی	 می	زنـد	کـه	

به تعبیر نیچه، 
زندگی زیباترین اثر 
هنری است که ما به 
وجود می آوریم و تنها 

ابرمردها هستند که این 
تابلو یا اثر هنری را چنان 
می آفرینند که دیگر جای 
هیچ دست کاری در آن 

وجود ندارد
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می	کننـد؛	از	يك	جـا	می	آورنـد	بـه	جای	
ديگـر	و	دوبـاره	برمی	گردنـد	و	هميـن	
ايـن	 از	 يکـی	 تکـرار	می	کننـد.	 را	 کار	
کودن	هـا	می	پرسـد	ما	چـرا	ايـن	کار	را	
می	کنيـم؟	بقيـه	هم	می	پرسـند	راسـتی	
مـا	چرا	ايـن	کار	را	می	کنيـم؟	می	گويند	
بنشـينيم	و	جوابی	پيدا	کنيـم.	در	نتيجه	
می	نشـينند	و	ديگـر	نمی	تواننـد	بـه	کار	

دهند.	 ادامـه	
ايـن	 بـه	 اگـر	 واقعـًا	 معتقدنـد	 بعضـی	
ادامـه	 نميتوانيـد	 بپردازيـد،	 چرايـی	
دهيـد.	ولـی	بـه	نظـرم	تجربـه	زيسـت	
واقعـی	و	 بـه	معنـای	 فيلسـوفانی	کـه	
اصيـل	فيلسـوفانه	زندگـی	کرده	انـد	به	
مـا	می	گويـد	که	واقعـًا	می	شـود	به	اين	
مسـائل	پرداخـت	و	زيباترين	پروسـه	را	
شـکل	داد.	آن	چه	در	زندگی	فيلسـوفانه	
اسـت	 زيسـتن	 پروسـه	 اسـت،	 مهـم	
و	واقعـًا	نتيجـه	مطـرح	نيسـت.	حتـی	
اين	هـا	می	گوينـد	نتيجـه	بـرای	بهبـود	
پروسـه	اسـت.	اين	کـه	واقعًا	مـا	به	کجا	
می	رسـيم،	دقيقـًا	مثل	قله	ای	اسـت	که	
شـما	بـه	عنـوان	مقصـد	مدنظـر	قـرار	
می	دهيـد	تـا	بـاال	برويـد.	اين	قلـه	فقط	
بهانـه	ای	بـرای	باالتـر	رفتن	شماسـت.	
خـود	آن	بـاال	رفتـن	مهـم	اسـت.	شـما	
هـر	 زندگـی	 ايـن	 می	گوييـد	 البـد	
روزی	چـه	اشـکالی	دارد؟	مـن	قسـمت	
آخـر	گفتـارم	را	بـه	هميـن	اختصـاص	

می	دهـم.	
زندگـی	ای	 روزی	 هـر	 زندگـی	 اتفاقـًا	
اسـت	که	اکثـر	مـردم	در	اکثـر	زمان	ها	
و	مکان	هـا	درگيـر	آن	هسـتند	و	شـايد	
جـور	 هميـن	 هـم	 فيلسـوفان	 اکثـر	
زندگـی	می	کننـد.	زندگـی	هـر	روزی،	
اسـت؛	 جزئـی	 نيازهـای	 بـه	 معطـوف	
کـه	 هسـتيم	 ايـن	 دنبـال	 مـا	 مثـاًل	
پولمـان	را	بيشـتر	کنيـم،	مدرکمـان	را	
باالتـر	ببريـم،	آن	جـا	را	بخريـم،	اين	جا	
را	بفروشـيم	و	ايـن	ماشـين	را	جابه	جـا	

کنيـم.	
نيازهـای	 بـه	 معطـوف	 زندگـی،	 ايـن	
زندگـی	 حـال	 هـر	 بـه	 اسـت.	 جزئـی	
پايـان،	 در	 و	 مجمـوع	 در	 روزی	 هـر	
وقتـی	 لـذا	 می	شـود.	 تکـرار	 گرفتـار	

شـصت	 يـا	 سـالگی	 پنجـاه	 سـن	 بـه	
عرفانـی	 نتيجـه	 می	رسـيم،	 سـالگی	
و	معرفتـی	در	کار	نيسـت.	مـا	از	ايـن	
زندگـی	خسـته	می	شـويم	چـون	در	آن	
زندگـی	 نيسـت.	 آفرينـش	 و	 خالقيـت	
هـر	روزی	يـك	زندگـی	غريزی	اسـت.	
فيلسـوفان	زندگی	سـيزيف	را	به	عنوان	
نمونـه	ای	از	يك	زندگـی	هر	روزی	ذکر	
می	کننـد.	خدايـان،	سـيزيف	را	محکوم	
کرده	بودنـد	کـه	سـنگی	را	بـاالی	قلـه	
ببـرد	و	هـر	روز	کـه	بـاال	می	بـرد،	دم	
غـروب	تختـه	سـنگ	فـرو	می	افتـاد	و	
روز	بعـد،	دوبـاره	سـنگ	را	بـاال	می	برد،	
او	همچنـان	ادامـه	می	دهـد.	هم	اکنـون	
هـم	ادامـه	می	دهـد.	سـيزيف	بـه	ايـن	

نـوع	زندگـی	محکـوم	اسـت.	زندگـی	
سـيزيف	يـك	زندگی	رنج	آلـود،	تکراری	
و	بـدون	نتيجـه	اسـت	کـه	موفقيتی	در	
آن	نيسـت.	سـنگ	دوبـاره	بـه	تـه	دره	
روزی	 و	 نـو	 از	 روز	 دوبـاره	 و	 می	افتـد	

از	نـو.	
کامـو	می	گويـد	تنها	دليلی	که	سـيزيف	
کـه	 بـود	 ايـن	 داشـت،	 ادامـه	 بـرای	
عليـه	خدايـان	عصيـان	کنـد.	خدايـان	
می	خواسـتند	يـك	جـوری	او	را	بـه	زانو	
در	بياورنـد	ولـی	او	بـا	آن	بازوان	سـتبر	
خـود	هنـوز	هم	کـه	هنـوز	اسـت	ادامه	
طريـق	 از	 می	خواهـد	 يعنـی	 می	دهـد.	
زندگـی	 بـرای	 معنايـی	 عصيـان	يـك	
زندگـی	اش	 بـه	 و	 کنـد	 ايجـاد	 خـود	

اسـت	 ايـن	 واقعيـت	 ولـی	 معنـا	دهـد	
کـه	اگـر	از	ايـن	سـخن	کامـو	-	کـه	
بـه	نظـر	مـن	نمی	توانـد	موتـور	حرکت	
يـك	زندگـی	باشـد-	بگذريـم،	سـؤال	
اين	جـا	وجـود	دارد،	سـؤال	 مهمـی	در	
ايـن	اسـت	کـه	آيـا	زندگـی	مـا	يـك	
فيلسـوفان	 نيسـت؟	 سـيزيفی	 زندگـی	
واقعـی	از	زمـان	سـقراط	تـا	بـه	امـروز،	
هيـچ	کاری	کـه	نکننـد،	حداقل	نقشـی	
کـه	دارنـد،	نقش	خرمگس	اسـت.	آن	ها	
يقظـه	ای	بـه	مـا	می	دهنـد،	مـا	را	بيدار	
می	کننـد،	از	اول	بـه	مـا	می	گوينـد	اگـر	
»هـرروزی«	زندگـی	کنيـد،	بـه	پوچـی	
می	رسـيد.	زمانـی	بـه	پوچـی	می	رسـيد	
کـه	ديگر	نتوانيد	تجربه	زيسـتن	داشـته	
پوچـی	 بـه	 اين	کـه	 از	 قبـل	 باشـيد؛	
را	بشناسـيد.	 برسـيد،	موقعيـت	پوچـی	

ايـن	زيباتريـن	اثـر	فلسـفه	اسـت.	
در	»يـا	ايـن	يـا	آن«	قاضـی	ولهـل	بـه	
آن	شـخص	اسـتاتيك	می	گويـد	يـأس	
بـه	 واقعـًا	 اگـر	 تـو	 يعنـی	 برگزيـن	 را	
يـأس	هـم	رسـيدی،	يـأس	را	انتخـاب	
کـن.	يعنی	مسـؤوليت	يـأس	را	آگاهانه	
بپذيـر.	آن	چيـزی	کـه	فلسـفه	بـه	مـا	
می	دهـد،	ايـن	آگاهـی	و	بيداری	اسـت.	
مـا	 کـه	 زيباتريـن	سـرمايه	ای	 و	 تنهـا	
داريـم،	سـرمايه	زيسـتن	اسـت.	مـا	بـا	
رو	بـه	رو	 زيسـتن	 مختلـف	 مدل	هـای	
هسـتيم.	در	حقيقـت	فلسـفه	بـه	ما	اين	
تحليـل	 بـا	 را	می	کنـد	کـه	 مسـاعدت	
زندگـی	هـرروزی	و	بـا	نقـد	آن،	قبل	از	
اين	کـه	تمـام	زندگی	خـود	را	در	زندگی	
هـر	روزی	قربانـی	کنيـم،	از	اين	زندگی	
کی	يرکگـور	 کـه	 کاری	 برويـم.	 فراتـر	
می	کنـد،	کاری	کـه	سـقراط	مـی	کنـد،	
کاری	کـه	موالنـا	می	کند	و	بـه	تعبيری	
کاری	کـه	حافـظ	می	کند،	همين	اسـت.

جهان	پير	است	و	بی	بنياد	از	اين	
فرهادکش	فرياد	/	که	کرد	افسون	و	
نيرنگش	ملول	از	جان	شيرينم	/	جهان	
فانی	و	باقی	فدای	شاهد	و	ساقی	/	که	
سلطانی	عالم	را	طفيل	عشق	می	بينم	/	
اگر	بر	جای	من	غيری	گزيند	دوست،	
حاکم	اوست/	حرامم	باد	اگر	من	جان	
	 به	جای	دوست	بگزينم	

کامو معتقد بود پرسش از 
خودکشی، اساسی ترین 
پرسش فلسفی است؛ 

چون در واقع پرسش از 
خودکشی به این پرسش 

برمی گردد که آیا این 
زندگی ارزش زیستن 

دارد؟ این جاست که بحث 
فلسفه آغاز می شود. 
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بزرگداشت 

عالمه طباطبایي

غالمحسين ابراهيمی دينانی: روش فهم حقيقت چيست؟
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اهمیت مجلس در این است 
که دو مناسبت در نظر گرفته 
شده است: روز جهانی فلسفه 
مرحوم  بزرگداشــت  روز  و 
استاد عالمه طباطبایی که هر 
اگرچه  است  مهم  جهت  دو 
البد دو روز اســت و خسته 
شــده اید ولی حتماً استفاده 
فراوان برده و از حّظ معنوی 
بنابراین  شده اید.  برخوردار 
روز  و  فلسفه  روز جهانی  در 
عالمه  مرحوم  بزرگداشــت 
چه  فلســفه  جز  طباطبایی 
می شــود گفت؟ دو مناسبت 
عمده برای بحث فلســفی. 
دیگر بحث غیرفلسفی حرام 
اســت و باید بحث فلسفی 

کرد. 

فلسفه چیست؟
اگـر	بخواهيـم	بحث	فلسـفی	کنيـم،	بايد	يك	مسـأله	فلسـفی	را	طـرح	کنيم.	
مسـائل	فلسـفی	هـم	کـه	التعـد	و	التحصی.	حـاال	نمی	دانـم	فلسـفه،	جهانی	
اسـت	يـا	جهـان	فلسـفی	اسـت؟	روز	جهانی	فلسـفه،	فلسـفه	جهانی	اسـت	يا	
جهـان	فلسـفی	اسـت؟	ترجيـح	بالمرجح	الزم	اسـت	که	مسـأله	ای	از	مسـائل	
بی	شـمار	فلسـفه	را	بيان	کنيم!	پس	بهتر	اسـت	همين	سـؤال	اساسـی	را	طرح	

کنيم	که	فلسـفه	چيسـت؟	
فلسـفه	چيسـت؟	کجاسـت؟	در	چه	کتابی؟	چـه	کاری	از	آن	می	آيـد؟	اين	همه	
هـم	مخالـف	دارد.	کـی	طرفـدار	فلسـفه	اسـت؟	عرفا	کـه	می	گويند	فلسـفه	را	
رهـا	کـن.	مـردم	کوچـه	و	بـازار	هـم	کـه	می	گويند	فلسـفه	نـان	و	آب	نـدارد.	
متشـرعين	هـم	کـه	فلسـفه	را	گمراه	کننـده	می	داننـد	و	حق	هم	با	آن	هاسـت	
و	عرفـا	هـم	کـه	گذاشـتند	و	رفتنـد.	فلسـفه	چـه	می	کنـد؟	واقعـاً	فلسـفه	چه	
مسـأله	ای	را	حـل	می	کنـد؟	واقعـا	مسـأله	ای	را	حل	کرده	اسـت؟	ايـن	را	جدی	
می	گويـم.	فلسـفه	سـخت	ترين	چيـز	اسـت،	فلسـفه	سـختی	دارد	و	بـا	زحمت	
و	تـالش	و	اين	هـا	بـه	دسـت	نمی	آيـد،	يعنـی	اگـر	کسـی	دغدغـه	فلسـفی	

نداشته	باشـد	حـاال	شـبانه	روز	خـودش	را	بکشـد	فلسـفه	نمـی	فهمد.	
البتـه	اگـر	دغدغه	داشته	باشـد	خيلی	هم	زيـاد	کار	نکند،	می	فهمـد.	اگر	دغدغه	
فلسـفه	نداشته	باشـد	و	شـبانه	روز	خود	را	بکشد	فلسـفه	نمی	فهمد.	حاال	دوباره	
می	گوييم	دغدغه	چيسـت؟	فلسـفه	دغدغه	می	خواهد.	خوب	فلسـفه	چيسـت؟	
سـخت	اسـت،	خيلی	سـخت	اسـت،	سـهمناک	اسـت،	بمب	هيدروژنی	اسـت.	
بلـه،	بـه	خـدا	خطرناک	اسـت.	شـيخ	عطـار	درسـت	فرمود.	بـا	اين	کـه	عارف	
اسـت	بـه	يـك	معنی،	مـن	او	را	يـك	فيلسـوف	بزرگـی	می	دانم.	يـك	بيت	از	
او	می	خوانـم.	ببينيـد	درباره	فلسـفه	چه	گفته	اسـت.	شـيخ	عطار	درباره	فلسـفه	
چه	می	گويد.	بعضی	می	گويند	فلسـفه،	فل	سـفه	بوده	اسـت؛	فل	سـفه!	شـيخ	

عطـار	طور	ديگـری	می	گويـد.	می	گويد:	
خوش	ترم	آيد	ز	فای	فلسفه 	 کاف	کفر	ای	جان	بحق	المعرفه	

می	گويد	من	کاف	کفر	را	از	فلسفه	بيشتر	دوست	دارم.
بيشتر	بر	مردم	آگه	زند چون	که	اين	علم	لزج	چون	ره	زند	
فلسـفه	بـا	آدم	های	احمق	کاری	نـدارد،	آدم	های	نـادان	را	گمـراه	نمی	کند.	اگر	
بناسـت	گمـراه	کنـد،		آدم	هـای	چيزفهـم	را	گمـراه	می	کند.	اگر	هم	بسـازد	که	
آن	وقـت	خيلـی	خـوب	می	سـازد.	اگر	بناسـت	بسـازد،	خيلـی	خوب	می	سـازد.	
حاال	فلسـفه	چيسـت؟	اگر	بخواهم	تعاريف	فلسـفه	را	اين	جا	بگويم،	سـخن	به	
درازا	می	کشـد.	همـه	آقايانـی	کـه	اين	جـا	نشسـته	اند	البـد	اهل	فلسـفه	اند	که	
آمده	انـد.	تعريف	هـای	زيادی	بر	فلسـفه	اسـت.	از	زمـان	افالطون	تـا	مالصدرا	
تـا	اکنـون.	اين	هـا	را	نمی	گويـم	ولـی	کانـت	حـرف	خوبـی	دارد	که	بيشـتر	به	
دل	می	چسـبد.	حـاال	اگـر	هـم	دقيق	نيسـت،	دلچسـب	تر	اسـت.	آن	تعريف	ها	

ممکن	اسـت	دقيق	تر	باشـند.	

روش فهم حقيقت چيست؟

غالمحسین ابراهیمی دینانی
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مسائل و دغدغه های فلسفه
فلسفه	سه	مسأله	و	دغدغه	دارد.	يك:	واقعيت	
چيست؟	دو:	حاال	اگر	واقعيتی	هست،	چگونه	
می	تــوان	به	واقعيت	رســيد؟	ســه:	چه	بايد	

بکنيم؟	چه	طور	عمل	کنيم؟	
اين	ســه	مســأله	دغدغه	ايجاد	می	کند.	بشر	
از	اين	ســه	مسأله	مهمتر	چه	دارد؟	مهمترين	
مسائل	همين	هاســت.	چه	بکنيم؟	چه	عملی	
انجام	بدهيم؟	فيلســوف	کوشش	می	کند	به	
اين	سه	سؤال	پاسخ	دهد	که	واقعيت	هست	و	
چگونه	بايد	به	واقعيت	برسيم.	اگر	کسی	يکی	
از	اين	سه	مســأله	را	نداند،	فيلسوف	نيست.	
حتی	اگر	کســی	بگويد	حاال	واقعيت	هست،	
ما	يك	جوری	فهميده	ايم	که	واقعيت	هســت	
اما	نداند	که	چه	طور	بايد	به	آن	برسد،	چيزی	
نمی	دانــد.	همه	عالم	را	بفهمــد	اما	نداند	چه	
طور	بايد	به	واقعيت	برســد،	چيزی	نمی	داند.		
آدمی	را	فرض	کنيد	که	همــه	علوم	عالم	را	
می	داند	امــا	نمی	داند	که	چگونه	می	داند.	اين	
آدم،	نادان	محض	است!	همه	چيز	را	می	داند	
ولی	نمی	داند	چگونه	می	داند،	او	نادان	اســت.	
او	بايد	بدانــد	که	چگونه	می	داند	و	اگر	اين	را	
دانســت،	می	فهمد	که	چه	کار	هم	بايد	بکند.	
اين	ها	مسائل	فلســفه	است.	فيلسوف	در	اين	
ســه	مســأله	دغدغه	دارد	و	کوشش	می	کند	

اين	ها	را	حل	کند.	

تنبالنه ترین سخن ممکن در عامل
مردم	ديگر	چه	می	گويند؟	می	گويند	ولش	
کن.	برای	چــه	اين	قدر	زور	می	زنی؟	حاال	
واقعيت	هست	يا	نيست.	حاال	چطور	به	آن	
برسم	يا	نرسم.	يك	جمله	ای	هست	که	در	
افواه	و	در	زبان	مردم	رايج	است	و	هر	روز	و	
هميشه	می	شنويد.	فکر	می	کنم	تنبالنه	ترين	
جمله	ای	که	ممکن	اســت	انسان	در	عالم	
بگويد،	همين	است	که	می	گويم:	»بابا	آزاد	
باش!	هر	کســی	حق	دارد	هر	عقيده	ای	که	

می	خواهد	داشته	باشد.«	
هر	روز	اين	را	می	گوييم	يا	نه؟	هر	کســی	
حــق	دارد	هــر	عقيده	ای	کــه	می	خواهد	
داشته	باشد.	حرف	ظاهراً	خوبی	هم	هست.	
به	عقايد	مردم	چه	کار	داريم؟	حق	دارد	هر	
عقيــده	ای	که	می	خواهد	داشته	باشــد.	چه	
کارش	داريم؟	ظاهر	خوبی	هم	دارد؛	خيلی	
مدرن	و	صلح	طلبانه	اســت	اما	تنبالنه	ترين	
ســخن	ممکن	در	عالم	همين	است:	»هر	
عقيــده	ای	می	خواهی،	داشــته	باش	و	زور	
نزن«.	اين	تنبلی	است،	من	برای	راه	تنبلی،	
سخنی	از	اين	ســخن	محکمتر	نديدم	که	
داشــته	باش.	 می	خواهی	 عقيــده	ای	 »هر	
خودت	را	راحت	کن،	برای	چه	زور	می	زنی؟	
هر	کــس	عقيده	ای	دارد.	هر	چه	هســت،	

همان	درست	است!«

فلسفه سه مسأله 
و دغدغه دارد.

 یک: 
واقعیت چیست؟ 

دو: 
حاال اگر واقعیتی 
هست، چگونه 

می توان به واقعیت 
رسید؟
 سه:

 چه باید بکنیم؟ 
چه طور عمل 

کنیم؟ 
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	بنابرايـن	فيلسـوف	سـعی	
واقعيـت	 بدانـد	 می	کنـد	
هسـت	و	چگونـه	می	تواند	
بـه	واقعيـت	برسـد	و	چـه	
ايـن	کـه	مـن	 نـه	 کنـد.	
حـق	دارم	هـر	عقيـده	ای	
داشـته	باشـم	و	تو	هم	هر	
عقيـده	ای	کـه	می	خواهی	
داشـته	بـاش!	بايـد	ببينيم	
رفتـار	 هـم	 بـا	 چگونـه	
کنيـم؟	روابط	مـان	چگونه	
کـو؟	 واقعيـت	 باشـد؟	
گفتـن	 بـا	 بدانيـم؟	 چـه	
اين	کـه	»هـر	کـس	يـك	
هيـچ	 دارد«،	 عقيـده	ای	
چيـز	حـل	نمی	شـود	ايـن	
کار	فيلسـوف	اسـت.	حاال	
ايـن	 کـه	 پذيرفتيـم	 اگـر	
دغدغـه،	دغدغـه	مهمـی	
کـه	 بدانيـم	 بايـد	 اسـت،	
فلسـفه	کار	سـختی	است	
از	 نمی	شـود	 هيچ	وقـت	 و	
فلسـفه	بی	نيـاز	بـود.	حاال	
بگوييـد	علوم	آمـده	و	همه	

مـا	 می	کنـد،	 حـل	 را	 چيـز	
فلسـفه	می	خواهيم	چه	کار؟	متشـرع	می	گويد	
ديـن	کـه	دارم،	فلسفـه	می	خواهـم	چـه	کار؟	
در	اعمـال	عبـادی	متعبدم،	فلسـفه	می	خواهم	
چـه	کار؟	اين	شـبيه	همان	اسـت	کـه	بگوييد	
هرکس	آزاد	اسـت	هر	عقيده	ای	داشـته	باشـد.	
عالم	امروز	هم	که	پروفسور	علوم	در	هر	رشته	ای	
است،	می	گويد	علم	مسائل	را	حل	کرده	است.	
	... و	 تکنيك	 اين	 شيمی،	 اين	 فيزيك،	 اين	
اين	ها	را	علم	برايت	درست	کرده	است،	فلسفه	
می	خواهی	چه	کار؟	هر	دوشان	می	گويند؛	او	به	
يك	زبان	و	اين	به	زبان	ديگر.	اما	بشر	اگر	بشر	
است	از	فلسفه	بی	نياز	نيست.	هم	عالم	امروزی،	
به	فلسفه	نياز	دارد	و	هم	متشرع	تا	بفهمد	که	
است،	 آن	 به	 متعبد	 که	 او	 شريعت	 اين	 آخر	

چيست؟	اصال	چرا	متعبد	است؟	
بله،	تعبد	خيلی	خوب	است.	از	خودش	نمی	پرسد	
چرا	من	متعبدم؟	اين	را	نمی	خواهد	بپرسد.	تعبد	
نبايد	بفهمم	که	چرا	متعبدم؟	 اما	 خوب	است	
ببينيد	کار	فلسفه	چه	قدر	سخت	است.	 حاال	
آن	وقت	فلسفه	است	که	اين	همه	مخالف	دارد.	

اين	همه،	چه	در	جديد	چه	
در	قديم،	چه	در	علوم	جديد	
چه	 و	 قديم	 علوم	 در	 چه	
مخالف	 فقيه،	 چه	 متشرع	
که	 هم	 عارف	 هستند.	
می	گويد	اين	ها	را	بگذار	و	

باالتر	برو.	
اين	وسط	کار	فلسفه	سخت	
اسـت.	خوب	فيلسوفان	چه	
کردنـــد؟	تـالش	کردنـد	
هميـن	سـؤاالت	را	جـواب	
بدهند	که	واقعيت	چيسـت؟	
و	واقعيت	هسـت	يا	نيست؟	
در	مقابـل	دو	گروه	هسـتند؛	
کـه	 سوفسـطاييان	 يکـی	
می	گفتند	واقعيت	نيسـت	و	
يکی	کسـانی	که	می	گويند	
هرکس	هـر	عقيـده	ای	که	
فيلسـوف	 اسـت!	 آزاد	 دارد	
می	گويـد	نـه،	هـر	کسـی	
نيست،	بايد	بفهمی	واقعيت	
هسـت!	خب	حـاال	واقعيت	
را	چطـور	بفهميم؟	با	حس؟	
بـا	 عقـل؟	 بـا	 خيـال؟	 بـا	

اسـتدالل؟	بـا	تحليل؟	

روش فهم واقعیت
مسأله	مهم	که	همين	االن	مسأله	روز	است،	
تجربه	 با	 را	 واقعيت	 آيا	 که	 است	 همين	
آزمايشگاه،	 تجربه؛	 می	گويد	 علم	 بفهميم؟	
بگذار	 را	 تلسکوپ	 و	 ميکروسکوپ	 البراتوار،	
جلويت	تا	واقعيت	را	بفهمی.	اگر	با	تلسکوپ	و	
ميکروسکوپ	کار	نکنی،	واقعيت	را	نمی	فهمی.	
و	 ميکروسکوپ	 را	می	گويد	هر	چه	 اين	 علم	
نگفت،	 اگر	 و	 است	 واقعيت	 گفت،	 تلسکوپ	
و	 تعبد	 از	 نيست.	شارع	هم	می	گويد	 واقعيت	

عقيده،	من	عقيده	دارم.	
فيلسوف	اين	جا	چه	کند؟	اين	مسأله	روز	است.	
واقعا	آيا	واقعيت	همين	است	که	ميکروسکوپ	
تلسکوپ	 که	 است	 همين	 واقعيت	 می	گويد؟	
می	گويد؟	خب	اين	تلسکوپ	چه	طور	می	گويد؟	
را	می	بيند،	 تلسکوپ	چيست؟	دور	 اين	 خوب	
خيلی	دور	را	می	بيند.	چندين	ميليارد	برابر	دورتر	
می	بيند	 خب	 می	بيند.	 را	 غيرمسلح	 چشم	 از	
دورتر	 که	حاال	 ديدن	چيست	 ببيند.	خود	 که	

خیلی نگویید
 او اسفارگوی خوبی بود، 
عالمه بیان قوی نداشت! 
حافظه خوبی هم نداشت! 

خیلی هم خوش بیان و 
طلق اللسان نبود

 اما در حوزه تفکر و عمق 
اندیشه

 کم نظیر بود. 
ممکن است خیلی ها 
عمیق باشند اما این 

صفتی که می خواهم به 
ایشان بدهم،

آزادی اندیشه است! 
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را	ببيند؟	خود	ديدن	چه	قدر	اعتبار	دارد؟	
شما	با	تلسکوپ،	سی	هزار	برابر	دورتر	از	
چشم	غيرمسلح	را	می	بينيد.	خود	ديدن	چه	
قدر	اعتبار	دارد؟	ديدن	واقعيت	است؟	چه	
واقع	 تو	می	بينی	 آن	چه	 کسی	می	گويد	

است؟	خود	چشم	می	گويد؟	
چشم	می	بيند	يا	می	گويد	هست!	از	همه	
شما	می	پرسم؛	اين	ميز	را	همه	می	بينيد،	
حاال	 می	بينيد،	 همه	تان	 است،	 ميز	 اين	
چشم	 هست؟	 که	 می	گويد	 چشم	تان	
که	 می	گويد	 می	بينم؟	کی	 من	 می	گويد	
هست؟	چشم	نمی	تواند	بگويد	که	هست.	
چشم	می	گويد	که	می	بينم.	می	بينی	که	
چرا	 می	بينی،	 هم	 خواب	 در	 می	بينی،	
بگويد	که	هست؟	چرا	 بايد	 هست؟	کی	
هست؟	کار	فلسفه	اين	است	و	اين	خيلی	

سخت	است.
بنابراين	چشم	هم	بی	نياز	از	فلسفه	نيست،	
از	 بی	نياز	 نيست،	هيچ	حسی	 گوش	هم	
فلسفه	نيست.	فلسفه	همه	جا	حضور	دارد	
و	حضور	خود	را	اعالم	می	کند	تا	بتوانی	
واقعيت	را	بفهمی.	اين	يك	نمود	ديداری	
دارد.	حاال	شايد	 فرق	 بود	 با	 نمود	 است.	
کانت	از	همين	جا	به	فنومن	رسيد،	من	
نمی	خواهم	راجع	به	فنومن	صحبت	بکنم	

و	وارد	بحث	کانتی	بشوم.	
واقعيت	 اما	 می	بيند	 آدم	 هم	 خواب	 در	
واقعيت	 نمی	بينيم؟	 يا	 می	بينيم	 است؟	
می	بينيم،	 می	شويم	 بيدار	 وقتی	 است؟	
واقعيت	 و	 ديديم	 فقط	 ديديم	 آن	چه	 نه،	
ديديم.	 چيزها	 خيلی	 خواب	 در	 نداشته!	
چه	بسا	در	بيداری	هم	همين	طور	باشد.	
چينی	 فيلسوف	 آن	 نمی	دهيم؟	 احتمال	
در	دو	سه	هزار	سال	پيش	گفت.	خيلی	
»جو«	 اسمش	 ظاهراً	 زده.	 خوبی	 حرف	
بوده؛	اگر	فراموش	نکرده	باشم.	می	گويد	
من	ديشب	خواب	می	ديدم	پروانه	بودم	و	
روی	گل	ها	می	نشستم.	از	اين	گل	به	آن	
گل.	خيلی	سرحال	بودم،	پروانه	بودم،	حاال	
پروانه	 بابا،	من	 نه	 و	می	بينم	 بيدار	شدم	
بعد	 هستم.	 چينی	 آدم	 يك	 من	 نبودم.	
می	گويد	چه	بسا	حاال	خواب	می	بينم	که	
يك	آدم	چينی	ام	و	در	واقع	يك	پروانه	ام.	
حاال	خواب	می	بينم	يك	آدم	چينی	ام.	چه	
بسا	بعد	بيدار	شوم	و		ببينم	يك	پروانه	ام.	

آدم	 يا	 است	 درست	 پروانه	بودن	 حاال	
از	کجا	می	دانی	که	کدام	 بودن؟	 چينی	
درست	است؟	دو	حالت	است.	فلسفه	از	
شبيه	 حرف	هايی	 می	زند.	 حرف	ها	 اين	
همين	که	االن	دارم	می	زنم.	فيلسوفان	

خيلی	کار	کرده	اند.	
فيلسوفان	 از	 نياز	 بی	 زمانی	 در	هيچ	 ما	
نبوديم	و	نيستيم	و	نخواهيم	بود.	همواره	
بشر	نيازمند	فلسفه	است،	فلسفه	از	نان	
شب	واجب	تر	است	و	اال	آدم	نادان	باقی	
فلسفه	 اما	 شود	 پروفسور	 اگر	 می	ماند.	
نداند،	نادان	است.	فلسفه	جايگاه	اشرار	را	
معين	می	کند.	هم	واقعيت	را	و	هم	اين	که	
چگونگی	 می	دانيم.	 را	 واقعيت	 چگونه	
واقعيت	را	تعيين	می	کند.	همة	اين	ها	را	
ندانيم،	 اگر	 بايد	بدهد.	 توضيح	می	دهد.	

چيزی	از	واقعيت	نمی	دانيم.	

عالمه طباطبایی مظهر فلسفه 
يا	 من	می	خواهم	مختصر	بگويم،	مفيد	
غيرمفيدش	را	نمی	دانم.	حاال	برگرديم	به	
فيلسوف	اعظم	زمان	ما	در	حوزه	اسالمی	
در	ايران.	امروز،	در	حوزه	فلسفه	اسالمی	
در	جهان	اين	مرد	بزرگ،	استاد	بزرگوارم،	
بود،	 کامل	 فيلسوف	 طباطبايی،	 عالمه	
فيلسوف	اسالم	و	فيلسوفي	مسلمان	بود.	
ويژگی	هايی	 چه	 طباطبايی	 عالمه	
داشت؟	اين	مرد	مظهر	فلسفه	است.	اگر	
بکنيد،	 مطالعه	 را	 مرد	 اين	 زندگی	 شما	
تبريز،	 در	 شود	 می	 خالصه	 زندگی	اش	
نجف	و	قم.	در	تبريز	متولد	شده	و	بزرگ	
شده،	نجف	درس	خوانده،	دوباره	به	تبريز	
آمده	است.	 قم	 به	 سرانجام	 و	 برگشته	
سه	شهر	تبريز،	نجف	و	قم،	سنتی	ترين	
شهرهای	عالم	اسالم.	تبريز	شهر	خيلی	
سنتی	است.	حوزه	علميه	نجف	هم	سنتی	
است.	قم	هم	که	آن	وقت	ها	سنتی	بود،	

حاال	نمی	دانم	هست	يا	نه؟	
اين	مرد	بزرگ	در	اين	سه	شهر	سنتی	
قبيل	 از	 فيلسوف	 کرده	است.	 زندگی	
زياد	 بدهد،	 درس	 اسفار	 کسی	 اين	که	
هم	 ايشان	 زمان	 در	 داريم.	 و	 داشته	
داشتيم،	نمی	خواهم	اسم	ببرم	چون	آن	ها	
هم	استادهای	من	بودند.	من	همه	آن	ها	
را	ديدم	و	پيش	همه	شان	درس	خوانده	ام.	

بود،	 خوبی	 اسفارگوی	 او	 نگوييد	 خيلی	
بيان	قوی	نداشت!	حافظه	خوبی	 عالمه	
و	 خوش	بيان	 هم	 خيلی	 نداشت!	 هم	
طلق	اللسان	نبود	اما	در	حوزه	تفکر	و	عمق	
انديشه	کم	نظير	بود.	باز	هم	ممکن	است	
خيلی	ها	عميق	باشند	اما	اين	صفتی	که	
می	خواهم	به	ايشان	بدهم،	آزادی	انديشه	
است!	نه	اين	که	من	صفت	بدهم.	اين	را	

داشت	و	من	کشف	کردم.	
کرده	اند،	 تحصيل	 غرب	 در	 که	 آن	هايی	
غرب	 چه،	 يعنی	 انديشه	 آزادی	 می	دانند	
چه.	 يعنی	 آزادی	 می	دانند	 بهتر	 رفته	ها	
شايد	ما	خيلی	ندانيم.	من	در	عمرم	کمتر	
آدمی	در	آزادی	انديشه	مثل	اين	مرد	ديدم.	
طرح	 ايشان	 برای	 ما	 که	 نبود	 مسأله	ای	
کنيم	و	با	آزادانديشی	برخورد	نکند،	البته	
وقتی	اطمينان	داشت	اين	گونه	بود.	ايشان	
تحفظ	 نداشت،	 اطمينان	 که	 جاهايی	 در	
سکوت	 نمی	گفت،	 چيز	 هيچ	 و	 می	کرد	
می	کرد.	در	درس	های	روزش	هم	همين	
ظاهر	را	می	گفت	و	می	رفت.	بازاری	های	
قم	هم	می	آمدند	می	نشستند،	همين	ظاهر	
با	شاگردهای	 اما	 را	می	گفت	و	می	رفت	
جلسات	 می	شناخت،	 که	 خودش	 خاص	
تفصيلش	 من	 حاال	 که	 داشت	 خاصی	
موهبت	 اين	 خوشبختانه	 نمی	گويم.	 را	
با	 را	 خاص	 جلسات	 آن	 که	 شد	 نصيبم	
ايشان	داشتم،	شبانه	بود.	هر	چه	می	خواهد	
شما	 که	 مسأله	ای	 هر	 بگو!	 تنگت	 دل	
مطرح	می	کرديد،	جديدترين	مسائل	روز	
و	کهنه	ترين	مسائل	عالم،	گويی	از	قبل	
روی	آن	فکر	کرده	بود	و	حاال	می	خواست	

بداند	چه	خبر	است.	دغدغه	داشت.
از	ساير	استادها	اگر	از	خارج	حوزه	اسفار	
چيزی	می	پرسيدی،	حوصله	نداشت	پاسخ	
بگويد،	می	گفت	اين	را	ول	کن!	اين	مرد	
اين	گونه	نبود،	در	همه	جا	هم	می	رفت	و	با	
آدم	می	آمد	و	دغدغه	داشت	که	بفهمد.	هم	
خودش	فکر	کرده	بود	و	هم	می	خواست	
که	بفهمد	حتی	از	ادنی	طلبه	که	اين	تازه	
چه	خوانده	و	چه	می	گويد؟	گوشش	تيز	بود	
برای	حرف	تازه	در	جهان	که	بگيرد،	اين	
خصلت	را	من	در	کمتر	کسی	ديدم،	اما	در	

اين	مرد	می	ديدم.	
برخورد	 مسائل	 اين	 با	 زيبا	 قدر	 چه	 و	
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که	 شبانه	ای	 جلسات	 می	کرد.	
اول	 بود.	 سيار	 داشت،	 ايشان	
خودشان	 منزل	 اول	 جلسه	 سال،	
تشکيل	می	شد	و	بعد	ديگر	تا	آخر	
سال	رفقايی	که	بودند،	حداکثر	ده،	
پانزده	نفر	بودند،	بيشتر	نبودند.	در	
منزل	ها	دوره	بود،	يك	چای	و	شايد	
هم	ميوه.	هر	کس	هم	اهل	سيگار	
بود	که	سيگار	می	کشيد.	خود	ايشان	
هم	سيگار	می	کشيد.	تا	يك	بعد	از	
نصف	شب.	البته	جلسات	منظم	بود،	
مباحثی	طرح	می	شد	اما	آن	مسائل	
ديگر	تا	اعماق	می	رفت.	تا	اعماق!	
و	 می	کردند	 مطالعه	 هم	 دوستان	
حاضر	و	آماده	بودند.	من	ديگر	نظير	
آن	بحث	ها	در	عمرم	را	نديدم،	من	
است	 ممکن	 ديگر	 جاهای	 نديدم.	
باشد	و	من	حاال	دلم	پر	می	زند	برای	

يکی	از	آن	جلسات	که	نيست.	
اين	مرد	اين	جلسات	را	با	دوستان	
خودش	داشت،	با	کسانی	که	اعتماد	
عرض	 فلسفه	اند.	 اهل	 که	 داشت	
کردم	روزها	همين	طور	معمول	بود،	
بود،	 معمول	 همين	طور	 تفسيرش	
درس	فلسفی	اش	هم	همين	ظاهر	
کتاب	بود.	ظاهرش	هم	خيلی	آرام	
و	بی	دغدغه	بود،	اما	از	نظر	عواطف،	
يك	فيلسوف	اين	قدر	عاطفی	هم	
طباطبايی	 آقای	 ديدم،	 کم	 من	
آدم	 گاهی	 بود،	 عاطفی	 شدت	 به	
فکر	می	کرد	که	به	شاگردها	توجه	
از	 شاگردها	 اعمال	 تمام	 اما	 ندارد	
با	 بود،	 نظرش	 زير	 عاطفی	 نظر	
شاگردانش	مثل	يك	فرزند	نزديك	
بود،	نزديك.	که	حاال	خيلی	قضايا	
دارم	و	نمی	خواهم	اين	جا	سر	شما	

را	درد	بياورم.	

توجه به شاگردان
اين	را	جايی	گفتم	و	باز	می	گويم،	
جلسات	 آن	 به	 تازه	 که	 اوايل	
خصوصی	راه	پيدا	کرده	بودم،	هنوز	
بعدها	 بودم،	 نشده	 نزديك	 خيلی	
شدم،	 نزديك	 ايشان	 به	 خيلی	

وقت	 آن	 داشتيم،	 شعرگونه	ای	 جلسات	
بين	طلبه	ها	 نبود،	 هم	شعر	خيلی	خوب	
شعر	بد	بود،	می	گفتند	اين	ها	سواد	ندارند،	
درس	نمی	خوانند	و	رفتند	شعر	بگويند!	اگر	
طلبه	ای	شعر	می	گفت،	می	گفتند	او	درس	

سرش	نمی	شود	و	رفته	شعر	می	گويد.	
ما	چند	تا	رفيق	بوديم	و	جلسه	ای	مخفيانه	
نبايد	 که	 می	دانستيم	 خودمان	 داشتيم.	
شعر	 حوزه	ای	 در	 مخفيانه	 باشد.	 علنی	
می	گفتيم	و	هر	هفته	يك	غزل	می	گفتيم	
می	کرديم،	 ارزيابی	 را	 هر	کسی	 آن	جا	 و	
روز	 يك	 نمی	دانست.	 هم	 کس	 هيچ	
من	داشتم	خدمت	ايشان	راه	می	رفتم	و	
بعد	از	درس	از	ايشان	سؤال	می	پرسيدم،	
گفت:	 و	 کرد	 نگاهي	 ايستاد،	 دفعه	 يك	
کجا	 از	 نمی	دانم	 می	گويی،	 شعر	 شنيدم	
يك	جايی	 از	 نيست،	 معجزه	 می	دانست،	
برای	من	 اين	جهت	 از	 يعنی	 شنيده	بود،	
مهم	است	که	روی	زندگی	ما	حساس	بود،	
ما	فکر	می	کرديم	کاری	به	زندگی	ما	ندارد	

اما	ديديم	همه	چيز	را	زير	نظر	دارد.	
عرض	 می	گويی،	 شعر	 شنيدم	 گفت	
می	شوم.	 مرتکب	 شعر	 به	 بله،	 کردم	
خوب	 فرمود	 و	 زد	 مهربانانه	ای	 لبخند	
بگويی.	 نمی	خواهد	 حاال	 اما	 است	
ايشان	 گفت،	 را	 »حاال«	 کلمه	 اين	
ما	 و	 بود	 گفته	 شعر	 هم	 وقت	 همان	

چشم،	 گفتم	 می	دانستيم.	 را	 شعرهايش	
نهی	 چرا	 حاال	 اما	 نمی	گويم	 ديگر	
را	 نهی	تان	 علت	 آقا؟	 حاج	 می	فرماييد	
اطاعت	 ما	 چيست؟	 بدانم	 می	خواهم	
تو	 فرمود	 نمی	گوييم.	 ديگر	 و	 می	کنيم	
دارم	 اين	 خوف	 می	خوانی،	 فلسفه	 حاال	
تربيت	شود.	من	هم	 که	ذهنت	تخيلی	
شعر	را	از	همان	زمان	کنار	گذاشته	ام	و	
شعر	نگفته	ام،	آن	وقت	ها	گفته	بودم	اما	
حاال	ديگر	نمی	گويم.	البته	می	خوانم	اما	
به	 او	 که	 است	 اين	 منظورم	 نمی	گويم،	

شاگردانش	توجه	داشت.

عالمه طباطبایی در قم چه کرد؟
عالمه	طباطبايی	در	قم	چه	کرد؟	عالمه	
نبود،	يك	 فيلسوف	 تنها	يك	 طباطبايی	
نمی	خواهم	 و	عمل،	 نظر	 در	 بود؛	 عارف	
عرفان	 در	 ايشان	 عمل	 و	 نظر	 درباره	
ترک	 عماًل	 را	 مستحبی	 کنم.	 صحبت	
فيلسوف	 بود،	يك	 نمی	کرد،	يك	عارف	
بود،	يك	فقيه	بود.	شما	آثار	فقهی	ايشان	
را	هيچ	کدام	نه	ديده	ايد	و	نه	شنيده	ايد.	
يك	فقيه	تمام	عيار	و	يك	اصولی	تمام	
عيار	بود.	شاگرد	آقا	شيخ	محمد	حسين	
محمد	 شيخ	 آقا	 درس	های	 همه	 بود.	
آن	 ما	 	 داشت.	 و	 بود	 نوشته	 را	 حسين	
و	گفتيم	که	 رفتيم	 ايشان	 موقع	خدمت	
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مطالب	اصولی	شما	خيلی	ارزشمند	است،	
تا	 دهيم	 جايی	 به	 را	 اين	ها	 دهيد	 اجازه	
چاپ	کنند.	با	همان	لحن	خاص	خودشان	
فرمودند	»من	به	الکفايه«	هست.	فلسفه	
را	نمی	گفت	»من	به	الکفايه«	هست	اما	
اصول	را	گفت	ديگران	هستند.	حاال	اين	
حاال	 نمی	دانم	 کنيد،	 چاپ	 چه	 برای	 را	

چاپ	شده	يا	نه؟	
آن	موقع	تدريس	و	تمحض	در	فلسفه،	
انتحار	بود!	حاال	شما	جوانيد	و	در	دوره	
جا	 به	سر	می	بريد.	همه	 انقالب	 از	 بعد	
درس	فلسفه	هست	و	در	هر	دانشگاهی	
از	 بعد	 امام	خمينی	 واحد	فلسفه	هست.	
انقالب	حتی	گورباچف	را	دعوت	کردند	
که	بيايد	اين	جا	فلسفه	بخواند.	االن	کی	
جرأت	دارد	با	فلسفه	مخالفت	کند؟	آن	
روزگار	خيلی	بد	بود،	فلسفه	قدغن	بود.	
رسمی	 تدريس	 که	 زمانی	 در	 بنابراين	
فلسفه،	انتحار	زندگی	بود،	اين	مرد	بزرگ	
توانست	دوام	بياورد	و	فلسفه	تدريس	کند	
و	چه	کسانی	را	که	تربيت	کرد	که	من	
وارد	بحث	از	علت	اين	قضيه	نمی	شوم.	
که	 به	يك	طرف،	کسانی	 نوشته	هايش	
ايشان	تربيت	کرد	و	تحويل	جامعه	امروز	
شما	داده،	طرف	ديگر.	آن	را	خودتان	بهتر	
می	دانيد	و	من	اسم	نمی	برم.	خيلی	ها	را	
تربيت	کرد؛	آن	هم	در	حوزه	ای	که	يك	

کلمه	فلسفه	نبود.	

پرهیز از شلوغ کاری و تفسیر 
قرآن، دو عامل بقای عالمه در 

قم بود
از	 خيلـی		 طباطبايـی	 عالمـه	 از	 قبـل	
فيلسـوف	ها	بـه	قم	آمدنـد	اما	نتوانسـتند	
يـك	مـاه	مقاومـت	کننـد.	ميـرزا	علـی	
اکبـر	يـزدی	آمـد؛	دو	مـاه	طول	نکشـيد	
کـه	بيرونـش	کردنـد،	چنـد	تا	فيلسـوف	
آمدنـد	اما	نتوانسـتند	و	نماندنـد،	آقا	ميرزا	
مهـدی	آشـتيانی	آمـد	يـك	مـاه	بيشـتر	
تحملـش	نکردنـد؛	عالمـه	طباطبايـی	تا	
آخـر	مانـد،	چـرا؟	دو	علـت	داشـت:	يکی	
اين	که	بسـيار	محتـاط	و	آرام	بود،	شـلوغ	
نمی	کـرد.	دوم	اين	کـه	مفسـر	قـرآن	بود	
و	زيـر	چتـر	تفسـير	مبـارک	الميـزان	کار	
می	کـرد.	ايـن	از	برکـت	تفسـير	قـرآن	

مفسـر	 داد،	 او	 بـه	 تقدسـی	 کـه	 اسـت	
عظيـم	قـرآن،	فلسـفه	هم	می	گويـد.	اگر	
مفسـر	نبود،	نمی	توانسـت	فلسـفه	اش	را	

بدهد.	 ادامـه	
بنابرايـن	دو	جهت	داشـت؛	يکـی	احتياط	
همه	جـا،	 و	 بـود	 محتـاط	 کـه	 خـودش	
همـه	چيز	نمی	گفـت؛	جز	با	شـاگردهای	
خاصـش	و	يکـی	اين	کـه	مفسـر	عظيـم	
قـرآن	بـود	و	توانسـت	تـا	وقتـی	تـوان	
داشـت،	فلسـفه	را	تدريـس	کنـد	و	چـه	
امـروز	 کـه	 کـرد	 تربيـت	 را	 اشـخاصی	
شـما	ثمراتـش	را	می	بينيـد.	شـما	بهتـر	
نبـود،	االن	مـا	 او	 اگـر	 می	فهميـد	کـه	
فلسـفه	 اصـال	 و	 نداشـتيم	 فلسـفه	دانی	

اسـالمی	نبـود.
حـاال	فلسـفه	غـرب	بـوده	و	هسـت	و	
باالخـره	می	آيـد	و	از	غرب	وارد	می	شـود	
امـا	فلسـفه	اسـالمی	کجـا	بـود؟	مگـر	

در	 را	 اسـالمی	 فلسـفه	 برويـد	 اين	کـه	
کمبريـج	بخوانيد	و	بياييـد.	حاال	غربی	ها	
هميـن	کار	را	می	کننـد.	در	کشـورهای	
اسـالمی	ديگر،	فلسـفه	نيسـت،	در	مصر	
کسـی	 امـا	 داريـم،	 فـراوان	 فيلسـوف	
کـه	در	کمبريـج	و	آکسـفورد	و	هـاروارد	
درس	خوانـده،	فيلسـوف	اسـت؟	فلسـفه	
اسـالمی	از	نـوع	عالمـه	طباطبايـی	در	
تمـام	کشـورهای	اسـالمی	حتـي	يـك	
کشـورهای	 در	 نداريـد،	 نمونـه	 مـورد!	

در زمانی که 
تدریس رسمی فلسفه، 

انتحار بود،
 این مرد بزرگ

 توانست دوام بیاورد
 و فلسفه تدریس کند
 و بزرگان زیادی را

 تربیت کند.

عربـی	فيلسـوف	زيـاد	اسـت،	امـا	
کـه	 غـرب،	 کرده	هـای	 تحصيـل	
البتـه	خـوب	تحصيـل	کرده	انـد	و	
فيلسـوف	خوبـی	هـم	هسـتند	امـا	
فيلسـوف	اسـالمی	بـه	ايـن	معنـا	
که	مالصدراشـناس	باشـد،	نيست.	
حتـی	ادعـا	می	کنـد	کـه	ابن	سـينا	
نمی	شناسـد،	 امـا	 می	شناسـد	 را	
بزرگترينشـان	عبدالرحمـن	بـدوی	
اسـت	کـه	بنـده	خـدا،	ابن	سـينا	را	
نمی	فهمـد.	چـه	کارش	کنيـم؟	از	
تبـار	عالمـه	طباطبايـی	نداريـم.	

عالمه طباطبایی 
می خواست از زبان یک 
فیلسوف غربی از دنیا با 

خرب شود
ايـن	اسـت	کـه	ايـن	مـرد	آن	جـا	
عـرض	 کـرد.	 مقاومـت	 و	 مانـد	
کردم	در	سـه	شـهر	سـنتی	زيسـت	
امـا	آزادانديـش	بـود.	اين	حـوزه	قم	
بـود.	حـاال	يـك	قضيه	هسـت	که	
مـن	بـه	داليلـی	نمی	خواهـم	نقل	
کنـم	ولـی	خالصـه	اش	را	می	گويم	
و	قضيـه	اش	را	نقـل	نمی	کنـم.	در	
تهـران	هـر	سـال	چهارمـاه	هانری	
کربـن	می	آمـد،	هم	يـك	مأموريت	
کارهـای	 هـم	 و	 داشـت	 اداری	
تحقيقـات	استشـراقی	اش	در	مـورد	
بـه	 می	کـرد،	 را	 اسـالم	 و	 ايـران	
و	مطالعـه	 بـود	 شـيعه	عالقه	منـد	

می	کـرد،	مـرد	بزرگـی	بـود.	
اين	جـا	در	خيابـان	بهـار	منزلی	بود	
که	يـك	آقای	پولـداری	منزلش	را	
اختصـاص	داده	بـود	و	يـك	هفتـه	
در	ميـان	دو	شـب،	مالقـات	ايـن	
دو	بـزرگ،	آقـای	کربـن	و	عالمـه	
کـه	 می	شـد	 تشـکيل	 طباطبايـی	
تعـدادی	از	اين	جـا	بودنـد	و	از	قـم	
هـم	فقط	مـن	همراهشـان	بـودم.	
اتوبـوس	 بليـط	 العمـاره	 شـمس	
شـوش	 می	آمديـم	 و	 می	گرفتيـم	
تاکسـی	 بـا	 و	 می	شـديم	 پيـاده	
آن	 می	آمديـم،	 بهـار	 خيابـان	 بـه	

جلسـات	خيلـی	پربـار	بـود.	
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گاهی	مـن	فکـر	می	کردم	
عالمـه	طباطبايـی	پيرمرد	
در	 چه	طـور	 تابسـتان	 در	
آن	هـوای	گـرم	و	بـا	ايـن	
حـال	از	قـم	می	آيـد؟	مگر	
چـه	اسـتفاده	ای	می	کنـد؟	
می	کـرد	 اسـتفاده	 کربـن	
عالمـه	 اين	کـه	 امـا	
طباطبايـی	چه	اسـتفاده	ای	
سـؤال	 جـای	 می	کـرد،	
بـود.	بعـد	قضيـه	ای	اتفاق	
افتـاد	و	فهميـدم	کـه	چـرا	
می	آيـد،	آن	قضيـه	را	حاال	
عالمـه	 نمی	کنـم،	 نقـل	
می	خواسـت	 طباطبايـی	
از	زبـان	کسـی	کـه	زبـان	
غـرب	و	فيلسـوف	مغـرب	
اسـت،	ببينـد	در	دنيـا	چـه	
خبر	اسـت.	تمـام	وجودش	
گـوش	بـود	و	حرف	هـا	را	
می	گرفـت	و	تمام	مسـائلی	

کـه	امـروز	محل	طرح	اسـت	و	طرحش	
در	دنيـای	امـروز	اهميـت	دارد	را	طـرح	

می	کـرد.
نبـود.	 آدم	معمولـی	 کربـن	هـم	يـك	
می	دانسـت	کـه	مشـکالت	بشـر	امروز	
چيسـت،	 مدرنيتـه	 مشـکل	 چيسـت،	
سـنت	 چيسـت،	 گذشـته	 مشـکل	
چيسـت،	مدرن	چيسـت،	اين	معضالت	
روی	 هـم	 ايشـان	 می	کـرد.	 طـرح	 را	
آن	هـا	فکـر	می	کـرد	و	جوابـی	مـی	داد.	
کـه	 بـود	 زمينه	هـا	 ايـن	 در	 گفت	وگـو	
آن	جلسـات	را	خيلـی	پرفايـده	می	کرد.	
بی	خـودی	 هـم	 طباطبايـی	 عالمـه	
بدانـد	 می	خواسـت	 نمی	نشسـت،	
در	دنيـا	چـه	خبـر	اسـت	و	مـرغ	کجـا	
ايـن	 تخـم	گذاشته	اسـت!	می	خواسـت	
در	 را	 نمی	خواسـت	سـرش	 بفهمـد.	 را	
و	 بنشـيند	 الکـش	کنـد	و	همين	طـور	
بنويسـد،	می	خواسـت	بدانـد	دنيـا	چـه	

خبـر	اسـت.	
مـا	 بفهميـم،	 بايـد	 را	 ايـن	 االن	 مـا	
نمی	خواهيـم	بدانيـم	دنيا	چه	خبر	اسـت،	
دنيـا	هميـن	ظاهـرش	نيسـت،	آيـا	دنيـا	
همين	ظاهر	اسـت؟	دنيا	باطنی	دارد	و	در	

زيـر	آن	چيزی	هسـت.	بايـد	بفهميم	چه	
اتفاقـات	علمـی	و	فلسـفی	در	دنيـا	اتفاق	
افتاده	اسـت.	مـا	فقط	هواپيمـا	و	اينترنت	
و	تکنيك	را	می	بينيم،	قشـنگ	هسـتند	و	
از	اين	هـا	اسـتفاده	می	کنيـم.	گاهـی	هم	
می	گوييـم	در	غرب	بی	بندوباری	هسـت؛	
چـه	اتفاق	علمـی،	فرهنگی،	فلسـفی	در	
کجـا	 بـه	 جهـان	 افتـاده؟	 اتفـاق	 دنيـا	
مـی	رود؟	اين	هـا	را	نمی	خواهيـم	جـدی	
بگيريـم،	همين	طـور	سـطحی	از	کنار	آن	

می	شـويم.	 رد	
مطـرح	 آن	جـا	 مسـائل	 ايـن	 خالصـه	
می	شـد	و	عالمـه	طباطبايـی	بـا	عالقـه	
ايـن	جلسـات	را	در	هـوای	گـرم	می	آمد.	
مـن	هم	در	خدمتشـان	بـودم	و	چـه	قدر	
جلسـات	قشـنگی	بـود	و	چـه	قـدر	زيبـا	
و	چـه	قـدر	حرف	هـا	آن	جـا	گفتـه	شـد.	
نمی	شـود	 اصـاًل	 می	کنـم	 فکـر	 مـن	
خدمـت	ايـن	مـرد	بـزرگ	را	ارزيابی	کرد	
کـه	چـه	قـدر	در	هميـن	قـم	بـه	حـوزه	
تشـيع	خدمـت	کـرد	و	شـاگردانش	کـه	
می	شناسـيد،	کسـانی	کـه	بودنـد	و	خـود	
شـاگردانی	دارنـد.	هميـن	اسـاتيدی	کـه	
االن	در	قـم	هسـتند،	شـاگردان	عالمـه	

طباطبايی	انـد	و	اگـر	او	نبـود	
می	کرديـم؟	 چـه	 مـا	 حـاال	
الميـزان	 تفسـير	 حداقلـش	
الميـزان	 تفسـير	 اوسـت.	
بـزرگ	 کارهـای	 برابـر	 در	
او،	چيـزی	معمولـی	اسـت.	
فلسـفه	اش	را	هـم	اين	طـور	
بـرای	 را	 بدايـه	 ننوشـت.	
طلبه	هـا	 تدريـس	 سـهولت	
نوشـت،	ايشـان	افـکاری	را	
کـه	خـود	داشـت،	ننوشـت.
بـه	 جلسـات	 آن	 نتيجـه	
خصـوص	آن	هايـی	کـه	در	
بـود.	 منظم	تـر	 بـود،	 قـم	
خـود	مـن	مطالبـی	دارم	که	
هنـوز	چـاپ	نکـرده	ام	و	اگر	
چـاپ	 بايـد	 باشـد	 توفيـق	
کنـم.	آن	هايـی	کـه	بودنـد،	
دوسـتانی	 دارنـد.	 همـه	
بودنـد،	 جلسـه	 آن	 در	 کـه	
کـه	 می	کردنـد	 يادداشـت	
چـه	حرف	هايـی	آن	جـا	گفتـه	می	شـد.	
آن	هـا	اصـال	فضـای	ديگـر	و	مکتـب	
اسـت،	 تازه	تـری	 حرف	هـای	 و	 ديگـر	
ايـن	حرف	هـا	 اسـت.	 نـور	 تـو	گويـی	
حرف	هـای	 مالصدراسـت،	 از	 فراتـر	
تازه	تـری	اسـت.	بـه	هـر	صـورت	ايـن	
اسـتاد	 عظيـم،	 اسـتاد	 بـزرگ،	 مـرد	
اعظـم،	بـا	آن	نزاهـت	اخالقـی	و	با	آن	
طهـارت	باطـن،	بـا	آن	اخـالق	خيلـی	
خدمـت	کـرد	و	مـا	خيلـی	مديـون	اين	
مـرد	بزرگ	هسـتيم.	مـن	به	نوبـه	خود	
که	شـاگرد	او	بـودم	و	همه	کسـانی	که	
اهـل	فرهنـگ	شـيعی	هسـتند،	مديون	
مـرد	 ايـن	 پربرکـت	 آثـار	 هسـتند.	 او	
بـزرگ	را	شـما	داريـد	می	بينيـد.	بايـد	
مرحـوم	 خـدا	 بدانيـم.	 را	 ايشـان	 قـدر	
عالمـه	طباطبايی	را	رحمـت	کند.	واقعا	
مـن	گاهـی	فکـر	می	کنـم	اگـر	او	نبود،	
چـه	اتفاقـی	می	افتـاد؟	بـرای	خـود	من	
چـه	اتفاقی	افتـاده	بود،	اصـال	نمی	دانم	
مـن	چـه	می	شـدم	و	چـه	کار	می	کردم.	
معلـوم	نبـود	اصـال	چـه	می	شـدم	و	بـه	

کجـا	پـرت	می	شـدم.					
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عالمه جعفری شخصیت زده 
نبودند

خصوصيـات	 از	 يکـی	 مـن	 نظـر	 بـه	
خاص	الخـاص،	مرحـوم	آقـای	جعفـری	
ايـن	بـود	کـه	شـديداً	تابـع	ايـن	کالم	
کـه	 بودنـد	 اميرالمؤمنيـن)ع(	 نورانـی	
بـه	 اهلـه«	 تعـرف	 الحـق	 »إعـرف	
خيلی	هـا	 ايشـان،	 خـود	 اصطـالح	
شـخصيت	زده	می	شـوند	و	ايـن	طبيعـی	
اسـت.	مثاًل	مـا	که	طـالب	فلسـفه	ايم،	
عرفـان	 طلبـه	 کسـی	 صدرازده	ايـم.	
ولـی	 اسـت.	 محی	الديـن	زده	 اسـت،	
ايشـان	مطلقًا	اين	طـور	نبودنـد.	عنوانی	
کـه	بنـده	فکر	کـردم	بهتر	اسـت	درباره	
کـه	 اسـت	 ردی	 کنـم،	 صحبـت	 آن	

کرده	انـد.	 کانـت	 بـر	 ايشـان	
آنتولوژيـك«	 برهـان	 بـر	 کانـت	 »رد	
مطلـب	مهمـی	اسـت	امـا	نياز	بـه	چند	
مقدمـه	دارد	کـه	بايـد	خيلـی	مختصـر	
همـه	 کنـم.	 عـرض	 فهرسـت	وار	 و	
آقـای	جعفـری	 می	داننـد	کـه	مرحـوم	
بـه	معنايـی	فانـی	در	موالنا	بـود.	يعنی	
مظهـری	از	موالنـا	شـده	بودنـد.	فکر	و	

ذکـر	او	مـالی	رومـی	بـود.
در	واقـع	بـه	نظر	مـن	خودش	شـده	بود	
امـا	 روم.	 مـالی	 مظاهـر	 از	 مظهـری	
عالـم	و	آدم	می	داننـد	که	اگر	تشـخيص	
کـه	 هسـت	 مـال	 از	 حرفـی	 مـی	داد	
مطابـق	ضوابـط	نيسـت،	نمی	پذيرفت	و	
رّد	می	کـرد.	ايـن	مسـأله	بسـيار	مهمی	
انسـان،	 زندگـی	 ذکـر	 و	 فکـر	 اسـت؛	
امـا	 شـود	 ممتـاز	 جـذاب،	 شـخصيتی	
بـرای	 نيـز	 در	عيـن	حـال	ضوابطـش	
خـودش	محفـوظ	باشـد.	بلـه،	مالسـت	
ولـی	مـال	هـم	اگـر	خطـا	گفـت،	بايـد	
بگوييـم	خطـا	گفـت.	ايـن	يـك	مقدمه	
آن	 بـا	 اين	هـا	 می	کنـم	 عـرض	 بـود.	
نقضـی	کـه	می	خواهـم	عـرض	بکنـم	

دخيـل	هسـتند.	

برهان وجودی از ارکان مسائل فلسفه غربی است
مقدمه	دوم	اين	اســت	که	همان	طور	که	دوستان	مســتحضرند،	در	دوران	قرون	
وسطی	که	البته	دامنه	اش	تا	االن	هم	کشيده	شده،	برهان	وجودی	در	فلسفه	غربی	
يکی	از	ارکان	مسائل	فلسفه	بوده	است	و	اين	برهان	آنتولوژيِك	کانتولوژيکال	شايد	
از	حالت	برهانيت	هم	بيرون	رفته	باشد.	دوستان	پژوهشگر	فلسفه	در	نظر	دارند	که	
اين	مسأله	از	َسنت	آنِسلم	شروع	شده	و	مخصوصا	با	تبليغ	دو	تن	از	حکمای	بزرگ،	

دکارت	و	اليبنيتز،	به	تقرير	نهايی	خود	می	رسد.	
به	شــکل	مختصر	و	در	حد	فهرســت،	اينها	می	گويند	ما	کمال	مطلق	يا	به	تعبير	
بعضی	از	ايشــان	ذات	کامل	را	ادراک	می	کنيم.	انسان	بما	هو	انسان،	کمال	برين	
مطلقــی	را	ادراک	می	کند.	وجود	هم	ســرآمد	کماالت	اســت.	در	عدم	که	کمالی	
نيست،	عدم	نقص	اســت.	دوســتان	دقت	کنيد	می	گويند	کمال	مطلق	را	ادراک	
می	کنيــم؛	نه	به	نحوی	که	از	بيرون	گرفته	باشــيم.	به	اصطالح	خودشــان،	کأنه	

نقد عالمه جعفري

بر برهان وجودي کانت 

استاد منوچهر صدوقی سها



79

جزء	قضايای	پيشين	است.	کمال	مطلق	
را	ادراک	می	کنيم،	برترين	کماالت	هم	
وجود	اســت.	اين	اســت	که	نمی	شود	

کمال	برين	موجود	نباشد.	

دکرت حائری یزدی نقض کانت را 
نقض کرده اند

بـه	قبـول	 تلقـی	 همـه	 تقريبـاً	 را	 ايـن	
کرده	انـد	تـا	نوبت	بـه	کانت	رسـيد.	او	در	
ايـن	باب	نقـض	معروفی	دارد	کـه	ظاهراً	
اسـت	 ممکـن	 و	 اسـت	 جـذاب	 خيلـی	
مشـکل	خيلـی	از	مـا	باشـد.	ولـی	دو	نفر	
از	حکمـای	معاصر	ايـران،	رحمت	خدا	بر	
هـر	دوی	آن	ها،	يکی	مرحـوم	آقای	دکتر	
حائـری	يـزدی	و	ديگری	آقـای	جعفری	
رحمـه	اهلل	عليهمـا،	ايـن	نقـض	کانت	را	
نقـض	کرده	انـد.	ايـن	داسـتان	بـه	لحاظ	
تاريـخ	فلسـفه	معاصـر	ايـران	هـم	مهم	
اسـت.	يـك	بـار	ديگـر	عـرض	می	کنم،	
دقـت	کنيـد	تا	تصـور	بالتصديق	نباشـد.	
ايـن	جماعـت	می	گوينـد	)1(	مـا	کمال	
مطلـق	را	ادراک	می	کنيـم،	)2(	برترين	
کمـاالت	وجـود	اسـت،	برتـر	از	وجـود	
حتـی	 چيـزی	 هيـچ	 نيسـت،	 کمالـی	
خـودش	خـودش	نيسـت	جـز	ايـن	کـه	

موجـود	نباشـد.	در	عـدم	که	شـرف	و	کمالی	نيسـت،	وقتی	موجود	بريـن	را	تصور	
کرديـد،	اول	کمالـش	بايـد	وجـود	بوده	باشـد.	ايـن	را	بايـد	اعتـراف	کنيـد.	

ايـن	توضيـح	را	هـم	عـرض	کنـم	کـه	کأنـه	می	گوينـد	وجـود	نسـبت	بـه	کمال	
مطلـق	مثـل	زاويـه	اسـت	نسـبت	بـه	مثلـث.	آيـا	می	شـود	کـه	مثلـث	را	تصـور	
کـرد	و	زاويـه	را	تصـور	نکـرد؟	آيـا	می	شـود	مثلث	را	تصـور	کرد	ولی	سـه	ضلعی	
بـودن	را	تصـور	نکـرد؟	اين	هـا	عبـارت	اخـری	هم	انـد.	در	واقـع	تا	گفتـی	مثلث،	
اتوماتيـك	وار	سـه	ضلعی	بـودن	آمـد.	گفتـی	مثلـث،	سـه	زاويه	ای	بودن	هـم	آمد.	
کأنـه	وجـود	نسـبت	بـه	کمـال	مطلـق	حکـم	زاويـه	يـا	ضلـع	را	دارد	نسـبت	بـه	
مثلـث.	ايـن	را	تلقـی	بـه	قبـول	هم	کرده	انـد.	امـا	کانت	دقـت	و	ظرافتـی	به	کار	
برده	اسـت.	البتـه	مـن	نمی	دانـم	تأسـيس	خـودش	اسـت	يـا	از	ديگری	اسـت.	به	
هـر	حـال	بـه	نـام	اوسـت.	او	می	گويـد	»ايـن	حـرف	درسـت	اسـت.	نمی	شـود	
مثلـث	را	تصـور	کـرد	و	سـه	زاويـه	ای	يا	سـه	ضلعـی	بـودن	را	تصور	نکـرد	اما	به	
شـرط	وجـود!«	اگـر	مثلثـی	وجـود	داشـت،	نمی	توانـد	که	سـه	ضلعی	نباشـد.	اما	
اين	کـه	سـه	ضلعـی	و	سـه	زاويه	ای	بـودن	بـرای	مثلث	ذاتی	اسـت،	بـرای	مثلث	
بمـا	هـو	مثلث	اسـت	يا	مثلـث	موجـود؟	در	واقـع	می	خواهنـد	بگوينـد	مغالطه	ای	
واقـع	می	شـود.	می	گوينـد	اين	کـه	نسـبت	مثلث	بـا	زاويـه	و	ضلعش	ذاتی	اسـت،	
درسـت	اسـت	امـا	به	شـرط	وجـود.	از	اين	کـه	مثلث	بـا	زاويـه	تـالزم	دارد،	وجود	

بيـرون	نمی	آيد.	 مثلـث	
در	همين	جا	 عليه.	کالسشان	 اهلل	 کند،	رضوان	 را	رحمت	 حائری	 دکتر	 آقای	 خدا	
بود،	همين	جا	می	نشستند.	نقضی	که	اين	مرحوم	کرده	اند	و	در	چندين	کتابشان،	از	
»کاوش	های	عقل	نظری«	تا	»هرم	هستی«	گفتند	و	با	منطق	رياضی	هم	گفتند	که	
بنده	ورودی	ندارم،	اين	است	که	»کانه	در	اين	حرف	کانت،	خلطٌ	مائی	واقع	می	شود	
بين	ضرورت	ذاتيه	و	ضرورت	ازليه«.	دوستان	می	دانند	در	منطق	شش	رقم	ضرورت	
هست:	وقتيه	و	چه	و	چه	تا	می	رسد	به	ضرورت	ذاتيه.	ضرورت	ذاتيه	اين	است	که	
ذات	مادام	که	ذات	است،	ثبوت	ذاتياتش	برايش	واجب	است.	مثلث	مادام	که	مثلث	
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است	بايد	سه	ضلعی	و	سه	زاويه	ای	باشد؛	
مادام	 و	 نيست	 مطلق	 ضرورت	 منتهی	
ذاته	است	مثل	ضرورت	بشرط	محمولی.	
حرکت	 انگشتانش	 می	نويسد،	 تا	 انسان	
می	کند:	االنسان	متحرک	االصابع	مادام	
کاتباً؛	تا	می	نويسی،	انگشتان	دستت	تکان	
می	خورد	اما	وقتی	نمی	نويسی	چه؟	وقتی	
تکان	 دست	هايت	 بالضروره	 می	نويسی	
نمی	خورد.	 ننويسی،	 اگر	 اما	 می	خورد	
ضرورت	ذاتيه	اين	است	که	مادام	الذات،	
چه؟	 نبود	 ذات	 اگر	 اما	 ثابت	اند	 ذاتيات	
هم	 ذاتی	 نيست،	 ذات	 وقتی	 نيست.	

نيست.	
مرحـوم	دکتـر	حائـری	می	فرمايند	کانت	
گمانـش	ايـن	بـوده	کـه	ايـن	ضـرورت	
ثبـوت	وجـود	در	کمال	مطلـق،	ضرورت	
باشـد	 بايـد	 ذاتيـه	اسـت.	يعنـی	ذاتـی	
درحالی	کـه	 باشـد.	 ثابـت	 ذاتياتـش	 تـا	
ضـرورت	ذاتيه	نيسـت	و	ضـرورت	ازليه	
اسـت.	حـاال	تفسـيرش	بماند.	بنـده	هم	
بـا	کمـال	شـرمندگی	بـر	نقـض	ايشـان	
نقضـی	دارم.	اشـکالی	نـدارد	مـن	ناتوان	
و	هيـچ،	بـه	اسـتاد	بزرگـی	مثـل	آقـای	
بـر	 جايـی	 بـه	 کنـم،	 اشـکال	 حائـری	
نمی	خـورد.	می	دانـم	خـود	ايشـان	هـم	
اگر	تشـريف	داشـتند	ناراحت	نمی	شـدند	

بلکـه	خوشـحال	می	شـدند.	
نقضـی	که	ما	بـه	فرمايش	ايشـان	داريم	
نوعـی	 واقـع	 در	 ايـن	 کـه	 اسـت	 ايـن	
کسـانی	 اسـت.	 مطلـوب	 بـه	 مصـادره	
کـه	ايـن	حـرف	را	زدنـد	نمی	خواسـتند	
ببرنـد،	 سـؤال	 زيـر	 را	 ازليـه	 ضـرورت	
اثبـات	ضـرورت	ازليه	مطلـوب	و	مدعای	
را	مبنـا	قـرار	 شماسـت	ولـی	شـما	آن	
داديـد،	ايـن	مصـادره	به	مطلوب	اسـت.	

نقض عالمه جعفری بر نقض 
کانت فوق العاده است

امـا	حرفـی	کـه	مرحـوم	آقـای	جعفری	
اسـت.	 فوق	العـاده	 نظـرم	 بـه	 زدنـد،	
منتهـی	ابتـدا	قصـه	ای	را	عـرض	کنـم	
تـا	تفريـح	خاطـر	شـود	و	بعد	به	سـراغ	
آن	مطلـب	بـروم.	ايشـان	می	فرمودنـد	
کـه	مـن	در	حـرم	کاظمين	صلـوات	اهلل	
عليهمـا	با	مرحـوم	دکتر	احمـد	امين	راه	

می	رفتيـم.	ايـن	احمـد	اميـن،	احمـد	اميـن	مصـری	و	صاحـب	»ظهـر	اسـالم«	
نيسـت.	رياضيدانـی	ايرانی	االصـل	بوده	و	در	عـراق	زندگی	می	کرده	اسـت.	کتاب	
معروفـی	هـم	دارد	به	نـام	»التضامن	فی	االسـالم«	که	ترجمه	اش	موجود	اسـت.	
مـرد	خيلـی	باتقوايـی	بـوده	و	آقـای	جعفـری	می	گفتنـد	بـا	ايـن	کـه	به	قـول	آقا	
»فوق	الکراواتـی«	هـم	بـوده،	هـر	کجـا	بـه	نمـاز	می	ايسـتاد	هـر	عالـم	متقی	که	

می	رسـيد	بـه	ايشـان	اقتـدا	می	کـرد.	
گفتنـد	تـوی	حيـاط	داشـتيم	می	رفتيـم،	شـيخ	ژوليـده	ای	پيدا	شـد	و	اميـن	گفت	
ايـن	اسـتاد	فلسـفه	من	اسـت.	گفتم	برويـم	او	را	ببينيـم.	احمد	امين	بـه	او	گفت:	
»آقـا	شـيخ	حسـين!	خدا	هسـت؟«	گفت	»بله،	هسـت«	گفـت	»به	چـه	دليل؟«	
گفـت:	»بـه	هميـن	دليـل	سـؤال	تـو،	همين	که	سـؤال	می	کنـی	خدا	هسـت«	او	
بـه	هـم	ريخـت	که	يعنـی	چـه؟	مـن	دارم	سـوال	می	کنم،	تـو	می	گويی	سـؤالت	
دليـل	بـر	وجـود	خداسـت.	گفتـم	بيـا	برويم	کنـار	ديـوار	بنشـينيم	تا	حـل	کنيم،	

رفتيم	نشسـتيم.	
کنـار	ديـوار.	گفتـم	آقـای	احمـد	امين	ايـن	در	واقع	هميـن	برهان	کمالـی	را	برای	
تـو	می	گويـد.	تـو	وقتـی	سـوال	می	کنی	
کـه	»خـدا	هسـت؟«،	تصوٌرمائـی	از	خدا	
داری،	از	چـه	سـؤال	می	کنـی؟«	وقتـی	
می	گوييـد	آيـا	اين	تسـبيح	هسـت،	حتما	
تصـوری	از	آن	داريـد.	»هميـن	تصورت	
کاشـف	از	ايـن	اسـت	کـه	تـو	معنـا	را	
تصـور	می	کنـی«،	حـرف	درسـتی	هـم	
منتهـی	می	شـود	 بعـد	مطلـب	 هسـت.	
بـر	 جعفـری	 آقـای	 کـه	 برهانـی	 بـه	
روی	هميـن	مبنـا	می	آورنـد.	چنـد	بيـت	
در	 اصفهانـی	 حسـين	 محمـد	 شـيخ	 از	
تحفه	الحکيـم	خدمتتـان	عـرض	کنـم	و	

بعـد	بـه	سـراغ	آن	نقـض	برويـم.	
ايران،	شــيخ	 از	حکمــای	متأخر	 يکی	
محمدحســين	کمپانی	رحمــه	اهلل	عليه	
است	که	اســتاد	عالمه	طباطبايی	رحمه	
اهلل	عليــه	هم	بودند	و	در	ســال	1325	
شمسی	فوت	کردند.	ايشان	منظومه	ای	دارند	به	نام	تحفه	الحکيم	که	مانند	منظومه	

سبزواری	است.	اين	طور	می	گويد:
ما	کان	موجودا	بذاته	بال

حيث	هو	الواجب	جل	و	علی
و	هو	بذاته	دليل	ذاته

اصدق	شاهد	علی	اثباته
يقضی	بهذا	حدس	کل	صائبی

لو	لم	يکن	مطابقا	لواجبی
لکان	اما	هو	المتناعه

و	هو	خالف	مقتضی	طباعه
او	هو	الفتقاره	الی	السبب

و	الفرض	فرضيته	لما	وجب
فالنظر	الصحيح	للوجوب

يقضی	الی	حقيقه	المطلوب

فکر و ذکر او
 مالی رومی بود. در واقع 

به نظر من خودش شده بود 
مظهری از مظاهر مالی روم. 
اما عالم و آدم می دانند که 

اگر تشخیص می داد حرفی از 
مال هست که مطابق ضوابط 

نیست، نمی پذیرفت و رّد 
می کرد.
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می	گويند	کمال	مطلق-	به	اصطالح	آن	ها-	يا	مبدأ	اعلی	-	به	اصطالح	ما-	به	اين	
دليل	موجود	اســت	که	شما	آن	را	تصور	می	کنيد.	کدام	انسان	است	که	از	وجود	و	
عدم	خدا	سؤال	کند	و	تصوری	نداشته	باشد؟	تصديق	بال	تصور	که	نمی	شود.	اصاًل	
می	گوييد	خدا	نيســت،	چه	چيزی	نيست؟	چه	چيز	را	می	خواهی	نفی	کنی؟	به	هر	

حال	يك	تصوری	داری.	
يك؛	تو	کمال	مطلق	را	تصور	می	کنی.	

دو؛	اين	کمــال	مطلق	ال	اقل	برای	تو	وجود	ذهنی	پيدا	می	کند	و	از	آن	تصوٌرمائی	
داری.	

ســه؛	اين	مفهوم	ممتنع	نيســت.	اگر	ممتنع	بود	نمی	توانســتی	تصورش	کنی.	به	
اصطالح	ممکن	به	امکان	عامه	ممتنع	نيســت،	چون	آن	را	تصور	می	کنی،	وجود	

هم	از	کماالت	آن	است.	
کســی	که	به	مقام	شهود	می	رســد،	می	گويد	»همين	در	وجودش	کافی	است«.	اما	

اگر	اشــکال	کردند	که	تو	تصور	
می	کنی	و	تصــور	که	واقعيت	
عينــی	ندارد.	بنــده	می	گويم	
اما	متصور	 بله،	تصور	می	کنم	
من	يا	همان	چيزی	که	تصور	
ممتنع	 از	يك	طرف	 می	کنم،	
نيست.	چون	اگر	ممتنع	بود	در	
تصور	نمی	آمد.	از	طرف	ديگر	
محتاج	علت	هم	نيست.	چيزی	
کــه	ممتنع	نيســت	و	ممکن	
است	وجود	پيدا	کند،	از	سبب	
هم	بی	نياز	است	پس	مبدأ	اول	

است.	چرا	نبايد	باشد؟	
مانع	وجــود	شــیء	دو	چيز	
عالم	 اين	 در	 نيســت.	 بيشتر	
ماتريال	مانع	وجود	شــیء	دو	

چيز	بيشتر	نيست:	
بايد	خــودش	محال	و	 يا	 	.1
ممتنع	باشــد	مثــاًل	دو	دو	تا	
تا!	محال	است	دو	 بشود	پنج	
دوتا	پنج	تا	شــود.	هيچ	وقت	

نمی	شود.	
2.	يا	اين	که	علتی	بخواهد	و	علت	نداشته	باشد.	

حالت	ســوم	ندارد.	اين	مفهوم	نه	ممتنع	اســت	و	نه	محتاج	علت.	مساوی	است	با	
اين	که	هست.	اين	هم	در	اين	طرف	عالم.	

اما	نقض	مرحوم	آقای	جعفری	چيست؟	البته	اين	را	عرض	کنم	که	اين	تأسيس	خود	
ايشان	نيست	و	چيزی	اســت	که	نزد	حکمای	آن	طرف	عالم	سابقه	دارد	ولی	ظاهراً	
تقرير	از	ايشــان	است.	می	فرمايند	»بدانيد	و	آگاه	باشيد،	به	اصطالح	علما	اين	قضية	
واجب	موجود	است،	قضيه	منطقی	نيست،	قضيه	رياضی	است.	قضيه	ترکيبی	نيست،	
قضيه	تحليلی	است«.	چنين	نيست	که	شما	از	ابتدا	انسانی	را	تصور	کنيد	و	بعد	حيوانی	
را	هم	تصور	کنيد.	حيوان	يك	موجود	مســتقل،	اســت	وجوداً	و	ماهيتاً	و	انسان	يك	
موجود	مستقل	است	ماهيتاً	و	وجوداً.	اين	دو	را	مستقل	تصور	می	کنند،	بعد	بر	همديگر	
حمل	می	کنند	و	می	گويند	انسان	حيوان	است.	اين	»واجب	موجود	است«،	از	اين	قبيل	

است.	از	قبيل	هشت	يعنی	چهار	به	اضافه	
چهار	است	يا	هشت	يعنی	چهار	ضرب	در	
دو.	تحليلی	اســت.	دو	رقم	قضيه	داريد:	
قضيه	تحليلی	و	قضيــه	ترکيبی.	قضيه	
ترکيبی	اين	است	که	دو	تا	مفهوم	جداگانه	
را	به	همديگر	نسبت	می	دهند.	نويسندگی	
يك	مفهوم	است،	انسان	هم	يك	مفهوم	
است.	می	گويند	»انسان	نويسنده	است«،	
شــماری	از	انسان	ها	نويســنده	نيستند.	
نويسندگی	جزء	حقايق	انسان	که	نيست،	
جزء	ذاتياتش	که	نيســت.	عرض	است؛	
گاه	هســت	و	گاه	نيســت.	نويسندگی	
انسان	 بر	 را	 موجود	مستقل	
حمل	 مســتقل	 موجــود	
می	کنــد.	قضيــه	ترکيبی	
اســت،	موضوع	و	محمول	
را	با	هــم	ترکيب	می	کند.	
برای	شما	افاده	علم	جديد	
می	کنــد.	قضايای	رياضی	
اين	طوری	نيست،	تحليلی	
نمی	دهد،	 چيزی	 اســت؛	
کأنه	مثل	اين	که	می	گوييد	
اصاًل	هشت	يعنی	چهار	به	
اضافه	چهار،	عبارت	اخری	
ازليه	 هم	اند.	مفاد	ضرورت	
هم	همين	است.	اينجا	باز	
ممکن	است	بتوانند	اشکالی	
کننــد	و	بگويند	»اگر	افاده	
معنــای	جديــد	نمی	کند،	
پس	يعنی	تــو	به	معرفت	
اهلل	نمی	رســی؟	از	کجــا	
که	 عقلی	 دليل	 می	رسی؟	
اثبات	 نمی	توانی	 و	 نداری	
اين	قضيه	 عقلی	بکنــی.	
تحليلی	هم	کــه	چيزی	به	تو	نمی	دهد.	
پس	بــاب	معرفت	مســدود	اســت؟«	
نه	خير،	مســدود	نيســت:	»و	شاهد	و	
مشــهود«	و	»شــهد	اهلل	انه	ال	اله	اال	
هو«.	اين	قضيه	هــم	از	قبيل	قضايای	
شهوديه	است.	شــهود	يعنی	رويارويی	
مســتقيم	با	عين	واقعيت.	برای	من	که	
اين	عرايض	را	خدمت	شــما	کردم،	اين	
سخن	شبهه	شديد	کانت	را	حل	می	کند،	
ديگر	نمی	دانم	برای	دوســتان	چه	طور	

است.		
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عالمـه	 دربـاره	 سـخن	
زيـادی	 ابعـاد	 جعفـری	
چنـد	 مـن	 کـه	 دارد	
انتخـاب	 موضـوع	آن	را	
کـرده	و	در	ايـن	فاصلـه	
شـما	 خدمـــت	 زمانـی	

می	کنـــم.	 عـرض	
عالمه جعفری 

مجموعه علوم را 
در محوریت انسان 

قبول داشتند
عـالمـــه	جـعـفـــری	
در	 را	 علـوم	 مجموعـه	
محوريـت	انسـان	قبـول	
ايـن	معنـا	 بـه	 داشـتند؛	
فلسـفه	 صرفـًا	 مـا	 کـه	
نداريـم	و	صرفـًا	عرفـان	
علـم	 هـر	 مـا	 نداريـم،	
ديگـری	را	بدانيـم	ولـی	
ايـن	علـم	در	سـازندگی	
انســان	 شخـصـيـــت	
نداشــته	باشد،	 تأثيــــر	
مـثــاًل	 نــدارد.	 ارزش	
مفاهــيم	 از	 شـــماری	
فلســـفه	کالسيــك	را	
به	طــور	عالـــی	بدانيم	
امـا	اهميتـی	ندهيـم	که	
انسـان	 در	 فلسـفه	 ايـن	
چـه	می	خواهـد	بکنـد	و	
او	را	تـا	چـه	مرحلـه	ای	

انسان 

در منظومه فکري

 عالمه جعفري

دکتر علی رافعی
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عـالمــه جـعـفــری 
مجموعه علوم را در 

محوریت انسان قبول 
داشتند؛ به این معنا که 
ما صرفاً فلسفه نداریم و 
صرفاً عرفان نداریم، ما 
هر علم دیگری را بدانیم 

ولی این علم در سازندگی 
شخـصـیــت انسـان 

تأثیـــر نداشــته باشد، 
ارزش نـدارد.

جلـو	ببرد.	ايشـان	بسـيار	بر	
ايـن	تأکيـد	داشـتند	کـه	با	
»من«تـان	مسـأله	را	حـل	
کنيد.	اصطالح	خودشـان	را	
بـه	کار	می	بـرم؛	گاه	ايشـان	
می	گفتنـد:	 »مـن«	 بـه	
می	گفتنـد	 مـاری«.	 »زهـر	
»بـا	ايـن	زهـر	مـاری	کنار	
آمـدی	يـا	نيامـدی؟«	برای	
اين	کـه	ببينيـد	خود	ايشـان	
»مـن«	 ايـن	 بـر	 چه	قـدر	
تسـلط	داشـتند،	خاطـره	ای	
چـون	 می	کنـم.	 عـرض	
آدم	وقتـی	در	مـورد	عالمـه	

ايشـان	 می	بـرد،	 جلوتـر	
چنين	علمـی	را	باردار	ارزش	
اگـر	 حتـی	 نمی	دانسـتند	
عرفـان	باشـد!	و	نکتـه	ای	را	
بارهـا	می	فرمودنـد	کـه	خود	
قـرآن	و	انبيـا	هـم	انسـان	را	
در	محـور	خـود	داشـتند،	اگر	
حافـظ	قـرآن	باشـيم	و	تمام	
تفاسـير	را	بدانيـم	ولـی	ايـن	
قـرآن	در	مـن	انسـان	تأثيـر	
نگـذارد،	دانسـتن	ايـن	علوم	
هيـچ	ارزشـی	نـدارد.	وقتـی	
تغييـر	 را	 انسـان	 شـخصيت	
عالمـه	 ديـدگاه	 از	 ندهـد،	
جعفـری	بی	اثـر	و	بـی	ارزش	
اسـت.	نکتـه	ای	کـه	ايشـان	
آن	 بـر	 بسـياری	 تاکيـد	
داشـتند،	چيره	شـدن	انسـان	

بـر	»مـن«	درون	بـود.
زين	دو	هزاران	من	و	ما،
	ای	عجبا	من	چه	منم؟	
گوش	بده	عربده	را،	
دست	منه	بر	دهنم

ايـن	علـوم	و	معرفت	هـا	بايد	
آن	من	الهـی	و	»نفخت	فيه	
مـن	روحـی«	را	از	البـه	الی	
من	هـا	و	شـخصيت	هايی	که	
بـه	عنـوان	مـن	در	خودمان	
بکشـد،	 بيـرون	 سـاخته	ايم،	
رشـد	دهـد،	کمـال	دهـد	و	

جعفـری،	نظری	بحـث	می	کنـد،	بهتر	اسـت	جنبه	های	
عملـی	را	نيـز	در	زندگـی	خـود	ايشـان	ببينـد.	

در	کردســتان	بــرای	مولــوِی	کــرد	بزرگداشــتی	برگــزار	
کــرده	بودنــد	و	عالمــه	بــه	بنــده	امــر	فرمودنــد	
همــراه	ايشــان	باشــم	و	شــوخی	هــم	کردنــد	و	
ــاک	 ــای	رافعــی!	کردســتان	خطرن ــن	آق ــد:	ببي فرمودن
ــر	 ــود(.	اگ ــلوغی	ب ــگ	و	ش ــان	جن ــون	زم ــت	)چ اس
ــك	 ــم	ي ــا	براي ــو	در	آن	ج ــتند،	ت ــد	و	کش ــن	را	زدن م
امــام	زاده	بســاز!	گفتــم:	آقــا!	در	خدمــت	هســتيم!.	بــا	
هــم	رفتيــم.	در	انتهــای	کنگــره،	يــك	اســتاد	ادبيــات	
کــه	او	هــم	کــرد	بــود	و	قصيــده	ای	در	رســای	عالمــه	
ســروده	بــود،	آمــد	شــعرش	را	بخوانــد.	مــن	هــم	کنــار	
عالمــه	نشســته	بودم،	ديــدم	وقتــی	شــاعر	بــه	ايشــان	
ــروده	اســت	 ــده	را	برايشــان	س ــن	قصي ــه	اي ــت	ک گف
و	می	خواهــد	آن	را	بخوانــد،	حــال	آقــای	جعفــری	
ــوش	 ــعر	را	گ ــرف	ش ــك	ط ــن	از	ي ــد.	م ــوض	ش ع
مــی	دادم	کــه	شــعری	بســيار	زيبــا	و	بــه	زبــان	فارســی	
بــود	و	ايشــان	هــم	از	اســاتيد	ادبيــات	فارســی	بودند.	از	
طــرف	ديگــر	نگاهــم	بــه	اســتاد	بــود	کــه	حالت	شــان	
عــوض	شــده	بود.	شــعر	تمــام	شــد.	ايشــان	خواســتند	
به	خاطــر	زحمتــی	کــه	عالمــه	کشــيده	و	بــرای	
ــد.	 ــف	بزنن ــد،	ک ــرده	بودن ــخنرانی	ک ــرد	س مولویِ	ک
می	شــود	 زده	 کــه	 دســتی	 خواســت	 حقيقــت	 در	
ــرای	 ــرای	عالمــه	باشــد.	همــه	ب ــرای	او	نباشــد	و	ب ب
ــای	 ــدم	خــود	آق ــد.	مــن	دي آقــای	جعفــری	کــف	زدن
جعفــری	هــم	دارنــد	کــف	می	زننــد.	خدمتشــان	گفتــم	
حضــرت	اســتاد	ايــن	دســت	را	بــرای	شــما	می	زننــد.	
شــما	دســت	نزنيــد.	حــاج	آقــا	دستشــان	را	کشــيدند	و	
ــيدم:	 ــان	پرس ــد	از	ايش ــديم.	بع ــد	ش ــد	و	بلن ــام	ش تم
ــد:	 ــد؟!	گفتن ــان	نبودي ــما	در	خودت ــد؟	ش ــه	ش ــا،	چ آق
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هميــن	طــور	اســت	آقــای	رافعــی!	وقتــی	آمــد	گفــت	
ــم	 ــم.	گفت ــعر	بخوان ــما	ش ــای	ش ــم	در	رس می	خواه
خدايــا	نشــنوم!	واهلل	قســم	االن	کــه	می	گويــم	خــودم	
منقلــب	می	شــوم!	و	نشــنيدم!	الجــرم	نفهميــدم	ايــن	
ــردم	 ــر	ک ــد!	فک ــی	می	زنن ــرای	ک ــد	ب ــف	را	دارن ک
ــن	 ــد	و	م ــف	می	زنن ــرد	ک ــوِی	ک ــرای	مول ــد	ب دارن
هــم	کــف	زدم.	مبــادا	مــن	بنشــينم	و	يکــی	بخواهــد	
ــا	 ــد.	و	ايشــان	باره ــف	بکن ــن	تعري ــن	از	م ــوی	م جل
می	فرمودنــد	فکــر	نکنيــد	هرچــه	جلوتــر	برويــد،	شــما	

ــه! ــد؛	ن ــار	آمدي ــا	ايــن	»مــن«	کن ب
دم	به	دم	وابسته	دام	نويی

هر	يکی	گر	باز	و	سيمرغی	شوی
ــکان	 ــم،	ام ــه	بروي ــم	ک ــی	ه ــب	معرفت در	اوج	مطال
ــه	 ــود	ک ــن	يکــی	از	مســائلی	ب ــان	هســت.	اي افتادنم
می	خواســتم	بگويــم	تــا	از	حضــرت	عالمــه	درس	
بگيريــم	و	روی	آن	دربــاره	خودمــان	فکــر	کنيــم.	
اين	کــه	يکــی	از	مزايــای	مــا	ايــن	اســت	کــه	
عالميــم،	فيلســوفيم،	اهــل	معرفتيــم	و	اين	کــه	در	
رشــته	مان	خــدا	مزيت	هايــی	بــه	مــا	داده	اســت،	
باعــث	تــورم	شــخصيت	و	»مــن«	مــا	نشــود	و	بدانيــم	
کــه	»و	مــا	أوتيتــم	مــن	العلــم	اال	قليــاًل«	بــه	همــه	
ــاال	 ــم	الهــی	داده	شده	اســت.	ح ــی	از	عل هســتی،	کم
مــا	چقــدر	از	ايــن	کــم	را	گرفته	ايــم	کــه	بخواهيــم	بــا	
ــرای	»مــن«	خــود	تــورم	ايجــاد	کنيــم. آن	مزيــت،	ب

برای رسیدن به کامل، انسان باید مجموعه 
ابعاد وجودی خود را به کامل برساند

	نکتـه	ديگـر	دربـاره	حضـرت	عالمـه	ايـن	اسـت	کـه	
ايشـان	معتقـد	بودنـد	برای	رسـيدن	بـه	کمال،	انسـان	
بايـد	مجموعـه	ابعاد	وجودی	خـود	را	به	کمال	برسـاند.	
نه	اين	که	برويم	و	بنشـينيم	و	فيلسـوف	بشـويم	و	فقط	

کنيـم،	 بـارور	 را	 عقل	مـان	
بـارور	کنيـم	 را	 انديشـه	مان	
و	از	قلـب	مغفـول	باشـيم	يا	
برويـم	بـه	دنبـال	معرفـت،	
و	 بشـويم	 غافـل	 عقـل	 از	
احسـاس	کنيـم	بيـن	عقل	و	
قلـب	تضادی	وجـود	دارد؛	به	
ايـن	معنا	کـه	اگـر	بخواهيم	
اهـل	عرفان	بشـويم،	عرفان	
سـازگاری	 فلسـفه	 بـا	 مـا	
نداشته	باشـد	و	اگـر	بخواهيم	
بايـد	 کنيـم،	 تعقـل	 خـوب	
بگذاريـم،	 کنـار	 را	 عرفـان	
ايـن	گونــه	بـه	نتيـــجه	ای	

نمی	رسـيم.	
چون	ايام	فلسـفه	هم	هسـت	
عـرض	می	کنـم.	از	حضـرت	
عالمه	در	روز	آخر	بزرگداشت	
ابن	سـينا	در	دهلیِ	نو	خواسـته	
دربـاره	 نهايـی	 سـخن	 شـد	
بفرماينـد.	 بيـان	 را	 ابن	سـينا	
بيـان	 عالمـــه	 حضـرت	
از	 عـده	ای	 کـه	 می	کننـد	
شـما	اين	جـا	آمديـد	و	اثبـات	
يـك	 ابن	سـينا	 کـه	 کرديـد	
محـض	 مشـائی	 فيلسـوف	
اسـت.	عـده	ای	ديگـر	آمديد	
و	اثبـات	کرديـد	ابن	سـينا	در	
نمـط	نهـم	و	دهـم	اشـارات	
عرفـــان	 مــطالـــب	 اوج	
عـارف	 يـك	 و	 گفته	اسـت	

اسـت.	عــده	ای	از	شـــما	
ابن	سـينا	 پزشـکی	 دربـاره	
اثبـات	 و	 کرديـد	 صحبـت	
کرديـد	ابن	سـينا	در	روزگار	
خـود	پزشـکی	حـاذق	بـود.	
ايـن	نشـان	می	دهـد	که	نه	
علـم	با	فلسـفه،	نه	فلسـفه	
بـا	عرفـان،	نـه	عرفـان	بـا	
وجـود	 تضـادی	 دو،	 آن	
نـدارد.	در	ديـن	داری	و	تعبد	
کسـی	 کـه	 هـم	 ابن	سـينا	
شـکی	نـدارد.	پـس	اين	هـا	
بـا	دين	داری	و	ديـن	داری	با	
مجموعـه	اين	هـا	تضـادی	
ندارنـد	و	يـك	انسـان	اگـر	
بخواهـد	بـه	نقطـه	کمـال	
برسـد،	بايد	مجموعـه	ابعاد	
وجـودش	را	رشـد	بدهد،	نه	
کنـد	 رشـد	 قسـمت	 يـك	
و	مابقـی	از	رشـد	وابمانـد.	
نباشـد	 صـورت	 ايـن	 بـه	
کـه	مـن	بـه	قلبـم	برسـم،	
عقلـم	را	رهـا	کنـم	يـا	بـه	
عقل	برسـم،	از	قلـب	غافل	
بشـوم	يـا	نخواهـم	کـه	در	
علـوم	جلـو	بـروم	و	بگويـم	
بـه	چـه	 آقـا!	علـوم	 »نـه،	
حضـرت	 می	خـورد؟!«	 درد	
موافـق	 ايـن	 بـا	 عالمـه	
نبودنـد	و	بـه	عقيـده	بنـده	
خود	ايشـان	مصداق	همان	
تعريفـی	که	برای	ابن	سـينا	
دارنـد،	بودنـد	و	به	يادگيری	
هـر	علمـی	اظهـار	عالقـه	
نبـود	 علمـی	 می	کردنـد.	
کـه	جلـوی	عالمـه	مطرح	
دوســـت	 ايشـان	 و	 شـود	
نداشتــه	باشـــند	درباره	آن	

نند.	 ا بد

به یادگیری هر 
علمی اظهار عالقه 

می کردند
بـه	يـاد	دارم	بعـد	از	رحلت	
حضـرت	امـام،	از	حضـرت	
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خواسـته	 جعفـری	 عالمـه	
شـد	کـه	نظرشـان	را	راجـع	
بفرماينـد.	 موسـيقی	 بـه	
»در	 می	فرمودنـد	 ايشـان	
ايـن	بـاره	ديگـران	گفته	انـد	
بنشـينم	 نمی	توانـم	 مـن	 و	
بـه	کتـب	فقهـی	بسـنده	 و	
کنـم«.	مـا	مجموعه	اسـاتيد	
دانشـگاه	تهـران	و	دانشـگاه	
هنـر	را	در	رشـته	موسـيقی	
پنـــج	 و	 کرديــــم	 جمـع	
جلسـه	بـا	حضـرت	عالمـه	
صحبت	هـای	خيلـی	جـدی	
فرمودنـد	 حاج	آقـا	 داشـتند.	
»ايـن	مـن	را	قانـع	نکـرد	و	
بدهـم«.	 حکـم	 نمی	توانـم	
از	مـن	خواسـتند	بـه	آقايـی	
زنـگ	بزنـم	و	گفتنـد	»بگـو	
امشـب	بعـد	از	نمـاز	مغـرب	
می	گوينـد	 بيايـد.	 عشـا	 و	
موســيقــی	 ســـازهای	 او	
از	 بهتـر	 خيلـی	 را	 سـنتی	
او	 ببينيـم	 می	نـوازد.	 همـه	
می	توانـد	جـواب	مـا	را	بدهد	
يـا	نـه«.	مـن	زنـگ	زدم	و	
ايشـان	آمـد.	بعـد	از	بحـث	
ديـدم	حـاج	آقـا	همان	طـور	
هنـوز	 و	 می	کننـد	 نـگاه	
مسـأله	برای	شـان	حل	نشده	
اسـت.	به	آن	مـرد	رو	کردند	
يـك	 مـن	 »آقـا	 گفتنـد	 و	
سـؤال	از	تـو	دارم.	اگـر	ايـن	
را	بـه	مـن	جـواب	بدهی	من	
بدهـم«.	 حکـم	 می	توانـم	
گفـت:	»چـه	سـؤالی	را	بايد	
گفتنـد	 بدهـم؟«	 جـواب	
»شـما	بگو؛	در	موسـيقی	چه	
چيـزی	بـه	مـردم	می	دهـی	
و	از	شـنونده	ات	چـه	چيـزی	
می	گيـری؟	من	اگـر	اين	راز	
را	بدانـم	کـه	نواختـن	تـو	با	
ايـن	فـرد	چه	می	کنـد	و	اين	
آدم	بـا	شـنيدن	موسـيقی	تو	
چـه	می	شـود	و	بعـد	در	ازای	
چـه	 می	شـود،	 کـه	 چيـزی	

چيـزی	را	از	او	می	گيـری،	
مشـکلم	بـا	موسـيقی	حـل	
می	شود«.	ايشـان	نتوانست	
بـه	عالمـه	جـواب	بدهـد.	
عالمـه	هـم	فرمودنـد	مـن	
دربـاره	ايـن	قضيـه	نظـر	و	
نمی	دهـم،	 حکـم	 و	 فتـوا	
احتـــياطات	 خودشـــان	

داشـتند.	 را	 خودشـان	
مســأله	ژنــوم	مطــرح	شــد.	
ايــن	 آن	موقــع،	شــروع	
ــا	 ــود،	از	يهودی	ه ــان	ب جري
خواســته	بودنــد	دربــاره	ژنوم	
ــه	 ــا	ک ــد.	آن	ه ــر	بدهن نظ
خيلــی	دلشــــان	می	خواهد	
نسلشــان	بــا	نســل	ديگری	
ترکيــب	نشــود،	منکــر	ژنوم	
زمــان	 آن	 شــده	بودند.	
شــروع	هميــن	چيــزی	بــود	
کــه	امــروز	يکــی	از	مســائل	
بســيار	مهــم	علمــی	اســت؛	
مســــأله	ســلـــول	های	
بنيــــادی	کــه	هنــوز	در	
نشــده	بود	 وارد	 ايــران	
بداننــد	 می	خواســتند	 و	
را	 آن	 حکــم	 می	تواننــد	
بگيرنــد	يــا	نــه؟	و	بداننــد	از	
نظــر	فقهــی	درســت	اســت	
يــا	نــه؟	ايشــان	در	فقاهــت	
ــم	 ــا	عل می	گفتنــد	»مــن	ت
نداشته	باشــم،	 آن	 بــه	

ــا	 ــد	م ــر	فرمودن ــان	ام ــم«	ايش ــی	نمی	ده ــم	فقه حک
ــد	 ــا	ببينن ــم	ت ــع	کني ــرد	هــم	جم ــك	را	گ اســاتيد	ژنتي
ــته	اند	 ــن	خواس ــد	»از	م ــت	و	گفتن ــان	چيس ــن	جري اي
حکــم	بدهــم	و	مــن	هــم	تــا	ندانــم	چيســت،	نمی	توانــم	
ــد،	مــن	يکــی	از	دوســتان	خــودم	 حکــم	بدهــم«.	آمدن
را	هــم	کــه	روی	ايــن	مســأله	خيلــی	جــدی	کار	کــرده	
ــوت	 ــود،	دع ــه	ب ــته	گرفت ــن	رش ــش	را	در	اي و	دکتراي
کــردم.	جلســات	متعــدد	برگــزار	شــد	و	ايشــان	خــوب	
گــوش	می	کردنــد	و	لــذت	هــم	می	بردنــد.	مثــال	
ــود.	 ــن	فيلســوفم«	مطــرح	نب ــه،	م ــد	»ن ــه	بگوين اين	ک
ــرق	داشــتند.	ايشــان	اصــال	 ــان	ف ــا	اهــل	عرف ــه	ب البت
ــرح	 ــارف	مط ــك	ع ــوان	ي ــه	عن ــتند	ب ــت	نداش دوس
دارنــد	 نيــاز	 مــا	 جوانــان	 می	فرمودنــد	 بشــوند،	
بــه	اين	کــه	اول	از	نظــر	انديشــه	و	عقــل	درســت	
بشــوند.	از	بيــان	مطالبــی	کــه	انســان	را	بــه	مــرز	ادعــا	
برســاند	بی	نهايــت	پرهيــز	داشــتند،	می	نشســتند	و	
ــان	 ــه	ايش ــم	ک ــه	گفت ــن	دو	نمون ــد.	م ــوش	می	دادن گ
عالقه	منــد	بودنــد	دربــاره	هــر	علمــی	بشــنوند	و	
ــم	 ــز	ه ــه	هرگ ــر	چ ــود،	اگ ــه	روز	ب ــان	ب ــت	ايش فقاه
حاضــر	نشــدند	بــه	عنــوان	فقيــه	رســاله	بيــرون	بدهنــد.	

عالمه جعفری در بیان ویژگی های عرفان 
مثبت و منفی طرحی نو در انداختند

يــك	نکتــه	ديگــر	بگويــم	دربــاره	دعوايــی	کــه	شــايد	
قرن	هاســت	در	تاريــخ	اســالم	مطــرح	اســت	کــه	
ــده	ای	در	 ــی	در	چيســت؟	ع ــارف	و	صوف ــن	ع ــرق	بي ف
اســالم،	عرفــان	را	قبــول	دارنــد	و	عــده	ای	بــه	تصــوف	
ــائل	 ــان	در	مس ــه	ديدگاه	ش ــرت	عالم ــد.	حض می	تازن
ــد	 ــد	بايزي ــال	بگوين ــه	مث ــود	ک ــه	نب ــی	اين	گون عرفان
ــی	 ــال	صوف ــی.	اص ــا	صوف ــت	ي ــارف	اس ــطامی	ع بس
چــه	معنايــی	دارد؟	ُجنيــد	بغــدادی	می	گويــد:	»صوفــی	
ــد	 ــرا	گرفته	باش ــا	ف ــش	را	صف ــه	درون ــت	ک ــی	اس کس
و	راه	رســول	اهلل	را	بــرود	و	اگــر	کســی	درونــش	را	
صفــا	نگرفته	باشــد	و	راه	رســول	اهلل	را	نــرود،	هــزار	
ــا	 ــر	اســت«.	م ــا	ارزش	ت ــی	ب ــی	از	آن	صوف ســگ	کوف
ــم	 ــا	می	تواني ــم؟	آي ــت	کني ــن	مخالف ــا	اي ــم	ب می	تواني
ــا	 ــن	ب ــه	درون	م ــم	ک ــت	کني ــن	تصــوف	مخالف ــا	اي ب

ــروم؟ ــول	اهلل	ب ــد	و	راه	رس ــا	باش صف
ــا	 ــه	ت ــد	ک ــو	در	انداختن ــی	ن ــری	طرح ــه	جعف عالم
ــد	ورود	 ــه	فرمودن ــود؛	اين	ک ــرح	نب ــان	مط ــل	از	ايش قب
ــه	 ــدگاه	ک ــن	دي ــا	اي ــوف	ب ــان	و	تص ــه	عرف ــه	حيط ب
عرفــان	و	تصــوف	جــدای	از	هــم		هســتند،	غلــط	اســت	
و	در	مصــداق	هــم	مشــکل	پيــدا	می	کنيــم.	بلکــه	بايــد	
بگوييــم	عرفــان	مثبــت	و	عرفــان	منفــی	و	ويژگی	هــای	
ــت	 ــه	صــد	در	صــد	مثب ــان	ن ــم؛	انس ــن	دو	را	بگويي اي

عالمه جعفری طرحی نو 
در انداختند و فرمودند 
ورود به حیطه عرفان و 
تصوف با این دیدگاه که 
عرفان و تصوف جدای از 
هم  هستند، غلط است، 
بلکه باید بگوییم عرفان 

مثبت و عرفان منفی.
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ــه	صــد	در	صــد	 اســت	و	ن
ــا: ــول	موالن ــه	ق ــی.	ب منف
اسود	مطلق	نباشد	اندر	

جهان
بل	به	نسبت	باشد	اين	را	

هم	بدان
	ويژگی	هـای	عرفـان	مثبت	
و	منفـی	را	بگوييـم،	ممکن	
اسـت	فـردی	چنـد	ويژگی	
مثبـت	و	يـك	ويژگی	منفی	
فرقـه	ای	 هـر	 داشته	باشـد.	
برخـی	 اسـت	 ممکـن	
برخـی	 و	 درسـت	 مطالـب	
مطالـب	غلـط	داشته	باشـد.	
داشته	باشـيم	 معيـار	 بايـد	
و	 انسـان	ها	 سـازگاری	 و	
معيـار	 ايـن	 بـا	 را	 فرقه	هـا	
بسـنجيم.	با	لفظ	نمی	شـود	
طـرح	 ايـن	 کـرد.	 مبـارزه	
عالمـه	 کـه	 بـود	 نويـی	
جعفـری	در	مسـأله	عرفـان	
ايجـاد	کردنـد.	بـرای	نمونه	
بيـان	 را	 آن	 بعـد	 چنـد	

؛	 می	کنـم
اين	کـه	در	 از	مـوارد	 يکـی	
مجموعـه	 مثبـت،	 عرفـان	
معرفـت	عرفانـی،	مـا	را	از	
می	کنـد	 خـارج	 »منيـت«	
بـاردار	 را	 مـا	 شـخصيت	 و	
معانـی	و	مفاهيمـی	می	کند	
نرسـم	 ادعـا	 بـه	 مـن	 کـه	
منفـی	 عرفـان	 در	 ولـی	
بنـده	 اين	کـه	 عنـوان	 بـه	
مطـرح	 ادعاهـا	 عارفـم،	

	. د می	شـو
عرفــان	 در	 اين	کــه	 دوم	
ــه	 ــن	نکت ــه	اي ــد	ب ــا	باي م
قوانيــن	 کــه	 برســيم	
ــی	و	 ــاردار	معان ــريعت	ب ش
مفاهيــم	معرفتــی	هســتند.	
اشــارات	 نــه	 نمــط	 در	
ــه	همــه	 ابن	ســينا	و	در	گفت
نمــاز	 بــزرگ،	 عرفــای	
ولــی	 نمی	شــود	 حــذف	
می	شـــــود.	 »صفــا«دار	

عبــادات	معنــادار	می	شــود.	
ــن	 ــی	ب ــاز	را	عل ــن	نم همي
ــده	 ــد،	بن ــب	می	خوان ابی	طال
می	خوانيــم،	 هــم	 شــما	 و	
نمــاز	او	مطابــق	معرفتــش	
دارای	مبنايــی	اســت	کــه	مــا	
ــن	 ــر	م ــم.	اگ از	آن	بی	بهره	اي
بخواهــم	بــه	حقيقــت	برســم،	
شــريعت	حــذف	نمی	شــود	
ــر	 ــريعت	قوی	ت ــه	روح	ش بلک
ــا	 ــن	م ــاوت	بي ــود.	تف می	ش
ــت	 ــل	معرف ــزرگان	و	اه و	ب
ــن	 ــريعت	اي ــه	ش ــل	ب در	عم
ــا	 ــريعت	آن	ه ــه	ش ــت	ک اس
ــريعت	 ــت	و	ش ــر	اس معنادارت
ــا	 ــت،	آن	ه ــر	اس ــا	قالبی	ت م
معنــا	 قالــب،	 بــر	 عــالوه	
دارنــد.	اگــر	فــرد	يــا	گروهــی	
ــه	 ــاءت	الحقيق ــت	»اذا	ج گف
اشــتباه	 الشــريعه«	 بطلــت	
ــخن	را	 ــن	س ــت،	اي کرده	اس
هيــچ	بزرگــی	نگفتــه	اســت،	
فرقه	هــای	 بعضــی	 تنهــا	
مطــرح	 پاييــن	 خيلــی	
افــرادی	 نــه	 و	 کرده	انــد	
ــان	و	 ــم	عرف ــران	عال ــه	س ک
ــاله	 ــتند.	در	رس ــوف	هس تص
ــی	 ــده	وقت ــيريه	مطرح	ش قش

ــنيديم	گروهــی	 ــا	ش ــد	»م ــدادی	می	گوين ــد	بغ ــه	ُجني ب
می	گوينــد	مــا	بــرای	رســيدن	بــه	حقيقــت	ديگــر	نيــازی	
ــم«،	او	 ــام	نمی	دهي ــم	و	آن	را	انج ــريعت	نداري ــه	ش ب
ــا	 ــا	ي ــن	زن ــد	م ــن	بگوي ــه	م ــر	کســی	ب ــد	»اگ می	گوي
ــه	 ــت	ک ــيرين	تر	از	آن	اس ــن	ش ــرای	م ــردم،	ب دزدی	ک
ــت	 ــه	حقيق ــيدن	ب ــرای	رس ــادت	را	ب ــن	عب ــد	م بگوي

ــرده	ام«.	 ــرک	ک ت
مســأله	ســوم،	جمــع	ميــان	عقــل	و	علم	و	عشــق	اســت،	
ــا	 ــود	ام ــارور	می	ش ــوا	ب ــه	ق ــت	مجموع ــان	مثب در	عرف
ــوارد	 ــود	و	م ــارور	می	ش ــد	ب ــك	بع ــی	ي ــان	منف در	عرف

ديگــر.	
ــری	و	 ــه	جعف ــق	عالم ــه	عش ــت،	ب ــر	صحب ــرای	آخ ب
ــا	 ــار	ب ــم.	يك	ب ــعار	را	بخواني ــن	اش ــان	اي ــاد	ايش ــه	ي ب
هــم	قــدم	می	زديــم	و	ايشــان	اين	هــا	را	بــا	ترنــم	

می	خواندنــد:
خداخوان	تا	خدادان	فرق	دارد

که	حيوان	تا	به	انسان	فرق	دارد
بدين	سان	از	خدادان	تا	خدايار

ز	انسان	تا	به	سبحان	فرق	دارد
محقق	را	مقلد	کی	توان	گفت

که	دانا	تا	به	نادان	فرق	دارد.
حيـوان	هـا	هـم	خـدا	را	می	خوانند	امـا	خداخوانـدن	مهم	

. نيست
		 	 	 شرح	تو	حيف	است	با	زندانيان
گويم	اندر	مجمع	روحانيان

شرح	تو	حيف	است	با	اهل	جهان
همچو	راز	خويش	دارم	در	نهان		



بزرگداشت 

خواجه نصيرالدین طوسي
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حسن و قبح از ديدگاه خواجه نصير الدين طوسي 
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دکتر غالمرضا اعوانی:
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دکتر سيدمحمد عمادي حائری
خواجه نصير و تحول گفتمان فلسفي
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رشته	ای	که	هيچکس	درباره	اش	سخن	نمی	گويد	و	خواجه	را	در	
آن	متخصص	نمی	شناسند،	»فقه	و	اصول«	می	باشد.	

خواجه نصیرالدین طوسی و دانش اخالق
فکر	نمی	کنم	کتاب	»اخالق	ناصری«	-	که	مرحوم	مينوی	با	
چاپ	و	تحقيق	خوبی	آن	را	ارائه	داده	است	-	خيلی	مستطاب	
تلّقی	شده	باشد.	بنده	زمانی	به	اين	مسأله	فکر	می	کردم	که	چرا	
بازار	کتاب	اخالق	ناصری	جناب	خواجه	در	علم	اخالق	کمرنگ	
است؟!	بعد	از	مدت	ها	به	اين	نتيجه	رسيدم	که	علت	آن	می	تواند	

به		خاطر	اجماع	مرکب	باشد.	در	علم	اصول	اصطالحی	به	نام	
»اجماع	مرکب«	وجود	دارد.	اجماع	مرکب	يعنی	اينکه	دو	گروه	
با	يکديگر	اختالف	دارند	اما	هر	دوی	آنها	در	عين	نزاعی	که	با	

هم	دارند،	سر	يك	چيزی	با	هم	توافق	می	کنند.			
بايد	دقت	داشته	باشيم	به	کتاب	اخالق	خواجه،	چه	کسانی	خيلی	
اهميت	می	دهند؟	کسی	که	يا	بايد	دينی	باشد	يا	فلسفی.	پس،	
از	يك	نگاه	يا	بايد	فيلسوف	ها	خيلی	به	آن	نگاه		کنند	و	يا	بايد	
مذهبيون	بدان	توجه	کنند.	کتاب	خواجه	به	هيچ	وجه	مذهبی	
نيست؛	يعنی	در	تمام	کتاب	اخالق	ناصری،	به	يك	آية	قرآن	و	

يا		يك	حديث	نبوی	يا	علوی	تمسك	نشده	است.	
اين	کتاب	در	کنار	»اخالق	جاللی«	مطرح	شده	و	به	دستور	و	
درخواست	يکی	از	پادشاهان	اسماعيلی	مذهب	صورت	گرفته	
اتمام	رسيده	است.	 به	 اين	کتاب	در	سال	633	 است.	نوشتن	
بنابراين	می	توانست	و	مناسب	بود	يکی	دو	تا	حديث	از	اهل	بيت	
را	در	اين	کتاب	بياورد.	مثل	همان	کاری	که	غزالی	در	احياءالعلوم	
انجام	داد	و	بعداً	نيز	فيض	کاشانی	روايات	اهل	بيت)ع(	را	به	آن	

اضافه	کرد.
شيعه	 کالم	 به	 آنطور	 که	 نصير	 خواجه	 همچون	 شخصی	 از	
انتظار	می	رفت	که	به	چند	حديث	اهل	بيت	 ساختار	می	دهد،	
عصمت	و	طهارت	در	کتاب	اخالقيش	تمسك	کند؛	در	حاليکه	
در	سراسر	اين	کتاب	يك	حديث	وجود	ندارد؛	الاقل	بنده	چنين	

چيزی	را	مشاهده	نکردم.

چگونگی نگارش کتاب اخالق نارصی
از	 قبل	 که	 آورده	اند	 چنين	 کتاب	 اين	 نگارش	 چگونگی	 در	
خواجه،	کتاب	»طهاره	االعراق«	ابن	مسکويه	مطرح	بود.	برای	
اينکه		نسل	ايرانی	ها	و	فارسی	ها	از	آن	استفاده	کنند،	از	ايشان	
درخواست	می	کنند	کتاب	را	به	فارسی	بنويسد.	آن	زمان	خواجه	
از	درباريان	ابوالفتوح	بود	و		عبدالرحيم	بن	ابی	منصور	حاکم	وقت	
و	درباری	بود.	آقای	مينوی	هم	در	مقدمة	کتاب	اين	طور		می	آورد	

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

اخالق از دیدگاه خواجه 

نصير الدین طوسي
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که:	خواجه	در	مجلس	
بود.	 نشسته	 ناصرالدين	

سخن	از	»تهذيب	االخالق	
و	تطهير	االعراق«	نوشتة	احمد	

بن	يعقوب	مسکويه	به	ميان	آمد	
و	از	ايشان		دربارة	زبان	کتاب	پرسيدند.	

خواجه	پاسخ	دادند:	کتاب	به	زبان	عربی	است.	
حاضرين	در	مجلس	از	خواجه	نصير	خواستند	

اين	کتاب	را	به	صورت	فارسی	زيبايی	در	بياورد.	خواجه	
دربارة	اين	کار	اشکاالتی	گرفتند.	اشکال	اول	اين	بود	که	

آن	 است	 حيف	 و	 دارد	 زيبايی	 عربی	 کتاب،	 اين	
زيبايی	های	 که	 دليل	 اين	 به	 کنيم؛	 فارسی	 را	

عربی	اش	را	در	فارسی	نمی	توان	منعکس	کرد.
	اما	اشکال	دوم	اينکه	اين	کتاب	فقط	يك	شاخه	

از	حکمت	را	داراست	و	آن	هم	حکمت	عملی	يعنی	
همان	حکمت	خلقی	و	تهذيب	االخالق	است.	
اخالق،	 بخش	 سه	 دارای	 عملی	 حکمت	
سياست	مدن	و	تدبير	منزل	می	باشد.	کتاب	
طهارت	االعراق،	فقط	بخش	اخالقش	را	دارا	
می	باشد	و	بخش	سياست	مدن	و	تدبير	منزل	
کتاب	 اين	 برای	 می	تواند	 اين	 که	 ندارد	 را	

نوعی	نقص	محسوب	شود.
قرار	بر	اين	شد	خواجه	نصير	کتاب	را	در	سه	
اخالقش	 بخش	 که	 بنويسد	 فارسی	 بخش	
و	 باشد	 مسکويه	 ابن	 کتاب	 ترجمة	 همان	
دو	بخش	ديگرش	را	خواجه	تأليف	کند.	به	
دارد	 کتاب	 که	 نقصهايی	 از	 يکی	 من	 نظر	
موج	 دارای	 تاريخی	 لحاظ	 از	 که	 است	 اين	
می	باشد.	خواجه،	اول	اين	کتاب	را	می	نويسد	

و	بعد	از	مدتی	يکباره	اعالم	می	کند	من	کتاب	را	تغيير	داده	ام	و	
هر	کسی	آن	نسخة	اولش	را	ديد،	حرفهای	من	را	تصحيح	کند.	
به	هر	حال	ايشان	که	از	دست	اسماعيلی	ها	نجات	پيدا	ميکند،	
خيلی	از	قسمتهای	نسخة	اول	را	تغيير	می	دهد؛	زيرا	در	آن	نسخه	
عبارت	هايی	که	مقداری	تملّق	آميز	و	اغراق	آميز	بوده	است،	به	
چشم	می	خورده	و	تکريم	و	تعظيم	پادشاهان	نيز	در	آن	وجود	
داشته	است؛	البته	در	نسخه	کنونی	هم	عبارتهايی	از	اين	قبيل	

ديده	می	شود	اما	در	آن	وقت	قويتر	بوده	است.	
به	هر	حال	نکته	اين	است	که	متدينين	و	مذهبی	ها	اين	کتاب	
دبستان	 زمانيکه	 می	آيد	 يادمان	 ما	 نگرفتند.	 تحويل	 خيلی	 را	
می	رفتيم،	کتاب	اخالق	گلشنی	را	که	شامل	احاديث	و	روايات	
نراقِی	پدر	و	 بعدها	کتاب	های	 برايمان	تدريس	می	کردند.	 بود	
پسر؛	يعنی	جامع	السعادات	و	معراج	السعاده	اين	خأل	را	پر	کرد.

علت عدم اقبال اهل فلسفه به اخالق نارصی
	علت	اينکه	جامعة	دينی	اين	کتاب	خواجه	را	نپذيرفت،	اين	بود	

نداشت	 که	روح	دينی	
و	اما	دليل	اينکه	فالسفه	
چرا	برای	اين	کتاب	ارزش	
و	اهميت	چندانی	قائل	نشدند،	
اين	بود	که	اين	کتاب	بايد	صبغه	

ارسطويی	می	داشت	اما	نداشت!	

سخنان عجیب و غیررشعی خواجه 
در اخالق نارصی

واقعيت	اين	است	که	در	اين	کتاب	مطالبی	آمده	است	که	
وقتی	بنده	شخصاً	آنها	را	با	کارهای	ابن	سينا	مقايسه	
می	کنم،	در	مجموع	می	بينم	که	آثار	ابن	سينا	به	
مراتب	بر	کارهای	اخالقی	خواجه	رجحان	و	برتری	
دارد.	خواجه	نصير	حرفهای	عجيبی	در	اين	کتاب	
آورده	است	که	به	هيچ	وجه	با	معيارها	و	قواعد	عقالنی	
و	عقاليی	منطبق	نيستند؛	به	طوری	که	مردم	
نمی	توانند	يك	چنين	افکار	و	سخنانی	را	از	يك	
فيلسوف	در	حّد	خواجه	نصير	بپذيرند.	خواجه	در	
اين	کتاب	به	خانم	ها	توهين	کرده		و	آنها	را	مورد	
تحقير	قرار	داده	است.	به	عنوان	نمونه	به	مردها	
ياد	داده	است	که	چطور	به	خانم	ها	زور	گويی	
کرده	و	با	آنها	از	موضع	تحّکم	رفتار	کنند.	يکی	
از	عبارت	ها	و	توصيه	های	خواجه	به	مردها	اين	
است	که	برای	زن	هايتان	در	خانه،	آنقدر	اشتغال	
ذهنی	بوجود	بياوريد	که	هوش	و	حواس	شان	به	
هيچ	کار	ديگری	معطوف	نشود.	چنان	سرشان	
را	با	کارهای	خانه	شلوغ	کنيد	که	اصاًل	به	اين	
فکر	نيافتند	که	به	خاطر	انجام	کارهای	ديگر،	از	
خانه	بيرون	بروند.	اگر	فکر	و	ذهن	زن	مشغول	
تنظيم	و	ادارة	امور	خانه	نباشد،	متوجه	اموری	می	شود	که	مخّل	

ارکان	منزل	می	شود.
	از	ديگر	توصيه	هايی	که	به	مردان	می	کند	اين	است	که	مرد	در	

برخورد	با	زنان،	بايد	از	سه	چيز	پرهيز	کند:
	1(	هيچگاه	خود	را	به	زن	خودش	زياده	از	حد،	راغب	و	مشتاق	
نشان	ندهد؛	چرا	که	اين	کار	موجب	استيالی	زن	بر	او	می	گردد.	
2(	در	موارد	و	مسائل	کلی	با	زن	هرگز	مشورت	نکند	و	او	را	از	

اسرار	خود	آگاه	نگرداند.
3(	همواره	مقدار	دقيق	مال	و	دارايی	خود	را	از	او	پنهان	کند؛	چرا	
که	مشورت	کردن	با	زنان	در	مورد	مال	و	ميزان	آن	و	مواردی	

اين	چنين،	نهايتاً	موجب	ضرر	و	زيان	مرد	می	شود.
پس	با	اين	مواردی	که	خواجه	فرمودند،	معنای	شريك	زندگی	
چه	می	شود؟	ما	اين	قدر	شعار	می	دهيم	که	نه	مردساالری	و	نه	
زن	ساالری!	بايد	در	زندگی	و	حريم	خانه،	دموکراسی	حاکم	باشد.	
حرف	هايی	که	ما	در	زمينة	چگونگی	رفتار	با	خانم	ها	می	زنيم،	

خيلی	بهتر	ازحرف	های	خواجه	است.	

خواجه معتقد است 
»قواعد اخالقی«،

 قواعدی هستند که از 
عقل بیرون آمده باشند؛ 

این قواعد را 
»حکمت عملی« می نامد. 
اگر بخواهد این قواعد را 

از احادیث بگیرد،
 نام آن »اخالق دینی« 

خواهد بود.
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علت عدم اقبال متدینین به اخالق نارصی
و	اما	علت	اينکه	چرا	متدينين	اين	کتاب	را	نپذيرفتند،	اين	است	
که	کتاب	بابی	در	آداب	شراب	خوردن	دارد	که	چطور	شراب	را	
بخوريم.	عبارت	خواجه	در	کتاب	اين	است:	»بايد	که	سخن	بر	
نديم	قطع	نکند	و	در	همة	احوال،	اقبال	به	مهتر	اهل	مجلس	
کند	و	استماع	سخن	کند.	بايد	که	به	هيچ	حال	چندان	در	ميخانه	
ُمقام	نکند	که	مست	گردد.	اگر	ضعيِف	شراب	بُود،	اندک	خورد	
يا	ممزوج	خورد،	اگر	حريفان	مست	کنند،	جهد	کند	تا	از	ميان	

ايشان	بيرون	رود«.	

آیا فقه از اخالق جداست؟!
کنم	 ديگری	 نگاه	 ناصری	 اخالق	 کتاب	 به	 می	خواهم	 بنده	 	
آداب	 مسئلة	 که	 آخر	 بحث	 که	 است	 اين	 نظرم	 و	 تحليل	 و	
شراب	خواری	است؛	واقعاً	مسألة	جدايی	اخالق	از	فقه	را	نشان	
می	دهد.	اين	يك	نکتة	بسيار	مهم	است.	علت	اهميت	اين	نکته	
از	آن	جهت	می	باشد	که	خواجه	نصير،	يك	فقيه	بسيار	زبردست	

است	و	از	نگاه	يك	فقيه،	اخالق	چيز	جدايی	می	باشد.
همانطوری	که	عرض	کردم	خواجه	نصير	يك	فيلسوف	فقيه	
است	و	به	اين	موارد	به	خوبی	توجه	دارد.	اواًل	خواجه	معتقد	است	
»قواعد	اخالقی«،	قواعدی	هستند	که	از	عقل	بيرون	آمده	باشند؛	
اين	قواعد	را	»حکمت	عملی«	می	نامد.	اگر	بخواهد	اين	قواعد	
را	از	احاديث	بگيرد،	نام	آن	»اخالق	دينی«	خواهد	بود.	بنابراين	
چنين	چيزی	ديگر	اخالق	نمی	شود	بلکه	مستحب	می	شود.	در	
اين	صورت	يك	فيلسوف	اخالق،	نمی	تواند	به	آن	اسم	اخالق	
اطالق	کند	بلکه		بايد	نامش	را	مستحبات	دين	و	شريعت	بگذارد	

و	به	عبارتی	ديگر	فصلی	از	شريعت	می	شود.	
ثانياً	ممکن	است	مسائلی	حرام	باشد	ولی	اخالقی	باشد.
اگر	شراب	خوری	جرعه	ای	فشان	بر	خاک
از	آن	گناه	که	نفعش	رسد	به	غير	چه	باک

البته	 می	دهد؛	 نشان	 را	 اخالق	 يك	 خودش	 نوبة	 به	 هم	 اين	
انسان	نبايد	گناه	کند	اما	اگر	گناهی	هم	کرد،	الاقل	گناهی	

انجام	دهد	که	نفعش	به	ديگری	برسد.	اين	يك	نگاه	
اخالقی	است.

خواجه نصیرالدین طوسی و علم فقه
ادامه	شايسته	است	نکاتی	دربارة	فقه	خواجه	 در	

نصير	بيان	کنم.
يك	 است.	 عجيبی	 و	 جالب	 خيلی	 فقيه	 يك	 خواجه	

فرانسوی	در	130	سال	قبل،	شرايع	 دانشمند	
محقق	حلی	را	به	زبان	فرانسوی	به	طور	دقيق	

خارجة	 امور	 وزارت	 است.	 کرده	 ترجمه	
زيبا	و	 را	بسيار	 اين	کتاب	 فرانسه	

با	کيفيت	باال	به	چاپ	رسانده	
است.

اين	مترجم	اولين	کميسر	

فرانسه	در	تبريز	بوده	است.	او	بسيار	زيرک	و	هوشمند	بوده	است.	
می	گويد	وقتی	که	در	ايران	بودم،	متوجه	شدم	هم	واليتی	های	
يا	 مالشان	 سر	 بر	 وقتی	 هستند،	 ايران	 در	 که	 ما	 فرانسوی	
اجارة	شان	با	ايرانی	ها	دعوای	شان	می	شود؛	ايرانی	ها	آنها	را	به	
دادگاه	هايشان	می	برند.	در	آن	زمان	در	ايران	دادگستری	نبود،	
اينها	برخورد	می	کردند	 با	 آنها	بر	اساس	کتاب	های	دينی	شان	
آگاهی	 ايرانی	ها	 دينی	 مطالب	 به	 نسبت	 فرانسوی	ها	 چون	 و	
کتاب	 گرفتم	 تصميم	 لذا	 می	شد؛	 پايمال	 آنها	 حق	 نداشتند،	
»شرايع	اإلسالم«	محقق	حلی	)قرن	7	ق(	را	ترجمه	کنم.	برای	
شروع	اين	کار	نزد	آخوندها	و	علمای	تبريز	رفتم	و	طلبگی	کردم	
و	به	يادگيری	زبان	عربی	و	فقه	مشغول	شدم.	سپس	موفق	شدم	
کتاب	شرايع	اإلسالم	را	در	دو	جلد	ترجمه	کنم	و	آن	را	از	اول	
طهارت	تا	آخر	ديات،	به	صورت	ماده	ماده	و	شماره	گذاری	شده	و	

عين	قانون	مدنی	درآوردم.
بنده	اين	نسخه	را	دارم.	اين	آقا	برای	کتاب	يك	مقدمة	زيبا	و	
جالبی	نوشته	که	در	آن،	زندگی	نامة	محقق	حلی	را	آورده	است.	
اسم	خواجه	نصير	را	هم	در	اين	مقدمه	ذکر	کرده	و		مطلبی	را	
بيان	کرده	که	من	آن	را	فقط	در	اين	کتاب	ديده	ام.	در	مقدمة	
دادند،	هالکوخان	 به	محقق	حلی	خبر	 	که	 آمده	است	 کتاب	
است.	 او	 همراه	 هم	 نصير	 خواجه	 حاليکه	 در	 می	آيد	 بغداد	 به	
تقليد	زمان	 محقق	حلی	که	در	آن	وقت	رئيس	شيعه،	مرجع	
و	فقيه	خيلی	بزرگی	است؛	گفت	با	اينکه	خيلی	دلم	می	خواهد	
وقار	است	که	من	 از	 بروم	ولی	دور	 استقبال	خواجه	نصير	 به	
به	استقبال	هالکو	خان	بروم؛	لذا	چند	تا	از	طلبه	های	جوان	را	
انتخاب	کرد	و	به	استقبال	جناب	خواجه	نصير	فرستاد.	يکی	از	
اين	طلبه	های	جوان	يوسف	بن	مطهر	حلی،	معروف	به	عالمه	
بودند،	 رفته	 استقبال	 به	 که	 طلبه	ها	 اين	 نوشته	اند	 بود.	 حلی	
خودشان	را	به	اسب	خواجه	نصير	چسبانده	بودند	که	معلوم	شود	

ما	برای	استقبال	از	هالکوخان	نيامده	ايم.
عالمه	حلی	که	در	آن	موقع	اسمش	عالمه	نبود	و	به	او	همان	
اسب	 رکاب	 احترام،	 	 روی	 از	 می	گفتند،	 مطهر	 بن	 يوسف	
می	کرد.	 سئوال	 او	 از	 مدام	 و	 بود	 گرفته	 را	 خواجه	
علی	القاعده	سئواالت	او	يا	در	زمينة	کالم	بوده،	يا	
دربارة	رياضيات	و	يا	در	رابطه	با	نجوم	بوده	است.	
خواجه	نصير	هم	به	سئواالت	جواب	می	دادند	تا	

اينکه	او	را	به	درس	محقق	حلی	آوردند.
جناب	محقق	حلی	از	باالی	منبر	صدا	زدند	و	به	خواجه	
گفتند	که	من	بيايم	پايين	و	شما	جای	من	درس	بدهيد،	
از	 آمده	ام	 من	 نه	 فرمودند:	 جواب	 در	 خواجه	
درس	شما	استفاده	کنم	و	همان	جا	نشستند.	
را	 بگويم	 می	خواهم	 االن	 که	 نکته	ای	
همه	در	کتاب	هايشان	نقل	کرده	اند	
و	آن	اين	که	در	آن	جا	محقق	
بيان	 را	 قبله	 مسئلة	 حلی	
قسمت	 يك	 که	 می	کرد	
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از	اين	مسئله	را	صاحب	جواهر	در	کتاب	الصالة	در	مبحث	قبله	
آورده	است.	می	گويد	محقق	داشت	مسائل	قبله	را	درس	می	داد	
بايد	کمی	به	طرف	 و	می	گفت:	»روايت	است	که	اهل	عراق	
چپ	متمايل	شوند؛	يعنی	مستحب	است	به	تياسر	نماز	بخوانند«.	
استحباب	 بر	 حمل	 و	 کرد	 جمع	 را	 روايات	 متعارضات	 محقق	
کرد	که:	»اگر	متمايل	به	دست	چپ	ايستاديد	مستحب	است	و	
اگر	متمايل	به	دست	چپ	نياستاديد	و	همينطور	صاف	ايستاديد	

عيبی	ندارد«.	
خواجه	نصير	دستش	را	بلند	کرد	و	يك	اشکال	منطقی	کرد	که	
به	نظر	بنده	اشکالش	هم	وارد	بود.	پرسيد:	تياسر	مستحب	است؟	

يعنی	اهل	عراق	خالف	قبله	نماز	بگذارند؟!
عبارت	جواهر	اين	است	که:	»استحباب	معنايی	ندارد؛	زيرا	اگر	
قبله	واقعاً	به	سمت	چپ	مايل	باشد،	بايد	مايل	به	چپ	ايستاد	
و	اگر	قبله	مايل	به	سمت	چپ	نمی	باشد،	ميل	نمودن	به	سمت	

چپ	حرام	است؛	چون	از	قبله	خروج	پيدا	می	کند«.	
محقق	در	جواب	خواجه	فرمودند:	»نعم	من	القبلة	الی	القبلة«.	
به	نظر	من	اشکال	گرفتن	خواجه	به	محقق	درست	بوده	و	اين	
اقتضای	ادب	خواجه	است	که	پس	از	جواب	محقق،	او	را	تحسين	
کرده	و	گفته	که	درست	می	فرمايد.	بعداً	جناب	محقق	رساله	ای	
العراق«	می	نويسد	 التياسر	الهل	 استحباب	 نام	»رساله	فی	 با	

استناد	 به	 االن	 می	فرستد.	 خواجه	 برای	 و	
اهل	 که	 فتوی	می	دهند	 فقها	 رساله،	 همان	
عراق	مستحب	است	به	سمت	تياسر؛	يعنی	
را	 اين	 بگذارند.	 نماز	 چپ	 سمت	 به	 کمی	
چون	صاحب	جواهر	آورده	بود	گفتم	اما	آنچه	
که	جالب	تر	است	قنيه	ای	است	که	اخيراً	در	
کتابخانة	مجلس	شورای	اسالمی	ايران	پيدا	
شده	است.	نام	اين	قنيه	عبارت	است	از	»قنيه	
النزوع	الی	علمی	االصول	و	الفروع«،	تأليف	
ابوالمکارم	بن	زهره.	ابو	زهره	از	علمای	حوزة	
حلب	می	باشد.	حوزة	حلب،	رقيب	حوزة	بغداد	
بود.	شيخ	طوسی	از	طوس	حرکت	کرده	و	به	

حوزة	بغداد	رفته	است	تا	حملة	فساسيه.	
حوزة	بغداد	به	اين	شکل	ايجاد	می	شود	که	
قبل	 که	 بوده	 فسا	 اهل	 از	 شجاع	 شخصی	

از	هالکوخان	به	دفاع	از	فاطميون	آمده	و	خليفه	
علی	 حی	 و	 کرده	 بيرون	 بغداد	 از	 را	 مسلمين	
خيرالعمل	را		هم،	در	نماز	می	گفته؛	به	هر	حال	بعداً	

شلوغ	شد	و	طالب	حوزة	بغداد	متفرق	شدند	از	جمله	شيخ	
طوسی.	محمدبن	حسن	طوسی،	اين	مرد	بسيار	بزرگ	

که	شيخ	الطايفه	و	رئيس	شيعه	هم	می	باشد،	
حوزة	نجف	را	تاسيس	می	کند.

امـا	حـوزة	حلـب	از	قبـل	بـوده	و	ابـو	
زهـره	نيـز	از	طـالب	حـوزة	حلب	

می	باشـد	و	کتابـی	با	نـام	قنية	

النـزوع	دارد	کـه	ايـن	کتاب	چندين	سـال	کتاب	درسـی	بوده.	
معـروف	اسـت	ابـن	ادريـس	اول	کسـی	اسـت	کـه	بـر	نيای	
بزرگـش؛	شـيخ	طوسـی	نقـادی	کـرده	اسـت.	ولـی	بـه	نظر	
مـن	ايـن	طـور	نيسـت	و	ابوزهـره	اول	کسـی	اسـت	کـه	بـه	
ميـدان	آمده	و	نظريات	شـيخ	طوسـی	را	در	قنيـه	نقادی	کرده	
اسـت.	جنـاب	خواجـه	نصيـر	الدين	طوسـی	اين	کتـاب	را	نزد	
سـالم	بـن	بـدران	مازنـی	خوانده	اسـت.	نسـخه	ای	کـه	االن	
در	کتابخانـة	مجلس	شـورای	اسـالمی	اسـت،	همين	نسـخه	
اسـت	کـه	خواجـه	با	دسـت	خط	خـودش	بـر	آن	حاشـيه	زده	
اسـت.	ايـن	کـه	بـرای	من	خيلـی	جالب	اسـت	اين	اسـت	که	
ايـن	بزرگـوار	خيلـی	تحـت	تاثير	اسـتادش	قرار	گرفته	اسـت.	
ابوالمـکارم	ابـن	زهـره	مخالـف	عمـل	بـه	خبـر	واحد	اسـت.	
خبـر	واحـد	اگـر	بلـرزد	و	کسـی	آنـرا	حّجـت	نداند،	بسـياری	
از	احـکام	شـرعی	کـه	االن	برايتـان	مشـکل	اسـت،	آسـان	
می	شـود.	بسـياری	از	ايـن	مشـکالت	را	هم	خبر	واحـد	ايجاد	
کـرده	و	از	زمـان	شـيخ	طوسـی	هـم	شـروع	شـده	و	هميـن	

صاحـب	قنيـه	بـه	جنگ	با	شـيخ	طوسـی	آمده	اسـت.	
تا	زمان	شـيخ	طوسـی	خبر	واحد	ارزش	نداشـته	و	سـپس	شيخ	
طوسـی	آمـده	خبـر	واحـد	را	حجـت	کـرده	و	اجتهـاد	شـيعه	را	
تـکان	داده	اسـت.	بعد	ابوالمـکارم	ابن	زهره	در	کتـاب	قنيه	که	
هـم	کتـاب	فقـه	اسـت،	هـم	کتـاب	عقايد	و	
هـم	کتـاب	اصـول	فقـه؛	خبـر	واحـد	را	فاقد	
حجيت	دانسـته	و	مورد	انکار	قرار	داده	اسـت.	
بعدهـا	ابـن	ادريس	آمده	و	از	ابـن	زهره	تقليد	
کـرده	و	ايـن	مسـأله	را	دنبـال	کرده	اسـت	و	
خواجـه	هـم	تحـت	تاثير	ايشـان،	حاشـيه	ای	

زيبـا	و	شـيرين	بـه	آن	کتاب	می	نويسـد.
ايشـان	در	مبحـث	خبر	واحـد	می	گويد	انصافًا	
آدم	کـه	به	عقلـش	مراجعه	می	کنـد،	می	بيند	
»الخبـر	الواحـد	ال	يفيـد	علمـاً	و	ال	عمـاًل«؛	
يعنـی	خبر	واحد	هيچ	ارزشـی	نزد	مـن	ندارد؛	
لـذا	در	مبحث	امـر	به	معروف،	فقهـا	گفته	اند	
حجيتـش،	حجيـت	شـرعی	اسـت	و	عقـل	
ارشـاد	حکم	نقل	اسـت	در	حاليکـه	در	تجريد	
االعتقـاد	می	بينيـد	خواجـه	فرمـوده	دليلـش	

دليـل	عقلـی	اسـت	نه	دليـل	نقلی.	
البتـه	مـن	بـا	خواجـه	در	اين	جـا	اختـالف	دارم؛	
چـون	بـه	هيـچ	وجـه	عقـل	انسـان،	حسـن	امر	
بـه	معـروف	و	نهـی	از	منکـر	را	حکـم	نمی	کنـد.	بـرای	
اينکـه	آدم	مرتـب	در	کار	مـردم	فضولـی	کنـد	هيـچ	
حسـنی	نـدارد.	بـه	هـر	صـورت	خواجـه	زود	
بـه	حکـم	عقـل	می	رسـد	ولـی	بـه	هـر	حال	
نقلـش	را	قبـول	نـدارد؛	به	هميـن	دليل	
کـه	حجيـت	خبـر	واحـد	برايـش	

اهميتـی	نـدارد.			

 

علت اینکه جامعة دینی 
کتاب اخالق ناصری را 
نپذیرفت، این بود که 

روح دینی نداشت و دلیل 
اینکه فالسفه برای این 

کتاب ارزش چندانی قائل 
نشدند، این بود که صبغه 

ارسطویی نداشت! 
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موضـوع	نوشـتار	حاضـر	عبـارت	اسـت	
از	»کارکردهـای	کالمـی	حسـن	و	قبـح	
عقلـی	از	ديـدگاه	خواجـه	نصيـر«.	يکی	
از	مباحـث	و	قواعـد	کالمی	بسـيار	مهم	
کـه	فيلسـوف	و	حکيـم	برجسـته،	جناب	
آن	 بـه	 الديـن	طوسـی	 نصيـر	 خواجـه	
پرداختـه،	بحـث	حسـن	و	قبـح	ذاتـی	
کـه	 نيسـت	 آن	 معنايـش	 ايـن	 اسـت.	
ايشـان	ُمبـدع	ايـن	بحـث	هسـتند؛	زيرا	
قبـل	از	ايشـان	هـم	ديگران	بـه	اين	
مسـأله	پرداخته	انـد.	البتـه	ممکـن	
اسـت	بعضـی	از	فالسـفه	ايرادها	
بـاره	 ايـن	 در	 مخالفت	هايـی	 و	
داشـته	باشـند	کـه	در	جـای	خود	
بايـد	مـورد	توجـه	و	بررسـی	قرار	
گيرنـد.	مالصدرا	هم	در	جلد	سـوم	

اسـفار	بـه	ايـن	بحـث	پرداختـه	و	از	
خـودش	يك	گرايشـی	به	حسـن	و	قبح	

عقلـی	نشـان	داده	اسـت.	

حسن و قبح و دو ساحت 
ثبوتی و اثباتی

بحـث	حسـن	و	قبـح	دارای	دو	سـاحت	
اسـت:	يـك	سـاحت	ثبوتـی	دارد	و	يك	
سـاحت	اثباتـی.	اين	دو	نبايـد	با	يکديگر	
خلط	شـوند.	سـاحت	ثبوتی	حسن	و	قبح	
ايـن	اسـت	که	افعـال،	ذاتاً	حسـن	و	قبح	
دارنـد؛	يعنی	وقتـی	فعـل	از	فاعل	صادر	

می	شـود،	بـه	همـان	جعلـی	کـه	فاعل،	
فعـل	را	صـادر	کـرده	اسـت،	می	شـود	
حسـن	يـا	قبيـح؛	يعنـی	حسـن	و	قبـح،	
حيثيـت	تعليليـة	جدايـی	از	فاعـل	فعـل	
ندارنـد.	مثـاًل	يك	شـخصی	کـه	ظلمی	
را	مرتکـب	می	شـود،	ايـن	ظلـم	و	فعـل	

ظالمانـه،	ذاتـاً	قبيح	اسـت؛	يـا	در	مقابل،	
فعـل	عادالنـه	ذاتاً	حسـن	اسـت.	اينطور	
نيسـت	کـه	به	حيثيـت	تقييديـه	بگوييم	
ظلـم	مقيـد	شـده	اسـت	بـه	قبيـح؛	يـا	
عدالـت	مقيـد	شـده	اسـت	به	حسـن؛	يا	
اينکـه	حيثيـت	تعليليـة	جـدای	از	فاعل	
داشـته	باشـد.	همين	کـه	فاعـل	فعل	را	
انجـام	داد،	ذات	اين	فعل	حسـن	يا	قبيح	

می	شـود.	از	ايـن	مسـأله	تعبيـر	می	کنند	
بـه	حسـن	و	قبح	ذاتـی	که	البتـه	غير	از	

حسـن	و	قبـح	عقلی	اسـت.		
حسـن	و	قبـح	ذاتـی	مربـوط	بـه	ثبـوت	
اسـت.	واقعيـت	فعـل	ايـن	اسـت	کـه	
يـا	حسـن	اسـت	و	يـا	قبيـح	امـا	بعـد	از	
ايـن	مرحلة	ثبوتـی	و	نفس	االمر،	سـؤال	
ايـن	اسـت	کـه	آيـا	عقـل	بشـر	تـوان	
درک	ايـن	حسـن	ها	و	قبح	هـا	را	دارد	
يـا	خيـر؟	خواجـه	نصيـر	می	فرمايد	
درک	 توانايـی	 بشـر	 عقـل	 بلـه،	
ايـن	نـوع	حسـن	و	قبـح		را	دارد؛	
يعنـی	می	توانـد	حسـن	فعـل	
يـا	قبـح	فعـل	را	
درک	کنـد.	البتـه	
از	 مصداقـی	 آن	
حسـن	و	قبـح	را	کـه	درک	می	کنـد،	
حسـن	عدالت	و	قبح	ظلم	اسـت.	بعضی	
از	مصاديـق	ظلـم	و	عـدل	را	هـم	درک	
می	کنـد،	طبعاً	حسـن	و	قبحشـان	را	هم	
درک	می	کنـد،	بعضـی	از	مصاديق	ديگر	
را	هـم	که	درک	نمی	کند،	شـارع	مقدس	
می	آيـد	و	کمکـش	می	کنـد	تـا	بفهمـد	
بيـن	اين	افعال،	چه	افعالی	حسـن	اسـت	
و	چـه	افعالـی	قبيح؛	لـذا	از	نظر	متکلمان	
شـيعه	مثـل	خواجـه	نصيـر،	همـة	افعال	
ذاتـاً	حسـن	و	قبـح	دارنـد؛	يعنی	حسـن	
و	قبحشـان	در	مقـام	ثبوت،	ذاتی	اسـت	

حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه

حسن و قبح از دیدگاه 

خواجه نصير الدین طوسي
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نـه	شـرعی؛	يعنـی	اين	طور	نيسـت	که	
شـارع	بيايـد	فعلـی	را	حسـن	بکنـد	و	
بشـود	حسـن	يـا	قبيـح	بکنـد	تا	بشـود	
قبيـح.	به	قول	اشـاعره	آنچه	آن	خسـرو	
کند	شـيرين	بـود،	صحيح	نيسـت	بلکه	
آنچـه	را	شـيرين	بود،	خسـرو	کند.	پس	
خـدای	 کـه	 حقيقـی	 خسـروی	 حتـی	
سـبحان	هسـت،	بر	اسـاس	اين	حسـن	
ذاتـی	افعـال	يا	قبـح	ذاتی	افعـال	عمل	
می	کنـد.	ايـن	به	لحـاظ	ثبوتـی	و	ذاتی	
بـود.	عقـل	بشـر	حسـن	و	قبح	هايـی	
مثـل	حسـن	عدالـت	و	قبـح	ظلـم	را	
درک	می	کنـد	و	بعضـی	مصاديق	را	هم	

بـه	مـدد	شـرع	می	فهمـد.

مدعای اشاعره دربارۀ مسألۀ 
حسن و قبح

		مدعـای	اشـاعره	کـه	البتـه	خواجه	آن	
را	نمی	پذيـرد	ايـن	اسـت	کـه:	»کل	ما	
امـر	الشـارع	بـه	فهـو	حسـن	فـکل	مـا	
نهـی	عنـه	فهـو	قبيـح«؛	يعنـی	آنچـه	
کـه	شـارع	امر	می	کند	می	شـود	حسـن	
و	آنچـه	کـه	شـارع	از	آن	نهـی	می	کند	
می	شـود	قبيـح؛	لـذا	»و	لو	ال	الشـرع	لم	
يکـن	حسـن	و	ال	قبـح«،	اگـر	شـرعی	
نبـود	ديگـر	حسـن	و	قبحـی	هـم	نبود	
	تعالـی		بمـا	نهـی		 »حتـی		ولـو	أمـر	اهللَّ
عنـه	النقلـب	القبيـح	إلـی	الحسـن«؛	
يعنی	اگر	شـارع	مقدس	مثـاًل	از	چيزی	
نهـی	کـرد	و	بعـداً	بـه	همـان	چيـز	امر	
کـرد،	همـان	قبيـح	می	شـود	حسـن.	

خواجـه	می	گويـد	مـا	اين	نظـر	را	قبول	
نداريـم	بلکـه	»کل	مـا	هـو	حسـن،	امر	
الشـارع	بـه«؛	يعنـی	هـر	چيـزی	کـه	
عقـاًل	حسـن	اسـت،	شـارع	بـه	آن	امر	
می	کنـد	نـه	آنچـه	که	شـارع	امـر	کرد،	
می	شـود	حسـن	و	يـا	آنچه	را	کـه	نهی	
کـرد،	می	شـود	قبيـح.	سـخن	خواجـه	

عکـس	ديدگاه	اشـاعره	اسـت.			

معنای اول حسن و قبح: 
کامل و نقص

ايـن	مطلب	را	هـم	بايد	اضافـه	کرد	که	
قوشـچی	در	شـرحی	که	بر	تجريد	دارد،	
توضيـح	می	دهد	که	حسـن	و	قبح	سـه	

معنـا	دارد	)البتـه	خواجـه	به	ايـن	مطلب	
اشـاره	نکـرده	اسـت(.	می	گويـد	مـا	دو	
معنايـش	را	قبـول	داريـم	کـه	عقلی	انـد	
امـا	يك	معنـا	را	قبول	نداريـم	که	عقلی	
باشـد.	يکـی	از	آن	دو	معنـای	حسـن	و	
قبـح	که	عقلی	هسـتند	و	از	نظر	اشـاعره	
هـم	قابـل	قبول	انـد،	حسـن	و	قبـح	بـه	
معنـای	کمـال	و	نقص	اسـت.	مثاًل	العلم	
حسـن؛	يعنی	علـم	کمال	اسـت.	الجهل	
قبيـح؛	يعنـی	جهـل	نقـص	مـی	آورد	و	
قبيح	اسـت.	اين	معنای	از	حسـن	و	قبح	
را	عقـل	می	فهمـد	و	در	ايـن	جـا	بيـن	
اشـاعره	و	عدليـه	کـه	معتزلـه	و	اماميه	

باشـند	اختالفی	نيسـت.

معنای دوم حسن و قبح: 
مالمئت و منافرت

	قوشـچی	اضافـه	می	کنـد	کـه	يـك	
حسـن	و	قبـح	ديگـر	داريـم	کـه	بـه	
غـرض	 منافـرت	 و	 مالئمـت	 معنـای	
و	 غـرض	 بـا	 موافقـت	 يعنـی	 اسـت؛	
مخالفت	با	غرض.	حسـن	اسـت؛	يعنی	
موافـق	بـا	غـرض	اسـت.	قبيح	اسـت؛	
يعنـی	مخالـف	بـا	غـرض	اسـت.	ايـن	
معنـای	حسـن	و	قبـح	را	هـم	عقـل	
می	فهمـد.	اشـاعره	در	ايـن	امـر	هـم	
اختالفـی	بـا	اماميـه	و	عدليـه	ندارنـد.

معنای سوم حسن و قبح:
 مدح و ذّم

اشـاعره	معتقدنـد	امـا	حسـن	و	قبـح	به	
معنـای	چيـزی	کـه	مـدح	و	ذّم	بـه	آن	
تعلـق	پيـدا	می	کنـد،	يـا	ثـواب	و	عقاب	
بـه	آن	تعلـق	می	گيـرد،	از	آن	چيزهايی	
اسـت	که	ثبوتًا	و	اثباتًا	کار	شـرع	اسـت؛	
يعنـی	از	يـك	طـرف	اگر	قرار	اسـت	به	
فعلـی	مـدح	يـا	ثـواب	تعلق	پيـدا	کند	و	
از	سـوی	ديگـر،	اگـر	بناسـت	بـه	فعلی	
ايـن	 در	 بگيـرد،	 تعلـق	 عقـاب	 يـا	 ذّم	
مـوارد	مادامـی	که	شـارع	مقـدس،	امر	
و	نهيـی	دربـارة	آن	افعـال	نيـاورد،	هيچ	
مـدح	و	ذّمـی	بـه	آن	افعـال	تعلـق	پيدا	
نمی	کنـد؛	يعنـی	خـود	فعـل	ذاتًا	تـا	امر	
شـارع	بـه	آن	تعلـق	پيـدا	نکند،	حسـن	
نمی	شـود؛	حـاال	چـه	مـا	بدانيـم	و	چـه	

تـا	نهـی	 بـه	هميـن	صـورت	 ندانيـم.	
شـارع	بـه	آن	تعلـق	پيـدا	نکنـد،	ايـن	
فعـل	قبيح	نمی	شـود؛	يعنی	تنهـا	وقتی	
امـر	شـارع	مثاًل	به	سـرقت	يـا	هر	فعل	
قبيـح	ديگـری	تعلق	پيدا	کـرد،	آن	فعل	
مـی		شـود		قبيـح	يـا	فقـط	در	صورتـی	
کـه	امـر	شـارع	بـه	فعـل	عبـادت	تعلق	
پيـدا	کـرد،	می	شـود	حسـن.	حـاال	اگـر	
شـارع	مقـدس	عبـادت	را	نهی	کـرد	يا	
امـر	کرد	بـه	سـرقت،	»إنقلـب	األمر«؛	
يعنـی	حسـن	می	شـود	قبيـح	و	قبيـح	

می	شـود	حسـن.

نیاز عقل به رشع، در یافنت 
مصادیق حسن و قبح

ايـن	ديـدگاه	را	قبـول	ندارنـد؛	 اماميـه	
لـذا	هـم	معتقـد	بـه	حسـن	و	قبـح	ذاتی	
هسـتند	و	هـم	معتقـد	بـه	حسـن	و	قبح	
عقلـی.	بايـد	توجـه	داشـته	باشـيم	کـه	
مـراد	 عقلـی،	 می	شـود	 گفتـه	 وقتـی	
ايـن	نيسـت	کـه	عقـل	می	توانـد	همـة	
مصاديـق	حسـن	و	قبـح	را	درک	کنـد.	
نمی	توانـد	 کـه	 را	 مصاديـق	 از	 بعضـی	
درک	کنـد،	شـرع	کمکـش	می	کنـد	تـا	
آنهـا	را	بيابـد؛	لـذا	بـه	عبـارت	دقيق	تـر	
ايـن	طـور	بايد	گفت	که	از	نظـر	اماميه	و	
عدليه،	حسـن	و	قبـح	ذاتـاً	و	ثبوتاً	عقلی	
اسـت	امـا	اثباتـاً	عقلـی-	نقلـی	اسـت؛	
يعنـی	بـه	تعبيری	در	مقام	ثبوت،	حسـن	

از نظر
 امامیه و عدلیه
حسن و قبح 

ذاتاً و ثبوتاً
 عقلی است

 اما اثباتاً
 عقلی-نقلی 

است.
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و	قبـح	ذاتی	اسـت.	حتی	اگر	شـارع	هم	
نگويـد،	فعل	ذاتاً	حسـن	و	قبـح	دارد	اما	
در	مقـام	اثبات،	عقلی-	شـرعی	اسـت.	
عقـل	کلياتـی	مثـل	حسـن	عدالـت	و	
بعضـی	 می	کنـد،	 درک	 را	 ظلـم	 قبـح	
از	مصاديـق	را	هـم	درک	می	کنـد	امـا	
برخـی	ديگـر	از	مصاديـق	را	هـم	کـه	
بـه	 شـرع	 مـوارد	 ايـن	 در	 نمی	دانـد،	
کمـك	او	می	آيـد	و	او	را	راهنمايـی	و	

می	کنـد.		 ارشـاد	

استدالل اول خواجه بر ذاتی و 
عقلی بودن حسن و قبح

جنـاب	خواجـه	نصير	بـرای	اثبـات	اين	
مدعـا	و	نظريـه،	داليلـی	را	ذکـر	کـرده	
اسـت.	مثـاًل	يکـی	از	ايـن	اسـتدالل	ها	
ايـن	اسـت	کـه	می	گويـد	شـما	نـگاه	
کنيـد	بعضـی	از	افعـال	نزد	همـة	عقال	
قبيـح	اسـت	و	برخی	ديگـر	از	افعال	هم	
نـزد	همـة	عقـال	قبيح	و	ناپسـند	اسـت	
حتـی	نـزد	کسـانی	کـه	بـه	هيـچ	دين	
يـا	مذهبی	پايبند	نيسـتند	مثـل	براهمه	
که	شـريعت	را	قبـول	ندارند.	امـا	با	اين	
خـوب	 عدالـت	 کـه	 می	فهمنـد	 حـال	
اسـت	و	ظلـم	بـد	اسـت.	پـس	معلـوم	
می	شـود	حسـن	و	قبـح	ذاتـی	و	عقلـی	

اسـت	نه	شـرعی.	
امـا	خواجه	بـرای	اثبـات	مدعـای	خود،	
دليـل	 کوتـاه،	 جملـة	 يـك	 قالـب	 در	
ديگـری	ذکـر	کرده	که	خيلی	زيباسـت.

استدالل دوم خواجه بر ذاتی و 
عقلی بودن حسن و قبح

قلـم	خواجـه	در	تجريـد،	کوتـاه	ولـی	
پرمطلـب	و	عميـق	اسـت.	می	فرمايـد:	
»إلنتفائهمـا	مطلقـًا	لـو	ثبتًا	شـرعًا«.	با	
يـك	جمله	به	شـکل	قياس	اسـتثنايی	
اثبـات	می	کنـد	کـه	اگـر	حسـن	و	قبح	
شـرعی	باشـد،	حسـن	و	قبح	نه	شرعی	
خواهـد	بـود	و	نـه	عقلی؛	»لکـن	التالی	
باطـل	فالمقـدم	مثلـه«.	بـه	ايـن	علت	
کـه	اگر	کسـی		قبـول	کرد	که	حسـن	
و	قبـح	شـرعی	اسـت،	معنايـش	ايـن	
می	شـود	کـه	چـون	شـارع	گفتـه	ايـن	
فعـل	حسـن	اسـت،	می	شـود	حسـن	و	

چـون	گفته	قبيح	اسـت،	می	شـود	قبيح.	
خـوب	در	ايـن	صـورت	سـؤال	می	کنيم	
شـايد	شـارع	معاذاهلل	دروغ	گفته	و	قصد	
داشـته	مـا	را	بفريبـد.	شـما	در	مقابـل	
اين	سـخن،	حتمـًا	خواهيد	گفت	شـارع	
دروغ	 هرگـز	 خداسـت،	 کـه	 مقـدس	
کجـا	 از	 می	گويـد	 خواجـه	 نمی	گويـد.	
می	دانـی	کـه	دروغ	نمی	گويـد؟	ممکـن	
اسـت	قائـل	بـه	حسـن	و	قبـح	شـرعی	

اسـت	 گفتـه	 بگويـد	خداونـد	خـودش	
کـه	دروغ	نمی	گويـد.	خواجـه	در	جواب	
می	گويـد	شـايد	در	همـان	جـا	هـم	که	
هـم	 بـاز	 نمی	گويـد،	 دروغ	 می	گويـد	
دارد	دروغ	می	گويـد!	شـبيه	پارادوکـس	
دروغگـو	کـه	اگـر	کسـی	گفـت:	»کل	
خبـری	کاذب«،	آيـا	ايـن	اّدعـا،	خـود	
هميـن	گـزاره	را	هـم	شـامل	می	شـود	
يـا	نـه؟	اگـر	گفـت	مـن	هيـچ	دروغـی	
نمی	گويـم،	خـوب	هميـن	جملـه	ای	که	
گفتـه،	دروغ	اسـت	يـا	نـه؟	خصـم	در	

اينجـا	ناچار	اسـت	بگويـد	خداوند	دروغ				
نمی	گويـد؛	چـون	عقـل	حکـم	می	کنـد	
کـه	دروغ	قبيـح	اسـت.	پـس	حسـن	و	
بـه	 برمی	گـردد	 هـم	 شـرعی	 قبـح	
قبـح	عقلـی.	»إلنتفائهمـا«؛	 حسـن	و	
يعنـی	حسـن	و	قبـح	عقلـی	و	شـرعی	
مطلقـًا	 »مطلقـًا«؛	 می	شـود	 منتفـی	
يعنـی	هـم	عقلـی	و	هـم	شـرعی	»لـو	

ثبتـًا	شـرعًا«.

کارکردهای حسن و قبح 
خواجـه	بعـد	از	اينکه	حسـن	و	قبح	ذاتی	
و	عقلـی	را	اثبـات	می	کنـد،	در	مباحـث	
متعـددی	از	علـم	کالم	از	ايـن	قاعـده	

اسـتفاده	می	کنـد.

کارکردهای حسن و قبح در 
حوزۀ خداشناسی

	1-	در	بحث	هـای	خداشناسـی	می	گويد	
خداونـد	قبيح	انجـام	نمی	دهد:	»ال	يفعل	
القبيـح	و	ال	يخـل	بالواجـب«؛	يعنی	خدا	
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فعـل	قبيـح	انجـام	نمی	دهـد؛	بـه	ايـن	
دليـل	کـه	حسـن	و	قبح	ذاتی	اسـت.

		2-	خواجـه	در	بحث	هدايت	و	ضاللت؛	
بـه	معنای	اشـاره	بـه	خالف	حـق؛	يعنی	
راه	را	کج	نشـان	دادن	هـم	از	اين	قاعدة	
اساسـی	بهـره	می	بـرد.	مثـل	ايـن	کـه	
کسـی	به	آدمی	کـه	دنبال	يك	آدرسـی	
می	گـردد،	آدرس	را	اشـتباه	نشـان	دهد.	
مثاًل	خداوند	در	شـريعت	بـه	جای	اينکه	
طريـق	بهشـت	را	بـه	مـا	نشـان	دهـد،	
راه	جهنـم	را	بـه	مـا	نشـان	دهـد.	از	نظر	
خواجـه	چنين	چيـزی	غيرممکن	اسـت؛	
بـه	 حـق	 البـاس	 زيـرا	
خـالف	 راه	 و	 باطـل	
از	 دادن	 نشـان	
ی	 سو

خداونـــد	محـــال	
اسـت؛	بـه	ايـن	دليـل	
کـه	عقل	حکـم	می	کنـد	به	

قبـح	ايـن	فعل.		
3-	آيـا	خـدا	کـودک	را	عـذاب	می	کند؟	
خواجـه	پاسـخ	می	دهد	خير:	»أنـه	تعالی	
علـت	 ايـن	 بـه	 األطفـال«؛	 يعـذب	 ال	
کـه	قبيـح	اسـت.	شـايد	هيـچ	قاعـدة	
کالمـی	ای	وجـود	نداشـته	باشـد	کـه	به	
اندازة	حسـن	و	قبـح،	دارای	کارکردهای	

کالمـی	متعدد	باشـد.	
4-	حتـی	هميـن	مسـألة	تکليـف	هـم	
بـا	قاعـدة	حسـن	و	قبـح	عقلـی	پاسـخ	
اينکـه	چـرا	 صحيـح	خـود	را	می	يابـد.	
انسـان	ها	 و	 می	دهـد	 تکليـف	 خداونـد	
فهـم	 گـروی	 در	 می	کنـد،	 مکلـف	 را	

صحيـح	همين	قاعـده	اسـت.	خواجه	در	
پاسـخ	بـه	اين	بحثـی	که	امـروز	در	نظام	
حقـوق	مـدرن	مطـرح	اسـت	که	انسـان	
بايـد	حق	مـدار	باشـد	يـا	تکليـف	محور،	
»التکليـف	حسـن	الشـتماله	 می	گويـد	

لمصلحـه	ال	تحصـل	بدونـه«.
تکليف	حتماً	حسـن	اسـت؛	چـون	دارای	
مصلحت	اسـت؛	يعنی	اگر	گفتيم	انسـان	
مکلـف	اسـت	بـه	دليـل	اينکـه	تکليـف	
پشـتوانة	 يعنـی	 اسـت؛	 حسـن	 عقـاًل	
اسـت؛	 عقلـی	 قاعـدة	 تکليـف،	 حسـن	
لـذا	اگـر	کسـی	طرفـدار	عقالنيـت	خود	
بنياد	اسـت،	نبايـد	حق	محـوری	را	بدون	
تکليـف	نتيجـه	بگيـرد.	بايـد	تکليـف	را	
هـم	بپذيـرد؛	چـرا	کـه	تکليـف	هـم	از	
پشـتوانة	عقلـی	برخـوردار	اسـت؛	همان	

عقالنيـت	مسـتقل.	
اسـت؛	 حسـن	 تکليـف	 نمی	گوييـم	 	
چون	شـارع	مقـدس	گفته	اسـت؛	نخير.	
تکليف	حسـن	اسـت؛	بـه	ايـن	علت	که	

عقـل	می	گويـد	حسـن	اسـت.	
5-	خواجـه	می	فرمايـد	لطـف	هم	واجب	
اسـت:	»اللطف	واجـب	لتحصيل	الغرض	
بـه«.	لطف	بـه	اين	معنـا	کـه	خداوند	به	
وسـيلة	آن،	مکلـف	را	بـه	طاعت	نزديك	
کنـد	و	از	معصيت	دور	کنـد،	عقاًل	واجب	
اسـت.	امـا	نـه	بـه	ايـن	معنـا	کـه	مـا	
بخواهيـم	بـرای	خداونـد	تعييـن	تکليف	
کنيـم	و	بگوييـم	ای	حـق	تعالـی!	بايـد	
بـه	ما	لطـف	کنی؛	زيـرا	در	ايـن	صورت	
ف	و	خداوند	می	شـود	 مـا	می	شـويم	مکلِـّ

ف.	ايـن	طور	نيسـت. مکلَـّ
اينکـه	گفتـه	می	شـود	»واجـب«،	مـراد	
واجـب	 نـه	 اسـت	 اهلل«	 »عـن	 واجـب	
»علـی	اهلل«.	نـه	ايـن	کـه	ما	واجبـی	را	
بـر	خداونـد	تحميل	کنيـم	بلکـه	منظور	
اسـت	کـه		کمـال	خـدا،	واجـب	 ايـن	
الوجـود	بودن	خـدا	و	حکمت	خـدا	اقتضا	
می	کنـد	کـه	ايـن	گونـه	باشـد.	حتمـاً	و	
بالضـروره	هم	هميـن	طور	اسـت؛	يعنی	
حتمـاً	خداونـد	لطـف	می	کند.	نـه	اينکه	
مـا	بـرای	خداونـد	تعييـن	تکليـف	کنيم.
6-	آيـا	بـر	خداونـد	جايـز	اسـت	کـه	بر	
مـا	الـم	و	درد	و	رنـج	وارد	کنـد؟	خواجـه	
می	گويـد:	»بعـض	االلـم	قبيـح	و	بعضه	

حسـن«.	بعضـی	از	الم	ها	حسـن	و	نيکو	
اسـت	و	برخـی	ديگـر	قبيـح	و	ناپسـند.	
در	ادامـه		توضيـح	می	دهـد	و	می	گويـد	
کـه	در	کجاهـا	حسـن	اسـت	و	در	کدام	
مـوارد	قبيح.	اينکه	چرا	بعضـی	از	دردها	
و	المها	حسـن	اسـت	و	بعضـی		ديگر	از	
آنهـا	قبيـح،	بـر	اسـاس	حسـن	و	قبـح	

می	شـود. تبيين	
بحــث	 کالمـی	 ديگـر	 بحـــث	 	-7
»عوض«	اسـت.	مسـأله	اين	اسـت	که	
اگـر	يـك	کسـی	باليی	سـر	شـخص	
ديگـری	بيـاورد	و	او	را	متضـّرر	کنـد	و	
تقصيـر	خـودش	هـم	نباشـد،	در	ايـن	
جـا	آيـا	خـدا	بايـد	عوضـش	را	بدهـد،	
حـاال	چـه	در	دنيـا	و	چـه	در	آخـرت؟	
خواجـه	می	فرمايـد	بلـه	خداونـد	بايـد	
عـوض	بدهـد	امـا	نه	بـه	ايـن	معنا	که	
خداونـد	بايـد	هـر	چـه	مـا	می	گوييـم	
انجـام	بدهد،	بلکه	بر	اسـاس	حسـن	و	
قبـح	از	خداونـد	حکيم،	جز	ايـن	انتظار	

نمی	رود.
8-	کارکرد	ديگر	مسـألة	حسـن	و	قبح	
عقلـی	و	ذاتـی،	در	مبحـث	»اصلـح«	
آشـکار	می	شـود.	سـؤال	اين	اسـت	که	
آيـا	خداونـد	بايـد	نظـام	اصلحـی	برای	
مـا	فراهـم	کنـد؟	خواجـه	می	فرمايـد:	
بلـه.	ايـن	پاسـخ	هم	بر	اسـاس	حسـن	

و	قبح	اسـت.	
همـان	طـور	کـه	مشـاهده	می	کنيـم	
بخـش	مهمـی	از	مباحث	خداشناسـی،	
مخصوصـًا	در	حـوزة	افعال	خـدا	مبتنی	
بـر	حسـن	و	قبـح	عقلـی	اسـت.	علت	
عمـدة	ناکامـی	و	ناتوانـی	اشـاعره	در	
ايـن	مباحـث،	عـدم	اعتقـاد	بـه	ايـن	
مبنای	اساسـی	اسـت.	بنـده	در	مواضع	
متعـددی	ديـده	ام	که	فخـر	رازی	ناچار	
شـده	حسـن	و	قبح	را	بپذيرد.	حسـن	و	
قبـح	را	نپذيرفتـه	اما	در	مـواردی	ناچار	

شـده	صغـرای	آن	را	قبـول	کند!	
مثـاًل	در	بحـث	بعثـت	انبيـاء	حتـی	در	
نصـب	امـام	بـه	همـان	معنايـی	کـه	
دليـل	 قائلنـد،	 سـنت	 اهـل	 عزيـزان	
عقلـی	مـی	آورد	کـه	مبتنـی	بر	حسـن	
و	قبـح	عقلی	اسـت	امـا	در	عيـن	حال	
حسـن	و	قبـح	عقلـی	را	انـکار	می	کند!	
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کارکردهای حسن و قبح در حوزۀ 
پیامربشناسی

بعـد	از	مباحـث	خداشناسـی،	خواجـه	در	
حـوزة	مباحث	نبوت	شناسـی	هـم	از	اين	
قاعـده	اسـتفاده	می	کند:	»البعثه	حسـنه	
تجريـد	 در	 فوائـد«.	 علـی	 الشـتمالها	
العقائـد	حـدود	ده	فايـده	بـرای	بعثـت	

انبيـای	الهـی	ذکر	شـده	اسـت.		
و	 حسـن	 چـون	 اسـت؛	 حسـن	 بعثـت	
قبـح	عقلـی	حکـم	می	کنـد	کـه	حسـن	
بعثـت	 ادامـه	وجـوب	 در	 البتـه	 اسـت.	
را	هـم	ذکـر	می	کنـد.	حتـی	در	بحـث	
لطـف؛	 »االمـام	 می	فرمايـد:	 امامـت	

فيجـب	نصبه	علـی	اهلل	تعالـی	تحصياًل	
للغـرض«.	نصب	امام	هم	واجب	اسـت؛	
چـون	لطـف	اسـت.	لطف	هـم	مصداق	
حسـن	و	قبـح	اسـت.	بنابراين	حسـن	و	
قبـح	عقلی	کارکردهـای	کالمی	فراوان	

و	متنوعـی	دارد.	

حسن و قبح عقلی و رضورت 
به کارگیری آن در مباحث روز

در	اينجـا	شايسـته	اسـت	بـه	رابطة	اين	
قاعـده	بـا	مباحـث	روز	هـم	اشـاره	ای	
بشـود.	در	واقـع	می	خواهم	طرح	مسـأله	
تأمـل	 بـه	 را	 محتـرم	 اسـاتيد	 و	 کنـم	
بيشـتر	در	ايـن	بـاره	وادارم	تـا	ديگـران	
را	 بنـده	 بحـث	 ايـن	 تکميـل	 در	 هـم	

يـاری	کننـد.	سـؤال	اين	اسـت	کـه	آيا	
می	شـود	از	حسـن	و	قبـح	عقلـی	ای	که	
خواجه	در	کالم	اسـتفاده	کـرده،	در	فقه	
و	علـوم	انسـانی	هـم	بهره	بـرد؟	منظور	
مـن	از	علـوم	انسـانی	در	اينجـا	بيشـتر	
علوم	انسـانی	رفتاری-	اجتماعی	اسـت.	
علـوم	انسـانی	رفتـاری-	اجتماعی	چند	

کار	انجـام	می	دهنـد:
	1-	انسـان	مطلوب	را	توصيف	می	کنند؛	
اقتصـادی	 انسـان	 اقتصـاد،	 در	 مثـاًل	
مطرح	می	شـود.	بـه	عنـوان	نمونه	وقتی	
فريدمـن	نظريـة	تابـع	مصـرف	را	بيـان	
می	کنـد،	نظريـه	اش	بـر	اسـاس	همـان	
انسـان	مطلوب؛	يعنی	انسـان	
اقتصـادی	اسـت.	در	مديريت	
هـم	انسـان	سـازمانی	مطـرح	
اسـت.	در	همة	علوم	رفتاری-
اجتماعی	يك	انسـان	متعارف	
و	مطلـوب	تعريـف	می	شـود.

را	 تحقق	يافتـه	 انسـان	 	-2 	
هـم	توصيف	می	کنند.	انسـان	
انسـانی	 هميـن	 تحقق	يافتـه	
اسـت	کـه	در	جامعـه	عينيـت	
پيـدا	کـرده	و	بـر	اسـاس	آمار	
و	 پيمايشـی	 تحقيقـات	 و	
آزمايشـگاهی	آن	را	شناسـايی	

می	کننـد.
3-	نقد	اين	انسان	محقق.	

4-	تغييـر	انسـان	محقـق	بـه	
هميـن	 از	 مطلـوب؛	 انسـان	
رو	بحـث	بايدهـا	و	نبايدهـا	و	
توصيه	هـا	در	علـوم	انسـانی	هـم	مطـرح	

اسـت.	
ــا	 ــه	آي ــت	ک ــن	اس ــأله	اي ــال	مس ح
می	توانيــم	از	حســن	و	قبــح	عقلــی،	
در	بخــش	توصيه	هــا؛	يعنــی	تغييــر	
ــوب	 ــان	مطل ــه	انس ــق	ب ــان	محق انس
هــم	اســتفاده	کنيــم؟	يــا	حتــی	توصيف	
ــد	در	حســن	و	 ــوب	می	توان انســان	مطل
قبــح	بــه	مــا	کمــك	کنــد؟	بــه	نظــرم	
می	توانــد.	مــا	می	توانيــم	از	حســن	
ــش	 ــانی،	در	بخ ــوم	انس ــح	در	عل و	قب
ــوب	و	همچنيــن	 توصيــف	انســان	مطل
ــه	 ــق	ب ــان	محق ــر	انس ــش	تغيي در	بخ

ــم.	 ــتفاده	کني ــوب	اس ــان	مطل انس

کارکرد حسن و قبح عقلی در 
حوزۀ فقه

در	 می	خواهـم	 بنـده	 چطـور؟	 فقـه	 در	
اينجـا	يـك	مثالی	بزنم	کـه	البته	ممکن	
اسـت	خيلـی	از	مراجـع	با	ايـن	مثال	من	
موافق	نباشـند.	مـا	در	فقه	بحثـی	داريم	
تحـت	عنـوان	ديـه.	ديـه	در	مصاديـق	
متعـدد،	تفـاوت	دارد.	در	يك	مواردی	هم	
يکسـان	است.	غير	از	آن	تفاوت	هايی	که	
بيـن	دية	زن	و	مـرد	وجـود	دارد،	در	يك	
جاهايـی	هـم	حکم	ديه	ثابت	و	يکسـان	
اسـت.	مثـاًل	اگـر	کسـی	انگشـت	های	
کسـی	را	قطع	کند،	يك	دية	مشـخصی	
دارد.	سـؤال	ايـن	اسـت	اگر	يك	کسـی	
انگشـتانش	 ايـن	 بـا	 زندگيـش	 تمـام	
بچرخـد	و	آن	انگشـتش	خيلـی	برايـش	
مهـم	و	حياتـی	باشـد؛	بـه	طـوری	که	از	
طريـق	کار	بـا	آن	امـرار	معـاش	می	کند	
و	خـرج	خانـواده	اش	را	در	مـی	آورد.	البته	
درسـت	است	که	از	دسـت	دادن	انگشت	
ناراحت	کننـده	 و	 دردنـاک	 بـرای	همـه	
اسـت	اما	بسـياری	از	مـردم	لزومـاً	خرج	
زندگيشـان	را	از	طريـق	يـك	انگشـت	
خـاص	تحصيـل	نمی	کننـد.	عقـاًل	فرق	
اسـت	بيـن	کسـی	کـه	بـا	قطـع	شـدن	
دسـت				 از	 درآمـدش	 منبـع	 انگشـتش،	
مـی	رود	بـا	کسـی	کـه	قطـع	انگشـت،	
از	نظـر	مالـی	او	را	دچـار	ضـرر	بزرگـی	
نمی	کنـد.	در	ايـن	مـوارد	چـه	کار	بايـد	
کـرد؟	بـا	توجـه	بـه	اينکـه	در	روايـات،	
دية	قطع	انگشـت	مشـخص	شده	است،	
بنـده	معتقـدم	بـر	اسـاس	حسـن	و	قبح	
عدالـت	مصداقـش	 اصـل	 کـه	 عقلـی	
اسـت،	می	تـوان	مبحثـی	را	در	فقـه	بـاز	
کـرد	تحـت	عنـوان	»مـازاد	بـر	ديـه«؛	
يعنـی	بگوييـم	ديـه	در	مـواردی	يـك	
انـدازه	و	مقـدار	ثابت	و	مشـخصی	دارد	
و	در	مـوارد	ديگـر	هم،	انـدازة	متغييری	
دارد	کـه	نامـش	را	»مـازاد	بـر	ديـه«	
می	تـوان	نهـاد.	ايـن	مـازاد	بـر	ديـه	بر	
اسـاس	حسـن	و	قبـح	تعريف	می	شـود	
عـرف	 را	 مبلغـش	 و	 مصـداق	 کـه	
می	توانـد	تعييـن		کنـد.	بنابرايـن	بحـث	
حسـن	و	قبـح	عقلـی	در	علـم	فقـه	هم	
			 می	توانـد	مفيـد	و	مؤثـر	واقـع	شـود.	

بخش مهمی از 
مباحث خداشناسی، 

مخصوصاً در حوزة افعال 
خدا مبتنی بر حسن و قبح 
عقلی است. علت عمدة 
ناکامی و ناتوانی اشاعره 

در این مباحث، عدم اعتقاد 
به این مبنای اساسی 

است.
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خواجـه	نصيـر	گاهـی	در	حـل	برخـی	مسـائل	رياضـی	بـه	
مبانی	فلسـفی	متوسـل	شـده	و	گاهـی	در	حل	برخی	مسـائل	
فلسـفی	از	رياضيـات	اسـتفاده	کـرده	اسـت.	يـك	مـورد	از	
ايـن	نـوع	اخيـر،	کاری	اسـت	کـه	خواجـه	نصير	در	رسـاله	ای	
راجـع	بـه	قاعـده	الواحـد	اليصـدر	عنـه	اال	الواحـد	می	کنـد.	
آقـای	رشـدی	راشـد	در	مقالـه	ای	تحقيقـی	کـه	پيرامـون	آن	
نوشـته	و	مـن	در	کتاب	دانشـمند	طوس	ترجمه	کردم،	نشـان	
می	دهـد	کـه	چطـور	خواجـه	نصيـر	با	تمسـك	به	ايـن	قاعده	
در	واقـع	بـه	يـك	معنی	فصلـی	از	رياضيات	را	شـروع	می	کند	
يـا	الاقـل	کاری	را	کـه	قبـال	شـروع	شـده،	به	يـك	نقطه	ای	
پيشـرفته	می	رسـاند	کـه	ما	امروزه	بـه	آن	حسـاب	ترکيبات	يا	

می	گوييـم. 	)combinatorics(ترکيبيـات
کاری	کـه	خواجه	نصيـر	در	آنجا	انجام	داده،	
محاسـبات	 يـك	طـرف	 از	 دارد؛	 تاثيـر	 دو	
رياضـی	را	انجـام	می	دهـد	تـا	ببينـد	مثـال	
ترکيبـات	دو	بـه	دوی	يـك	تعـداد	عنصـر	
فرمول	هايـی	 از	 بعضـی	 و	 چندتـا	می	شـود	
بدسـت	 می	شناسـيم،	 امـروزه	 مـا	 کـه	 را	
مـی	آورد.	از	طـرف	ديگـر	ايـن	عـددی	کـه	
به	دسـت		آمـده،	از	تعـداد	موجوداتـی	که	در	
متافيزيـك	الزم	دارد،	کمـی	تجـاوز		کـرده	
و	بـا	آن	نمی	خوانـد.	يعنـی	در	ايـن	مراتـب	
بدسـت	 عـدد	 تعـدادی	 صـدور	 مختلـف	
می	آيـد	کـه	متناظـر	بـا	ايـن	اعـداد،	موجود	
واقعـی	در	جهان	شناسـی	قدما	وجـود	ندارد.
بحثـی	کـه	مـن	امـروز	دارم،	راجـع	به	يك	
سـخنی	 يـك	 آن	 و	 اسـت	 ديگـر	 مسـأله	
اسـت	کـه	خواجـه	نصيـر	در	يکـی	از	آثـار	
ايـن	 موضـوع	 می	گويـد.	 ناشـناخته	اش	

اثـر،	تناهـی	ابعـاد	اسـت.	يکـی	از	مميزه	هـای	فکـر	قديـم	
به	خصـوص	فکر	يونانی	-الاقل	در	فکر	کالسـيك	ارسـطويی	

و	نـه	نوافالطونی	هـا-	اين	اسـت	کـه	اين	هـا	از	بی	نهايت	دل	
خوشـی	نداشـتند.	بی	نهايـت	بـرای	يونانی	ها	متـرادف	با	عدم	
تعيـن	و	عـدم	تشـخص	هيـات	واحـد	اسـت.	جهـان	فيزيکی	
يونانی	هـا	نيـز	جهانـی	متناهـی	بوده	اسـت.	الکسـاندر	کوئيره	
 from the closed for	معروفـش	کتـاب	مقدمـه	در
infinit univers 	تعريفـات	مختلفـی	از	انقـالب	علمـی	
از	آن	حوادثـی	کـه	در	قرن	هـای	شـانزدهم	و	هفدهم	ميالدی	
در	اروپـا	رخ	داد،	مـی	آورد.	او	از	قـرن	پانزدهـم	شـروع	می	کند	
و	معتقـد	اسـت	بهتريـن	تعريـف	اين	اسـت	که	مـا	بگوييم	در	
ايـن	دو	سـه	قـرن،	آن	جهان	متناهـی	تبديل	به	يـك	کيهان	

بی	نهايـت	شـد.
مـادی	 عالـم	 ارسـطويی	 فالسـفه	 بـرای	 عمدتـا	 به	هرحـال	
ايـن	 می	کردنـد	 سـعی	 و	 بـوده	 متناهـی	
تناهـی	را	بـا	يك	سـری	برهان	ثابـت	کنند.	
ايـن	براهيـن	عمومـا	در	کتاب	های	فلسـفی	
مـا	آمـده	و	در	هـر	کتـاب	تعدادشـان	کـم	و	
زيـاد	می	شـود.	يکـی	از	معروف	تريـن	ايـن	
براهيـن،	برهـان	سـلمی	اسـت.	ابـن	سـينا	
تنهـا	برهانـی	کـه	در	اشـارات	بـرای	اثبـات	
اسـت.	 برهـان	 هميـن	 مـی	آورد،	 تناهـی	
بخـش	کوتاهـی	کـه	ابن	سـينا	در	اشـارات	
بـه	ايـن	برهان	پرداخته،	نسـبتا	گنگ	اسـت	
و	شـارحان	دربـاره	آن	بسـيار	سـخن	گفتند.	
حـدود	يـك	قـرن	و	نيـم	بعـد	از	ايـن	سـينا	
نـام	 بـه	 	 ناشـناخته	 وفيلسـوفی	 دانشـمند	
حسـام	الديـن	سـاالر،	رسـاله	ای	در	تقريـر	
زندگی	نامـه		 دارد.	 سـينا	 ابـن	 برهـان	 ايـن	
نبـود	و	فکـر	 اواخـر	روشـن	 تـا	هميـن	 او	
می	کردنـد	معاصـر	خواجـه	نصيـر	بـوده	امـا	
مـن	ثابـت	کردم	کـه	در	اواسـط	قرن	ششـم	هجـری	زندگی	
می	کـرده	اسـت.	وی	در	ايـن	رسـاله	برهـان	ابـن	سـينا	را	بـه	

عدد بي نهایت از نگاه 

خواجه نصيرالدین طوسي

دکتر معصومي همداني

بسیاری از آنچه به عنوان 
پارادوکس نماهای نظریه 
مجموعه ها معروف است، 
بر این اساس هستند که 
چگونه ما بطور شهودی 
می دانیم یک مجموعه 

زیرمجموعه دیگری است 
اما از راه تناظر یک به 
یک نتیجه می گیریم 
عددشان یکی است.
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گونـه	ای	تقريـر	کـرده	کـه	بـرای	همـه	قابـل	فهـم	و	مجاب	
باشـد.	 کننده	

ادعـای	حسـام	الدين	سـاالر	در	ابتدای	اين	رسـاله	اين	اسـت	
کـه	می	خواهـد	ايـن	رسـاله	را	طـوری	تقرير	کند	کـه	هرکس	
ذره	ای	از	علـم	منطـق	و	از	علم	ديگری	اطالع	نداشـته	باشـد،	

به	درسـتی	ايـن	برهان	متقاعد	شـود.	
قضيـه	 قضيـه،	 تعريـف	 بـه	 می	کنـد	 الديـن	شـروع	 حسـام	
شـرطيه،	تالـی،	مقـدم،	مفهـوم	اسـتثنای	مقـدم	يـا	همـان	
وضـع	مقـدم	و	اسـتثنای	نقيـض	تالـی	يـا	همـان	رفـع	تالی.	
مثال	هايـی	نيـز	مـی	آورد	کـه	چگونـه	از	وضـع	مقـدم،	وضـع	
تالـی	نتيجـه	می	شـود	يـا	از	رفـع	تالـی	رفـع	مقـدم	گرفتـه	
می	شـود.	سـپس	اسـتدالل	ابن	سـينا	را	به	صورت	سـه	قضيه	
شـرطی	بيـان	می	کنـد	کـه	تالـی	هرکـدام	از	آن	هـا،	مقـدم	
قضيـه	بعـدی	اسـت	و	بعـد	می	گويد	چـون	نادرسـتی	تالی	آن	
قضيـه	سـوم	يا	آخر	مسـلم	اسـت،	بنابراين	مقدم	قضيه	سـوم	
غلـط	از	آب	درمی	آيـد	و	چـون	مقـدم	قضيه	سـوم،	تالی	قضيه	
دوم	اسـت،	بنابرايـن	تالـی	ايـن	قضيـه	نيـز	غلـط	درمی	آيـد	
و	از	نادرسـتی	تالـی	قضيـه	دوم،	نادرسـتی	مقـدم	آن	نتيجـه	
می	شـود	و	همينطـور	می	رسـيم	بـه	قضيـه	اول	کـه	تالی	آن،	
همـان	مقـدم	نادرسـت	قضيـه	دوم	اسـت	و	ازنادرسـتی	آن،	
مقـدم	قضيـه	اول	غلـط	می	شـود.	قضيـه	اول	ايـن	اسـت	که	
»بعـد	نامتناهـی	ممکن	اسـت«.	بنابراين	نادرسـتی	اين	قضيه	
آشـکار	شـده	و	ثابـت	می	شـود	کـه	بعـد	نامتناهـی	ممکـن	
 r نيسـت.	چيـزی	شـبيه	مجموعـهp  q و		q  r		و	

. p	:دهـد	می	نتيجـه	کـه	 s	و	s
برهان	سلمی	به	صورت	يك	برهان	خلفی	است	که	ابتدا	فرض	
می	کنيم	حرف	کسانی	که	معتقدند	بعد	نامتناهی	ممکن	است،	
بعد	 آن	 در	 که	 عالمی	 اين	 در	 صورت	 اين	 در	 باشد.	 صحيح	
از	 و	 می	گيريم	 نظر	 در	 را	 نقطه	 يك	 است،	 ممکن	 نامتناهی	
اين	نقطه	دو	خط	متقاطع	فرض	می	کنيم	که	اينها	طبق	فرض	
بايد	نامتناهی	باشند.	پس	يك	سر	مشترک	دارند	ولی	در	ادامه	

نامتناهی	هستند.	معموال	در	کتاب	های	فلسفی	گفته	می	شود	
می	توان	 می	شوند،	 دور	 هم	 از	 خط	 دو	 اين	 همچنانکه	 که	
خطوطی	بين	آن	ها	قرار	داد.	اين	خطوط	دائما	بزرگ	می	شوند	
اما	نمی	توانند	بی	نهايت	بزرگ	شوند	برای	اين	که	اين	خطوط	به	
اصطالح	محصور	بين	حاصرين	هستند	يعنی	دو	سرشان	بين	
اين	دو	خط	قرار	دارد.	محصور	حاصرين	نيز	نمی	تواند	نامتناهی	
اصل	می	پذيرند.	 به	صورت	 اينها	 که	 است	 اين	چيزی	 باشد.	
يك	اصل	خدشه	ناپذير	اين	است	که	می	گويند	آدم	عاقل	اين	
نامتناهی	 را	قبول	دارد	که	»محصور	بين	حاصرين	نمی	تواند	
(	همين	اصل	است.	قضيه P	همين	 s(	قضيه	اين	باشد«.
قضيه	است	که	»اگر	بعد	نامتناهی	داشته	باشيم	می	توانيم	در	
آن	دو	خط	تصور	کنيم	که	اين	دو	خط	همچنان	از	هم	دور	
بين	 دور	شوند	می	توانيم	 از	هم	 اين	دو	خط	 وقتی	 می	شوند.	
اينها	خطوطی	رسم	کنيم	که	هر	کدام	به	اندازه	يك	واحد	از	
خط	قبلی	بزرگتر	باشد«.	اين	استدالل	اصلی	ابن	سيناست	که	
شايد	يك	دليل	اين	که	حسام	الدين	ساالر	و	خواجه	احساس	
که	يك	کم	گنگ	 است	 اين	 دارد	 توضيح	 به	 نياز	 که	 کردند	
است.	هم	می	شود	از	اين	استدالل	به	خصوص	جمله	آخرش	
نتيجه	گرفت	که	برهان	ابن	سينا	روی	اين	پايه	است	که	هر	
يك	از	خطوطی	که	در	نظر	می	گيريم	يك	بعد	متناهی	که	به	
مقدار	متناهی	از	خط	قبل	بزرگتر	است	و	اين	ديگر	نمی	شود	
بی	نهايت	شود.	لب	حرف	ابن	سينا	تقريبا	همين	است.	عبارت	
محصور	بين	حاصرين	نامتناهی	است.	اين	جمله	الاقل	در	ابن	

سينا	وجود	ندارد.	
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حسام	الدين	ساالر	سعی	می	کند	اين	استدالل	را	کمی	
دقيقتر	کند.	اين	استدالل	در	آخر	به	اين	جا	می	رسد	که	
اين	خط	نامتناهی	نمی	تواند	باشد.	حاال	فرض	کنيم	اين	
اما	 داشتيم.	 که	 	 s آن	 طبق	 باشد	 درست	 استدالل	
آخرين	خط،	 يا	 اين	خطوط	 نبودن	 متناهی	 از	 چه	طور	
متناهی	بودن	اين	ها	را	نتيجه	بگيريم؟	به	نظر	می	آيد	
يك	استدالل	ساده	هندسی	است	که	مثلثی	يك	ضلعش	
متناهی	است	و	آن	دو	تای	ديگر	هم	بايد	متناهی	باشند.	
و	 نبودند	 راضی	 استدالل	 نوع	 آن	 از	 اين	ها	 ولی	ظاهرا	

سعی	می	کنند	استدالل	را	کمی	شسته	رفته	تر	کنند.	
رساله	ای	از	خواجه	نصير	باقی	مانده	که	تنها	يك	نسخه	
از	آن	وجود	دارد	و	در	کتابشناسی	های	خواجه	نصير	هم	
به	او	نسبت	داده	نشده	است.	نسخه	ای	هم	که	در	ترکيه	
وجود	دارد،	اوراقش	به	هم	ريخته	و	من	هر	کاری	کردم	
نظر	 به	 چون	 کنم	 مرتب	 را	 رساله	 اين	 نتوانستم	 آخر	
می	رسد	وسطش	مطلبی	هست	که	در	هيچ	جا	نمی	توان	
جايش	داد.	اول	هم	ندارد.	فقط	در	حاشيه	آخرش	نوشته	
از	خواجه	نصيرالدين	طوسی	است	 اين	رساله	 شده	که	
ولی	می	آيد	به	اين	که	از	خواجه	نصير	باشد.	دليل	ديگری	

اين	 در	 کتابشناسی	ها	 در	 نداريم.	 حاشيه	 اين	 از	 غير	
موضوع	رساله	ديگری	نسبت	داده	شده	که	به	کلی	غير	

از	اين	رساله	است.	
اعظمش	 قسمت	 چون	 است	 جالبی	 رساله	 رساله	 اين	
رساله	 متن	 در	 است.	 ساالر	 الدين	 حسام	 رساله	 همان	
هم	هيچ	اشاره	ای	به	حسام	الدين	ساالر	نيست.	فقط	در	
آخر	رساله	اين	عبارت	هست	که	اين	جوری	همان	حرف	
حسام	الدين	ساالر	می	شود	ولی	عبارت	های	رساله	عينا	
از	عبارت	های	حسام	الدين	گرفته	شده	با	برخی	تغييرات.	
رساله	 برخالف	 و	 است	 ديگری	 چيز	 رساله	 ادعای	 اما	

حسام	الدين	ساالر	به	قصد	توضيح	عبارت	شيخ	الرئيس	
در	اشارات	نوشته	نشده	بلکه	به	قصد	رد	نظر	ابوالبرکات	
بغدادی	نوشته	شده	که	اين	برهان	را	قبول	نداشته	است.	
فيلسوفی	 بغدادی	 ابوالبرکات	 می	دانيد	 که	 همان	طور	
يهودی	بوده	که	در	اواخر	عمر	مسلمان	می	شود	و	کتاب	
مهمی	به	نام	الکتاب	المعتبر	دارد	که	آرايش	آرای	خالف	
عرفی	است	يعنی	در	بسياری	از	مسائل	مهم	بخصوص	
فالسفه	 متعارف	 آرای	 خالف	 حرفهايی	 طبيعيات	 در	
مشائی	می	زند.	خواجه	نصير	در	اين	رساله	با	لحن	بسيار	
تحقير	آميزی	از	ابوالبرکات	ياد	می	کند.	درحالی	که	مثال	
قياس	 اشکال	 به	 راجع	 که	 آنجا	 االقتباس	 اساس	 در	
صحبت	می	کند،	ابوالبرکات	را	ستايش	می	کند	که	آمده	
جدول	 در	 و	 کرده	 بندی	 دسته	 را	 منطقی	 مطالب	 اين	
گذاشته	است.	اين	رساله	خطاب	به	آدمی	است	که	ظاهرا	
خيلی	مريد	ابوالبرکات	بوده	و	خواجه	نصير	می	خواهد	به	
او	بفهماند	که	اين	مرشد	تو	حتی	چيزهای	خيلی	بديهی	
را	 نمی	رسيده	و	می	گويد	من	يك	مسأله	ای	 به	عقلش	
که	قبال	حسام	الدين	ساالر	به	بهترين	وجه	صورتبندی	
نتيجه	 اين	 ابوالبرکات	 دهم	 نشان	 تا	 می	نويسم	 کرده	

بديهی	را	نمی	توانسته	بگيرد.
ابوالبـرکات	در	کتـاب	المعتبـر	در	
بيشـتر	براهينـی	که	مشـائيان	بر	
تناهـی	ابعـاد	آورده	انـد	از	جملـه	
برهـان	سـلمی،	تشـکيك	کرده	
و	درسـت	عکـس	حـرف	آن	هـا	
را	می	زنـد.	آن	هـا	می	گفتندتصور	
بعـد	نامتناهـی	کار	وهـم	اسـت	
کـه	 می	کنـد	 ثابـت	 عقـل	 و	
نيسـت.	 ممکـن	 متناهـی	 بعـد	
ابوالبـرکات	می	گويـد	ايـن	وهـم	
يـك	 نمی	توانـد	 کـه	 اسـت	
چنيـن	خـط	نامتناهـی	را	تصـور	
کنـد	امـا	ايـن	بعـد	هـم	متناهی	
اسـت	و	هـم	نامتناهـی؛	بـه	اين	
معنـا	متناهی	اسـت	کـه	هرچه	در	
وهـم	شـما	می	گنجـد	بايـد	متناهـی	باشـد	و	از	ايـن	نظر	
نامتناهـی	اسـت	که	هيـچ	جايی	نيسـت	که	شـما	نتوانيد	
ايـن	عمـل	را	ادامـه	ندهيد	زيـرا	هر	خطی	که	بکشـيد،	
بکشـيد.	 می	توانيـد	 را	 آن	 از	 بزرگتـر	 خـط	 يـك	 بـاز	
درسـت	اسـت	کـه	حـرف	ابوالبـرکات	برخـالف	حـرف	
ابـن	سيناسـت	ولی	در	واقـع	می	خواهد	بگويـد	اين	خط	
بالقـوه	نامتناهـی	اسـت	و	عمـال	بـه	تـه	آن	نمی	رسـيم	
و	بنابرايـن	بـه	نامتناهـی	دسـت	نمی	يابيـم	ولـی	هـر	
زمـان	کـه	بخواهيـم	می	توانيم	بـه	آن	اضافـه	کنيم.	در	
واقـع	يـك	تصور	هندسـی	اسـت.	بـه	هرحـال	يکی	از	
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تعارض	هـای	بـزرگ	علـم	قديـم	هميـن	تناهی	گری	شـان	در	
طبيعيـات	و	هندسـه	بـوده	کـه	يك	هندسـه	نامتناهی	اسـت.
يکـی	از	اصـول	هندسـه	اقليدسـی	ايـن	اسـت	کـه	يك	خط	

را	هرچـه	بخواهيـد	می	توانيـد	ادامـه	دهيد.	
اگـر	عالم	متناهی	باشـد،	ته	آن	بـه	ته	عالم	
برخـورد	می	کنـد.	چـون	عالم	شـان	 ديگـر	
متناهـی	بود.	حتـی	بعدها	آمدنـد	ابعادش	را	
هـم	انـدازه	گرفتند	کـه	چقدر	می	شـود	و	به	

يـك	شـعاع	معينـی	هـم	رسـيدند!
يـك	اصـل	ديگر	اين	بـوده	که	شـما	به	هر	
مرکـزی	می	توانيـد	يـك	دايـره	بزنيـد.	اگر	
عالـم	متناهی	باشـد	و	شـعاع	دايـره	بزرگتر	
از	انـدازه	عالـم	باشـد،	شـما	می	توانيـد	آن	
دايـره	را	رسـم	کنيد.	اين	اصل	منشـأ	خيلی	
از	کارهـا	شـده	مثـال	ابـن	هيثـم	می	گفـت	
بنابرايـن	مـکان	وقوع	اشـياء	هندسـی	نبايد	
خـارج	از	ايـن	عالم	خارجی	باشـد.	ابن	هيثم	
می	گويـد	ايـن	اشـياء	را	در	قوه	خيال	رسـم	
می	کنيـم	و	نـه	در	عالـم	خـارج.	مفهومـی	

کـه	اين	جـا	ابوالبـرکات	عرضـه	می	کند	همين	اسـت	
کـه	ايـن	خـط	به	ايـن	معنا	متناهی	اسـت	کـه	هرچه	
بخواهيـم	می	توانيـم	امتـدادش	دهيـم	و	هيـچ	جايی	
نيسـت	کـه	بايسـتد.	درحالـی	کـه	ابـن	سـينا	به	يك	
متناهـی	بالفعـل	فکـر	می	کـرد	کـه	همـه	اش	يکجـا	

داده	شـده	باشد.
خالصـه	ايـن	که	خواجـه	نصير	می	آيـد	و	عين	همان	
اسـتدالالت	حسـام	الدين	را	با	قـدری	دقت	در	برخی	
نـکات	تکـرار	می	کنـد.	ايـن	دقـت	در	آنجاسـت	کـه	
رابطـه	بيـن	طـول	دو	خـط	را	بـه	رابطه	بيـن	دو	عدد	
تبديـل	می	کنـد	کـه	متناظر	بـا	دو	مجموعه	هسـتند.	
نکتـه	اصلـی	صحبـت	مـن	ايـراد	مقـدری	اسـت	که	
خواجـه	جـواب	می	دهـد.	ايـراد	ايـن	اسـت	که	شـما	
می	گوييـد	اگـر	تعـداد	واحدهـای	اين	خط	بـی	نهايت	
بی	نهايـت	 نيـز	 خـط	 آن	 واحدهـای	 تعـداد	 شـود،	
چيـز	 مـورد	 در	 را	 عـدد	 مـا	 کـه	 درحالـی	 می	شـود	
متناهـی	بـه	کار	می	بريـم	و	در	مـورد	چيـز	نامتناهـی	

نمی	تـوان	از	عـدد	صحبـت	کـرد.
در	بسـياری	از	براهيـن	قدمـا	بـه	خصـوص	در	همين	
يـا	مسـاله	رد	جـزء	 ابعـاد	 تناهـی	 مسـاله	رد	عـدم	
اليتجـزی،	خلطـی	ميـان	دو	مفهـوم	تسـاوی	طـول	
دو	چيـز	و	تناظـر	يـك	بـه	يـك	بيـن		آن	هـا	صورت	
گرفتـه	اسـت	امـا	در	اين	حرفـی	که	خواجـه	نصير	در	
اين	جـا	می	زنـد،	آن	خلـط	واقع	نشـده	بلکـه	عدد	يك	
مجموعـه	از	راه	مقايسـه	آن	بـا	يـك	مجموعـه	ديگر	
تعريـف	می	شـود.	عبـارت	خواجه	اين	اسـت:	حاال	که	

معلـوم	شـد	کـه	بـه	ازای	هـر	واحـدی	کـه	در	يـك	چيـزی	
پيـدا	می	شـود،	واحـدی	در	چيـز	ديگـر	پيـدا	می	شـود،	معلوم	
می	شـود	کـه	عـده	يکـی	از	ايـن	دو	تـا	عينـا	عـده	ديگـری	
اسـت	زيـرا	از	دو	حالـت	خـارج	نيسـت؛	يـا	
واحدهايـی	کـه	در	هـر	دو	مجموعـه	گـرد	
اگـر	 نامتناهـی.	 يـا	 انـد	 متناهـی	 آمده	انـد	
هـم	 بـا	 اينهـا	 شـك	 بـی	 باشـد	 متناهـی	
مسـاوی	انـد	و	اگـر	تعـدد	هرکـدام	از	ايـن	
شـمار	 باشـد،	 متناهـی	 غيـر	 جماعـت	 دو	
صفتـی	 چنيـن	 کـه	 نامتناهـی	 واحدهـای	
داشـته	باشـند،	درسـت	شـمار	واحدهای	آن	

مجموعـه	نامتناهـی	ديگـر	اسـت.
يعنـی	دو	مجموعـه	نامتناهـی	را	بـا	هـم	از	
طريـق	تناظر	يك	بـه	يك	مقايسـه	می	کند	
بـدون	اين	کـه	وارد	مفهـوم	طـول	و	بزرگـی	
يکـی	از	آن	ديگری	شـود	و	می	گويد	شـرط	
تسـاوی،	در	واقـع	وجـود	يـك	رابطـه	يـك	
بـه	يك	اسـت	بيـن	دو	مجموعه.	پـس	اين	
شـرط	کـه	در	مـورد	مجموعه	هـای	متناهی	
نيـز	 نامتناهـی	 درسـت	اسـت،	در	مـورد	مجموعه	هـای	

است. درسـت	
بسـياری	از	آنچـه	بـه	عنـوان	پارادوکس	نماهـای	نظريـه	
مجموعه	هـا	معـروف	اسـت،	بـر	ايـن	اسـاس	هسـتند	که	
يـك	مجموعـه	 می	دانيـم	 بطـور	شـهودی	 مـا	 چگونـه	
زيرمجموعـه	ديگـری	اسـت	امـا	وقتـی	از	راه	تناظر	يك	
بـه	يـك	باهـم	مقايسـه	کنيـم	بايـد	نتيجـه	بگيريـم	که	
عددشـان	يکـی	اسـت	مثـال	مجموعـه	اعـداد	طبيعـی	و	
مجموعـه	اعـداد	زوج	را	فـرض	کنيـد.	در	برابـر	هـر	عدد	
طبيعـی	يـك	عـدد	زوج	هسـت	و	بنـا	برايـن	از	راه	تناظر	
يـك	بـه	يـك	عـدد	ايـن	دو	مجموعـه	يکـی	اسـت	ولی	
شـهود	مـا	می	گويـد	مجموعـه	اعـدادزوج	زيرمجموعـه	
اعـداد	طبيعـی	اسـت.	ظاهـرا	يکـی	از	اولين	کسـانی	که	
چنيـن	مقايسـه	ای	کـرده	و	دو	تـا	مجموعـه	را	بـا	هـم	
مقايسـه	کـرده	گاليلـه	اسـت.	او	می	گويد	مـا	از	بی	نهايت	
سـردرنمی	آوريم	و	بی	نهايـت	يـك	حکـم	ديگـری	دارد.
در	واقـع	آن	آدم	هايـی	کـه	ايـراد	می	گرفتنـد	کـه	ما	عدد	
را	بـه	بی	نهايـت	نمی	توانيـم	نسـبت	دهيـم،	از	يك	چنين	

مبنايـی	حرکـت	می	کردند.
نکتـه	پايانـی	اين	کـه	مـا	بايـد	از	فضـای	ذهنـی	خودمان	
بياييـم	و	فکـر	نکنيـم	کـه	رسـائلی	کـه	قدمـا	 بيـرون	
از	 بسـياری	 زيـرا	 اسـت	 تکـراری	 غالبـا	 می	نوشـتند،	
حرف	هـای	تـازه	در	حواشـی	و	شـروح	زده	می	شـد	و	مثل	
امـروز	ما	مقالـه	جداگانه	ای	نمی	نوشـتند.	ديديم	در	همين	
رسـاله	خواجـه	کـه	قسـمت	عمـده	آن	عيـن	حرف	هـای	
			 حسـام	الدين	سـاالر	اسـت،	مطالب	تازه	ای	بيان	شـد.		

خواجه گاه در حل برخی 
مسائل ریاضی

 به مبانی فلسفی
 متوسل شده

 و گاهی در حل برخی 
مسائل فلسفی از 

ریاضیات استفاده کرده 
است. 
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و	 حضوری	 »علم	 مقاله	 اين	 موضوع	
علم	حصولی	از	منظر	خواجه	نصيرالدين	
خيلی	 مطلب	 اين	 است.	 طوسی«	
جهت	 اين	 از	 است؛	 کلی	 و	 گسترده	
الهی	که	 فقط	علم	حضوری	را	در	علم	
است،	 مهم	 بسيار	 مسائل	 از	 يکی	 واقعًا	
بررسی	می	کنم.	به	طور	کلی	مسئلة	علم	
در	فلسفة	اسالمی	که	امروزه	به	عنوان	
آن	 از	 می	توان	 اسالمی	 اپيستمولوژی	
کارهای	 و	 دارد	 اهميت	 بسيار	 کرد،	 ياد	
شده	 انجام	 آن	 دربارة	 عميقی	 و	 ژرف	
است.	اما	متأسفانه	ما	هنوز	کتابی	دربارة	
اپيستمولوژی	اسالمی	يا	نظرية	معرفت	
و	 باشد	 در	اسالم،	آن	طور	که	شايسته	
نظريات	را	به	خوبی	مطرح	و	بيان	کند	
خيلی	کم	داريم	يا	اصاًل	نداريم.	مسائل	
در	 حضوری	 علم	 مخصوصًا	 مختلفی	
است.	 شده	 کار	 فراوان	 اسالم	 عالم	
مسئلة	 مسائل،	 از	 بسياری	 گرة	 حل	
علم	حضوری	بود	که	در	غرب	اخيراً	کار	

شده	ولی	آن	طور	که	به	طور	مداوم	و	
متمادی	در	فلسفه	اسالمی	بر	روی	آن	
کار	شده	و	مخالفتها	و	ايرادهای	زيادی	
در	غرب	مطرح	 است،	 آن	شده	 دربارة	
علم	 دربارة	 بويژه	 مسأله	 اين	 نشده.	
الهی	بيشتر	خودش	را	نشان	می	دهد.	

غزالی و طرح مبحث علم 
حضوری

غزالی	 ايرادهای	 و	 با	حمالت	 ما	 همة	
ابن	سينا	 بر	 بر	عليه	فالسفه،	خصوصًا	
و	 حمالت	 اين	 هستيم.	 آشنا	 فارابی	 و	
اشکال	ها	در	حّدی	بود	که	حتی	آنها	را	
تکفير	کرد	ولی	در	نهايت	نتيجة	خوبی	
در	ايران	داشت.	البته	غزالی	ايرانی	بود	
و	ايرانی	ها	از	او	استفاده	کردند	اما	هيچ	
بر	 نگرفتند	 قرار	 او	 تاثير	 تحت	 وقت	
خالف	اهل	سنت	که	تا	به	امروز	تحت	
تاثير	غزالی	هستند	ولی	از	نکات	مفيد	
و	مطالب	سودمندی	که	غزالی	داشت،	

فخر	 همچنين	 و	 شد	 استفاده	 خوبی	 به	
رازی	هم	اشکاالتی	به	ابن	سينا	کرد	که	
خواجه	نصير	در	عين	حال	که	به	خوبی	
آن	ها	 از	 گفته،	 پاسخ	 را	 اشکاالت	 آن	

استفاده	هم	کرده	است.
بنابراين	با	اينکه	غزالی	فالسفه	را	تکفير	
کرد،	اما	نوآوری	هايی	در	نظرية	معرفت	
دارد.	ابتکار	او	اين	است	که	برای	اولين	
است.	 کرده	 بحث	 ذوقی«	 »علم	 از	 بار	
غزالی	در	رسالة	المنقذ	من	الضالل،	علم	
می	کند.	 بررسی	 فالسفه	 ديدگاه	 از	 را	
علل	 شناخت	 فالسفه	 ديدگاه	 از	 علم	
امور	است؛	يعنی	اگر	شناخت	لّمی	داشته	
باشيم	و	شی	را	به	علتش	بشناسيم،	اين	
کلی	 و	 ضروری	 شناخت	 ما،	 شناخت	
خواهد	بود.	ولی	از	نظر	غزالی	اين	نوع	از	
ادراک،	باالترين	نوع	ادراک	نيست	بلکه	
شناخت	باالتری	هم	داريم.	مثاًل	طبيب	
می	داند	که	ُسکر	چيست	و	به	چه	علتی	
آدم	مست	می	شود	اما	مادامی	که	شراب	

دکتر غالمرضا اعوانی

علم حضوري و علم حصولي 

از دیدگاه خواجه نصيرالدین طوسي
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نخورده	باشد،	علم	ندارد	که	مستی	يعنی	
دربارة	 است	 مثال	 يك	 فقط	 اين	 چه؟	
شراب	 برود	 کسی	 اينکه	 نه	 ذوقی	 علم	
بخورد	تا	ببيند	علم	ذوقی	چگونه	علمی	
بخواهيد	 اگر	 شما	 مثاًل	 اينکه	 يا	 است!	
قند	 حال	 به	 تا	 که	 کسی	 برای	 را	 قند	
نخورده	است	تعريف	کنيد،	اين	تعريفات	
و	توضيحات	شما	برای	او	فايده	ای	ندارد	
و	با	اين	روش	شما،	او	هرگز	شيرينی	و	
حالوت	قند	را	تجربه	نخواهد	کرد.	تنها	
زمانی	می	تواند	واقعًا	بفهمد	شيرينی	قند	
چگونه	است	که	خودش	آنرا	در	دهانش	

بگذارد	و	حضوراً	طعمش	را	بچشد.		

استقبال سهروردی و خواجه 
نصیر، از آموزۀ علم حضوری

علم	 نام	 به	 معرفتی	 نوع	 يك	 بنابراين	
ذوقی	داريم.	سهروردی	اين	نوع	معرفت	
را	فوراً	گرفت	و	در	طبقه	بندی	ای	که	از	
علوم	ارائه	کرد،	جای	داد؛	يعنی	حکمت	
ذوقی	را	فوق	حکمت	بحثی	قرار	داد	و	
بحثی.	 علم	 و	 ذوقی	 علم	 به	 شد	 قائل	
علم	 و	 علم	حضوری	 دربارة	 سهروردی	
همين	 است.	 کرده	 بحث	 خيلی	 ذوقی	
فخر	 با	 ارتباط	 در	 نصير	 خواجه	 را	 کار	
اشکال	 خيلی	 رازی	 فخر	 کرد.	 رازی	
می	کند	ولی	ببينيد	خواجه	چقدر	استفاده		
او	 اعتراض	های	 و	 ايرادات	 از	 می	کند	
سيناست	 ابن	 مخالف	 فخر	 اينکه	 با	
اثر	 شارح	 و	 سينا	 ابن	 موافق	 خواجه	 و	
اوست،	ولی	در	اين	جا	از	ابن	سينا	عدول	
می	کند	و	برخی	از	نظريات	فخر	رازی	و	

سهروردی	را	می	پذيرد.

علم خداوند به موجودات
زيادی	 مسائل	 خداوند	 علم	 مورد	 در	
موجودات،	 به	 خداوند	 آيا	 است.	 مطرح	
قبل	از	وجود	آنها	علم	دارد	يا	نه؟	عالم	
علم	 از	 آمده	 پديد	 حکما،	 نظر	 طبق	
نکته	برسد،	 اين	 به	 اگر	کسی	 خداست.	
به	بهرة	بسيار	مهمی	از	حکمت	رسيده	
پديد	 خداوند	 علم	 از	 چطور	 عالم	 است.	
آمده	است؟	تمام	نظريات	حکمای	يونان،	
در	 اسالمی	 متکلمان	 و	 اسالم	 حکمای	
اين	مسأله	مشترک	است	که	اصل	عالم	

و	پيدايش	عالم	از	علم	است.	بدون	علم	
اصاًل	خلقت	و	آفرينش	امکان	ندارد	و	

اين	خيلی	مهم	است.
وجود	 از	 قبل	 موجودات	 به	 خداوند	 آيا	
آن	ها	علم	دارد؟	اگر	علم	دارد،	علم	او	
چگونه	است؟	علم	او	حضوری	است	يا	
علم	 اشياء،	 به	 خدا	 علم	 آيا	 حصولی؟	
فرق	 تفصيلی؟	 علم	 يا	 است	 اجمالی	
است؟	 کدام	 تفصيلی	 و	 اجمالی	 بين	
يا	 ايجاد	 از	 پيش	 معلوم	 يا	 علم	 متعلِّق	
خلق	عالم،	چگونه	تقرر	دارد؟	آيا	اتحاد	
دارد	يا	اتحاد	ندارد؟	ما	در	مورد	خواجه	
و	ابن	سينا	اين	مسائل	را	می	بينيم.	آيا	
خداوند	به	جزئيات	علم	دارد	يا	نه؟	اگر	
علم	دارد،	با	وجود	اينکه	جزئی	در	حال	
جزئی،	 در	 تغيير	 آيا	 حال	 است،	 تغيير	
نه؟	 يا	 می	شود	 ذات	 در	 تغيير	 موجب	
علم	خداوند	تابع	است	يا	متبوع؟	همة	
اين	مسائل	از	لحاظ	فلسفی	مهم	است.	

دسته بندی نظریات مربوط به 
علم حق از منظر مالصدرا

مالصدرا	اين	موارد	را	به	خوبی	خالصه	
را	 علم	 نظريات	 مالصدرا	 است.	 کرده	

چهار	 به	 را	 دسته	 هر	 و	 دسته	 دو	 به	
هشت	 بنابراين	 می	کند.	 تقسيم	 گروه	
دارد.	 وجود	 زمينه	 اين	 در	 نظريه	 نوع	
طور	 به	 را	 آراء	 اين	 صدرالمتألهين	

بيان	 معادش	 و	 مبدأ	 کتاب	 در	 اختصار	
کرده	است.	مالصدرا	در	کتاب	»المبدا	و	
المعاد«،	همة	نظريه	ها	دربارة	علم	الهی	
و	 داده	 قرار	 بررسی	 و	 تحقيق	 مورد	 را	
همة	نظريات	را	به	دو	دسته	تقسيم	کرده	
و	هر	دسته	را	به	چهار	گروه	که	مجموعًا	
نظريات	 اين	 نظريه.	 هشت	 می	شود	
را	 علم	 که	 کسانی	 نظر:	 از	 عبارتند	
منفصل	از	ذات	می	دانند؛	يعنی	برای	آن	
نوعی	تقرر	خارج	از	ذات	قائل	هستند	و	
دستة	دوم	کسانی	که	علم	را	منفصل	از	
ذات	نمی	دانند.	هر	کدام	از	اين	دو	دسته	
هم	به	چهار	گروه	دسته	بندی	می	شوند.

اين	مسئله	 اروپائيان	هم	گاهی	 بين	 در	
به	 آنها	 ميان	 از	 من	 که	 شده	 مطرح	
استاد	 و	 فلسفه	 بزرگ	 عالم	 ولفسن،	
هاروارد	اشاره	می	کنم.	ولفسن	در	مورد	
تفسيری	که	از	مثل	افالطون	شده،	يك	
تمام	 است.	 نوشته	 مفيدی	 بسيار	 مقالة	
دسته	 دو	 به	 را	 افالطون	 مثل	 شارحان	
اين	 در	 نظريه	 نوع	 دو	 می	کند.	 تقسيم	
را	می	گويد	 دارد	که	يکی	 تفاسير	وجود	
يعنی	 	)extradeic( اکستراديت	
برون	ذات.	بنا	بر	اين	تفسير،	مثل	خارج	
اينتراديت	 در	 هم	 يکی	 و	 است	 ذات	 از	
)intradeic(؛	يعنی	درون	ذات	است.	
بوده	 نخوانده	 را	 مالصدرا	 آثار	 ولفسن	
ولی	باالخره	سخنش	تا	حّدی	به	نظر	او	
نزديك	است.	البته	در	اينجا	تفاوت	هايی	
هم	وجود	دارد	که	نمی	خواهم	به	آن	ها	

بپردازم.	
منفصل	 را	 علم	 که	 گروه	هايی	 از	 يکی	
از	ذات	می	دانند،	معتزله	هستند.	معتزله	
از	 که	 معدوماتی	هستند	 ثبوت	 به	 قائل	
ازل،	ثبوت	و	تقرر	دارند	و	ما	نمی	دانيم	
کجا؟	قائل	به	معدوماتی	هستند	که	ثابتند	
نکرده	اند.	 پيدا	 خارجی	 وجود	 هنوز	 و	

اين	ها	را	معدومات	ثابت	می	گويند.	
جمله	 از	 عرفا	 از	 بعضی	 نظر	 دوم،	 نظر	
مالصدرا	 بيان	 اين	 می	باشد.	 عربی	 ابن	
است	که	قائل	به	اعيان	ثابته	هستند	که	
در	علم	حق	پيش	از	وجود	خارجی	اشيا،	
قائل	 از	وجود	 پيش	 دارند.	 ثبوت	علمی	
به	ثبوت	علمی	اند.	به	نظر	ابن	عربی	اشيا	
پيدا	می	کنند،	قبل	 در	علم	حق	شيئيت	

مالصدرا نظر خواجه 
طوسی را جزء نظر کسانی 

آورده که معتقدند علم 
خداوند عین وجودات 

خارجی است؛ 
یعنی خواجه قائل است به 
اینکه علم خداوند اضافة 

اشراقیه است و موجودات 
را ابداع می کند.
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از	اينکه	وجود	پيدا	کنند.	به	اين	نوع	از	
علم،	ثبوت	علمی	می	گويند.	مال	صدرا	
از	ابن	عربی	نقل	می	کند	 بيانی	را	 يك	
گرفته	 مکیة	 فتوحات	 	357 باب	 از	 که	
ابن	 جا	 آن	 ثابته.	 اعيان	 باب	 در	 شده	
عربی	می	گويد	که:	»اعیان الممکنات 
و  مرئیة  و  رائیة  عدمها  حال  فی 
و  ثبوتیة  برویة  مسموعة  و  سامعة 
يعنی	 لها وجود«؛	 ما  و  ثبوتی  سمع 
از	وجود،	در	حال	 اعيان	ممکنات	پيش	
هم	 می	بينند	 هم	 ثبوت،	 حال	 در	 عدم،	
هم	 و	 می	شنوند	 هم	 می	شوند.	 ديده	
آن		ها	 رؤيت	 اين	 اما	 می	شنوند	 شنيده	
وجودی	نيست	بلکه	ثبوتی	است.	هنوز	
در	 را	 مطلب	 اين	 نکرده	اند.	 پيدا	 وجود	
آية	 تفسير	 فصوص	هم	گفته	است.	در	
أََرْدناُه  إِذا  لَِشيْ ٍء  َقْولُنا  »إِنَّما  قرآنی	

وقتی	 ما	 َفیَُکوُن؛  ُکْن  لَُه  نَُقوَل  أَْن 
چيزی	را	اراده	کنيم،	همين	قدر	به	آن	
موجود	 بی	درنگ	 »باش«،	 می	گوييم:	
می	شود.	سورة	نحل،	آية	40«،	می	گويد:	
می	گويند	 چيزی	 دربارة	 را	 له«	 »نقول	
يعنی	 بشنود؛	 تا	 باشد	 داشته	 که	سمعی	
اشيا	مخاطب	حق	و	مخاطب	قول	ُکن	
و	 دارند	 سمع	 اصطالح،	 به	 و	 هستند	

اطاعت	می	کنند.	
دسته	سوم	کسانی	اند	که	قائل	به	انفصال	
اين	معلومات	هستند.	اين	گروه،	از	قائلين	

به	مثل	افالطونی	هستند	که	می	گويند	
متعلقات	علم	حق	تعالی،	صور	خارجية	
قائم	به	ذات	و	خارج	از	ذات	هستند	و	به	
تعبير	مالصدرا:	»صور خارجیه قائمة 
عن  و  تعالی  عنه  منفصلة  بذواتها 
االشیاء و هی المثل األفالطونیة«.	
نظر	چهارم	که	متعلق	به	خواجه	است،	
به	 غير	از	نظر	ابن	سينا	است	که	بعداً	

آن	اشاره	خواهد	شد.		
نظر	چهارم	هم	به	بيان	مالصدرا	است	
نظر،	 اين	 المعاد«.	 و	 »المبدا	 کتاب	 در	
علم	 می	گويند	 که	 است	 کسانی	 قول	
خدا	عين	وجود	خارجی	است؛	علم	خدا	
من	و	شما	را	هم	که	اينجا	نشسته	ايم	
آيينة	 و	 دفتر	 ما	 يعنی	 می	شود؛	 شامل	

علم	خدا	هستيم.
علم	 که	 است	 اين	 چهارم	 قول	 پس	
خدا	عين	وجودات	خارجی	است:	»کما	
اختار	شيخ	االشراقی	و	متابعه	کالمحقق	
الطوسی	و	شارح	التلويحات	و	العالمة«.
قائـل	هسـتند	 آن	دسـته	ای	کـه	 امـا	
بـه	اين	کـه	معلومـات	و	
متعلـق	علـم	حق،	
از	ذات	 منفصل	
بلکه	 نيسـت	
بـه	 متصـل	
ذات	اسـت.	ايـن	
چهـار	 هـم	 گــروه	

دسـته	هسـتند.
نـظـــر	اول	از	آن	کسـانی	اسـت	کـه	
معتقدنـد	ذات	بـا	صـور	عقليـه	اتحـاد	
دارد؛	يعنـی	قائـل	بـه	اتحـاد	عاقـل	و	
معقول	انـد	و	می	دانيـم	کـه	ابـن	سـينا	
سـخت	بـا	ايـن	نظريـه	مخالف	اسـت	
ايـن	ديـدگاه	 آنـرا	مسـخره	کـرده.	 و	

منسـوب	بـه	فرفوريـوس	اسـت.
نظر	دوم	قول	کسانی	است	که	می	گويند	
به	ذات	است.	 قائم	 اما	 علم،	غير	ذات	
اين	ظاهر	کالم	شيخين؛	يعنی	فارابی	
به	 حق	تعالی	 علم	 که	 سيناست	 ابن	 و	
بر	ذات	می	دانند	نه	عين	 زائد	 را	 اشياء	
ذات.	البته	دليل	آنرا	هم	خواهيم	گفت.	
علم	حق	را	صور	مرتسمه	می	دانند.	اين	
مورد	 خيلی	 مرتسمه	 صور	 اصطالح	
در	 مرتسم	 را	 صور	 اين	 است.	 بحث	

و	 ذات	 معلول	 اما	 ذات	 به	 قائم	 و	 ذات	
متأخر	از	ذات	می	دانند.	اين	بسيار	مهم	
است.	معلول	ذات	نه	عين	ذات.	اين	نظر	
ابن	سيناست	که	خواجه	نصير	از	اين	نظر	
عدول	می	کند	به	واسطة	چند	ايرادی	که	

بر	اين	نظريه	گرفته	است.	
که	 است	 کسانی	 سخن	 سوم	 نظر	
معتقدند	ذات	خداوند	همان	علم	اجمالی	
چه	 که	 نگفته	 مالصدرا	 اشياست.	 به	

کسانی	به	اين	ديدگاه	معتقدند.
که	 است	 کسانی	 آن	 از	 چهارم	 قول	
امور،	 از	 بعضی	 به	 خداوند	 معتقدند	
از	 ديگر	 بعضی	 به	 و	 دارد	 اجمالی	 علم	
آنها	علم	تفصيلی	دارد؛	به	اين	معنا	که	
همان	 که	 اول	 صادر	 به	 نسبت	 خداوند	
و	 دارد	 تفصيلی	 علم	 است،	 اول	 عقل	
دارد.	 اجمالی	 علم	 موجودات	 بقية	 به	
مالصدرا	نگفته	است	که	چه	کسانی	به	

اين	ديدگاه	قائل	هستند.

ابن سینا و کیفیت علم الهی
و	 االشـارات	 کتـاب	 در	 سـينا	 ابـن	 	
التنبيهـات،	علـم	را	ايـن	طـور	تعريـف	
أن	 الشـیء	هـو	 اسـت:	»ادراک	 کـرده	
يکـون	حقیقتـة متمثلة	عنـد	المدرک	
يشـاهدها	مـا	به	يـدرک«.	علـم	عبارت	
اسـت	از	ادراک	عقلـی	که	در	آن	حقيقت	
شـی	متمثـل	می	شـود	نـزد	مـدرک	بـه	
طـوری	کـه	مـدرک	می	توانـد	آنـرا	آن	
گونـه	کـه	هسـت	ادراک	کنـد.	تمثـل	
در	ايـن	جـا	دارای	دو	اصطـالح	اسـت.	
يکـی	تمثـل	مثـال	عقلی	اسـت	و	يکی	
هـم	ارتسـام	صـور	ارتسـاميه.	امـا	صور	
ارتسـاميه	را	نبايـد	بـه	معنـای	انطبـاع	
گرفـت.	خواجـه	نصيـر	اشـاره	می	کنـد	
کـه	ارتسـام	بـه	معنـای	انطبـاع	نيسـت	
بلکـه	همـان	تمثـل	عقلی	اسـت؛	يعنی		
ادراک	حقيقت	شـیء	اسـت	بدون	اينکه	
الزمـة	انطبـاع	باشـد	و	نظريـة	شـبح	را	
هـم	رد	می	کنـد.	خداوند	به	خـود	و	لوازم	
ذات	بـه	طـور	تفصيلی	علـم	دارد	اما	اين	
علـم،	علـم	حضوری	اسـت	اما	به	اشـياء	
علـم	دارد	از	طريق	صور	مرتسـمه.	پس	
علـم	حق	تعالی	به	اشـياء	حصولی	اسـت	
و	ايـن	چيـزی	اسـت	کـه	خواجـه	نصير	

علم عبارت است 
از ادراک عقلی که 

در آن حقیقت شیء 
متمثل می شود نزد 
مدرک به طوری که 
مدرک می تواند آنرا 
آن گونه که هست 

ادراک کند. 
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نمی	پذيـرد. را	 آن	
ابن	سـينا	فيلسـوف	بسـيار	دقيقی	است	
و	مباحـث	را	کاماًل	اسـتداللی	و	منطقی	
طـرح	می	کنـد.	ابـن	سـينا	يـك	کتـاب	
از	ده	کتـاب	منطـق	 بيـش	 الهيـات،	و	
دارد؛	يعنـی	پشـتوانة	کتـاب	الهيـات	او	
ده	جلـد	منطـق	اسـت.	بنـده	در	اينجـا	
تـا	 می	خوانـم	 را	 اسـتداللش	 مقدمـات	

اصـل	اسـتدالل	او	معلـوم	شـود.		

علم فعلی و انفعالی
اينکـه	صورت	هـای	معقـول	بـر	 يکـی	
دو	قسـم	اند.	صـور	معقـول	يـا	از	خـارج	
گرفتـه	شـده	اند	مثـل	اينکـه	بنـده	اآلن	
ايـن	ليـوان	را	می	بينـم	و	بـه	آن	علـم	
پيـدا	می	کنـم؛	يعنـی	اول	بايـد	ليوانـی	
در	خـارج	وجـود	داشـته	باشـد	تـا	مـن	
بتوانـم	نسـبت	بـه	آن	علـم	و	آگاهـی	
پيـدا	کنم.	ايـن	نوع	علم	را	علـم	انفعالی						
می	نامنـد.	در	برخـی	مـوارد	هـم	صورت	
معقـول،	فعلـی	اسـت	مثـل	مهندسـی	
خـودش	 خانـه،	 نقشـة	 طراحـی	 بـرای	
در	 و	 را	می	سـازد	 در	ذهنـش	صورتـی	
عالـم	خـارج	از	ذهـن،	خانـه	بـر	اسـاس	
همان	صـورت	ذهنی	سـاخته	می	شـود.	
بـه	عبـارت	ديگـر	وجـود	خارجـی	تابـع	
صـورت	ذهنـی	اسـت.	مثـل	علـم	خـدا	
که	از	اشـياء	گرفته	نشـده	اسـت.	در	علم	
فعلـی،	صـورت	عقلی	علت	بـرای	وجود	
خارجـی	اسـت	برخـالف	علـم	انفعالـی	
اسـت.	 ذهنـی	 صـورت	 معلـول	 کـه	
حـال	سـؤال	ايـن	اسـت	کـه	علـم	خدا	
علـم	فعلی	اسـت	يـا	انفعالی؟	ابن	سـينا	
می	گويـد	علـم	خـدا،	علـم	فعلی	اسـت؛	
يعنـی	علـم	خـدا	علت	بـرای	وجـودات	
خارجـی	اسـت	نـه	اينکـه	از	موجـودات	

خارجـی	گرفتـه	شـده	باشـد.				
سـپس	علـم	فعلـی	و	انفعالـی	را	بـه	دو	
نـوع	تقسـيم	می	کند:	ذاتـی	و	غير	ذاتی.	
پـس	در	واقـع	چهـار	نـوع	علـم	داريـم.	
1-	علـم	فعلی	ذاتی	2-	علـم	فعلی	غير	
ذاتـی	3-	علـم	انفعالی	ذاتـی	و	4-	علم	

انفعالـی	غيـر	ذاتی.	
علـم	فعلـی	ذاتـی	در	عيـن	اينکـه	فعلی	
اسـت؛	به	ايـن	معنا	کـه	از	اشـياء	گرفته	

نشـده	اسـت	و	علت	اسـت	برای	اشياء،	
نـدارد.	 ذات	 از	 غيـر	 علتـی	 و	 سـبب	
وقتـی	می	گويـد	ايـن	علم	فعلـی،	ذاتی	
اسـت	به	ايـن	معناسـت	که	خـدا	برای	
شـناخت	اشـياء،	به	علتی	خـارج	از	ذات	
نيـاز	نـدارد؛	بـر	خـالف	مـا	انسـان	ها.	
علـم	مهندس،	درسـت	اسـت	کـه	علم	
فعلـی	اسـت	و	علـت	وجود	خانه	اسـت	
امـا	ذاتـی	نيسـت؛	بـه	ايـن	دليـل	کـه	
طبـق	نظـر	حکمـای	قديـم	و	برخالف	
نظـر	اپيستمولوژيسـت	های	جديد،	علم	
او	از	طريـق	عقـل	فعـال	کـه	همـان	
واهـب	صـور	اسـت	گرفتـه	شـده.	پس	
علـم	خداونـد،	علـم	ذاتی	اسـت؛	يعنی	
علتـی	خـارج	از	ذات	ندارد.	قسـم	سـوم	
علـم	انفعالـی	ذاتـی	اسـت	کـه	چنيـن	
علمـی	اصـاًل	وجـود	نـدارد.	امـا	قسـم	
چهـارم،	علـم	انفعالی	غير	ذاتی	اسـت؛	
زيـرا	معلوماتـی	که	ما	کسـب	می	کنيم	
از	اشـياء	گرفتـه	شـده	اند	و	از	آن	جهت	
غيـر	ذاتـی	اسـت	کـه	از	طريـق	علـل	
خارجـی	ماننـد	عقل	فعال	به	مـا	افاضه	

می	شـود.	
ابـن	سـينا	دربـارة	مراتـب	علـم	هـم	
ماننـد	علـم	فعلـی	ذاتـی	و	علـم	عقول	
کـه	بـر	گرفتـه	از	اشـراق	الهی	اسـت،	
بحث	های	بسـيار	دقيـق	و	مفيدی	دارد	
کـه	مـا	در	اين	جـا	از	طـرح	و	تبيين	آن	

صـرف	نظـر			می	کنيـم.	
مقدمـات	ديگـری	هـم	داريم	کـه	قبل	
از	خوانـدن	عبارات	خواجه	و	اشـکاالتی	
کـه	بـه	ابن	سـينا	گرفته،	اشـاره	به	آنها	

است.	 الزم	
هر	موجـود	مجردی	علم	بـه	ذات	دارد.	
علـم	ذات	به	ذات،	علم	حضوری	اسـت	
و	مسـتند	علـم	حـق	بـه	ذات،	تجـرد	و	
بسـاطت	خداوند	اسـت.	بنابراين	کثرت	
در	ذات	راه	نـدارد	و	علـم	او	نمی	توانـد	
باشـد.	علـم	تفصيلـی	 علـم	تفصيلـی	
متأخـر	از	ذات	و	مسـتلزم	کثرت	اسـت.	
علـم	تفصيلـی	متاخـر	و	معلـول	ذات	
اسـت.	ذات،	علـت	علـم	تفصيلـی	بـه	
موجـودات	علـم	اسـت.	علـم	تفصيلـی	

متأخـر	از	ذات	و	از	لـوازم	آن	اسـت.
خداونـد	چـون	علـت	تامة	وجـود	همة	

موجـودات	اسـت،	بـه	معلـول	خـودش	
علـم	دارد.	تمـام	عالـم	معلول	اوسـت	و	
خداونـد	به	عنـوان	علت	تامـه،	به	اجزاء	
عالـم	علـم	دارد.	علـم،	مشـترک	لفظی	
نيسـت	بلکـه	مشـترک	معنـوی	اسـت؛	
معنـا	 يـك	 مـا	 و	 خـدا	 دربـارة	 يعنـی	
دارد.	امـا	علـم	مـا	متناهی	اسـت	و	علم	
خداونـد	نا	متناهـی	می	باشـد.	تمـام	اين	
عالـم	نامتناهـی	حاصـل	علم	خداسـت.	
کتاب	هايـش	 از	 يکـی	 در	 سـينا	 ابـن	
علـم	 دارد.	 جالبـی	 بسـيار	 عبـارت	
خداونـد،	علـم	عنايی	اسـت؛	يعنی	علم	
او	موجـب	ايجـاد	اشياسـت.	بـه	تعبيـر	
غربيان	اينتنشـنال	اسـت.	امـا	دربارة	ما	
انسـان	ها	قضيـه	فـرق	می	کنـد.		مثـاًل	
بنـده	وقتـی	به	روبـرو	نـگاه	می	کنم،	به	
علـت	بـودن	در	بـدن،	نمی	دانـم	پشـت	
سـر	مـن	چـه	چيـزی	اسـت.	فقـط	بـه	
يـك	چيـز	می	توانـم	عنايـت	کنـم	امـا	
عنايـت	خدا	نامتناهی	اسـت.	بـه	قول	ابن	
سـينا	»ال	يشـغله	شـأن	عن	شـأن«.	اين	

خيلـی	عجيـب	اسـت؛	يعنی	
نامتناهـی	 شـئون	 بـه	

علـم	دارد.	همـة	ما	
پديـد	 و	 زاييـده	
علـم	 از	 آمـده	

حقيقـی	هسـتيم	نه	
اينکـه	خداونـد	فقط	به	

يـك	چيـز	خـاص	عنايـت	
داشـته	باشــد.	خداوند	به	نامتناهی	عنايت	
دارد	برخـالف	مـا	کـه	وقتـی	بـه	يـك	
چيـزی	توجـه	می	کنيم،	ديگـر	نمی	توانيم	
در	همـان	آن	بـه	چيز	ديگـری	هم	عنايت	

باشيم.		 داشـته	
خداونــد	علــت	تاّمــة	موجــودات	اســت	
و	علــت	تامــه،	بــه	معلــول		خــود	علــم	
ــت	 ــق	عل ــی	ح ــم	اجمال ــا	عل دارد.	ام
بــرای	علــم	تفصيلــی	اســت.	امــا	ايــن	
علــم،	علــم	تفصيلــی	نمی	توانــد	باشــد؛	
ــرت	 ــی	دارای	کث ــم	تفصيل ــون	عل چ
اســت	و	متأخــر	از	ذات	و	از	لــوازم	ذات	
ــت.	 ــم	اس ــی	مه ــن	خيل ــد.	اي می	باش
امــا	اينکــه	چــرا	بــه	ايــن	نتيجــه	
ــرد.	 ــم	ک ــاره		خواه ــت،	اش ــيده	اس رس
علــم	خــدا	بــه	ذات	و	صــور	مرتســمه،	
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ــه	 ــم	او	ب ــت	و	عل ــوری	اس ــم	حض عل
ــق	صــور	مرتســمه	و	از	 ــياء،	از	طري اش

ــت. ــی	اس ــم	حصول ــوع	عل ن

مخالفت رسسختانۀ ابن سینا با 
نظریۀ اتحاد عاقل و معقول

	امـا	حـاال	می	پردازيـم	بـه	چنـد	عبارت	
ابن	سـينا	و	اشـکاالتی	که	خواجه	نصير	
بـر	ايـن	نظريـه	وارد	کـرده	اسـت.	ابـن	
اتحـاد	عاقـل	و	معقـول	 نظريـة	 سـينا	

امـا	مالصـدرا	 بـه	شـدت	رد	کـرده	 را	
آن	را	خيلـی	پسـنديده	و	از	آن	تعريـف	
کـرده	اسـت.	ابـن	سـينا	می	گويـد:	»و	
بفرفوريـوس	 يعـرف	 رجـل	 لهـم	 کان	
عمـل	فـی	العقـل	و	المعقـوالت	کتابـًا	
خشـف	 فهـو	 المشـائون	 عليـه	 يثنـی	
کلـه«؛	يعنـی	يـك	کسـی	بـوده	اسـت	
بـه	نـام	فرفوريـوس	کـه	کتابـی	دربارة	
عقـل	و	معقوالت	نوشـته	که	مشـائيون	

امـا	 می	کننـد	 سـتايش	 را	 آن		 خيلـی	
آن	هـا	 و	 اسـت	 بی	معنـی	 همـه	اش	
نمی	فهمنـد	 کـه	 می	داننـد	 خودشـان	
چـه	می	گوينـد.	خـود	فرفوريـوس	هـم	
نفهميـده	و	يك	فـردی	در	همان	زمان	
فرفوريـوس،	کتابـی	در	رّد	او	نوشـته	و	
فرفوريوس	هم	رّد	او	را	رد	کرده	و	رّد	او	
خيلی	بدتـر	و	بی	معناتـر	از	کتاب	اولش	
از	اشـکاالت	 بعـد	 ابـن	سـينا	 	 اسـت.	
دقيقـی	که	به	سـخن	فرفوريـوس	وارد	

ايـن	 کـه	 می	گيـرد	 نتيجـه	 می	کنـد،	
ادعـا،	يـك	قـول	شـعری	اسـت؛	يعنی	
بيشـتر	بـه	قـول	شـعرا	شـبيه	اسـت	تا	

فالسـفه.	 نظر	
در	بخـش	بعـدی	کـه	پيش	تـر	بـدان	
اشـاره	شـد،	صـور	را	بـه	دو	نـوع	علـم	
فعلـی	و	انفعالـی	تقسـيم	می	کنـد.	علم	
خـدا	از	نـوع	علـم	فعلـی	اسـت	و	علت	
وجود	اشـياء	می	باشـد	در	حالی	که	علم	

ما	انفعالی	اسـت.	بحـث	ديگری	دارد	که	
طـی	آن	می	گويـد	علم	انفعالـی،	بايد	به	
علـم	فعلی	منتهی	شـود.	اپيسـتمولوژی	
امـروز	فقـط	علـم	انفعالـی	را	در	نظـر	
می	گيـرد.	تنهـا	علمی	را	که	ما	از	اشـياء		
می	گيريم	می	شناسـد	و	قبـول	دارد	و		از	

علـم	فعلـی	اصـاًل	خبری	نـدارد.	
مـن	در	ايـن	جـا	بـه	يـك	اشـکال	مهم	
اشـاره	می	کنـم	و	آن	اينکـه	ابـن	سـينا	
بـه	خـودش	اشـکال	می	کنـد	و	خودش	
را	مخاطـب	قـرار	می	دهـد	و	می	گويـد:	
ای	ابـن	سـينا!	مگـر	خـودت	نگفتی	که	
عقـل	و	عاقـل	و	معقـول	اتحـاد	ندارند؟	
پـس	اين	هـا	متکثـر	هسـتند.	حـال	بـا	
ايـن	وجـود	آيا	خداونـد	اين		امـور	متکثر	
کـه	ارتبـاط	و	اتحادی	هم	با	هـم	ندارند	
را	تعقـل	می	کنـد	يـا	نـه؟	مسـلماً	تعقل	
می	کنـد.	آيـا	تعقـل	اين	هـا	مانـع	کثرت	
و	تکثـر	در	ذات	می	شـود	يـا	نمی	شـود؟	
خـوب	ابن	سـينا	اتحـاد	عاقل	و	
معقـول	را	کـه	نپذيرفـت.	
پـس	عاقـل	و	معقول	
اتحــاد	 هـم	 بـا	
و	حتـی	 ندارنــد	
مبـايــن	هسـتند.	
پـس	ادراک	ايـن	امور	
متکثـر	از	سـوی	حـق،	بـا	
محـذور	راه	يافتـن	تغييـر	و	کثـرت	در	
ذات	حـق	را	چطـور	بايـد	توجيـه	کـرد؟	
ابـن	سـينا	اين	طـور	جـواب	می	دهد	که	
ايـن	علـم	تفصيلـی،	معلـول	و	متأخر	از	
ذات	اسـت	و	نـه	عيـن	ذات.	می	گويـد	
علـم	حـق،	خـارج	از	ذات	و	از	لوازم	ذات	
اسـت	و	ايـن	خدشـه	ای	در	خـود	ذات	
وارد	نمی	کنـد.	ايـن		خالصة	جـواب		ابن	

سيناسـت.

اشکاالت خواجه نصیر به ابن 
سینا

امـا	در	اين	جـا	خواجه	نصير	پنج	اشـکال	
وارد	می	کنـد	کـه	بنـده	بـه	آنهـا	اشـاره	
می	کنـم.	البته	ديگـران	از	جمله	مالصدرا	
جـواب	 اشـکال	ها	 ايـن	 از	 بعضـی	 بـه	
داده	انـد.	خواجـه	نصيـر	قولـی	را	اختيـار	
می	کنـد	کـه	قـول	سـهروردی	اسـت.	
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ايـن	اشـکال	را	به	طـور	خالصه	توضيح	
می	دهم.		

خواجـه	می	گويـد	نظريـة	تقـّرر	معقول	
چنـد	 آنهـا	 اتحـاد	 بـدون	 عاقـل	 در	

دارد.	 اشـکال	

اشکال اول
کـه	 واحـد	 شـیء	 اينکـه	 اول	 اشـکال	
و	 باشـد	 قابـل	 هـم	 بايـد	 باشـد،	 ذات	
هـم	فاعـل؛	بـه	ايـن	دليـل	کـه	فاعـل	
آنهاسـت؛	يعنی	مسـتلزم	محـذور	اتحاد	

فاعـل	و	قابـل	اسـت.	

اشکال دوم
ذات	 عيـن	 علـم	 اينکـه	 دوم	 اشـکال	
نيسـت	بلکـه	زائـد	بـر	ذات	اسـت.	علم	
در	اين	جـا	اگـر	معلـول	و	متأخـر	از	ذات	
در	 نيسـت.	 ذات	 عيـن	 ديگـر	 باشـد،	
ايـن	جـا	يـك	اشـکالی	پيـش	می	آيـد	
کـه	خـود	مشـائی	ها	نمی	پذيرنـد.	ايـن	
اشـکال	را	فاضـل	شـارح؛	يعنـی	فخـر	
را	 آن	 هـم	 خواجـه	 و	 گرفتـه	 رازی	

اسـت.	 پسـنديده	
می	گويـد	علـم	اگـر	زائـد	برذات	باشـد،	
صفـات	زائد	بـر	ذات،	يا	اضافی	هسـتند	
يـا	سـلبی،	و	علـم		نمی	تواند	نـه	اضافی	
اينکـه	 دليـل	 بـه	 نـه	سـلبی؛	 و	 باشـد	
صفـات	خداونـد	بـر	سـه	نـوع	اسـت:	يا	
صفـات	حقيقيـة	محـض	هسـتند	مثـل	
حقيقيـة	 صفـات	 دوم	 خداونـد.	 حيـات	
ذات	اضافـه.	خداوند	هيـچ	وقت	متصف	
بـه	جهـل	نيسـت؛	يعنـی	هميشـه	علم	
علـم	 کـه	 کنيـم	 فـرض	 اگـر	 دارد.	
دارد.	 را	 بگوييـم	ضـدش	 بايـد	 نـدارد،	
علـم	اقتضـای	اضافـه	می	کنـد:	علـم	و	
عالـم	و	معلـوم	کـه	اين	هـا	را	صفـات	
ايـن	 می	گوينـد.	 اضافـه	 ذات	 حقيقيـة	
صفـات	حقيقيـة	ذات	اضافـه،	هميشـه	
عيـن	ذات	انـد.	زائـد	بـر	ذات	نيسـتند.	
علـم	صفـت	حقيقيـه	اسـت	و	بايد	عين	
ذات	باشـد.	بنابراين	تفسـير	زائد	بر	ذات	
اسـت	متأخـر	بـر	ذات	اسـت	عيـن	ذات	
نيسـت.	پـس	بنـا	بـر	ايـن	تفسـير،	علم	
نمی	توانـد	صفـت	حقيقيـه	باشـد.	بايـد	
يـا	سـلبيه	باشـد	و	يـا	اضافـی	محـض	

باشـد.	اضافـی	محـض؛	يعنـی	اينکـه	
ذات	متصـف	بـه	آن	نيسـت.

	مثـاًل	خـدا	تـواب	اسـت.	حـاال	اگـر	
بنـده	ای	نباشـد	کـه	گناهـی	مرتکـب	
شـود،	تواب	بـودن	معنايی	نـدارد.	پس	
ايـن	اشـکال	پيـش	می	آيـد	کـه	اگـر	
شـما	بگوييـد	علـم	زائد	بر	ذات	اسـت،	
اين	صفـت	ديگر	حقيقيـه	نخواهد	بود.

اشکال سوم
اشـکال	سـوم	اينکـه	ايـن	موجـودات	
و	خداونـد	محـل	می	شـود	 ممکن	انـد	
بـرای	موجـودات	ممکـن	در	حالـی	که	
خداونـد	منـزه	اسـت	از	اينکـه	محـل	

شـود. واقع	

اشکال چهارم
اشـکال	چهـارم	اين	اسـت	که	مشـائيان	
معتقدنـد	بـه	وجود	صـادر	اول	که	معلول	

اول	و	مباين	با	ذات	است.	
امـا	طبق	ايـن	قول	

اول	 مـعـــلول	
علـم	اسـت	
و	علـم	هـم	

مباين	بـا	ذات	
بنابرايـن	 نيسـت.	

الزم	می	آيـد	که	صادر	
اول	علم	باشـد	و	غيـر	مباين	با	ذات.

اشکال پنجم
مشاء،	 مبانی	 بر	 بنا	 اينکه	 پنجم	 اشکال	
مرتسمه	 صور	 بواسطة	 را	 اشياء	 خداوند	
مذهب	 خالف	 اين	 و	 می	کند	 خلق	
اينکه	 از	 جا	 اين	 در	 خواجه	 حکماست.	
اشکال	گرفته	است	عذرخواهی	می	کند.	
خودم	 با	 کتاب	 اول	 در	 من	 می	گويد	
باشم	 فقط	شارح	 که	 بودم	 کرده	 شرط	
در	 شرطم	 و	 نپردازم	 مطالب	 نقد	 به	 و	
باقی	است	وگرنه	به	 سر	جای	خودش	

تفصيل	وارد	اين	بحث	می	شدم.

خواجه نصیر و دفاع از نظریۀ 
علم حضوری حق

	امــا	خواجــه	در	پاســخ	بــه	مســألة	علم	
بــر	می	گــردد	بــه	علــم	حضــوری	کــه	

ــود	 ــرده	ب ــرح	ک ــهروردی	آن	را	مط س
ــان	را	 ــا	خودم ــه	م ــا	ک ــن	معن ــه	اي ب
بــه	واســطة	صورت	هــای	علمــی	و	
ــود	 ــه	وج ــيم	بلک ــی	نمی	شناس حصول
ــدون	واســطه	 ــان	را	حضــوراً	و	ب خودم
می	يابيــم.	بــرای	ايــن	مدعــا	هــم	
چنــد	اســتدالل	مــی	آورد.	يکــی	از	
کــه	 اســت	 ايــن	 هــم	 براهينــش	
»مــن«	منــم،	امــا	آن	صــورت	ذهنــی	

ــت.	 ــن«	اس ــر	از	»م غي
که	 است	 اين	 خواجه	 جواب	 خالصه	
همانطور	که	انسان	برای	ادراک	خودش	
هم	 خداوند	 ندارد،	 احتياج	 صورت	 به	
خلق	 و	 ادراک	 و	 خودش	 ادراک	 برای	
اشياء	به	صورت	نيازمند	نيست.	می	گويد	

را	 آيا	خودت	 ببين	 تعقل	کن	 را	 خودت	
به	صورت	می	شناسی	يا	اينکه	خودت	را	
با	علم	حضوری	بدون	واسطه	می	يابی؟

خواجه	 نظر	 هم	 مالصدرا	 که	 ديديم	
که	 آورد	 کسانی	 نظر	 جزء	 را	 طوسی	
وجودات	 عين	 خداوند	 علم	 معتقدند	
خارجی	است؛	يعنی	قائل	بودند	به	اينکه	
علم	او	اضافة	اشراقيه	است	و	موجودات	را	
ابداع	می	کند.	مالصدرا	قول	ابن	سينا	را	
هم	در	رديف	ديگری	قرار	می	دهد.	البته	
اشکاالتی	 دارای	 هم	 ديدگاه	 اين	 خود	
است	که	ديگران	و	بويژه	مالصدرا	به	آنها	
اشاره	کرده	اند	که	بحث	دربارة	آنها	بايد	در	

			 جای	ديگری	دنبال	شود.			

طبق این قول
 معلول اول علم است

 و علم هم 
مباین با ذات نیست. 
بنابراین الزم می آید 

که صادر اول
 علم باشد

 و غیر مباین
 با ذات.
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»خواجه	 حاضر	 نوشتار	 موضوع	
گفتمان	 تحول	 و	 طوسی	 نصيرالدين	
است	 الزم	 ابتدا	 در	 است.	 فلسفی«	
برای	اينکه	بين	»گفتمان«	و	»گفتگو«	
خلطی	صورت	نگيرد،	به	تمايز	اين	دو	
از	يکديگر	اشاره	شود.	گفتمان	در	واقع	
محصول	گفتگوهايی	است	که	در	طول	
زمان	شکل	می	گيرد؛	مثل	ساخت	و	ساز	
ساختمان.	 می	شود	 آن	 محصول	 که	
هم	 گفتگو	 محصول	 ترتيب	 همين	 به	

می	شود	گفتمان.	

بهره گیری توأمان از روش 
تاریخی و روش پدیدارشناسی

نکتـة	ديگـری	کـه	بايـد	بـه	آن	اشـاره	
کنـم	دربـارة	روش	اسـت	و	آن	اينکـه	
را	 شـيوه	 دو	 بايـد	 روش	 بـاب	 در	
توأمـان	بـه	خدمـت	گرفـت؛	بـه	ايـن	
معنـا	کـه	همزمـان	هـم	بايـد	از	روش	
پديدارشناسـی	بهـره	گرفـت	و	هم	بايد	

کـرد.	 اسـتفاده	 تاريخـی	 روش	 از	

فلسفه به معنای عام
از	 ما	 مراد	 که	 است	 اين	 سوم	 نکتة	
و	 تبيين	 نوع	 هر	 از	 است	 اعم	 فلسفه	
اختصاص	 آنرا	 يعنی	 عقالنی؛	 انديشة	
نمی	دهيم	به	فلسفه	به	معنای	خاصش	
مشاء	 که	 تحليلی	 فلسفة	 مخصوصاً	 و	
به	 روش	 حيث	 از	 زيادی	 مقدار	 به	 هم	
آن	نزديك	است.	به	اين	اعتبار	می	توان	
فلسفه	و	بخش	هايی	از	کالم	را	هم	که	
اين	 دل	 در	 می	کند،	 پيدا	 عقالنی	 جنبة	
تبيين	عقالنی	جای	داد	و	اتفاقاً	شواهدی	
خواهيم	آورد	که	نشان	می	دهند	که	شايد	
اگر	آن	معنای	گسترده	تِر	تبيين	و	تفکر	
عقالنی	در	فلسفه	لحاظ	می	گرديد،	شايد	
واقعی	تر	 و	 منطقی	تر	 پوياتر،	 تفکری	
را	 مسأله	 اين	 بتوان	 شايد	 می	داشتيم.	
با	آن	معنايی	که	فلسفه	در	 قياس	کرد	
سّنت	غربی	خود	-غير	از	فلسفة	تحليلی	
که	 صورت	 اين	 به	 است؛	 کرده	 پيدا	 	-
هر	نوع	تفکر	عقالنی	را	در	بر	می	گيرد	و	
به	ديگر	سخن،	هر	نوع	انديشة	عقالنی	
را	می	توان	فلسفه	ناميد.	شايد	به	همين	
جهت	هم	بوده	که	از	مرحوم	ميرزا	مهدی	
آشتيانی	نقل	شده	است	که	اين	سخنانی	
که	از	فيلسوفان	تجربی	مسلك	اروپايی	
گفته	می	شود،	حرف	های	تازه	ای	نيستند	
و	متکلمين	ما	هم	به	همين	سنخ	بحث	ها	
پرداخته	اند.	اگر	تفکر	عقلی	را	به	همان	
معنای	عام	و	فراگيرش	در	نظر	بگيريم	
کنيم	 شروع	 سينا	 ابن	 از	 بخواهيم	 و	
فلسفة	 يك	 از	 سينا	 ابن	 بگوييم	 بايد	

شناخته	شده	ای	برخوردار	است	که	همان	
فلسفة	ارسطويی	است.

ابن سینا و تفکر اسامعیلیه
که	 است	 شده	 گرفته	 مسلم	 هم	 اين	 	
خانوادة	ابن	سينا	يك	پيشينة	اسماعيلی	
ابن	 خود	 اينکه	 رغم	 علی	 اما	 داشته	اند	
سينا	هم	در	آن	رسالة	سرگذشتش	به	اين	
نکته	تصريح	می	کند،	با	اين	وجود	هيچ	
ابن	 که	 نيست	 دست	 در	 قاطعی	 دليل	
به	تفکر	اسماعيليه	گرايش	داشته	 سينا	
باشد	مخصوصاً	در	همان	فلسفة	مشايی	

خودش	که	کاماًل	ارسطويی	است.	
مـا	می	دانيـم	کـه	اسـماعيليه	نسـبت	به	
فلسـفة	ارسـطويی	ديـد	مثبتی	نداشـتند	
امـا	بيـن	تفکر	افالطـون	بـا	گرايش	های	
قرابـت	 نوعـی	 خودشـان	 نوافالطونـی	
احسـاس	می	کردنـد.	البتـه	دربـارة	کتاب	
منطـق	المشـرقيين	هـم	نمی	تـوان	بـا	
قاطعيـت	گفـت	کـه	آيـا	ابن	سـينا	قصد	
داشـته	است	همان	سخنان	شـيخ	اشراق	
را	بگويـد	يـا	اينکـه	ميخواسـته	حـرف	
ديگـری	بزند.	اما	مهمترين	اثر	ابن	سـينا	
کـه	آخريـن	اثـر	اوسـت	اشـارات	اسـت.	
البتـه	برخی	گفته	اند	که	شـايد	المباحثات	
آخرين	کتاب	ابن	سـينا	باشـد	امـا	اينطور	
نيسـت؛	چرا	که	مباحثـات	يك	اثر	تأليفی	
نيسـت	بلکه	مباحث	پراکنده	ای	است	که	
بعـداً	گردآوری	شـده	اسـت	ضمـن	اينکه	
دالئـل	متنی	هم	وجـود	دارد	که	اشـارات	
آخريـن	اثـر	ابن	سيناسـت.	کتابـی	چاپ	

خواجه نصير

و تحول گفتمان فلسفي

 دکتر سیدمحمد عمادي حائری
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شـده	اسـت	با	عنوان	متافيزيك	ابن	سينا	
کـه	البته	يـك	ترجمة	بسـيار	نامناسـبی	
هـم	از	آن	بـه	فارسـی	صـورت	گرفتـه	
اسـت	کـه	جـا	دارد	ترجمـة	ديگـری	هم	
از	آن	صـورت	بگيـرد.	در	ايـن	کتاب	چند	
دليـل	متنـی	آورده	شـده	اسـت	که	طبق	
آنها	نشـان	داده	شده	اسـت	که	حتی	آرا	و	
الفاظ	ابن	سـينا	در	اشـارات	پخته	تر	شـده	
اسـت.	بعنـوان	نمونـه	»سـببيت«	که	در	
آثار	شـيخ	آمـده،	در	واقع	بايد	»شـيئيت«	
باشـد	و	شـيئيت	هـم	وقتـی	می	رسـد	به	
اشـارات،	می	شـود	»ماهيت«.	اتفاقـاً	اين	
هـم	جالب	اسـت	کـه	خواجه	نصيـر	هم،	
بـه	ايـن	نکته	متفطـن	بـوده	و	در	شـرح	
خـودش	بـر	اشـارات،	خواننـده	را	بـه	اين	
نشـان	 ايـن	 و	 می	دهـد	 توجـه	 نکتـه	
می	دهـد	کـه	خواجـه	نصير	بـه	مجموعة	
آثار	ابن	سـينا	دسترسـی	و	احاطه	داشـته	
و	به	سـير	تحولـی	واژگان	و	اصطالحاتی	
بـرده،	آگاهـی	 بـه	کار	 ابـن	سـينا	 کـه	
دارد	 هـم	 اشـاره	ای	 وی	 اسـت.	 داشـته	
بـه	ايـن	نکتـه	کـه	اسـتدالل	ابن	سـينا	
در	تبييـن	تمايـز	ميـان	ممکن	الوجـود	و	
واجب	الوجـود،	در	اشـارات	عـوض	شـده	
اسـت.	نمط	های	آخر	اشـارات	هـم	که	در	
آنها	بحـث	صبغـة	عرفانی	پيـدا	می	کند،	
گويـای	ايـن	مطلب	اسـت	که	ابن	سـينا	
اگـر	حکمـت	مشـرقی	می	داشـت	قاعدتًا	
می	بايسـت	از	سـنخ	هميـن	تبيين	هـای	

عقالنـی	می	بـود.

ابن سینا و تبیین عقالنی 
مقامات عرفانی

دربارة	ابن	سينا	داستان	معروفی	هست	
ابوسعيد	 با	 سينا	 ابن	 می	گويند	 که	
آن	 از	 پس	 و	 داشته	 مالقاتی	 ابوالخير	
ما	 که	 آنچه	 هر	 می	گويد	 سينا	 ابن	
او	 که	 آنچه	 هر	 و	 می	بيند	 او	 می	دانيم	
می	بيند	ما	می	دانيم.	محمدبن	منور	که	
می	گويد	 کتابش	 در	 است	 ابوسعيد	 نوة	
و	 حاالت	 از	 که	 هر	 گفته	 سينا	 ابن	
مقامات	شيخ	ابوسعيد	بديده	است،	همه	
را	از	وجه	حکمت	رخصتی	يافتم	که	آن	

بشايد	بود	بجز	چند	چيز.
	اين	نشان	می	دهد	که	ابن	سينا	همين	

جا	هم	به	دنبال	تبيين	عقالنی	مقامات	
عرفانی	ابوسعيد	است.	حاال	اين	مطلب	
را	مقايسه	کنيد	با	نامه	ای	که	در	همان	
و	 ابن	سينا	می	نويسد	 به	 ابوسعيد	 زمان	
توفيقات	 و	 از	هدايات	 آن	می	نويسد	 در	
سازيد.	 خبر	 با	 مرا	 داريد	 که	 معنوی	
القضات	 عين	 قضاوت	 ميان	 اين	 در	
من	 اما	 می	گويد	 که	 است	 جالب	 هم	
می	گويم	ابوسعيد	هنوز	اين	کلمات	ابن	
سينا	را	نچشيده	بود.	اگر	چشيده	بودی	
همچنانکه	بو	علی	و	ديگران	که	پس	از	
بوعلی	آمدند،	او	نيز	اما	صدهزار	جان	اين	
مدعی؛	يعنی	ابوسعيد	فدای	آن	شخص	
چه	 و	 است	 کرده	 پرده	دری	 چه	 که	 باد	

نشان	داده	است!
القضات	 عين	 که	 می	بينيم	 اينجا	 در	 	
ترجيح	 ابوسعيد	 بر	 را	 بوعلی	 آشکارا	

می	دهد.

مخالفت با فلسفه
ما	می	دانيم	بعد	از	ابن	سينا	که	مخالفت	
و	 ارسطويی	 فلسفة	 با	 سرسختانه	ای	
سينايی	از	سوی	متکلمان	اشعری	صورت	
نه	 با	غزالی	است،	 اوج	آن	 می	گيرد	که	
بعنوان	 و	 ساکن	 به	 ابتدا	 غزالی	 اينکه	
ورزيده	 مبادرت	 کار	 اين	 به	 نفر	 اولين	
باشد.	اين	مخالفت	يك	امر	ريشه	داری	
سوی	 از	 طرف	 يك	 از	 که	 است	 بوده	
امام	الحرمين	جوينی	صورت	می	گيرد	و	
از	سوی	ديگر	به	عبدالکريم	شهرستانی	

در همان زمان
 ابوسعید به ابن سینا نامه ای 

می نویسد و در آن می نویسد از 
هدایات و توفیقات معنوی که 

دارید مرا با خبر سازید. 
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با	 هم	 شهرستانی	 می	کند.	 پيدا	 ارتباط	
يك	واسطه	شاگرد	امام	الحرمين	جوينی	
است.	سليمان	انصاری	که	ناصرالسنه	از	
او	ياد	می	کند	و	جالب	است	که	همين	
ناصرالسنه	شاگرد	قشيری	هم	هست.	

وقتی	 که	 است	 توجه	 شايان	 نکته	 اين	
از	 می	کنند،	 برخورد	 هم	 با	 اساتيد	 اين	
عجيبی	 تفکرات	 چه	 برخورد	 اين	 دل	

زاييده	می	شود!	به	همين	خاطر	
تفکر،	 اين	 می	گوييم	 که	 است	
است.	 وجهی	 چند	 تفکر	 يك	
در	اينجا	ما	بايد	تالش	کنيم	تا	
هم	متن	را	ببينيم	و	هم	جنبه	ها	
و	زمينه	های	تاريخی	را	در	نظر	
فلسفه	 با	 غزالی	 باشيم.	 داشته	
می	کند	 سرسختانه	ای	 مخالفت	
زيرا	 دارد؛	 قبول	 را	 منطق	 اما	
امر	 يك	 منطق	 است	 معتقد	
الهی	است	و	ارتباطی	به	ارسطو	

و	فالسفه	ندارد.	

غزالی و تفکر اسامعیلی
آقای	لندو	به	يك	نکته	ای	اشاره	
اواخر	 غزالی	 اينکه	 آن	 و	 کرده	
اسماعيلی	 تفکر	 به	 عمرش	
اگر	طبق	 يا	 پيدا	کرده	 گرايش	
اگر	 معتقدند،	 برخی	 که	 آنچه	
تشيع	 به	 باشد،	 شيعه	هم	شده	
پيدا	 تمايل	 بيشتر	 اسماعيلی	
اين	استدالل	 البته	 کرده	است.	
نکتة	 اما	 دارد	 نقاط	ضعفی	 هم	
استدالل	 که	 اينجاست	 جالب	
است	 اين	 بر	 مبتنی	 لندو	 آقای	

که	غزالی	در	اواخر	عمر	خودش	تأويل	
در	 تأويل	 که	 معنا	 اين	 به	 می	پذيرد؛	 را	
قرآن	را	می	توان	پذيرفت	اما	افراد	خاصی	
باشند	 برخوردار	 تأويل	 اين	 از	 می	توانند	
و	 غزالی	 بين	 اينجا	 در	 کسی.	 هر	 نه	
امروزه	 دارد.	 وجود	 اختالف	 شهرستانی	
آشکار	شده	که	شهرستانی	گرايش	های	
بايد	 ما	 حاال	 است.	 داشته	 اسماعيلی	
ببينيم	گرة	کار	کجاست.	آنها	می	پذيرند	
تأويل	 به	 می	توانند	 افراد	 از	 برخی	 که	
بايد	 بزنند؛	يعنی	در	برخی	موارد	 دست	
از	ظواهر	الفاظ	فراتر	رفت.	در	قبال	اين	

خودش	 تفسير	 در	 رازی	 فخر	 ديدگاه،	
کتاب	هايش	 ساير	 در	 که	 اشاراتی	 در	 و	
داشته	است،	اصل	تعليم	را	پيش	می	کشد	
از	 اشعری	خودش	 اسالف	 بر	خالف	 و	
جمله	امام	محمد	غزالی	می	گويد:	پيامبر	
معلم	نيست	بلکه	منّبه	است.	اين	نکتة	
در	 حقائق	 يعنی	 است؛	 مهمی	 بسيار	
از	 انسان	ها	 اما	 دارد	 وجود	 انسان	 دل	

آن	غافل	اند	و	پيامبر	انسان	ها	را	به	آن	
حقائق	تنّبه	و	توجه	می	دهد.	در	واقع	به	
نظر	می	رسد	که	فخررازی	اين	مسأله	را	
پيش	می	کشد	تا	در	دام	انديشة	تعليميه	و	

اسماعيليه	نيافتد.	

فخر رازی و زین الدین کشفی 
به دنبال تبیین عقالنی عرفان

فوق	العاده	 شخصيت	 رازی	 فخر	
آثارش	 وقتی	 انسان	 است.	 برجسته	ای	
را	می	خواند	می	بيند	که	اواًل	ذهن	بسيار	
عالم	 ثانيًا	 و	 دارد	 منظمی	 و	 منطقی	

هم	 توجهی	 هست.	 هم	 واقع	نگری	
که	به	جايگاه	حّس	و	تجربه	به	معنای	
شهود	حّسی	دارد،	قابل	توجه	است	و	در	
برخی	موارد	می	گويد	عقل	قاصر	است.
مهمی	 بسيار	 شاگرد	 يك	 رازی	 فخر	 	
که	 کشفی	 زين	الدين	 نام	 به	 دارد	
می	کند	 ياد	 او	 از	 هم	 شهرزوری	 حتی	
او	 به	 کسی	 و	 است	 گمنام	 امروزه	 اما	
توجهی	نمی	کند.	در	عصر	
خودش	در	زمرة	مهمترين	
شمار	 به	 فخر	 شاگردان	
می	رفته	است.	عين	همان	
در	 ما	 را	 رازی	 فخر	 نگاه	
مفقود	 که	 کتابی	 اين	
تصور	می	شد	به	نام	حدائق	

	الحقائق،	می	بينيم.	
از	 گزارشی	 يك	 من	
نسخة	 از	 را	 کتاب	 آن	
در	 آن	 فرد	 به	 منحصر	
سعی	 و	 آوردم	 استانبول	
آن	 مطالب	 لّب	 که	 کردم	
را	تقسيم	بندی	کنم.	ضمنًا	
از	 کتاب	 اين	 که	 دارد	 جا	
منحصر	 نسخة	 آن	 روی	
و	 تصحيح	 فردش	 به	
چاپ	شود.	ما	می	بينيم	که	
شاگردانش	 و	 رازی	 فخر	
عقالنی	 تبيين	 صدد	 در	
عرفانی	 شهود	 و	 کشف	
ابن	 نوع	 از	 نه	 البته	 بودند	
گفت	 بتوان	 شايد	 عربی.	
آنها	آن	سنت	تحليلی	ابن	
دنبال	 بهتر	 اتفاقًا	 را	 سينا	

کرده	بودند.

مخالفان تبیین عقالنی عرفان
ميان	 در	 عقالنی	 تبيين	 اين	 البته	 	
است.	 داشته	 هم	 مخالف	هايی	 عرفا	
اشاره	 نمونه	 يك	 به	 بخواهيم	 اگر	
را	مثال	 بهاء	ولد	پدر	موالنا	 بايد	 کنيم	
کنار	 در	 زين	الدين	کشفی	 از	 که	 بزنيم	
خودش	 اين	 و	 می	برد	 اسم	 رازی	 فخر	
را	 کشفی	 الدين	 زين	 تاريخی	 اهميت	
هم	نشان	می	دهد.	در	معارف	بهاء	ولد	
يك	عبارتی	آمده	است	به	اين	صورت	
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فلسـفة	تطبيقـی	نيسـتيم	بلکـه	فقـط	
می	کنـم.	 عـرض	 مقايسـه	 مقـام	 در	
زين	الديـن	همچنيـن	می	گويـد	برخـی	
از	امـور	را	فقـط	بـا	حـّس	و	مشـاهده	
می	تـوان	دريافـت.	عيـن	عبارتـش	اين	
اسـت:	»لکـن	ليـس	کل	مـا	ال	برهان	
عليـه	أو	ليـس	يمکـن	أن	يبرهن	عليه	

نفيـًا	أو	اثباتـًا	يجـب	انـکاره«.
را	 آن	 ما	 که	 نيست	 شايسته	 می	گويد	
استدالل	 اينکه	 صرف	 به	 کنيم	 انکار	
عقلی	برای	آن	وجود	ندارد.	عين	همين	
رازی	 فخر	 منظومة	 در	 شما	 را	 مفهوم	
يك	 رازی	 فخر	 ببينيد.	 می	توانيد	 هم	
دکتر	 آقای	 که	 دارد	 فارسی	 منظومة	
کرده	اند.	 چاپ	 آنرا	 پورجوادی	 نصراهلل	
نکته	 المشرقيه	هم	همين	 المباحث	 در	

را	يادآور	شده	است.	

که:	فخر	رازی	و	زين	کشفی	و	خوارزم	
گفتم	 را	 ديگر	 مبتدع	 چندين	 و	 را	 شاه	
و	 را	 راحت	 با	 دل	های	 هزار	 صد	 شما	
و	 کرده	ايد	 رها	 را	 دولت	ها	 و	 شکوفه	ها	
و	 گريخته	ايد	 تاريکی	 سه	 دو	 اين	 در	
مانده	ايد	 را	 براهين	 و	 معجزات	 چندی	
و	به	نزد	دو	سه	خيال	رفته	ايد	)مراد	از	
است	 عقالنی	 تبيين	هايی	 همين	 خيال	
که	اينها	به	دنبال	آن	بودند(	اين	چندين	
روشنايی	آن	مدد	نکرد	که	اين	دو	سه	
و	 دارد	 تاريك	 بر	شما	 را	 عالم	 تاريکی	
نفس	 که	 است	 آن	 بهر	 از	 غلبه	 اين	
می	دارد	 بی	کار	 را	 شما	 و	 است	 غالب	
بيکار	 چون	 و	 بدی	 به	 می	کند	 امر	 و	
تاريك	 و	 شود	 کرده	 بدی	 همه	 باشيد	
و	وسوسه	و	خيال	و	سوداهای	فاسد	و	
غريب	 عقل	 آنکه	 از	 آيد	 پديد	 ضاللت	

است	و	نفس	در	مملکت	خود	است.	
سخن	 می	گويد	 ديگر	 جای	 يك	 در	
زين	کشفی	و	فالسفه	و	اباحتيان	همه	
يکرنگ	است.	بعضی	مردمان	ديوانه	اند؛	

اينها	ديوانند؛	يعنی	گمراه	کننده	اند.	
همين	 عين	 موالنا	 که	 است	 جالب	
مثنوی	 در	 را	 مضامين	 و	 مفاهيم	
رازی	 به	فخر	 اشاره	می	کند	 و	 می	آورد	
و	زين	الدين	کشفی	که	سعی	می	کردند	
عقالنی	 تبيين	 عرفانی،	 مباحث	 از	
که	 نمی	کند	 تصريح	 البته	 دهند.	 ارائه	
آن	 اگر	 اما	 است	 رازی	 فخر	 منظورش	
نظر	 در	 شد	 عرض	 که	 را	 پيش	زمينه	
مرادش	 که	 می	شود	 مشخص	 بگيريم،	

چه	کسی	است.	
در	چنان	ننگی	و	آنگه	اين	عجب

فخر	دين	خواهد	که	گويندش	لقب
نفس	خرگوشت	به	صحرا	در	چرا

تو	به	قعر	اين	چه	چون	و	چرا
با	 مقايسه	می	کنيم	 را	 اشعار	 اين	 وقتی	
سخن	پدر	مولوی،	می	بينيم	که	چقدر	با	

هم	شباهت	دارند.

جایگاه تجربۀ حسی در نظر 
فخر رازی و زین الدین کشفی

نکته	هـای	مهمـی	کـه	هـم	 از	 يکـی	
فخـر	رازی	و	هـم	زين	الديـن	کشـفی	
در	حدائـق	الحقائق	بـر	آن	تأکيد	دارند،	

جايـگاه	حـس	و	تجربـة	حسـی	اسـت.	
مثـاًل	همانطـور	کـه	آلسـتون	می	گويد	
تجربـة	دينـی	هـم	مثـل	يـك	تجربـة	
حّسـی	اسـت	و	يـا	پالنتينـگا	می	گويـد	
کـه	اصـاًل	يـك	بـاور	پايه	اسـت،	عين	
هميـن	نظـر	را	فخـر	رازی	و	زين	الدين	
کشـفی	دارنـد.	کشـفی	تأکيـد	می	کنـد	
شـناخت،	 در	 مشـاهده	 و	 حـّس	 کـه	
يـك	جايـگاه	ويـژه	ای	دارنـد	و	صراحتًا	
يـادآور	می	شـود	هـر	آنچـه	کـه	بـر	آن	
نتـوان	برهانـی	آورد،	ضرورتـًا	شايسـتة	
انـکار	نيسـت.	البتـه	اينجـا	بـه	دنبـال	

تفاوت روش شیخ ارشاق با 
فخر رازی

تـا	اينجـا	رسـيديم	به	سـر	فصـل؛	زيرا	
در	اينجاسـت	که	خواجه	نصير	در	سـير	
گفتمـان	قـرار	می	گيـرد.	معـادل	فخـر	
رازی،	ما	سـهروردی	را	داريم	که	روش	
او	کامـاًل	متفاوت	و	متمايز	اسـت	با	آن	
جريانی	که	سـعی	دارد	مسـائل	عرفانی	
را	بـا	تحليـل	عقلـی	بررسـی	کنـد.	در	
اينجـا	خواهـش	می	کنـم	توجـه	کنيـد	
بـه	اسـامی	کتاب	ها.	المسائل	المشـرقيه	
يـا	الحکمـه	المشـرقيه	کـه	ابـن	سـينا	
آن	را	نوشـته	اسـت.	حکمـه	اإلشـراق	
کـه	متعلـق	اسـت	بـه	شـيخ	اشـراق	و	
رازی	 فخـر	 کـه	 المشـرقيه	 المباحـث	
آنـرا	تأليـف	کرده	اسـت.	شـيخ	اشـراق	
مشـترکی	 اسـتاد	 يـك	 رازی	 فخـر	 و	
دارنـد	بـه	نـام	مجدالديـن	جيلـی	کـه	
مـا	چيـز	زيـادی	دربـاره	اش	نمی	دانيم.	
بـه	 دارد	 منطـق	 در	 رسـاله	ای	 فقـط	
نـام	الالمـع	فـی	شـکل	الرابـع	کـه	در	
مجموعـة	فلسـفی	مراغـه	چـاپ	شـده	
اسـت.	امـا	احتمـااًل	در	ايـن	دو	شـاگرد	
خـودش	بسـيار	تأثيـر	گذار	بوده	اسـت.	
يـك	حکايتـی	را	هم	نقـل	کرده	اند	که	
دقيقـًا	نمی	دانـم	از	نظر	تاريخـی	چقدر	
صحـت	داشـته	باشـد	و	آن	اينکـه	فخر	
رازی	گفتـه	اسـت	آن	هم	شـاگردی	مـا	
بسـيار	زيـرک	بـود	امـا	سـهروردی	او	

)فخـر(	را	قبول	نداشـته	اسـت.
ايـن	 جالـب	 بسـيار	 نـکات	 از	 يکـی	 	
کتـاب	زين	الدين	کشـفی	يعنـی	حدائق	
الحقائـق	ايـن	اسـت	کـه	در	آن	اشـاره	
سـهروردی	 کـه	 ايـن	 بـه	 می	کنـد	
کتابـی	دارد	بـه	نـام	حکمه	اإلشـراق	و	
گزيـده	ای	جامـع	و	بسـيار	خواندنـی	از	

مـی	آورد. کتابـش	 در	 را	 آن	

دلیل فخر رازی برای نوشنت 
رشح اشارات

	فخـر	رازی	شـرح	انتقـادی	خـودش	را	
نوشـته	و	مـا	هـم	نبايـد	تصـور	کنيـم	
کـه	بـا	نوشـته	های	غزالـی	از	تأثيـر	ابن	
سـينا	کاسـته	شـده	اسـت؛	چـون	خـود	
فخـر	رازی	در	دو	جـا	در	آثارش	تصريح	

پس از اینکه فخر رازی
 شرح تند و جرح گونة 
خودش را می نویسد،
 در قلعة اسماعیلی،

 امیر اسماعیلی از خواجه 
درخواست می کند

 که شرحی بر اشارات بنویسد 
که جواب شرح انتقادی فخر 

رازی داده شود.
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می	کنـد	کـه	جمـع	زيـادی	بـه	خواندن	
اشـارات	اشـتغال	دارند	حتی	شايد	بتوان	
گفـت	آنچـه	که	فخـر	رازی	را	تحريض	
کـرد	تـا	شـرح	انتقـادی	و	سـختگيرانة	
خـودش	بـر	اشـارات	را	بنويسـد،	همين	
توجهـی	بـوده	کـه	هنـوز	بـه	آثـار	ابـن	
سـينا	وجـود	داشـته	اسـت؛	بـه	هميـن	
دليـل	اينکـه	گفته	می	شـود	بـا	نقدها	و	
حمله	هـای	غزالـی	به	ابن	سـينا	بسـاط	
قرائـن	 و	 فلسـفه	جمـع	شـد،	شـواهد	

موجـود	آنـرا	تأييـد	نمی	کنـد.			
پـس	 می	بينيـم	 مـا	 دوره	 ايـن	 در	
و	 تنـد	 شـرح	 رازی	 فخـر	 اينکـه	 از	
در	 می	نويسـد،	 را	 خـودش	 جرح	گونـة	
از	 اسـماعيلی	 اميـر	 اسـماعيلی،	 قلعـة	
خواجـه	درخواسـت	می	کند	که	شـرحی	
بـر	اشـارات	بنويسـد	کـه	جـواب	شـرح	
انتقـادی	فخـر	رازی	داده	شـود.	البتـه	
می	دانيـم	که	قبـل	از	خواجـه	نصير	هم												
کشـف	التنبيهات	 آمـدی	 سـيف	الدين	
را	در	رّد	آن	نوشـته	بـود.	برخـی	گمـان	
می	کننـد	کـه	بـا	وجـود	کتـاب	آمـدی،	
نبـود	تـا	خواجـه	شـرح	 نيـازی	 شـايد	
اشـارات	بنويسـد.	بـه	نظر	می	رسـد	اگر	
آن	شـرح	کافـی	بود	و	تأثيـری	جّدی	از	
خـود	به	جـا	می	گذاشـت،	ديگـر	نيازی	
نبـود	تـا	خواجـه	هم	شـرح	بنويسـد	اما	
اينطـور	نبـود؛	يعنـی	شـرح	آمـدی	در	
حـّدی	نبـود	کـه	تأثيری	کافـی	و	جدی	
از	خـود	بـر	جـای	بگـذارد	تا	حـّدی	که	
خواجـه	خـود	را	از	ارائـة	شـرحی	جديـد	
بی	نيـاز	ببينـد.	خواجه	در	شـرح	خودش	
مؤسـس	نيسـت	بلکه	کاماًل	يك	شارح	
اسـت.	فقـط	در	يکـی	دوجاسـت	کـه	
سـهروردی	 آرای	 بـه	 می	شـود	 گفتـه	

نزديـك	شـده	اسـت.	

توجه فخر رازی به 
تفاوت نسخه های 

خطی
نکتـة	ديگـری	کـه	بايـد	
بـه	آن	اشـاره	کـرد	ايـن	
کـه،	اينطـور	نيسـت	کـه	

بـه	محـض	نوشـته	شـدن	
شـرح	خواجه،	تمام	اشـکاالت	فخر	

رازی	رد	شـده	باشـد.	در	برخـی	مـوارد	
خواجـه	بـا	ايـن	ديـد	وارد				می	شـود	
کـه	نسـخه	ای	کـه	در	اختيار	فخـر	بوده	
مخـدوش	و	غلـط	بـوده	و	اشـکالی	که	
اسـاس	 بـر	 صرفـاً	 کـرده	 وارد	 فخـر	
اختالف	نسـخه	بـوده	اسـت.	خواجه	در	
اينگونـه	موارد	مطالب	را	بر	اسـاس	متن	
خـودش	تفسـير	می	کند	و	اشـکال	های	
فخـر	را	وارد	نمی	دانـد.	البتـه	بايد	يادآور	
شـويم	که	فخـر	رازی	هـم	عالم	فاضل	
و	بزرگـی	بـوده	مثـاًل	در	آخـر	عيـون	
از	 برخـی	 الحکمـة	خـودش	می	گويـد	
ايـن	نسـخه	ها	غلـط	دارنـد	و	در	آنهـا	
از	حاشـيه	رفته	انـد	بـه	متـن	يـا	از	متن	
رفته	انـد	بـه	حاشـيه.	از	اينـرو	می	گويـد	
مـن	ابتـدا	سـعی	می	کنم	نسـخة	عيون	
را	تصحيـح	کنـم	و	بعـد	بـه	شـرح	آن	
او	 بـه	 نمی	تـوان	 بنابرايـن	 بپـردازم.	
اشـکال	وارد	کـرد	کـه	بـه	اشـتباهات	و	
اختـالف	نسـخه	ها	توجـه	نداشـته	بلکه	
بالعکـس	همچـون	يك	مصحـح	مدرن	
امـروزی	کامـاًل	بـه	اين	مسـأله	عنايت	

است.	 داشـته	

جنبه های کالمی رشح خواجه 
نصیر

فـارغ	از	جنبـة	فلسـفی	ايـن	شـرح	کـه	
بعنـوان	يـك	شـارح	و	 خواجـه	در	آن	
بايـد	 می	شـود،	 ظاهـر	 فلسـفه	 معلـم	
بـه	جنبه	هـای	کالمـی	ايـن	شـرح	هم	
توجـه	داشـت.	در	ايـن	مطلـب	ترديدی	
نيسـت	کـه	خواجـه	در	يـك	خانـوادة	
شـيعی	و	امامـی	متولـد	شـد	و	از	پدرش	
هـم	يـك	سلسـله	سـند	حديـث	نقـل	
می	کنـد.	خواجـه	کتـاب	غنيه	
الّنـزوع	حلبـی	را	کـه	
کاماًل	 يك	کتاب	
شـيعی	اسـت	
و	 کالم	 در	
و	 اصول	
	، فقه

نـزد	شـاگرد	ابـن	زهـره	مازنـی	مصری	
آن	 مقدمـة	 در	 هـم	 بنـده	 می	خوانـد.	
کتابـم	نشـان	داده	ام	که	خواجـه	در	عدم	
قبـول	حجيت	خبـر	واحد،	کامـاًل	تحت	
تأثيـر	ابـن	زهـره	بـوده	و	ابـن	زهره	هم	
تحـت	تأثيـر	سـيد	مرتضی	بوده	اسـت.	
اساسـاً	عدم	حجيت	خبـر	واحد	در	کالم،	
از	نظـرات	شـيخ	طوسـی	بـوده	اسـت.			

وجوه اشرتاک آراء خواجه 
نصیر با تفکر اسامعیلیه

آثار	 بين	 ما	 که	 تفاوتهايی	 تمام	 با	
اسماعيلی	و	آثار	امامی	خواجه	می	بينيم،	
شباهت	هايی	هم	وجود	دارد	که	نمی	توان	
از	آنها	گذشت.	از	جمله	در	رسالة	امامت	
دوازده	 و	 شيعی	 کاماًل	 رسالة	 يك	 که	
امامی	است،	خواجه	بر	اساس	ايدة	نزاری	
تعليم	امامت	را	اثبات	می	کند.	اين	ايده	
متعلق	به	تفکر	اسماعيلی	است	و	اشکالی	
در	 ديدگاه	 آن	 از	 خواجه	 که	 ندارد	 هم	
اثبات	عقائد	امامی	خودش	استفاده	کرده	
است.	اين	مسأله	در	تلخيص	المحصل	
هم	به	چشم	می	خورد.	نمونة	ديگر	اينکه	
خواجه	آموزه	بداء	را	که	اسماعيليان	به	
بر	 نمی	پذيرد	 رد	می	کنند،	 را	 آن	 شدت	
اماميه	که	هم	در	 خالف	سنت	کالمی	
اين	 بغداد،	 مکتب	 در	 و	هم	 قم	 مکتب	
نظريه	را	پذيرفته	اند.	البته	پذيرفته	نشدن	
بداء	از	سوی	اسماعيليان،	دالئل	تاريخی	
خاص	خودش	را	دارد.	نمونة	ديگر	هم	

عدم	تأکيد	بر	آموزة	رجعت	است.	
که	 می	آيد	 پيش	 بحثی	 يك	 اينجا	 در	
اگر	تبيين	عقالنی	استداللی	زين	الدين	
کشفی	و	فخر	رازی	ادامه	پيدا	می	کرد،	
واقع	نگرتری	 فلسفة	 يك	 ما	 بسا	 چه	
بعدها	 که	 فلسفه	ای	 آن	 تا	 می	داشتيم	
بخشی	از	آن	از	سوی	سهروردی	مطرح	
شد	و	يك	مقدار	زيادی	از	آن	از	طريق	
عرفا	در	قالب	عرفان	نظری	ابن	عربی	
ميرداماد	 به	 رسيد	 اينکه	 تا	 شد	 ارائه	
آن	 مالصدرا	 فلسفة	 در	 مالصدرا.	 و	
از	 است	 آميزه	ای	 داريم	 ما	 که	 چيزی	
و	 حديث	 و	 فلسفه	 و	 الهيات	 و	 کالم	
قرآن	که	در	جايی	ديگر	بايد	به	نقد	آن	

			 پرداخت.			



اندیشه های فلسفی و عرفانی 

امام خمينی )ره(

با حضور 
آيت اهلل سيدحسن سعادت مصطفوی

دکتر غالمحسين ابراهيمی دينانی
حجت االسالم دکتر عبدالحسين خسروپناه
آيت اهلل دکتر سيدمصطفی محقق داماد

خردادماه 1391
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فلسفه اسالمی در منظومه 

فکری امام خمينی)ره(

آیت	اهلل سیدحسن سعادت مصطفوی

داشته	باشد	هر	علمــی	در	جای	خود	 کاربردی	 بايد	
اسالمی	و	اين	سؤال	مطرح	می	شود	 فلسفه	 کاربرد	 که	

بما	هو	علم	مطلوب	است	اما	چيســت؟	درست	است	که	علم	
مشخص	می	شــود.	در	هدف	فلسفه	کاربرد	هر	علــم	از	اهداف	آن	علم	

اســالمی،	هم	غايت	و	هدف	فلسفه	وجود	دارد	و	هم	هدف	فلسفه	اسالمی.	هدف	از	
فلســفه،	علم	به	حقيقت	أشياء	بيان	شده	تا	صورت	واقعی	حس	و	عقل	در	ما	تحقق	
پيدا	کند.	هدف	ديگر	هم	برای	فلســفه	ذکر	شــده	و	آن	تشبه	به	اهلل	است	تا	مظهر	
صفات	خداوند	شــود.	در	فلسفه	اســالمی	حقايق	اشياء	در	مسيری	که	به	سوی	خدا	

دارند	بررسی	می	شوند.

هدف از خواندن فلسفه اسالمی
حقايق	عالم	گاهی	از	حيث	خود	بررســی	می	شوند	که	حقيقت	آب،	هوا	و	...	چيست؟	
اما	در	فلســفه	اســالمی	حقيقت	آنها	از	اين	جهت	مهم	اســت	که	رو	به	سوی	خدا	
هســتند.	بنابراين	ما	برای	اين	فلســفه	می	خوانيم	تا	هم	عقايد	ما	صحيح	شود	و	هم	
بتوانيم	از	عقايد	خود	دفاع	کنيم	و	هم	برخی	از	آموزه	های	دينی	توسط	فلسفه	اسالمی	
تبيين	می	شــود.	از	اين	رو	افرادی	که	با	فلسفه	اســالمی	مبارزه	می	کنند؛	در	واقع	با	
عقايد	دينی	و	فهم	دقيق	آموزه	های	دينی	مبارزه	می	کنند.	اين	در	حالی	اســت	که	با	
فلســفه	غرب	هيچ	مبارزه	ای	چه	در	قم	و	چه	جاهای	ديگر	در	اين	مملکت	نمی	شود	
درصورتيکه	کفريات	زيادی	در	آن	مطرح	می	شــود	اما	اين	فلسفه	ای	که	دائم	از	خدا،	
معاد،	علم	خدا	و	رابطه	خلق	با	خدا	دم	می	زند	به	کفر	متهم	می	شود.	بنابراين	اگر	خدا	
را	قبول	داريم	و	يا	در	مرحله	شــناخت	صفات	خدا	هســتيم	چاره	ای	نداريم	جز	اينکه	
فلســفه	اسالمی	بخوانيم	تا	با	دقت	فراوان	هم	شــبهات	خود	را	برطرف	کنيم	و	هم	

ديگران	را	از	گمراهی	دريابيم.

دفاع از عقاید توسط فلسفه اسالمی 
امروزه	شــبهات	زيادی	درباب	دين،	خدا،	صفات	خدا،	معاد،	غرض	از	خلقت	و	مانند	
آن	وجــود	دارد.	لــذا	حضرت	امام	به	ايــن	موارد	خيلی	توجه	داشــتند	و	فقط	رهبر	

انقالبی	 نبودند	کــه	يك	 انقالب	 يك	
را	رهبری	کنند.	اينکه	يك	شــخصی	
يــك	انقالبی	را	رهبری	کنــد	در	دنيا	
زيــاد	اتفاق	می	افتد	ولی	فــرق	امام	با	
ساير	رهبران	در	اين	بود	که	امام	رهبر	
دينی	و	علمی	انقالب	هستند	يعنی	يك	
رهبــر	دينی	آگاه	هســتند	که	نه	فقط	
در	فقه	و	اصــول	تخصص	دارند	بلکه	
اطالعات	وسيع	فلسفی	و	عرفانی	دارند	
و	با	اين	اطالعات	چنان	ســعه	روحی	
پيدا	کرده	است	که	مشــاهده	می	کنيم	
دنيا	تازه	در	حال	فهم	ســخنان	ايشان	
اســت	و	اين	ويژگی	فلســفه	و	عرفان	
اسالمی	است.	چرا	بعضی	از	فقهای	ما	
اين	خاصيت	فلسفه	و	 نبودند؟	 اينگونه	
عرفان	اسالمی	است	که	روح	را	چنان	
وسيع	می	کند	و	چنان	انقطاعی	از	خلق	
به	ســوی	خدا	عنايــت	می	کند	که	حد	
و	حصــر	ندارد	و	چه	کاربــردی	از	اين	

باالتر؟	

پیوند فلسفه و دین در کالم امام 
خمینی

امام	از	فلسفه	نه	فقط	از	اين	جهت	که	
علم	فلسفه	اســت	استفاده	کردند	بلکه	
بســياری	از	مفاهيم	دينی	را	با	فلسفه	
تشريح	می	کنند	و	بسياری	از	اعتقادات	
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را	با	فلسفه	روشن	می	کنند.	در	شرح	دعای	سحر	در	فراز	»اللهم	إنی	أسئلك	بکمالك	
باکمله«	می	بينيم	که	چگونه	امام	يك	مسأله	فلسفی	را	با	يك	مسأله	اعتقادی	پيوند	
زده	است.	امام	در	شرح	اين	فراز	از	دعا	می	فرمايد	که	کمال	شی،	اين	است	که	نقصان	
آن	برطرف	شــود	و	مثال	می	زنند	که	فعليت	هيولي	اولی	به	صورت	آن	اســت	و	بعد	
از	پديدآمــدن	اســتعدادها	و	صورت	های	مختلف	به	آن	کمال	مورد	نظر	می	رســد	و	
همچنين	مانند	فصل	که	کمال	جنس	است.	جنس	عبارت	است	از	يك	واقعيت	مبهم	
المتحصل	و	فصل	آن	را	تمام	می	کند.	در	تعريف	نفس	آمده	اســت	که	نفس،	کمال	
اول	برای	يك	جسم	طبيعی	آلی	است.	زيرا	هم	کمال	هيولي	است	از	حيثی	که	نفس	
متعلق	به	بدن	است	و	بدن	در	اثر	تطور	هيولي	در	صورت	ها	آماده	يك	مزاج	می	شود	
تا	نفس	اضافه	شود	و	به	اعتبار	اينکه	فعليت	کامله	هيولي	که	در	مسير	هيولي	حرکت	
می	کند	و	از	مرتبه	نباتی	آخر	می	رود	به	خاطر	رســيدن	به	درجه	انســانيت	است	و	به	

اين	اعتبار	کمال	آن	هم	هست.	
امام	درادامه	اين	شــرح	بيان	می	دارند	که	واليت	علوی	برای	انســان	کمال	است	و	

می		فرماينــد	که	اکمال،	تمــام	دين	به	با	اشــاره	به	حديثی	از	امام	صادق)ع(	
اميرالمومنين)ع(	 حضرت	 اســت.	امام	می	فرمايد	که	ســاير	واليت	

و	فضائــل	به	منزلــه	هيولي	عبــادات	و	عقايــد	و	ملکات	
حضــرت	 واليــت	 ماننــد	و	 اميرالمومنيــن)ع(	
که	صــورت	آن	اســت	و	به	 کســی	 خاطر	 همين	

بميرد	و	امام	زمان	خود	را	نشناسد	مانند	
مرگ	جاهليت	مرده	است.	همانگونه	که	
هيولي	بدون	صورت	فايــده	ای	ندارد،	
تمام	فضائل	هم	بدون	واليت	حضرت	

اميرالمومنين)ع(	بی	فايده	است.	
خيلی	از	افرادی	که	فلســفه	خوانده	اند	
اين	را	ننگ	می	دانند	که	فلســفه	را	به	
دين	پيوند	بزنند	ولــی	بايد	از	امام	اين	
را	يــاد	گرفت.	وقتی	فلســفه	به	دين	
پيوند	می	خورد	روح	جديد	پيدا	می	کند.	
اگر	بنا	باشــد	که	انسان	عقايد	مبهمی	
بــر	نخواهد	 فايده	ای	در	 داشته	باشــد	
داشت.	اگر	انســان	ملکات	اخالقی	را	
بدون	واليت	حضرت	اميرالمومنين	)ع(	
داشته	باشد	نيز	فايده	ای	را	در	برنخواهد	
داشت.	اين	برداشت	توسط	حضرت	امام	
خمينی	در	پيوند	فلسفه	با	دين	مشاهده	
می	شــود.	امام	می	فرماينــد	که	ماده	و	
صورت	بــدون	فعليــت	در	آخرت	هم	
به	هيچ	عنوان	جايگاهی	ندارد.	)شــرح	
دعای	سحر،	موسسه	نشر	و	تنظيم	آثار	

امام	خمينی،	1374:	76(
شــاهد	مثال	ديگــر	در	پيوند	زدن	دعا	
با	فلســفه	باز	هم	در	شرح	دعای	سحر	
توســط	امام	خمينی	مشاهده	می	شود:	
»اللهم	انی	اســئلك	من	مّنك	باقدمه	
و	کل	مّنك	قديــم«.	بين	متکلمان	و	
حکما	اختالف	نظر	است	که	آيا	زمانی	
بوده	است	که	خدا	هيچ	چيزی	نيافريند	
و	بعــد	از	آن	تصميم	بــه	خلق	بگيرد؟	
حکما	عقيده	دارند	که	اين	محال	عقلی	
اســت	زيرا	سبب	می	شــود	که	خداوند	
فاعل	بالقوه	باشــد.	انسان	فاعل	بالقوه	
است	و	تنها	خداوند	فاعل	بالفعل	است	
و	نــه	الزامًا	خلقت	مــادی	ولی	فيض	
خلقت	بايد	دائمی	باشد.	اين	قسمت	از	
دعا	مشخص	می	کند	که	فيض	خداوند	
دائمی	اســت.	بزرگترين	منت	و	نعمت	
خداوند	بر	موجودات،		هســتی	است	که	
به	آنهــا	اعطا	فرمود	زيرا	اگر	موجودات	
هستی	نداشته	باشند	هيچ	چيزی	ندارند.	
به	عبارت	ديگر	تمامی	آثار	و	برکات	به	
خاطر	داشتن	هستی	است	و	اين	هستی	
قديم	است	ولی	حاالت	مختلف	داشته	

و	فيض	خداوند	قطع	نشده	است.	
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تعبیر عرفانی امام خمینی در 
رشح دعای سحر

در	ادامـه	امـام	تعبيـر	عرفانـی	وجـود	
در	 کـه	 می	کننـد	 مطـرح	 را	 منبسـط	
اصطـالح	عرفـا،	همان	هسـتی	مطلق	
اسـت.	بايـد	توجـه	داشـت	که	هسـتی	
بـه	سـه	بخـش	تقسـيم	می	شـود	که	
يکـی	از	آنهـا،		هسـتی	مطلق	اسـت	نه	
قيـد	تقييـد	و	نـه	قيـد	اطالق	بـه	خود	
می	پذيـرد	زيـرا	هـر	دو	قيـد	هسـتند	
حتـی	وجـود	بـه	شـرط	ال	هم	نيسـت	
کـه	عـده	ای	بيان	کردنـد	و	آن	حقيقت	
حضـرت	حـق	اسـت	کـه	نـه	مقيـد	به	
اطـالق	اسـت	و	نـه	مقيـد	بـه	تقييـد.	
هسـتی	دوم،	فعـل	حضرت	حق	اسـت	
کـه	مقيـد	بـه	البشـرط	اسـت	و	به	هر	

آن	 و	 می	کنـد	 پيـدا	 تحقـق	 شـکلی	
وجـود	منبسـط	کـه	فعل	حضـرت	حق	
اسـت	بـه	اشـکال	مختلف	موجـودات	
درمی	آيـد	که	تمـام	اين	موجـودات	در	
واقـع	قيودی	هسـتند	که	بـه	آن	وجود	
البشـرط	 آن	 و	 شـدند	 وارد	 منبسـط	
بـا	تمامـی	ايـن	قيـود	جمـع	می	شـود.	
يعنـی	اگـر	می	شـد	کـه	به	فـرض	اين	
قيـود	را	برداريـم،	ايـن	وجـود	صاف	و	
مطلـق	بـود	و	ايـن	وجـود	اسـت	کـه	
عرفـا	آن	را	بـه	دريـا	تشـبيه	می	کنند.	

عـده	ای	اشـتباه	کردنـد	و	حـرف	عرفا	
را	بـد	متوجـه	شـدند	و	فکـر	کردند	که	
ايـن	وجود	همـان	وجود	خداوند	اسـت	
که	بـه	اشـکال	گوناگون	درآمده	اسـت	
ولـی	ايـن	فعـل	خداوند	اسـت	کـه	به	
تعبيـر	عرفـا	بـا	عنايـت	حضـرت	حق	
موجـودات	 و	 می	آيـد	 در	 جنبـش	 بـه	
ايـن	 و	 می	گيرنـد	 شـکل	 مختلـف	
همان	رحمت	اهلل	واسـعه	اسـت.	قسـم	
ديگـر	وجـود،	وجـود	مقيـد	اسـت	که	
وجـود	انسـان	را	نيـز	شـامل	می	شـود	
و	در	قـرآن	از	آن	بـه	آثـار	رحمـت	اهلل	
امـام	می	فرمايـد	 تعبيـر	شـده	اسـت.	
ايـن	وجـود	منبسـط	دو	وجـود	دارد	و	
از	ايـن	حيـث	کـه	بـه	وجـود	حضرت	
حـق	وابسـته	اسـت،	قديم	اسـت	زيرا	
آن	 از	 و	 اسـت	 حـق	 حضـرت	 فعـل	
حيـث	کـه	موجـودات	مختلـف	از	آن	
از	آن	 پديـد	می	آيـد	حـادث	هسـتند.	
جهـت	که	موجود	وابسـته	بـه	حضرت	
حـق	اسـت،	ذاتيتی	نـدارد	زيـرا	ظهور	
واقعيتـی	غيـر	از	مظهر	
ايـن	 بـه	 و	 نـدارد	
مـطلــب	آيـه	
يـفــه	 شــر
»کــل	مـن	
عـليــها	فـان	و	
ربـك	 يبقـی	وجـه	
االکـرام«	 و	 ذوالجــالل	
نيـز	تاييـد	دارد	کـه	وجـه	رب	همـان	
وجـود	منبسـط	اسـت	و	چـون	از	ايـن	
وجـود	منبسـط	خدا	شـناخته	می	شـود	
بـه	آن	بـه	شـکل	اسـتعاره	تعبيـر	وجه	
و	چهـره	شـده	اسـت	زيـرا	معمـواًل	از	
طريـق	صـورت	و	چهـره	اسـت	کـه	
انسـان	کسـی	را	می	شناسـد.	مـا	بـه	
ذات	 نمی	توانيـم	 مسـتقيم	 صـورت	
و	کنـه	خداونـد	را	بشناسـيم	بلکـه	از	
طريـق	هميـن	وجـود	منبسـط	اسـت	

کـه	می	توانيـم	خـدا	را	بشناسـيم.	
حضــرت	امام	در	بخش	اول	از	شــرح	
دعای	سحر،	فلســفه	را	به	يك	بحث	
واليــی	ارتبــاط	داد.	واليت	حضرت	
اســت	 ايمان	 روح	 اميرالمومنيــن)ع(	
و	کســی	که	واليت	موال	را	ندارد	در	

حقيقت	در	آخرت	حيات	و	زندگی	ندارد	
زيرا	آن	دنيا،	دنيای	حيات	اســت.	امام	
در	قسمت	دوم	از	دعای	سحر	استفاده	
فلســفی	کردند.	در	فــراز	»اللهم	انی	
اسئلك	من	بهائك	بأبهاه	و	کل	بهائك	
بهی«	تعبير	عرفانی	بــه	کاربردند.	بها	
يعنی	روشنی	و	زيبايی	و	شرح	مفصلی	
از	اين	فراز	دارند	و	در	پايان	می	فرمايند	
که	وجود	فی	نفســه	زيبا	است	و	وقتی	
صورت	هــا	و	ماده	های	ناجــور	به	آن	
نازيبا	 می	رسد	باعث	می	شود	که	وجود	
جلــوه	دهد.	هرچه	از	اين	ماديات	کمتر	

شود	وجود	زيباتر	می	شود.
عالم	عقول	مجرده،	عالم	مثال	يا	همان	
عالم	مثل	افالطونی	و	عالم	ظلمات	سه	
عالمی	اســت	که	حکمــا	معتقد	به	آن	
هســتند.	از	آنجا	که	امام	به	فرمايشات	
مالصدرا	بيشتر	توجه	دارند	و	مالصدرا	
هم	مثل	معلقه	و	صور	منفصله	را	قبول	
ندارد	امــام	هم	از	آن	ذکــر	نمی	کند.	
زشــت	ترين	موجودات،	موجودات	عالم	
ماده	هســتند	و	موجــودات	عالم	مثال	
آلودگی	کمتری	دارنــد	و	از	آن	باالتر	
موجــودات	عالــم	عقول	مجــرده	نور	
محض	هســتند	و	فراتــر	از	همه	آنها	
وجود	حضرت	حق	اســت	و	از	اين	رو	
خداوند	زيباترين	زيباها	اســت	و	هيچ	
نقصی	ندارد.	در	اينجا	منظور	از	زيبايی،	
زيبايی	ظاهری	نيست	بلکه	به	اين	معنا	
اســت	که	تمام	کماالت	را	دارا	باشد	و	
هيچ	نقصی	نداشته	باشد.	سپس	ايشان	
عبارتی	از	کتاب	»التقديسات«	ميرداماد	
نقل	می	کنند.	در	فلسفه	امام	از	مالصدرا	
و	ميرداماد	بسيار	با	عظمت	ياد	می	کنند	
و	متأسفانه	به	کتاب	های	ميرداماد	کمتر	
پرداخته	می	شــود.	ميرداماد	می	فرمايد	
که	خدا	کل	وجود	و	همه	هستی	است	
يعنی	وجودی	اســت	که	کمبود	ندارد	
و	بها	و	ذات	آن	يکی	اســت.	در	ساير	
موجــودات	زيبايــی	و	ذات	دو	امر	جدا	
هستند	ولی	در	خداوند	اين	دو	يك	چيز	
هستند	و	هرچه	غير	از	خداوند،	لمعات	
آن	نور	اســت.	هر	فضيلت،	درخششی	
از	فضيلت	آن	وجود	اســت	و	نســبت	
موجودات	به	خداوند	مانند	نسبت	سايه	

امام در شرح دعای سحر 
بیان می دارند که والیت 
علوی برای انسان کمال 
است. امام می فرماید که 
سایر عبادات و عقاید و 
ملکات و فضائل به منزله 
هیولي و والیت حضرت 
امیرالمومنین)ع( مانند 

صورت آن است
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به	صاحب	سايه	است	و	نه	نسبت	يك	
قطره	آب	به	دريــا.	وقتی	خداوند	خلق	
می	کند	از	وجود	آن	کم	نمی	شود	سايه	
هم	جلوه	اســت	و	چيزی	از	شــخص	
کــم	نمی	کنــد.	يکــی	از	حجاب	ها	و	
کدورت	های	ما	همان	ماهيت،	ماســت	

که	ماهيت	خود	حد	وجود	است.	
امـام	هم	به	فلسـفه	توجـه	دارند	و	هم	
فلسـفه	را	در	درک	حقايـق	دينـی	بـه	
کار	می	گيرنـد	و	از	آن	طـرف	حقايـق	
دينـی	را	هم	در	اثبات	مسـائل	فلسـفی	
بـه	کار	مـی	برند.	فلسـفه	اسـالمی	ما	
آميختگـی	تنگاتنگـی	بـا	ديـن	مبيـن	
می	دهـد	 نشـان	 ايـن	 و	 دارد	 اسـالم	
کـه	افـرادی	کـه	می	خواهنـد	فلسـفه	
از	ديـن	جـدا	کننـد	چـه	 را	 اسـالمی	
راه	خطرناکـی	را	در	پيـش	می	گيرنـد	
و	اگـر	عالمانـه	ايـن	کار	را	می	کنند	چه	

جنايـت	بزرگـی	انجـام	می	دهنـد.	

امام خمینی در اوج قلّه عرفان 
نظری و عرفان عملی

امـام	دو	جهـت	عرفانـی	قـوی	دارنـد.	
امـام	از	نظـر	سـير	و	سـلوک	و	عرفان	
طـی	 را	 مراحـل	 ايـن	 تمـام	 عملـی	
عرفـان	 بـه	 عملـی	 عرفـان	 کردنـد.	
ممکـن	 زيـرا	 نـدارد	 ربطـی	 نظـری	
اسـت	شـخصی	عرفـان	عملـی	را	طی	
کنـد	ولـی	نتوانـد	عرفـان	نظـری	را	با	
برهـان	بپذيـرد.	اين	عارف	بـه	مراتبی	
اسـتدالل	 نمی	توانـد	 ولـی	 می	رسـد	
کنـد	لـذا	اين	مسـير	فقـط	بـرای	خود	
وی	نافـع	اسـت.	در	بيـن	علمـاء	افـراد	
زيـادی	ماننـد	امـام	بودنـد	کـه	عرفان	
اعلـی	طـی	کـرده	 را	در	حـد	 عملـی	
باشـند	ولـی	امام	بـه	خاطـر	اينکه	خود	
فلسـفه	را	بـه	خوبـی	خوانـده	بودنـد	و	
شـاه	آبادی	 مرحـوم	 ماننـد	 اسـتادی	

داشـتند،	در	درجـه	اعالی	

عرفـان	نظـری	هـم	هسـتند	و	آنچـه	
را	کـه	عرفـاء	بـه	آن	رسـيدند	امـام	بـا	
برهـان	تبييـن	می	کننـد.	شـرح	دعای	
سـحر	امـام،		کتـاب	کم	حجمی	اسـت	
معـارف	 از	 دنيايـی	 دربردارنـده	 ولـی	
بـر	 امـام	 کـه	 تعليقه	هايـی	 اسـت.	
از	 دارنـد	 مصباح	االنـس	 و	 فصـوص	
مضاميـن	وااليـی	برخـوردار	اسـت.	

اختالفـی	بين	حکما	و	عرفـا	وجود	دارد	
کـه	صـادر	اول	چـه	چيـزی	اسـت؟	در	
قاعـده	فلسـفي	الواحد	به	ايـن	موضوع	
پرداختـه	می	شـود	که	اوليـن	چيزی	که	
از	خـدا	بـدون	واسـطه	صادر	می	شـود،	

وجـودی	بسـيط	اسـت	و	تنهـا	
امکانـی	 وجـه	 در	 آن	 تفـاوت	

بودن	آن	اسـت	که	آن	
عقـل	اول	يعنـی	يـك	
است.	 موجود	مجرد	

در	مقابـل	عرفاء	می	گوينـد	که	عقل	به	
عنـوان	صـادر	اول	يك	وحـدت	عددی	
دارد	در	حالـی	کـه	خدا	وحـدت	عددی	
نـدارد	و	بی	منتها	اسـت	و	فعـل	خداوند	
هـم	بايد	مانند	خـود	او	بی	منتها	باشـد،	
نمی	توانـد	عقـل	 فعـل	خداونـد	 پـس	
اول	باشـد.	شـيخ	صدرالديـن	قونـوی	
در	کتـاب	»مفتـاح	الغيـب	و	الجمـع	و	
الشـهود«	می	گويـد	که	وجود	منبسـط،	
فعل	خداوند	اسـت،	زيرا	بسـيط	است	و	
حـّد	نـدارد.	امـام	در	رّد	اين	مطلب	يك	
مطلبـی	در	تعليقه	خـود	دارند	که	می-
فرماينـد	کـه	وجـود	منبسـط	نمی	تواند	
جهـت	 آن	 از	 زيـرا	 باشـد	 اول	 صـادر	
کـه	وجود	منبسـط	اسـت،	خـود	ظهور	
حضـرت	حـق	اسـت	و	ظهـور	بماهـو	
ظهور	اسـتقاللی	نـدارد.	آن	چيزی	بايد	
ظهور	پيـدا	کند	که	بتوانـد	يك	عينيت	
مسـتقل	داشته	باشد.	ظهور	از	آن	جهت	
کـه	ظهـور	اسـت	مانند	معنـای	حروف	
در	ادبيـات	می	مانـد	کـه	از	خـود	وجود	
اول	همـان	 نـدارد	و	صـادر	 مسـتقلی	
عقل	اسـت	و	اوليـن	تعيينی	کـه	وجود	
می	گيـرد،		همـان	 خـود	 بـه	 منبسـط	
عقـل	اول	اسـت	زيـرا	وجـود	منبسـط	
نمی	توانـد	بـدون	تعيـن	ظهـور	کنـد،	
شـیء	قبـل	از	جعـل	نمی	توانـد	کثرت	
داشـته	باشـد	امـا	بعـد	از	جعـل	طبيعی	
اسـت	کـه	وقتـی	خداوند	عقـل	را	خلق	
کـرد،	عقل	مخلـوق	خداوند	می	شـود	و	
محـدود	و	وابسـته	به	خداوند	می	شـود.	
بايـد	قـدر	فلسـفه	اسـالمی	را	دانسـت	
و	بايـد	آن	را	ريشـه	دار	و	خـوب	خوانـد	و	
عرفان	اسـالمی	کـه	از	بـرکات	و	ميراث	
بايـد	بـه	خوبـی	خوانـده	شـود.	 اسـت	
کسـی	که	فلسفه	اسـالمی	را	
بـه	خوبـی	نخوانـد	نمی	تواند	
عرفـان	نظـری	را	هـم	
درک	 خوبـی	 بـه	

						. کنـد
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ــی	 ــی	مــردی	جامــع،	اصول ــام	خمين ام
ماهــر،	فقيهــی	بــزرگ،	فيلســوف	و	
عــارف	بــود	و	همــه	ايــن	چهــار	جنبــه	
ــدت	 ــه	م ــن	ب ــود.	م ــم	دارا	ب ــا	ه را	ب
يــازده	ســال	ايــن	افتخــار	را	داشــتم	که	
در	محضــر	ايشــان	درس	خــارج	فقــه	و	
ــدم.	 ــول	را	خوان ــل	اص ــك	دوره	کام ي
ــتفاده	 ــان	اس ــن	از	ايش ــه	م ــه	ک آنچ
ــفه	 ــود	و	فلس ــول	ب ــه	و	اص ــردم	فق ک
ــودم.	 ــام	نب ــر	ام ــان	را	در	محض و	عرف
در	آن	زمــان	کــه	مــن	در	قــم	توفيــق	
شــاگردی	ايشــان	را	داشــتم،	جــز	فقــه	
و	اصــول	چيــزی	درس	نمی	دادنــد	و	
ــی	 ــی	اگــر	ســؤال	فلســفی	و	عرفان حت
از	ايشــان	پرســيده	می	شــد	جــواب	
ــود. ــه	مهمــی	ب ــن	نکت ــد	و	اي نمی	دادن

سکوت مطلق امام خمینی در 
برابر سؤاالت فلسفی و عرفانی 
کنجـکاو	 کـه	 طلبه	هـا	 مـا	 از	 عـده	ای	
منـزل	 بـه	 عيـد	 روزهـای	 در	 بوديـم،	
ايـن	 علمـا	 رسـم	 می	رفتيـم.	 ايشـان	
اسـت	کـه	در	اعيادی	مانند	عيـد	قربان،	
غديـر	و	ماننـد	آن	در	منـزل	می	مانند	و	
مـردم	بـه	ديـدن	آنهـا	می	روند	و	رسـم	
طـالب	هـم	ايـن	اسـت	کـه	در	محضر	
می	کننـد	 مسـأله	 طـرح	 بـزرگان	 ايـن	
تـا	از	فرصـت	اسـتفاده	کننـد	و	مطلـب	
جديـدی	بياموزنـد.	مـا	نيـز	در	اعيـاد	به	
منـزل	ايشـان	می	رفتيـم	و	ايـن	گونـه	
مشـکل	 گويـا	 کـه	 می	کرديـم	 رفتـار	
اعتقـادی	بـرای	مـا	پيش	آمده	اسـت	تا	
ايشـان	احسـاس	تکليـف	شـرعی	کنند	

و	بـه	مـا	پاسـخ	دهنـد	و	بعـد	از	طـرح	
سـؤال	فلسـفی	و	عرفانی،	ايشـان	آنقدر	
سـکوت	می	کردنـد	تـا	مـا	خسـته	و	از	
سـؤال	خـود	منصـرف	شـويم	و	مطلقـًا	
پاسـخ	نمی	دادنـد	امـا	به	محـض	اينکه	
سـؤال	رويکـرد	فقهـی	و	اصولی	به	خود	

می	دادنـد. پاسـخ	 می	گرفـت،	
ايشـان	بنـا	را	بـر	اين	گذاشـته	بـود	که	
دربـاره	فلسـفه	و	عرفان	سـکوت	کند	و	
دربـاره	آن	لب	به	سـخن	نگشـايد.	البته	
ايشـان	در	جوانـی	هـم	فلسـفه	و	هـم	
عرفـان	تدريـس	می	کردنـد	امـا	در	آن	
زمـان	که	مـا	در	محضـر	ايشـان	بوديم	
بنـا	بـه	داليـل	سياسـی	و	اجتماعـی	از	
نمی	گفتنـد	 سـخن	 عرفـان	 و	 فلسـفه	
زيـرا	در	آن	زمـان	هرکـس	کـه	دربـاره	
دچـار	 مـی	زد	 حـرف	 مسـائل	 ايـن	

می	شـد. گرفتاری	هايـی	

اسرار نماز 

در کالم امام خمينی)ره(

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
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نایاب بودن آثار فلسفی امام 
در فضای اختناق

ايـن	 امـام،	 وجـود	 بـرکات	 از	 امـروزه	
نگرانی	هـا	برطـرف	شده	اسـت	ولـی	در	
آن	زمـان	فضـا	اينگونـه	نبـود.	بنابراين	
و	 بـود	 تدبيـری	 بـا	 مـرد	 کـه	 ايشـان	
نمی	خواسـتند	بـه	آن	سرنوشـت	دچـار	
شـوند	و	انديشـه	های	وااليـی	داشـتند،	
حتـی	 و	 پرداختنـد	 اصـول	 و	 فقـه	 بـه	
جـواب	سـؤال	را	هـم	نمی	دادنـد.	در	آن	
زمـان	حتـی	يـك	بـرگ	از	درس	هـای	
ايشـان	در	فلسـفه	و	عرفان	هم	منتشـر	
نمی	شـد.	مـا	از	قـول	مرحـوم	مصطفی	
خمينـی	باخبـر	شـديم	کـه	امـام	کتابی	
و	 دارنـد	 الصلـوة«	 »اسـرار	 عنـوان	 بـا	
هـر	قـدر	تالش	کرديـم	نتوانسـتيم	اين	
کتـاب	را	بيابيـم.	باالخـره	ايـن	کتاب	را	
پيـش	يکـی	از	تجـار	تهران	پيـدا	کردم	
و	وی	هـم	شـرط	کرد	کـه	از	اين	کتاب	
نبايـد	کپـی	و	تکثيـر	شـود	و	در	محـل	
کتابخانـه	وی	در	منزلـش	بايـد	مطالعه	
شـود	و	مـن	45	سـال	پيـش	بـا	چنيـن	
شـرايطی	توانسـتم	آن	کتـاب	را	مطالعه	

	. کنم

نصیحت امام خمینی به طالب
وقتـی	ايـام	تعطيـالت	دروس	حـوزوی	
ماننـد	محـرم	و	صفـر	و	يـا	مـاه	مبارک	

رسـم	 امـام	 می	رسـيد،	 فـرا	 رمضـان	
داشـتند	کـه	در	آخرين	روز	درسـی،	به	
جـای	درس،	نصيحـت	می	کردنـد	کـه	
مـن	نصيحتـی	از	ايشـان	شـنيدم	کـه	
تاکنـون	از	کسـی	نمونه	آن	را	نشـنيده	
ذهـن	 ميـزان	 سـخن	 ايـن	 و	 بـودم	

مترقـی	ايشـان	را	نشـان	مـی	داد.
در	مسـائل	فقهـی	کسـی	کـه	مجتهـد	
تقليـد	 ديگـری	 از	 نمی	توانـد	 اسـت	
کنـد.	امـام	می	فرمودنـد	کـه	طلبـه	ای	
کـه	صـرف	و	نحـو	را	خوانـده	اسـت	
و	بـر	ادبيـات	عربـی	مسـلط	اسـت	و	
را	می	توانـد	 معنـای	قـرآن	و	روايـات	
بفهمـد،	ديگـر	حـق	نـدارد	تقليـد	کند.	
چنيـن	طلبـه	ای	هرچنـد	کـه	مجتهـد	
نيسـت	ولـی	بايـد	بـا	تـالش	و	زحمت	
حکـم	خـدا	را	با	هميـن	ميـزان	فهمی	
کـه	دارد	اسـتنباط	کنـد	و	بفهمـد	و	بر	
طلبه	هـا	حـرام	اسـت	و	تنبلـی	اسـت	
کـه	طلبـه	ای	در	حيـن	درس	خوانـدن،	
مسـائل	دينـی	را	خـود	اسـتنباط	نکند.	
ايـن	حرفـی	بسـيار	مترقی	و	پيشـرفته	
اسـت.	اين	حـرف	بـرای	طلبه	ها	خيلی	
معنـادار	بـود	و	طلبـه	را	وادار	به	تالش	
اسـتنباط	 زيـرا	 می	کنـد	 اسـتنباط	 و	

سلسـله	مراتـب	دارد.	
امـام	بيـان	بسـيار	قـوی	داشـتند.	امام	
بعـد	از	انقـالب	در	سـخنرانی	های	خود	

آرام	صحبـت	می	کردنـد	امـا	در	تدريس	
خـود	بـا	حماسـه،	فصاحـت	و	بالغت	و	
جـذاب	سـخنرانی	می	کردنـد.	امـام	بعد	
انقـالب	اسـالمی،	تفسـير	 پيـروزی	 از	
سـوره	حمد	را	در	تلويزيـون	بيان	کردند	
اعتراضـات	 خاطـر	 بـه	 متأسـفانه	 کـه	
عـده	ای	اين	برنامـه	به	تعطيلی	کشـيد.

نگاهی به کتاب عرفانی »ارسار 
الصلوة«

دارنـد	 کتـاب	عرفانـی	 امـام	چنديـن	 	
کـه	يکـی	از	آنهـا	همين	کتاب	»اسـرار	
الصلوة	و	معراج	السـالکين«	اسـت.	نماز	
دارای	اسـرار	زيـادی	اسـت.	نماز	مجمع	
اسـرار	و	معـراج	نمازخـوان	هاسـت.	هر	
و	 نمـاز	می	خوانـد	صبـح	 مؤمنـی	کـه	
ظهـر	و	عصر	و	شـب	به	معـراج	می	رود.	
معـراج	يعنـی	ابـزار	عـروج	کـه	خـود	از	
جايـی	 معـراج	 اسـت.	 باالتـر	 صعـود	
نيسـت	کـه	بـه	آن	برسـيم	بلکـه	خـود	
مسـير	اسـت	و	ايـن	باالرفتـن	انتهايـی	
مومـن	 يـك	 عبـادت	 بهتريـن	 نـدارد.	
مسـلمان	و	سـتون	عبادات	نماز	اسـت.	
بايـد	توجـه	شـود	کـه	در	عبـادت	کـه	
بيـن	 بايـد	 اسـت،	 خداونـد	 ثناگويـی	
ثناشـونده	و	ثناگو	سـنخيت	باشد.	پيامبر	
اسـالم)ص(،	سـيدالموحدين	می	فرمايد	
را	 خـدا	 تـوی	 ثنـای	 نمی	توانـد	 کـه	
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بگويـم	بلکـه	فقـط	تـو	می	توانـی	کـه	
ثناگـوی	خـود	باشـی.	وقتی	ثنـا	از	مقام	
قـدس	حضـرت	حـق	تنـزل	پيـدا	کنـد	
بـه	مراتـب	ايـن	دنيايی	می	رسـد.	ثنای	
حـق	در	همـه	ملك	و	ملکـوت	جاری	و	
سـاری	اسـت.	اين	ثنا	در	فکـر	و	تمامی	
اعضا	و	جوارح	انسـان	بايد	سـاری	شـود	
و	تجلـی	آن	نمـاز	اسـت.	بـرای	نمـاز	
ابتـدا	بايـد	از	نجاسـات	بـدن	و	لبـاس	
دوری	کـرد.	نجاسـت	باعـث	مهجوری	
بـا	 انـس	 از	مقـام	قـدس	پـروردگار	و	
حضـرت	حـق	اسـت.	بعـد	از	ايـن	بايـد	
سـراغ	آب	و	وضـو	رفت	کـه	آب	مظهر	
رحمـت	اطالقـی	حضـرت	حـق	اسـت	
از	دايـره	رحمـت	 و	يعنـی	هيـچ	چيـز	
عامـه	حضـرت	حـق	دور	نيسـت.	نمـاز	
بـا	تکبيـر	آغـاز	می	شـود.	اکبـر	واقعـی	

تکبيرة	االحـرام،	 بـا	 و	 اسـت	 خداونـد	
می	ريزيـم.	 دور	 بـه	 را	 تعلقـات	 همـه	
قيـام	در	نماز	نشـانه	حد	وسـط	اسـت	و	
نـه	افـراط	و	نـه	تفريـط،	قيام	بـه	عدل	

در	واقـع	راه	خداسـت.	

اسم خدا یا اسم اسم خدا؟
می	شـود.	 شـروع	 خـدا	 اسـم	 بـا	 نمـاز	
وقتـی	 کـه	 اسـت	 سـؤال	 ايـن	 جـای	
بايـد	 می	رويـم	 خـدا	 محضـر	 بـه	 مـا	
بگوييـم	بـاهلل	نـه	بسـم	اهلل.	وقتـی	مـا	

پيـش	کسـی	می	رويـم	اسـم	او	را	صدا	
پيـش	 رفتـم	 می	گوييـم	 و	 می	زنيـم	
فالنـی	نـه	اينکـه	پيـش	اسـم	فالنـی!	
تمـام	مسـائل	توحيـدی	در	همين	نکته	
نهفتـه	اسـت	زيـرا	خداوند	جز	در	اسـم	
تجلـی	 خلـق	 بـرای	 خـود	 صفـات	 و	
نمی	کنـد.	الفاظـی	مانند	رحمـن،	رحيم	
و	ماننـد	آن	بـرای	خداوند	در	واقع	اسـِم	
اسـم	هسـتند.	ظهـور	خداونـد	در	يـك	
صفـت،	همـان	اسـم	خداونـد	می	شـود.	
اسـم	 همـان	 رحمـت،	 عيـن	 يعنـی	
خداونـد	اسـت	و	نـه	لفظ	رحمـان.	همه	
عالـم	رحمـت	خداوند	اسـت.	اسـم	خدا،	
خـود	رحمـان	اسـت	نـه	کلمـه	و	لفـظ	
رحمت	و	اين	الفاظ	اسـم	اسـم	هسـتند.	

تجلی در هر بسم الله 
در	اهـل	سـنت	و	شـيعه	تفـاوت	اسـت	
در	ايـن	نظـر	که	آيـا	تمامی	»بسـم	اهلل	
الرحمـن	الرحيـم«	در	ابتـدای	سـوره	ها	
يکسـان	هسـتند	يـا	نـه؟	اهـل	سـنت	
عقيـده	دارنـد	که	همـه	آنها	
يکسـان	هسـتند	ولـی	
شـيعه	معتقد	است	
کـه	هر	يـك	از	
آنهـا	در	ابتـدای	
هـم	 بـا	 سـوره	ها	
از	 متفـاوت	هسـتند	و	
بـاب	تکـرار	نيسـت	زيـرا	در	
تجلـی	تکـرار	وجـود	نـدارد:	التکـرار	فی	
التجلـی.	خود	انسـان	هم	وقتـی	اين	آيات	
و	دو	 تکـرار	می	کنـد،	در	دو	حالـت	 را	
زمـان	مختلـف	تکـرار	می	کنـد	و	از	اين	
حيـث	دو	مرتبـه	حسـاب	می	شـود.	بـه	
ايـن	موضـوع	در	کتـاب	اسـرار	الصلـوة	
اشـاره	شـده	اسـت	کـه	اسـامی	مظهـر	
دارند.	اسـم	بر	حسـب	مقـام	واقع	مقدم	
بـر	مظهر	اسـت	يعنی	اول	اسـم	اسـت	
و	بعـد	مظهـر	و	اسـم	در	مظهـر	واقـع	
می	شـود.	در	مقـام	واقـع،	اسـم	مقـدم	
تعّيـن	 مقـام	 بحـث	 در	 امـا	 می	شـود	
مـا	توسـط	مظهـر	اسـم	را	می	فهميـم	
و	ايـن	ماننـد	برهـان	اِن	و	لـم	اسـت.	
بنابرايـن	هـر	عملـی	از	انسـان	مظهـر	
يـك	اسـم	اسـت	و	بر	هـر	حرکتـی	که	

وقتی ثنا از مقام قدس 
حضرت حق تنزل پیدا 

کند به مراتب این دنیایی 
می رسد. ثنای حق در 

همه ملک و ملکوت جاری 
و ساری است. این ثنا 
در فکر و تمامی اعضا و 

جوارح انسان باید ساری 
شود و تجلی آن نماز 

است.

انجـام	می	دهيـم	يك	بسـم	اهلل	جاری	
می	شـود.

ارسار رکوع
بنـده	 و	 اسـت	 خضـوع	 اوج	 رکـوع	
می	گويـد	کـه	بـا	اينکه	مـن	اوصاف	تو	
را	گفتـم	ولـی	تو	سـبحان	هسـتی	و	از	
اينهـا	باالتـر	هسـتی.	سـبحان	يعنی	از	
اوصافـی	کـه	گفتم	نيـز	برتـر	و	منزه	تر	
می	گوييـم	 رکـوع	 در	 وقتـی	 هسـتی.	
بايـد	 اسـت،	 برتـر	 و	 منـزه	 خداونـد	
ديـد	از	چـه	چيـزی	برتـر	اسـت	و	چـه	
چيـزی	را	بـا	خـدا	مقايسـه	کرديـم	که	
ايـن	را	گفتيـم؟	بنابرايـن	»اهلل	اکبـر«	
يعنـی	»اهلل	اکبر	مـن	أن	يوصف«؛	خدا	
بزرگتـر	از	آن	چيـزی	اسـت	کـه	بتوان	
دربـاره	اش	حـرف	زد.	سـعدی	هميـن	

مطلـب	را	بـه	شـعر	می	گويـد:	
ای	برتر	از	خيال	و	قياس	و	گمان	و	وهم
از	آن	چه	گفته	ايم	و	شنيديم	و	خوانده	ايم
مجلس	تمام	گشت	و	به	آخر	رسيد	عمر
ما	همچنان	در	اول	وصف	تو	مانده	ايم

مناز ولی الله 
الصلــوة	 اســرار	 کتــاب	 در	 امــام	
بســيار	 کــه	 زده	اســت	 حرف	هايــی	
ــده	 ــاب	آم ــن	کت ــت.	در	اي ــق	اس عمي
در	 کــه	 مادامــی	 تــا	 کــه	 اســت	
ــود	را	 ــد	و	محم ــتی	و	حام ــد	هس حم
می	شناســی	و	می	گويــی	کــه	مــن	
ــتم	 ــد	هس ــد	خداون ــه	حام ــتم	ک هس
مشــرک	هســتی	و	وقتی	که	بــه	مقامی	
رســيدی	کــه	خــود	را	نبينــی	و	بــه	جای	
»انــا	الحامــد	و	انــت	المحمــود«	بگويی	
»انــت	الحامــد	و	انــت	المحمــود«	
موحــد	هســتی.	در	ايــن	کتــاب	از	امــام	
ــی	در	 ــه	وقت ــده	ک ــل	ش صــادق)ع(	نق
ــاک	 ــد	و	اي ــاک	نعب ــه	»اي ــه	آي ــاز	ب نم
نســتعين«	می	رســيدند	حالــت	لــرزه	بــر	
ــخ	 ــد	در	پاس ــاد	و	بع ــان	می	افت اندامش
ــه	 ــی	ب ــه	وقت ــد	ک ــروان	می	فرمودن پي
ــرارش	 ــدر	تک ــيدم	آنق ــه	رس ــن	آي اي
کــردم	کــه	ايــن	آيــه	را	از	خداونــد	کــه	
گوينــده	آن	اســت	شــنيدم،	ايــن	نمــاز،	

ــت.			 ــی	اهلل	اس ــاز	ول نم
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	اصطـالح	فلسـفة	فلسـفه	در	ميـراث	
فرهنگـی	مـا	اصطـالح	جـا	افتـاده	ای	
نيسـت.	فلسـفه	را	بـه	دانشـی	کـه	به	
عـوارض	وجود،	موجود	بمـا	هو	موجود		
وجـود	بما	هـو	موجـود	-قبـل	از	آنکه	
رياضـی	يـا	طبيعی	شـود-	می		پـردازد،	
مضـاف	 فلسـفه	های	 کردنـد.	 معنـا	
بيشـتر	در	غرب	مطرح	اسـت	و	بيشـتر	
در	حـوزه	فلسـفه	علم	و	فلسـفه	حقوق	
کار	شده	اسـت	و	حتی	در	زمينه	فلسـفه	
توجـه	 کمتـر	 هـم	 غـرب	 در	 فلسـفه	
شده	اسـت.	البتـه	فلسـفه	های	مضـاف	
تقسـيم	 دسـته	 دو	 بـه	 می	تـوان	 را	
کـرد:	يکـی	آن	فلسـفه	هايی	کـه	بـه	
دانشـی	کـه	دارای	ديسـيپلين	هسـتند	
اضافـه	می	شـوند	و	ديگری	فلسـفه	ای	
کـه	بـه	واقعيتـی	از	واقعيت	هـا	اضافـه	
می	شـود.	بنابرايـن	بيـن	فلسـفه	حـق	
بـا	فلسـفه	علـم	حقـوق	تفـاوت	وجود	
می	شـود	 گفتـه	 گاهـی	 يعنـی	 دارد،	
فلسـفه	حقـوق	و	اينجـا	حقـوق	جمـع	
حق	اسـت	و	گاهـی	از	فلسـفه	حقوق،	
فلسـفه	علـم	حقوق	قصد	می	شـود؛	در	
فلسـفه	اخـالق	نيـز	همين	طور	اسـت،	
يعنـی	گاهـی	مراد	فلسـفه	ُخلق	اسـت	
و	گاهـی	منظـور	فلسـفه	علـم	اخالق	
بـه	 کـه	 مضـاف	 فلسـفه	های	 اسـت.	
دانشـی	اضافـه	می	شـوند	می	خواهنـد	
آن	دانـش	مضاف	اليـه	را	بـا	يـك	نگاه	
درجـه	دوم	بررسـی	کننـد	و	تعريـف،	
موضـوع،	روش	و	سـاير	مسـائل	آن	را	
مـورد	دقت	قرار	می	دهنـد	و	به	عبارت	
نمی	پردازنـد	 فلسـفه	 بـه	خـود	 ديگـر	
بلکـه	درباره	فلسـفه	صحبـت	می	کنند	

يعنـی	نگاهـی	از	بيرون	
فلسـفه،	البته	کسـی	که	
خـود	فيلسـوف	اسـت	و	

مسـائل	درونـی	فلسـفه	را	
اسـت،	 کـرده	 کار	 فيلسـوفانه	

از	نـگاه	بيرونـی	بهتـر	می	توانـد	در	
مـورد	فلسـفه	قضاوت	کند	مانند	کسـی	
کـه	در	فلسـفه	علـم	کار	می	کنـد	کـه	
اگر	عالم	باشـد	و	بر	فلسـفه	هم	تسـلط	
تحليـل	 و	 ارزيابـی	 در	 باشـد	 داشـته	

فلسـفه	علـم	موفقتر	اسـت.	
در	واقـع	فلسـفه	فلسـفه	مـی	خواهد	به	
پرسـش	های	بيرونـی	فلسـفه	بپـردازد.	
کـه	 اسـت	 سـؤال	 ايـن	 جـای	 حـال	
پرسـش	های	 ايـن	 بـه	 امـام	 حضـرت	
بيرونـی	فلسـفه	ماننـد	موضوع	فلسـفه،	
تعريـف	فلسـفه،	روش	فلسـفه	و	ماننـد	
بـه	 قطعـًا	 البتـه	 اسـت؟	 پرداختـه	 آن	
ايـن	شـکل	نيسـت	کـه	امـام	بـر	روی	

بـه	 آنهـا	 تك	تـك	
سـرفصل	های	 صـورت	
جداگانـه	در	آثـار	جداگانـه	
اگـر	 ولـی	 باشـد	 پرداختـه	
آثـار	حضـرت	امـام	بـه	صـورت	
کـه	 می	بينيـم	 بررسـی		شـود	 دقيـق	
نيـز	 بيرونـی	فلسـفه	 بـه	پرسـش	های	
بـه	 مقـال	 ايـن	 در	 کـه	 پرداخته	اسـت	
برخـی	از	پرسـش	های	بيـرون	فلسـفه	
توسـط	حضـرت	امـام	اشـاره	می	شـود.

موضوع فلسفه ازديدگاه امام 
خمينی

حضـرت	امام	شـخصيت	جامعـی	بود	و	
هـم	فقيـه	بـود	و	هـم	فيلسـوف	و	هـم	
عـارف.	اگر	مالصدرا	قرآن	را	با	فلسـفه	
و	عرفـان	پيونـد	زد،	حضـرت	امـام	هم	
فقـه	را	بـا	فلسـفه	و	عرفـان	پيونـد	زد	
بـه	 بيرونـی	 نـگاه	 ايشـان	 اتفاقـًا	 و	

حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه

فلسفة فلسفه از نگاه امام خمينی)ره(
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فلسـفه	داشـتند	کـه	در	اين	امـر	موفق	
شـدند.	امـام	مانند	سـاير	فالسـفه	ابتدا	
تعريفـی	از	علـم	فلسـفه	ارائـه	کردنـد	
کـه	از	عـوارض	وجـود	به	ماهـو	وجود	
بحـث	می	کنـد	و	در	کتـاب	»الرسـائل	
العشـره«	ايـن	نکتـه	را	بيـان	مـی	دارد	
امـا	در	کتـاب	»االنـوار	الهدايـه«	بيان	
هـم	 ديگـری	 ديـدگاه	 کـه	 می	دارنـد	
وجـود	دارد	و	گويـا	اشـکالی	بـه	مـورد	

می	بيننـد. اول	
کـه	 االصـول«	 »مناهـج	 کتـاب	 در	
ايشـان	اسـت	تعريـف	 کتـاب	اصـول	
فلسـفه	و	موضـوع	آن	را	بـه	صـورت	
اسـتطرادي	مطـرح	می	کننـد	و	دربـاره	
موضـوع	فلسـفه	بيان	می	کننـد	که	اگر	
موضوع	فلسـفه	وجود	باشـد،	بسـياری	
از	موضوعـات	بـا	تکلـف	در	ايـن	علـم	
بحـث	می	شـود	ماننـد	ماهيـات،	بحث	
عـدم،	معـاد،	احـوال	بهشـت	و	جهنـم	
کـه	همگـی	بايـد	در	ايـن	علـم	بحـث	
شـود.	اما	حضـرت	امام	بيـان	نمی	کنند	
کـه	اگـر	موضوع	فلسـفه	وجود	نباشـد	
پـس	چـه	چيـزی	را	بايد	موضـوع	علم	
فلسـفه	قـرار	داد،	در	واقع	بـا	يك	نگاه	
درجـه	دو	حضـرت	امام	اين	حاشـيه	را	

بـه	موضـوع	فلسـفه	وارد	می	کننـد.	

روش و رويكردهای فلسفه 
مطلـب	ديگـر	دربـاره	روش	و	رويکـرد	
را	 امـام	روش	فلسـفه	 فلسـفه	اسـت.	
ماننـد	مالصـدرا	هـم	برهانـی	و	هـم	
شـهودی	می	داند	و	ايـن	يعنی	با	روش	
شـهودی	نيـز	می	توان	مسـائل	فلسـفه	
را	اثبـات	کرد	و	بـا	روش	برهانی	آن	را	
مبرهـن	سـاخت،	کاری	کـه	ابن	عربـی	
کـرد	ايـن	بـود	کـه	مکاشـفات	عرفا	را	
مبّيـن	کـرد	و	نـه	مبرهـن،	زيـرا	بيـن	
تبييـن	و	برهانـی	کـردن	فـرق	اسـت.	
عرفـا	 مکاشـفات	 ابن	عربـی	 از	 پيـش	
توضيحـی	 ولـی	 می	شـد	 بيـان	 فقـط	
دربـاره	آن	داده	نمی	شـد	و	بـه	عنـوان	
مـا	 »سـبحانی	 می	شـد:	 گفتـه	 مثـال	
ايـن	 از	 ابن	عربـی	 شـأنی«،	 اعظـم	
عبـارت	يـك	تبييـن	علمـی	ارائـه	کرد	
کـه	غيرعـارف	هـم	ايـن	جملـه	را	بـر	

ولـی	 بفهمـد	 وجـود	 وحـدت	 اسـاس	
ارائـه	 وجـود	 وحـدت	 بـرای	 برهانـی	
نکـرد	و	بـرای	اولين	بـار	ابن	ترکه	برای	
وحـدت	وجـود	برهـان	آورد	و	مالصدرا	

نظـام	عرفانـی	را	مبرهـن	کـرد.
مشـی	 هميـن	 هـم	 امـام	 حضـرت	
و	 عقلـی	 روش	 و	 دارد	 را	 مالصـدرا	
کشـفی	را	دنبـال	می	کند	و	لـذا	رويکرد	
	- عرفانـی	 رويکـرد	 فلسـفه	 بـه	 امـام	
قرآنی	اسـت.	بـه	عنوان	شـاهد	مثال	به	
بخشـی	از	کالم	دکتـر	مهـدی	حائـری	
يـزدی	اسـتناد	می	کنـم	که	ايشـان	هم	
در	درس	منظومه	و	هم	در	درس	اسـفار	
حضـرت	امـام	شـرکت	می	کردنـد.	امام	
درس	هـای	فلسـفه	خصوصـی	داشـتند	
کـه	حتـی	شـاگردان	بسـيار	نزديـك	به	

امـام	در	درس	فقه	و	اصول	و	شـاگردان	
عمومـی	درس	فلسـفه	ايشـان	اطـالع	
خصوصـی	 درس	 امـام	 کـه	 نداشـتند	
حائـری	 دکتـر	 دارنـد.	 نيـز	 فلسـفه	
امـام	 کـه	 می	کننـد	 ذکـر	 همچنيـن	
عالقـه	ای	بـه	حمکت	مشـاء	و	فالسـفه	
بيشـتر	 اسـفار	 در	درس	 و	 نداشـت	 آن	
جاذبه	عرفانی	داشـت	و	اسـفار	را	هم	از	
ديـدگاه	ابن	عربـی	نگاه	می	کـرد	و	نه	از	
نظـر	ابن	سـينا	و	فارابـی	و	وقتـی	مـا	بر	
ايشـان	اشـکال	می	گرفتيـم	ايشـان	در	
جـواب	می	فرمـود	کـه	شـما	بايـد	ذهن	

خـود	را	از	مباحـث	سـينوی	و	مشـايی	
پـاک	کنيـد،	به	عبـارت	ديگر	نـگاه	امام	
در	مباحـث	فلسـفی	نيـز	نـگاه	عرفانـی	
اسـت.	دربـاره	عالـم	مثـال	می	فرماينـد	
کـه	»کشـف	عالـم	مثـال	توسـط	عرفا	
صـورت	گرفـت	و	شـيخ	اشـراق	عالـم	
مثـال	را	کشـف	کـرد	و	اگـر	انسـان	بـا	
روزنـه	 از	 طبيعـت	 کثرت	بيـن	 چشـم	
طبيعـت	 کثرت	نمـای	 عالـم	 طبيعـت	
و	 می	شـود	 مشـرک	 کنـد،	 تماشـا	 را	
اگـر	 ولـی	 می	بينـد	 را	 کثيـر	 غيرحـق	
ايـن	چشـم	را	بسـته	و	چشـم	ديگـری	
را	گشـوده	و	از	ايـن	طبيعـت	پـرواز	کند	
و	نـور	بصـر	نفـس	را	رو	بـه	عالـم	بـاال	
مثـال	 عالـم	 و	 بـرزخ	 عالـم	 گردانـد،	
امـام	 فلسـفه	 )تقريـرات	 می	بينـد«.	 را	
خمينـي،	ج	1:	81(	يعنـی	اگـر	بـا	روش	
متعارف	سـراغ	کشـف	عالم	مثال	برويد	
چيـزی	نصيـب	شـما	نمی	شـود	و	بايـد	
روش	ديگـری	اسـتفاده	شـود	تـا	عالـم	

مثـال	را	بيابيـد.	
امـام	عالوه	بر	روش	اسـتداللی	و	روش	
عرفانـی	از	قـرآن	هـم	در	اسـتدالالت	
می	فرمايـد:	 کردنـد.	 اسـتفاده	 فلسـفی	
»قـرآن	اعجوبـه	ای	اسـت	که	بـه	همه	
اداره	می	کنـد	و	در	 را	 انسـان	 اشـکال،	
عيـن	حال	که	از	انسـان	فيلسـوف،	فقيه	
می	توانـد	 قـرآن	 می	سـازد؛	 عـارف	 و	
پاسـخ	 را	 مـا	 فلسـفی	 پرسـش	های	
دهـد	و	قـرآن	حتـی	در	اسـتدالالت	و	
برهان	سـازی	می	توانـد	بـه	مـا	کمـك	

کنـد.«	)صحيفـه	امـام،	ج6:	287(

رابطه فطرت و حكمت 
مسـأله	سـوم	رابطـه	فطـرت	و	حکمـت	
شـاگردان	 از	 امـام	 حضـرت	 اسـت.	
شـاه	آبادی	 آيت	اهلل	العظمـی	 خصوصـی	
گفـت	 جـرأت	 بـه	 می	تـوان	 و	 بودنـد	
فطـرت	 فيلسـوف	 شـاه	آبادی	 آيـت	اهلل		
بـود	و	اسـتفاده	از	فطـرت	در	معـارف	را	
حضـرت	امام	از	ايشـان	فـرا	گرفت	و	از	
ايـن	رو	اگـر	کتاب	شـرح	چهـل	حديث	
يا	سـاير	آثـار	حضـرت	امام	را	مشـاهده	
کنيـد	ايـن	مطلـب	کاماًل	آشـکار	اسـت	
و	احـکام	فطـرت	را	بديهی	تريـن	احکام	

 امام روش فلسفه را 
مانند مالصدرا هم برهانی 

و هم شهودی می داند 
و این یعنی با روش 
شهودی نیز می توان 

مسائل فلسفه را اثبات 
کرد و با روش برهانی آن 

را مبرهن ساخت،
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می	داننـد	و	بـه	نظـر	من	اگر	کسـی	اين	
مطلـب	امـام	را	دنبال	کند،	شـايد	بتواند	
موفـق	بـه	تأسـيس	يـك	نظام	فلسـفی	

شـود. جديد	
گاهـی	برخـی	از	بـزرگان	يـك	راهـی	
را	بـاز	می	کننـد	و	ديگـران	بايـد	آن	را	
بسـط	دهنـد.	در	هميـن	کتـاب	شـرح	
چهـل	حديـث،	آمـده	اسـت	کـه	احکام	
بديهـی،	 احـکام	 جميـع	 از	 فطـرت	
بديهی	تـر	هسـتند	زيـرا	در	همـه	احکام	
عقلـی،	حکمـی	کـه	بديـن	مثابه	باشـد	
و	 نکنـد	 خـالف	 آن	 در	 احـدی	 کـه	
اسـت	 معلـوم	 و	 نداريـم	 نکرده	باشـد	
چنيـن	چيزی	اوضـح	ضروريـات	و	ابده	
بديهيـات	اسـت	و	چيزهايـی	کـه	الزمه	
آن	باشـد	نيـز	بايـد	از	اوضـح	ضروريات	
باشـد،	پـس	اگر	توحيد	يا	سـاير	مسـائل	
از	احـکام	فطـرت	يا	لوازم	آن	باشـد	بايد	

از	اظهـر	ضروريـات	باشـد.		
و	 عقـل	 جنـود	 کتـاب	شـرح	 در	 امـام	
جهـل	و	شـرح	کتـاب	چهـل	حديـث،	
اصـل	فطـرت	را	مبنـا	بـرای	يـك	دوره	
الهيـات	بالمعنی	االخص	قرار	داده	اسـت	
خـدا،	 اثبـات	 بـه	 مربـوط	 مباحـث	 و	
بعـث	رسـل،	 نبـوت،	 توحيـد،	صفـات،	
انـزال	کتـب،	مالئکه	و	معـاد	را	همه	بر	
اسـاس	فطـرت	تبيين	کرده	اسـت.	جای	
ايـن	سـؤال	وجـود	دارد	آيـا	اگـر	ايـن	
موضوعـات	بـر	اسـاس	فطـرت	دنبـال	
شـود	می	تـوان	يـك	سـری	امـور	عامه	
ديگر	نوشـت؟	امـام	از	اصـل	فطرت	در	
الهيـات	بالمعنـی	االخص	بهـره	برده		اند	
و	در	بحـث	امور	عامـه	يك	کار	جديدی	
دو	 درجـه	 نـگاه	 ايـن	 بـا	 کـه	 اسـت	
می	تـوان	بـه	دسـتاورد	جديدی	رسـيد؟

كاركردهای فلسفه 
اسـت.	 فلسـفه	 کارکـرد	 بعـد	 مطلـب	
امـام	چـه	نگاهـی	بـه	فلسـفه	داشـت؟	
فلسـفه	را	غايـت	می	دانسـت	يـا	ابـزار؟	
آيـا	فيلسـوف	فلسـفه	بداند	تا	فيلسـوف	
بشـود	يـا	غايـت	چيـز	ديگـری	اسـت؟	
امـام	فلسـفه	را	ابـزار	می	دانـد	و	البتـه	
نـه	بـه	معنـای	منفـی	بلکـه	مقدمـه	و	
وسـيله	بـرای	صعـود	بـرای	رسـيدن	به	

هـدف	متعالی.	اگر	کسـی	فلسـفه	بداند	
مثل	کسـی	اسـت	که	برای	رسـيدن	به	
پشـت	بـام	بـر	روی	نردبـان	اسـت	ولی	
در	وسـط	و	يـا	انتهـای	نردبـان	متوقف	
شـود	و	همـان	جـا	بمانـد.	لـذا	حضرت	
امام	در	تفسـير	سـوره	حمد	معتقد	اسـت	
که	فلسـفه	وسـيله	اسـت	تـا	معـارف	با	
برهـان	بـه	عقـل	برسـد	و	خود	فلسـفه	
مطلوب	نيسـت	و	هنـرش	همين	ميزان	
اسـت.	آن	چيـزی	کـه	می	تواند	انسـان	
را	راه	ببـرد	عبـارت	از	پايـی	اسـت	کـه	
انسـان	بـا	آن	جلـوه	خـدا	را	ببينـد.	امام	
بـا	اشـاره	بـه	شـعر	پـای	اسـتدالليون	
چوبيـن	بـود	...	بيـان	مـی	دارد	کـه	يك	
پـای	راهبـری	نيـاز	اسـت	که	بتـوان	در	
مسـيری	گام	بـر	دارد	کـه	بـا	آن	جلـوه	

خـدا	را	مشـاهده	کرد	کـه	در	قلب	وارد	
می	شـود	يعنـی	اگـر	از	قلـب	بـه	عقل	
نرويـد	فقـط	نيمـه	راه	را	طـی	کرديـد.	
ابـزار	فلسـفه	الزم	اسـت	ولـی	کافـی	

	. نيست
در	جايـی	امـام	می	فرمايـد	کـه	لسـان	
رايـج	 لسـان	 اوليـاء،	 و	 انبيـاء	 دعـوت	
فلسـفه	نيسـت.	افـرادی	کـه	مخالـف	
فلسـفه	هسـتند	گاهـی	به	ايـن	مطلب	
کـه	 افـرادی	 می	کننـد.	 اسـتناد	 امـام	
دسـته	 دو	 هسـتند	 فلسـفه	 مخالـف	
عـده	ای	 و	 سـنتی	ها	 عـده	ای	 هسـتند	
روشـنفکران	مخالـف	فلسـفه	هسـتند.	
دسـته	روشـنفکرانی	که	مخالف	فلسفه	
دادن	 نشـان	 شـرعی	 بـرای	 هسـتند	
حـرف	خـود	می	گوينـد	کـه	انبيـاء	در	
دعـوت	مـردم	به	خـدا،	از	زبان	فلسـفه	
اسـتفاده	نمی	کردنـد.	امـام	می	فرمـود	
کـه	لسـان	دعـوت	انبيـاء	لسـان	رايـج	
فلسـفه	نيسـت	بلکه	آنها	بـا	جان	و	دل	
مـردم	کار	دارنـد	و	نتايـج	براهين	را	به	
قلـب	بندگان	خـدا	می	رسـاندند	و	آنان	
را	از	درون	جـان	و	دل	هدايت	می	کنند	
ولـی	ايـن	بديـن	معنـا	نيسـت	کـه	به	
فلسـفه	و	علـوم	عقالنـی	و	اسـتداللی	
نبايـد	پرداخـت،	کـه	ايـن	خيانـت	بـه	
عقـل		اسـتدالل	و	فلسـفه	اسـت.	اين	
علـوم	و	از	جملـه	فلسـفه	راه	و	عبـور	
بـه	سـوی	مقصـد	اسـت.	خـود	مقصد	
و	مقصـود	و	محبـوب	نيسـت	و	همـه	
علـوم	اين	شـأن	وسـيله	بودن	را	دارند.	
اگر	کسـی	ايـن	علوم	را	طـی	کرد	و	به	
محبـوب	رسـيد	می	تـوان	گفـت	که	به	

کارکرد	فلسـفه	رسـيده	اسـت.	

ارتباط فلسفه با طبيعيات 
فلسـفه	 ارتبـاط	 مطلـب	ديگـر	بحـث	
اسـت.	 ديگـر	 علـوم	 و	 طبيعيـات	 بـا	
و	 فلسـفه	 ارتبـاط	 مخالـف	 امـام	
طبيعيـات	اسـت	يعنـی	قبـول	ندارنـد	
طبيعت	شـناختی	 گزاره	هـای	 کـه	
مبنـا	و	مقدمـه	بـرای	ادعـای	فلسـفی	
شـوند.	بـه	هميـن	خاطـر	می	فرمايـد:	
عقـول	 بـه	 منحصـر	 عقـول	 »اينکـه	
ازدواج	 خاطـر	 بـه	 شده	اسـت	 عشـره	

 اگر کسی فلسفه بداند 
مثل کسی است که برای 
رسیدن به پشت بام بر 

روی نردبان است ولی در 
وسط و یا انتهای نردبان 
متوقف شود و همان جا 
بماند. لذا حضرت امام 
معتقد است که فلسفه 

وسیله است تا معارف با 
برهان به عقل برسد و 

خود فلسفه مطلوب نیست
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عقـل	حکيـم	بـا	رصـد	مترصديـن	و	
جمع	شـدن	عقـل	وی	و	رصـد	منجـم	
عقـل	 بـه	 حکيـم	 اگـر	 زيـرا	 اسـت،	
را	 عقـول	 کنـد	 اکتفـا	 خـود	 حکمـی	
غيرمتناهـی	می	بينـد	چـون	اشـراقيون	
کـه	رصـد	را	در	نظـر	نگرفتنـد	قائـل	
شـدند	بـه	اينکـه	عقـول	غيرمتناهـی	
شـيخ	الرئيس	 مثـل	 ولـی	 هسـتند	
بـه	 و	 بوده	اسـت	 رصـد	 اهـل	 چـون	
عقيـده	منجمـان	نُـه	فلك	ديده	اسـت،	
بـه	عقـول	عشـره	قائـل	شـده	اسـت	
بنابرايـن	از	زمانـی	کـه	افـالک	تسـعه	
را	باطـل	دانسـته	اند	عشـريت	عقـول	
هـم	از	بيـن	رفته	اسـت،	ايـن	اسـتفاده	
اسـت.«	 غلـط	 طبيعيـات	 از	 فلسـفه	
)تقريـرات	فلسـفه	امـام	خمينـي،	ج2:	

		)381
البتـه	اينجـا	بـه	عنـوان	مالحظـه	بايد	
گفـت	که	شـيخ	اشـراق	مباحثـی	را	در	
فلسـفه	 پيونـد	 کـه	 دارد	 اخترشناسـی	
عالمـه	 مرحـوم	 دارد.	 را	 نجـوم	 و	
طباطبايـی	معتقـد	بـر	ايـن	بـود	کـه	
فلسـفی	 مسـأله	 می	توانـد	 طبيعيـات	
بسـازد	و	بـا	اينکـه	امام	چيـزی	در	اين	
بـاره	نقـل	نکردنـد	ولـی	مخالـف	اين	
نظر	نيسـتند.	بحث	امام	اين	اسـت	که	
آيـا	نتيجه	علمـی	در	طبيعت	شـناختی،	
ماننـد	آنچـه	کـه	بـه	اصطالح	فلسـفه	
علمـی	امثـال	فيليسـن	شـاله	و	برخی	
مارکسيسـت	ها	ادعـا	کردنـد،	می	تواند	
بـه	مـا	نتيجـه	فلسـفی	ارائـه	دهد؟	

ارتباط فلسفه و اصول فقه
امـام	در	بحث	هـای	اصول	از	فلسـفه	
اسـتفاده	کردند.	هرچند	ما	از	اسـاتيد	
خـود	که	شـاگرد	امام	بودند	شـنيديم	
کـه	امـام	معتقـد	بـه	اين	نبـود	که	در	
اصـول	بايد	خيلی	از	فلسـفه	اسـتفاده	
ايشـان	در	بحـث	طلـب	 کـرد	ولـی	
و	اراده	کـه	در	علـم	اصـول	مطـرح	
اسـت،	کامـاًل	از	بحث	هـای	فلسـفی	
اسـتفاده	کردنـد	و	بيـان	می	دارند	که	
محـال	اسـت	کـه	حيثيـت	افتقـار	را	
بتـوان	از	وجـود	معلـول	بگيريـم.	در	
جلد	سـوم	تقريرات	هم	از	فلسـفه	در	

مباحـث	معاد	جسـمانی	اسـتفاده	کردند.	

رابطه حكمت و سياست 
امـام	بيـن	حکمـت	عرفانی	و	سياسـت،	
بـه	معنـای	فقـه	سياسـی	کـه	از	کتـاب	
جواهـر	اسـتنباط	کردنـد،	پيونـد	برقـرار	
کردنـد.	در	بحث	هـای	عرفانـی،	واليت	
عرفانـی	را	کامـاًل	قبـول	دارنـد	و	ماننـد	
سـاير	اهـل	عرفـان	معتقـد	اسـت	کـه	
کسـی	کـه	به	واليـت	عرفانی	برسـد،	از	
واليت	سياسـی	نيـز	برخوردار	اسـت	که	
بـه	ايـن	نکتـه	شيخ	اشـراق	و	ابن	عربـی	
تصريـح	دارنـد.	دليـل	اينکـه	برخـی	از	
حرکت	هـای	 عرفانـی،	 جنبش	هـای	
سياسـی	نيـز	داشـتند	بـه	خاطـر	همين	
اعتقـاد	اسـت.	امـام	در	بحـث	واليـت	
فقيـه	از	بحـث	واليـت	عرفانی	اسـتفاده	
نمی	کنـد	زيـرا	در	واليـت	فقيـه	آمـده	
اسـت	کـه	فقيـه	عـادل،	مجتهـِد	مديـر	
و	مدبـر	واليـت	دارد	تـا	مطلـق	احـکام	
سياسـی	اجتماعـی	را	در	جامعـه	پيـاده	
کنـد	و	ايـن	اطـالق	بـه	معنـای	واليت	
امـام	 اسـت.	 مـردم	 همـه	 بـه	 نسـبت	
می	گيـرد	 فقـه	 از	 را	 سياسـی	 واليـت	

زيـرا	زيـرا	راه	کوتاهتر	 اسـت	

از	 را	 سياسـی	 واليـت	 بخواهـد	 اگـر	
واليـت	عرفانـی	اسـتنباط	کنـد	عـارف	
الـی	 خلـق	 مـن	 سـير	 واقـع	 در	 بايـد	
الحـق،	سـير	در	اسـماء	و	صفـات	الهی	
و	سـير	طوالنـی	از	حق	بـه	خلق	را	طی	
کنـد	و	آنـگاه	می	تواند	واليت	سياسـی	
عرفانـی	خـود	را	اعمـال	کند،	اگـر	قرار	
اجتماعـی	 سياسـی	 نظـام	 کـه	 باشـد	
جامعـه	بر	واليـت	عرفانی	متکی	باشـد	
و	ممکـن	 ميابـد	 تحقـق	 بـه	سـختی	
تعـداد	 صدسـال	 چنـد	 هـر	 در	 اسـت	
اندکـی	بتواننـد	ايـن	مراحـل	عرفانی	را	
طـی	کننـد	کـه	در	ايـن	صـورت	تمـام	

می	شـود.	 تعطيـل	 احـکام	
اين	نکته	جالب	توجه	است	که	چطور	
به	 اما	 نمی	پذيرند	 را	 ِحَيل	 بحث	 امام	
بايد	تبيين	شود	 مصالح	اعتقاد	دارند	و	
با	 دارد	 تفاوتی	 چه	 مصلحت	 اين	 که	
مصلحتی	که	سکوالرها	به	آن	معتقدند.	
واجبات	 اوجب	 از	 را	 نظام	 حفظ	 امام	
می	دانند	که	اگر	با	حج	تزاحم	پيدا	کرد	
می	توان	موقت	حج	را	تعطيل	کرد.	در	
فقه	جواهری	که	از	عنصر	مصلحت	و	
می	کند	 استفاده	 مکان	 و	 زمان	 شرايط	
کامال	نگاه	عرفانی	است.	يعنی	امام	با	
رويکرد	عرفانی	کشور	را	اداره	می	کند.	
را	 فرمود	خرمشهر	 که	 امام	 اين	جمله	
امام	 که	 رويکردی	 آن	 کرد،	 آزاد	 خدا	
در	 که	 روحی	 و	 کرد	 ايجاد	 جامعه	 در	
نسل	 اينگونه	 که	 دميد	 جامعه	 کالبد	
جوان	جان	خود	را	در	راه	نظام	اسالمی	
می	دادند	آيا	فقط	به	صرف	احکام	فقهی	

بود؟
هميشـه	در	طـول	تاريـخ	فقهـای	
زيـادی	بودنـد	امـا	امـام	بـا	پيونـد	
حکمـت	عرفانـی	بـا	فقـه	سياسـی	
توانسـت	ايـن	حقيقـت	را	در	جامعه		
ايجـاد	کنـد	کـه	جامعـه		بـه	فتوای	
مرجـع	تقليـد	بـا	ديـد	عرفانـی	نگاه	
کننـد	بـه	طوريکـه	جوانـی	شـانزده	
سـاله	بـه	مرحلـه	ای	می	رسـد	کـه	
راه	صـد	سـاله	را	يـك	شـبه	طـی	
می	کـرد	و	ايـن	ثمره	پيونـد	حکمت	
عرفانـی	و	فقـه	سياسـی	در	ديـدگاه	
حضـرت	امـام	خمينـی)ره(	بـود.			
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آيـت	اهلل	 دکتـر	 مرحـوم	
حائـری	يـزدی	کـه	شـاگرد	
خمينـی	 امـام	 خـاص	
بودنـد	گفتـه	بودنـد	کـه	مـا	
پيـش	حضـرت	امـام	فلسـفه	
می	خوانديـم	و	ايشـان	وعـده	
داده	بودنـد	که	کتـب	ميرداماد	
ماننـد	قبسـات	را	نيـز	بـه	ما	
تدريـس	خواهنـد	کـرد	و	ما	
مشـتاق	بوديـم	کـه	بعـد	از	
اسـفار	 کتاب	هـای	 خوانـدن	
و	منظومـه،	کتـب	ميردامـاد	
می	کنيـم.	 مطالعـه	 نيـز	 را	
در	اول	سـال،	حضـرت	امـام	
شـروع	 را	 ميردامـاد	 کتـاب	
نکـرد	و	همـان	روال	قبلـی	
کـه	کتـب	مالصـدرا	بـود	را	
ايشـان	هيـچ	 ادامـه	دادنـد.	
وقـت	کتـاب	شـيخ	اشـراق	
را	تدريـس	نکردنـد.	امـام	در	
فرمودنـد	 مـا	 پاسـخ	سـؤال	
که	بـه	هـر	حـال	از	تدريس	
منصـرف	 ميردامـاد	 کتـاب	

شـده	اند	و	در	برابـر	اصـرار	زيـاد	مـا،	دليـل	آن	را	خوابـی	
اعـالم	کردند	که	ديده	بودند.	ايشـان	در	خـواب	ميرداماد	
را	ديـده	بودنـد	کـه	از	امـام	خمينـی	خواسـته	بـود	کـه	

نکنـد.	 تدريـس	 را	 ايشـان	 کتاب	هـای	
ميردامــاد	انســان	قديســی	اســت	و	هنــوز	مــورد	تکفيــر	
ــه	 ــرف	او	را	متوج ــا	ح ــرا	خيلی	ه ــت	زي ــع	نشده	اس واق
ايــن	 در	 ميردامــاد	 کتاب	هــای	 اگــر	 نمی	شــوند.	
ســطح	تدريــس	شــود	برخــی	بــر	آن	تفســير	نادرســتی	
ــد	 ــد	و	مانن ــر	می	کنن می	نويســند	و	برخــی	وی	را	تکفي
ــد.	 ــرار	می	دهن ــن	ق ــورد	لع ــم	م ــدرا	وی	را	ه مالص
بــرای	لعــن	مالصــدرا	عــده	ای	از	ميــرزای	قمــی	

ــدا	 ــازه	می	خواســتند	و	خ اج
ــت	 ــی	را	رحم ــرزای	قم مي
ــه	ای	 ــاع	جانان ــه	دف ــد	ک کن
از	مالصــدرا	کــرد.	حضــرت	
ــن	 ــود	اي ــواب	خ ــام	از	خ ام
را	متوجــه	شــدند	کــه	بايــد	
ــن	 ــه	همي ــاد	ب ــار	ميردام آث
باقــی	 ُمجمــل	 شــکل	
ــه	 ــا	هــر	کســی	ک ــد	ت بمان
می	خواهــد	و	تــوان	فهــم	
آثــارش	را	دارد	خــود	بــه	

ــرود.	 ــا	ب ــال	آنه دنب

فلسفه عقود در اسالم
بحـث	 شـايد	 کـه	 هرچنـد	
ادبيـات	 در	 عقـود	 فلسـفه	
علوم	اسـالمی	ما	نباشـد	اما	
ناسپاسـی	اسـت	کـه	مـا	به	
دانشـی	که	در	بسـتر	ادبيات	
علـوم	اسـالمی	متولد	شـده	
اسـت	و	بـه	نـام	اصـول	فقه	
کنيـم.	 بی	توجهـی	 درآمـده	
اگـر	بخوهيـم	اصـول	فقـه	
را	بـا	آنچـه	کـه	در	غـرب	رايج	
اسـت	و	از	آن	به	philosophy of law، فلسـفه	
قانـون	يا	فلسـفه	حقوقی	تعبير	می	شـود	مقايسـه	کنيم،	
رابطـه	»عمـوم	و	خصـوص	مـن	وجـه«	وجـود	دارد.	
امـروزه	بسـياری	از	مسـائل	ابداعـی	و	ابتـکاری	در	علم	
اصـول	وجـود	دارد	کـه	در	فلسـفه	غرب	وجود	نـدارد	و	
بايـد	تصديـق	کنيـم	کـه	مباحثـش،	در	فلسـفه	عقود	يا	
فلسـفه	حقـوق	معاصر	وجـود	دارد	که	می	توانـد	در	علم	
اصـول	ما	مطرح	شـوند.	از	طرفی	شايسـته	اسـت	آنچه	
کـه	از	مباحـث	ارزشـمند	در	علم	اصول	فقـه	وجود	دارد	

بـا	زبـان	روز	بـه	دنيا	عرضـه	کرد.	

فلسفه احکام 

از نگاه امام خمينی )ره(

دکتر سیدمصطفی محقق داماد
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مصالح و حكمت های نهفته در پس احكام 
فقهی

تشـيع	نيـز	در	اين	موضـوع	با	نظـر	معتزله	موافق	اسـت	
و	معتقـد	اسـت	که	احـکام	به	خاطر	مصالـح	واقعی	وضع	
شـده	اند.	همـه	احـکام	اسـالمی	تابـع	مفاسـد	و	مصالـح	
در	واقعيـت	هسـتند	و	هيـچ	مـوردی	را	خداونـد	متعـال	
بـدون	دليـل	واجب	يـا	حرام	نکـرده	اسـت	و	در	برابر	آن	
اشـاعره	معتقدنـد	کـه	در	پس	حـالل	و	حـرام	الهی	هيچ	
مصلحـت	و	مفسـده	ای	در	جهـان	خـارج	وجـود	نـدارد	و	
تنهـا	دليـل	وجـوب	و	نهـی	از	طـرف	خداونـد	ايـن	بوده	
اسـت	که	بندگـی	و	اطاعت	عقل	در	برابـر	خداوند	متعال	

سـنجيده	شود.
يکـی	از	مباحـث	مهـم	در	علـم	اصـول	اين	اسـت	که	ما	

گاهـی	از	ادلـه	شـرعيْه	مصلحت	مـورد	نظر	
را	می	فهميـم	کـه	چـرا	خداونـد	فـالن	چيـز	
را	حـرام	کرده	اسـت،	از	سـوی	ديگـر	فقهـا	
راه	هايـی	را	اسـتنباط	می	کننـد	کـه	انسـان	
را	بـدون	انجـام	گنـاه	بـه	نتيجـه	مطلـوب	
می	رسـاند	و	از	حکـم	خداونـد	فـرار	می	کنند.	
يعنـی	مثـاًل	کاری	می	کنـد	کـه	از	پرداخـت	
زکات	فرارکند	و	يا	با	انجام	سـفْر	روزه	نگيرد.	
از	ايـن	راه	هـای	فرار	به	»علـم	الِحَيل«	تعبير	
می	شـود.	در	قـرون	اوليـه	يعنـی	اواخـر	قرن	
اول	و	اوايـل	قـرن	دوم	هجـری	ناگهـان	در	
فقـه	رسـاله	هايی	پديدآمـد	که	ايـن	روش	ها	

را	اسـتنباط	و	آمـوزش	می	داد.		
آيـت	اهلل	مصطفـی	خمينـی	تعريـف	می	کرد	
کـه	يکـی	از	افـراد	وقتـی	می	خواسـت	دروغ	
بگويـد	ابتـدا	آن	را	بلنـد	بـرای	خـود	تعريف	
می	کـرد	تـا	بشـنود	و	سـپس	می	گفـت	مـن	

ايـن	مطلـب	را	بـا	گوش	هـای	خـود	از	يـك	شـخصی	
	. شنيدم

ايستادگی علامی شيعه در برابر علم الحيل
شـاگردان	ابوحنيفه	به	اين	ِحَيل	شـرعی	خيلی	زياد	دامن	
زدنـد	و	مباحثـه	آنهـا	در	کوچـه	و	بـازار،	يـاددادن	همين	
روش	هـا	بـه	مـردم	بـود.	آنهـا	ماننـد	وکالی	زبردسـت	
امـروزی	عمـل	می	کردند	کـه	راه	ها	و	تبصره	هـای	گريز	
از	قانون	را	بلد	هسـتند.	اهل	سـنت	بر	ايـن	مطلب	اصرار	
زيـادی	دارنـد	که	امـام	الحرميـن		جوينی	در	قـرن	پنجم	
نخسـتين	کسـی	بـود	کـه	در	برابـر	ايـن	نـوع	تفکـرات	
ايسـتاد	امـا	مـن	در	مقالـه	ای	کـه	در	کنگره	امـام	محمد	
غزالـی،	کـه	توسـط	خـود	انجمن	برگـزار	شـد	و	به	چاپ	
هـم	رسـيد،	گزارشـی	از	تفکـرات	و	آثـار	علمـای	شـيعه	
قـرون	اوليـه	ارائه	کـردم	که	نشـان	می	دهد	کـه	علمای	

شـيعه	بـه	پرچـم	داری	حضـرات	معصوميـن)ع(	بسـيار	
پيشـتر	بـا	اين	تفکرات	مبـارزه	کردند.	اين	آثـار	با	عنوان	
»علم	العلـل«	نگاشـته	شـده	بود	تـا	اجـازه	ندهـد	که	اين	

راه	هـای	فـرار،	اصل	ديـن	را	از	بيـن	ببرد.	
کتاب	العلـل،	 عنـوان	علل	االحـکام،	 بـا	 کتاب	هايـی	 در	
علل	الشـرايع	و	ماننـد	آن	ايـن	موضـوع	تبييـن	شـد	کـه	
وقتـی	کـه	اهداف	دين	مشـخص	شـد	نمی	تـوان	با	اين	
راه	هـای	چـاره،	ديـن	را	دور	زد	و	راه	فـرار	پيـدا	کـرد.	در	
اهـل	سـنت	نيـز	امام	الحرميـن	جوينـی	در	قـرن	پنجم،	
غزالـی	در	قـرن	ششـم	کارهای	بسـيار	مهمـی	را	انجام	
دادنـد	امـا	در	قـرن	هفتم،	يـك	متکلم	به	نـام	»طرفی«	
کار	بسـيار	بسـيار	بزرگـی	از	خـود	ارائـه	کـرد.	وی	يـك	
حقوقـی	سياسـی	دان	بـود	زيـرا	در	آن	روزگار	حقـوق	و	
سياسـت	هـم	در	بحث	کالم	مطرح	می	شـد.
مـن	در	کتابـی	کـه	در	دسـت	چـاپ	دارم	و	
بـه	 دارد	 نـام	 اسـالمی«	 »حقـوق	عمومـی	
تئوری	هـای	ارزشـمند	طرفـی	اشـاره	کـردم.	
در	قـرن	هشـتم	شـاطبی	پيـدا	می	شـود	کـه	
منطقـه	 در	 و	 اسـت	 بـوده	 مذهـب	 مالکـی	
در	 می	زيسـت.	 فعلـی(	 )اسـپانيای	 آندلـس	
تاريـخ	اسـالم	چند	فقيـه	اروپايی	وجـود	دارد	
کـه	از	بيـرون	به	فقـه	نـگاه	کردنـد	و	انصافًا	
کارهـای	خوبـی	ارائه	کردند	که	يکـی	از	آنها	
شـاطبی	بوده	اسـت	که	کتـاب	»الموافقات«	

را	نوشـته	اسـت.
ايـن	مـرد	»مقاصدالشـريعت«	را	بيـان	کرده	
کـه	ترجمـه	آن	اهداف	دين	اسـت.	شـاطبی	
اهـداف	ديـن	را	در	چنـد	چيـز	خالصـه	کرده	
ايـن	 از	 نبايـد	 بيـان	مـی	دارد	کـه	 و	 اسـت	
اهـداف	عبـور	کرد	کـه	از	آن	جملـه	می	توان	
بـه	ضروريات،	عقالنيات،	تحسـينيات	و	مانند	آن	اشـاره	
کـرد.	غربی	هـا	و	انجمن	هـای	زيـادی	از	مسـلمانان	بـر	
روی	آثـار	وی	کار	کردنـد	و	متاسـفانه	طلبه	هـای	ما	دير	
بـا	کتـاب	گرانقـدر	»الموافقـات«	آشـنا	می	شـوند	که	در	
سـه	جلـد	به	چـاپ	رسيده	اسـت.	وی	يك	فقيـه	منصف	
بوده	اسـت	که	با	بررسـی	آثار	شـيعيان	و	اهل	سـنت	اين	
نظـر	را	داده	کـه	شـيعيان	درايـن	بـاره	پيش	قـدم	بودند.	
مرحـوم	شـهيد	ثانـی	در	کتـاب		الفوائد	همـان	مقاصد	را	

کـه	شـاطبی	بيـان	کرده	بـود	بـه	عينه	آورده	اسـت.	

ديدگاه امام خمينی درباره ِحَيل رشعی
يکـی	از	افـرادی	کـه	در	قـرن	معاصر	عدم	مشـروعيت	
ِحَيـل	را	مـورد	دقـت	قرار	داد	امـام	خمينی	بوده	اسـت.	
از	فيـض	کاشـانی	کـه	خـود	فيلسـوف	نيـز	بوده	اسـت	
ايـن	انتظـار	می	رفـت	کـه	بـه	ايـن	نکتـه	هـم	توجـه	

امام در پاسخ سؤال ما 
فرمودند که از تدریس 
کتاب میرداماد منصرف 

شده اند،  دلیل آن را خوابی 
اعالم کردند که دیده 

بودند. ایشان در خواب 
میرداماد را دیده بودند که 
از امام خمینی خواسته بود 

که کتاب های ایشان را 
تدریس نکند. 
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کنـد،	ميـرزای	قمـی	در	دوران	صفويـه	کـه	يـك	فقيه	
صـرف	بـود	رسـمًا	فتـوا	داد	کـه	ِحَيـل	شـرعی	بـرای	
فـرار	از	معامـالت	ربوی	مشـروع	اسـت	يعنی	می	شـود	
انسـان	يـك	رباخـوار	قّهار	باشـد	ولی	راه	هـای	دورزدن	
شـرع	را	بلـد	باشـد	و	عجيب	اين	اسـت	کـه	فقها	در	آن	
دوران	ايـن	روش	هـا	را	حتـی	تدريـس	می	کردند.	فيض	
کاشـانی	هـم	در	مفاتيـح	الشـرايع	جلـد	سـوم	صفحـه	
333	و	کتـاب	جامـع	الشـتات	بـه	تصحيـح	دانشـگاه	
تهـران	جلـد	چهـارم،	صفحـه	463	راه	های	فـرار	از	ربا	

را	بيـان	کرده	اسـت.	
ايـن	درحالـی	اسـت	کـه	قـرآن	ربـا	را	معـادل	جنـگ	با	
خـدا	معرفـی	کـرده	اسـت	و	جنـگ	با	خـدا	با	يـك	حيله	
شـرعی	قابـل	برطـرف	شـدن	نيسـت.	اگـر	ايـن	ِحَيـل	
شـرعی	در	بحـث	ربـا	کارآمـد	باشـد	پس	ايـن	همه	منع	
از	ربـا	بـه	چـه	خاطر	اسـت؟	اگر	راه	حـل	پرهيـز	از	ربا	به	
اين	آسـانی	اسـت	پس	چـرا	خداوند	مسـأله	ربـا	را	با	اين	
همـه	عتـاب	مطـرح	کرده	اسـت؟	بنابراين	در	ايـن	حالت	

تناقـض	بيـن	اهـداف	و	احـکام	ديـن	پديـد	می	آيد.	
حضـرت	امـام	خمينـی	در	»کتـاب	البيـع«	کـه	بـه	قلم	
بـه	هميـن	مطلـب	 نگاشـته	شده	اسـت	 ايشـان	 خـود	
متذکـر	شـدند.	ايشـان	می	فرماينـد	کـه	مـا	بـا	بررسـی	
چـه	 ربـا	 از	 نهـی	 حکمـت	 کـه	 می	فهميـم	 قـرآن	
بوده	اسـت	و	بايـد	بـر	محـور	آن	هـدف	قـدم	برداريـم	
و	نبايـد	فتوايـی	صـادر	شـود:	»التحريـم	معلولـة	الظلم	

بداللـة	الکريمـة	و	الظلم	
علتـه	او	حکمتـه«.	

مـن	در	نوشـتار	خـود	بـا	
اجتهـاد	 »تحـوالت	 نـام	
شـيعی	در	قـرن	معاصـر،	
و	 حوزه	هـا	 مکتب	هـا،	
حـوزه	 چنـد	 روش	هـا«	
نجـف،	سـامرا	و	قـم	را	از	
هـم	جـدا	کـردم	و	بيـان	
کـردم	کـه	اين	سـه	حوزه	
سـه	روش	اجتهادی	دارند.	
ويژگی	هـای	 از	 يکـی	
مکتـب	قـم	که	91	سـال	
بيشـتر	هم	از	تأسـيس	آن	
نمی	گـذرد،	اين	اسـت	که	
در	برداشـت	های	خود	اول	
مـالک	 را	 کريـم	 قـرآن	
قـرار	می	دهـد	و	به	همين	
خاطـر	اکثـر	مراجـع	قـم	
قـرآن	 تفسـير	 صاحـب	

هسـتند.	

امام	خمينی	اين	استدالل	را	از	ظاهر	آيه	برداشت	کردند	
و	تمام	آيه	را	با	هم	در	نظر	گرفتند.	در	آيه	مربوط	به	ربا،	
زندگی	رباخوار	مانند	زندگی	ديوانگان	است	که	خوب	و	
بد	را	نمی	توانند	از	هم	تمييز	دهند	و	خدا	از	قول	آن	افراد	
گفته	است	که	معامله	با	ربا	فرق	نمی	کند	و	در	انتهای	آيه	
اين	قسمت	 آمده	است.	در	 رباخواران	 به	 عتاب	سختی	
	 اهللِّ ِمَن	 بَِحْرٍب	 َفْأَذنُواْ	 تَْفَعُلواْ	 لم	 »َفإّن	 که	 است	 آمده	
و	 أَْمَوالُِکْم	التَْظلُِموَن	 ُرُؤوُس	 َفلَُکْم	 إن	ُتْبُتْم	 َو	 َرُسولِِه	 َو	
الُتْظلَُموَن«	يعنی	نه	از	مبلغ	قرض	خود	بيشتر	بگيريد	

و	نه	کمتر.	

نقدی بر صاحب جواهر
منع	 از	 دين	 که	هدف	 می	فرمايد	 خمينی	 امام	 حضرت	
ربا	اين	است	که	ظلم	اتفاق	نيفتد	و	در	تعارض	اهداف	
دين	با	احکام	آن،	اهداف	دين	مقدم	است.	البته	واقعيت	
اين	است	که	قبل	از	ايشان	صاحب	جواهر	به	اين	نکته	
صفحه	 جواهرالکالم،	 	32 جلد	 در	 و	 کرده	است	 اشاره	
220	قاعده	ای	ايجاد	کرده	است	و	می	گويد	هر	چيزی	که	
مشروعيت	هدف	اصلی	دين	را	نقض	کند،	باطل	است	
و	اين	موضوع	را	پيش	از	من	هم	اشاره	کردند.	اما	جای	
اين	سؤال	به	صاحب	جواهر	است	که	با	اين	موضع،	چرا	
همان	 کنيز،	 صاحب	 که	 می	داريد	 بيان	 ديگر	 جای	 در	
مادر	 از	 را	 بچه	 می	تواند	 آمد،	 دنيا	 کنيز	 بچه	 که	 شبی	
با	 اين	نظر	 آيا	 بفروشد؟	 به	ديگری	 را	 جدا	کند	و	بچه	
و	 رحم	 که	 اسالم	 غرض	
منافات	 است	 عطوفت	
هم	 ربا	 مسأله	 در	 ندارد؟	
محور	 بر	 شريعت	 فلسفه	
عدالت	است	که	نمی	توان	
با	حيله	های	شرعی	آن	را	

دور	زد.	
شـاطبی	با	حرف	های	خود	
تمـام	حيله	های	شـرعی	را	
از	بيـن	بـرد	و	شـاطبی	در	
آخـر	عمر	بـه	خاطر	همين	
روشـنفکری	 ديدگاه	هـای	
شـد.	 خانه	نشـين	 خـود	
امـام	 خـود	 کـه	 شـاطبی	
نمـاز	 بـه	 بـود	 جمعـه	
شـرکت	 ديگـران	 جمعـه	
جمعـه	 نمـاز	 زيـرا	 نکـرد	
منبـری	بـرای	مدح	گويـی	
خلفـای	عباسـی	شـده	بود	
و	می	گويـد	کـه	غـرض	از	

نمـاز	ايـن	نيسـت.			





نشست های 

گروه کالم
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متسک قدرت های دینی به 
نظریات کالمی

برخـی	معتقدنـد	کـه	اصـوال	بـه	وجـود	
به	طـور	 و	 کالمـی	 مکتب	هـای	 آمـدن	
کلی	فرقه	هـای	مختلف،	معلـول	عوامل	
سياسـی	و	زائيـده	بسـتر	قـدرت	اسـت.	
ايـن	سـخن	قابـل	توجـه	و	تحقيـق	و	
بررسـی	اسـت.	البتـه	در	ايـن		مقال	قصد	
نـدارم	اصل	اين	سـخن	را	مورد	بررسـی	
قـرار	دهـم	امـا	بـه	طـور	اجمـال	آن	چه	
بـرای	مـن	مسـلم	اسـت،	اين	اسـت	که	
اگـر	اصـل	نظريـات	کالمـی	بـه	دسـت	
قدرت	هـا	به	وجـود	نيامـده	باشـد،	جـای	
شـك	نيسـت	کـه	قدرت	هـا	به	خصوص	
قدرت	هايـی	کـه	رنـگ	دين	داشـتند،	در	
طـول	تاريـخ	اديـان-	چـه	اسـالم	و	چه	
سـاير	اديـان-	از	ابزارهـا	و	مکتب	هـای	
کالمـی	بهـره	بسـزايی	برده	انـد	و	آن	چه	
را	بـه	ذهن	شـان	بـوده	ترويـج	کـرده	و	
بـر	طبـل	آن	نظريـه	کوبيده	انـد.	ماننـد	
خانـواده	 از	 کـه	 »محنـت«	 اصطـالح	
ننگ	هـای	 از	 يکـی	 و	 »امتحـان«	
معتزليـان	اسـت.	فاجعه	محنـت،	عارض	
تفکر	معتزليان	نيسـت	بلکه	پيـروان	اين	
مکتـب	در	زمـان		مأمـون،	آلـت	دسـت	
قـدرت	عباسـيان	شـده	و	جنايتی	مهيب	

را	بـه	وسـيله	آن	مرتکـب	شـدند.	

جرقه تفتیش عقاید در خالفت 
 مأمون عباسی

	مأمـون	عباسـی	در	سـال	218	رسـما	
بـه	مکتب	اعتـزال	گراييد	و	دسـتور	داد	
تمـام	فقهـا،	محدثـان	و	عالمـان	دينـی	
را	بـه	محکمـه	احضـار	کـرده	و	مـورد	
تفتيـش	عقايـد	قـرار	دهند	تا	مشـخص	
شـود	به	کداميـك	از	مکاتـب	اعتزال	يا	
اشـعری	گرايش	دارند؟!	هرکس	از	روی	
تـرس	اظهـار	می	کرد	کـه	پيـرو	معتزله	
اسـت،	سـالم	می	مانـد	و	هرکـس	را	که	
مقاومـت	می	کـرد	و	بـه	مکتـب	معتزله	
اعـالم	وفـاداری	نمی	کـرد،	از	دم	تيـغ	
می	گذرانـد.	ايـن	ننـگ	تفتيـش	عقايـد	
تـا	پايـان	سـال234	کـه	سـال	مـرگ	
	مأمـون	اسـت،	بـه	دامـان	معتزلـه	باقی	
مانـد.	هـدف	سياسـی		مأمـون	از	ايـن	
کار،	تضعيـف	نيروی	فقيهـان،	محدثان	
و	مفسـران	آن	زمـان	بـود	تـا	قدرتی	در	
مقابـل	دسـتگاه	خالفـت	اظهـار	وجـود	
نکنـد.	همـه	را	بـه	پـای	ميـز	محاکمـه	
آورد	و	جرقـه	تفتيـش	عقايـد	در	دوران	
تاريـخ	اسـالم	زده	شـد	کـه	بعدهـا	در	
قـرون	وسـطی	هم	ايـن	تفتيـش	عقايد	

شـد.	 ديده	
ايـن	مـورد،	تنهـا	نقطـه	سـياه	اعتـزال	
اسـت	که	البتـه	نقطه	کمی	نيسـت	ولی	
مکتب	اشـعری	وضعيت	سـياه	تری	دارد؛	
چـه	از	آن	زمـان	کـه	شـکل	مکتـب	به	
خـود	گرفت	و	چه	زمانی	که	ريشـه	های	

آن	وجـود	داشـت	امـا	هنـوز	بـه	شـکل	
مکتـب	بـروز	نکـرده	بـود.	بعـد	از	ننگ	
محنـت	در	تاريـخ	معتزلـه،	جرقه	هـای	
فکـر	اشـعری	در	حرکت	هـای	سياسـی	
هـر	 می	شـود.	 نمايـان	 اسـالم	 تاريـخ	
کجـا	قدرتـی	بـود،	افـکار	اشـعری	را	با	
چهره	هـای	مختلـف	همراه	خود	داشـت	
و	هميشـه	از	آن	اسـتفاده	می	کـرد.	فکر	
اشـعری	ماننـد	زالـو	در	کنـار	قدرت	هـا	
به	جـان	ملت	های	مسـلمان	افتـاده	بود	
و	بـه	نفـع	قدرت	و	به	زيـان	آزادی	ملت	

اسـالم	رقاصـی	می	کـرد.	

ریشه های تعطیل عقل اشعری، 
در تورات است

اصـوال	 کـه	 گفته	انـد	 مورخـان	 برخـی	
مسـلمانان،	 انحـراف	 داليـل	 از	 يکـی	
بـر	 اشـعری	گری	 تفکـر	 غلبـه	
اسـت.	 بـوده	 اسـالمی	 عقل	گرايـی	
چـون	از	مشـخصه	ها	و	فصـول	مميـزه	
تفکر	اشـعری،	عـدم	عقل	گرايـی،	انقياد	
محـض،	دين	محـض،	تسـليم	بی	چون	
و	چـرا،	تعطيـل	مغز	و	تعطيـل	فکر	بوده	
کـه	ايـن	مـوارد	هميشـه	به	نفـع	قدرت	
اسـت.	با	کمـال	تاسـف	بايد	گفـت	اين	
تفکـر	شـاخ	و	برگ	هـای	زيـاد	و	ثمرات	
بسـيار	تلخـی	در	رونـد	تاريـخ	سياسـی	
فاسـد،	 قدرت	هـای	 و	 داشـته	 اسـالم	
کرده	انـد. آن	 از	 زيـادی	 اسـتفاده	های	
شـعار	مکتـب	اشـعری	ديـن	داری	بدون	
تعقـل	اسـت.	مـن	عقيـده	دارم	ريشـه	

نهادهای کالمی

مورد سوء استفاده 

در فاجعه عاشورا

دکتر سیدمصطفي محقق داماد
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در	 دينـی	 مسـائل	 در	 عقـل	 تعطيـل	
تـورات	اسـت.	قـرآن	مجيـد	از	درخـت	
بـه	 خطـاب	 و	 می	کنـد	 يـاد	 ممنوعـه		
هـذه	 »التقربـا	 می	گويـد:	 حـوا	 و	 آدم	
نزديـك	 شـجره	 ايـن	 بـه	 الشـجره«؛	
نشـويد	امـا	نمی	گويـد	کـه	آن	شـجره	
چيسـت؟!	ظاهـرا	در	روايـات	می	بينيـم	
کـه	از	گنـدم	يـا	سـيب	نـام	برده	انـد	اما	
در	قـرآن	نـام	نبرده	اسـت.	در	تورات	در	
سـفر	پيدايـش	آيات16تـا18	می	گويـد:	
خـدا	آدم	را	امـر	فرمـود	و	گفـت	از	همه	
درختـان	بدون	هـر	ممانعت	بخـور	ولی	
زنهـار	از	درخـت	معرفـت	و	دانايی	نيك	
و	بـد،	از	آن	نخـور.	زيـرا	روزی	کـه	از	
آن	بخـوری	هرآينـه	خواهی	مـرد.	يعنی	
دارد؛	 بسـتگی	 معرفـت	 بـه	 تـو	 جـان	
معرفت	همـان	و	مرگ	همـان.	بنابراين	
در	تـورات	آدم	نسـبت	به	نزديك	شـدن	
بـه	درخـت	معرفت	ممنوع	شـده	اسـت.	
شـجره	 يعنـی	 خبيثـه	 شـجره	 ايـن	 از	
جهـل،	دينـداری	جاهالنـه،	ديـن	داری	
و	 ثمـرات	 معرفـت،	 بـر	 غيرمبتنـی	
نشسـت	 بـار	 بـه	 بسـياری	 ميوه	هـای	
کـه	هريـك	از	آن	هـا	در	طـول	تاريـخ	
تمـدن	اسـالمی	بالئـی	بـه	جـان	مردم	
مسـلمان	شـد.	هنـوز	مکتـب	اشـعری	
از	 آن	 جرقه	هـای	 امـا	 نشـده	 تشـکيل	
همـان	روزهـای	اوليه	مطرح	اسـت.	در	
اينجـا	بـه	سـوال	بسـيار	مهمـی	اشـاره	
می	کنـم	که	طـرح	مفصـل	آن،	فرصت	

می	طلبـد.	 را	 ديگـری	

دین؛ مظهر عقل الهی یا قدرت 
الهی؟

و	 تابع	حکمت،	عقل	 بايد	 آيا	دين	داری	
علم	تفسير	شود	يا	بر	محور	قدرت	الهی؟	
بند	ناف	دين	به	قدرت	الهی	متصل	است	
الهی؟	خداوند	هم	عالم	است	و	 يا	علم	
هم	قادر؛	»واهلل	علی	کل	شیء	عليم«،	
»واهلل	علی	کل	شیء	قدير«.	خدا	پيامبر	
فرستاده	و	به	بشر	دين	داده	است.	اين	
از	 ناشی	 يا	 است	 قدرت	 از	 ناشی	 دين	
علم؟	يعنی	دين	مظهر	عقل	الهی	است	

يا	قدرت	الهی؟	
بر	 دين	داری	 که	 گفتند	 اول	 از	 معتزله	
بايد	 قدرت	 و	 اراده	 و	 است	 تعقل	 محور	
از	علم	و	تعقل	تبعيت	کند.	اشعری	گفت	
دين	داری	بر	اساس	اراده	حق	است.	امر	
اطاعت	 فقط	 ندارد،	 چرا	 و	 چون	 خداوند	

می	دهد	 دستور	 اگر	 می	خواهد.	 محض	
اين	کار	را	بکن	و	آن	کار	را	نکن،	فقط	
برای	اين	است	که	تو	بندگی	ات	را	نشان	
دهی.	مصلحت	و	مفسده	ای	برای	تو	ندارد	
و	همين	است	که	هست!	اراده		خدا	بايد	
در	انزال	کتب	و	ارسال	رسل	تجلی	کند.	
تنها	فلسفه		دين	همين	است.	اين	بحث	
مفصلی	است	که	بايد	در	جای	خود	مطرح	
به	 بهانه	هايی	 هم	 روايات	 و	 آيات	 شود.	
را	 کدام	 هر	 که	 می	داد	 اشعری	ها	 دست	

يك	طوری	به	نفع	خود	تفسير	کنند.	

سلب مسئولیت از برش با حربه 
قضا و قدر

يکی	از	ثمرات	تفکر	اشـعری	جبرگرايی	
در	مسـئله	قضا	و	قدر	اسـت.	گفتند	قضا	
و	قـدر	يعنـی	سـلب	مسـئوليت	از	بشـر.	
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هرچه	
ق	 تفـــا ا
می	افتــــد	کار	
خـدا	و	اراده	اوسـت	
و	بشـر	هيچ	مسـئوليتی	
نـدارد.	بنابرايـن	هـر	که	به	
قدرت	رسـيد،	کار	خداست	اگرچه	
بـا	آدم	کشـی،	بـا	حمام	خـون	و	با	
زنجيـر	کردن	مـردم	بدبخت	بـه	قدرت	
رسـيده	باشـد.	هـدف	وسـيله	را	توجيـه	
مـی	کنـد.	او	مظهـر	قـدرت	خداسـت.	
واقـع	 کـه	 هميـن	 يعنـی	 مشـروعيت	
شـده	اسـت.	مشـروعيت	حقوقـی	برای	

تفکـر	معتزلـه	اسـت.	
تفکـر	اشـعری	قبـل	از	بنی	اميه	شـروع	
دوران	 بـه	 اين	جـا	 در	 امـا	 می	شـود	
قبـل	از	بيـن	اميـه	کاری	نـدارم.	يکـی	
از	اصـول	سياسـت	بنـی	اميـه	ترويج	و	
حمايـت	از	باورهـا	و	انديشـه	هايی	بـود	
کـه	کارهای	ضددينـی	و	عـوام	فريبانه	
خلفـا	و	اميـران	اموی	را	توجيـه	کند.	از	
جملـه	در	مـورد	همين	نهـاد	قضا	و	قدر	

و	جبـر	سـندی	بيـان	می	کنـم.	
جانشـين	 را	 يزيـد	 می	خواهـد	 معاويـه	
خـود	کنـد	در	حالـی	کـه	در	عهدنامه	با	
حسـن	بن	علـی)ع(	امضا	کـرد	اين	کار	
را	نکنـد.	يزيـد	هـم	خيلی	جوان	اسـت	
در	حالـی	کـه	وقت	مرگ	سـی	و	چند	

فريـاد	 بـا	 معاويـه	 و	 دارد	 سـال	
اعتـراض	عـده	ای	از	بزرگان	

بـه	رو	شـده	 دينـی	رو	
يزيـد	 معتقدنـد	 کـه	
خالفـت	 صالحيـت	
عايشـه	 ماننـد	 نـدارد	
زن	پيامبـر	کـه	فـرد	
اسـت.	 محترمـی	
عايشـه	 اگرچـه	
جنـگ	جمـل	را	بـه	
ولـی	 انداخـت	 راه	
راوی	 و	 محدثـه	
روايات	رسـول	اهلل	
اسـت	و	در	جامعـه	
پرسـتيژ	 اسـالمی	
بااليـی	 بسـيار	

دارد.	ديگـری	عبـداهلل	بـن	عمـر	اسـت	
کـه	فقيهی	بسـيار	محترم	و	آقـازاده	ای	
شـخصيت	دار	در	جامعـه	مدينـه	اسـت.	
کنـد؟	 چـه	 اين	هـا	 بـا	 بايـد	 معاويـه	
اين	هـا	کسـانی	نيسـتند	کـه	فعـال	بـا	
پـول	و	تـرس	قانع	شـوند.	بايـد	با	حربه	
ديگـری	آن	هـا	را	قانع	کـرد	و	آن	حربه،	
هميـن	تفکـر	جبرگرايی	در	مسـاله	قضا	

و	قـدر	اسـت.	
در	کتـاب	الفتـوح	جلـد	4	صفحـه	347	
جريـان	مالقـات	رسـمی	ايـن	بـزرگان	
بـا	معاويـه	در	مدينـه	نقل	شـده	اسـت.	
ايـن	کتاب	در	سـال	182	نوشـته	شـده	
و	تاريـخ	قديمـی	اسـالمی	اسـت.	آن	ها	
در	آن	مالقـات	بـه	معاويـه	گفتنـد	چرا	
را	 معاويـه	همـه	 کـردی؟	 را	 کار	 ايـن	
کاری	 شـما	 زد	 فريـاد	 و	 کـرد	 گـوش	
را	 آن	 خداونـد	 کـه	 می	خواسـتيد	 را	
نمی	خواسـت	الجـرم	همـان	شـد	کـه	
خداونـد	خواسـت.	آن	هـا	با	چمـاق	قضا	
و	قـدر	الهـی	سـاکت	شـدند	در	حالـی	
کـه	هنـوز	ابوالحسـن	اشـعری	نيامـده	
و	مکتـب	اشـعری	بـه	نـام	او	تشـکيل	

نشـده	اسـت.	
کتـاب	االوائل	جلـد	2،	صفحه	127	اين	

مطلـب	را	بـه	صراحـت	نقـل	می	کند	و	
از	قـول	ابوهـالل	عسـگری	می	گويـد:	
عقيـده	بـه	جبـر	پيـش	از	رخـداد	کربال	
وجـود	داشـت	و	هرچـه	بـه	جلـو	برويم	
آن	 مجـدد	 معاويـه	 اسـالم	 صـدر	 در	
تعبيـر	 عبدالجبـار	 قاضـی	 بوده	اسـت.	
مجـدد	را	نمی	کنـد	و	می	گويـد	معاويـه	
پايـه	گـذار	جبـر	اسـت	و	جمالتـی	در	
تاييـد	ايـن	نظريـه	نقـل	می	کنـد	کـه	
را	 جبرگرايـی	 ترويـج	 و	 تفکـر	 بنيـاد	
معاويـه	فقـط	بـرای	توجيـه	قـدرت	و	

کارهـای	خـودش	گذاشـته	اسـت.	
همچنيـن	در	االمامـه	و	السياسـه	ابـن	
قتيبـه	هـم	آمـده	اسـت:	»ان	امـر	يزيد	
للقضـاء	 ليـس	 و	 القضـاء	 مـن	 قضـاء	
الخيـره	مـن	امـره«؛	يعنی	مسـأله	يزيد	
يکـی	از	قضاهـای	الهی	اسـت	و	در	اين	
مـورد	کسـی	از	خـودش	اختيار	نـدارد	و	
بـر	من	و	تـو	در	اختيـار	نگشـودند.	اين	
عبـارت	عينـا	از	قـرآن،	آيـه	36	سـوره	
احـزاب	گرفته	شـده	اسـت؛	»َو	مـا	َکاَن	
	ُ اهللَّ َقَضـی	 إَِذا	 ُمؤِمَنـٍة	 ال	 َو	 لُِمؤِمـٍن	
َوَرُسـولُُه	أَْمـًرا	أَْن	َيُکـوَن	لَُهـُم	الِخَيـَرُة 
َ	َوَرُسـولَُه	 ِمـن	أَمِرِهـم	َوَمـن	َيْعـِص	اهللَّ

	َضـالال	ُمبِيًنا«. َفَقـد	َضـلَّ
امويـان	سـعی	کردند	در	تمـام	کارهايی	
را	 فکـر	 ايـن	 می	دهنـد	 انجـام	 کـه	
هـر	 بشـر	 اصـوال	 کـه	 دهنـد	 ترويـج	
کاری	می	کنـد	به	طـور	مسـتقيم	مرتبط	
بـا	خداسـت	و	هـر	کار	زشـت	و	قبيـح	
و	شـنيع	ديگـر،	قبـح	ندارد	
و	منتسـب	بـه	خداسـت.	
آن	وقـت	اگر	گفته	شـود	
خداوند	کـه	کار	قبيح	
نمی	کنـد،	می	گوينـد	
چـه؟	 يعنـی	 قبيـح	
هرچـه	خدا	بکنـد	خوب	
بـد	اصـال	 و	 اسـت	و	خـوب	
آدم	 و	 خونريـزی	 نـدارد.	 معنـا	
کشـی	نظير	آنچـه	در	واقعه	حره	
و	واقعـه	کربـال	رخ	داد،	چيـزی	
اسـت	که	خدا	خواسـته	است.	در	
مسـير	قـدرت،	مشـروعيت	و	
غيـر	مشـروعيت	معنا	نـدارد.	
کـه	 اسـت	 کسـی	 مشـروع	
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بـه	قـدرت	برسـد.	مشـروعيت	حقوقـی	
اصطـالح	 بـه	 	)legitimation(
امـروز	کـه	حقوقدانـان	سياسـی	مطرح	
و	 هرکـس	 نـدارد.	 مفهـوم	 می	کننـد،	
بـه	هـر	طريـق	کـه	بـه	قـدرت	رسـيد	

مشـروع	اسـت.	
بعدهـا	هميـن	فکـر	بهانـه	ای	شـد	بـه	
دسـت	افرادی	کـه	جنايت	کـرده	بودند.	
عمر	سـعد	پسـر	سـعد	وقاص	و	صاحب	
احتـرام	اسـت.	ايـن	شـخص	بـا	وعـده	
زمامـداری	ری	حسـين	بـن	علـی	را	بـا	
آن	وضع	فجيع	کشـته	اسـت.	از	گوشـه	
و	کنـار	اعتراض	ها	شـروع	شـده	اسـت.	
جلـد5،	 الکبـری،	 طبقـات	 کتـاب	 در	
صفحـه148	آمده	اسـت	وقتـی	به	عمر	
سـعد	اعتـراض	می	کردنـد	کـه	تو	پسـر	
پيامبـر	را	به	خاطر	حکومت	ری	کشـتی!	
خـدا	 جانـب	 از	 کار	 »ايـن	 می	گفـت:	
مقدر	شـده	بـود.	چـه	کنم؟	من	تسـليم	
تقديـر	الهـی	ام!«	يك	ژسـت	دينی	هم	
می	گرفـت	کـه	مـا	تسـليم	خدا	هسـتيم	

و	هرچـه	خـدا	خواسـت	انجام	شـد.	

حرکت خزنده تفکر اشعری از کالم 
تا فقه

در	قـرن	دوم	تـا	آن	جـا	کـه	مـن	دنبال	
کـردم	ايـن	مطلـب	کـم	کـم	از	کالم	
بـه	فقـه	سـرايت	می	کنـد	يعنـی	همين	
اسـتناد	 بـه	 و	 می	خـزد	 کالم	 از	 تفکـر	
هميـن	مطالـب،	درون	مباحـث	فقهی	و	
فتـوا	پيـدا	می	شـود	و	اجتهـاد	بـا	چنين	
کـه	 می	گيـرد	 شـکل	 کالمـی	 تفکـر	

شـواهدش	را	بيـان	خواهـم	کـرد.
در	قـرون	بعـد	ابوالحسـن	اشـعری	پيدا	
می	شـود.	ابوالحسـن	بنيان	گـذار	مکتب	
اشـعری	اسـت	و	به	عنوان	يـك	متکلم	
فقيـه	کـه	ژسـت	سـخن	گفتـن	او	هـم	
کالمـی	و	هـم	فقاهتی	اسـت،	می	گويد:	
هـر	مسـلمان	بايـد	فرمانبـردار	بی	چون	
و	چـرای	حاکـم	باشـد.	حتی	اگـر	حاکم	
از	ديانـت	و	اسـتقامت	در	ديـن	بيـرون	
بـرود،	خـروج	و	قيـام	عليـه	او	با	سـالح	
و	شمشـير	روا	نيسـت	و	مسـلمانان	بايد	
پرهيـز	 فتنه	هـا	 اين	گونـه	 در	 ورود	 از	

جلـد1،	صفحه31(. کنند)االبانـه،	

آدم	 کـه	 داد	 اجـازه	 فقـط	 ابوالحسـن	
بـدون	 يعنـی	 صـوت	 تشـحين	 بـدون	
آن	کـه	رگ	هـای	گردنش	بيـرون	بيايد،	
نـرم	و	ماليـم	و	بدون	صدای	خشـن	در	
مقابـل	امام	مسـلمين	بايسـتد	و	فقط	او	
را	دعـوت	بـه	اصالح	کنـد	و	صدايش	را	
کلفـت	نکنـد!	تا	اين	حد	لطـف	فرمودند	
و	اجـازه	صادر	کردنـد	وگرنه	از	مصاديق	
فتنـه	اسـت.	بـه	موجـب	ايـن	نظريـه،	
مکتـب	اشـعری	مؤيد	بی	چـون	و	چرا	و	
توجيه	گـر	علـی	االطالق	حاکمان	شـد.
فـرد	ديگـری	به	نـام	ابوالخيـر	احمد	بن	
اسـماعيل	قزوينـی	شـافعی	که	اسـتاد	و	
واعـظ	نظاميـه	بغداد	اسـت،	مبلـغ	افکار	
روز	 در	 خواسـت	 او	 می	شـود.	 اشـعری	
بـه	 شـخصی	 بگويـد.	 درس	 عاشـورا	
او	گفـت:		آقـا!	امـروز	روز	عاشوراسـت؛	

روزی	کـه	يزيـد	بن	معاويه	پسـر	پيامبر	
را	کشـت.	يزيـد	را	لعـن	کـن!	ابوالخيـر	
سـرش	را	پاييـن	انداخـت	و	گفـت:	او	
امامـی	بـود	مجتهـد	و	در	اجتهـاد	خـود	
اشـتباه	کـرد؛	»اجتهد	فاخطـأ«.	من	چرا	
لعـن	کنـم؟!	مـردم	از	پاييـن	بسـمت	او	
آجـر	پرتـاب	کردنـد.	او	از	بـاالی	منبـر	
پاييـن	آمـد	و	به	سـوی	قزويـن	متواری	
کـه	 می	دهـد	 نشـان	 سـند	 ايـن	 شـد.	
مـردم	در	بغـداد	هـم	عالقه	منـد	به	اهل	
بيـت	بودنـد.	ابوالخير	در	مـورد	يزيد	بن	

ويه	 معا
و	 پـيـــر

ابــوالحســن	
اشعــری	اسـت	و	

تقريبـا	10سـال	بعـد	از	
مـرگ	او	در	سـال	سـيصد	
و	انـدی	زندگـی	مـی	کرد.

حـال	متنـی	ديگـر	از	ابوالحسـن	
ايـن	 در	 او	 اين	کـه	 بـا	 می	خوانـم.	 را	
خوانـدن	 بـا	 امـا	 کـرده	 رنـدی	 متـن	
چـه	 او	 دل	 درد	 فهميـد	 می	تـوان	 آن	
بـوده	اسـت.	می	گويـد:	در	بيـن	مـردم	
يزيـد،	 خالفـت	 بـه	 نسـبت	 مسـلمان	
اختـالف	جـدی	وجـود	دارد.	برخـی	به	
امـام	 را	 او	 مسـلمانان	 اجمـاع	 اسـتناد	
درسـت	 را	 او	 بيعـت	 و	 دانسـته	 خـود	
علـی	 بـن	 حسـين	 تنهـا	 می	دانسـتند.	
بـود	کـه	بـر	او	خـرده	گرفـت.	گروهی	
ديگـر	او	را	امام	دانسـتند	و	قيام	حسـين	
دانسـتند)مقاالت	 اشـتباه	 را	 علـی	 بـن	
جلـد1	 قاهـره،	 چـاپ	 االسـالميين،	
کامـال	 متـن	 ايـن	 از	 صفحـه471(	
مشـخص	اسـت	که	نظر	شـخصی	اين	

آقـا	تاييـد	حکومـت	يزيـد	اسـت.
در	 اشـعری	 تفکـر	 اين	کـه	 خالصـه	
جريـان	تاريـخ	انديشـه	اسـالمی	بـرای	
تنزيـه	مجموعـه	شـريعت،	بـا	اجتهاد	و	
تفقـه	آميختـه	شـد	و	خدماتـی	متقابـل	
بـه	يکديگـر	انجـام	دادنـد.	اشـاعره	از	
نظـر	کالمـی	جبـری	مسـلك	و	توجيه	
کننـده	قـدر	ت		شـدند.	مثال	ابوالحسـن	
اشـعری	بـه	صراحـت،	تمـام	کارهـای	
خلفـای	راشـدين	را	با	قضـا	و	قدر	الهی	
خلفـای	 می	گويـد	 و	 می	کنـد	 توجيـه	
حکومـت	 کـه	 ترتيـب	 بـه	 راشـدين	
کردنـد	يعنـی	ابوبکـر،	عمـر،	عثمـان	و	
علـی)ع(	همـه	بـر	حـق	بودنـد.	اطاعت	
از	امـام	واجـد	الشـرايط	واجـب	اسـت	و	
در	صـورت	نبـودن	امام	واجد	الشـرايط،	
وقـت	 پادشـاه	 و	 سـلطان	 از	 اطاعـت	
واجـب	اسـت	و	نبايـد	کسـی	بـه	بهانه	
خـروج	از	ديانـت	بـر	او	اعتـراض	کنـد.	
مـا	از	ايـن	افـراد	توقـع	نداريـم	امـا	از	
شـخصی	بـه	نـام	غزالـی	توقـع	داريم.	

قاضی عبدالجبار می گوید 
معاویه پایه گذار جبر 

است و جمالتی در تایید 
این نظریه نقل می کند 
که بنیاد تفکر و ترویج 

جبرگرایی را معاویه فقط 
برای توجیه قدرت و 

کارهای خودش گذاشته 
است. 
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غزالی	
موجـودی	
اســــت	کـه	
هنگامـه	اسـت	و	
دربـاره	 بنـده	 تاکنـون	
او	زيـاد	صحبت	کـرده	ام.	
هـر	وقـت	مرحـوم	مالصـدرا	
بـا	 موافـق	 حرفـی	 می	خواهـد	
غزالـی	بزند،	می	گويـد	او	دريای	مواجی	
اسـت.	ولی	غزالـی	به	يکبـاره	اين	همه	
دانش	و	سـواد	را	به	پای	قـدرت	قربانی	
می	کنـد.	روزی	کـه	ايـن	فقيـه	بـرای	
خالفـت	می	رقصـد	و	کارمنـد	دسـتگاه	
ظلـم	عباسـيان	می	شـود،	آدم	شـرمنده	
اسـت.	متکلم،	فيلسـوف،	فقيـه،	مورخ،	
مفسـر	اسـت	و	همـه	سـوادهای	زمـان	
نـام	 بـه	 دارد	 کتابـی	 دارد.	 را	 خـود	
پادشـاهان(	 الملوک)انـدرز	 نصیحــة	
بـا	 پادشـاه	 می	گويـد:	 آن	جـا	 در	 کـه	
خداونـد	 اسـت.	 همـدوش	 پيامبـر	
پيامبـر	را	فرسـتاد	تـا	بنـدگان	خويـش	
را	راه	نمايـد	و	پادشـاهان	را	برگزيـد	تـا	
پيامبـران	را	حفـظ	کننـد!	بعـد	می	گويد	
کـه	قـرآن	گفتـه	اسـت:	»اطيعـوا	اهلل	و	
اطيعـوا	الرسـول	و	اولـی	االمـر	منکم«؛	
همان	طـور	کـه	اطاعت	از	خدا	و	رسـول	
واجـب	اسـت،	اطاعت	از	پادشـاه	نيز	که	
همـان	اولواالمـر	اسـت،	واجـب	اسـت.	
برگماشـته	 و	 بـزرگ	 سـلطان،	 چـون	
خداسـت	بـر	خلـق	خويـش.	پـس	ببايد	
دانسـتن	کـه	گهی	را	که	او	پادشـاهی	و	
فـر	ايـزدی	دارد،	دوسـت	بايـد	داشـتن	
و	بـا	ملـوک	منازعـت	نبايـد	کـردن	و	

دشـمن	نبايـد	داشـتن.	
ايـن	کتـاب	خيلـی	مهـم	نيسـت	و	من	
خوانـدم.	 اين	جـا	 در	 را	 آن	 از	 بخشـی	
امـا	آن	چـه	باعـث	می	شـود	انسـان	از	
خجالـت	سـر	خـود	را	بـه	عنـوان	يـك	
طلبـه،	يـك	انسـان	و	يك	اهـل	دانش	
پاييـن	بينـدازد،	کتابـی	اسـت	بـه	نـام	
المسـتظهری	کـه	بـه	نـام	المسـتظهر	
بـه	 را	 ايـن	کتـاب	 بـاهلل	اسـت	يعنـی	

کـرده	 تقديـم	 عباسـی	 خليفـه	 ايـن	
اسـت.	نـام	ديگـر	آن	فضائـح	الباطنيـه	
يعنـی	افتضاحـات	اسـماعيلی	ها	اسـت	
کـه	مرحوم	همائـی	آن	را	تفسـير	کرده	
اسـت.	اسـماعيلی	ها	در	دوره	المستظهر	
بـاهلل	رقيـب	شـديد	دسـتگاه	عباسـيان	
بودند.	اسـماعيلی	ها	باطنـی،	يعنی	اهل	
بودنـد.	ظواهـر	 باطن	گرايـی	 و	 تفسـير	
باطنـی	 و	 می	کردنـد	 تفسـير	 را	 قـرآن	
از	آن	می	گرفتنـد	و	خالصـه	اهـل	دل	
بودنـد.	در	ايـن	کتـاب	بـاب	نهـم،	بيان	
امامـت	المسـتظهر	باهلل	اسـت.	در	آن	جا	
همـه	 »بـر	 کـه	 می	کنـد	 صـادر	 فتـوا	
بـالد	واجـب	اسـت	اطاعـت	مطلـق	و	
از	خليفـه«	در	 انقيـاد	بی	چـون	و	چـرا	
و	 دزدی	هـا	 کثافت	کاری	هـا،	 ايـام	 آن	
فسـاد	جنسـی	خالفت	عباسـی	هنگامه	

می	کـرد.	ايـن	آقـا	چنـان	ايـن	کارهـا	
را	توجيـه	شـرعی	می	کنـد	کـه	مـن	از	
بيـان	آن	توجيهـات	خجالت	می	کشـم.	
و	 ظاهری)دنيـوی(	 بـه	 را	 علـوم	 او	
باطنـی	تقسـيم	می	کنـد.	علـوم	باطنـی	
مربـوط	بـه	قيامت	اسـت.	بعـد	می	گويد	
و	 واليـت	 و	 اسـت	 فقيـه	 سـلطان	
حکومـت	فقيـه،	در	دايـره	ظاهر	اسـت.	
خليفـه	چـه	کار	دارد	کـه	تحقيـق	کنـد	

و	ببينـد	فـالن	کارمنـدش	چـه	کـرده	و	
چـه	نکـرده	اسـت.	همين	کـه	در	ظاهر	
نماز	می	خواند	و	مسـجد	مـی	رود،	کافی	
اسـت	و	ديگـر	نبايـد	تحقيـق	کنـد	کـه	
دزدی	کـرده	يانـه،	مشـروب	خـورده	يا	
نـه!	اين	هـا	توجيهـات	بارزی	اسـت	که	
اگر	انسـان	از	اهـل	دانش	بشـنود	خنده	

می	کنـد.	
پـس	مالحظه	فرموديد	کـه	يکی	توجيه	
کـردن	قـدرت	بود	که	مشـروعيت	آن	با	
وقـوع	آن	اسـت	و	هرکـس	بـه	قـدرت	
رسـيد،	هميـن	به	قـدرت	رسـيدن	دليل	

اوست. مشـروعيت	 بر	

استفاده از آیات برای توجیه 
جنایات

سـوم	قضيـه	عـزت	و	ذلـت	اسـت.	قبل	
نـام	 بـه	 اشـعری	 مکتـب	 تشـکيل	 از	
قـرآن	 در	 آيـه	ای	 اشـعری،	 ابوالحسـن	
مـورد	 کـه	 هسـت	 عمـران	 آل	 سـوره	
سوءاسـتفاده	قـرار	می	گيرد.	»قـل	اللهم	
مالـك	الملـك	توتی	الملك	من	تشـاء	و	
تنزع	الملك	ممن	تشـاء	و	تعز	من	تشـاء	
و	تذل	من	تشـاء	بيـدک	الخير	انك	علی	
کل	شـیء	قدير«؛	اين	آيه	دعاست	يعنی	
ای	پيامبـر!	بـا	خـدا	اين	گونـه	گفت	وگـو	
کـن	که	تـو	مالـك	ملك	هسـتی،	ملك	
را	بـه	هرکـه	بخواهـی،	تو	می	دهـی	و	از	
هرکـه	بخواهی،	تـو	می	گيـری.	عزت	را	
تـو	می	دهی،	ذلـت	را	تو	می	دهـی،	همه	
خوبی	هـا	بدسـت	توسـت	و	تـو	بـر	همه	

توانايی.	 چيـز	
اين	آيـه	در	طول	تاريخ	قدرت،	داسـتانی	
شـد	کـه	اگر	همـه	شـواهدش	را	بگويم،	
فاجعـه	 در	 می	کشـد.	 درازا	 بـه	 سـخن	
عاشـورا	می	بينيـم	کـه	گفتنـد	عـزت	و	
بـا	 خواسـتند	 و	 خداسـت	 دسـت	 ذلـت	
هـر	خيانـت	و	درندگـی	و	خفقـان	به	آن	
برسـند.	وقتی	سـر	مبارک	سيدالشـهدا	را	
جلوی	يزيـد	گذاشـتند،	اول	جمله	ای	که	
گفـت	هميـن	بـود.	گفـت:	صاحـب	اين	
سـر	چنـد	مطلـب	می	گفـت:	پدر	مـن	از	
پـدر	يزيـد	بهتر	اسـت،	مادر	مـن	از	مادر	

در فاجعه عاشورا می بینیم 
که گفتند عزت و ذلت 

دست خداست و خواستند 
با هر خیانت و درندگی و 

خفقان به آن برسند. وقتی 
سر مبارک سیدالشهدا را 

جلوی یزید گذاشتند، 
اول جمله ای که گفت 

همین بود. 
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يزيـد	بهتر	اسـت،	جد	من	از	اجـداد	يزيد	
بهترنـد،	خـود	مـن	هـم	از	يزيـد	بهترم.	
بـا	هميـن	افکار	بـود	کـه	خـودش	را	به	

کشـتن	داد!
بعد	يزيد	توضيح	داد	و	گفت:	پدر	من	از	
پدر	او	بهتر	است	زيرا	کار	ميان	آن	ها	به	
حکميت	و	داوری	کشيد	و	معلوم	شد	که	
باالتر	 او	 از	پدر	 مردم	می	گويند	پدر	من	
است.	به	نفع	پدر	من	رايی	صادر	شد	که	
نظر	خدا	بود.	بله،	قبول	که	مادر	او	از	مادر	
من	بهتر	است	زيرا	مادرش	فاطمه	زهرا	
دختر	پيامبر	است.	و	نيز	جد	او	هم	از	اجداد	
اما	 خداست.	 پيامبر	 زيرا	 است	 برتر	 من	
راجع	به	خودش	بايد	بگويم	که	خواندن	
»قل	 که	 بود	 رفته	 او	 ياد	 از	 آيه	 همين	
اللهم	مالك	الملك	توتی	الملك	من	تشاء	
و...«.	اگر	اين	آيه	از	ياد	او	نرفته	بود،	ديگر	

نمی	گفت	از	يزيد	بهترم!	
آيه	استناد	می	کند	درحالی	 اين	 يزيد	به	
که	عزت	و	ذلت	در	اين	آيه،	غير	از	عزت	
وذلتی	است	که	انسان	با	شکم	پاره	کردن	
و	خفقان	و	چاقوکشی	به	آن	برسد.	اگر	
عزيز	 هم	 پلنگ	 و	 ببر	 باشد،	 اين	طور	
کتاب	هايی	 در	 که	 شد	 مالحظه	 است.	
اين	 به	 مانند	مقاالت	االسالميين	راجع	

وقايع،	نظريه	پردازی	کالمی	شد.

نگرانی از تضعیف قدرت خدا 
و نظریه کسب

يکی	ديگر	از	اين	نظريات،	نظريه	کسب	
است.	کسب	يك	واژه	قرآنی	است:	»لها	
يعنی	 اکتسبت«؛	 ما	 عليها	 و	 کسبت	 ما	
نفس	هر	انسانی	هرچه	کسب	کند	برای	
اشعری	 جمله	 از	 متکلمان	 اوست.	 خود	
نظريه	 اين	 از	 قدرت	 صاحبان	 نيز	 و	
سوءاستفاده	های	زيادی	کردند.	البته	هم	
آقای	مونتمگری	وات	و	هم	آقای	ولفسن	
می	گويند	ابوالحسن	اشعری	واضع	نظريه	
کسب	نبوده	است.	وات	از	شخصی	به	نام	
ضرار	بن	عمرو	و	سلف	او	که	ابوالهذيل	
و	 شحام	 به	 ولفسن	 می	برد.	 نام	 است	
نيز	 نجار	 محمد	 بن	 حسين	 ابوعبداهلل	
اين	 دنبال	 ابوالحسن	 اما	 می	کند.	 اشاره	

قضيه	را	گرفت.	
انسان	مسوول	 در	نظريه	حقوقی	امروز،	
است	اما	او	در	پی	تثبيت	و	احيای	قدرت	
کردن	 بی	مسئوليت	 و	 خداوندی	 مطلقه	
انسان	است.	در	ژست	خودش	نگران	بشر	
نيست	بلکه	نگران	خداست.	می	گويد	که	
معتزليان	قدرت	خدا	را	مخدوش	کردند.	
ساحت	 که	 کرد	 مطرح	 را	 نظريه	کسب	
خدا	از	اشکال	مبرا	باشد	و	چيزی	را	که	
به	قول	خودش	معتزليان	تضعيف	کرده	
بودند،	جبران	کند.	ابوالحسن	می	گويد	اگر	
ما	حرف	معتزليان	را	بپذيريم	که	بشر	هر	
کاری	که	خودش	بخواهد	انجام	می	دهد،	

آن	وقت	خدا	بيکار	می	شود!	
آمد	کاری	کرد	که	بشر	هر	غلطی	کند	و	
هر	شری	به	پا	کند،	ردپای	قدرت	الهی	در	
آن	کار	وجود	داشته	باشد.	از	طرفی	قرآن	
گفته	بود	که	بشر	هرچه	کسب	کند	متعلق	
به	خود	اوست.	گفت	خدا	خالق	افعال	بشر	
انسان	 شر	 کارهای	 خالق	 حتی	 است.	
يعنی	 است.	 آن	 کاسب	 انسان	 و	 است	
خالق	 خدا	 می	زنم،	 حرف	 من	 که	 االن	
صوت	است	و	من	تنها	صوت	را	گرفته	ام.	
البته	نظريه	کسب	چند	تفسير	دارد	که	از	
آن	می	گذرم	و	به	جرقه	های	آن	قبل	از	

ابوالحسن	اشعری	اشاره	می	کنم.
وقتـی	امام	سـجاد)ع(	را	به	مجلس	يزيد	
آوردنـد،	يزيـد	گفـت:	ای	پسـر	حسـين!	
ناديـده	 را	 خويشـاوندی	 رابطـه	 پـدرت	
گرفـت	و	مقـام	و	منزلت	مـرا	درنيافت	و	
با	سـلطنت	من	درآويخت	و	خدا	آن	گونه	
کـه	ديدی	بـا	او	رفتـار	کـرد.	يزيد	عمل	
را	مسـتقيم	به	خـدا	نسـبت	داد.	حضرت	
علـی	بـن	الحسـين)ع(	بالفاصلـه	ايـن	
آيـه	از	سـوره	حديـد	را	قرائـت	فرمودند:	
»مـا	اصـاب	مـن	مصیبة فـی	االرض	و	
ال	فـی	انفسـکم	اال	فی	کتـاب	من	قبل	
ان	نبرأهـا	اّن	ذلـك	علـی	اهلل	يسـير«.	
بـه	هر	حـال	قـرون	اوليه	اسـالم	اسـت	
مانوس	انـد.	 قـرآن	 آيـات	 بـا	 مـردم	 و	
دسـت	 مصيبـت	 ايـن	 گفتـی	 اين	کـه	
دسـت	 يك	سـو	 از	 بـله،	 خداسـت،	
خداسـت	و	اين	طـور	نيسـت	کـه	کاری	

تحـت	
ه	 سيــطر

نباشـد.	 الهـی	
يـزيــد	نـگـاهـی	

انداخـت	 مجلـس	 بـه	
و	ديـــد	کـه	دارد	بـا	اين	

آيـه	روشـنگری	پيـدا	می	شـود.	
بـه	پسـرش	خالد	رو	کـرد	و	گفت	

پاسـخ	بـده.	يعنی	می	خواسـت	پسـرش	
را	همطـراز	پسـر	حسـين)ع(	کنـد.	امـا	
خالـد	سـاکت	شـد	و	نمی	دانسـت	چـه	
عرق	خـور	 جـوان	 يزيـد	 خـود	 بگويـد.	
کثيـف	و	آدم	کشـی	بود	ولـی	اديب	هم	
بـود	و	قـرآن	می	دانسـت.	ديـوان	او	در	
دمشـق	چاپ	شـده	اسـت.	شـعر	حافظ	
کـه	می	گويـد	»خورشـيد	می	ز	مشـرق	
سـاغر	طلـوع	کـرد«،	ترجمه	شـعر	يزيد	
اسـت.	بـه	هـر	روی	يزيـد	شـروع	کرد	
بـه	خوانـدن	ايـن	آيـه:	»مـا	اصابکـم	
مـن	مصيبـه	فبمـا	کسـبت	ايديکـم	و	
يعفـو	عـن	کثيـر«؛	هـر	مصيبتـی	کـه	
بـر	سـرتان	می	آيـد	بـه	خاطـر	اعمـال	
خودتـان	اسـت.	ابـن	شهرآشـوب	هـم	
را	 داسـتان	 ايـن	 خـودش	 مناقـب	 در	
رد	 بنابرايـن	 می	کنـد.	 نقـل	 مفصل	تـر	
ديـده	 کربـال	 در	 نظريـه	کسـب	 پـای	

می	شـود.
معتقدند	 عده	ای	 اين	که	 سخن	 خالصه	
تاريخ	 طول	 در	 کالمی	 نظريه	های	 تمام	
اسالم	زمينه	سياسی	دارد	و	کالم	زائيده	
حرکت	های	سياسی	و	قدرت	است.	امروزه	
ما	يك	علوم	سياسی	داريم	و	يك	کالم	
و	الهيات	اما	در	طول	ادبيات	قديم،	دانش	
کالم	جايگزين	حقوق	عمومی	و	حقوق	
سياسی	زمان	خودش	بوده	است.	حال	اگر	
نگوييم	همه	نظريات	کالمی	بستر	سياسی	
داشته،	اين	قدر	را	نمی	توانيم	قبول	نکنيم	
که	بسياری	از	نظريات	کالمی	ابزار	دست	
قدرت	ها	قرار	گرفت	و	آن	ها	حسب	مورد	به	
نفع	خودشان	از	آن	نظريات	استفاده	کردند.	
که	 شد	 ديده	 رگه	هايی	 کربال	 فاجعه	 در	

بعدها	جزء	اصول	اشاعره	شد.			



 دیدار با هيئت آلمانی



همایش 

»ذهن، منطق و محاسبه«
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز شنبه، سوم تيرماه، همايشی يک روزه، تحت عنوان »ذهن، منطق 
و محاسبه« در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران به مناسبت 
يکصدمين سالروز تولد آلن تورينگ، با تالش گروه های منطق و 

مطالعات علم اين مؤسسه، با حضور اساتيد و عالقه مندان به حوزه  
منطق، علم و رياضيات برگزار شد.

با سخنراني:
دکتر ضياء موحد

دكتر اميراحسان کرباسی زاده
دکتر شاپور اعتماد
دکتر محمد ايزدی

دکتر فرزاد ديده ور
دکتر کاوه الجوردی
دكتر محمد اردشير
دکتر مهدی نسرين
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مفهوم 

محاسبه

دکرت ضیاء موحد

سخنان	 مؤسسه،	 علمی	 هيئت	 عضو	 موحد،	 ضياء	 دکتر	
آغاز	 چنين	 چرچ	تورينگ	 تز	 درباره	 بحث	 با	 را	 خود	
کارا	 که	 تابعی	 که	 است	 آن	 بر	 تورينگ	 چرچ	 تز	 کرد:	
باشد،	 	 	)effectively	computable(پذير	محاسبه

تورينگ	محاسبه	پذير	هم	هست.
به	 توجه	 با	 که	 کرد	 بررسی	 را	 موضوع	 اين	 	 ادامه	 در	 وی	
تا	 چرچ	تورينگ،	 تز	 است،	 گمانه	 معنای	 به	 »تز«،	 که	 اين	
چه	حد	تز	است	و	تا	چه	حد	می	توان	به	آن	به	عنوان	يك	
امر	ثابت	شده	و	قضيه	نگريست.	وی	در	توضيح	اين	موضوع	
بيان	داشت	که	به	عنوان	مثال،	رياضی	دانان	و	منطق	دانان،	
تابع،	صدق	منطقی،	صدق	و	حتی	 مانند	 تعاريف	مفاهيمی	
اختالفاتی	که	در	متون	مشاهده	 تغيير	و	 را	علی	رغم	 دايره	
می	شود،	به	عنوان	تز	تلقی	نمی	کنند،	بلکه	آنها	را	به	عنوان	
امری	بسيار	معقول	و	پذيرفته	شده،	قبول	می	کنند	و	به	اين	
موارد	تز	نمی	گويند.	اما	به	تز	چرچ			تورينگ،	تز	می	گويند،	

اما	آن	را	قابل	اثبات	نمی	دانند.
بيان	 خويش	 سخنان	 ادامه	 در	 ايشان	
»کارا	 درباره	 که	 عجيبی	 اتفاق	 کرد:	
چند	 که	 بود	 اين	 افتاد	 محاسبه	پذيری«	
به	 و	 رفتند	 متفاوت	 کاماًل	 راه	 چند	 از	 نفر	
آلن	 آنها	 مهمترين	 رسيدند.	 نتيجه	 يك	
تورينگ	بود	زيرا	او	قضيه	را	ملموس	کرده	
شماست،	 دست	 در	 که	 کامپيوترهايی	 و	
هرکدام	شان	يك	ماشين	تورينگ	است.

نتيجه	 بيانات	خويش،	 از	توضيح	 وی	پس	
تز	 می	رسد	 نظر	 به	 هر	صورت	 در	 گرفت:	
چرچ	تورينگ،	تزی	است	که	می	توان	آن	را	

تا	حد	يك	قضيه	باال	برد.

آلن تورینگ ، 

نابغه غریب
امیراحسان کرباسی زاده

اميراحسان	 اين	همايش،	دکتر	 	 ادامه	 در	
اذعان	کرد	که	در	 کرباسی	زاده	در	آغاز	سخنان	خود	
سخنان	خويش	نکات	فلسفی	نخواهد	گفت	و	بيشتر،	
خواهد	 گزارش	 را	 تورينگ	 زندگی	 تاريخی	 جزئيات	
شايد	 گفت	 موالنا،	 	 از	 بيتی	 خواندن	 با	 وی	 کرد.	
بتوان،	زندگی	و	کار		روشنفکری	تورينگ	را	اين	گونه	

خالصه	کرد:
ديده	خواهم،	ديده	ای	الگوشناس	

تا	شناسد	الگو	را	در	هر	لباس
زيرا	تورينگ	در	پی	آن	بود	که	الگوها	را	در	حوزه	های	
متفاوت	زيستی،	ذهنی	و	روانی	پيدا	کند	و	اين	کار	را	

با	استفاده	از	ابزار	رياضيات	انجام	داد.
تورينگ	 ماتيسون	 آلن	 داد:	 ادامه	 کرباسی	زاده	 دکتر	
خانم	 آمد.	 دنيا	 به	 لندن	 در	 	 تيرماه1912	 سوم	 در	
در	 گرفت،	 عهده	 به	 را	 آلن	 تربيت	 که	 کسی	 وارد،	

رفتار	 از	 گزارش	هايی	 خود،	 يادداشت	های	
عجيب	و	غريب	تورينگ	و	سرسختی	های	
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رویکردمکانيکي 

به بيولوژي

دکرت شاپور اعتامد

در	ادامه	اين	نشست	دکتر	شاپور	اعتماد،	سخنرانی	کوتاهی	
از	 وي	 کرد.	 ارائه	 زاده،	 کرباسی	 دکتر	 مطالب	 تکميل	 در	
کارهای	بيولوژيك	تورينگ	گفت	و	اين	مطلب	را	بررسی	
کرد	که		نگريستن	از	ديد	مکانيکی	به	پديده	های	زيستي	به	

کجا	ختم	خواهد	شد.	
وی	چنيــن	آغــاز	کــرد	کــه	در	کارهايــی	کــه	تورينــگ	انجام	
داده	اســت،	علی	رغــم	تنــوع	فــراوان،	يــك	نقطــه	همگرايی	
نيــز	دارنــد.	آنچــه	توجــه	تورينــگ	را	به	خــود	معطــوف	کرد،	
موضـــوعـی	بود	که	توريـنـگ	اصــطالح	غـيررســمــی
»brain	Building a«		را	برای	آن	به	کار	می	برد،	يعنی	
چگونه	می	توان	يك	مغز	ساخت؟	مهم	اين	است	که	تورينگ	سير	
جامعه		هوش	مصنوعی	»intelligence	Artificial«	را	
به	سوی	 را	 خود	 کار	 و	 نمی	کرد	 دنبال	 خويش	 	 زمانه	 در	

تحقيقات	بيولوژيك	هدايت	می	کرد.
وی	افزود:	کار	مهم	تورينگ	اين	بود	که	به	سنت	دارسی	
متوسل	شد	و	ويژگی	مهم	سنت	دارسی	اين	است	که	در	پی	
توجيه	پديده	های	بيولوژيك	به	کمك	نظريه	های	فيزيکی-
تبيين	 يك	 می	خواست	 تورينگ	 بنابراين	 است.	 شيميايی	
مکانيکی	»explanation	mechanical«	برای	
شکل	گرفتِن	فرم	پيدا	کند.	اين	نکته	عماًل	يك	سنت	را	در	
برابر	سنت	ديگر	قرار	می	داد.	از	ديد	اين	سنت،	پديده	های	
بيولوژيك	در	يك	سطح	از	تجديد،	وحدت	فوق	العاده	زيادی	
دارند.	از	اين	ديد،	اصل	بر	اين	است	که	اگر	پارامتری	تغيير	
می	کند،	آنچه	در	تحقيقات	مهم	است،		فرم	خاص	آن	است.
در	پايـان	شـاپور	اعتمـاد	بيـان	کـرد	کـه	تورينـگ	ادعـا	
می	کنـد،	پديـده	فيبوناتچـی	را	تبييـن	کرده	اسـت،	ولـی	
شـواهدی	دربـاره	آن	وجـود	نـدارد.	ايـن	ادعـا	متعلـق	به	
مقالـه	ای	اسـت	کـه	تورينـگ	قبـل	از	مرگ	می	خواسـت	

آن	را	بنويسـد	امـا	هرگـز	نوشته	نشـد.

کودکی	 البته	 و	 است	 داده	 کودکی	 در	 او	
وافر.	 و	هوش	 با	صالبت	 تمام،	 با	شخصيت	
مدرسه،	 دوران	 در	 که	 شده	 گزارش	 همچنين	
درس	هايی	 در	 و	 بوده	 گوشه	گير	 بسيار	 کودکی	
چندانی	 استعداد	 مذهبی	 امور	 و	 التين	 ادبيات،	 مانند	

نداشته	است.
اواخر	 در	 تورينگ	 افزود:	 ادامه	 در	 وي	
دوران	دبستان	با	شخصی	آشنا	می	شود	
او	می	 زندگی	 در	 بسيار	جدی	 تأثير	 که	
مالکوم	 کريستوفر	 شخص،	 اين	 گذارد،	
نام	دارد.	مالکوم،	جوانی	است	که	عالقه	
وافری	به	ستاره	شناسی	دارد.	تورينگ	با	
آسمان	 ستاره	های	 مشاهده	 به	 مالکوم	
مالکوم	 با	 دوستی	 اين	 می	پرداخته	است.	
باقی	می	ماند	و	به	گزارش	مادر	تورينگ،	
شب	هايی	 از	 يکی	 در	 	1330 فوريه	 در	
می	شود،	 جدا	 مالکوم	 از	 تورينگ	 که	
می	گويد:	 و	 می	کند	 نگاه	 آسمان	 به	

»خداحافظ	مالکوم«.	سه	روز	بعد،	مالکوم	در	اثر	سل	
می	ميرد.	تورينگ	در	نامه	ای	به	مادر	مالکوم	از	دغدغه	
مهمش	درباره	رابطه	روح	و	جسم	نيز	سخن	به	ميان	

آورده	است.
وی	در	ادامه	سـخنان	خود،	از	عاليق	و	شخصيت	های	
تورينـگ	 دانشـگاه	 و	 دبيرسـتان	 ايـام	 در	 تأثيرگـذار	
يکـی	 دبيرسـتان،	 دوران	 در	 افـزود:	 و	 داد	 گـزارش	
ايـن	 و	 بـود	 شـيميايی	 آزمايش	هـای	 او	 عاليـق	 از	
عالقـه	تـا	آخـر	عمـر	وی	باقـی		مانـد،	به	طـوری	که	
در	اواخـر	عمـر	خـود	سـعی	کـرد	يـك	مـدل	رياضی	
از	واکنش	هـای	شـيميايی	ارائـه	بدهـد.	تورينـگ	در	
1931	همزمـان	بـا	چـاپ	مقالـه		گـودل،	به	دانشـگاه	
کمبريـج،	کالـج	کينـز	راه	پيداکـرد.	کمبريـج	مجمـع	
نيومـن،	 راسـل،	 ويتگنشـتاين،	 همچـون	 نوابغـی	
کينـز،	هـاردی	و	ادينگتـون	بوده	اسـت.	تورينـگ	در	
سـخنرانی	های	ادينگتـون	نيـز	حضـور	داشـته		اسـت.
دکتـر	کرباسـی	زاده	از	آخريـن	دغدغه	تورينگ	سـخن	
بـه	ميـان	آورد:	تورينـگ	کـه	در	پـی	يافتـن	الگـو	در	
حوزه	هـای	مختلـف	بـود،	تحـت	تأثيـر	کتاب	مشـهور	
دارسـی،	بـه	ايـن	موضـوع	مشـغول	شـد	کـه	»آيـا	
می	تـوان	پديده	هـای	زيسـتی	را	با	مدل	هـای	رياضی،	
نشـان	داد؟«	در	هميـن	راسـتا،	تورينگ	ادعـا	کرد	که	
پخش	شـدن	 بـا	 کـه	 هسـت	 سـلول	ها	 در	 مـاده	ای	
در	 را	 اعجـاب	آور	 و	 رنگـی	 الگوهـای	 سـلول	ها،	 در	

پروانه	هـا	و	گياهـان	بـه	وجـود	مـی	آورد.
ناگهانی	مرد.	 به	طور	 انجام	در	1954	تورينگ	 و	سر	

دليل	مرگ	وی	در	هاله	ای	از	ابهام	باقی	ماند.
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محاسبه 

فراتر از تز

 چرچ تورینگ

دکرت محمد ایزدی
محمـد	 دکتـر	 نشسـت	 ايـن	 ادامـه	 در	
ايـزدی،	درباره	مناقشـات	احتمالـی	در	برابر	
چرچ	تورينـگ	اشـاره	کـرد	و	گفـت:	بـرای	
مـن	ايـن	سـؤال	مطـرح	شـد	کـه	آيـا	در	
حـدود	هشـتاد	سـالی	کـه	از	ارائـه	تـز	چرچ	تورينـگ	گذشته	اسـت،	واقعًا	مردمـی	وجود	داشـته	اند	که	دربـاره	اين	تز	مناقشـه	
کننـد؟	ايـن	افـراد	چـه	گفته	انـد؟	چـرا	هنـوز	پارادايـم	تـز	چرچ	تورينـگ	شکسـته	نشده	اسـت؟	سـؤال	ديگـر	اين	اسـت	که	
چـه	نـوع	مناقشـات	و	تقابلـی،	مناقشـاتی	موجـه	هسـتند	و	چگونـه	بايد	مناقشـه	کرد	کـه	جامعه	علمـی	بپذيـرد؟	جايگزين	
مناسـب	بـرای	ايـن	تـز	چه	نـوع	آلترناتيوی	اسـت؟	وی	فهـم	خود	از	مفهـوم	تـز	چرچ	تورينـگ	را	ارائه	کرد،	مشـخصه	های	
	 تـز	چرچ	تورينـگ	را	برشـمرد	و	در	ادامـه	بـه	سـؤال	هايی	کـه	در	ابتـدای	بحـث	خـود	مطـرح	کرده	بـود،	پاسـخ	گفت.

سخنران	بعدي	نشست،	دکتر	فرزاد	ديده	ور	بود	که	سخنانش	
محاســبـات	 	 نــظريــه	 از	 تــاريــخــی	 بحثــــی	 با	 را	
)Theory of computation(	آغاز	کرد:	وي	گفت	يکی	
 )Computability theory(	،محاسبات		نظريه	اقسام	از
از	قبيل	تورينگ،	چرچ،	 افرادی	 است،	پيشگامان	اين	موضوع	
گودل	و	پست	بودند.	مدل	هايی	که	تورينگ	ارائه	داد،	ساده	تر	

است.
انسان	های	اوليه	برای	محاسبه،	از	وسايلی	مانند	انگشت،	سنگ	و	
مانند	آن	استفاده	می	کردند،	يکی	از	مهم	ترين	وسايلی	که	بعدها	
ايجاد	شد،	چرتکه	بود.	سپس	در	بين	النهرين	از	الگوريتم	هايی	
استفاده	شد.	در	دوره	يونان	می	توان	از	ديوفانتين	نام	برد،	کارهايی	
که	ديوفانتين	انجام	داده،	از	نوع	حسابی	است	و	در	مقايسه	با	
بسيار	 موضوع	 است.	 بوده	 متفاوت	 اندازه	ای	 تا	 يونانی	ها	 ساير	
هند	 در	 بود.	 »صفر«	 معرفي	 افتاد،	 اتفاق	 هند	 در	 که	 مهمي	
»صفر«	عدد	حساب	شد.	همچنين	از	نماد	ده	دهی	نيز	می	توان	

نام	برد.	همه	اين	موضوعات	از	طريق	تمدن	اسالمی	وارد	تمدن	
جديد	شد،	خوارزمی	نيز	بر	دو	مفهوم	اصلی	جبر	و	الگوريتم	تأثير	

به	سزايی	داشته	است.
در	دوره	رنسانس	می	توان	از	نابغه	بزرگ	اين	دوره	يعنی	داوينچی	
نام	برد،	داوينچی	طرحی	دارد	که	طرح	يك	ماشين	حساب	است.	
اين	طرح،	حوالی	1960-1970	از	ميان	کاغذهای	وی	کشف	
طرح	 اين	طرح،	 است	 ممکن	 که	 شدند	 متوجه	 محققين	 شد.	
يك	ماشين	حساب	باشد	و	از	روی	آن،	ماشين	را	ساختند	و	اين	

ماشين	کار	کرد.
در	قرن	هفدهم	پاسکال	يك	ماشين	حساب	ساخت،	همچنين	
اليبنيتز	که	بيشتر	به	شکل	جبری	می	انديشيد،	در	قرن	هفدهم	و	
هجدهم	چنين	ماشين	محاسبه	ای	را	به	وجودآورد.	در	اين	دوران	
نيز	الگوريتم	هايی	بودند	که	جمع	و	ضرب	را	انجام	می	دادند	و	
پيشرفته	تر	از	قبلی	ها	بودند.	از	طرف	ديگر	الگوريتم	های	مربوط	
به	حساب	ديفرانسيل	و	انتگرال	به	وجود	آمدند	که	نمونه	آن،	

نظریه محاسبات

در گذر زمان

دکرت فرزاد دیده ور
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اعداد	طبيعی	باشد،	محاسبه	می	کند.
There is a Turing machine M that com�

pute f)n( for every n€ N
وی	عبارت	»وجود	دارد)there is(«	را	در	اين	جمله	به	چالش	
کشيد	و	گفت:	منظور	از	»وجود	دارد«	اين	است	که	در	يك	عالم	
افالطونی	وجود	دارد،	نه	اين	که	ضرورتاً	بتوان	اآلن	آن	را	محاسبه	
کرد.	مدل	کالسيك	محاسبه،	معتقد	است	که	يك	ماشين	تورينگ	
»هست«،	اما	ما	نمی	دانيم	کجا	»هست«؟	بنابراين	اين	سخن	
نيست	 مدلی	 مدل،	 اين	 است.	 منسوب	 افالطونی	 باور	 يك	 به	
که	ساختارگراها	را	راضی	کند،	از	نظر	ساختارگرايان،	يك	تابع	

محاسبه	پذير	است	اگر	قابل	ساختن	باشد.
که	 را	 ساختارگرايان	 نظر	 اين	 اردشير،	 محمد	 دکتر	 ادامه	 در	
محاسبه	پذيري	برابر	است	با	ساختارپذيري	را،	بررسی	کرد	و	نظريات	

مکتب	بيشاب	و	نظريه	انواع	مارتين	الف	را	بيان	و	بررسی	کرد.	
	

الگوريتم	خود	نيوتن	است.	مشاهده	می	کنيم	که	مفهوم	الگوريتم	
هم	در	حال	پيشرفت	و	تکامل	بوده	است.

در	انقالب	صنعتی	اين	مسأله	پيچيده	تر	شد	و	مردم	به	طرف	
ماشين	های	پيچيده	تری	مانند	ماشين	بخار	رفتند.	در	اين	دوران	
زمينه	های	عملی	کارهای	 در	 زمينه	های	نظری	و	هم	 در	 هم	
خيلی	بزرگی	اتفاق	افتاد	و	رياضی	دان	ها	به	سمت	ساختاری	شدِن	
رياضيات	پيش	رفتند.	مثاًل	جبر	بول	و	الگوريتم	های	گاؤس	در	
اين	دوران	به	وجودآمدند.	شخصی	مانند	بابيج	نيز	واقعاً	دستگاه	

کامپيوتر	را	ساخت.
افراد	 از	 افزود:	در	1930	گودل،	چرچ	و	تورينگ	 دکتر	ديده	ور	
مهم	بودند.	در	1936	ماشين	تورينگ	به	وجودآمد،	تز	چرچ	شايد	
در	1934	مطرح	شد.	ايجاد	ماشين	تورينگ،	باعث	شد	تئوری	
محاسبات،	شکلی	رياضی	پيداکند.	يعنی	تا	قبل	از	ايجاد	ماشين	
تورينگ،	وقتی	گفته	می	شد	يك	چيز	محاسبه	پذير	است،	صرفًا	
که	 چرچ	 تز	 از	 بعد	 می	آمد.	 ذهن	 به	 آن	 از	 شهودی	 مفهومی	
می	گفت	هر	عمل	محاسبه	پذير	عملی	است	که	توسط	ماشين	
تورينگ	انجام	پذير	است،	ماشين	تورينگ	تعريف	رياضی	دقيق	
و	 ماشين	ها	 برای	 دقيق	 ساختار	 يك	 بنابراين	 آورد.	 دست	 به	

که	 بود	 اين	 افتاد	 که	 بزرگی	 اتفاق	 و	 شد	 حاصل	 الگوريتم	ها	
الگوريتم	ساختارمند	شد.

وی	به	يکی	از	تفاوت	های	ماشين	تورينگ	با	مغز	اشاره	کرد	
از	تفاوت	هايی	که	ماشين	تورينگ	با	مغز	دارد	 و	گفت:	يکی	
اين	است	که	در	مغز	ما	دو	قسمت	جدا	از	هم	به	نام	حافظه	و	
اين	 ندارد.	در	صورتی	که	در	ماشين	تورينگ	 پردازش	وجود	
چيزهايی	 از	 يکی	 موضوع	 اين	 جدا	هستند.	 از	هم	 کاماًل	 دو	
است	که	اين	احتمال	را	باال	می	برد	که	ذهن،	معادل	با	ماشين	

تورينگ	نباشد.
 Universal Turing 	مفهوم داد:	 ادامه	 ديده	ور	 فرزاد	
machine مفهوم	مهم	ديگر	است.	اين	مفهوم	يعنی	يك	
ماشين	بتواند	بقيه	ماشين	ها	را	توليد	کند.	مثاًل	شما	هنگام	کار	
انجام	 مختلفی	 کارهای	 برای	تان	 که	 اين	 برای	 کامپيوتر،	 با	
برنامه	می	نويسيد.	 بلکه	 نمی	دهيد،	 تغيير	 را	 آن	 قطعات	 دهد،	
داريم	 اکنون	 که	 کامپيوترهايی	 همين	 به	 بعدها	 مفهوم	 اين	
 Universal Turing machine	وجود	شد.	تبديل
مسائل	 و	 می	دهد	 انجام	 را	 زيادی	 کارهای	 نظری	 لحاظ	 به	

تصميم	پذيری	و	ناتصميم	پذيری	را	به	وجود	می	آورد.

مفهوم محاسبه 

در شهود گرایی

دكرت محمد اردشیر
سخنران	بعدی،	دکتر	محمد	اردشير،	در	ابتدا	عناصر	ذاتی	
تعريف	محاسبه	را	برشمرد	و	افزود:	يکی	از	بخش	های	
ذاتی	محاسبه،	تابع	است	و	اگر	بخواهيد	هر	مدلی	را	
دومين	 خورده	است.	 گره	 تابع	 مفهوم	 به	 دهيد،	 ارائه	
امر	الگوريتم	است.	سومين	چيز	اين	است	که	شما	در	

محاسبه	يك	برنامه	)program(	می	خواهيد.
وی	افزود:	اگر	همين	سه	مفهوم	را	بار	ديگر	مورد	مداقه	قراردهيم،	

سه	عنصر	اساسی	در	مفهوم	محاسبه	نهفته	است:	
.1	Exactness:	يعنی	شما	وقتی	که	چيزی	را	با	يك	ورودی	
و	با	يك	تابع	محاسبه	می	کنيد،	انتظار	داريد	بعداً	نيز،	همين	جواب	

را	بدهد؛	دو	نوع	جواب	ندهد.
.2	Finiteness:	يعنی	منتظريد	که	به	شما	در	يك	زمان	

متناهی،	به	طور	قاطع	جواب	داده	شود.
.3	Type:	يعنی	شما	می	توانيد	حدس	بزنيد	که	جواب	از	چه	
نوعی	است.	مثاًل	هنگام	جمع	دو	عدد،	می	دانيد	که	جواب	عدد	

است	يعنی	نوع	پاسخ	محاسبه	را	می	دانيد.
در	 مدل	ها	 از	 يکی	 که	 کرد	 بيان	 ادامه	 در	 اردشير	 محمد	
محاسبه	پذيری	کالسيك،	مدل	تورينگ	است	که	می	گويد:	يك	
ماشين	تورينگ	وجود	دارد	که	)fn(	را	برای	هر	عددی	که	عضو	
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دکتر	کاوه	الجوردی،	سخنران	بعدی،	درمورد	يك	اثر	
مهم	آلن	تورينگ	صحبت	کرد	و	گفت:	تورينگ	اين	کار	
را	در	1936	هنگامی	که	بيست	و	چهارساله	بود،	به	وجود	
آورد.	اين	مقاله،	همان	مقاله	ای	است	که	مفهوم	ماشين	
تورينگ	درآن	معرفی	شده	است.	به	نظر	من	اهميت	اين	
مقاله	به	دليل	معرفی	مفهوم	ماشين	تورينگ	و	محاسبه	پذيری	است	ولی	شايد	قصد	اصلی	تورينگ	اين	موضوع	نبوده	و	وی	قصد	
حل	مسأله	هيلبرت	را	داشته	است.	عنوان	اين	مقاله	»درباره		اعداد	محاسبه	پذير«	است.	وی	افزود:	لغت	کامپيوتر	در	مقاله	تورينگ	
بکار	می	رود	ولی	اين	لغت	به	معنای	انسان	محاسبه	کننده	است	و	منظور	تورينگ	انسان	ايده	آل	است	که	می	خواهد	محاسبه		کند.

دکرت مهدی نرسین
خود	 بحث	 ابتدای	 در	 نسرين	 مهدی	 دکتر	
و	 آنها	 از	 بعضی	 پيچيده	بودن	 روابط،	 مورد	 در	
پيچيده	نبودن	بعضی	ديگر	از	آنها	چنين	گفت:	در	
متضاد	 بعضًا	 احساسات	 هرکس	 پيچيده،	 روابط	
را	در	قبال	موضوع	رابطه	تجربه	می	کند.	روابط	

می	تواند	 	... و	 فرزندان	 خانواده،	 مانند	 چيزها	 خيلی	 با	 انسان	
پيچيده	باشد.

وی	افزود:	اصواًل	روابط	ما	با	ماشين	ها	هم	از	روابط	پيچيده	است.	
احساسات	ما	در	مورد	ماشين	ها	آميزه	ای	از	احساسات	بسيار	متنوع	
است.	در	آن	تحسين،	عادت،	اطمينان،	شگفتی،	مالحظه	کاری،	
نگرانی،	ترس	و	مانند	آن	هست.	همه	ما	می	دانيم	که	ماشين	ها	
بسياری	از	کارها	را	بهتر	از	ما	انجام	می	دهند	ولی	در	عين	حال	
خودمان	را	از	آن	ها	عاقل	تر	و	هوشمندتر	می	دانيم.	علی	الخصوص	
وقتی	پای	ذهن	ماشين	ها	به	ميان	می	آيد،	پيچيدگی	اين	رابطه	
بيشتر	هم	می	شود.	از	يك	طرف	ما	می	خواهيم	بدانيم	که	چه	
زمانی	می	توان	هوش	را	به	ماشين	نسبت	داد؟	از	طرف	ديگر	ما	

از	ماشين	ها	استفاده	می	کنيم	تا	ذهن	خودمان	را	توضيح	دهيم.
وی	در	ادامه	افزود:	نگرانی	از	ماشين	های	هوشمند	را	در	بسياری	
از	داستان	های	علمی-	تخيلی	و	فيلم	ها	می	توان	مشاهده	کرد.	
نگرانی	در	قبال	ماشين	ها	به	چند	دسته	تقسيم	می	شود:	اول	اين	
که	ماشين	ها	با	زندگی	ما	چه	می	کنند؟	دوم	اين	که	اگر	روزی،	
ماشين	های	هوشمند	به	وجود	بيايند	با	ما	چه	خواهند	کرد	و	زندگی	
ماشينی	چگونه	خواهدبود؟	نگرانی	بعدی	در	مورد	ماشين	ها	اين	

ما و ماشين: 

پيچيدگی روابط ما 

با ماشين ها

تورینگ بيست

 و چهار ساله
دکرت کاوه الجوردی

است	که	با	پيشرفته	شدن	ماشين	ها	آزادی	انسان	محدودتر	می	شود.
دکتر	مهدی	نسرين	ادامه	داد:	يکی	از	نقاط	عطف	رابطه	پيچيده	بين	ما	و	
ماشين	ها	در	نيمه	دوم	قرن	گذشته،	در1950	با	انتشار	مقاله	تورينگ	با	عنوان	
 )Computing machinary and intelligence(
اتفاق	افتاد.	در	اين	مقاله،	چيزی	مطرح	شد	که	ما	امروز	آن	را	به	نام	
»آزمون	تورينگ«	می	شناسيم.	در	اين	مقاله	تورينگ	بحث	خود	را	
با	اين	سؤال	اصلی	آغاز	می	کند	که	آيا	ماشين	ها	می	توانند	فکرکنند؟	
تورينگ	تعريف	تفکر	را	بی	معنا	می	داند	و	به	همين	دليل	در	ادامه	
اين	مقاله،	سؤال	ديگری	را	جايگزين	اين	سؤال	کرده	و	می	پرسد:	آيا	
ماشين	ها	می	توانند	در	بازی	تقليد	موفق	باشند؟	اين	چيزی	است	که	

امروز	به	آن	»آزمون	تورينگ«	می	گويند.
وی	در	ادامه،	به	مغالطه	ای	در	مقاله	تورينگ	اشاره	کرد	و	افزود:	در	
اين	مقاله	با	مغالطه	خيلی	عجيبی	روبرو	می	شويم	و	آن	اين	است	
که	تورينگ	برای	تعويض	سؤال	دوم	با	سؤال	اول،	هيچ	دليل	و	
استداللی	بيان	نمی	کند.	بنابراين،	همچنان	اين	سؤال	مطرح	است	
که	چرا	بايد	اين	تعويض	را	انجام	داد؟	در	ادامه،	مهدی	نسرين	
عواملی	را	بررسی	کرد	که	علی	رغم	وجود	اين	مغالطه،	باعث	چاپ	

اين	مقاله	و	اهميت	يافتن	آن	شد.			





فلسفه علم ، 

تاریخ علم
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سمينار دانشجويی تاريخ و فلسفه علم
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1.	بررسی	داليل	در	نظر	گرفتن	افالک	متعدد	برای	توجيه	حرکات	سيارات	و	تعداد	آنها	در	آثار	
هيئت	دورة	اسالمی	-	حنيف	قلندری

2.	شّم	علمی	در	آثار	هيئت	دورة	اسالمی	-	اميرمحمد	گمينی
3.	مقايسه	ی	نظرات	بوعلی	سينا،		قطب	الّدين	شيرازی	و	عالءالّدين	علی	قوشچی	در	خصوص	فلك	

محّددالجهات	-	صادق	شهريار،	دکتر	ايرج	نيك	سرشت
4.	بررسی	فلسفه	علم	ماکس	وبر:	با	تأکيد	بر	نسبت	علم	و	ارزش	-	محّمد	حسين	بادامچی

5.	فايرابند	و	رهيافت	او	به	نسبی	گرايی	و	جامعه	آزاد	-		محسن	خادمی
6.	مهارت:	حلقه	ی	مفقوده	در	معرفت	علمی	نقش	و	جايگاه	مهارت	در	معرفت	علمی؛	با	تأکيد	بر	

آرای	مايکل	پوالنی	-	مريم	سادات	جواديون	اصفهانی
7.	علم	متعارف	و	خطرات	آن:	علم	متعارف،	منطق	اکتشاف	و	پيشرفت	علم،	ماجرای	رويارويی	پاپر	

و	کوهن	-		محمدامين	ربيع	نيا
8.	بازی	ها	و	پارادايم	ها؛	تالشی	برای	بازخوانی	تز	قياس	ناپذيری	توماس	کوهن	به	کمك	برخی	

مفاهيم	فلسفه	ويتگنشتاين	متاخر	-	عطااهلل	حشمتی
9.	تعريف	اشاره	ای	واژه	های	علمی:	می	خواهم	از	آينده	ای	نامعلوم	حرف	بزنم	-	کيوان	الستی
10.	جهان)ها(	به	چه	می	مانستـ)ند(	اگر	نظريه)های(	ميدان	کوانتومی	مطابق	اشـ)ان(	بود)ند(؟	-	

ابوتراب	يغمايی
11.	رئاليسم	ساختاری	و	مسئله	اينهمانی	-		سحر	حيدری	فرد

12.	برساختن	واقع	گرايی	تجربی:	چرخش	وجودی	-		مجيد	داودی	بنی
13.	مشی	افالطونی	کواين	نسبت	به	هويت	های	رياضی	-		حسين	شقاقی

14.	پارادوکس	مشارکِت	رأی	دهندگان	و	نظرية	تصميِم	شواهدگرا	-		مصطفی	مهاجری،	
15.	وقتی	از	ماژوالريتی	گسترده	حرف	می	زنيم،	از	چه	حرف	می	زنيم	-		مريم	راستی

16.	»آب	های	پنهانی	و	روش	های	شناسايی	آنها«	در	نظر	کرجی	و	گزارشی	مختصر	از	يافته	
های	جديد	علم	هيدرولوژی	-		ناصر	کريمی	لقب،	غالمحسين	رحيمی،	کتايون	بهراميان

17.	روش	علمی	ابوريحان	بيرونی	-		سّيد	امير	سادات	موسوی
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از	جملة	مســائلی	کــه	در	آثار	هيئت	دورة	اســالمی	به	آن	
پرداخته	شــده	اســت	بر	شــمردن	و	بيان	توصيفی	از	اندازه	
و	حرکــت	افالک	متعددی	اســت	که	در	نظام	بطلميوســی	
برای	حرکت	ســيارات	در	نظر	گرفته	ميشــده	است.	بنا	بر	از	
متافيزيك	است،	چون	اجرام	آســمانی	اجسام	بسيط	هستند،	
λ	استداللی	که	منشأ	آن	استدالل	ارسطو	در	کتاب	ميبايست	
حرکت	يکنواخت	داشــته	باشــند	و	حرکت	طبيعی	ايشــان	
حرکت	مستدير	است.	اما	در	مشاهده	چنين	نيست	و	هر	يك	
از	اجرام	آسمانی	حرکت	خاص	خود	را	دارد	و	به	همين	سبب	
ميبايســت	فرض	کنيم	که	اجرام	ديگــری	آنها	را	به	حرکت	
واميدارند	که	آنها	نيز	بسيط	هستند	و	اين	اجرام	همان	فلکها	

هستند	و	چون	تعداد	حرکات	هر	يك	از	سيارات	متفاوت	است	
پس	برای	هر	يك	از	سيارات	افالک	متعددی	وجود	دارد.	در	
کتابهای	هيئت	با	استفاده	ازهمين	استدالل	و	ديگر	دادههای	
رصدی	تالش	ميشــود	تا	وجود	افالک	متعدد	برای	سيارات	
توجيه	شــود.	همچنين	بنا	بر	اين	اصل	که	هر	حرکت	نيازمند	
محرکی	اســت	بايد	برای	هر	حرکت	فلکی	در	نظر	گرفت	و	
اين	مسأله	موجب	آن	شده	اســت	که	نويسندگان	آثار	هيئت	
در	فلکشــماری	گاه	تعداد	متفاوتی	از	افالک	را	عنوان	کنند.	
در	اين	نوشتار	بر	آنيم	که	داليل	در	نظر	گرفتن	افالک	متعدد	
و	تعداد	آنها	را	نــزد	چند	تن	از	بزرگان	دانش	هيئت	در	دورة	

اسالمی	بررسی	کنيم

بررسی دالیل در نظر گرفتن افالک متعدد

 برای توجيه حرکات سيارات و تعداد آنها 

در آثار هيئت دورۀ اسالمی

حنیف قلندری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شّم علمی در آثار هيئت دورۀ اسالمی

امیرمحمد گمینی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

پيردوئم	در	کتابی	با	عنوان	نجات	پديدارها	ادعا	کرد	که	منجمان	
يونانی	از	جمله	بطلميوس	در	مــورد	علم	ابزارگرا	بودند	و	هيچ	
نگاه	واقعگرايانه	ای	نداشــتند	)Duhem	2004(.	وی	معتقد	
بــود	که	ديدگاه	واقعگرايانه	برای	اولين	بار	از	ســوی	منجمان	
اسالمی	مطرح	شد	که	نشــان	از	انحراف	آنها	از	مسير	حقيقی	
علم	يونانی	داشــت.	لويد	سالها	بعد	طی	مقاله	ای	نشان	داد	که	
بيشــتر	ادعاهای	مطرح	شده	در	اين	کتاب	در	مورد	علم	يونانی	
حاصل	ترجمة	غلط،	بدفهمی	و	استفاده	از	تصحيح	های	نادقيق	
بوده	است	)Lloyd	1978(.	مدتی	بعد	رجب	خاطرنشان	کرد	
که	اساســاً	تمايز	واقعگرا	/	ابزارگرا	تصوير	دقيقی	از	علم	يونانی	
و	اسالمی	ارائه	نمی	دهد	بلکه	ما	بايد	از	روابط	بين	طبيعيات	و	
	.)202	:1990	Ragep(	بگوييم	ســخن	دوران	اين	در	نجوم
وی	در	آن	مقاله	همچنين	ادعا	می	کند	که	جنبه	های	متافيزيکِی	
طبيعيات	ارسطويی،	مانند	افالک	و	ويژگيهای	ديناميکی	آن	در	
علم	هيئت	اســالمی،	حاصل	تعميم	ها	و	موفقيت	های	تجربی	
بوده	و	بنيان	توجيهی	خود	را	با	متافيزيك	ارسطويی	تقريبا	قطع	
کرده	بود	)Ragep	1990:	210(.	اين	نکته	با	اينکه	با	داليل	
قانع	کننده	ای	همراه	نشده	است،	زمانی	بيشتر	جلب	توجه	می	
کند	که	آثار	هيئت	مکتــب	مراغه	را	در	تقابل	با	مکتب	اندلس	

قرار	دهيم.	مکتب	اندلس	تحت	تأثير	ابن	رشد	تالش	داشت	که	
با	حذف	افالک	تدوير	و	خارج	مرکز،	تطابق	کاملی	بين	مدلهای	
نجومی	و	طبيعيات	ارسطويی	ايجاد	کند،	که	با	وجود	تالشهای	
منجمانی	مانند	بطروجی،	نتوانست	موفقيتی	در	اين	زمينه	کسب	
کنــد.	در	نقطة	مقابل	مکتب	مراغه	بــا	اينکه	توجه	خاصی	به	
بعضی	مقدمات	طبيعی	ارسطويی	ابراز	می	داشت،	از	کنار	بعضی	
ديگر	از	مقدمات	طبيعی	با	تســاهل	گذشــته	و	در	صورتبندی	
مدلهای	جديد	خــود	وارد	نمی	کرد.	نکتة	مهم	آن	اســت	که	
مقدمات	طبيعی	دســتة	اول	از	جهــت	معيارهای	امروزين	علم	
دارای	ارجحيت	بوده	و	مقدمات	دســتة	دوم	به	بُعد	متافيزيکی	
فلسفة	ارسطو	مربوط	می	شــد.	بنابراين	شايد	بتوان	در	جواب	
اين	ســوال	که	»چرا	منجمان	مراغه	بر	خالف	منجمان	مکتب	
اندلس	بعضی	از	مقدمات	طبيعی	ارسطويی	را	رها	و	بعضی	ديگر	
را	پذيرفتند؟«	چنين	گفت	که	نوعی	شم	خوب	علمی	راهنمای	
آنها	در	اين	گزينش	بوده	است	ـ	اصطالحی	که	پير	دوئم	آن	را	
برای	دانشمند	امروزی	در	گزينش	ميان	نظريه	ها،	ضروری	تلقی	
می	کند	)Duhem	1991:	288(.	می	توان	اين	شم	علمی	را	

با	روش	شناسی	بطلميوس	در	مجسطی	مقايسه	کرد.	
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نظريــه	ی	افالک	در	آثار	فالســفه	و	ستاره	شناســان	دوره	ی	
اســالمی	نقش	پر	رنگی	را	ايفا	می	کرد؛	از	سويی	دانشمندان	
مســلمان	به	دليل	عالقه	به	نوعی	واقعگرايی	تمايل	داشــتند	
برای	افالک	ماهيتی	فيزيکی	قائل	شــوند	و	از	ســويی	ديگر	
توجيه	برخی	مباحث	فلسفی	مثل	نحوه	ی	صدور	کثير	از	واحد	

به	کمك	نظريه	افالک	صورت	می	گرفت.	
فالسفه	اسالمی	به	وجود	نُه	فلك	کلّی	معتقد	بودند	که	زمين	
در	مرکز	آنها	واقع	شده	بود.	هر	فلك	دارای	نفسی	بود	و	اين	
افالک	بر	اســاس	شــوق	و	اراده	ی	نفوسشان	جهت	تشّبه	به	
حرکت	نخست،	در	حرکت	دوری	به	سر	می	بردند.	بوعلی	سينا	
با	معّرفی	جهات	اصلی	يعنــی	همان	جهت	های	باال	و	پايين	
و	جهات	فرعی	در	پی	يك	سلســله	اســتدالل	نتيجه	گرفت	
که	محّددالجهات	)تعيين	کننــده	جهات	اصلی(	همان	فلك	
نهم	است	که	دارای	ويژگی	هايی	چون	مستدير	بودن	حرکت،	
بســيط	بودن،	غير	قابل	خرق	و	التيام	بودن،	غير	قابل	کون	و	
فســاد	بودن	و	...	می	باشد.	بوعلی	سينا	در	اشارات	و	تنبيهات	

اشاره	ای	به	ســاير	افالک	نکرده	است،	به	عبارت	ديگر	فلك	
محددالجهات	تنها	فلکی	اســت	که	در	فلسفه	مورد	استفاده	و	
اثبات	قرار	می	گيرد،	اّما	مولفين	آثار	فلسفی	و	نجومی	عالقمند	
بودند	که	بســياری	از	ويژگی	های	فلــك	محّددالجهات	را	به	
ساير	افالک	بسط	دهند.	مثاًل	خواجه	نصيرالدين	طوسی	همه	
افالک	)و	نه	فقط	فلك	نهم(	را	بسيط	می	دانست.	قطب	الّدين	
شــيرازی	مبانی	مربوط	به	محددالجهات	و	ســاير	افالک	را	
مانند	بوعلی	سينا	اّما	خالصه	تر	بيان	نمود.	او	نيز	مانند	خواجه	
بســيط	بودن	را	از	خصوصيات	فلك	محددالجهات	و	ســاير	

افالک		دانست.
اما	قوشــچی،	فيلســوف،	رياضی	دان	و	منجم	دوره	تيموری،	
نقدهايی	جّدی	به	استدالل	های	پيشينيان	خود	در	مورد	بسيط	
بودن	فلك	محددالجهات	وارد		نمود،	همچنين	تسّری	مفاهيم	
مربوط	به	محددالجهات	به	ســاير	افالک	را	زير	سئوال		برد.	در	
اين	مقاله	به	مقايســه	بين	نظرات	قوشچی	و	گذشتگانش	در	

	 خصوص	فلك	محددالجهات	می	پردازد.

مقایسه ی نظرات بوعلی سينا،  قطب الّدین 

شيرازی و عالءالّدین علی قوشچی

 در خصوص فلك محّددالجهات

صادق شهریار، دكرت ایرج نیك رسشت
دانشگاه تهران

بررســی	ادبيات	موجود	در	»فلســفه	علوم	اجتماعی«	نشــان	
می	دهد	که	»درباره	موضوع	نسبت	علوم	اجتماعی	و	ارزش	ها«	
عمدتًا	دو	موضوع	با	همديگر	خلط	شــده	اند	يا	از	يکديگر	تمييز	
داده	نشــده	اند.	يکــی	موضوع	حضور	يا	عدم	حضور	ارزشــها	
در	نظريه	پــردازی	علوم	اجتماعــی	و	در	مواجهه	با	پديده	های	
اجتماعی	اســت	که	آيا	آنطور	که	پوزيتيويستها	تلقی	می	کنند،	
علوم	اجتماعی	بر	آمده	از	خود	واقعيت	و	بدون	دخالت	دانشمند	
شــکل	گرفته	يا	کاماًل	تحت	تأثير	يا	بهتر	بگوييم	تحت	تعّين	
ارزشهای	نظريه	پرداز	اســت.	موضوع	دوم	بحث	ارتباط	دانش	
تجربی	با	ارزشهای	اخالقی	است	که	در	علوم	اجتماعی	اولين	
بار	توســط	وبر	مطرح	می	شود.	در	اينجا	بحث	بر	سر	عينيت	و	
واقع	نمايی	گزاره	های	علمی	نيست	بلکه	بر	سر	شأن	ابزاری	يا	
ذاتی	علوم	اجتماعی	در	دسترسی	به	ارزشهاست.	»عدم	استنتاج	

ارزش	از	دانش«،	»غيرعقالنی	بودن	حوزه	ارزشــها«	-که	از	
نظــر	وبر	محل	نزاع	خدايان	اســت-	و	»ابــزاری	بودن	علوم	
اجتماعی«،	مباحثی	اســت	که	ذيل	اين	موضوع	قرار	می	گيرد	
تا	نهايتًا	ارتباط	علوم	اجتماعی	با	اينگونه	ارزشها	روشن	شود.

در	اين	مقاله	بــا	تحليل	دقيقتر	دو	مفهوم	»ربط	ارزشــی«	و	
»آزادی	ارزشــی«	وبر،	دو	معنای	ارزشــها	يکــی	در	معنای	
»متافيزيکــی«	و	يکی	در	معنای	»اخالقی«	از	هم	تمييز	داده	
شده	و	با	دو	مفهوم	پيشين	متناظر	می	شوند	تا	با	استفاده	از	آراء	
وبر	»نســبت	علوم	اجتماعی	و	ارزشها«	بصورت	کامل	تحليل	
شــود	و	نهايتًا	پيامدهای	اجتماعی	بحران	جدايی	علم	از	ارزش	
که	از	نظر	وی	»قفس	آهنين	اجتماع«	و	»راه	گمشــده	علم«	

است	مورد	اشاره	قرار	می	گيرد.

بررسی فلسفه علم ماکس وبر:

 با تأکيد بر نسبت علم و ارزش

محّمد حسین بادامچی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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بطـور	مختصـر	در	بـاب	نگـرش	فايرابنـد	بـه	علـم	می	تـوان	
گفـت	کـه	او	سـعی	دارد	قداسـت	و	اُبّهت	علـم	را	در	نظر	علم		
پرسـتان	بشـکند	و	آن	را	هم	رديف	ديگر	سـنت	ها	قرار	دهد.	
او	معتقـد	اسـت	که	علـِم	موجود	درسـت	همچون	دينی	شـده	
کـه	دانشـمندان	پيامبـران،	و	اختراعـات	و	ابداعـات	معجـزات	
آننـد.	البتـه	اين	نکتـه	نبايد	موِهم	اين	باشـد	کـه	فايرابند	ضد	
علـم	و	دسـتاوردهای	آن	اسـت،	بلکه	بايد	دانسـت	کـه	او	تنها	

بـر	ضـد	ايدئولوژی	شـدن	علـم	فتوی	مـی	دهد.
	امـا	موضوعـی	که	فايرابند	آن	را	اهّم	مسـائل	و	مــوضوعات	
مـی	دانـد	و	لذا	فلسـفة	خـود	را	به	پـای	آن	می	ريزد،	مسـئله	

»	آزادی«،	»	نبـوغ	و	خالقّيت«	انسانهاسـت.
نتيجتـًا	اينکـه	رهيافـت	فايرابنـد	بـه	نسـبی	گرايـی	چنيـن	
حاصـل	مـی	شـود	کـه:	اگـر	قائـل	باشـيم	علـم،	نـه	در	مقام	
کشـف	و	نـه	در	مقـام	داوری	از	هيچ	روشـی	تبعيـت	نمی	کند	
و	لـذا	بهتريـن	روش،	بی	روشـی	و	آنارشيسـم	جـزِء	ذاتی	علم	

اسـت	و	نيـز	نتايـج	مثمر	ثمر	هـم	تنها	در	انحصار	علم	نيسـت	
و	لـذا	اگـر	علـم	را	نـه	برتر،	که	در	عـرض	ديگر	سـنتها	بدانيم	
و	معتقـد	باشـيم	کـه	جهـان	مسـتقيمًا	به	مـا	داده	نمی	شـود،	
]بلکـه[	مـا	مجبوريـم	جهـان	را	از	دريچـه	سـنت	ها	بفهميم	،	
آيـا	راهـی	بـرای	گريـز	از	نسـبی	گرايـی	باقی	خواهـد	ماند؟

نتيجـة	ديگـر	چنين	نگرشـی	اين	اسـت	که	نگاه	ما	به	سـمت	
نگـرش	پلوراليسـتی	و	از	آنجـا	بـه	جامعة	آزاد	سـوق	داده	می	
شـود.	جامعـه	ای	کـه	بـر	هيـچ	عقيـده	و	آيين	خاصـی	مبتنی	
نيسـت	و	در	آن،	همـه	سـنت	ها	در	آن	حقـوق	برابر	دارند	و	به	
آمـوزش	و	ديگـر	موقعيت	های	قدرت،	به	يکسـان	دسترسـی	
دارنـد	و	از	ايـن	باالتـر	سـاختار	حمايـت	کننـده	نه	سـاختاری	

دارد. ايدئولوژيك	
امـا	مشـکل	اينجاسـت	کـه	هيچ	معيـاِر	فراسـنِت	بـی	طرفی	

ندارد وجـود	

فایرابند و رهيافت او به نسبی گرایی و جامعه آزاد

محسن خادمی
دانشگاه امیرکبیر

يکـی	از	دغدغه	هـای	اصلـی	فالسـفه	ی	علـم،	يافتـن	ماهيت	
معرفـت	علمـی	و	مقومـات	آن	اسـت.	در	طـول	تاريـخ	نسـبتًا	
اکثـر	 فلسـفه-	 تاريـخ	 بـه	 علـم	-نسـبت	 فلسـفه	ی	 کوتـاه	
فالسـفه،	بـه	دنبـال	يافتـن	اصـول	و	قواعـدی	بـرای	معرفت	
و	 صريـح	 معرفـت	 بـه	 را	 آن	 بتواننـد	 تـا	 بوده	انـد	 علمـی	
گـزاره	ای	تقليـل	دهنـد.	امـا	رويکـرد	ديگـری	در	مقابـل	اين	
ديـدگاه	غالـب	وجـود	دارد	که	معرفـت	ضمنی	را	هم	بخشـی	
از	سـردمداران	 يکـی	 پوالنـی	 علمـی	می	داننـد.	 معرفـت	 از	
ايـن	نحلـه	ی	فکـری	اسـت	کـه	معرفـت	ضمنـی	را	اليـه	ای	

درونی	تـر،	و	مؤثـر	بـر	معرفـت	صريـح،	می	پنـدارد،	و	معتقـد	
فعاليت	هـای	 تمـام	 در	 ضمنـی	 مؤلفه	هـا	ی	 حضـور	 اسـت،	
علمـی	گريزناپذيـر	اسـت.	در	فلسـفه	ی	علم	او،	مهـارْت	يکی	
از	ايـن	مؤلفه	هـای	ضمنـی	اسـت	که	سـاختار	خاصـی	دارد،	و	
دو	نـوع	آگاهـی	موجود	در	آن،	يعنی،	آگاهـی	کانونی	و	آگاهی	
جانبـی،	بـه	نحـوی	عمـل	می	کننـد	که	بـا	درک	تفـاوت	بين	
آنهـا،	نقـش	مهـارت	در	يادگيـری	و	پيشـرفت	معرفـت	علمی	

غيرقابـل	انـکار	می	شـود.	

مهارت: حلقه ی مفقوده در معرفت علمی 

نقش و جایگاه مهارت در معرفت علمی؛

با تأکيد بر آرای مایکل پوالنی

مریم سادات جوادیون اصفهانی
دانشگاه امیرکبیر
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علم متعارف و خطرات آن: 

علم متعارف، منطق اکتشاف و پيشرفت علم، 

ماجرای رویارویی پاپر و کوهن

بازی ها و پارادایم ها؛

 تالشی برای بازخوانی تز قياس ناپذیری توماس کوهن

 به کمك برخی مفاهيم فلسفه ویتگنشتاین متاخر

عطاالله حشمتی
دانشگاه صنعتی شریف

بحث	برانگيزترين	مفهومی	که	توماس	کوهن	در	سال	1962،	
در	کتاب	تاريخ	ساِز	»ساختار	انقالب	های	علمی«	معرفی	کرد،	
»قياس	ناپذيرِی	پارادايم	های	علمی«	است.	مفهومی	که	اتهام	
نســبی	گرايی	را	متوجــه	کوهن	کرد	و	تا	مدت	هــا	او	وادار	به	
پاســخ	گويی	در	برابر	اين	اتهام	شــد.	به	نظر	می	رسد	يکی	از	
راه	های	توجيه	و	معقول	کردِن	تز	قياس	ناپذيری،	اســتفاده	از	
برخی	مفاهيم	فلسفة	تحليل	زبانِی	ويتگنشتاين	متأخر	باشد.	در	
اين	مقاله	با	توضيح	برخی	از	اين	مفاهيم،	تالش	خواهيم	کرد	
نشــان	دهيم	چه	قرابتی	ميان	مفهوم	پارادايم	از	سوی	کوهن	
و	مفهوم	»بازی	های	زبانی«	و	»نحوه	های	زندگی«	از	ســوی	
ويتگنشــتاين	وجود	دارد.	سپس	توضيح	خواهيم	داد	چگونه	به	
کمك	اين	قرابت،	می	توان	توجيهی	عقالنی	و	معرفت	شناختی	
بــرای	قياس	ناپذيری	پارادايم	های	علمــی	ارائه	داد.	همچنين	
به	نظر	می	رســد	مفهوم	»شــباهت	خانوادگی«	و	نقش	آن	در	

طبقه	بندی	اشياء	در	هر	دوره	از	تاريخ	علم،	که	در	نظرية	فلسفه	
علم	کوهن	بسيار	کليدی	اســت،	نيز	تحت	تاثير	ويتگنشتاين	
در	آثار	او	ظاهر	شــده	است.	آنچه	در	اين	جا	به	آن	می	پردازيم	
کاوشــی	در	باب	امکان	فهم	"قياس	ناپذيــری	پارادايم	های	
علمی"ِ	کوهن	از	خالل	انديشــة	ويتگنشــتاين	متأخر	است.	
همچنين	بــه	برخی	تشــابهات	جالب	توجــه	در	انگيزه	ها	و	
پيامدهای	هر	دو	فيلســوف	نيز	نظری	می	افکنيم؛	اين	که	هر	
دو	در	پی	درمانگری	در	سنت	های	فلسفی	و	متافيزيکِی	دوران	
خود	بوده	اند.	ويتگنشتاين	به	ياری	توصيف	کاربردهای	عرفی	
و	روزمرة	زبانی،	معضالت	متافيزيکی	فلسفه	را	درمان	می	کند	
و	تومــاس	کوهن	با	رجوع	به	آنچه	واقعا	در	تاريخ	علم	رخ	داده	
است،	نگاه	های	روش	شناســی	پوزيتيويستی	و	ابطال	گرايی	را	

تعديل	می	کند.
	

محمدامین ربیع نیا
دانشگاه امیرکبیر

تقابل	آرای	دو	شــخصيت	برجسته	فلســفه	علم	يعنی	کارل	
پاپر	و	تامس	کوهن،	می	تواند	بســيار	ثمربخش	باشد.	در	اين	
نوشتار،	بررسی	مقاالت	اين	دو	-که	در	مجموعه	نقادی	و	رشد	
معرفت		گردآوری	شده	اســت-	با	محوريت	مقاله	پاپر	)‘علم	
متعارف	و	خطرات	آن’(	انجام	می	گيرد؛	و	نيز	به	بيان	و	تحليل	
نظريات	پاپــر	و	کوهن	در	باب	موضوعاتی	چون	علم	متعارف،	
روش	شناسی	علم	و	نيز	عقالنيت	و	پيشرفت	علم،	می	پردازيم.	
پاپر،	کوهــن	را	بهترين	منتقد	خود،	و	انتقادات	وی	را	بســيار	
مهــم،	می	داند.	کوهن	در	مقاله	ای	با	عنوان	‘منطق	اکتشــاف	
يا	روانشناسی	پژوهش؟’		نقدهای	مهمی	بر	نظريات	پاپر	وارد	
می	کند	که	مهم	ترين	آنها	مربوط	می	شــوند	به	منطق	گرايی	

پاپر	و	غفلت	او	از	علم	متعارف.	
در	واقع،	غفلت	پاپر	نســبت	به	علم	متعارف،	مهم	ترين	محور	
انتقادات	کوهن	اســت.	به	نظر	کوهن،	پاپــر	وجوِد	دوره	علم	
‘متعارف’	را	ناديده	می	گيرد	و	بيشــتر	درگير	‘علم	غيرمتعارف	

)فوق	متعارف(’		اســت.	پاپر	در	مقابل،	وجود	علم	‘متعارف’	را	
تصديق	می	کند،	اما	آن	را	به	عنوان	يك	خطر	)و	نه	به	عنوان	

عامل	محرک(	برای	علم	به	حساب	می	آورد.
کوهن	همچنين،	اظهاراتی	را	درباره	منطق	علم	و	نا	کارآمدی	
آن	برای	مورخيــن	علم	بيان	می	دارد؛	او	می	گويد،	توضيح	ما	
از	چگونگی	پيشرفت	علم	»بايد	در	تحليل	نهايی،	روانشناختی	
يا	جامعه	شناختی	باشــد«؛	و	نسبت	به	وجود	گزينه	ای	ديگر	
)مانند	منطق(	مشکوک	اســت.	اما	پاپر	تالش	برای	شناخت	
علم	به	وسيله	»گرايش	های	روانشناختی	يا	جامعه	شناختی	را،	

به	ويژه	در	تاريخ،	بيهوده«	می	داند.
پاپر	در	بخش	مهمی	از	مقاله	اش	وارد	مباحث	نســبی	گرايی،	
عقالنيت	و	پيشــرفت	علم	می	شود.	او	کل	ماجرای	علم	را	در	
مسير	پيشرفت	و	تقّرب	به	‘حقيقت’	می	بيند؛	اما	کوهن	اساسًا	
با	اين	ديدگاه	مخالف	است	و	پيشرفت	را	تنها	درون	پارادايم	و	

در	جريان	علم	‘متعارف’	ممکن	می	داند.
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تصّور	ابتدايی	در	مــورد	رابطه	ی	از-همان-نوع-بودن،	که	در	
تعريِف	اشاره	ای	واژههای	انواع	بکار	ميرفت،	رابطه	ای	از	پيش	
متعين	بود.	نمونه	ای	نامگذاری	ميشد	و	از	آن	پس،	واژه	ی	مورد	
نظر،	برای	همه	نمونه	هايی	بکار	گرفته	ميشــد	که	اين	چنين	

رابطه	ای	را	با	نمونه	های	اّوليه	دارا	بودند.	
اّما	شيوه	های	متفاوت	طبقه	بندِی	موجودات	زنده	در	زيستشناسی،	
تصّور	اين	را	سخت	ميکند	که	موجودات	زنده،	به	صورت	از	پيش	

متعينی	عضِو	يك	گونة	زيست	شناختی	خاص	باشند.
در	صورت	بندی	های		جديدتری،	که	توسط	نظريه	پردازاِن	علّی،	
مطرح	شده	اســت؛	رابطه	ی	از-همان-نوع-بودن،	رابطه	ای	از	
پيش	متعين	نيست.	در	اين	صورت	بندی	ها،	ابتدا	نمونه	ها	توسط	
دانشمندان،	و	بر	اساس	جنبه	هايی	از	شباهت،	طبقه	بندی	ميشوند	
و	ســپس	آن	طبقه،	نامگذاری	شده	و	رابطه	ی	از-همان-نوع-
بودن	نيز،	بر	اســاس	نمونه	ها	يا	ســاختارهای	آن	طبقه،	شکل	

می	گيرد.	

اّما	ســؤال	اين	اســت	که	تکليــف	مجموعــه	ی	نمونه	ها	يا	
ساختارهايی	که	هنوز	طبقه	بندی	نشده	اند،	مثاًل	نمونه	هايی	که	
به	خاطر	موانعی	هيچ	وقت	تا	به	امروز	در	دسترس	دانشمندان	
قــرار	نگرفته	اند	و	الجرم	درون	اين	طبقه	هــا	قرار	ندارند،	چه	
ميشــود؟	بايد	پيشفرضی	به	صورتبندی،	اضافه	شود	که	نشان	
دهد	نمونه	ها	و	ساختارهای	طبقه	بندی	نشده	چگونه	می	توانند	
مصداق	واژه	های	علمی	باشــند.	راه	حل	يکی	از	نظريه	پردازان	
علّی	در	اين	مورد	اين	اســت	که	بگوييم	برای	شــباهت	ها	و	
رفتارهای	يکساِن	نمونه	هايی	که	به	عنوان	هم-نوع	طبقه	بندی	
شــده	اند،	توضيِح	وحدت	بخِش	يکتايی	وجود	دارد.	و	هر	آنچه	
توضيح	و	مســئوِل	رفتارهای	مشــابه	ميان	آن	نمونه	ها	است،	

ميتواند	متعين	کننده	باقی	نمونه	های	نوع	نيز	باشد.
در	اين	مقاله،	در	اين	مورد	بحث	خواهد	شد	که	توضيِح	وحدت	
بخِش	يکتا،	چگونه	توضيحی	ميتواند	باشد	تا	محتوای	اسم	های	

	 انواع	و	واژه	های	علمی	را	تشکيل	دهد.	

تعریف اشاره ای واژه های علمی:

می خواهم از آینده ای نامعلوم حرف بزنم

کیوان الستی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

جهان)ها( به چه می مانستـ)ند( اگر 

نظریه)های( ميدان کوانتومی مطابقشـ)ان( 

بود)ند(؟ 
ابوتراب یغامیی

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

يکی	از	دغدغه	های	اصلی	فالســفه	فيزيك	در	دهه	های	اخير،	
ارائه	ی	تعابير	سازگار	و	معقول	برای	نظريه	های	موفق	فيزيك	
است.	اين	دغدغه	که	عمدتًا	ناشی	از	جدی	گرفتن	واقع	گرايی	
معناشناختِی	ون	فراسن	است،	در	مورد	نظريه	ميدان	کوانتومی	
شــکلی	قوام		يافته	به	خود	گرفته	اســت.	بر	اســاس	اين	نوع	
واقع	گرايی،	پاسخ	به		پرســش	»جهان	به	چه	می	مانست	اگر	
نظريه	ی	T	صادق	بود؟«،	حتی	برای	شخص	ضدواقع	گرا،	نه	
تنها	مشروع	بلکه	ضروری	است.	در	اين	مقاله	تالش	می	شود	
با	حذف	ويژگی	هــای	بازنمايی	زبانی	هم	چون	داللت	و	صدق	
و	جايگزينــی	ويژگی	های	ســاختاری	در	بازنمايی	علمی،	اين	
پرســش	با	»جهان	به	چه	می	مانســت	اگر	نظريه	T	مطابق	
آن	بــود؟«	تعويض	شــود.	اين	تعويــض	راه	را	برای	تعبيری	

ساختارگرايانه	از	نظريه	ميدان	کوانتومی	باز	می	کند.			
عمدتًا	ســه	دســته	تعبير	مهم	برای	نظريه	ميــدان	کوانتومی	

پيشنهاد	شده	اســت:	مجموعه	تعابير	ذره	ای،	مجموعه	تعابير	
ميدانی	و	مجموعه	تعابير	ســاختارگرايانه.	در	اين	مقاله	سعی	
می	شــود	با	نقد	تعابير	ذره	ای	و	ميدانی،	به	تعابير	ساختارگرايانه	
پرداخته	شــود.	در	حالی	که	قضيه	اســتون		فون	نويمان	مشوق	
اصلی	ساختارگرايان	در	تعبير	نظريه	کوانتوم	غير	نسبيتی	است،	
در	تعبير	ســاختارگرايانه	از	نظريه	ميــدان	کوانتومی	هم	چون	
پاشنه	ی	آشيل	رفتار	می	کند.	با	توجه	به	اين	مشکل،	استدالل	
می	شــود	که	با	ارائه	ی	متافيزيکی	وجهی	از	مشکل	پيش	روی	
می	توان	جلوگيری	کرد.	بر	اســاس	اين	نظريه	ی	متافيزيکی،	
تعبير	يك	نظريه،	جهانی	بالفعل	با	ويژگی	های	سازگار	نيست،	
بلکه	مجموعــه	ای	از	جهان	ها	ی	ممکن	با	ويژگی	های	وجهی	
ناســازگار	است.	البته	بايد	توجه	داشت	که	اين	جهان	ها	توسط	
عناصر	ســاختاری	متعين	می	شــوند،	نه	عناصــر	متافيزيك	

کالسيك	هم	چون	هويات	و	ويژگی	های	ذاتی	شان.
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رئاليسم ساختاری و مسئله اینهمانی

سحر حیدری فرد
دانشگاه صنعتی شریف

برساختن واقع گرایی تجربی: چرخش وجودی

مجید داودی بنی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

مشی افالطونی کواین

 نسبت به هویت های ریاضی

حسین شقاقی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

جان	ورال	با	استناد	به	دو	استداللی	که	در	حمايت	از	رئاليسم	
عدم	 استدالل	 و	 بدبينانه	 استقرا	 )فرا	 می	شود	 مطرح	 علمی	
معجزه(،	واقع	گرايی	ساختاری	را	پيشنهاد	می	کند.	واقع	گرايی	
ساختاری	وی	که	مبتنی	بر	رمزی	سازی	است،	خود	مشکالتی	را	
به	همراه	دارد	که	برای	رفع	آن	ها،	رئاليسم	ساختاری	متافيزيکی	
پيشنهاد	می	شود.	رئاليسم	ساختاری	متافيزيکی	توسط	فيزيك	
به	ما	تحميل	شده	است.	چرا	که	خيلی	از	قسمت	های	فيزيك	
جديد	با	رويکردهای	سنتی	متافيزيکی	ناسازگار	است.	تمرکز	اين	
کوانتومی	 ميدان	های	 نظريه	 کوانتومی،	 مکانيك	 بر	سر	 بحث	
در	 مثال،	 عنوان	 به	 گروه	هاست.	 نظريه	 و	 فضازمان	 فيزيك	 	،
مکانيك	کوانتومی	مفهوم	انفراد	مشکل	زا	است	و	مستلزم	قبول	
اين	 ارزيابی	 برای	 نيستند.	 منفرد	 کوانتومی	 ذرات	 که	 آنست	
برای	تمايز	 باشيم.	معياری	 بايد	يك	اصل	فرديت	داشته	 ادعا	
دوشیء.	در	کوانتوم	مکانيك	اين	معيار	با	اصل	اليبنيتز	مشخص	
متمايز	 از	هم	 آنها	 به	کمك	خصوصيات	 را	 اشياء	 می	شود	که	

می	کند.	با	توجه	به	تمايزناپذيری	ذرات	در	مکانيك	کوانتومی	
و	مشکل	فرديت	آن	ها،	يا	بايد	دست	از	معيار	اليبنيتز	برداريم	
و	يا	بپذيريم	که	در	مکانيك	کوانتومی	ذرات	منفرد	نيستند.	اگر	
طرفدار	ر.س.م	حذفی	باشيم	بايد	معيار	اليبنيتز	را	قبول	کنيم	و	
بگوييم	ذرات	کوانتومی	غيرمنفردند.	اما	بهترين	راه	حل	برای	اين	
مسئله	که	به	شکل	يك	مشکل	تلقی	می	شود	حذف	مفاهيمی	
است	که	شناسايی	آن	به	طور	ناقص	متعيين	است	مانند	اشياء	و	
يا	دست	کم	منفردات	که	در	وهله	اول	مانند	فروکردن	سر	در	برف	
و	پاک	کردن	صورت	مسئله	به	نظر	می	رسد	.	اين	ادعا	به	سه	انتقاد	
مهم	ديگر	منجر	می	شود	که	به	اجمال	هر	کدام	از	پاسخ	ها	و	
بعضی	انتقادات	وارد	شده	به	آنها	را	بررسی	می	کنيم.	و	در	انتها	با	
جمع	بندی	ايده	های	مطرح	شده	و	البته	بررسی	رويکردهای	غير	
ساختاری	و	مقايسه	آنها	می	توان	دست	کم	نتيجه	گرفت	که	آيا	
اين	مسئله	که	در	حمايت	از	رئاليسم	ساختاری	مطرح	می	شود	آيا	
واقعا	به	راه	حل	بهتر	و	کم	اشکال	تری	منتهی	می	شود	يا	خير.

در	منازعــه	بين	واقع	گرايی	و	تجربه	گرايی	ســاختی	به	ندرت	
چنان	که	بايد	و	شايد	به	مفهوم	وجود	توجه	نشان	داده	شده	است.	
در	يکی	از	اين	موارد	نادر	ريچارد	کريث	)1985(	با	الهام	از	گرور	
مکسول	)1962(	رابطه	بين	مشاهده	پذيری	و	وجود	را	در	قالب	
استداللی	بر	عليه	انگاره	ی	اصلی	تجربه	گرايی	باس	ون	فراسن	
)1980(	مورد	مداقه	قرار	داده	است.	در	نسخه	کالسيك	تجربه	
گرايی	برساختی	وجود	تنها	به	امور	مشاهده	پذير	تعلق	می	گيرد.	
اما	کريث	در	حين	مطالعه	ديدگاه	ون	فراســن	در	باب	رابطه	ی	
مشاهده	پذيری	و	وجود	،	نشان	می	دهد	که	تالش	ون	فراسن	

برای	منطبق	ساختن	وجود	)که	امری	يك	تکه		و	مطلق	است(	
به	مشــاهده	پذير	بودن	)که	امری	مدرج	و	ذومراتب	است(	بی	
مســمی	و	غير	قابل	قبول	است.	در	مقاله	حاضر	با	ارائه	گزارشی	
کوتاه	از	مناظره	کريث			ون	فراسن،	تالش	می	کنم	نشان	دهم	
چگونــه	اتخاذ	ديدگاهی	کامال	متفاوت	در	مورد	وجود	می	تواند	
در	گشودن	مســيرهای	جديدی	به	منازعه	کهنه	موثر	باشد.	در	
نهايت	نشــان	داده	خواهد	شد	که	اتخاذ	ديدگاهی	بديع	در	مورد	
مفهوم	وجود	می	توانــد	به	يك	جور	مصالحه	بين	ديدگاه	های	

واقع	گرايانه	و	تجربه	گرايانه	بيانجامد

طبيعی	گرايی	و	کل	گرايی	از	خصيصه	های	اصلی	تجربه	گرايی	
کواين	است.	او	بر	مبنای	طبيعی	گرايی	و	کل	گرايی	و	همچنين	
نياز	علوم	طبيعــی	و	نظريات	علمی	زمان	خــود	به	بعضی	از	
هويت	هــای	انتزاعی	رياضی؛	همچون	اعــداد	و	مجموعه	ها،	

التزامی	هستی	شــناختی	نسبت	به	اين	هويت	ها	اتخاذ	می	کند.	
برهان	منســوب	به	او	در	تاييد	اين	التزام،	از	مهمترين	براهين	
در	تاييد	مشی	افالطونی	در	فلسفه	رياضيات	محسوب	می	شود.				
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پارادوکس مشارکِت رأی دهندگان و نظریة 

تصميِم شواهدگرا

مصطفی مهاجری
)IPM( پژوهشگاه دانشهای بنیادی

وقتی از ماژوالریتی گسترده حرف می زنيم، 

از چه حرف می زنيم

مریم راستی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

فــرض	کنيد	فکر	می	کنيد		در	انتخابات	تقلب	نخواهد	شــد.	و	
نيز	فکــر	می	کنيد	به	اندازة	کافی	فــرق	می	کند	کدام	يك	از	
کانديداها	در	انتخابات	پيروز	شــود،	يعنی	شــرايط	به	گونه	ای	
اســت	که	اگر	يکی	از	کانديداها	رأی	بيــاورد	وضعيت	از	نظر	
شــما	به	اندازه	کافی	بهتر	)/بدتــر(	از	وضعيتی	خواهد	بود	که	
کانديــدای	ديگری	رأی	بياورد.	با	اســتفاده	از	نظرية	تصميِم	
اســتاندارد	و	مفروض	گرفتِن	فرضياتی	کــه	الاقل	در	بدِو	امر	
بی	اشــکال	به	نظر	می	رســند،	می	توان	نشــان	داد	مشارکِت	
شــما	در	انتخابات	عقالنی	نيســت.	اين	نتيجه	از	نظِر	افرادی	
خالِف	شهود	است	و	لذا	اين	وضعيت	را	»پارادوکِس	مشارکِت	

رأی	دهندگان«	ناميده	اند.
در	مکتوبــاِت	مربوط،	راِه	حل	هــای	مختلفی	برای	پارداوکِس	
فوق	پيشنهاد	شــده	است؛	در	اين	بين	تمرکِز	اين	مقاله	بر	راِه	
حلی	اســت	که	با	تکيه	بر	نظرية	تصميِم	شواهدگرا	)در	مقابِل	
نظرية	تصميِم	علّی(	ارئه	شــده	اســت:	مطابق	نظرية	تصميم	
شــواهدگرا،	فرد	بايد	عملی	را	انجــام	دهد	که	اطالع	يافتِن	او	

از	اينکه	خودش	اين	عمــل	را	انجام	خواهد	داد	از	نظر	او	خبِر	
بهتری	باشــد.	ادعا	اين	است	که	اين		خبر	که	من	در	انتخابات	
شــرکت	خواهم	کرد	برای	من	خبر	خوبی	است	)چون	شاهدی	
است	برای	اينکه	افراِد	شبيه	من	در	انتخابات	شرکت	می	کنند	و	
لذا	احتماِل	پيروزِی	کانديدای	مطلوِب	من	را	افزايش	می	دهد(	
و	در	مقابل	اين	خبر	که	من	در	انتخابات	شرکت	نمی	کنم	برای	
من	خبر	بدی	اســت	)چون	شاهدی	اســت	برای	اينکه	افراِد	
شــبيه	من	در	انتخابات	شرکت	نمی	کنند	و	لذا	احتماِل	پيروزِی	

کانديدای	مطلوِب	من	را	کاهش	می	دهد(.
در	ايــن	مقاله	اســتدالل	خواهم	کرد	که	اســتفاده	از	نظرية	
تصميِم	شــواهدگرا	برای	حل	معضِل	مشارکت	رأی	دهندگان	
موفقيت	آميز	نيســت	و	عملکــرد	اين	نظريــه	در	پارادوکس	
مشــارکِت	رأی	دهندگان	حتی	از	عملکرد	اين	نظريه	در	مسئلة	
نيوکام	نيز	بدتر	است.	اين	در	شرايطی	است	که	مسئلة	نيوکام	
به	صورِت	کالسيك	به	عنواِن	مثاِل	نقضی	برای	نظرية	تصميم	

	 شواهدگرا	بکار	می	رود.

بخش	گســترده	ای	از	ادبيات	فلســفی	يا	روان	شناســانه	ای	که	
درباره	ی	فرضيه	ی	ماژوالريتی	گســترده	ی	ذهــن	وجود	دارد،	
ادبياتی	ست	که	تحت	تاثير	کتاب	ماژوالريتی	ذهن	فودور،	به	وجود	
آمده	اســت.	از	اين		روی،	آن	هنگام	که	از	ماژوالريتی	گســترده	
ســخن	به	ميان	می	رود،	برای	ماژول	ها	ويژگی	هايی	فودوری	در	
نظر	گرفته	می	شود.	در	بسياری	زمان	ها،	همين	منشا	فودوری	ست	
که	مهم	ترين	دليل	نقد	ماژوالريتی	گسترده	می	شود؛	زيرا	از	يك	
ســوی،	خود	ويژگی	هايی	که	فودور	برای	ماژول	ها	برمی	شمرد،	
مانند	کپســوله	بودن،	از	نظر	شــناختی	غيرقابل	نفوذ	بودن	و	يا	
غيرمفهومــی		بودن،	کم	کم	مورد	ترديد	قــرار	گرفتند	و	از	ديگر	
سوی،	چهارچوب	بسته	ی	ماژوالريتی	فودور،	راه	را	بر	ماژوالريتی	

مرکزی	می	بست.	
وقتی	از	ماژوالريتی	گسترده	حرف	می	زنيم،	از	فرضيه	ای	ايستاده	
بر	شــانه	های	ماژوالريتی	فودور	حــرف	نمی	زنيم.	از	فرضيه	ای	
برخاســته	از	سيستم	های	زيســتی	حرف	می	زنيم	که	ريشه	در	
نوشته	های	هربرت	ســيمون	دارد.	از	ديد	سيمون،	سيستم	های	

زيســتی،	سيســتم	هايی	پيچيده	و	سلســله	مراتبی	هستند	که	
در	آن	ها،	کل	سيســتم	از	افزوده	شــدن	تدريجی	زير	سيستم	ها	
)ماژول	ها(	ساخته	می	شود.	هم	چنين		وجود	ساختارهای	ماژوالر،	
پيش	نياز	قابليت	تکامل	يافتگی	سيستم	های	زيستی	اند.	انتخاب	
طبيعی	تنها	می	تواند	بر	ساختارهای	ماژوالر	عمل	کند	و	سازگاری	
موجــودات	با	تغييرات	شــديد	محيطی،	تنهــا	در	صورت	وجود	
ساختارهای	ماژوالر	امکان	پذير	خواهد	بود.	نکته	ی	ديگر	اين	که	

ماژوالر	بودن	سيستم	زيستی،	ساختاری	ست	و	نه	کارکردی.
سيستم	های	شناختی،	به	سان	سيستم	هايی	زيستی،	از	ديدگاه	های	
سيمون	تبعيت	می	کنند	و	گسترش	و	پيچيدگی	آن	ها	به	صورت	
ماژوالر	انجام	می	گيــرد.	می	توان	گفــت،	ويژگی	های	ابتدايی	
ماژول	های	ذهنی،	همان	ويژگی	های	ماژول	های	زيستی	ســت.	
اگر	در	مواردی	ماژول	های	ذهنی	ويژگی	های	ديگری	را	نشــان	
می	دهند،	از	آن	روی	است	که	در	روند	تکامل،	فشارهای	انتخابی	
مختلفی	بر	آن	ها	اثر	گذاشته	و	باعث	ايجاد	ويژگی	جديد	و	پسينی	

	 در	آن	ها	شده	است.
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 »آب های پنهانی و روش های شناسایی آنها« در 

نظر کرجی و گزارشی مختصر از یافته های جدید 

علم هيدرولوژی

نارص کریمی لقب، غالمحسین رحیمی، کتایون بهرامیان
دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران

گسترده	ای	 کتاب	 اسالمی	 دوره	ی	 دانشمندان	 تاريخ	 بررسی	
قابل	 و	 درخشان	 نوشته	های	 آن،	 تمام	صفحات	 در	 که	 است	
قرار	 پيش	رو	 مقاله	ی	 در	 که	 چيزی	 است.	 موجود	 توجهی	
است	مورد	بررسی	واقع	شود،	روش	علمی	يکی	از	مهم	ترين	
است.	 بيرونی	 ابوريحان	 يعنی	 اسالمی	 دوره	ی	 دانشمندان	
سعی	شده	است	که	با	يك	ديد	موشکافانه	به	برخی	نوشته	ها	
و	پژوهش	های	او	پرداخته	شود	و	از	البالی	اين	اوراق	درکی	
با	اشاره	به	برخی	 بيابيم.	برای	اين	منظور	 او	 از	روش	علمی	

مؤلفه	های	 استنتاج	از	گفته	های	وی	 را	 روش	شناختی	

ابوريحان	 که	 شده	است،	 داده	 نشان	 مقاله	 اين	 در	 کرده	ايم.	
بيرونی	دارای	مؤلفه	های	ويژه	ای	در	نگرِش	خود	به	علم	است.	
به	عنوان	نمونه	تأکيد	ويژه	ای	در	تجربه	و	آزمايش	دارد	و	به	
ترديد	 ديده	ی	 با	 نيز	 خود	 روزگاِر	 علمِی	 معتقداِت	 از	 بسياری	

د	 باز	می	نگر دوباره	 بررسِی	 از	 را	 او	 سايرين	 تأييِد	 و	
اين	روحيه	ی	ويژه	در	ابوريحان	بيرونی	است	نمی	دارد.	

به	 فرد	 شبيه	ترين	 را	 او	 که	
آرمان	علمی	امروز	کرده	است.

ابوبکـر	محمد	بن	حسـن	حاسـب	کرجی	)درگذشـته	ح	420ه.	
ق	/	1029م(،	رياضـی	دان	و	مهنـدس	شـهير	ايرانی،	در	انباط	
الميـاه	الخفيـَه	)	اسـتخراج	آب	هـای	پنهانـی(	بـه	بررسـی	
مسـائلی	از	قبيـل	نحـوه	تشـکيل	آب	هـای	پنهانـی،	نحـوه	
شناسـايی	محـل	آب	های	پنهانـی،	شناسـايی	و	طراحی	اوليه	
قنـات،	حفـر	قنات،	اليروبـی	و	تعميـرات	قنـات	و	موضوعات	
مرتبـط	بـا	آن	مـی	پـردازد.	گرچـه	هـدف	کرجـی	از	نوشـتن	
ايـن	کتـاب،	موضـوع	مهـم	حفر	قنـات	هـا-	به	عنـوان	مهم	
تريـن	فنـاوری	بومـی	ايـران-	اسـت،	اما	قبـل	از	رسـيدن	به	
ايـن	هـدف،	نحوه	پيدايـش	آب	های	پنهانـی	و	دانش	و	فنون	
مـورد	نيـاز	بـرای	شناسـايی	اين	نـوع	آب	ها	را	بيـان	می	کند.
	امـروزه	منظـور	از	آب	هـای	پنهـان،	آب	هايـی	اسـت	که	در	
زيـِر	زميـن	وجود	داشـته	و	بتواند	بـه	صورت	آزادانـه	در	داخل	
منافـذ	و	يـا	درز	و	تـرک	هـا	حرکـت	نمايـد،	که	تحـت	عنوان	

آب	هـای	زيـر	زمينـی	ناميـده	مـی	شـود.	کرجـی،	مهـارت	و	
تخصـص	بااليـی	را	در	مواردی	مانند	جسـت	و	جـو	برای	آب	
تـازه	و	مشـخصه	هـای	هيدروليکی	اليه	هـای	آب	زير	زمينی	
از	خـود	نشـان	داده	اسـت.	گرچـه	بيـان	کرجی	بـا	ادبياتی	که	
اکنـون	مـی	شناسـيم	و	مـی	خوانيـم	فـرق	دارد	و	يافتـه	های	
امـروزی	بـا	توجه	به	پيشـرفت	علم	و	تکنولـوژی،	راهکارهای	
جديـدی	را	ارائـه	مـی	دهـد،	امـا	اقـوال	کرجـی	کـه	قريب	به	
هـزار	سـال	پيش	گفته	شـده،	هنوز	هم	بسـيار	با	ارزش	اسـت	
و	چـه	بسـا	در	شـهرها	و	روسـتاهای	فعلی	ايران	هنـوز	کاربرد	

دارد.
ــوه	 ــه	نح ــی	در	زمين ــوال	کرج ــی	اق ــه	بررس ــه	ب ــن	مقال اي
ــايی	آن	و	 ــای	شناس ــی	و	روش	ه ــای	پنهان ــکيل	آب	ه تش
گزارشــی	مختصــر	از	دســتاوردهای	جديــد	علــم	هيدرولــوژی	

ــردازد. مــی	پ

روش علمی ابوریحان بيرونی

سّید امیر سادات موسوی
دانشگاه تهران
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دو رویکرد رایج در مطالعات علم
ويژگـی	خـاص	گـروه	مطالعـات	علـم	
ايـران	 فلسـفه	 و	 موسسـه	حکمـت	 در	
ايـن	اسـت	کـه	بـه	هـر	دو	حـوزه	تاريخ	
علـم	وفلسـفه	علـم	بـه	صـورت	توامان	
می	پـردازد.	پيونـد	ايـن	دو	حـوزه	آثـار	
و	بـرکات	زيـادی	را	بـه	دنبـال	دارد.	در	
کشـور	مـا	ترجمه	هـا	و	آثـار	تاليفـی	در	
حـوزه	مطالعات	تاريـخ	علم	معموال	با	دو	
رويکـرد	شـکل	گرفتـه	و	در	حـال	انجام	
اسـت؛	يك،	رويکـرد	توصيفی-	تحليلی	
کـه	در	کتاب	هايـی	ماننـد	تمـدن	مغرب	
زميـن،	تمدن	هـای	عالم،	علـم	در	تاريخ	
و	يـا	کتابـی	کـه	جنـاب	دکتـر	واليتـی	
دارنـد	بـا	نـام	پويايـی	فرهنـگ	و	تمدن	
اسـالمی	يافـت	می	شـود	و	در	واقع	يك	
گـزارش	توصيفـی	و	اجمـاال	تحليلـی	از	
تاريـخ	علـم	يـا	انديشـه	های	علمـی	در	
بسـتر	تاريخ	اسـت.	دوم،	رويکرد	فلسفی	
بـه	تاريـخ	علم	اسـت	يعنـی	بهره	گيری	
از	تاريـخ	علـم	در	جهـت	پاسـخ	دادن	به	
ايـن	 پرسـش	های	فلسـفی.	بـه	نظـرم	
رويکـرد	دوم	بسـيار	مفيدتـر	از	رويکـرد	
اول	اسـت	زيرا	پرداختن	به	پرسـش	های	
فلسـفی	از	منظـر	تاريـخ	علـم	ضـرورت	
مضاعفـی	دارد.	کتاب	هايـی	نظير	تاريخ	
فلسـفه	علـم	با	چنيـن	رويکـردی	تاليف	

شـده	اند.	

گشودن راهی برای رویکردی نو
سـومی	 رويکـرد	 طـرح	 بـه	 اينجـا	 در	
می	پـردازم	کـه	شـايان	توجـه	اسـت	و	
اسـت	 تمدنـی	 فلسـفی-	 رويکـرد	 آن،	
بـه	ايـن	معنـا	کـه	بـا	اسـتفاده	از	تاريخ	
علـم،	بـه	پاسـخ	پرسـش	هايی	فلسـفی	
کـه	ناظر	به	تمـدن	مدنظر	اسـت،	روی		

آوريم.	
کشــورهايی	 حــال،	 و	 گذشــته	 در	
و	 ژاپــن	 هنــد،	 چيــن،	 همچــون	
تجربه	هــای	 اروپايــی،	 کشــورهای	
ــا	 ــد.	م ــته	و	دارن ــود	را	داش ــی	خ تمدن
دوره	 يــك	 اســالم	 تاريــخ	 در	 نيــز	
تمدنــی	را	پشــت	ســر	گذاشــتيم	و	
امــروزه	درصــدد	برپايــی	تمــدن	نويــن	
فرهنگ	مــان	 براســاس	 اســالمی	
هســتيم	تــا	ايــن	دوره	انحطــاط	و	
ــم	 ــم	را	ک ــوزه	عل ــی	در	ح عقب	ماندگ
کــرده	و	بــه	تمدنــی	نــو	نزديك	شــويم.	
ــفی	 ــش	های	فلس ــر	پرس ــن	اگ بنابراي
مــا	از	تاريــخ	علــم	بــا	تاکيــد	بــر	پاســخ	
بــه	مســائل	دوره	تمدنــی	باشــد،	از	
رويکــرد	دوم	نيــز	کارآمدتــر	اســت.	
ــوق،	 ــب	ف ــه	مطال ــه	ب ــا	توج ــال	ب ح
ــخ	تمــدن	 ــر	ادوار	تاري ــدا	مــروری	ب ابت
ــن	 ــه	تبيي اســالمی	داشــته	و	ســپس	ب
ــه	 ــق	ب ــش	های	متعل ــه	ای	از	پرس نمون
ــت. ــم	پرداخ ــوم	خواهي ــرد	س رويک

مروری اجاملی بر ادوار تاریخ 
متدن اسالمی

مــا	در	تاريــخ	تمــدن	اســالمی	مراحلــی	
را	تجربــه	کرده	ايــم.	نخســتين	مرحلــه،	
دوره	مدينــه	النبــی	اســت	کــه	در	جزيره	
ــم	در	 ــم	ک ــت	و	ک ــکل	گرف ــرب	ش الع
کشــورهای	اطــراف	گســترش	يافــت	تــا	
اين	کــه	از	ســده	های	دوم	بــه	بعــد،	
مســلمانان	وارد	مرحلــه	تــازه	ای	بــه	
ــدند.	نهضــت	 ــه	ش ــام	نهضــت	ترجم ن
ترجمــه	زمينــه	را	بــرای	شــکوفايی	
ــژه	در	ســده	های	 تمــدن	اســالمی	به	وي
ســوم	تــا	پنجــم	فراهــم	کــرد.	در	ايــن	
دوره	دو	پــدر	و	پســر	يعنــی	حنيــن	
ــن	را	 ــن	حني ــن	اســحاق	و	اســحاق	ب ب
می	بينيــد	کــه	بــا	ســرعت	بيــش	از	
ــی	 ــاله	را	از	يونان ــاب	و	رس دويســت	کت
و	ســريان	بــه	عربــی	ترجمــه	می	کننــد.	
بــه	تدريــج	در	عالــم	اســالمی	بــا	
ــرار	 ــاط	برق ــف	ارتب ــمندان	مختل دانش
ــه	 ــالم	ب ــا	ورود	اس ــی	ب ــود	و	حت می	ش
ــد	 ــی	مانن ــخصيت	های	ايران ــران،	ش اي
علــی	 برمکــی،	 مقفع،خانــدان	 ابــن	
ــه	را	 ــی	و...	کار	ترجم ــاد	تميم ــن	زي ب
برعهــده	می	گيرنــد.	همچنيــن	خانــدان	
نوبختــی	نقــش	مفيــدی	را	ترجمــه	ايفــا	
می	کننــد.	ايــن	خانــدان	نســبتا	متمــول	
بودنــد	و	بــرای	ترجمــه	هزينــه	کردنــد	و	

نگاهـــي به تاریخ عـلــم 

در جهان اسالم

حجت االسالم دکتر خسروپناه
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جالــب	اين	جاســت	کــه	برخــی	از	افــراد	
ايــن	خانــدان	متکلــم	بودنــد	و	در	عيــن	
ــه	 ــان	ترجم ــی	مي ــچ	تعارض ــال	هي ح
نمی	ديدنــد.	 کالمــی	 اعتقــادات	 و	
شــکوفايی	 آغــاز	 اين	کــه	 خالصــه	
تمــدن	اســالمی	را	در	ســده	های	ســوم	
تــا	پنجــم	شــاهد	هســتيم	کــه	تجربه	و	
ميــراث	بســيار	ارزشــمندی	اســت.	بعــد	
ــروع	 ــومی	ش ــه	س ــن	دوره،	مرحل از	اي
می	شــود	کــه	مرحلــه	شــکوفايی	
ادبــی،	هنــری،	معمــاری	و	عرفانــی	
از	ســده	چهــارم	 اســت	کــه	
ــرن	 ــا	ق ــده	و	ت ــروع	ش ش
ــه	پيدا	 دوازدهــم	ادام
اوج	 و	 می	کنـــد	
آن	از	قــــرن	
ــا	 ــم	ت نهـ
دوازدهــم	

ــران،	 در	اي
لــت	 و د
ــد	 اســالمی	هن
ــی	 ــت	عثمان و	دول
اســت	کــه	نقــش	
ــر	و	معمــاری	 ــان	در	هن عرف
ــا	 ــت	ام ــاد	اس ــاده	زي ــوق	الع ف
عمدتــا	يــك	شــکوفايی	ادبــی	و	
هنــری	اســت	و	در	حــوزه	علــوم	
درخشــش	 آن	 رياضــی	 و	 طبيعــی	
مثــال	 نمی	شــود.	 ديــده	 پويايــی	 و	
تــاج	محــل	در	آگــرا	نمــاد	هنــری	
ارزشــمندی	از	يــك	دانــش	معمــاری	و	

ــت. ــی	اس رياض
حـال	اين	تمدن	اسـالمی	با	سـه	حادثه	
ضررهـای	 و	 می	شـود	 روبـرو	 بـزرگ	
فراوانـی	را	بـه	عالـم	اسـالمی	تحميـل	

می	کنـد؛	يـك	جنگ	هـای	صليبـی	که	
اسـالمی	 تمـدن	 بـه	 آسـيب	سـنگينی	
زد.	دو،	حملـه	مغـوالن	کـه	 در	مصـر	
تمـدن	 بـه	 را	 زيـادی	 خسـارت	های	
ماوراءالنهـر	و	خراسـان	تـا	عـراق	وارد	
کـرد	اما	به	هرحـال	تا	حـدودی	با	وجود	
نصيـر	 خواجـه	 ماننـد	 شـخصيت	هايی	
وحشـی	 مغول	هـای	 حلـی	 عالمـه	 و	
بـه	تشـيع	متمايـل	شـدند	و	خرابی	هـا	
عثمانـی	 دولـت	 و	 صفويـه	 دولـت	 در	
بهسـازی	شـد.	و	سـوم،	اسـتعمار	غرب	
در	کشـورهای	اسـالمی	از	رنسـانس	به	
بعـد	مشـاهد	می	شـود	کـه	انگليسـی	ها	
آسـيا،	 شـرقی	 جنـوب	 و	 جنـوب	 بـه	

مصـر،	 بـه	 فرانسـوی	ها	
آفريقـا	 غـرب	 و	 شـمال	
جنـوب	 بـه	 هلندی	هـا	 و	
شرقی	آسـيا	و	ايتاليايی	ها	
غـرب	 و	 شـمال	 بـه	
می	شـوند.	 وارد	 آفريقـا	
در	 اسـتعمار	 ايـن	 اوج	
قـرن	نوزدهـم	اسـت	کـه	
زمـان	 هميـن	 در	 البتـه	
بيـداری	 و	 تحـول	 يـك	
و	 روشـنفکران	 توسـط	
اجتماعـی	 مصلحـان	
افرادی	 نمايـان	می	شـود.	
الديـن	 چـون	سـيدجمال	
اسـدآبادی،	کواکبی،	شيخ	
رشـيد	 و	 عبـده	 محمـد	

رضـا	در	ايـن	راسـتا	تـالش		می	کننـد	
امـا	بـاز	ما	شـاهد	يـك	تحـول	علمی	و	
تمدنـی	نيسـتيم	و	هنوز	که	هنوز	اسـت	
ايـن	جريان	روشـنفکر	کـه	واقعا	دغدغه	
انحطـاط	 مسـأله	 بـرای	 خالصانـه	ای	
دارنـد،	 مدرنيتـه	 و	 اسـالم	 نسـبت	 و	
تنهـا	»سـوال«	مطـرح	می	کننـد	و	بـه	
پاسـخ	نرسـيده	اند	کـه	چگونـه	می	توان	
بيـن	باورهـای	اسـالمی	بـا	عقالنيـت	
خودبنيـادی	که	اين	همه	دسـتاوردهای	
علمـی،	صنعتـی	و	تکنولوژيکی	داشـته	
می	توانيـم	 چگونـه	 و	 کـرد؟	 جمـع	
اسـالمی	 نويـن	 تمـدن	 بـرای	 راهـی	
اين	کـه	 از	 بگذريـم	 حـاال	 کنيـم؟	 بـاز	
رشـيد	رضـا	آمـد	و	بسـاط	عقالنيتی	که	

شـيخ	محمـد	عبـده	و	سـيدقطب	پهـن	
کردنـد	را	برهـم	زد	و	بـه	سـلفی	گری	
ضـد	عقالنيـت	بازگشـت	و	نتيجـه	آن،	
احيـای	ابـن	تيميه	شـد	و	بعدهـا	اخوان	
المسـلمين	نيـز	هميـن	مسـير	را	رفتند.

پرسشی فلسفی ناظر به متدن از 
تاریخ علم

تـا	 شـد	 بيـان	 سـريع	 گـزارش	 ايـن	
پرسشـی	فلسـفی	و	نه	تحليلـی	تاريخی	
را	مطـرح	کنـم	کـه	در	راسـتای	تمـدن	
مـورد	نظـر	ماسـت	وهمـه	دغدغـه	آن	
آيـا	 ايـن	اسـت	کـه	 را	داريـم.	سـوال	
رشـد	يـا	افـول	حـوادث	تاريخـی	تمدن	
بـر	 عـالوه	 اسـالمی،	
عوامل	نظامی،	سياسـی،	
اجتماعـی،	 و	 اقتصـادی	
و	 فکـری	 عامـل	 يـك	
اسـت؟	 داشـته	 معرفتـی	
مثـال	در	قـرون	وسـطی	
ايمان	گرايـی	 اثـر	 بـر	
عقالنيـت	 و	 حداکثـری	
علمـی	 افـول	 حداقلـی،	
نتيجـه	 در	 و	 شـد	 پيـدا	
عقالنيـت	سـنت	توماس	
زمينـه	برای	رشـد	تمدن	
در	 بعـد	 و	 شـد	 فراهـم	
دوره	رنسـانس	کـه	دوره	
خودبنيـاد	 عقالنيـت	
می	شـود	 انسـان	 اسـت،	
»سـوژه«	و	مابقـی	موجودات	می	شـوند	
»ابـژه«	يعنـی	راهـی	کـه	دکارت	بـاز	
کـرد	و	فلسـفه	مدرنيته	را	تاسـيس	کرد.	
حـال	سـوال	ايـن	اسـت	کـه	آيـا	مـدل	
عقالنيـت	باعـث	افـول	يـا	رشـد	تمدن	
می	تـوان	 آيـا	 اسـت؟	 نشـده	 اسـالمی	
ادعـا	کـرد	که	عقالنيـت	تفکـر	اعتزال،	
باعـث	نوآوری	هـای	علمـی	معتزليانـی	
چـون	نظـام	و	جرجانـی	شـد	ولـی	بـه	
جهـت	تفکر	اهـل	حديث	ايـن	بالندگی	
علمـی	ديده	نشـد	و	يا	در	ميان	اشـاعره	

کمتـر	ديـده	شـد؟
اعتزالـی	 و	 سـينوی	 عقالنيـت	 آيـا	
می	توانسـت	در	رشـد	علـم	موثر	باشـد؟	
باالخـره	اين	اشـخاص	برخـالف	تکفير	

سوال این است 
که آیا رشد یا افول 

حوادث تاریخی 
تمدن اسالمی، عالوه 

بر عوامل نظامی، 
سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی، یک عامل 

فکری و معرفتی 
داشته است؟ 
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رقبـا،	دينـدار	بودنـد	و	خـارج	از	تفکـر	
اسـالمی	نبودند.	آيا	عقالنيـت	صوفيانه	

اشـعری	باعـث	افـول	نشـد؟	
ــك	 ــه	ي ــن	پرســش	فلســفی	ب ــر	اي اگ
پاســخ	مســتند	تاريخــی	برســد،	بــرای	
تمــدن	نويــن	اســالمی	مــا	بســيار	
ــرا	مشــخص	 ــود	زي ــد	ب ــد	خواه کارآم
از	 مدلــی	 چــه	 بــا	 کــه	 می	کنــد	
ــم	 ــد	عل ــه	تولي ــم	ب ــت	می	تواني عقالني
ــی	 ــت	صدراي ــای	عقالني ــيم.	احي برس
ــت	 ــا	عقالني ــد	ي ــك	می	کن ــا	را	کم م
ــد	 ــه	ابوحام ــال	ب ــاب	مث ــينوی؟	از	ب س
ــج	ســال	 ــه	پن ــم	ک ــه	کني ــی	توج غزال
ــذ	 ــش)505	ه.ق(	در	المنق ــل	از	وفات قب
ــش	 ــه	دان ــت	را	ب ــن	الضــالل،	اصال م
تصــوف	زمــان	خــودش	می	دهــد	و	
ــا	فلســفه	بــه	معنــای	عــام	مخالفــت	 ب
ــات	 ــات	و	رياضي ــا	طبيعي ــد	و	ب می	کن
ــر	از	 ــدارد.	کمت ــه	ای	ن ــينا	ميان ــن	س اب
ــراق	 ــيخ	اش ــد	از	او،	ش ــرن	بع ــك	ق ي
اولــی	 فلســفه	 از	 مدلــی	 و	 می	آيــد	
عرفــان	 بــا	 کــه	 می	دهــد	 ارائــه	
ــم	 ــراغ	نداري ــا	س ــود.	م ــع	می	ش جم
ــه	 ــفی	ارائ ــی	فلس ــك	فيلســوف	مدل ي
ــا	 ــات	ي ــا	طبيعي ــه	فلســفه	را	ب ــد	ک کن
ــن	 ــا	اي ــد	و	تنه ــع	کن ــات	جم رياضي
چگونــه	 کــه	 دارد	 وجــود	 دغدغــه	
ــود!	 ــع	می	ش ــان	جم ــا	عرف ــفه	ب فلس
يــا	مثــال	اين	همــه	دانشــمند	مســلمان	
رياضــی،	 مختلــف	 حوزه	هــای	 در	
نجــوم،	پزشــکی،	جغرافيــا،	فلســفه	و...	
از	علــوم	ايــران	قبــل	از	اســالم،	هنــد	و	
يونــان	اســتفاده	کردنــد.	آيــا	صرفــا	بــه	
ــث	 ــرار	مباح ــه	و	تک ــس	و	مباحث تدري
ــز	 ــان	ني ــا	خودش ــد	ي ــران	پرداختن ديگ
تنهــا	 رســيدند؟	 نوآوری	هايــی	 بــه	
کتــاب	 و	 بطلميــوس	 المجســطی	
ــاب	 ــا	و	کت صــوره	االرض	را	در	جغرافي
برهماســيدهامتا	در	نجــوم	را	تــورق	
می	کردنــد؟	پزشــك	دربــار	معاويــه	
تنهــا	بــه	ارائــه	خدمــات	پزشــکی	
الحکمــه	 بيــت	 در	 می	پرداخــت؟	
ــه،	 ــه	الحکم ــه	خزان ــداد،	در	کتابخان بغ
ــم	نجــف	و	فســطاط	و	بيــت	 در	دارالعل
ــا	حرف	هــای	ديگــران	 المقــدس،	صرف

ــه	طــور	 ــاز	ب ــه	و	تکــرار	شــد؟	ب ترجم
ــی	 ــن	موس ــداهلل	محمدب ــال		ابوعب مث
ــزرگ	 ــمندان	ب ــه	از	دانش ــی	ک خوارزم
اســالمی	اســت	و	در	حــوزه	رياضيــات،	
ــه	 ــت	الحکم ــا	در	بي ــوم	و	جغرافي نج
نجــوم	 و	 رياضيــات	 می	کــرد،	 کار	
ايــران	قبــل	از	اســالم	را	از	مکتــب	
ــت	 ــتان	فراگرف ــاپور	خوزس ــدی	ش جن
و	بــا	رياضيــات	هنــد	درآمخيــت	و	
ــداهلل	 ــال	ابوعب ــا	مث ــرد.	ي ــب	ک ترکي
محمدبــن	جابــر	بطانــی	از	علمــای	
ــوس	 ــبه	بطلمي ــرن	4ام	روش	محاس ق
را	رهــا	می	کنــد	و	روش	ديگــری	را	
ــوم	 ــس	معل ــرد.	پ ــا	می	گي از	هندی	ه
روش	 جاهايــی	 يــك	 می	شــود	
ــی	از	 ــك	جاهاي ــتند	و	ي ــی	داش ترکيب
و	 می	بردنــد	 بهــره	 گزينشــی	 روش	
ــان	 ــر	ابوريح ــخصيت	هايی	نظي گاه	ش
بيرونــی	بــه	اختــراع	ابــزار	انــدازه	
گيــری	وزن	مخصــوص	اجســام	دســت	
می	زننــد.	يــا	مثــال	بحــث	مراحــل	
ــام	 ــد	نظ ــی	مانن ــه	برخ ــی	ک آفرينش
الصفــا	مطــرح	می	کننــد	 اخــوان	 و	
کانــی	 در	 بيرونــی	 شــاهکار	 يــا	 و	
ــر	 ــام	الجماه ــه	ن ــی	ب ــی	توصيف شناس
ــف	 ــا	کش ــر	و	ي ــه	الجواه ــی	معرف ف
الــکل	توســط	رازی	و	مــواردی	از	ايــن	
ــوآوری	 قبيــل	کــه	همگــی	نشــان	از	ن
دانشــمندان	مســلمان	در	مســائل	و	

روش	هــای	علمــی	دارد.	
اخيــرا	 کــه	 رازی	 اخالقــی	 نظريــه	
ــز	 ــيد	و	ني ــاپ	رس ــه	چ ــه	ب در	موسس
کيمياگــری	او	کــه	بــه	تعبيــر	مــن	
و	 صغيــر	 عالــم	 بيــن	 می	خواهــد	
ــر	يعنــی	انســان	و	طبيعــت،	 ــم	کبي عال
رابطــه	ای	برقــرار	کنــد	و	کيمياگــری	را	
ــه	 ــود،	ب ــان	ب ــن	حي ــراث	جابرب کــه	مي
ــردی	تبديــل	 ــی	کارب ــم	تجرب يــك	عل
ــا	چــه	 ــد	پرســيد	کــه	او	ب ــد.	باي می	کن

روشــی	ايــن	کار	را	می	کنــد؟	
چنــدی	پيــش	در	جمــع	برخــی	اســاتيد	
فرهيختــه	حــوزه	طــب	ســنتی	عــرض	
کــردم	کــه	جــدای	از	ارائــه	نظــر	
پزشــکی	و	دارويــی	بوعلــی	و	رازی	
المنصــوری	 الطــب	 از	 اســتفاده	 و	

ــا	 ــب	الرض ــادق	و	الط ــب	الص ــا	الط ي
ــوال	را	 ــن	س ــا	اي ــالم،	آي ــا	الس عليهم
مطــرح	کرديــد	کــه	روش	شناســی	
ــت؟	رازی	 ــوده	اس ــه	ب ــب	رازی	چ ط
ــوژی	طــب	اســتادش	 ــدام	متدول ــا	ک ب
علــی	طبــری	را	کــه	بــرای	اوليــن	بــار	
پزشــکی	بالينــی	را	در	ايــران	تاســيس	
کــرد	و	رئيــس	بيمارســتان	های	ری	
ــاند	 ــه	ای	رس ــه	مرحل ــود،	ب ــداد	ب و	بغ
کشــف	 چنديــن	 توانســت	 کــه	
ــا	 ــه	قبلی	ه ــد	ک ــته	باش ــد	داش جدي
نداشــتند	ماننــد	تشــريح	آبلــه	يــا	

ــودکان.	 ــب	ک ــاله	در	ط رس
بـــه	هـــر	روی،	بايــد	

پــرســـش	های	
فلسفــی	خود	را	

از	اين	تاريخ	

جويا	شويم	
مطالعات	 تا	

علم	ما	در	تمدن	
آينــــده	تاثيرگذار	

ارائه	 باشد.	دانستن	و	
تاريخ	علم	ارزشمند	اســـت

آن	 نمی	کنـم	 فکـر	 ولـی	 	
باشـد	 داشـته	 را	 اثـری	 و	 کارآيـی	
در	 را	 آن	 توسـعه	 بعـد	دغدغـه	 کـه	

کشـور	داشـته	باشـيم.	اگـر	تاريـخ	علم	
را	بدانيـم	و	بخوانيـم	بـرای	اين	کـــه	
علـم	 فلسـفه	 فلسـفی	 پرســـش	های	
پاسـخ	داده	شـود،	کارکـردش	در	حـد	
هميـن	بحث	هايی	اسـت	که	در	فلسـفه	
اسـالمی	در	موضـوع	اصالـت	وجـود	و	
اعتباريـت	ماهيـت	داريـم	کـه	البتـه	در	
		. 	 	 ارزشـمند	اسـت	 جـای	خـودش	



 دیدار با هيئت مصری



159

با دانشمندان ایران: 

شرح حال، آراء و اندیشه ها

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دكتر مهدي محقق:
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دکتر مهدی محقق:
شرح حال ابوجعفر محمد بن جرير طبری
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	نشست	بررسی	آراء	و	احوال	ناصر	خسرو	
قباديانی	با	حضور	دکتر	»مهدی	محقق«	
مصحح	قديمی	تريـــن	نسخـــه	ديوان	
ناصرخسرو	در	مؤسسه	حکمت	و	فلسفه	
مطالعات	 مؤسسه	 همکاری	 با	 و	 ايران	
دانشگاه	 	- تهران	 دانشگاه	 اسالمی	

مك	گيل	برگزار	شد.
نشست	 اين	 در	 محقق	 مهدی	 دکتر	
ضمن	بيان	اينکه	ناصرخسرو	جهانگردی	
بود	که	در	شهرهای	مختلف	با	فالسفه	
داشت،	 بازديد	 شهر	 آن	 متکلمين	 و	
متکلم	 يك	 ناصرخسرو	 داشت:	 	اظهار	
خاطر	 به	 مختلف	 افراد	 که	 بود	 شيعی	
وي	 شده	بودند.	 شيعه	 او	 استدالل	های	

ناصر	 شهرت	 افزود	
خسرو	در	شعر	و	شاعری	
که	 شعری	 به	 او	 است.	
و	 داشت	 اعتقاد	 می	سرود	
به	 که	 نبود	 شاعرانی	 مانند	
می	کنند،	 شعرسرايی	 زمان	 اقتضای	
شعرا	 اين	 مشهورترين	 از	 يکی	
شاعر	 ُمتنّبی«	 حسين	 بن	 »احمد	
»کافور«	 با	 معاصر	 و	 عرب	زبان	

حاکم	سوری	است.
اســتاد	بازنشســته	دانشــگاه	تهــران،	
شــيعه	 را	 ناصرخســرو	 اعتقــادات	
اســماعيلی	و	او	را	از	محبــان	اهــل	
ــن	 ــزود:	اي بيــت)ع(	معرفــی	کــرد	و	اف
عقيــده	در	شــعرهای	ناصرخســرو	هــم	
ــل	او	 ــن	دلي ــه	همي ــت،	ب ــود	داش نم
خليفــه	غاصــب	آن	وقــت	بغــداد	را	
می	کنــد.	 معرفــی	 ملعــون«	 »ديــو	
ــز	 ــرو	هرگ ــر،	ناصرخس ــان	ديگ ــه	بي ب

نکرده	اســت. فروشــی«	 »شــعر	
رئيــس	پيشــين	انجمــن	آثــار	و	مفاخــر	
ايــران،	»خســرو«	را	نــام	پــدر	»ناصــر	
خســرو«	عنــوان	کــرد	و	ايــن	ترکيــب	
ــدی	 ــّوت«	)فرزن ــه	بُن ــوع	»اضاف را	از	ن
دارای	 او	 دانســت.	 خويشــاوندی(	 	-
ــود.	 ــکيالتی	ب ــام	تش ــی	ن ــه	و	حت کني
»حجــت«	لقبــی	اســت	کــه	از	ســوی	
ــای	مصــر	 ــه	فاطمی	ه هشــتمين	خليف

ــور	 ــرا	او	مأم ــود،	زي ــرده	ب ــت	ک درياف
ــان«	 ــره	خراس ــيع	در	»جزي ــغ	تش تبلي
از	 خســرو	 ناصــر	 اســتفاده	 بــود.	
ــن	 ــه	همي ــز	ب ــت«	ني ــص	»حج تخل

ــت. ــل	اس دلي

تحول در نارصخرسو
محقـق	بـا	اشـاره	بـه	شـغل	نامناسـب	
و	 جوانـی	 ايـام	 در	 ناصرخسـرو	
دربـار	 در	 بسـيارش	 ميگسـاری	های	
سـلطنتی	افزود:	او	شـبی	خواب	می	بيند	
ايـن	 از	 چنـد	 می	گويـد:	 کسـی	 کـه	
شـراب	خوری	کـه	عقـل	آدمـی	خـراب	
کنـد؟	آن	شـخص	در	ادامـه	معرفـت	و	
راحتـی	را	در	هوشـياری	معرفی	می	کند	
و	جهـت	قبله	را	نشـان	می	دهد	و	چنين	
می	شـود	کـه	ناصر	پس	از	بيدارشـدن	از	
خـواب،	سـفر	هفت	سـاله	خـود	را	برای	
دکتـر	 آغـاز	می	کنـد.	 تحـول	 و	 تغييـر	
محقـق،	جهانگـردی	ناصرخسـرو	را	بـا	
سـفر	يك	توريسـت	و	جهانگرد	متفاوت	
در	هـر	 ناصرخسـرو	 و	گفـت:	 دانسـت	
شـهر	با	فيلسـوفان،	بـزرگان	و	حکمای	
آن	شـهر	ديـدار	می	کرد	و	از	مشـاهدات	
خـود	يادداشـت	برمی	داشـت.	او	بـرای	
کسـب	درآمـد	بـرای	انجـام	سـفرهای	
خـود،	منبـر	می	رفت	و	مـردم	را	موعظه	
می	کـرد.	حتـی	يـك	بـار	ديوار	مسـجد	

ناصرخسرو؛

متکلم جهانگرد

دکتر مهدي محقق
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را	نقاشـی	کـرد	و	تـا	خـرج	ادامـه	سـفر	
را	پيـدا	کنـد.	يعنـی	از	هنر	نقاشـی	هم	

داشـت. بهره	
رئيـس	پيشـين	انجمـن	آثـار	و	مفاخـر	
ايـران	بـا	اشـاره	به	ديـدار	ناصر	خسـرو	
بـا	»ابوکاليجـار	عالءالدين	گرشاسـب«	
حاکـم	وقت	شـيراز	گفت:	ناصر	خسـرو	
در	ايـن	ديـدار	در	کمتـر	از	10	دقيقـه	
سـنی	مذهب	 حاکـم	 ايـن	 شـد	 موفـق	
پـس	 او	 البتـه	 درآورد.	 تشـيع	 بـه	 را	
روحيـه	 کـردن	 پيـدا	 و	 شيعه	شـدن	 از	
انقالبـی	بـه	اهـواز	گريخـت	و	زندگـی	
از	تـرس	حاکـم	بغـداد	 مخفيانـه	ای	را	
در	پيـش	گرفـت	تـا	اينکـه	موفق	شـد	
بـه	مصـر	بگريـزد	و	از	شـر	ناصبی	هـا	
)دشـمنان	اهـل	بيـت(	در	امـان	بمانـد.	
نسـبتًا	 زندگـی	 دليـل	 هميـن	 بـه	 او	
مخفيانـه	ای	در	خراسـان	داشـت.	نقـل	
مـردم	 نيشـابور،	 در	 روزی	 کـه	 اسـت	
بـازار	مـردی	را	کـه	اسـماعيلی	مذهب	
بـود	و	اشـعار	ناصرخسـرو	را	می	خوانـد،	
قربـًة	الـی	اهلل	کشـتند!	به	هميـن	دليل	
هم	ناصرخسـرو	بسـاط	تبليغ	خـود	را	از	
نيشـابور	جمع	کرد	و	بـه	»يونگان	دره«	
محلـی	در	افغانسـتان	امـروزی	رفت.	او	
و	 می	کنـد	 گلـه	 خـود	 غربـت	 ايـن	 از	

چنيـن	می	سـرايد:	»آزرده	کـرد	کـژدم	
غربـت	جگـر	مـرا	/	گويی	زبـون	نيافت	

زگيتـی	مگـر	مـرا«.

تخريب نارصخرسو با انتساب 
اشعار ضددين

دوری	 ايـن	 افـزود:	 محقـق	 دکتـر	
ناصرخسـرو	از	وطـن	بـه	او	اين	فرصت	
را	داد	کـه	آثـار	گرانبهايـی	در	شـعر	و	
مقالـه	خلـق	کنـد.	هميـن	امـر	سـبب	

نقل است که روزی در 
نیشابور، مردم بازار مردی 

را که اسماعیلی مذهب 
بود و اشعار ناصرخسرو 

را می خواند، قربًة الی اهلل 
کشتند! به همین دلیل هم 
ناصرخسرو بساط تبلیغ 
خود را از نیشابور جمع 

کرد

می	شـد	دشـمنانش	اشـعاری	ضدديـن	
امـا	 دهنـد.	 نسـبت	 او	 بـه	 و	 بسـرايند	
مأمـور	 فـردی	 اسـت	 ممکـن	 چگونـه	
تبليـغ	تشـيع	در	خراسـان	بزرگ	باشـد	
و	معـاد	را	قبـول	نداشته	باشـد؟!	کسـی	

کـه	چنيـن	سـروده	اسـت:	
»زان	روز	بترس	کاندر	او	پيدا
آيد	همه	کارهای	پنهانی

پوشيده	نماند	آن	زمان	کاری
	کان	را	تو	همی	کنون	بپوشانی«.

	او	بـه	صراحـت	می	گويـد:	اگـر	به	جبر	
عقيـده	داشته	باشـم،	ظالم	هسـتم!

ــود،	 ــان	ســـخنان	خـ محقـــق	در	پايـ
بـــه	برخـــی	 اجمالـــی	 اشـــاره	ای	
آثـــار	ناصرخســـرو	داشـــت	و	يـــادآور	
شـــد:	کتـــاب	»وجـــه	ديـــن«	ناصـــر	
خســـرو،	تأويـــالت	مذهبـــی	او	را	
ذکـــر	می	کنـــد،	زيـــرا	اســـماعيليه	
بســـيار	قائـــل	بـــه	تأويـــل	هســـتند	
ــد	 ــرآن	ماننـ ــر	قـ ــد	ظاهـ و	می	گوينـ
ـــد	 ـــوم	آن	مانن ـــد	و	مفه ـــته	می	مان پوس
ـــام	ديـــوان	 ـــا	ذکـــر	ن مغـــز	اســـت.	وی	ب
ناصرخســـرو	گفـــت:	او	نـــه	تنهـــا	
ـــی	را	 ـــان	فارس ـــه	زب ـــود	بلک ـــاعر	ب ش
ـــای	 ـــه	ج ـــاًل	او	ب ـــرد.	مث ـــده	ک ـــز	زن ني
عبـــارت	 »علی	رغـــم«	 کلمـــات	
ــه	 ــرده	کـ ــه	کار	بـ ــه«	را	بـ »بَرکامـ

ــيار	زيبايـــی	اســـت: ــادل	بسـ معـ
»ور	خواهد	کشتن	به	دهن	کافر	او	را
روشن	کندش	ايزد	برکامه	کافر«.

ـــه	جـــای	کلمـــه	عربـــی	 	همچنيـــن	او	ب
ــه«	را	 ــارت	»برکمينـ ــل«	عبـ »حداقـ

ــد: ــتفاده	می	کنـ اسـ
	»چو	تو	سيصد	هزاران	آزموده	ست		

	اگرنه	بيش،	باری	برکمينه«.			
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افکار،اندیشه ها و آثار موالنا

دکتر توفیق سبحانی
1391/6/24

جـالل	الديـن	محمد	مولـوی	در	سـال	604	ه.ق	بـه	دنيا	آمد	
و	پـس	از68	سـال	زندگـی،	در	سـال	672	ه.ق	از	دنيـا	رفـت.	

زندگـی	موالنـا	را	مـی	توان	بـه	5	دوره	تقسـيم	کرد:
و	 ازدواج	 مهاجـرت،	 تحصيـل،	 کودکـی،	 دوران	 اول:	 دوره	
تدريـس	اسـت	کـه	از	بـدو	تولـد	آغـاز	و	تـا	سـال	642	ه.ق	

می	يابـد. پايـان	
ــا	 ــز	پ ــدی	از	تبري ــد	و	رن ــرا	می	رس ــال	642	ف دوره	دوم:	س
ــال645	در	 ــا	س ــا	ت ــی	موالن ــذارد،	زندگ ــه	می	گ ــه	قوني ب
ــد،	 ــم	می	ياب ــی	عظي ــزی	تحول ــمس	تبري ــا	ش ــرت	ب معاش
ــی	وی	 ــده	و	زندگ ــد	ش ــمس	ناپدي ــال	ش ــان	س ــا	در	هم ام

را	دگرگــون	می	کنــد.
دوره	سـوم:	بـا	غـروب	شـمس	تبريـزی	از	حيـات	موالنـا،	
فـرد	ديگـری	بـه	نـام	صالح	الديـن	زرکـوب	قونوی،	قـدم	در	
زندگـی	وی	گذاشـت.	صالح	الديـن	زرکـوب،	مـردی	عامـی	
و	ُأّمـی	بـود	ولـی	در	عيـن	حـال،	بينشـی	عجيـب	داشـت.	او	
توانسـت	در	طـی	12	سـال	همراهـی	بـا	موالنـا،	وی	را	از	آن	
طغيـان	و	دگرگونـی	بـه	آرامش	برسـاند.	او	در	سـال	657ه.ق	

يافت. وفـات	
دوره	چهـارم:	سـال	657	ه.ق	دوره	کمـال	موالنا	آغاز	

می	شـود.
دوره	پنجـم:	اواخـر	حيـات	موالنـا،	خصوصًا	6	

مـاه	آخـر	کـه	توأم	بـا	ناخوشـی	بود.

آثار موالنا
مولـوی	3	اثـر	منثـور	و	2	اثر	منظوم	

از	خـود	به	جای	گذاشـته	اسـت.
1(	مجالـس	سـبعه]1[:	ايـن	اثـر	
منثـور،	بـه	احتمال	بسـيار	قوی	
از	آثـار	اوليـه	زندگـی	مولـوی	
تقريـر	 زمـان	 در	 وی	 اسـت.	
ايـن	کتـاب	هنـوز	با	شـمس	

نشـده	بود. آشـنا	 تبريـزی	
کتـاب	 ايـن	 مکتوبـات:	 	)2

نيـز	از	آثـار	منثـور	موالنـا	اسـت.	اکثـر	نامه	هـا،	بلکـه	تمامی	
نامه	هـای	موالنـا،	از	اوايـل	جوانی	تـا	اواخر	عمر	وی،	توسـط	
نزديکانـش،	تقريـر	و	در	ايـن	اثـر	جمـع	آوری	شده	اسـت	کـه	
بـرای	اوليـن	بـار	در	سـال	1371	در	246	صفحـه	بـه	چـاپ	

	. سيد ر
3(	فيه	ما	فيه	از	ديگر	آثار	موالنا	به	شمار	می	رود.

4(	ديـوان	کبير	)کليات	شـمس	تبريزی(:	يکـی	از	آثار	منظوم	
مولـوی	ديـوان	کبير	اسـت.	نسـخه	ای	از	اين	کتـاب،	معروف	
بـه	»قونيـه«	کـه	از	سـال	767	ه.ق	تا	770	ه.ق	تقرير	شـده،	
اکنـون	در	مـوزه	موالنـا	موجـود	اسـت.	بـه	فرمـوده	تمامـی	
بـزرگان	از	جملـه،	مرحوم	اسـتاد	بديـع	الزمـان	فروزانفر،	اين	
نسـخه	از	قديمی	تريـن	و	معتبرتريـن	ديوان	هـای	کبير	موالنا	

. ست
5(	مثنـوی	معنـوی:	مولـوی	تأليـف	ايـن	اثـر	منظـوم	را	پس	
از	ديـوان	و	در	سـال	656	ه.ق	آغـاز	کـرد.	امـا	ايـن	آغـاز	بـه	
نبـود،	 غزل	سـرايی	 از	 کناره	گيـری	 معنـی	
بلکـه	معـروف	اسـت	وی	آخريـن	غـزل	
خويـش	را	در	شـب	آخـر	عمـر	خويش	
خطـاب	بـه	پسـرش	»سـلطان	ولـد«		

گفته	اسـت.
رو	سـر	بنـه	بـه	باليـن،	تنها	مـرا	رها	

کن
ترِک	مِن	خراِب	شب	گرِد	مبتال	کن
نکتـه:	غزليـات	شـمس،	قبـل	از	مثنوی	
کـه	 آورده	انـد	 يافـت.	 سـامان	 مولـوی	
نزديـکان	 از	 يکـی	 »حسـام	الدين«	
بـه	وی	می	گويـد:	»غزليـات	 مولـوی	
بسـيار	شـد.	مريـدان	پـس	از	خـروج	
از	محضرتـان،	بـه	دليـل	پراکندگی	
مطالب	سـردرگم	می	شـوند؛	بهتر	
اسـت	مثـل	منطق	الطيـر	عطار	
و	الهی	نامـه	سـنايی	)حديقـه(	
موالنـا	 سـاخت.«	 کتابـی	
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می	پذيـرد	و	می	گويـد:	»اگـر	تـو	تحريرکنـی	مـن	نيـز	تقرير	
می	کنـم«.	امـا	تقريـر	مثنـوی	سـال	677	ه.ق	و	5	سـال	پس	
از	وفـات	مولـوی	آماده	شـد.	تقريـر	ديگری	از	مثنـوی	به	خط	
سـلطان	ولد،	پسـر	وی	اسـت	که	شـامل	دفتر	چهارم	و	ششم	

می	باشـد.]2[

شمس تربیزی
ــا	 ــد.	ب ــه	ش ــال	642	ه.ق	وارد	قوني ــزی	در	س ــمس	تبري ش
ورود	شــمس	بــه	زندگــی	موالنــا،	حيــات	وی	دگرگــون	و	بــه	
ــود،	ترانه	گــو	شــد؛	سجاده	نشــين	 فرمــوده	خويــش،	زاهــد	ب
ــود،	بازيچــه	کــودکان	کــوی	شــد.	از	ســال645	 ــاری	ب باوق
ــه	بحــران	 ــوی	ب ــا	ناپديدشــدن	شــمس،	زندگــی	مول ه.ق،	ب
کشيده	شــد	و	تــا	پايــان	عمــر،	حــال	و	هوايــی	در	ذهــن	وی	

ــا	 ــن	محمــد	موالن ــدار	شــد	کــه	از	او	جالل	الدي پدي
ســاخت.	شــبی	قبــل	از	شــام	وفــات،	موالنــا	

فرمــود:
»در	خــواب	دوش	پيــری	در	کــوی	

ــدم ــق	دي عش
با	دست	اشارتم	کرد	که	عزم	
سوی	ما	کن«
ــان	 ــق،	هم ــوی	عش ــيخ	ک ش
کســی	اســت	کــه	زندگــی	
ــاخت. ــون	س ــا	را	دگرگ موالن

شـمس	 نـام	 بـه	 قونيـه	 در	 آرامگاهـی	
در	 سـال،	 هـر	 آذرمـاه	 پايـان	 کـه	 دارد	 وجـود	

آنجـا	مراسـمی	برپامی	شـود	و	مـردم	بـه	زيـارت	می	روند.	
مرحـوم	عبدالباقـی	قائـل	به	ايـن	مطلب	بـود،	از	وی	در	مورد	
صحـت	ايـن	امـر	پرسـيدند	و	او	پاسـخ	داد:	»بـا	بيـان	ايـن	
مطلـب	ضـرری	متوجـه	شـمس	نمی	شـود«؛	امـا	در	حقيقـت	
آن	مـکان	آرايـه	ای	بيش	نيسـت،	بلکـه	فقط	خانقاهی	اسـت	
کـه	در	اطرافـش	قبرهايـی	وجـود	دارد.	دکتـر	زرين	کـوب	در	
کتـاب	»پلـه	پلـه	تـا	مالقـات	خـدا«	در	عيان	بـودن	آرامـگاه	
شـمس	ترديد	می	کنـد	و	می	گويـد:	»آرامگاه	شـمس	نامعلوم	

اسـت«.	دکتـر	اميـر	رياحـی،	در	سـال	1336	،مقالـه	ای	بـا	
عنـوان	»تربـت	شـمس	کجاسـت؟«	نوشـتند	کـه	در	نشـريه	
»يغمـاء«	و	نامـه	انجمـن	بـه	چاپ	رسـيد.	پافشـاری	ايشـان	
سـبب	شـد	تا	آرامگاه	شـمس	تبريزی	در	خوی،	توسـط	احفاد	

موالنـا	در	سـال2007	مـورد	تأييـد	قـرار	گيـرد.]3[

مقایسه شاهنامه با مثنوی معنوی
اسـتاد	زنده	يـاد	محمـد	جعفـر	محجـوب،	شاهنامه	شـناس	و	
اديـب	نامـور	کشـور	می	گويـد:	»اگر	سـال	12	مـاه	و	ماه	30	
روز	باشـد	و	ميزان	ابيات	شـاهنامه	شـصت	هزار	بيـت	بدانيم،	
بيـت	بوده	اسـت.«	 ميـزان	تـالش	فردوسـی	در	هـر	روز	5	
نسـخه	ای	از	شـاهنامه	که	در	مسـکو	قـرار	دارد،	50989	بيت	
اسـت	کـه	در	ايـن	صـورت،	کار	روزانـه	فردوسـی	بـه	کمتـر	
از	4	بيـت	می	رسـد.	در	ابتـدای	امـر،	بـا	ايـن	تصـور	کار	وی	
تفننـی	بـه	نظـر	می	رسـد	امـا	هرگـز	چنيـن	نيسـت.	اسـتاد	

تـوس	می	فرمايـد:	
زبان	گر	بماند	ز	خوردن	تهی

از	آن	به	که	ناسازها	می	نهی
فردوسـی	دانسـته	بـود	ايـن	خـوان،	خوانـی	
آن	 از	 او،	 از	 بعـد	 سـال	 هزارهـا	 کـه	 اسـت	
بهره	منـد	خواهند	شـد.	آورده	اند	که	شـاهنامه	
وی	 خواندنـد.	 غزنـوی	 محمـود	 بـرای	 را	
گفـت:	»شـاهنامه	هيـچ	نيسـت	جـز	حديـث	
رسـتم؛	در	بيـن	ياران	و	سـربازان	مـن	هزاران	
رسـتم	هسـت.«	فردوسـی	گفـت:	»همين	را	
می	دانـم	کـه	خداونـد،	آفريـده	ای	چون	رسـتم	
بـرای	بـار	دوم	نيافريده	اسـت«.	محمـود	گفت:	»او	
بـه	تعريـض	مـرا	دروغ	زن	خواند«.	البته	شـنيدن	اين	سـخن	
از	محمـود	غزنـوی	بعيـد	نيسـت.	کسـانی	شـاهنامه	را	تحقير	
کردنـد	کـه	دور	از	ذهـن	اسـت.	سـعدی	در	کوچك	شـمردن	

می	گويـد: شـاهنامه	
اين	که	در	شهنامه	ها	آورده	اند

رستم	و	رويين	تن،	اسفنديار
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تا	بدانند	اين	خداوندان	خلق
کس	بسی	را	نماند	از	دنيا	يادگار

موالنا	نيز	می	گويد:
شاهنامه	يا	کليله	پيش	تو

همچنان	باشد	که	قرآن	در	عرب
فرد	آنگه	باشد	از	حد	و	مجاز

که	کند	کهل	عنايت	چشم	باز
ورنه	پشك	و	مشك	نزد	اخشمی

هر	دو	يکسان	است	چون	نبود	شمی
خويشتن	مشغول	کردن	از	مالل

باشدش	قصد	از	کالم	ذوالجالل
بايـد	داشـت	کـه	 انصـاف	 نيسـت.	 اين	گونـه	 امـا	شـاهنامه	
شـاهنامه،	چنـان	نيسـت	که	محمـود	گفت	و	سـعدی	ارزيابی	
کـرد	و	موالنـا	به	سـادگی	از	آن	گذشـت.	روزی	احمد	غزالی،	
بـرادر	محمـد	غزالـی،	در	مجلس	وعـظ،	رو	به	حاضـران	کرد	

و	گفـت:	»ای	مسـلمانان!	هرچـه	در	ايـن	چهل	سـال	از	سـر	
ايـن	چهارپـاره	بـا	شـما	می	گويـم،	فردوسـی	آن	را	در	يـك	
بيـت	گفته	اسـت؛	اگر	بـدان	کار	کنيـد،	از	گفته	هـای	ديگران	

مسـتغنی	خواهيـد	بود.
پرستيدن	دادگر	پيشه	کن

ز	روز	گذرکردن	انديشه	کن
در	حقيقــت	اينچنيــن	اســت	کــه	اگــر	هــر	انســانی	بــه	ايــن	
ــاز	 ــی	ني ــد،	از	بســياری	ســخنان	ب ــم	عمــل	کن ــدرز	حکي ان
ــم	 ــی	رغ ــت.	عل ــی	اس ــد	غزال ــی	احم ــن	ارزياب ــت.	اي اس
ــود	از	 ــی	خ ــد،	ول ــری	نمی	کن ــرادرش	براب ــا	ب ــه	وی	ب اينک

ــته	اســت. ــاتيد	برجس اس
از	مطالـب	شـاهنامه	می	تـوان	بـه	داسـتان	ايرج	و	قتـل	او	به	
دسـت	برادران،	کشته	شـدن	سـياوش	به	دسـت	بروک،	رفتن	
کيخسـرو	به	کوه	و	ناپديدشـدن	او،	اشـاره	کـرد.	بحث	درباره	

مـرگ	نيـز	از	موضوعات	شـاهنامه	اسـت.	به	طـور	مثال:
اگر	تند	بادی	برآيد	ز	کنج

به	خاک	افکند	نارسيده	ترنج
ستمکاره	خوانيمش	هردادگر

هنرمند	دانيمش	هر	بی	هنر
اگر	مرگ	داد	است،	بيداد	چيست

ز	داد	اين	همه	بانگ	و	فرياد	چيست
از	اين	راز،	جان	تو	آگاه	نيست

بدين	پند	و	اندرز،	تو	را	راه	نيست
امـا	مثنـوی	معنوی؛	در	قرن	هشـتم،	ابن	بطوطه	رحاله	معروف	
عـرب،	بـه	قونيـه	و	الرنده	سـفر	کرد.	مـردم	قونيه،	داسـتانی	
از	موالنـا	بـرای	وی	تعريـف	کردنـد	و	گفتنـد:	»موالنا	فقيهی	
بـود	و	طـالب	را	درس	مـی	داد.	روزی	حلوافروشـی	آمـد	کـه	
هـر	پـاره	حلـوا	را	به	يك	فلـس	می	فروخت.	موالنـا	او	را	صدا	
کـرد،	او	بـه	مکتـب	آمـد	و	حلوايی	بـه	دهان	موالنا	گذاشـت	
و	بـه	ديگر	حاضـران	هيچ	نداد	
و	رفـت.	پـس	از	وی،	موالنـا	
آن	مجلـس	را	تـرک	کـرد	و	
رفـت	و	سـاليان	ســـال	از	او	
نبـود.	 خـــبـــری	
زمانــــی	کـه	
	، گشـت ز با
آن	 از	
فقيـه	

بق	 سـا
خبـری	نبـود	و	
جز	به	اشـعار	فارسـی	
زبـان	 نامفهـوم،	 و	 مبهـم	
نمی	گشـود،	طالب	آن	اشـعار	
را	جمـع	آوری	می	کردنـد	کـه	

ناميده	شـد.« مثنـوی	
کـه	 نيسـت	 سـعدی	 تنهـا	
مثنـوی	 مـورد	 در	 بلکـه	 می	شـمرد؛	 کوچـك	 را	 شـاهنامه	
معنـوی،	کـه	در	زمـان	قديـم	آن	را	بـا	انبـر	جابجـا	می	کردند	
نيـز	می	گوينـد،	اگـر	آن	را	فشـار	دهيـد،	کفـر	از	آن	می	چکد.

کالم	موالنا	دارای	ويژگی	های	ممتازی	است.	ازجمله:
1(	بهره	گيری	از	کالم	خدا	و	رسول	خدا	)ص(:

مثال1:	برگرفته	از	آيه	18	سوره	قلم
زين	سبب	فرمود	استثناء	کنيد

گر	خدا	خواهد	به	پيمان	برزنيد
ترک	استثناء	مرادم	غسوتی	است

نی	همی	گفتم	که	عارض	حالتی	است
مثال2:	برگرفته	از	احاديث	رسول	اکرم	)ص(

گفت	پيغمبر	که	اصحابی	نجوم
رهروان	را	شمع	و	شيطان	را	رجوم



165

گفت	پيغمبر	که	حق	فرموده	است
قصد	من	از	خلق،	احسان	بوده	است

گفت	پيغمبر	که	هرکه	سر	نهفت
زود	گردد	با	مراد	خويش	جفت

در	ديوان	کبير	نيز	نمونه	هايی	وجود	دارد،	مانند:
بانگ	آيد	هر	زمانی	زين	رواق	آبگون

آيت	انا	بنيناها	و	انا	موسعون
گر	چو	نونی	در	رکوع	و	چون	قلم	اندر	سجود

پس	تو	چون	نون	و	قلم	پيوند	با	مايسطرون
2(	دارای	انديشه	واال:

کاسه	سر	را	تهی	کن	وانگهی	ِسّر	را	بگو
کی	مبارک	کاسه	ی	سر!	عشق	را	پيمانه	باش

گويی	موالنا	دانسته	بود	که،	
اگـر	عالـم	بقـا	يابد،	هـزاران	قرن	و	مـن	رفته/	ميان	عاشـقان	

هر	شـب،	سـمر	باشم	سـمر	باشم
سـاده	کردن	 بـرای	 تمثيـل	 از	 اسـتفاده	 	)3
و	 طوطـی	 داسـتان	 پيچيـده:	 انديشـه	های	

اسـت. بی	نظيـر	 نمونـه	ای	 جولقـی	
4(	دارای	زبانـی	فاخـر:	زبان	موالنـا	زبان	نو	

و	ديگری	اسـت.
مثال1:	

من	نيم	دهان	دارم،	آخر	چقدر	خندم
او	همچو	درخت	و	گل،	خنده	ست	سر	تا	پا

مثال2:
		ز	من	چون	َروی	تو،	ز	من،	من	رود	هم

بَرم	چون	بيايی،	مرا	هم	بياری
مثال3:

	از	سنگ،سبو	ترسد	اما	چو	شود	چشمه
هر	لحظه	سبو	آيد،	تازان	به	سوی	خاره
گويد	که	اگر	زين	پس	او	بشکندم،	شادم

جان	داد	مرا	قابش،	يکباره	و	صدباره
گر	در	ره	او	مردم،	هم	زنده	بدو	گردم

خود	پاره]4[	دهم	او	را،	تا	او	کندم	پاره
مثال4:	طريق	بحث،	لجاج	است	و	اعتراض	و	دليل

طريق	دل،	همه	بيدست	و	ذوق	و	شهد	و	شکر
مثال5:	طبع	چيزی	نو	به	نو	خواهد	همی

چيز	نو،	نو	راهرو	خواهد	همی
5(	متواضع	و	بی	ادعا:

دستارم	و	خرقه	و	سرم	هرسه	به	هم
قيمت	کردم	به	يك	درم	چيزی	کم

نشنيدستی	تو	نام	من	در	عالم
من	هيچکسم	هيچکسم	هيچکسم
ايـن	جـالل	الديـن	محمـد	اسـت	کـه	خـود	را	بـه	حسـاب	

هيچکسـم. مـن	 می	گويـد	 و	 نمـی	آورد	
6(	استفاده	از	چاشنی	طنز:

مثال1:	گاو	در	بغداد	آيد	ناگهان
بگذرد	از	اين	سران	تا	آن	سران

از	همه	عيش	و	خوشی	ها	و	مزه
او	نبيند،	غير	غشر	خربزه
مثـال2:	آورده	انـد:	»ضيـاء	دلـق،	بس	کوتـاه	بود	و	بـرادرش،	
شيخ	االسـالم	تـاج	بلـخ،	بی	وقايـت	کوتـاه.	شيخ	االسـالم	از	
بـرادرش	ننگـی	داشـتی.	ضيـاء	درآمـد	بـه	درس	او	و	همـه	
اهـل	بلـخ	حاضر	بـه	درس	او.	ضيـاء	خدمتی	کرد	و	بگذشـت.	
شيخ	االسـالم	او	را	نيـم	قيامـی	کرد،	سرسـری	و	گفت:	»آری	

درازی،	پـاره	ای	هـم	دردوز«
آن	ضياء	دلق	خوش	الهام	بود

دادِر	آن	تاج	شيخ	اسالم	بود	
گرچه	فاضل	بود	و	فهل	و	ذوفنون

اين	ضياء	اندر	ظرافت	بُد	فزون
او	بسی	کوته،	ضياء	بی	حد	دراز

بود	شيخ	اسالم	را	صد	کبر	و	ناز
زين	برادر،	عار	و	ننگش	آمدی

آن	ضياء	هم	واعظی	بُد	باهدی
روز	محفل،	اندر	آمد	آن	ضياء

بارگه	پر	قاضيان	و	اصفياء		
کرد	شيخ	اسالم	از	کبر	تمام

اين	برادر	را	چنين]5[	نصف	القيام
گفت	او	را	بس	درازی،	بهر	مزد

اندکی	زان	قد	سر	و	تن	بدزد
و	 خـاص	 ترکيب	هـای	 از	 اسـتفاده	 	)7

نـه: يا لو مو
لـب	 بـه	 »جانـم	 عبـارت	 موالنـا	 مثـال1:	
رسـيد«	را	اينچنيـن	بيـان	می	کنـد:	»جانم	

بـه	زيـارت	لـب	آمد.«
تماشـای	 بـه	 کسـی	 می	گوينـد،	 مثـال2:	
جنـگل	رفته	بود.	از	او	پرسـيدند:	»از	جنگل	
چـه	ديـدی؟«	گفـت:	»آنقـدر	درخـت	آنجا	

بـود	کـه	جنـگل	را	نديدم.«
مولـوی	ايـن	تعبيـر	را	بـه	اين	صـورت	بيـان	می	کنـد:	»اندر	

آن	دريـای	بی	پايـان	بجـز	دريـا	نبود.«
مثـال3:	مراعـات	نظيـر،	يکـی	از	صنايـع	پـرآوازه	شـاعران	
اسـت،	امـا	موالنـا	ايـن	صنعـت	را	نيـز	مولويانـه	بيان	کـرده	

اسـت.	ماننـد:	
زمين	خاک	به	چشمی	که	باد	در	سر	اوست

دو	چشم	آتشی	حاسدان	پر	آب	کنيم
همچنين:	

هرچه	آن	خسرو	کند،	شيرين	کند
چون	درخت	دين	که	جمله	تين	کند	
مثـال4:	گاهـی	مولـوی،	قيـد	فعـل	را	بـا	حرکـت	خويـش	

ماننـد:	 اسـت.	 نشـان	داده	

جالل الدین محمد مولوی 
در سال 604 ه.ق به دنیا 

آمد و پس از68 سال 
زندگی، در سال 672 ه.ق 
از دنیا رفت. زندگی موالنا 

را می توان به 5 دوره 
تقسیم کرد

مولوی 3 اثر منثور و 2 
اثر منظوم از خود به جای 

گذاشته است.
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چو	بديد	مست	ما	را،	بگزيد	دستها	را
سر	خود	»چنين	چنين«	کرد	و	بتافت	روز	محشر

همچنين:
البه	کنم	که	ای	بيارم،	در	ده	بانگ	الصال	را

او	کتف	»اينچنين«	کند؛	من	به	درونه	خوش	ترم
مثال5:	مرحوم	فروزانفر	می	گويد:	»موالنا	75	هزار	ترکيب	در	
اين	ترکيبها	مخترع	ذهن	 ديوان	خويش	بکار	برده	که	اغلب	

خود	اوست.
طبع	چيزی	نو	به	نو	خواهد	همی

چيز	نو،	نو	راهرو	خواهد	همی
ِسّر	نو	خواهی	که	تا	خندان	شوی

سر	دو	گوش	ِسر	شنو	خواهد	همی
جان	پاکان	طالب	کام	زر	است

جان	حيوان،	کاه	و	جو	خواهد	همی
گفته	مستان،	ساقيا	هل	من	مزيد

ساقی	از	مستان	گرو	خواهد	همی
رو	به	سر	چون	سيل	تا	بحر	حيات

جوی	کن،	کان	آب	گو]6[	خواهد	همی
مثال6:	

	رهزنی	آنکس	کند،	کو	نشناسد	رهی
خان	دغل	او	بود،	کو	بشناسد	جمال

ظاهراً	»خان	دغل«	به	معنی	دزد	ناموس	
خانگی	و	ترکيبی	است	که	فرهنگ	نويسان	نيز	به	آن	

توجه	نکرده	اند.
مثال7:		معنی	ندهد	وصلت	اين	حرف	بدان	حرف

تا	تو	ننهی	در	کلمه،	فايده	زايی
معنای	»فايده	زايی«	در	سخن،	کسب	فايده	
که	 است	 اين	 شعر	 اين	 از	 منظور	 است.	

مجموعه	ای	از	کلمات	که	با	هم	معنای	
تشکيل	 را	 جمله	 داشته	باشند	 منطقی	

می	دهد	و	کلماتی	که	هيچ	ارتباط	منطقی	
بين	آنها	نباشد،	جمله	محسوب	نمی	شود.

مثال8:	ای	داد	تو	دندان	شکرها	که	بخوايم
دندان	دگر	داده	پی	فايده	خوايی

مثال9:		طوطی	غذا	شديم	که	تو	کان	شکری		
بلبل	نوا	شديم	که	گلزار	ما	تويی

طوطی	غذا	به	معنی	شکرخواه	است.
مانند:	 است.	 شمار	 بی	 مولوی	 آثار	 در	 فوق،	 ترکيبهای	 نظير	

بخل	کف،	سسته	سپر،	محال	پيما،	باريك	انُده.
گاهی	حذف	و	هجو	چه	بسا،	رکيك	در	کالم	موالنا	به	چشم	

می	خورد.	مانند:
مستمع	خفته	است	کوته	کن	خطاب

ای	خطيب!	اين	نقش	کم	کن	تو	بر	آب
می	توان	از	اين	شعر	اين	گونه	برداشت	کرد	که	گاهی	در	مجالس	
زمستانی	يا	تابستانی	مولوی،	شنونده	ای	بود	که	اهل	معانی	نبود،	

گرما	و	نسيم	هردو	باعث	خواب	آلودگی	وی	می	شد.	موالنا	نيز	
با	اين	تصور	که	اين	شنونده	به	علت	تحقيق	و	جستجو	در	کتب	
مختلف	شب	را	بيدار	می	ماند،	اين	جمله	را	می	گفت	تا	او	بيدار	
بيان	کند.	در	اصل	 را	 بتواند	مطلب	اصلی	خود	 شود	و	موالنا	
موالنا	به	هجوگويی	عالقه	مند	نبود	بلکه	در	پی	تأثير	سخن	بر	

شنوندگان	بود.]7[
8(	اشارات	بسيار	به	مشترکات	بشری:

مثال1:	سنخيت]8[.	اين	ويژگی	در	کالم	شاهنامه،	قوی	تر	از	
کالم	مولوی	است.	

حکيمی	گفت	ديدم	هم	تکی
در	بيابان	زاغ	را	با	لك	لکی

در	عجب	ماندم،	بجستم	حالشان
تا	چه	قدر	مشترک	يابم	نشان/	چون	شدم	نزديك	من	
حيران	و	دنگ	/خود	بديدم	هردوان	بودند	

لنگ
در	نتيجه،	لنگی،	علت	ضم	

اين	دو	با	يکديگر	است.
مثال2:	مرگ.	موالنا	در	اشعار	
از	مرگ	سخن	می	گويد	 خويش	به	گونه	ای	
که	گويی	در	انتظارش	نشسته	و	می	خواهد	از	

او	استقبال	کند.	مانند:
چو	تابوت	من	روان	باشد

گمان	مبر	که	مرا	درد	اين	
جهان	باشد

همچنين:
گو	 است	 مرد	 اگر	 مرگ	

نزد	من	آی
در	آغوشش	بگيرم	تنگ	تنگتا	

من	از	او	جانی	ستانم	جاودان
او	زمن	دلقی	ستاند	رنگ	رنگ
همچنين	موالنا	در	غزلی	که	بيش	
از	چهل	بيت	دارد	مرگ	را	اينگونه	

بيان	می	کند.
چرا	ز	قافله	يك	کس	نمی	شود	بيدار

ز	کی	باز	می	برد	طرارکه	رخت	عمر	
يکی	هميشه	همی	گفت	راز	با	خانه

مشو	خراب	به	ناگه،	مرا	بکن	اخبار
شبی	به	ناگه	خانه	بر	او	فرود	آمد

گفت	کجا	شد	وصيت	بسيار
نگفتمت	خبرم	کن	تو	پيش	از	افتادن

که	چاره	سازم	من	با	عيال	خود	به	فرار
خبر	نکردی	ای	خانه،	کو	حق	صحبت

فرو	فتادی	و	کشتی	مرا	به	زاری	زار
جواب	گفت	مر	او	را	فصيح	آن	خانه

چند	خبر	کردمت	به	ليل	و	نهار
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بدان	طرف	که	دهان	را	گشودمی	به	شکاف
که	قوتم	برسيدست،	وقت	شد	هشدار

همی	زدی	به	دهانم	ز	حرص،	مشتی	گل
شکافها	همه	بستی	سراسر	ديوار

ز	هر	کجا	که	گشادم	دهان،	فرو	بستی
نهشتی	ام	که	بگويم،	چه	گويم	ای	معمار

بدان	که	خانه،	تن	توست	و	رنجها	چو	شکاف
شکاف	رنج	به	دارو	گرفتی	ای	بيمار

مثال	کاه	و	گل	است	آن	مزور	و	معجون
هال	تو	کاه	گل	اندر	شکاف	نی	افرار

دهان	گشايد	تن	تا	بگويدت	رفتن
طبيب	آيد	و	بندد	بر	او	ره	گفتار

خمار	درد	سرت	از	شراب	مرْگ	شناس
مده	شراب	بنفشه،	دهی	شراب	انار

وگر	دهی	تو	به	عادت	دهش،	روپوش	است
چه	روپوشی	زان	که	اوست	عالم	االسرار

بخور	شراب	انابت،	بساز	قرص	ورع
ز	تؤبه	ساز	تو	معجون،	غذا	ز	استغفار

بگير	نبض	دل	و	دين	خود،	ببين	چونی
نگاه	کن	تو	به	قاروره	عمل	يکبار

به	حق	گريز	که	آب	حيات	او	دارد
تو	ز	بی	نهار	از	او	خواه	هر	نفس،	زنهار

اگر	کسی	بگويد	که	خواست	فايده	است
بگو	که	خواست	از	او	خواست	چون	بود	
بيکار

مريد	چيست	به	تازی،	مريد	خواهنده
مريد	از	آن	مراد	است	و	صيد	ازآن	شکار

اگر	نخواست	مرا	پس	چرام	خواهان	کرد
که	زرد	کرد	سخن	را	فراق	آن	رخسار

وگرنه	غمزه	او	زد	به	تيغ	مرا
چرا	زين	دل	من	خون	و	چشم	من	خونبار

برای	مطالعه	بيشتر
شده	است.	 تأليف	 متعددی	 کتابهای	 موالنا،	 شخصيت	 درباره	

از	جمله:
1(	ابتدانامه	يا	ولدنامه،	اثرسلطان	ولد،	پسر	موالنا.
2(	رساله	فريدون،	اثر	فريدون	بن	احمد	سپهساالر.

3(	مناقب	العارفين	و	سفينه	نفيسه	مولويه،	اثر	ساقب	مصطفی	
دده.

4(	تذکره	شعرای	مولويه.
5(	زندگی	موالنا،	اثر	بی	نظير	استاد	مرحوم	فروزانفر.
6(	کتابی	از	استاد	عبدالباقی	و	ترجمه	استاد	سبحانی.

7(	زندگی	نامه	موالنا	اثر	استاد	توفيق	سبحانی.
ــد،	 ــرده	ان ــری	بحــث	ک ــای	کمت ــوی	کتابه ــاب	آراء	مول در	ب

ــه: از	جمل
ــی	از	 ــم،	يک ــه	عبدالحکي ــف	خليف ــوی،	تألي ــان	مول 1(	عرف

ــم	 ــل	حج ــه	دلي ــه	ب ــت	ک ــود	اس ــای	موج ــن	کتابه بهتري
ــرد. ــه	ک ــه	آن	را	مطالع ــر	هفت ــوان	ه ــدک،	می	ت ان

2(	مولــوی	چــه	می	گويــد،	تأليــف	اســتاد	جالل	الديــن	
ــه	يــك	 ــه	ب ــری	اســت	کــه	البت ــاب	بی	نظي ــز	کت ــی	ني هماي
ــن	 ــورد	اي ــی	در	م ــتاد	هماي ــاز	دارد.	اس ــی	ني ــت	دقيق فهرس
ــی	را	 ــار	مطبع ــك	دســت	اخب ــا	ي ــن	ب ــد:	»م ــاب	می	گوي کت
تصحيــح	می	کــردم	و	بــا	دســت	ديگــر	بــرای	چــاپ	مطلــب	

می	نوشــتم.«
3(	سّر	نی	و		بحر	در	کوزه	اثر	استاد	زرين	کوب.

4(	ســاختار	معنــوی	مثنــوی،	اثــر	اســتاد	جالل	الديــن	همايــی،	
پاســخ	بــه	نقدهايــی	اســت	کــه	بــه	نظــم	و	ترتيــب	مثنــوی	
ــت	 ــی	اس ــا	کس ــان	تنه ــت.	ايش ــوی	وارد	شده	اس معن
ــور	 ــه	ط ــت.	ب ــم	شده	اس ــن	نظ ــه	اي ــه	متوج ک
ــاه	و	 ــتان	ش ــه	داس ــرده	ک ــی	بيان	ک ــال	هماي مث
کنيــزک	دفتــر	اول	مثنــوی،	در	دفتــر	ششــم	نيــز	

ــت.	 ــا	بوده	اس ــاع	موالن ــورد	ارج م
	5(	ساختارشــناس	مثنــوی،	تأليــف	ســليمان	
ــر	اول	 ــامل	دفت ــط	ش ــت	و	فق ــوی	اس صف
می	شــود.	دفاتــر	ديگــر	نيــز	توســط	ايشــان	

ــت. ــدن	اس ــال	آماده	ش در	ح
ــد	 ــر	احم ــر	دکت ــر،	اث ــمانهای	دگ 6(	از	آس
ــاب	 ــاب	لب	ّلب ــا	کت ــه	ب ــت	ک ــی	اس خاتم
امــکان	 کتــاب	 آن	 در	 اســت.	 متفــاوت	
دســتيابی	بــه	فهرســتی	جامــع	بــه	منظــور	
راهنمايــی	پژوهشــگران	وجــود	دارد	و	در	
انتهــای	آن	نيــز	توضيــح	مختصــری	در	
مــورد	موضوعــات	مثنــوی	ارائــه	شده	اســت.
---------------------------

ها: نوشـت  پی 
توفيـق	 دکتـر	 توسـط	 سـبعه	 1.مجالـس	
سـبحانی	تصحيـح	و	در164صفحـه	وتقريبًا	
بـه	انـدازه	3280	بيـت	مثنـوی،	بـه	چـاپ	

رسـيده	اسـت.
2.تصحيح	اين	نسـخه	توسـط	اسـتاد	توفيق	سـبحانی	در	حال	

انجام	اسـت.
بين	المللـی	 فراخـوان	 آرامـگاه،	 ايـن	 سـاختمان	 3.نقشـه	

سـت. ه	ا شد
4.پاره،	کلمه	ای	به	زبان	ترکی	و	به	معنی	رشوه	است.

5.موالنـا،	هنـگام	خوانـدن	شـعر،	حالـت	فعـل	را	نشـان	داده	
ست.	 ا

6.گودال	
7.اسـتاد	سـبحانی	در	حضـور	مرحـوم	زرين	کـوب،	ايـن	نـوع	
تفسـير	از	ايـن	شـعر	را	بيـان	کـرده	اند	کـه	مخالفت	ايشـان	را	

در	پی	نداشـته	اسـت.
8.السنخیة	علة	الضم.				

شاهنامه، چنان نیست 
که محمود گفت موالنا به 

سادگی از آن گذشت.
تنها سعدی نیست 

که شاهنامه را کوچک 
می شمرد؛ بلکه در مورد 

مثنوی معنوی، که در زمان 
قدیم آن را با انبر جابجا 
می کردند نیز می گویند، 

اگر آن را فشار دهید، کفر 
از آن می چکد.
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شـناخت	بـزرگان	يـك	سـرزمين،	برای	
مـردم	آن	مـرز	و	بـوم	بـه	ويـژه	نسـل	
جـوان	 نسـل	 دارد.	 ضـرورت	 جـوان	
بايـد	سـيره	علمـی	و	عملـی	ايشـان	را	
سرمشـق	خويـش	قـرارداده	تـا	بتواننـد	
نظيـرآن	گذشـته	درخشـان	را	به	دسـت	
از	زمـان،	کشـور	 آورنـد.	در	برهـه	ای	
علـوم	 تمـام	 در	 را	 اول	 حـرف	 ايـران	
مـی	زد	و	بيشـتر	دانشـمندان	بزرگی	که	
بـه	اسـالم	و	قـرآن	خدمـت	می	کردنـد،	

ايرانـی	بودنـد.
عربـی	 لغتنامـه	 مهمتريـن	 مثـال1:	
اهـل	 اختيـار	 در	 کـه	 عربـی	 بـه	
»قامـوس	 کتـاب	 قرارگرفـت،	 علـم	

فيروزآبـادی«	بـود.]1[	فيروزآبادی	پس	
از	تأليـف	کتـاب	آن	را	بـه	اعراب	عرضه	
کـرد	و	گفـت:	»خـذوا	لسـانکم	عـن	يد	
رجـل	عجمـی«.	اعـراب	بـرای	تحقيـر	
و	طعنـه،	نـام	عجـم	را	بـر	غيرعربهـا	
بـه	 فيروزآبـادی	 رو	 ايـن	 از	 گذاشـتند	
ايشـان	گفـت:	زبـان	خودتـان	را	از	من	
بياموزيـد.	 هسـتم	 عجمـی	 يـك	 کـه	
بـرای	مـردم	ايـران	يـك	افتخار	اسـت	
کـه	مهمتريـن	کتـاب	لغـت	عربـی	در	
جهـان	اسـالم	بـه	وسـيله	يـك	ايرانـی	

تأليـف	شـده	اسـت.
مثـال2:	مهمتريـن	کتاب	در	مـورد	نحو	
عربـی	به	نـام	»الکتاب«	از	سـيبويه	که	

يك	ايرانی	اسـت	نوشـته	شده	اسـت.
مثـال3:	مهمترين	تفاسـير	قـرآن	نيز	اثر	
ايرانيـان	اسـت.	مانند	»تفسـير	کبير«	از	
حاضـر	 درحـال	 کـه	 رازی	 فخرالديـن	

در16جلـد	به	چـاپ	رسيده	اسـت.				
فالسـفه،	 بزرگتريـن	 برايـن،	 عـالوه	
نيـز	 جغرافيدانـان	 و	 عرفـا	 متکلميـن،	

بوده	انـد. ايرانـی	

رشح حال طربی
ابوجعفـر	محمـد	بن	جريـر	طبری،	يکی	
از	چهره	هـای	درخشـان	عالـم	اسـالم	و	
اهـل	 يعنـی	 طبـری]2[	 اسـت.	 ايـران	
طبرسـتان.	مازندران	کنونی	در	گذشـته	
بـه	طبرسـتان	معـروف	بـود.	ايشـان	در	
مازنـدران	 در	 اکنـون	 کـه	 آمـل	 شـهر	

قـراردارد،	متولد	شـده	اسـت.	
نکتـه1:	نـام	مازندران	بـر	محل	ديگری	
در	نواحـی	افغانسـتان	نيـز	اطالق	شـده	
اسـت.	اگـر	ما	از	ايـن	نامگـذاری	مطلع	
نباشـيم،	ممکن	اسـت	درتشـخيص	اين	
دو	شـهر	بـه	اشـتباه	بيافتيـم.	بـه	طـور	
ديـوان	خويـش	 در	 ناصرخسـرو	 مثـال	

آورده	است:
اسـت																								 خراسـانی	 اصـل	 مـرا	 گرچـه	

سـری و	 مهـی	 و	 پيـری	 پـس	 از	
رسـول																							 ای	 وخـان	 عتـرت	 دوسـتی	

مازنـدری و	 يونگـی	 مـرا	 کـرده	
منظـور	از	يونگـی،	يونـگان	در	سلسـله	
جبال	بدخشـان،	در	افغانسـتان	اسـت	و	
بـا	مازنـدران	در	شـمال	ايـران،	فاصلـه	
زيـادی	دارد.	بنابرايـن	معلـوم	می	شـود	
از	مازنـدران،	مـکان	ديگـری	 او	 مـراد	

ست. ا
نکتـه2:	گاهی	لغـت	طبری	با	طبرسـی	
اشـتباه	گرفتـه	می	شـود.	افـرادی	تصور	
از	مفسـرين	 می	کننـد،	شـيخ	طبرسـی	
بـزرگ	شـيعه،	اهل	طبرسـتان	مازندران	
اسـت،	در	حاليکـه	او	اهـل	تفـرش	بوده	
کـه	در	زمـان	گذشـته،	طبـرس	تلفـظ	

می	شده	اسـت.
ابـو	جعفـر،	بـه	معنـی	پـدر	جعفـر،	کنيه	
محمـد	بـن	جريـر	طبـری	اسـت.	کنيه	
در	زبـان	عربـی	بـه	نـام	هايـی	گفتـه	
مذکـر	 بـرای	 »اب«	 بـا	 کـه	 می	شـود	

می	شـود.	 آغـاز	 مؤنـث	 بـرای	 »ام«	 و	
می	شـود؛	 تقسـيم	 نـوع	 دو	 بـه	 کنيـه	
نـوع	اول	بعـد	از	اب	يـا	ام	اسـم	فرزنـد	
شـخص	آورده	می	شـود،مانند	ابوالعباس	
و	ام	زينـب؛	نـوع	دوم	بعـد	از	اب	يـا	ام	
صفـت	شـخص	ذکـر	می	شـود،	ماننـد	
کنيـه	 مثـل	 ابوالفضايـل.	 و	 ابوالصـدق	
معنـی	 بـه	 القـری«	 »ام	 مکـه	 شـهر	
مادرشـهرها	و	کنيه	قـرآن	»ام	الکتاب«	

بـه	معنـی	مـادر	کتابهـا.
	لقـب	اسـمی	اسـت	که	شـخص	بعد	از	
رسـيدن	به	رشد	و	شـهرت	علمی	به	آن	
معـروف	می	شـود.	ماننـد	شـمس	الدين	
بـه	معنی	خورشـيد	ديـن،	نجم	الدين	به	

معنـی	سـتاره	دين	و	ماننـد	آن.	بنابراين	
نـوع	 سـه	 بـه	 عربـی	 زبـان	 در	 اسـم	
تقسـيم	می	شـود:	)1(	اسـمی	که	هنگام	
تولـد	فرزنـد	بـرآن	نهـاده	می	شـود،	)2(	
کنيـه	و	)3(	لقـب.	ايـن	سـه	نـوع	جـزء	

اسـامی	علم	محسـوب	می	شـوند.	
امـا	طبري	نـام	ايـن	دانشـمند	محمد	و	
نـام	پـدر	وی	جريـر	بوده	اسـت.	محّمـد	
بـن	جريـر	يعنـی	محمـد	فرزنـد	جريـر.	
سـوم	 قـرن	 دانشـمندان	 از	 طبـری	
هجـری	بـه	شـمار	مـی	رود.	او	در	سـال	
224	متولـد	شـده	و	در	سـال	310	و	در	

قـرن	چهـارم	از	دنيـا	رفته	اسـت.	
ايرانـی	 معـروف	 و	 بـزرگ	 پزشـك	
هـم	عصـر	 رازی،	 زکريـای	 محمدبـن	
ايـن	دانشـمند	بـزرگ	بود	و	سـه	سـال	
امـر،	 ايـن	 ازدنيارفـت.	 ايشـان	 از	 بعـد	
ايـن	 در	 کـه	 اسـت	 ايـن	 نشـان	دهنده	
تربيـت	 بزرگـی	 دانشـمندان	 دوران،	
در	 تنهـا	 نـه	 کـه	 دانشـمندانی	 شـدند،	
جهـان	 تمـام	 در	 بلکـه	 اسـالم	 عالـم	
ايـن	 مهـم	 سـؤال	 يافتنـد.	 شـهرت	

شرح حال

 ابوجعفر محمد بن جریر طبری
دکتر مهدی محقق
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اسـت	کـه	نقطـه	آغازيـن	اسـالم،	چه	
ايـن	زمـان	 مميزاتـی	داشـت	کـه	در	
انـدک،	دانشـمندان	بزرگـی	در	کشـور	
مثـال،	 طـور	 بـه	 کردنـد؟	 ظهـور	 مـا	
بيشـتر	 رازی،	 زکريـای	 بـن	 محمـد	
بـه	 از	خـود	 ارزشـمند	 از	150	کتـاب	
جای	گذاشته	اسـت.	همچنيـن	معروف	
اسـت،	طبـری	بـه	مـدت	40	سـال	در	
هـر	روز	40	بـرگ	کتـاب	می	نوشـت.	
وی،	 فعاليـت	 فـراوان	 حجـم	 ايـن	
نشـان	دهنده	ايـن	اسـت	که	چـه	مقدار	
اثـر	ارزشـمند	از	وی	بجـا	مانده	اسـت.
نکتـه:	ناگفتـه	نمانـد	بسـياری	از	آثـار	
دانشـمندان	مـا،	بـه	علت	دسـت	نويس	
بـودن،	به	مـرور	زمـان	مفقود	شـده	يا	
از	بيـن	رفته	انـد.	قبل	از	بـه	وجودآمدن	
از	 بعـد	 دانشـمندان	 چـاپ،	 صنعـت	
تأليـف	اثـر،	آن	را	در	اختيـار	شـاگردان	
خـود	قـرار	می	دادنـد	تا	ايشـان	از	روی	
آن	اثـر	کتابـت	کـرده	و	دسـت	نويس	
بردارنـد.	اين	دست	نويسـها	هـم	اينك	
به	»نسـخه	خطی«]3[	معروف	اسـت.	
بـه	هميـن	دليـل	ممکن	اسـت	از	يك	
متفاوتـی	 خطـی	 نسـخه	های	 کتـاب،	
وجـود	داشـته	باشـد.	ازايـن	رو	درآخـر	
هـر	کتاب	خطـی،	عالوه	بر	نـام	مؤلف	
و	تاريـخ	حيـات	او،	نـام	کاتـب	آن	نيـز	
آورده	می	شـود،	بايـد	به	ايـن	امر	توجه	

. د کر

تفسري طربي
نحــوه	تعليــم	و	تربيــت	در	زمــان	
حيــات	طبری	به	گونــه	ای	بود	که	در	
مکتبخانه	ها	بعد	از	آموختن	قرآن،	علوم	
اســالمی	را	فرامی	گرفتنــد.	علومی	از	
قبيل	تفسير،	تاريخ،	اخالق،	شرايع،	فقه	
و	علم	حديث.	طبری	نيز	از	اين	قاعده	
مســتثنی	نبود.	ازاين	جهت	است	که	از	
ايشان	با	عناوين	مختلف	علمی	از	قبيل	
مفســر	ياد	می	کنند.	مفسر	کسی	است	
که	قرآن	را	تفســير	می	کند	و	تفسير	به	
معنای	روشنگری	است.	کلمه	»سفره«	
در	زبان	عربی،	به	معنی	برطرف	کردن	
ابهامات	اســت.	ريشــه	لغت	تفســير،	
»فســر«	اســت	ولی	گاهی	در	عربی،	

کلمات	مغلوب	می	شوند	تا	معنی	جديدی	
پيــدا	کنند.	مثل	»اســتالم	الحجر«	به	
معنی،	لمس	کردن	حجراالسود	است.	در	
حاليکه	ريشــه	استالم،	»لمس«	نيست	

بلکه	»سلم«	است.	
»جامُع	البيان	َعــن	تأويل	آيه	القرآن«،	
معــروف	به	تفســير	طبــری،	اثر	مهم	
محمد	بن	جرير	طبری	اســت	که	به	امر	
منصوربن	نوح	سامانی	به	فارسی	ترجمه	
شده	اســت.	تا	آن	زمان	غير	از	ســوره	
حمد،	هيچ	ســوره	ای	به	فارسی	ترجمه	
نشــده	بود.	اين	امر	بدين	معنی	نيســت	
که	تا	آن	زمان	کســی	نتوانســته	قرآن	
را	ترجمــه	کند؛	بلکه	با	اين	اســتدالل	
که	قرآن	ســخن	و	امانت	الهی	است،	از	

ترجمه	آن	هراس	داشتند.	
ترجمه	سوره	حمد،	توسط	سلمان	فارسی	
نيز	بــه	اين	علت	بوده	اســت	که	مردم	
ايران	پس	از	اسالم	آوردن،	قادربه	تلفظ	
صحيح	حروف	قــرآن	نبودند	و	خواندن	
نماز	به	زبان	عربی	برايشان	دشوار	بود؛	
از	اين	رو	از	ســلمان	فارسی	خواستند	تا	
سوره	حمد	را	به	فارسی	ترجمه	کند	تا	آن	

را	در	نماز	به	صورت	فارسی	قرائت	کنند،	
سلمان	نيز	باکسب	اجازه	از	پيامبراسالم،	
به	شــرط	تمرين	تلفظ	صحيح	حروف	
عربی	تا	توانايی	يافتن	بر	قرائت	صحيح،	
اين	کار	را	انجــام	داد.	به	همين	جهت	
اولين	مترجم	قرآن،	ســلمان	فارســی	
است.	زيرا	قرآن،	اسم	جنس	است	و	هم	
بر	114	ســوره	اطالق	می	شود	و	هم	بر	

سوره	حمد.
درقــرن	چهارم،	به	امــر	منصوربن	نوح	
سامانی	و	با	کسب	اجازه	از	علماء	خراسان	
و	ماوراءالنهر،	تفسير	طبری	در40	جلد،	
به	فارســی	ترجمه	و	نسخه	ای	از	آن	به	
بغداد	برده	شد.	اســتدالل	علماء	بر	جواز	
اين	امر،	آيه	»و	ما	أرســلناک	إاّل	رحمة	
للعالمين؛	وما	نفرســتاديم	تــو	را،	مگر	
اينکه	رحمتی	باشی	برای	جهانيان«]4[	
بود.	به	همين	دليل،	جهانيان	بايد	رحمت	

قرآن	و	پيامبر	را	درک	کنند.
قرائتهـای	 خـود،	 تأليـف	 در	 طبـری	
مختلـف	قـرآن	را	بيان	کـرده	و	به	يکی	
از	صحابـه	پيامبـر	اسـناد	داده	بـود.	امـا	
فقـط	 و	 حـذف	 را	 اسـنادها	 مترجميـن	
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و	 فـراوان	 احتيـاط	 بـا	 را	 قـرآن	 آيـات	
لفـظ	بـه	لفظ	ترجمـه	کردنـد؛	هرچند	با	
دسـتور	زبان	فارسـی	منافات	داشـت.	به	
طـور	مثال	در	تفسـير	طبری	ديده	شـده	
کـه	جملـه	»...قـال	الذين	کفـروا...«	به	
صورت	»گفت	کسـانی	که	کافرشـدند«	
ترجمه	شـده	اسـت.	مترجميـن	به	مرور	
زمـان	متوجه	اشـتباهات	خويش	شـدند	
را	 معنـا	 فهـم	 نبايـد	 کـه	 دريافتنـد	 و	
مختـل	کرد	بلکـه	بايد	مفهـوم	جمالت	

کرد. ترجمـه	 را	
طبـری	با	نوشـتن	ايـن	تفسـير،	خدمت	
در	 نمـود.	 ارائـه	 اسـالم	 بـه	 بزرگـی	
زمان	گذشـته،	رسـم	مفسـرين	بـر	اين	
ابتـدا	 بـود	کـه	در	آغـاز	کتـاب	خـود،	
قـرآن	 اهميـت	 و	 عظمـت	 بـه	 راجـع	
می	نوشـتند	و	در	ادامـه	نامهـای	قـرآن	
را	ذکـر	می	کردنـد.	در	ابتـدای	تفسـير	
طبـری	نيـز	نامهای	مختلف	قـرآن	ذکر	

شده	اسـت.
طبـری	عالوه	بـر	ذکر	

قـرآن،	 نامهـــای	
قرائتهـای	 بـه	
مختلف	نيز	اشاره	

هميـن	 بـه	 می	کنـد.	
دليل	به	طبـری	»ُمقری«	

نيـز	می	گوينـد،	مقـری	يعنـی	کسـی	
عـالوه	بـر	اينکـه	قـاری	اسـت،	قرائـت	
نيـز	می	آمـوزد.	هفـت	قرائت	مشـهور	و	
هفـت	قرائـت	نـادر	وجـود	دارد،	در	اصل	
بسـياری	از	کلمـات	قـرآن	بـه	قرائتهای	

شده	اسـت. خوانـده	 مختلـف	
طبـری	 تفسـير	 نامگـذاری	 علـت	
آيـة	 تأويـل	 البيـان	عـن	 بـه	»جامـع	
القـرآن«:	جامع	البيـان	يعنـی	کتابی	که	
در	بردارنـده	بيان	و	روشـنگری	اسـت	و	
تأويـل	بـه	معنـای	باطـن	قرآن	اسـت.	
للقـرآن	 »إن	 اسـت:	 آمـده	 درحديثـی	
يـك	 قـرآن	 ابطـن؛	 سـبعة	 و	 ظهـراً	
ظاهـر	دارد	و	هفـت	باطن.«	بـه	همين	
جهـت	يکی	از	شـعبه	های	علـوم	قرآنی	
اسـت.	 متشـابهات«	 و	 »محکمـات	
متشـابهات	آياتی	هسـتند	که	باطن	آنها	
مراد	اسـت	و	کسـی	می	توانـد	آن	باطن	
را	بيـان	کنـد	کـه	عالـم	بـه	کالم	الهی	

باشـد.	هميـن	آيـات	متشـابه	هسـتند	
کـه	دارای	تأويلنـد.	»و	اليعلـم	تأويلـه	
إاّل	اهلّل	و	الراسـخون	فـی	العلـم؛	تأويل	
آن	را	فقـط	خـدا	وکسـانی	کـه	راسـخ	
ظاهـر	 می	داننـد.«	 هسـتند	 درعلـم	
قـرآن	تنزيـل	اسـت	و	باطنـش	تأويل.	
العلـم	 فـی	 راسـخون	 طريـق	 از	 دانـا	
باطـن	قـرآن	را	در	می	يابـد.	بنابرايـن	
ظاهـر	بسـياری	از	آيات	رمز]5[	اسـت.	
ائمـه	اطهـار	تأويـل	صحيـح	آيـات	را	

بـرای	مـا	بيـان	کرده	انـد.
در	 طبـری	 تفسـير	 فارسـی	 ترجمـه	
زمـان	خويش	نيـز	دشـمنان	فراوانی	از	
قبيـل	حنابلـه	و	مجسـمه	داشـت؛	امـا	

طبـری	بـا	آنان	بـه	مخالفت	برخاسـت	
لـه	 ليـس	 مـن	 »سـبحان	 منـادی	 و	
انيـُس	و	ال	لـه	فـی	عرشـه	جليـُس«	
بـود.	آورده	انـد،	وقتی	طبری	از	سـفری	
به	طبرسـتان	بازگشـت،	علمای	حنبلی	
فريادزنـان	بـه	سـويش	دوات	پرتـاب	
بـه	 کردنـد،	 سـنگباران	 را	 وخانـه	اش	
حـدی	کـه	تلّی	از	سـنگ	جلـوی	خانه	
شـدايد	 طبـری	 زندگـی	 شـد.	 ايجـاد	
فراوانـی	داشـت،	در	حاليکه	بيشـتر	آن	

ازطـرف	نادانـان	بـود.

آثار طربی
کتـاب	»تاريـخ	الرسـل	و	الملـوک«	از	

مهمتريـن	تواريـخ	عالم	اسـالم	وکتاب	
اخالقـی	»آداب	النفـوس«	از	آثـار	ايـن	
موضـوع	 اسـت.	 برجسـته	 دانشـمند	
انسـان	 سـه	گانه	 نفـوس	 کتـاب	 ايـن	
اسـت	کـه	در	قـرآن	بـا	اسـامی	»نفس	
مطمئنـه،	لوامـه	و	امـاره«	به	آن	اشـاره	
شده	اسـت.	در	فلسـفه	نيـز	بـا	نامهـای	
»نفـس	ناطقه،	غضبيه	و	شـهوانيه«	ياد	
می	شـود.	انسـان	و	حيوان،	در	دارا	بودن	
نفس	غضبيه	و	شـهوانيه	مشـترکند،	اما	
انسـان،	نفـس	ناطقـه	ای	دارد	کـه	بـه	
ديگـر	 نفـس	 دو	 می	توانـد	 آن	 وسـيله	
را	 اعتـدال	 راه	 اگـر	 و	 کنـد	 کنتـرل	 را	
برگزينـد،	از	افـراط	و	تفريـط	در	امـان	
می	مانـد	و	در	غيـر	اين	صـورت،	گرفتار	

ايـن	دو	نفـس	می	شـود.
هر	 »بر	 می	فرمايد:	 اسالم	 گرامی	 پيامبر	
انسانی	دو	شيطان	موکل	است«؛	پرسيدند	
يا	رسول	اهلل!	اين	دو	شيطان	بر	شما	نيز	
فرمودند:	 ايشان	 موکلند؟؛	
»شيطانی	اسلَم	بِيدی؛	
من،	 شيطان	
من	 دست	 به	
مسلمان	شد.«	در	
ادبيات	فارسی	نيز	کلمه	
ديو	را	در	برابر	انسان	به	کار	
می	برند	که	ناظر	بر	همين	حديث	است.

ايـن	نفس	بـد	انديش	که	فرمان	شـدنی	
نيست

ايـن	کافـر	بدکيـش،	مسـلمان	شـدنی	
نيسـت

آن	ديو	را	که	در	تن	و	جان	من	است
باری	به	عقل	خويش	مسلمان	کنم
-----------------------

پی نوشت ها:
1.فيروزآباد،	يکی	از	روسـتاهای	اسـتان	

فارس	اسـت.
زبـان	 در	 منسـوب	 قاعـده	 2.مطابـق	
عربـی،	وقتـی	به	کلمـه	طبرسـتان		ياء	
بـدون	تخفيـف	 اضافـه	شـود،	 نسـبت	
طبرسـتانی	و	بـا	تخفيف	طبـری	خوانده	

		. د ميشو
Manuscript catalog.3,	المخطوطات		

4.سوره	انبياء.آيه	107
		 Symbol.5

»جامُع البیان َعن تأویل 
آیه القرآن«، معروف به 
تفسیر طبری، اثر مهم 
محمد بن جریر طبری 

است که به امر منصوربن 
نوح سامانی به فارسی 
ترجمه شده است. تا آن 
زمان غیر از سوره حمد، 
هیچ سوره ای به فارسی 

ترجمه نشده بود.



اولين هم اندیشی 

مدیر گروه های 

فلسفه

 دانشگاه های تهران

دکتر حسينی
دکتر علم الهدی
دکتر افضلی

دكتر خسروپناه
دكتر حميدزاده

دكتر موحد
دکتر اسماعيلی

دکتر قوام صفری
دکتر عزيزاللهی 

دکتر اسدی 
دکتر قراملکی

دکتر معصومی همدانی
دکتر خدری
دکتر خادمی
خانم شايان فر
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دكرت خرسوپناه: 

وی	با	يادآوري	نزديك	
به	چهار	دهه	فعاليت	های	

آموزشی	و	پژوهشی	گسترده	
توسط	اين	مؤسسه	در	نشر	علوم	

عقلي	به	گونه اي	که	آثار	و	برکات	آن	
برای	همه	آشــکار	است	و	ذکر	خدمات	استاد	

اعوانی	گفتند:	کارهای	بســيار	ارزشمندی	در	اين	مدت	
انجام	شده	که	يکی	از	آنها	برگزاری	همايش	روز	جهانی	
فلسفه	بود	که		مقاالت	خوبی	ارائه	شد	و	اين	مقاالت	در	

مجموعه	سه	جلدی	آماده	چاپ	و	انتشار	است.
رييس	مؤسســه	پژوهشی	حکمت	و	فلســفه	به	هدف	
از	برگزاری	اين	نشســت	با	مديران	گروه	های	فلســفه	
دانشگاه	های	استان	تهران	اشاره	کرد	و	گفت:	اين	جلسه	
در	واقع	جلســه	همفکری	است	زيرا	مؤسسه،	خانه	اهل	
فلســفه	است	و	شما	مؤسسه	را	خانه	خود	بدانيد	و	ارتباط	
علمی	و	پژوهشــی	داشته	باشــيد.	بنابراين	درخواست	
کرديم	اولين	نشســت	را	در	مؤسســه	برگزار	کنيم	و	در	
صورت	تمايل	اين	جلسه	می	تواند	به	صورت	فصلی	و	يا	

شش	ماه	يك	بار	برگزار	شود.
وی	در	بخش	ديگری	از	سخنان	خود	با	بيان	اينکه	حقيقت	
فلســفه،	بحث	و	گفتگو	اســت،	تصريح	کرد:	متأسفانه	
فيلسوفان	کمتر	با	يکديگر	بحث	و	گفتگو	دارند	و	به	اين	

وضعيت	 خاطر	
فلسفه	در	کشور	

وضعيــت	مطلوبی	
نيســت	و	بــا	همه	
جزيره	ای	 تالش های	
کــه	صــورت	می	گيرد،	
يك	کار	اساســی	و	بنيادی	
در	توسعه	فلسفه	نداريم،	که	اين	

نياز	ماست.

وی	با	طرح	اين	ســؤال	که	آيا	الزم	است	فلسفه	همگانی	
شود	و	در	توده	مردم	وارد	شود	يا	فقط	در	فضای	انتزاعی	
بين	عالمان	محصور	بماند،		افزود:	اين	بحثی	اســت	که	
اگر	قرار	است	به	توسعه	فلسفه	دست	بزنيم،	بايد	پيرامون	

آن	گفتگو	باشد.

وي	خاطرنشـان	کـرد:	بحـث	از	قلمرو	فلسـفه،	وضعيت	
فلسـفه	بايسـته	و	تحقـق	يافتـه	و	وضعيـت	آمـوزش	و	
پژوهـش	فلسـفه	در	کشـور	مباحثـی	هسـتند	کـه	بايـد	
بـا	 همچنيـن	 باشـيم.	 داشـته	 گفت	وگـو	 آنهـا	 حـول	
از	 فلسـفه	 جهانـی	 روز	 سـاالنه	 برگـزاری	 بـه	 اشـاره	
سـوی	يونسـکو	و	همچنيـن	گرامی داشـت	ايـن	روز	در	
کشـورهای	مختلـف	يادآور	شـد:	هـر	سـاله	روز	جهانی	
فلسـفه	برگـزار	می	شـود	کـه	انتخـاب	موضوعـات	بـا	
همفکـری	اسـتادان	دانشـگاه	ها	الزم	اسـت؛	بنابرايـن	
ايـن	نشسـت	ها	ضـرورت	دارد	تـا	نتيجـه	آن	رشـد	و	

بالندگـی	بيشـتر	فلسـفه	باشـد.

اولين هم اندیشی 

مدیران گروه های فلسفه دانشگاه های تهران

اولیــن 

هم اندیشـــی مدیـــــــران 

گروه های فلسفه دانشگاه های تهران با حضور 

حجت االسالم و املســلمین دکرت خرسوپناه در مؤسسه 

پژوهشــی حکمت و فلســفه ایران برگزار شــد. در ابتدای این 

نشست که با حضور اکرثیت مدیران گروه های فلسفه دانشگاه های 

شهر تهران برگزار شد، در ابتدا حجت االسالم و املسلمین دكرت خرسوپناه 

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به تاریخچه این 

مؤسسه و فعالیت های آن به طرح پرسشی در باب كیفیت توسعه فلسفه 

پرداختند و پس از ارائه گزارش توسط معاون پژوهشی جناب آقای 

دكرت حمیدزاده و مدیر پژوهشــی جناب آقای دكرت اسامعیلی 

مدیران محرتم گروهها به طرح نظرات خود پرداختند كه 

در ذیل گزارشی از این نظرات

 ارائه می گردد.
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دكرت حميدزاده: 

دکتـر	 نشسـت،	 ايـن	 ادامـه	 در	
مجيد	حميدزاده	معاون	پژوهشـی	
و	تحصيـالت	تکميلـی	مؤسسـه	
فلسـفه	 و	 حکمـت	 پژوهشـی	
ايـران		بـا	طـرح	دستورجلسـه	
و	موضوعاتـی	که	قـرار	بود	در	
ايـن	نشسـت	مورد	بحـث	قرار	

گيـرد،	گفـت:	برای	دو	دسـتور	از	
اسـتادان	دعـوت	شـده	و	هـدف	
غايـی	ايـن	اسـت	کـه	محوريتی	
فعاليت	هـای	 هماهنگـی	 بـرای	
فلسـفی	در	کشـور	باشد	و	مؤسسه	
بـه	جهـت	ارتبـاط	معنوی	کـه	از	
گذشته	داشـته،	می	تواند	مرکزيت	
داشته	باشـد.	 برعهـده	 را	 آن	
يکـی	 اينکـه	 بـه	 اشـاره	 بـا	 وی	
برگـزاری	 بحـث	 مباحـث،	 از	
همايـش	»روز	جهانـی	فلسـفه«	
در	اواخـر	آبان	مـاه	اسـت،	گفـت:	
از	مديـران	 موضـوع	دومـی	کـه	
گروه	هـای	فلسـفه	دانشـگاه	های	
تهـران	بـرای	هم	انديشـی	دعوت	
شـده،	موضـوع	همايش	»فلسـفه	
در	آسـيا«	سـت	کـه	در	زمسـتان	
حميـدزاده	 شـد.	 خواهـد	 برگـزار	
ابـراز	اميـدواری	کرد:	بـا	برگزاری	
ايـن	جلسـات	در	نهايـت	بتوانيـم	
منسـجمی	 برنامه	ريـزی	 يـك	
را	بـرای	برگـزاری	هرچـه	بهتـر	
فلسـفه	 جهانـی	 روز	 همايـش	
آسـيا	 در	 فلسـفه	 همايـش	 و	

داشته	باشـيم.

دکرت اسامعیلی: 
مديــر	امورپژوهشــی	مؤسســه	
ايران،	 فلسفه	 و	 پژوهشی	حکمت	
نيز	با	ارائه	گزارش	از	نحوه	برگزاری	
همايش	روز	جهانی	فلسفه	و	
انجام	شده	 برنامه	ريزی	های	
در	اين	خصــوص	گفت:	به	
دنبال	اين	هستيم	که	بتوانيم	
برای	 دبيرخانــه	متمرکز	 يك	
ايــن	موضوع	در	مؤسســه	ايجاد	
کنيم	و	گروه	ها	يــك	نماينده	در	
اين	دبيرخانه	داشته باشند	تا	مباحث	
در	آنجا	دنبال	شود.	وی	ادامه	داد:	
از	ســال	2002	در	يونســکو	روز	
جهانی	فلســفه	تصويب	شد	و	از	
ســال	2005		به	صورت	همايش	
برگزار	شد	 در	کشورهای	مختلف	
که	در	سال	2010	با	همت	مؤسسه	
پژوهشــی	حکمت	و	فلســفه	در	
ايران	با	موضوع	»فلســفه،	نظر	و	
عمل«	برگزار	شــد	و	اين	موضوع	
از	ميان	پيشنهادهايی	که	استادان	
داده	 پيشــنهاد	 انديشــمندان	 و	
بودند،	انتخاب	و	به	يونسکو	اعالم	
شد.	اســماعيلی	خاطرنشان	کرد:	
اميدواريم	در	اين	جلســه	استادان	
نظرات	و	پيشــنهادهای	خود	را	در	
برگــزاری	همايش	روز	 خصوص	
جهانی	فلســفه	ارائــه	دهند	و	در	
نهايــت	از	ميان	آنها	موضوعی	که	
با	اکثريت	نظرات	انتخاب	می	شود،	
اين	همايش	 موضــوع	 عنوان	 به	

تصويب	و	ارائه	شود.

دكرت موحد: 
موحد	 دکتــر	ضيــاء	
مديــر	گــروه	منطق	
پژوهشــی	 مؤسســه	
ايران	 حکمت	و	فلسفه	
در	مورد	اينکه	فلســفه	
همگانی	شــود	يــا	نه،	
گفت:	درگذشــته	تصور	
از	فلســفه	بيشتر	الهيات	
بود	اما	اکنــون	دامنه	آن	
شده است،	 وســيع	 بسيار	
را	 بحثی	 می	خواهيــم	 ما	
به	صــورت	عقالنی	پيش	
ببريم.	در	مورد	روز	جهانی	
فلسفه	نيز	اين	سؤال	مطرح	
است	که	آيا	حتمًا	موضوعات	
انتخاب	شده	بايد	ارتباطی	با	
همايش	 کننده	 برگزار	 کشور	

داشته	باشد	يا	نه؟
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     خانم دکرت اعوانی:

	خانـم	دکتـر	اعوانـی	عضـو	و	نماينـده	

در	 نيـز	 مؤسسـه	 غـرب	 فلسـفه	 گـروه	

پاسـخ	به	اين	سـؤال	که	اگـر	روز	جهانی	

فلسـفه	قـرار	اسـت	در	کشـور	ديگـری	

برگزار	شـود،	چه	نيازی	اسـت	کـه	ما	در	

کشـورمان	برگـزار	کنيـم،	تصريـح	کرد:	
برگـزاری	همايـش	روز	جهانـی	فلسـفه	

يـك	کار	صنفـی	اسـت	که	اهل	فلسـفه	

بـه	احتـرام	عالقـه	بـه	آن	يـك	روز	را	

جشـن	می	گيرنـد	و	در	واقـع	ايـن	روز،	
روز	جشـن	فلسـفه	اسـت	امـا	بـرای	اين	

کار،	مرکز	يونسـکو	انديشـمندان	را	جمع	
کـرد	تـا	مسـأله	روز	مربوط	به	فلسـفه	را	
بررسـی	کننـد.	در	گذشـته	روال	اينگونه	

بـود	کـه	يـك	کشـور	انتخاب	می	شـد	و	

از	بيـن	موضوعات	پيشـنهادی	يونسـکو	

پيشـنهاد	 کـه	خودشـان	 موضوعـی	 يـا	

می	دادنـد،	يکـی	را	انتخـاب	می	کردنـد.	

وی	ادامه	داد:	سـالی	که	اين	همايش	در	

ايـران	برگزار	شـد،	تمام	کشـورهايی	که	

يونسـکو	را	قبول	داشـتند،	به	احترام	اين	

روز،	دور	هـم	نشسـتند	و	بحـث	کردنـد	

زيـرا	ايـن	گزارش	ها	به	يونسـکو	می	رود	

تـا	يـك	سـالنامه	در	بيايد	امـا	چيزی	که	

ايـران	 در	 فلسـفه	 جهانـی	 روز	 از	 بعـد	

پيـش	آمـد،	تحريمـی	بـود	که	يونسـکو	

بـر	ايـران	اعمال	کـرد	و	در	مـورد	ايران	

مسـائل	سياسـی	را	در	آن	دخيـل	نمود	و	

بعـد	فدراسـيون	بين	المللـی	انجمن	های	

فلسـفی	جهان	به	يونسـکو	اعتراض	کرد	

کـه	نبايسـت	سياسـت	را	در	روز	جهانـی	
فلسـفه	دخالـت	داد	و	آنهـا	يونسـکو	را	

تحريم	کردنـد؛	بنابراين	اکنون	يونسـکو	

کشـوری	را	انتخـاب	نمی	کنـد	و	بيشـتر	
جنبـه	صنفـی	بـرای	گرامی داشـت	روز	

جهانی	فلسـفه	اسـت.

دکرت عزیزاللهی: 

دکتر	عزيزاللهی	مدير	گروه	فلسفه	
اسالمی	دانشــگاه	شاهد	با	طرح	
اين	مطلب	که	فقط	ثروت	نيست	
که	يکجا	جمع	می	شود	بلکه	علم	
نيز	اينگونه	است،	يعنی	توده	مردم	
از	آن	بی	بهره	هستند،	گفت:	اين	
سؤال	بســيار	مهم	است	که	چرا	
نبايد	فلســفه	همگانی	شود	و	چرا	
مردم	بايد	عقالنی	باشند	و	عقالنی	
تربيت	شــوند.	وی	تصريح	کرد:	
چاره	اين	اســت	که	دانشگاهی	با	
عنوان	علم	و	زندگی	داشته	باشيم	
زيرا	ما	فرد	را	به	دانشگاه	می	آوريم	
و	بعد	از	چند	ســال	او	را	به	جامعه	
علم	 از	 ديگــر	 اما	 می	فرســتيم.	
بی	بهره	می	شود،	بنابراين	اگر	مثل	
گذشــته	علم	عمومی	باشد،		همه	
مردم	می	توانند	به	آن	دسترســی	
داشته	باشــند.	عزيزاللهی	با	بيان	
اينکه	بســياری	از	خانواده	های	ما	
عالقه	مند	به	علم آموزی	هســتند	
ولی	وسيله	آن	را	در	اختيار	ندارند،	
گفت:	اين	سؤال	بسيار	مهمی	بود	
که	دکتر	خسروپناه	مطرح	کرده	اند	
که	بايستی	چندين	همايش	بزرگ	
در	اينکه	علم	بايد	همگانی	شــود	
برگــزار	گردد	و	طرحــی	نو	بايد	
ريخت	کــه	بهتريــن	راه،	ايجاد	

دانشگاه	علم	و	زندگی	است.

دکرت اسدی: 
دکتر	اسدی	مديرگروه	
فلسفه	دانشگاه	عالمه	
طباطبائی	درباره	اينکه	
و	 حکمت	 مؤسســه	
برای	 محلی	 فلســفه	
اهالی	فلسفه	شود،	آن	
را	کار	بزرگ	و	ايده	آل	
عنوان	کــرد	و	گفت:	
بايد	ديد	چقدر	امکانات	
در	اختيار	داريم	و	بستر	
برای	تحقق	اين	مهم	
چقدر	فراهم	است.	وی	
همچنيــن	درباره	اين	
مســأله	که	آيا	فلسفه	
می	توانــد	همگانــی	
شــود	يا	نــه؟	گفت:	
بستگی	 موضوع	 اين	
به	تعريفی	دارد	که	از	
می	دهيم	 ارائه	 فلسفه	
اگر	اين	بحث	را	بومی	
با	 متناســب	 و	 کنيم	
فلســفه،	 جهانی	 روز	
بايد	بپرسيم	»کدامين	
فلسفه	و	چرا	فلسفه؟«	
می	تواند	 موضوع	 اين	
بــه	عنــوان	يکی	از	
روز	 برای	 موضوعات	

جهانی	فلسفه	باشد.
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دکرت قراملکی: 

فلسفه	 مدير	گروه	 قراملکی	 دکتر	
و	کالم	اسالمی	دانشگاه	تهران	با	
بيان	اينکه	در	ايران	فلســفه	رشد	
کّمی	بسياری	يافته است	گفت:	با	
همين	فلسفه	که	به	صورت	کّمی	
رشد	کرده	و	مدعی	است،	مسائل	
مربوط	بــه	جهان	را	حل	می	کند،	
مربوط	 مســائل	 می	توانيم	 چقدر	
به	خود	فلســفه	را	حل	کنيم.	بايد	
در	مورد	خود	فلســفه	بيشتر	تأمل	
کنيــم،	اين	همان	چيزی	اســت	
کــه	از	آن	می	گريزيــم.	وی	بــا	
اشــاره	به	اينکه	بايد	ببينيم	چقدر	
بــرای	همديگر	نقد	می	نويســيم	
فيلســوفانه	 نقدهای	مان	 چقدر	 و	
از	مشکالت	 اســت،	گفت:	يکی	
مــا	پديده	عوام	زدگی	در	فلســفه	
اســت	که	حرفه	گرايی	معنايی	در	
فلســفه	ندارد،	حال	بايــد	ببينيم	
می	شــود	کارآمدی	را	در	فلسفه	
مطرح	کرد؟!	به	نظر	می	رســد	در	
اين	رشــد	کّمی	فلســفه	اگر	روز	
جهانی	فلســفه	بهانه	ای	باشد	که	
يــك	ذره	به	خودمــان	بپردازيم	
و	اندکی	کارنامه	فلســفی	خود	را	
ارزيابی	کنيم،	بهتر	است.	قراملکی	
خاطرنشــان	کرد:	بايد	مراقب	دو	
پديــده	عوام	زدگی	در	فلســفه	و	
آسيب	های	اخالق	فيلسوف بودن	
باشيم	و	فکر	می	کنم	دانشجويان	
نيز	می	خواهند	اين	مســائل	را	با	

هم	ببينيم.

دکرت علم الهدی: 

گروه	 مديــر	 علم	الهدی،	 دکتــر	
فلسفه	اســالمی	سازمان	مرکزی	
دانشگاه	پيام	نور	نيز	با	بيان	اينکه	
در	دهه	هفتاد	و	هشــتاد	به	خاطر	
مسائل	حاشــيه	ای	جامعه،	فلسفه	
به	حاشــيه	رفته	و	فالسفه	از	هم	
فاصلــه	گرفته	اند،	گفت:	اين	فضا	
در	ارتباط	با	اهل	فلسفه	که	در	قم	
يك	نگــرش	و	در	تهران	نگرش	
ديگری	به	آن	وجود	دارد،	موجب	
دوری	اهل	فلســفه	شــده	است	
که	روز	جهانی	فلســفه	می	تواند	
بهانه	ای	برای	هم	انديشی	و	تبادل	
باشد	 با	گرايش	های	مختلف	 نظر	
و	آنهــا	را	دور	هم	جمع	کند.	وی	
افزود:	به	نظر	من	موضوع	فلسفه	
و	اخالق	با	توجه	به	اين	شــرايط	
فلسفه	 روز	جهانی	 برای	 می	تواند	
انتخــاب	شــود	و	بــرای	جامعه	

فلسفی	ايران	اثرگذار	باشد.

دكرت قوام صفري:
	در	ادامه	دکتر	قوام	صفری	
اينکه	وضع	 به	 اشــاره	 با	
ايران	همانند	 فلســفه	در	
کسی	اســت	که	شترش	
را	گــم	نکرده	امــا	دنبال	
شتر	می	گردد،	گفت:	يك	
شقاقی	در	فلسفه	در	کشور	
ما	وجود	دارد	که	نه	به	آن	
توجه	شده	و	نه	اهميت	آن	
يك	 اينکه	 می	شود،	 ديده	
برای	 را	 غربــی	 موضوع	
همايش	روز	جهانی	فلسفه	
انتخاب	کنيم	اين	شتر	ما	
حرف	 طوری	 بايد	 نيست.	
بزنيم	کــه	آن	حرف	مال	
يادآور	 باشد.	وی	 خودمان	
فلسفه	 جهانی	 روز	 شــد:	
بهترين	فرصتی	است	که	
ببينيم	اوضــاع	آموزش	و	
پژوهش	فلسفی	در	کشور	
اين	 زيرا	 است،	 ما	چگونه	
مشــکلی	 و	 معضل	 يك	
است	که	بايد	آن	را	مطرح	
و	راهکارهــا	را	ارائه	کنيم	
و	ببينيم	چگونه	می	توانيم	
شــقاقی	را	که	وجود	دارد	
ببينيم	 و	 کنيــم	 برطرف	
وضع	فلسفه	و	آموزش	آن	
در	گروه	های	دانشــگاه	ها	

چگونه	است.

دکرت حسینی:

	دکتر	مالك	حســينی	مدير	گروه	
فلسفه	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	
علوم	تحقيقات	تهران	نيز	پيشنهاد	
داد:	بهتر	است	موضوعی	انتخاب	
کنيم	که	ناظر	به	کشــور	خودمان	
و	در	ســطح	ملی	باشــد	بنابراين	
موضــوع	»فلســفه	و	همگانــی	
شدن«	شايد	موضوع	خوبی	باشد.
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شــده	در	جلسه	پرداخته	و	نظراتی	ارزنده	را	در	بيان	ديدگاه	های	خود	پيرامون	مباحث	مطرح	نماينده	گروه	فلسفه	دانشــگاه	الزهرا)س(	به	فلسفه	دانشگاه	شهيد	رجايی	و	خانم	شايان فر	مطالعات	فرهنگی،	دکتــر	خادمی	مدير	گروه	عرفان	اســالمی	پژوهشــگاه	علوم	انسانی	و	دکتر	خــدری	مدير	گــروه	فلســفه،	کالم	و	گروه	مطالعات	علم	مؤسسه	حکمت	و	فلسفه،	در	ادامــه	نيز	دکتر	معصومــی	همدانی	مدير	
حوزه های	مورد	بحث	ارائه	دادند.

هرکاری	که	می	خواهند	با	فلسفه	بکنند.کنيم	و	جلوی	آنها	را	بگيريم	و	اجازه	ندهيم	يك	عده	شناسايی	و	به	مسؤوالن	سياست	گذاری	کشور	منتقل	فلسفه	اين	است	که	اين	آسيب	ها،	در	تمام	قسمت	ها	خاطرنشــان	کرد:	يکی	از	بزرگتريــن	خدمت	ها	به	فوق	ليســانس	در	اين	زمينه	صــورت	گيرد.	افضلی	و	پژوهش	فلســفه	و	حتی	پايان	نامه	هــای	دکترا	و	که	بايد	آسيب	شناســی	جــدی	در	خصوص	آموزش	دکترای	فلسفه	از	دانشگاه	ها	فارغ	التحصيل	می	شوند	اســت.	وی	ادامه	داد:	متأســفانه	هر	تــرم	ده	ها	نفر	دوم	به	خاطر	بی	توجهی	مســؤوالن	و	سياستگذاران	می	رود	و	اين	معضل،	اول	به	خاطر	کّمی شــدن	آن	و	در	کشــور	ما	از	حد	بحران	گذشته	و	به	سمت	فاجعه	که	جای	آن	خالی	است،	گفت:	واقعًا	وضعيت	فلسفه	آسيب شناسی	فلسفه	در	کشور	ما	از	موضوعاتی	است	حکمت	و	فلســفه	ايران	نيز	با	بيــان	اينکه	موضوع		دکتر	افضلی	مدير	گروه	کالم	مؤسســه	پژوهشــی	دکرت افضلی:

دانشگاه	تهران،	ميزبان	جلسه	ی	بعدی	مديران	گروه	های	فلسفه	دانشگاه	های	تهران	باشد.	نظرات	و	پيشــنهادها	را	جمع	بندی	و	مصوب	کند.	همچنين	برای	اســتمرار	اين	جلســات،	قرار	شد	گروه	فلسفه	انجام	کار	کارشناســی	در	خصوص	انتخاب	موضوع	روز	جهانی	فلســفه	تشکيل	شود،	گفت:	اين	کميته	می	تواند	ايشان	در	پايان	با	بيان	اينکه	کميته	ای	متشکل	از	استادان	و	مديران	گروه	های	فلسفه	دانشگاه های	تهران	برای	دانشگاه	های	خود	نقد	و	برای	برطرف	کردن	اين	نقص	راهکار	ارائه	دهند.	زيرمجموعه	های	ديگری	را	نيز	دربر	بگيرد	و	جا	دارد	اعضای	هيأت	علمی	دانشــگاه	ها	»وضعيت	فلسفه«	را	در	و	پژوهش	فلســفه	در	ايران«	را	از	بحث	دوستان	اســتنباط	نمود	که	يك	موضوع	عام	باشد	و	بتواند	راهکارها	و	نيازهايی	داريم	تا	گروه	های	مختلف	نيز	مشــارکت	کنند.	شــايد	بتوان	عنوانی	مانند	»ارزيابی	وضعيت	آموزش	روز	جهانی	گفته	می	شــود	به	معنای	آن	نيســت	که	موضوع	هم	جهانی	باشد.	اين	بهانه	ای	است	که	ببينيم	چه	شــد،	گفت:	امسال	خواستيم	با	هم	انديشی	بزرگان	و	استادان	موضوعی	برای	اين	روز	انتخاب	کنيم.	البته	اينکه	مؤسســه	پژوهشی	حکمت	و	فلسفه	ايران	همچنين	درباره	روز	جهانی	فلسفه	و	مباحثی	که	در	اين	ارتباط	مطرح	ضرورت	را	پذيرفتيم،	تنها	به	خاطر	اينکه	مؤسســه ای	به	نام	حکمت	و	فلسفه	است،	به	آن	اقدام	کرديم.	رييس	وی	با	بيان	اينکه	هر	دانشــگاهی	بخواهد	اين	جلســات	را	برگزار	کند،	ما	حمايت	می	کنيم،	گفت:	اگر	امروز	اين	کار	از	باب	بزرگ	کردن	موسسه	نيست.ارتباط	صميمی	و	علمی	ميان	اهل	فلســفه	کم	اســت	و	اين	ضرورتی	است	که	مؤسسه	به	آن	اقدام	کرده	و	اين	فلســفه	اصلی	اين	جلسه،	اين	بود	که	هم	انديشــی	و	ارتباط	مديران	گروه	های	فلسفه	برقرار	باشد	زيرا	متأسفانه	در	انتهای	اين	نشســت،	دکتر	خسروپناه	پس	از	شنيدن	پيشــنهادها	و	نظرات	استادان	و	جمع بندی	آنها	افزود:	ارزیابی وضعیت آموزش و پژوهش فلسفه در ایران 



نشست گفت وگوی 

ادیان و بحران های 

بشر معاصر

اول آبان 1391    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشست "گفت و گوی اديان و بحران های بشر معاصر" اول آبان ماه 1391 با همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با حضور اساتيد و پژوهشگران برخی از موسسات و 

دانشگاههای آلمان و نيز اعضای هيأت عالی موسسه حکمت و فلسفه برگزار شده است.

حجت االسالم و المسلمين 
دكتر عبدالحسين خسروپناه:

                نقش گفتگوی اديان در »رفع بحران از خود بيگانگی«

دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني:
              حقيقت« جعبه بسته بندی شده نيست!!! 
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انسان	معاصر،	گرفتار	بحران	های	متعددی	از	جمله	بحران	
محيط	زيست	و	بحران	جنگ	و	بحران	خانواده	و	ريشه	
بايد	 که	 است	 »ازخودبيگانگی«	 بحران	 بحران	ها،	 همه	
بحران	ها	 اين	 حل	 به	 امروز	 ظرفيت	های	 تمام	 با	 انسان	
بپردازد	که	در	غير	اين	صورت،	اين	بحران	ها	هستند	که	

انسان	را	منحل	می	کنند.
اديان	است	 بين	 امروز،	گفت	وگوی	 از	ظرفيت	های	 يکی	
که	می	تواند	نقش	مؤثری	در	حل	اين	بحران	ها	داشته باشد؛	
اسير	 ارزشمند،	 و	 مهم	 ظرفيت	 اين	 که	 شرطی	 به	 البته	
نشود.	 بيگانگی	 خود	 از	 بحران	 معلول	 و	 بازی	 سياست	
مقصود	بنده	از	اليناسيون،	از	خودبيگانگی	در	روان شناسی	
اشاره	 روانی	 بيماری	های	 به	 که	 نيست	 روان پزشکی	 و	
انسان	در	عين	حال	که	به	 اين	است	که	 دارد.	مقصودم	
خود	معرفت	دارد	و	خود	را	تا	حدی	می	شناسد؛	گاهی	از	

حقيقت	خود	فاصله	می	گيرد	و	با	خود	بيگانه	می	شود.
دو	 از	 الهی	 اديان	 همه	 که	 است	 اين	 مطلب	 توضيح	
گفته	اند	 سخن	 روح	 و	 جسم	 يعنی	 انسان؛	 ساحتی بودن	
انسان	 گاهی	 دانسته	اند.	 روحش	 به	 را	 انسان	 حقيقت	 و	
انتخاب	گری	خويش	به	 در	موقعيت	بهره	گيری	از	قدرت	

کلی	از	ساحت	اصلی	وجود	خود؛	يعنی	روح	انسانی	غافل	
گشته	و	تنها	و	تنها	به	تدبير	و	اصالح	و	تقويت	جنبه	غير	
دنبال	 به	 تنها	 و	 يعنی	جسم	خود	می	پردازد	 اصيل	خود؛	
فراهم	آوردن	لذت	های	حيوانی	خود	است.	اينجاست	که	
قول	 به	 می	شود.	 سپرده	 فراموشی	 به	 انسانی	 »گوهر«	

مولوی:
		 تا	تو	تن	را	چرب	و	شيرين	می دهی	

جوهر	خود	را	نبينی	فربهی 	 	
داسـتان	»از	خـود	بيگانگـی«	و	خـود	فراموشـی	تنهـا	با	
توجـه	به	روح	و	حقيقـت	اصيل	پايان	نمی	يابـد.	پرداختن	
بـه	روح	و	جان،	گاهی	سـطحی	اسـت.	نگاه	سـطحی	آن	
اسـت	کـه	انسـان	بـه	جنبه	اصيـل	خـود؛	يعنـی	روح،	به	
عنـوان	موجودی	مسـتقل	بنگرد	و	در	تقويت	آن	بکوشـد	
و	از	حقيقـِت	جنبـه	حقيقـی	خويـش؛	يعنـی	حـق	تعالـی	
غفلـت	کنـد.	روح	انسـان،	محصـول	تجلی	خـاص	الهی	
و	جلـوه	ای	از	حقيقـت	مطلـق	هسـتی؛	يعنـی	حـق	تعالی	
اسـت.	خـدای	سـبحان	در	قـرآن	کريـم	می	فرمايـد:	»و	
التکونـوا	کالذيـن	نسـوا	اهلل	فانسـاهم	انفسـهم	اولئـك	
هم	الفاسـقون؛	و	از	کسـانی	نباشـيد	که	خـدا	را	فراموش	

نقش گفتگوی ادیان

 در »رفع بحران از خود بيگانگی«

حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه
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»حقيــقت« 

جعبه بسته بندی شده نيست!!!

دکتر غالمحسین ابراهیمي دیناني

اين	است	که	عده	ای	 از	 برآمده	 تاريخ	 مشکل	هميشگی	
تصور	می	کنند	حقيقت	جعبه	ای	بسته	بندی	شده	است	که	
شخص	معينی	آن	را	در	اختيار	دارد	و	مادامی	که	چنين	
نتيجه	ای	 به	 نمی	توان	 دارد،	 وجود	 حقيقت	 از	 تصوری	
تصور	 شده	 بسته	بندی	 را	 حقيقت	 ما	 که	 مادامی	 رسيد.	
کنيم،	گفتگويی	ميان	اديان	محقق	نخواهد	شد	و	تجربه	
نشان	داده است	که	اين	نگاه	به	جايی	نمی	رسد؛	چرا	که	
ما	 و	 می	کنيم	 بسته	بندی	 را	 حقيقت	 که	 نيستيم	 ما	 اين	
مالك	حقيقت	نيستيم،	بلکه	اين	حقيقت	است	که	مالك	

ماست	و	ما	حداکثر	می	توانيم	به	آن	تقرب	بجوييم.
مشکل	انسان	اين	است	که	يك	فرد	چگونه	می	تواند	از	
مخفيگاه	فردانيت	خود	خارج	شود	و	با	فرد	ديگر	ارتباط	
برقرار	کند	و	اين	مشکلی	است	که	در	روزگار	ما	در	قالب	
اختالفات	 ارتباطات،	 اثر	 در	 يافته است.	 شدت	 فردگرايی	
که	 ديد	 می	توان	 بهتر	 االن	 نتيجه،	 در	 و	 شده	 زايل	
زندگی	 حوزه	 همچنين	 چيست.	 بشر	 اصلی	 اختالفات	
خصوصی	در	معرض	تهديد	قرار	گرفته	است،	تا	جايی	که	
تکنولوژی	و	سيستم	اطالعات	جهانی	قادر	است،	فرد	را	

کرده انـد	و	در	نتيجـه	خدا	آنها	را	از	خودشـان	فراموشـاند!	
آنـان	همـان	فاسـقانند«.		بـر	ايـن	اسـاس،	پيامبـر	اکرم	
اسـالم)ص(	در	حديثـی	فرمـود:	»مـن	عـرف	نفسـه	فقد	
عـرف	ربـه؛	کسـی	کـه	خـود	را	بشناسـد	خـدا	را	نيـز	در	

واقع	شـناخته	اسـت«.
بـا	ايـن	بيان	نقـش	اديـان	و	گفتگـوی	اديـان	در	زدودن	
بحـران	از	خـود	بيگانگـی	کـه	مـادر	همـه	بحران	هـای	
و	 عالمـان	 می	گـردد.	 آشـکار	 اسـت،	 معاصـر	 انسـان	
متفکـران	و	فيلسـوفان	ديـن	بـرای	زدودن	ايـن	بحران،	
ويـژه	ای	 اهميـت	 و	خداشناسـی	 بـه	خودشناسـی	 بايـد	
بدهنـد.	عوامـل	ازخودبيگانگـی	را	بـه	انسـان	ها	معرفـی	
کننـد.	جهـل	بـه	حقيقـت	انسـان،	يکـی	از	ايـن	عوامـل	
تحميـل	 کـه	 دنيـوی	 زودگـذر	 دلبسـتگی	های	 اسـت.	
دنيـای	مـدرن	اسـت	و	بـه	تعبيـر	قـرآن	متـاع	اندکـی	
اسـت.	 بيگانگـی	 خـود	 از	 مهـم	 بسـيار	 عامـل	 اسـت؛	

روانـی	 روحـی	 فشـارهای	 و	 امـروز	 ماشـينی	 زندگـی	
و	 سـحرخوابی	 و	 و	شـب بيداری	 شهرنشـينی	 از	 ناشـی	
دغدغه	هـای	رنگارنـگ	حاصـل	از	زيـاده	خواهی	انسـان	
امـروز،	فرصت	»به خودپـردازی«	را	از	انسـان	گرفته	و	او	

اسـت. انداختـه	 »ازخودبيگانگـی«	 دام	 در	 را	
عالمان	و	فيلسوفان	دين	در	گفت	وگوی	بين	اديان،	عالوه	
پيامدهای	 بيان	 به	 بايد	 ازخودبيگانگی،	 عوامل	 بيان	 بر	
آن،	به	ويژه	احساس	حقارت	و	خودباختگی،	آلودگی	های	
زيست،	 محيط	 بحران	 خانواده،	 نظام	 نابودی	 اخالقی،	
و	 اضطراب	 از	 پر	 زندگی	 استعمارپذيری،	 و	 استعمارگری	
جمله	 در	 علی)ع(	 امام	 بپردازند.	 غيره	 و	 نااميدی	 دلهره،	
حکيمانه	اش	می فرمايد:	»کسی	که	در	نزد	خود	ارزشمند	
فرمود:	 نيز	 و	 شود«	 آسان	 او	 برای	 شهوات	 ترک	 باشد	
»کسی	که	نفس	او	در	نزدش	کريم	و	محترم	باشد؛	آن	را	

با	معصيت	فرومايه	نميسازد«.	
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در	خلوت	او	کشف	کند	و	انسان	در	اين	شرايط	به	
فکر	هويت	خود	افتاده	است.

انسان	نمی	داند	هويت	واقعی	او	کدام	است	و	شعرا	
که	 می	گويند	 اين	سخن	 از	 نويسندگان	 و	 حکما	 و	
مطرح	 پرسش	 اين	 اينجا	 در	 و	 شود	 »ما«	 »من«،	
	می	شود	که	آيا	اين	»من«هاست	که	بايد	»ما«	شود	
اين	»ما«	و	 بايد	»من«	شود	و	 يا	»ما«هاست	که	

و	 معنا	 چه	 به	 »من«	 اين	
کدام	است؟

انکار	 امروز	 جامعه	 مشکل	
کليت	است،	همان	گونه	که	
خدا	نظير	و	شبيه	ندارد	افراد	
انسانی	نيز	شبيه	ندارند،	اما	
مشکل	انسان	اين	است	که	
يك	فرد	چگونه	می	تواند	از	
مخفيگاه	فرديت	خود	خارج	
ارتباط	 ديگر	 فرد	 با	 و	 شود	
مشکلی	 اين	 کند.	 برقرار	
در	 ما	 روزگار	 در	 که	 است	
قالب	فردگرايی	شدت	يافته	
امروز	 دنيای	 که	 چرا	 است؛	
را	 سينا	 ابن	 طبيعی	 کلی	
ابن سينا	 است.	 نفهمــيده	
فرد	 چه	 اگر	 فرد	 می	گويد	
است	اما	تبلور	يك	کل	است	
ديگر	 کل	 يك	 تبلور	 اگر	 و	
نباشد	تا	ابد	نمی	تواند	به	فرد	

ديگر	راه	پيدا	کند.
فهميــــدن	»مـن«	برای	
دنيای	امروز	و	شايد	هميشه	
موالنا	 است،	 بوده	 دشوار	
»من«	 وجه	 ساده	ترين	 به	
کرده است.	 حل	 و	 بيان	 را	
ما	 موالنا،	 نگاه	 براساس	
انضـــمامی	 يك	»مــن«	
آن،	 قالب	 در	 که	 داريم	
»من«يم	 يك	 لحظه	 هر	

پشت	 که	 دارد	 وجود	 نيز	 واقعی	 »من«	 يك	 و	
انضمامی	 »من«	های	 ما	 »من«هاست.	 اين	 همه	
و	 شده	 فراموش	 واقعی	 »من«	 اما	 می	شناسيم،	 را	
»من«های	قالبی	به	جای	آن	نشسته	اند	و	همواره	

بين	اين	»من«های	انضمامی	جنگ	جريان	دارد.
يك	نظر	اين	است	که	»من«	واقعی	در	تاريخ	و	در	
تطور	افقی	زمان	ظاهر	می	شود،	اما	در	نگاهی	ديگر	

عمودی	 سير	 در	 بلکه	 تاريخ،	 در	 نه	 اصيل	 »من«	
جست	وجو	می	شود.	در	اين	رويکرد	به	»من«	واقعی	
است	که	امکان	ارتباط	ميان	افراد،	به	گونه	ای	خاص	
فراهم	می	شود.	اگر	مطلقًا	به	گذشته	بی	اعتنا	باشيم	
آينده	نخواهيم	داشت	و	گذشته	محض	و	بدون	توجه	
با	 بنابراين	 به	آينده	هم	پاسخگوی	ما	نخواهد	بود،	
پيوند	دادن	گذشته	و	آينده	راه	عمودی	و	به	سمت	
باال	گشوده	خواهد	شد.

ضمن	 که	 اينجاست	 در	 	
همان	 و	 آينده	 به	 توجه	
توجه	 آينده	 به	 که	 اندازه	
نيز	 داريم،	متوجه	گذشته	
هستيم	و	گذشته	و	آينده	
زديم،	 گره	 هم	 به	 که	 را	
»آن«	اصــيل	و	واقــعی	
حالی	 در	 می	نمايد.	 روی	
گذشته	 به	 مطلقاً	 اگر	 که	
نيز	 آينده	 باشيم،	 بی	اعتنا	
نخواهيم	داشت	و	گذشته	
به	 توجه	 بدون	 و	 محض	
ما	 پاسخگوی	 هم	 آينده	
با	 بنابراين	 بود،	 نخواهد	
پيوند	دادن	گذشته	و	آينده	
سمت	 به	 و	 عمودی	 راه	
امکــان	 باال	گشــوده	و	
گفت	وگــوی	ميان	اديان	

ايجاد	خواهد	شد.
زمـان	 در	 اديـان	 اگـر	
تفاهـم	 شـوند	 خالصـه	
غيرممکـن	خواهـد	بـود،	
البتـه	بـه	دليـل	ايـن	که	
پديـد	 زمـان	 در	 اديـان	
می	آينـد	و	قالب	و	شـکل	
نمی	تـوان	 می	گيـرنـــد،	
اختـالف	قالب	هـا	را	انکار	
کـرد،	امـا	اگـر	مـا	تـا	ابد	
در	ايـن	قالب	هـا	بمانيـم،	
گفت	وگـو	غيرممکـن	خواهـد	بـود.	امـا	اگـر	بتوانيـم	
ضمـن	حفـظ	قالب	هـا	از	ايـن	قالب	هـا	فـرا	برويـم	و	
بـه	اصل	اديـان	توجه	کنيـم	و	رو	بياوريم،	به	آسـانی	
مجال	گفتگو	گشـوده	و	امکان	رفاقت	و	صلح	ميسـر	
می	شـود.	بايـد	بـه	ايـن	نکتـه	نيـز	توجه	داشـت	که	
بـا	محدوديت	هـا	جنـگ	شـروع	می	شـود	و	بـا	سـعه	

فکـری	صلـح	برقـرار	می	شـود.		



تازه هاي نشر:
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فرهنگ نامه تاريخی مفاهيم فلسفی 
كتاب الشوارق
خطفات القدس

مکتب فلسفی اصفهان
ساقــي نامــه

ديدار با فيلسوفان سپاهان
سخن ابن سينا و بيان بهــمنيار

شرح الحكمة العرشيه
جريان های فکری حوزه علميه اصفهان

تهذيب المنطق
شرح التائيه الکبري

فرهنگ  توصيفی فلسفه اخالق
مکتب فلسفی شيراز

التعليقات
نظريه های اخالقی محمد بن زکريای رازی

آشنايي با منطق ربط
مجموعه مقاالت روز جهانی فلسفه

مکتب فلسفی اصفهان از نگاه دانش پژوهان
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ايــن	کتــاب	بــه	همت	موسسســه	
پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	ايران	
و	با	همــکاری	موسســه	فرهنگی	-	
پژوهشــی	نوارغنون	توســط	گروهی	
از	مترجمان)ســيدمحمدرضا	حســينی	
بهشــتی،	پرســتوخانبانی،	زهرا	بهفر،	
ماريا	ناصر،	الهام	حســينی	بهشــتی	و	
اســت	 شــده	 ترجمه	 فرنودفر(	 فريده	
و	دکتــر	بهمن	پازوکــی؛	عضو	هيئت	
علمی	مؤسســه	پژوهشــی	حکمت	و	
فلسفه	ايران	و	دکتر	محمدرضا	حسينی	
بهشتی	ويراستاری	اين	مجموعه	را	بر	

عهده	داشته	اند.
آشنایي با فرهنگ نامة تاریخی مفاهیم 

فلسفه
فلسفه‹،	 مفاهيم	 تاريخي	 ›فرهنگ	نامة	
مجموعه	اي	ســيزده	جلدي	اســت	که	
جلد	سيزدهم	آن	به	فهارس	اختصاص	
دارد.	انتشار	متن	فرهنگ	نامه	در	دوازده	

جلــد	قطور	رحلــي	به	تدريج	
از	ســال	1971	آغاز	شــد	و	
جلد	ســيزدهم	آن	در	ســال	
2004	به	پايــان	رســيد.	اين	
شــامل	 آلماني	 فرهنگ	نامة	
زمينــة	 در	 مدخــل	 	3712
شاخه	هاي	 در	 فلسفه	 مفاهيم	
مختلــف	آن	و	نيــز	مفاهيم	
مشــترک	ميان	فلسفه	و	ساير	
رشــته	ها،	از	جمله	زيباشناسي	
و	نظرية	هنــر،	تاريخ	و	نظرية	
فرهنگ،		زبان	شناسي،		ادبيات	و	
خطابه،	اخالق،	تعليم	و	تربيت،	
سياســي،		روان	شناسي،	 	علوم	
و	 روان	درمانــي	 و	 روانــکاوي	
اديان،	 اقتصاد،	 جامعه	شناســي،	
الهيــات	و	عرفــان،	رياضيات	و	

منطق،	فيزيك،	علــم	هيئت،	جغرافيا،	
زمين	شناســي،	زيست	شناســي	و	طب	

است.
مفاهيــم	 تاريخــي	 »فرهنگ	نامــة	
فلســفه«تحت	سرپرســتي	و	مديريت	
علمي	فيلســوف	فقيــد،	يوآخيم	ريتر،	
ُگتفريد	 کارلفريــد	گرونِدر	و	ســپس،	
گابريل	بــا	همکاري	بيــش	از	1500	
اســتاد	باســابقه	و	متخصص	در	زمينة	
و	 درآمده	 تحريــر	 به	رشــتة	 فلســفه	
انتشارات	شوابه	در	شهر	بازل	سوئيس	و	
ْشتوتگارت	آلمان	آن	را	به	چاپ	رسانده	
است.	پايه	گذاران	اين	فرهنگ	نامه	پيش	
از	اين،	در	سال	1964	خطوط	اصلي	و	
خط	مشي	خود	در	نگارش	آن	را	منتشر	
کردند	و	يوآخيم	ريتر	نيز	در	پيش	گفتار	
به	تفصيل	 فرهنگ	نامه،	 نخســت	 جلد	
دربارة	رويکــرد	آن	به	بحث	پرداخته	و	

گزارشي	از	مشکالت	و	مسائلي	را	ارائه	
کرده	که	مؤلفان	پيش	روي	داشته	اند.																																			
در	آغــاز،	مؤلفان	مداخــل	مربوط	به	
»فرهنگ	نامــة	مفاهيم	فلســفي«،	اثر	
روُدلف	آيســلِر	را	که	نخســتين	بار،	در	
ســال	1899	منتشــر	و	تا	سال	1930	
چهاربار	تجديد	چاپ	شــده	بود،	مبناي	
کار	خود	قرار	دادند.	هدف	اين	بود	که	با	
به	ويژه،	تکميل	عناوين	 و	 جرح	و	تعديل	
گردد.	 تأليف	 فرهنگ	نامة	جديدي	 آن،	
در	فاصلة	انتشار	اين	دو	فرهنگ	نامه،	در	
تلقي	فلسفه	از	خودش	و	نيز	در	نگرش	
به	جايــگاه	آن	در	نظام	علوم،	تحوالت	
قابــل	مالحظه	اي	پديد	آمــده	بود.	در	
مسير	اين	تحوالت،	بسياري	از	مفاهيم	و	
گرايش	هاي	جديد	در	فلسفه	پاي	گرفته	
بود	که	در	فرهنگ	نامة	آيســلر	بازتابي	
نداشت.	گذشته	از	اين،	شيوة	آيسلر	اين	
بود	که	در	ابتداي	هر	مدخلي	براســاس	
ديدگاه	خود	تعريفــي	نظام	مند	از	
مفهوم	آن	ارائه	کند؛	بدين	ترتيب،	
در	فرهنگ	نامة	او	چارچوب	و	مسير	
نگارش	مدخل	از	پيش	تعيين	شده	
بود.	از	دريچة	نحوه	نگرش	تاريخي	
ريتر	و	شــاگردانش	)مکتب	ريتر(	
که	متأثر	از	انديشــه	هاي	هيدگر،	
روتهاکــر	و	گادامــر	بودند،	در	اين	
تاريخي	 تطورات	 آيســلر،	 رويکرد	
مفاهيــم	ناديده	گرفته	مي	شــد	و	
هــر	مفهومي	تنهــا	از	منظر	نظام	
فلســفي	خاِص	مورد	قبول	مؤلف	
مؤلفان	 کوشش	 مي	گرديد.	 معرفي	
فرهنگ	نامة	جديــد	اين	بود	که	به	
مفاهيم	 خاســتگاه	هاي	 بازشناسي	
فلســفي	در	زبان	محاوره	و	ثبت	و	
انعکاس	مراحل	مختلفي	بپردازند	که	

فرهنگ نامه تاریخی مفاهيم فلسفی 

)جلد دوم: الهيات(
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هريك	از	مفاهيم	در	طي	تاريخ	فلســفه	
نزد	فيلســوفان	و	نحله	هــاي	مختلف	
فلسفي	پيدا	کرده	اســت.	بدين	ترتيب،	
آنان	به	گونه	اي	مســتند	مجــال	آن	را	
فراهم	آوردند	تا	خوانندگان	بتوانند	فارغ	
از	موضع	گيري		هاي	فلسفي	خاص،	اين	

تحوالت	را	دنبال	کنند.	
رويکرد	تاريخي	به	فلسفه	به	معناي	آن	
نيست	که	انديشــة	نظام	مند	فلسفي	را	
به	مطالعة	تاريخــي	آن	تحويل	ببريم،	
چراکه	مطالعة	تاريخــي،	نحوة	تکوين	
و	تطورات	انديشــه	ها	را	دنبال	مي	کند،	
درحالي	کــه	در	يــك	نــگاه	نظام	مند	
فلســفي،	نحوة	پاسخي	که	يك	انديشه	
به	پرسش	فلســفي	از	موضوع	مي	دهد،	
مورد	بررســي	قرار	مي	گيرد.	پيوند	ميان	
اين	دو	رويکــرد	به	وي	ژه،	در	هرمنوتيك	
فلسفي	آشکار	مي	شود.	در	اينجا،	معلوم	
مي	شود	که	تالش	براي	فهم	پاسخ	هايي	
که	به	پرسش	هاي	فلسفي	داده	شده	و	يا	
کوششي	که	خود	ما	براي	يافتن	پاسخي	
نوين	به	عمل	مي	آوريم،	در	متن	ســنت	
فلسفي	صورت	مي	گيرد	و	تالش	کساني	
که	مي	خواهند	از	نقطة	صفر	انديشه	آغاز	
کننــد،	به	تجربة	تاريخــي	)از	جمله	در	
فلسفة		دکارت(		تالشي	است	که	به	لحاظ	
عملي	و	نظري	ناممکن	است.	شناخت	
سنت	هاي	پيشــين	فلســفه،	جزئي	از	
فلسفه	است	و	فهم	انديشه		هاي	فلسفي	
بريده	از	تاريخ	آن،	فهمي	ناکافي	است.																																				
به	عالوه،	انديشــه	هاي	فلسفي	در	بستر	
زبان	شــکل	مي	گيرد	و	منتقل	مي	شود.	
واژه	هــا،		مفاهيــم	و	اصطالحــات	در	
شکل	گيري	اين	انديشه	ها	تأثيري	به	سزا	
دارند.	تمامي	کوشش	ها	براي	حذف	نقش	
زبان	در	اين	عرصه،		جز	منتقل	شــدن	از	
يك	سطح	زبان	به	سطح	ديگر	حاصلي	
نداشته	اســت.	اگر	انديشه	هاي	فلسفي	
را	مجموعة	به	هم	پيوســته	اي	از	مفاهيم	
بدانيم	که	خــود	را	در	قالب	گزاره	هاي	
زباني	و	واژه	ها	ظاهر	مي	سازند،	تحقيق	
در	باب	واژه	هــا،		مفاهيم	و	اصطالحات	
فلسفي	نقش	تعيين	کننده	اي	در	فهم	اين	

انديشه	ها	خواهد	داشت.
در	پرداختــن	بــه	واژه	هــا،	مفاهيم	و	

اصطالحــات	فلســفي	بــا	دو	رويکرد	
stat� )روبه	روييم:	نخست،	نگاه	ايستا	
ic(	که	مي	کوشد	به	مدد	تعريف	و	تحديد،	
معنــاي	واژه	ها،	مفاهيــم	و	اصطالحات	
فلســفي	را	نزد	انديشمندان	تثبيت	کند	و	
يا	خود	معنايي	تثبيت	شــده	را	براي	آنها	
وضع	کنــد	و	ســپس،	آن	را	معيار	براي	
ســنجش	و	داوري	قرار	دهــد.	نگاه	دوم	
)dynamic(	به	 که	نگاهــي	پويــا	
واژه	ها،	مفاهيم	و	اصطالحات	فلســفي	
اســت،		می	کوشــد	تا	تحوالتــي	را	که	
آنها	از	ســر	گذرانده	اند،	شناسايي	کند	و	
در	پرتو	اين	تحــوالت	به	فهمي	از	اين	
واژه	ها،	مفاهيم	و	اصطالحات	نائل	آيد.	
در	نگاه	نخست،	مطالعة	تاريخي	واژه	ها	
که	برمبناي	مفاهيم	از	پيش	تعريف	شدة	
معيــار،	صــورت	گرفته	،	صرفــاً	در	پي	
تعيين	درست	يا	نادرســت	بودن	کاربرد	
اين	مفاهيم	در	قياس	بــا	مفهوم	معيار	
اســت.	در	چنين	نگرشي،	مفاهيمي	که	
در	تاريخ	انديشة	فلسفي	به	کار	رفته	اند	يا	
اساســاً	با	تعريف	معيار	مغاير	و	بنابراين،	
نادرســت	اند	و	يا	برحسب	ميزان	دوري	
و	نزديکي		شــان	به	ايــن	تعريف	معيار،	
درست	تر	يا	نادرســت	ترند.	در	نگاه	دوم،	
مفاهيــم	مجموعة	به	هم	پيوســته	اي	از	
معاني	هســتند	که	در	قالب	يك	مفهوم	
وحدت	پيدا	کرده	اند.	گذشته	از	اين،	معناي	
يك	مفهوم	در	نسبتي	که	با	مفاهيم	ديگر	
اعم	از	مفاهيم	مکمــل	و	مقابل	دارد	نيز	
معين	مي	شــود.	در	اين	نگاه،	با	پذيرش	
اينکه	مفاهيم	تطــور	مي	يابند،	اين	تطور	
به	معناي	ورود	معاني	جديد	و	خروج	معاني	
پيشــين	يا	تغيير	ثقل	ايــن	معاني	درون	
هريك	از	مفاهيم	اســت.	از	طرفي،	تطور	
معاني	نشان	مي	دهد	که	در	ترجمة	مفاهيم	
و	اصطالحــات	نبايد	همواره	يك	معناي	
واحد	را	براي	مفهوم	درنظر	بگيريم	)مثاًل	

دو	مفهوم	سوژه	و	اُبژه(.
ــه	آن	 ــه	ب ــه	توج ــائلي	ک ــه	مس از	جمل
در	مطالعــة	مفاهيــم	فلســفي	ضــروري	
و	 تفکيــك	 مي	رســد،	 به	نظــر	
درعين	حــال،	تلفيــق	تاريخچــة	واژه	هــا
تاريخچة	 	،)Wortgeschichte( 	
	)Begriffsgeschichte(	مفاهيم

Prob� )و	تاريخچة	موضوعات	فلسفي	
شناسايي	 و	 	)lemgeschichte
نسبت	ميان	آنهاست؛	زيرا	هريك	از	اين	
سه	قلمرو،	اقتضاء	روش	پژوهشي	خاص	

خود	را	دارد.
در	رويکرد	تاريخي	به	مفاهيم	فلســفي	
برخــالف	روال	معمــول	تاريخ	نگاري		
فلسفي،	هدف	توصيف	نظام	مند	هيچ	يك	
از	مکاتب	فلســفي	پيشين	نيست،	بلکه	
	انعکاس	تلقي	اين	مکاتب	از	مفهوم	مورد	
نظر	و	تأثير	آن	بر	دگرگوني	هاي	مفاهيم	
اســت.	الزمة	اين	کار،	بررســي	متون	
فلســفي	و	غير	فلســفي	در	يك	مقطع	
يافتن	 بــراي	 	)synchron( زماني	
معاني	مفاهيم	و	همچنين،	بررسي	آنها	
در	طول	زمان	)diachron(	اســت	
که	کار	ســنگيني	را	بر	دوش	محققان	و	

مؤلفان	مي	گذارد.
امتياز	اين	فرهنگ	نامه	در	اين	است	که	
سير	تطور	تاريخي	مفاهيم	را	به	گونه	اي	
مستند	همراه	با	مأخذ	و	منابع	غنی	براي	
مطالعة	بيشتر	در	اختيار	خوانندگان	قرار	
مي	دهد.	حاصل	سه	دهه	تالش	بي	وقفة	
محققان	و	مؤلفان،	فرهنگ	نامه	اي	شده	
اســت	که	به	اذعان	صاحبان	فن،	"کار	
قرن"	محســوب	مي	شــود	و	نه	تنها	در	
حوزة	آلماني	زبان،	بلکه	در	ساير	حوزه	ها	

نيز	تاکنون	بديلي	نداشته	است.
البته	ايــن	اثر	نيز	هماننــد	تمامي	آثار	
تأسيســي،	خالي	از	کاســتي	ها	نيست.	
به	رغم	آنکه	نگارنــدگان	اين	اثر	بزرگ	
تــالش	کردند	تا	مفاهيمي	را	که	بيرون	
از	دايرة	فلســفة	مغرب	زمين	)از	جمله	
در	فلســفة	چين،		هند	و	به	ندرت	فلسفة	
اســالمي	و	يهودي(	نقشي	تعيين	کننده	
داشــته	اند،	در	فهرســت	مداخــل	اين	
فرهنگ	نامه	جاي	دهنــد،	اما	در	تبيين	
به	ويژه،	 فلسفي	 مفاهيم	عمدة	 تطورات	
آنهايي	که	ريشه	در	سنت	فلسفي	يونان	
دارند،	تکيــة	کار	همچنان	بر	تحوالت	
انديشــة	فلســفي	در	مغرب	زمين	بوده	
اســت.	از	جمله،	خوانندة	فارســي	زبان	
جز	در	موارد	اندکي،	جاي	انعکاس	سير	
تحوالت	مفاهيم	فلسفي	در	سنت	فلسفة	

اسالمي	را	در		اين	فرهنگ	نامه
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و	 فقها	 از	 قائنی	 احمد	 موال	 فرزند	 الکاشی	 شريف	 ابوالحسن	 کتاب،	 اين	 مؤلف	
تاريخ	والدت	وی	 از	 است.	 قمری	 متوفای	966	 و	 متکلمين	سده	دهم	هجری	
خبری	در	دسترس	نيست.	بر	اساس	منابع	و	مدارک	موجود	وی	در	قائن	از	توابع	
خراسان	چشم	به	جهان	گشوده	است	و	پس	از	چندی	ساکن	کاشان	گرديده	است.	
غياث	الدين	منصور	دشتکی	از	استادان	او	بوده	است.	برخی	کتاب	حاضر	را	به	ميرزا	

محمد	بن	حسن	شيروانی	نسبت	داده	اند	که	از	نظر	مصحح،	صحيح	نيست.	
در	تصحيح	رساله	حاضر	از	دو	نسخه	استفاده	شده	است:	نسخه	موجود	درکتابخانه	
آستان	قدس	رضوی	به	شماره	»534«	که	مصحح	آن	را	نسخه	»الف«	ناميده		
که	 	»1976« شماره	 به	 نجف	 الغطاء	 کاشف	 کتابخانه	 در	 موجود	 نسخه	 است.	

مصحح	آن	را	نسخه	»ب«	نام	نهاده		است.
در	بخش	دوم	کيفيت	صدور	 و	 پرداخته	 اثبات	خداوند	 به	 مؤلف	 اول،	 در	بخش	
حادث	از	خداوند	را	توضيح	داده است.	در	اين	بخش	شبهات	متعددی	مطرح	شده	
و	پاسخ	آن	ها	داده	می	شود.	در	دو	بخش	بعدی	به	ترتيب	درباره	علم	الهی	و	اراده	
الهی	مباحثی	مطرح	شده	تا	در	بخش	پنجم	حيات،	شنيدن	و	ديدن	نزد	پروردگار	
درباره	ی	کالم	 پايانی	هم	 داده	شود؛	بخش	 الهی(	توضيح	 )حيات،	سمع	و	بصر	

الهی	است.
با	توجه	به	محتوای	بخش	های	کتاب	که	مؤلف	هر	يك	از	آن	ها	را	يك	»شارق«	
می	نامد،	کتاب	حاضر	به	اصلی	ترين	موضوعات	و	مباحث	فلسفه	اسالمی	نظر	داشته	
و	مباحث	مبسوطی	درباره	هر	کدام	از	اين	موضوعات	ارائه	کرده	است.	همچنين	
ارتباط	اين	کتاب	با	مکتب	فلسفی	اصفهان	در	خور	توجه	است.	آنچه	از	مأثر	حکيمان	
متأله	آن	عصر	طاليی	در	دوران	صفويه	از	
سده	يازدهم	هجری	به	
بعد	بر	جای	مانده	است،	
مجموعه	ای	گرانسنگ	
از	مـعـــارف	حکـمی	
از	 که	 می	رود	 شمار	 به	
با	 کيفی	 و	 کّمی	 حيث	
و	 ادوار	 از	 دوره	ای	 هيچ	
حـوزه	ای	از	حــوزه	های	
اسالمی	 کهن	 فرهنگ	
از	 پس	 و	 پيش	 ايران،	
آن،	قابل	مقايسه	نيست.
بهـای	 بـه	 ايـن	کتـاب	
8000	تومان	کتابفروشی	
پــژوهــشی	 موسسـه	
حکمـت	و	فلسـفه	ايران	
قابـل	دسترسـی	اسـت.

کتاب الشوارق

ابوالحسن رشیف الکاشی

درحالي	کــه	 مي	بينــد،	 خالــي	
بررسي	هاي	تاريخي	نشان	مي	دهد	
تــا	چه	اندازه	کارهاي	فيلســوفان	
مســلمان	در	اين	تحــوالت	تأثير	
گذارده	و	برخالف	رأي	تاريخ	نگاران	
سدة	نوزدهم	اروپا،	فلسفة	اسالمي	
صرفــاً		در	حکم	واســطه	اي	براي	
انتقال	انديشــة	يونان	باســتان	به	

سده	های	بعد	نبوده	است.
		بــا	توجه	به	فاصلة	زماني	ســي		
و	پنج	ســالة	نــگارش	نخســتين	
جلد	ايــن	مجموعه	تــا	اتمام	آن،	
بدون	ترديــد	واژه	هــا،	مفاهيم	و	
موضوعــات	جديدتــري	در	حوزة	
فلســفه	پديدآمده	اند	کــه	طبعاً	در	
اين	مجموعــه	امکان	انعکاس	آنها	
فراهم	نشــده	و	در	نتيجــه،	بايد	با	
کارهاي	مشــابه،	تکميــل	و	يا	با	
نتايج	کاوش	هــاي	بعدي	تصحيح	
گردد.	با	اين	حــال،	نظر	به	حجم	و	
غنايي	که	ايــن	فرهنگ	نامه	دارد،	
و	 بضاعت	علمي	 چنانچه	صاحبان	
عالقه،	هر	اندازه	نسبت	به	برگردان	
ديگر	مداخل	اين	فرهنگ	نامه	هّمت	
گمارند،	خدمتي	ارزنده	خواهد	بود.

اينك	در	مجموعه	مجلد	دوم	اين	
مفاهيم	 تاريخــی	 نامه	 فرهنــگ	
فلسفی،	برگردان	مداخل	ديگری	از	
اين	فرهنگ	نامه	است	که	به	حوزه	

خداشناسی	و	الهيات	مربوطند.
به	گزارش	پايگاه	خبری	موسســه	
پژوهشــی	حکمت	و	فلسفه	ايران،	
مجلد	دوم	کتاب	مذکور،	در	1000	
نسخه	و	به	بهای	120000	ريال	به	
پژوهشی	 موسسه	 انتشارات	 همت	
حکمت	و	فلســفه	ايران	روانه	بازار	

نشر	شده	است.	
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ــری	 ــدس«	اث ــات	الق کتاب»خطف
از	حکيــم	ميــر	ســيداحمد	العلــوی	
ــح	 ــا	تصحي ــه	ب ــی	اســت	ک العامل
هــادی	زاده		 مجيــد	 تحقيــق	 و	
مؤسســه	 انتشــارات	 توســط	 و	
فلســفه	 و	 حکمــت	 پژوهشــی	
منتشــر	شــده	اســت.	ايــن	کتــاب	
کــه	شــش	ســال	بــرای	تصحيــح	
ــت	 ــده	اس ــارده	ش ــت	گم آن	هم
ــداد	از	نظــر	 ــا	پرتع ــم	حجــم	ام ک
ــرح	در	آن	اســت.	 ــات	مط موضوع
ــاگرد	 ــاد	و	ش ــر	از	آِن	دام ــن	اث اي
محقــق	دامــاد	يعنــی	ســيد	احمــد	

ــت. ــی	اس ــوی	عامل عل
ــارت	 ــه	عب ــا	ب ــاب	ي ــوع	کت موض
بهتــر	موضوعــات	کتــاب	پيرامــون	
مباحــث	منطقــی	و	فلســفه	و	کالم	
ــات	 ــاس	طبيعي ــر	اس ــت	)ب و	هيئ
ــم(	اســت؛	خصوصــا	مباحــث	 قدي
»تعييــن	قبلــه«	آن	بــه	علــم	نجوم	

می شــود.	 مربــوط	 قديــم	
البتــه	بخــش	الهيــات	ايــن	
ــر	از	 ــاب	بســيار	حجيم ت کت
ــی	 ــث	طبيع ــه	مباح اينگون

اســت.
مولــف	يــك	حکيم	مشــائی	
ــت	و	 ــينا	اس ــع	ابن س و	تاب
خصوصــاً	در	حکمــت	الهــی	
پيــروی	 ابوعلی ســينا	 از	
ــال	 ــن	ح ــد	و	در	عي می کن
ــت	 ــی	در	حکم ــر	خاص تبح
دارد.	موضوعــات	 اشــراقی	
اوليــه	مطــرح	شــده	در	بــاب	
ــد	از	آن،	 ــت	و	بع ــق	اس منط
طبيعيــات	و	بعــد	از	آن	دو،	
	الهيــات	مطــرح	شــده	اســت.	
هــر	کــدام	از	ايــن	موضوعــات	

گوناگــون	تحــت	عنــوان	مقالــه ای	
ــه	را	 ــر	مقال ــف	ه ــه	مؤل ــده	ک آم
ــت.	 ــده	اس ــه«	خوان ــك	»خطف ي
ايــن	خطفه هــا	يــا	خطفــات	جمعــًا	
ــامل	 ــدد	را	ش ــت	ع ــاه	و	هف پنج
ارتبــاط	 لزومــاً	 کــه	 می شــود	
مســتقيم	بــا	هــم	ندارنــد،	بــه	
طــوری	که	کتــاب	با	خطفــه ای	در	
بــاب	تعييــن	قبلــه	آغــاز	می شــود	
يونانــی«،	 »الفــاظ	 بــاب	 در	 و	
ــم«،	»چيســتی	 ــودن	عال »کروی ب
حرکــت«،	»دور	منطقــی«	و	ماننــد	
آن	ادامــه	پيــدا	کــرده	و	در	نهايــت	
بــا	خطفــه	ای	پيرامــون	»کثــرت«	

ــد. ــان	می رس ــه	پاي ب
ايــــن	کتــــاب	از	مجموعــــه	
فلســفی	 مکتــب	 کتاب هــای	
اصفهــان	بــه	حســاب	می آيــد.	
ــب	 ــت	اصطــالح	مکت ــی	اس گفتن
فلســفی	اصفهــان	بــه	جريــان	

اصفهــان	 حکمــای	 از	 خاصــی	
درون	 در	 نمی	شــود.	 اطــالق	
ايــن	مکتــب،	افــزون	بــر	حــوزه	ی	
ــه	 ــه	ب ــاگردانش	ک ــاد	و	ش ميردام
حکمــت	يمانــی	نيــز	شــهرت	
ــق	 ــی	طري ــت	ايمان ــت،	حکم ياف
ــيخ	 ــی	ش ــری	و	علم ــاص	فک خ
بهايــی،	حکمــت	تطبيقــی	کــه	بــر	
ــکی	 ــی	ميرفندرس ــدار	آراء	ِحَکم م
اســتوار	شــد،	حکمــت	متعاليــه	
حکمــت	 باالخــره	 و	 صدرايــی	
تنزيهــی	مالرجبعلــی	تبريــزی	نيز	
ــوزه		فلســفی	 ــد.	ح ــای	می	گيرن ج
اصفهــان،	ســاير	مشــارب	فلســفی	
خــود	 بطــن	 در	 نيــز	 را	 قدمــا	
ــی	 ــرد	و	حت ــازی	ک ــظ	و	بازس حف
ــا	توانــی	بيــش	از	قبــل،	ضامــن	 ب
تــداوم	آن	هــا	شــد.	از	بــاب	نمونــه،	
بيشــترين	حواشــی	و	تعليقــات	بــر	
ابن ســينا	 شــيخ	الرئيس	 شــفای	
در	هميــن	دوران	نگاشــته	شــد؛	
اشــراق	 حکمــت	 متــون	
ــرح	و	 ــترده	ش ــو	گس ــه	نح ب
تدريــس	می	شــد	و	عرفــان	
همچنــان	 نيــز	 ابن	عربــی	
ــزون	 ــت.	اف ــداوم	داش رواج	و	ت
بــر	ايــن،	حکيمــان	متألــه	ايــن	
حــوزه،	ايــن	توفيــق	را	نيــز	
داشــتند	کــه	مکتــب	اخالقــی	ـ	
عرفانــی	تشــيع	را	قوام	بخشــيده	
و	بــه	تربيــت	نفــوس	و	ارتقــای	
ــت	 ــلوک	هم ــل	س ــوی	اه معن

ــد. گمارن
ــای	8000	 ــا	به ــاب	ب ــن	کت اي
تومــان	از	فروشــگاه	مؤسســه	
پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	

ــت. ــت	اس ــل	درياف قاب

خطفات القدس

حکیم میر سیداحمد العلوی العاملی
تصحیح و تحقیق مجید هادی زاده
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مکتب فلسفی اصفهان

 سیدعلی مدرس مطلق

مکتب	فلســفی	اصفهــان،	اصطالحی	
عرصه	 پژوهشــگران	 نزد	 مســتحدث	
مطالعات	ســنت	ِحَکمی	و	عرفانی	عالم	
اسالم	است.	حکيمان	حوزه	اصفهان	به	
خوبی	نشان	دادند	که	استمرار	واقعی	اين	
سنت	و	انتقال	روح	آن	از	عصر	فارابی	و	
ابن	سينا	به	بعد،	نه	از	مجرای	چهره	هايی	
مانند	ابن	رشــد	اندلســی،	که	از	طريق	
حکمايی	مانند	ميرداماد،	مؤسس	مکتب	
اصفهان	ميسور	است؛	و	اين	طريقی	بود	
که	پيشتر	به	همت	حکيمان	و	عارفانی	
مانند	شــيخ	اشــراق،	ابن عربی،	خواجه	
طوســی،	ابن ترکه	اصفهانی،	سيدحيدر	
ابن	ابی	جمهور	احسايی	و	اعاظم	 آملی،	

حوزه	شيراز	هموار	شده	بود.
ســيدعلی	مدرس	مطلق،	در	اين	اثر،	به	
پيشينه	حوزه	فلسفی	اصفهان	و	قدمت	
آن،	آغــاز	و	انجــام	آن،	بنيان	گــذاران	
و	فيلســوفان	مؤثر	و	مانــدگار	آن،	به	
مکتب	هــا	و	حوزه	های	شــکل	گرفته	
تحت	تأثيــر	آن،	چگونگی	خاتمه	آن	و	

آثار	گران	ســنگ	باقی	مانده	از	
اين	مکتب	فلســفی	پرداخته	
اســت.	اين	کتاب	مشتمل	بر	
هشت	فصل	است،	که	عنوان	
فصل	ها	و	برخی	جزئيات	آن	ها	

به	شرح	زير	است:
حوزه	 پيشــينه	 اول:	 فصــل	

فلسفی	اصفهان؛
فصــل	دوم:	ســه	فيلســوف	
مؤســس	اين	حوزه:	ميرداماد،	

شيخ	بهائی	و	ميرفندرسکی؛
طبقه	 فيلســوفان	 سوم:	 فصل	
مکتب	 فيلســوفان	 شامل	 دوم	
ميرداماد:	ســيد	احمــد	علوی،	
اشــکوری،	 محمد	 قطب	الدين	
شــمس	الدين	محمــد	گيالنی	
)معــــروف	بــه	مالشمســا(،	

عبدالــرزاق		بن	علــی	گيالنی	)معروف	
به	فياض	الهيجی(؛	فيلســوفان	مکتب	
شيرازی	 محمد	 بهائی:	صدرالدين	 شيخ	
فيض	 مالحسن	 مالصدرا(،	 به	 )معروف	
کاشانی،	سيد	رفيع	الدين	محمد	بن	حيدر	
)معروف	به	رفيعای	نائينی(	و	فيلسوفان	
مالرجبعلــی	 ميرفندرســکی:	 حــوزه	
تبريزی	)متخلص	به	واحد(،	آقا	حســين	

خوانساری،	محمدباقر	سبزواری؛
فصــل	چهــارم:	فيلســوفان	مکتــب	

مالرجبعلی	تبريزی؛
مکتــب	 فيلســوفان	 پنجــم:	 فصــل	

مالحمدصادق	اردستانی؛
حــوزه	 فيلســوفان	 ششــم:	 فصــل	

مالاسماعيل	خواجويی؛
فصل		هفتم:	فيلسوفان	حوزه	آقامحمد	

بيدآبادی؛
فصل	هشتم:	فيلسوفان	مکتب	مالعلی	

نوری.
مـدرس	مطلـق،	پيشـينه	حوزه	فلسـفی	
بـه	صاحب	بـن	عبـاد	 نيـز	 را	 اصفهـان	

معتقـد	 و	 برمی	گردانـد	 	 	)324-385(
اسـت	کـه	حـوزه	معقـول	در	اصفهـان	
از	آن	زمـان	دائـره	بوده اسـت	چنانکـه	
صدرالمتاألهيـن	در	اسـفار	نقـل	می	کند	
مناظـره	پيروان	نظام	معتزلـی	)231(	را	
بـا	اصحـاب	تناهـی	اجـزاء،	در	مجلـس	
اگـر	 می	افزايـد	 وی	 عبـاد.	 صاحب	بـن	
ايـن	حـدس	مـا	درسـت	باشـد،	قدمت	
حـوزه	فلسـفی	اصفهـان	به	يـازده	قرن	
می	رسـد	منتهی	مرکزيـت	يافتن	آن	در	
رشـته	معقـول،	از	ابتـدای	قـرن	يازدهم	

اسـت.	 بوده	
وی	در	بخــش	پايانــی	ايــن	کتــاب	
می	نويســد:	با	مهاجرت	عبداهلل	زنوزی	
]شــاگرد	مالعلــی	نوری[	بــه	تهران،	
حوزه	فلســفی	تهران	تأسيس	می	شود	
و	رفتــه	رفته	با	حکمايــی	که	آن	ها	نيز	
تربيــت	يافته	حــوزه	اصفهــان	بودند،	
مکتب	فلســفی	تهران	شکل	می	گيرد	و	
تهران	به	»شــهر	هزار	حکيم«	خوانده	
اين	زمان	 شــده،	مرکزيت	می	يابد.	در	
هرچند	اصفهان	از	محوريت	افتاده	ليکن	
الاقل	تا	فوت	شيخ	محمد	حکيم	
خراسانی	در	ســال	1355	قمری	
فلسفی	 نمی	توان	گفت	حوزه	 جداً	
افتاده اســت،	 رونق	 از	 اصفهــان	
وي	از	شــاگردان	آخوند	کاشــی	
بوده،	هشــتاد	ســال	زندگی	کرده	
تربيت	 بی	شــماری	 شــاگردان	 و	

نموده است.	
اصفهــان«	 فلســفی	 »مکتــب	
ــی،	 ــع	رقع ــت	در	قط ــی	اس کتاب
در	صــد	و	بيســت	صفحــه	کــه	
ــور	 ــام	ن ــه	ســفارش	دانشــگاه	پي ب
اســتان	اصفهــان	توســط	مؤسســه	
فلســفه	 و	 حکمــت	 پژوهشــی	
ايــران	در	اســفند	مــاه	ســال	1391	

ــت. ــيده	اس ــاپ	رس ــه	چ ب
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ساقــي نامــه

میرزا ابوطالب میرفندرسکی

ساقی	نامه		ميرزا	ابوطالب	در	1124	بيت	
به	بحر	متقارب	سروده	شده	که	در	ضمن	
آن	شش	غزل	نيز	آمده	است.	فندرسکی	
که	عالوه	بر	شــاعری	در	علــوم	رايج	
روزگار	نيز	دستی	داشته،		در	ضمن	ابيات	
ساقی	نامه	اصطالحات	و	قواعد	بعضی	از	
علوم	آن	عهد	را	آورده	است.	اين	موضوع	
سبب	شــده	که	ساقی	نامه	وی	عالوه	بر	
شــيوايی	و	لطافت	ادبی	صبغه	ای	علمی	
نيز	بيابد	و	وقوف	شــاعر	را	در	بعضی	از	

علوم	آشکار	سازد.
اين	ســاقی	نامه	با	حمد	خدا	آغاز	می	شود	
و	با	مناجاتی	دلکش	نيز	انجام	می	پذيرد.	
ميــرزا	ابوطالب	که	در	بعضــی	از	علوم	
آثاری	نيز	نگاشته	در	ساقی	نامه	با	استادی	
و	مهــارت	بعــد	از	خطاب	به	ســاقی	از	
اصطالحات،	مفاهيم	و	قواعد	آن	علوم	در	
شعر	خويش	بهره	برده	است.	نکته	ی	مهم	
آن	است	که	معمواًل	مخاطبه	های	ميرزا	
ابوطالب	با	ساقی	متناسب	با	اصطالحات	
آن	علمی	است	که	بعد	از	اين	مخاطبه	ها	

بدان	پرداخته	شده	است.
ميرزا	ابوطالب	در	اين	ســاقی	نامه	دو	
حکايت	تاريخی	را	نقل	می	کند:	در	
نخستين	حکايت	او	اشاره	می	کند	
که	جعفرقلی	از	جانب	شاه	سليمان	
سمت	بيگلربيگی	يافته	و	با	عدل	و	
داد	و	شوکت	فراوان	حکم	می	راند.	
سلطان	ســليمان	در	سفر	خود	به	
استرآباد	نظر	مردم	را	درباره	رفتار	و	
جويا	 جعفرقلی	 حکمرانی	 شيوه	ی	
می	شود	تا	دريابد	آيا	او	به	عدل	رفتار	
کرده	است؟	در	پاســخ	مردم	نيز	با	
اظهار	خشنودی	از	امارت	جعفرقلی	
به	عدل	و	داد	وی	گواهی	می	دهند.	
در	دومين	حکايت	ماجرای	شــکار	
گوزن	در	مازندران	توسط	شاه	سليمان	
وصف	شده	که	در	ضمن	داستان	شاعر	

ممدوح	خود	را	مدح	می	کند.

ابوطالب	فندرسکی	اديب	و	شاعر	دوره	ی	
رواج	ســبك	هندی	)اصفهانی(	اســت.	
منظومه	های	وی	از	جمله	ساقی	نامه	نيز	در	
ترکيب	سازی،	آوردن	ترکيب	های	اضافی	
نازک	انديشــی	 خيال	پردازی،	 وصفی،	 و	
و	کاربــرد	واژه	هــا	و	ترکيب	هايی	که	از	
زبان	مــردم	کوچه	و	بازار	گرفته	شــده	
متأثــر	از	ويژگی	هــای	ســبك	هندی	
است.	فندرســکی	در	رساله	بيان	بديع	ـ	
که	يکی	از	دو	رســاله	ی	فارسی	وی	در	
علوم	بالغی	است	ـ	سروده	ها	و	قطعات	
نثــر	لطيف	و	بديع	خود	را	از	منظومه	ها	و	
ديگر	آثارش	شــاهد	آورده	است.	بديهی	
اســت	وی	کوشــيده	به	بهترين	ابيات	
خود	در	اين	رســاله	استشهاد	کند.	او	در	
آرايه	های	بالغــی	گوناگون	در	 توضيح		
چهل	و	نه	موضع	از	ابيات	ساقی	نامه	بهره	
گرفته	است.	چهل	و	دو	بار	به	صراحت	از	
ســاقی	نامه	نام	برده	و	در	هفت	موضع	به	

ساقی	نامه	اشاره	نکرده	است.
اما	خود	ساقی	نامه	سرايی	نيز	حائز	اهميت	
اســت:	ســاقی	نامه	از	انواع	شعر	غنايی	

اســت	که	معمواًل	در	قالب	مثنوی	و	به	
بحر	متقارب	مثمــن	مقصور	يا	محذوف	
ســروده	شده	است.	ســاقی	نامه	معمواًل	
خطاب	به	ســاقی	و	ُمغّنی	است	و	در	آن،	
شاعر	گذر	سريع	عمر	و	ناپايداری	دنيا	و	
جفای	روزگار	را	گوشزد	می	کند	و	خواننده	
را	به	اغتنــام	فرصت	و	دريافتن	دم	اندرز	
می	دهد.	ساقی	نامه	ها	از	گونه	های	لطيف	
شعر	فارسی	محســوب	می	شوند	که	در	
بيشــتر	آن	ها	شاعر	به	تصوير	آرمان	شهر	
خود	می	پــردازد.	در	اين	ســاقی	نامه	ها	
می	توان	با	بعضی	از	شــرايط	تاريخی	و	

اجتماعی	عصر	شاعر	آشنا	شد.
شــاعر	يا	مؤلــف	مجموعه	شــرح	حال	
گرانسنگی	دارد:	ميرزا	ابوطالب	فندرسکی	
فرزنــد	ميرزابيك	از	عالمــان	و	اديبان	
دوره	ی	صفويه	اســت،	بــا	آن	که	ميرزا	
ابوطالــب	از	مؤلفان	پــرکار	اين	دوره	به	
شــمار	می	آيد	و	کارنامه	پرباری	از	خود	
برجای	گذاشــته	اّمــا	از	دقايق	احوال	و	
زندگانی	وی	اطالع	زيادی	در	دســترس	
نيست.	زمان	والدتش	معلوم	نيست	و	در	
تاريخ	درگذشــتش	اختالف	است.	زمان	
درگذشت	ابوطالب	را	1100،	بعد	
از	1107	و	1124	ق	نوشته	اند.	
ميــرزا	 دختــرزاده	 ابوطالــب	
ابوالقاســم	فندرســکی	)1050	
ـ	950	ق(	فيلســوف	و	حکيــم	
مشهور	دوره	صفوی	است	که	در	
دوره	ی	شاه	عباس	اول	می	زيست	
و	مرتبه	ای	بلند	در	ميان	اهل	علم	
و	فضل	و	ادب	داشــت.	اجداد	او	
از	سادات	و	علويانی	بودند	که	در	
سده	های	ســوم	و	چهارم	هجری	
به	ايران	آمدند	و	در	طبرســتان	و	
گرگان	ساکن	شــده	اند.	آن	ها	به	
سبب	سيادت	خود	در	ميان	مردم	
و	همواره	 داشتند	 ويژه	ای	 جايگاه	

تکريم	می	شدند.
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ايـــن	کتـــاب	شـــرح	حـــال	فيلســـوفان	اصفهانـــی	از	
دوران	باســـتان	تـــا	روزگار	معاصـــر	اســـت.	شـــايد	در	

ابتـــدا	ايـــن	اثـــر	اثـــری	
علمـــی	بـــه	حســـاب	
نيايـــد	و	چنيـــن	بـــه	
ـــا	از	 ـــه	تنه ـــد	ک ـــر	آي نظ
ـــز	 ـــی	حائ ـــه	ی	تاريخ جنب
ـــه	 ـــا	ب ـــت.	ام ـــت	اس اهمي
واقـــع	چنيـــن	نيســـت.

امـــروزه	سرگذشـــت	نگاری	در	غـــرب	بـــه	صـــورت	
گســـترده	دنبـــال	می	شـــود	ولـــی	در	کشـــور	خودمـــان	
ايـــران	کـــه	مهـــد	تذکره	نويســـان	بـــزرگ	بـــوده	اســـت	
ـــت	 ـــت	اس ـــود.	درس ـــته	می	ش ـــت	آن	کاس ـــر	روز	از	اهمي ه
ـــان	 ـــه	نش ـــمندان	توج ـــه	های	دانش ـــه	انديش ـــد	ب ـــه	باي ک
ــم	 ــه	نمی	دانيـ ــت	کـ ــرم	نيسـ ــا	را	شـ ــا	مـ ــی	آيـ داد	ولـ
ــا	بـــه	خـــاک	رفتـــه،	ميرفندرســـکی	 ميردامـــاد	در	کجـ
در	چـــه	ســـالی	چشـــم	بـــه	جهـــان	گشـــوده	و	خانـــه	
مالصـــدار	کجـــا	بوده اســـت؟	همـــواره	چنديـــن	تاريـــخ	
ـــم	و	 ـــت	داري ـــان	در	دس ـــال	مرگ	بزرگانم ـــون	از	س گوناگ

ــم. ــی	بی	خبريـ ــمندان	ايرانـ ــگاه	انديشـ از	درسـ
ـــر	 ـــاز	فق ـــت	ب ـــده	اس ـــل	ش ـــه	حاص ـــرفت	هايی	ک ـــا	پيش ب

تاريخ	نـــگاری	در	کشـــورمان	
ــت.	 ــم	آزار	اسـ ــيار	چشـ بسـ
اينترنتـــی	 پايـــگاه	 در	
يـــك	 از	 دانشـــگاه	ها	
بيوگرافـــی	کامـــل	از	گـــروه	
کـــه	از	ســـابقه	و	پايه	گـــذار	
ــش	 ــرح	حال	اعضايـ آن	و	شـ
بگويـــد	خبـــری	نيســـت.	
شـــگفتا	کـــه	دســـت	يابی	
پايه	گـــذاری	 تاريـــخ	 بـــه	
ــيار	 ــز	بسـ ــخ	نيـ ــروه	تاريـ گـ

ــت! ــوار	اسـ دشـ
در	هـــر	حـــال،	الزم	اســـت	
بدانيـــم	کـــه	در	ايـــن	کتـــاب	
ــروف	 ــاس	حـ ــر	اسـ ــا	بـ نام	هـ
الفبـــا	مرتـــب	نشـــده	اند	بلکـــه	
ـــدم	و	تأخـــر	تاريخـــی	مـــالک	 تق

ـــت	 ـــيده	اس ـــف	کوش ـــت.	مؤل ـــا	اس ـــر	نام	ه ـــدم	و	تأخ تق
ـــر	 ـــی	اگ ـــان	را	حت ـــا	اصفه ـــپاهان	ي ـــوفان	س ـــا	فيلس ت
گذشـــته	 بســـيار	 ادوار	 از	
باشـــند	از	قلـــم	نينـــدازد.	
او	همچنيـــن	در	بســـياری	
مقدمه	هايـــی	 مـــوارد	 از	
ـــب	 ـــر	کت ـــوفان	ب ـــه	فيلس ک
را	 نگاشـــته	اند	 ديگـــران	
ـــی	مســـتقل	 ـــوان	کتاب ـــه	عن ب
از	مقدمه	نويـــس	نـــام	می	بـــرد	کـــه	بـــه	نظـــر	صحيـــح	
اســـت	چـــرا	کـــه	گاهـــی	مقدمـــه	ای	ارزشـــمند	بيـــش	از	

ــت	دارد. ــاب	اهميـ ــود	کتـ خـ
اهميـــت	فيلســـوفان	اصفهـــان	هنگامـــی	فهـــم	خواهـــد	
ــه	 ــان	کـ ــفی	اصفهـ ــب	فلسـ ــت	مکتـ ــه	اهميـ ــد	کـ شـ
ــت	 ــفه	اسـ ــن	فالسـ ــفی	ايـ ــه	ی	فلسـ ــل	انديشـ حاصـ
را	بدانيـــم:	مکتـــب	فلســـفی	اصفهـــان	اصطالحـــی	
ـــزد	پژوهشـــگران	عرصـــه	ی	مطالعـــات	ســـنت	 مســـتحدث	ن
ـــری،	 ـــم	اســـالم	اســـت.	نشـــاط	فک ـــی	عال ـــی	و	عرفان ِحَکم
رونـــق	حوزه	هـــای	درســـی،	جامعيـــت،	تلفيـــق	مشـــارب	
گوناگـــون	فکـــری	در	عيـــن	خالقيـــت	و	نـــوآوری،	
جمـــع	ميـــان	عقالنيـــت	و	معنويـــت،	پاســـخ	گويی	بـــه	
پرســـش	های	روز	و	مهم	تـــر	از	
ــی	 ــه	ی	آموزه	هايـ ــه	عرضـ همـ
ـــيعی،	 ـــاور	ش ـــده	از	روح	و	ب برآم
رويـــداد	بزرگـــی	بـــود	کـــه	
حاصـــل	آن	بـــه	تعبيـــر	برخـــی	
ــت	 ــر	حکمـ ــان	معاصـ از	محققـ
ــن	 ــت.	ايـ ــيع	اسـ ــوی	تشـ معنـ
فکـــری،	 نويـــن	 شـــيوه	ی	
ـــرآن	 ـــن	ق ـــه	مت ـــژه	ب ـــی	وي توجه
کريـــم	و	روايـــات	و	ادعيـــه	ی	
ديـــن	 پيشـــوايان	 از	 مأثـــوره	
داشـــت	کـــه	بـــا	بهره	گيـــری	از	
ـــود	 ـــالء	موج ـــت	خ ـــل	توانس تأوي
دوران	 اســـالمی	 حکمـــت	 در	
ــی	 ــه	خوبـ ــود	را	بـ ــش	از	خـ پيـ

جبـــران	کنـــد.

دیدار با

 فيلسوفان سپاهان
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کتـاب	سـخن	ابـن	سـينا	و	بيـان	بهمنيـار	بـه	قلـم	دکتـر	
غالمحسـين	ابراهيمـی	دينانی	به	همت	مؤسسـه	پژوهشـی	
حکمـت	و	فلسـفه	ايران	منتشـر	شـد.	در	مقدمه	ايـن	کتاب،	
مؤلـف	ضمـن	بيـان	ارزش	واالی	ابن سـينا	در	فلسـفه،	بـه	
تفـاوت	او	بـا	ارسـطو	اشـاره	کـرده	و	بيـان	نمـوده	کـه	بـه	
شـمار	آوردن	وی	بـه	عنـوان	يکـی	از	شـارحان	ارسـطو	بـه	
دور	از	انصـاف	اسـت	و	کتـاب	االنصـاف	را	کـه	در	حملـه	
مسـعود	غزنـوی	از	بيـن	رفته	امـا	به	مفـاد	آن	در	کتب	ديگر	
ابن سـينا	مثـل	المباحثـات	اشـاره	شـده،	نمونـه	ايـن	ادعـا	
دانسته اسـت.	ايـن	کتـاب	را	بـه	همـراه	آثـاری	مثـل	مقدمه	
حکمت	المشـرقيين	دليل	بر	رويکرد	شـرقی	وی	به	حسـاب	

آورده	اسـت.
شـيخ	الرئيـس	نـه	تنهـا	فيلسـوف	ارسـطويی	به	شـمار	نرفته	
و	دارای	سيسـتم	فکری	مسـتقل	اسـت	بلکه	تفکر	او	شـرقی	
دانسـته	شـده	و	چـون	دليلی	مبنی	بـر	آشـنايی	وی	با	مکاتب	
فکـری	شـرقی	غيرايرانـی	وجـود	نـدارد،	تفکـر	شـرقی	او،	
خسـروانی	اسـت.	در	ادامـه،	بـه	صـورت	خالصـه	بـه	بيـان	
اهـّم	مطالـب	فلسـفه	ابن سـينا	پرداختـه	و	سـپس	کتـب	و	
شـاگردان	او	را	معرفـی	کـرده؛	در	نهايـت،	بهمنيار	بـه	عنوان	
برجسـته ترين	شـاگرد	وی	شـناخته	شـده	که	مؤلف،	البته	اثر	
او	يعنـی	التحصيـل	را	بيـان	انديشـه های	اسـتادش	می	دانـد.		

دکتـر	دينانـی	درباره	ايـن	کتاب	
چنين	نگاشـته:	»کتاب	التحصيل	
از	جهـت	مضمـون	و	محتـوا	بـه	
کتـاب	المباحثات	بسـيار	نزديك	
کـه	می تـوان	 جايـی	 تـا	 اسـت	
گفـت	سـخن	ابن سـينا	در	بيـان	
بهمنيار	واضح	و	آشـکار	می	شـود	
و	البتـه	اين	چيزی	نيسـت	که	دور	
از	انتظـار	باشـد	زيـرا	انديشـه های	
يك	شـاگرد	هميشه	نشـان دهنده	
بـه	 او	 اسـتاد	 ايده هـای	 و	 افـکار	
شـمار	می آيـد.	يك	شـاگرد	اگرچه	
برخـالف	 گاهـی	 اسـت	 ممکـن	
انديشـه های	اسـتاد	خـود	موضـع	
بگيـرد	ولی	حتـی	زمانـی	که	يك	
انديشـه های	 برخـالف	 شـاگرد	
اسـتاد	خـود	سـخن	می گويـد	بـه	

آسـانی	می تـوان	بـه	ميـزان	اثرپذيری	از	انديشـه های	اسـتاد	
پی بـرد.	بهمنيـار	چنـان	شـيفته	اسـتاد	خـود	بـود	که	بـه	آثار	
ايـن	 ولـی	 نداشـت	 چندانـی	 التفـات	 او	 از	 پيـش	 فالسـفه	
شـيفتگی	به	اسـتقالل	فکـری	او	لطمه	وارد	نساخته اسـت.	او	
فيلسـوفی	آزادانديش	اسـت	کـه	همواره	از	روی	تأمل	سـخن	
می گويـد.	بهمنيـار	با	همـه	احترامی	کـه	برای	ابن سـينا	قائل	
اسـت	در	برخـی	موارد	بـا	انديشـه های	وی	همراهی	نـدارد	و	
نظـر	ويـژه	خويش	را	ابـراز	مـی دارد.	او	در	عين	اينکـه	به	آثار	
ابن سـينا	احاطـه	کامـل	دارد	و	بـا	عبـارات	و	جمله هـای	ايـن	
آثـار	سـخت	مأنـوس	اسـت،	طـرز	تفکر	و	بيـان	ويژه	خـود	را	
دارد.	ترديـدی	نمی توان	داشـت	که	بهمنيار	شـاگرد	ابن سـينا	
بـوده	و	از	اسـتاد	خـود	سـخت	اثر	پذيرفته	اسـت	ولـی	همان	
گونـه	که	يـادآور	شـديم	در	مقام	يـك	فيلسـوف،	بيان	خاص	

دارد	و	بيـان	او	غيـر	از	سـخن	ابن سيناسـت.«
و	 ادراک	 از:	جايگاه	 دارد	که	عبارتند	 اين	کتاب	هفده	فصل	
شناخت	در	انديشه	ابن	سينا،	صرف	حقيقت	يا	حقيقت	صرف،	
آيا	 نمی بيند،	 را	 خودش	 اما	 می بيند	 را	 ديدنی ها	 همه	 چشم	
می توانيم	بدون	تخيل	تعقل	کنيم؟،	آيا	ادراک	زمان	در	خود	
ديگری	 چيز	 عقلی	 ادراک	 جز	 عقل	 می پذيرد؟،	 انجام	 زمان	
معقول	 موجود	 يا	 است	 موجود	 تعالی	 حق	 معقول	 نيست،	
اوست؟،	علم	به	شیء	از	طريق	اسباب	آن	کلی	است،	در	نظر	
ابن	سينا	جسم	فقط	شرط	وجود	
از	 غير	 می رود،	 شمار	 به	 نفس	
نيست	 واحدی	 هيچ	 يگانه	 حق	
مگر	اينکه	در	آن	وجهی	از	کثرت	
هست،	قوی ترين	و	ضعيف ترين	
در	 مشترک	 مبدأ	 اثبات	 موجود،	
نيست،	 امکان پذير	 طبيعی	 علوم	
تفاوت	ميان	مشاهده	و	يقين،	آيا	
شوق	همان	ادراک	است؟،	تفاوت	
ميان	کل	و	کلی،	لوازم	يا	صفات؟،	
جز	ماده	چيز	ديگری	مانع	تعقل	

نيست.
اين	کتاب	در	2000	نسخه	و	به	
قيمت	15000	تومان	به	بازار	نشر	

عرضه	شده است.

سخن ابن سينا 

و بيان بهــمنيار
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موضــوع	اين	کتاب	مســائلی	اســت	
پيرامــون	مبــدأ	و	معــاد	که	توســط	
فيلســوفان	پيش	از	مالصدرا	در	ميان	
مطرح	 غيرمسلمان	 و	 مسلمان	 فالسفه	
بوده	است.	يکی	از	بزرگ		ترين	اشخاص	
متفّکــر	و	تاثيرگذار	ادوار	حکمت	بدون	
شــك	حکيم	بزرگ	و	عارف	ســترگ	
شــيرازی	 صدرالمتالّهين	 آخوند	 موالنا	
قّدس	ســره	می	باشــد	که	با	تأســيس	
حکمت	عاليه		متعاليه	اثری	بس	شگرف	
و	در	خور	توجه	به	وجود	آورد	که	تاکنون	
مورد	نظر	اصحــاب	علم	و	معرفت	بوده	
است.	البته	حکمت	متعاليه	در	اواخر	قرن	
دوازدهــم	و	بعد	از	ماّلعلی	نوری	بود	که	

نزد	همگان	شهرت	يافت.
يکی	از	مهم	ترين	آثار	مالصدرا	کتاب	الحکمة	

حاوی	مســائل	مبدأ	و	معاد	در	دو	مشرق	است.	اگر	العرشــية	می	باشــد	که	
نتوان	گفت	که	اين	آخرين	تأليف	اوست	به	يقين	آخرين	اثر	تمام	وی	می	باشد؛	
در	ديگر	کتب	آخوند	نامی	از	اين	کتاب	به	ميان	نيامده،	تنها	در	حاشــيه	الهيات	
شــفا	يك	بار	ذکری	از	اين	کتاب	شده است.	با	توجه	به	آنچه	مشهور	است	که	
مرحوم	مصّنف	کتب	خود	را	در	عرض	همديگر	می	نوشــته	است	می	شود	گفت	
الحکمة	العرشــية	و	حاشيه	الهيات	شفا	در	عرض	هم	تحرير	می	شده	لکن	يکی	
تمام	می	شــود	و	ديگری	ناقص	می	ماند.	اما	مالهادی	ســبزواری	اين	کتاب	را	

آخرين	اثر	مالصدرا	دانسته	است.	
مالصدرا	در	اين	کتاب	بر	خالف	آنچه	مشــهور	اســت	و	بر	خالف	ابن	عربی	
خلــود	در	عذاب	را	پذيرفته	و	اذعان	می	کند.	اين	کتاب	توســط	مالعلی	نوری	
)علی	بن	جمشــيد	اصفهانی(	که	از	شاگردان	آقا	محمد	بيدآبادی	است	حاشيه	
خورده اســت؛	و	در	نهايت	توسط	محمد	اســماعيل	بن	سميع	اصفهانی	که	به	
واحدالعين	شــهرت	داشــته	شرح	داده	شده	است	که	ايشــان	استاد	مالهادی	

سبزواری	بوده	اند.	
هانری	کربن	فرانســوی	در	مقدمه	فارسی	خود	بر	مشاعر	جمالتی	در	حمايت	
از	شــيخ	احمد	احسائی	به	اين	قرار	می	نويســد:	»در	بخش	فرانسوی	به	شرح	
شــيخ	احمد	احسائی	که	اثری	عميق	و	ارزنده	اســت	توجه	بيشتری	کرده	ايم.	
متأســفانه	غالب	مردم	بر	شرح	و	قضاوت	ســطحی	ماّل	اسماعيل	درباره	شيخ	

احمد	احسائی	واقف	اند	ولی	از	شرح	ارزنده	شيخ	احمد	اطالع	ندارند.«	

شرح الحکمة العرشيه
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جریان های فکری

حـوزه	 فکـری	 »جريان هـای	 کتـاب	
علميـه	اصفهـان«	بـا	تاکيـد	بـر	مسـأله	
امامت	در	سـده	اخيـر	به	قلم	محمدجعفر	
رضايـی	اسـت.	نويسـنده	اين	کتـاب	در	
اثـر	آورده اسـت:		نزديـك	 ايـن	 مقدمـه	
بـه	ده	سـال	پيـش	هنگامی	کـه	کتابی	
بـا	عنـوان	تخـت	فـوالد	تجديـد	چـاپ	
شـد	بـه	دليـل	ارتبـاط	کتـاب	بـا	سـيد	
محمدباقـر	درچه ای	از	علمـای	اصفهان	
و	اسـتاد	آيـت اهلل	بروجـردی	و	همچنين	
را	 آن	 اسـتادانم	 از	 يکـی	 توصيـه	 بـه	
مطالعـه	کـردم،	در	ايـن	کتـاب	نظراتـی	
بـه	ايـن	عالـم	امامی	منتسـب	شـده بود	
کـه	بـه	بخشـی	از	رفتـار	و	اعتقـادات	
خـرده	 اماميـه	 جوامـع	 در	 مرسـوم	
شـفاعت،	 ماننـد	 اعتقاداتـی	 می	گرفـت	
امـام	 علـم	 تکوينـی،	 واليـت	 توسـل،	
و	محـدوده	آن	در	ايـن	نوشـته	بـه	نقـد	

شـده بود. کشـيده	
بـرای	 شـروعی	 نقطـه	 کتـاب	 ايـن	
جسـتجو	دربـاره	ايـن	عالم	بزرگوار	شـد.	
کمـی	بعـد	نقدی	بر	اين	کتـاب	در	کتاب	
سـتاره ای	از	شـرق	کـه	نوشـته	يکـی	از	
افـراد	خانـدان	سـيد	محمدباقـر	درچه ای	
بـود	مطالعـه	کردم.	با	مطالعه	شـخصيت	
و	نظـرات	ضـد	و	نقيـض	دربـاره	آيت اهلل	
درچـه ای	بـا	جريان هـای	مهـم	در	حوزه	
اصفهـان	در	سـده	اخير	آشناشـدم؛	کتاب	
سـياحت	شـرق	و	از	همه	بيشـتر	سخنان	
اسـتاد	همايـی	کـه	بـه	حق	نوشـته های	
ايشـان	دربـاره	آن	دوران	تاريخـی	کـه	
سـرمايه ای	گرانبـار	اسـت	در	کتابهايـی	
ماننـد	تاريـخ	اصفهـان	و	مقدمـه	ديـوان	
طـرب،	ابعـاد	ايـن	جريان هـا	را	روشـنتر	
کردنـد	بـا	ايـن	حـال	هـر	آنچـه	در	اين	
کتابهـا	مطـرح	بـود	بيشـتر	گزارش هايی	
ايـن	 آثـار	 بـه	 غيرمسـتند	 و	 تاريخـی	
کـه	 ايـن	 بـر	 افـزون	 بـود،	 جريان هـا	
مخالفـی	 و	 متفـاوت	 ديدگاه هـای	 گاه	
دربـاره	ايـن	جريان هـا	و	نظـرات	آنهـا	
ارائـه	مي شـد.	از	ايـن	رو	راسـتی آزمايی	

حوزه 

علميه 

اصفهان
ايـن	سـخنان	تنهـا	در	صورتـی	ممکـن	
مسـتند	 تحقيقـی	 و	 مطالعـه	 کـه	 بـود	
بـه	نوشـته ها	و	مکتوبـات	هـر	کـدام	از	
جريان هـا	انجام	می شـد	و	ايـن	پژوهش	
ايـن	 دقيق تـر	 کشـف	 بـرای	 تالشـی	
از	رهگـذر	متـون	 جريان هـای	فکـری	
موجـود	از	عالمـان	سـده	اخيـر	اصفهان	
اسـت	بـرای	فهـم	دقيقتر	ايـن	جريان ها	

و	پيشـينه	آنهـا.
حـوزه	 تاريـخ	 بـه	 نخسـت	 فصـل	 در	
اصفهـان	و	حوزه هـای	مختلـف	فکـری	
عرفـان،		 حکمـت،	 فلسـفه،	 ماننـد	 آن	
تصـوف،	فقـه	و	کالم	پرداختـه	اسـت.	
بـه	 نيـز	 مـوارد	 ايـن	 از	 کـدام	 هـر	 در	
آنهـا	 پيـروان	 و	 درونـی	 گرايش هـای	
در	 اشـاره	شده اسـت.	 معاصـر	 دوره	 تـا	
فصـل	دوم	بـه	طـور	مختصـر	برخـی	از	
آوردگاه هـای	فکـری	مرتبـط	بـا	امامت	تا	
دوره	معاصـر	بيان	شده اسـت،	از	جمله	آنها	

می تـوان	بـه	برخوردهای	
شيـــخ	 بـا	 مختلــف	
احمـد	احسـايی،	تجلی	
و	 غاليانـه	 تفکـر	 دو	
ضدغلـو،	معجزه سـازی	
بـه	 امـام زاده ای	 بـرای	
نـام	هـارون،	واليـت	و	
مواضـع	مختلف	علمای	
ايـن	شـهر	نسـبت	بـه	
آن	اشـاره	شده اسـت.	در	
فصـل	سـوم	از	رهگـذر	
مســـائل	مربـــوط	بـه	
علـم	 واليـت،	 امامـت،	
امـام،	شـفاعت	و	توسـل	
جريــان شنــاســـی	 به	
عالمـان	حـوزه	اصفهـان	
پرداخته اسـت.	نسـبت	به	

محدوديـت	زمانی	نيز	سـعی	شده اسـت	
کـه	 شـود	 بررسـی	 عالمانـی	 ديـدگاه	
اخيـر	 تاريـخ	وفاتشـان	در	صـد	سـال	
يعنـی	از	دوره	سـيد	محمدباقر	درچه ای	
در	 امـا	 اسـت	 معاصـر	 دوره	 تـا	 	1342
بعضـی	مـوارد	بـا	توجـه	بـه	ضروريات	
نظـرات	 يـا	 عالـم	 آن	 شـهرت	 ماننـد	
خـاص	او	نزديـك	بـه	ده	سـال	قبـل	از	
ايـن	تاريـخ	را	نيـز	بررسـی	کرديم	يعنی	

از	سـال	1320	بـه	بعـد.
ايـن	اثر	بـه	کتابت	محمدجعفـر	رضايی	
همـت	 بـه	 تومـان	 	9000 بهـای	 بـه	
مؤسسـه	پژوهشـی	حکمـت	و	فلسـفه	
ايـران	راهـی	بـازار	نشـر	شده اسـت.
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تهذیب المنطق
مولف کتاب: سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی

شارح: عبدالرزاق الهیجی

تصحیح: دکرت مرتضی حاج حسینی

اگر	 نباشد	 بيراه	 پر	 شــايد	
گفتــه	شــود	ايــن	کتاب	
معتبر	 متن	هــای	 از	 يکی	
در	آمــوزش	دانش	منطق	
در	 اســالمی	 دورة	 در	
جهــان	اســالم	و	حتــی	
امروز،	به	ويــژه	در	ايران،	
بوده	اســت،	اين	کتاب	در	
اصل	در	دو	بخش	نوشــته	
بخش	 تنظيم	شده	است.	 و	
بيشــتر	 که	 آن	 نخســت	
رايج	و	آوازه	دار	شده	اســت	
ايــران،	عراق،	 بارها	در	 و	
افغانستان،	 پاکستان،	 هند،	
مصــر	و	ترکيه	بــه	چاپ	
رسيده	اســت	همان	چيزی	
به	 کتاب	 آوازة	 که	 اســت	
جهت	آن	است؛	ولی	بخش	
را	حاجــی	خليفه،	 دومش	
مختصر	شــده	ای	از	کتاب	
مقاصد،	تأليف	خود	تفتازانی	
دانسته	اســت.	مقاصــد	از	
تأليف	های	تفتازانی	اســت	
که	در	مابعدالطبيعه	و	کالم	
نوشته	شده	است.	نام	کتاب	
در	اصل	تهذيب	المنطق	و	
الکالم	بوده	است	که	امروزه	
بخــش	کالم	آن	مطلــب	
تحفه	ای	برای	ارائه	در	اين	

روزگار	
نــدارد،	هــر	چنــد	

کتاب	 مانــدگاری	کل	 و	 به	آوازه	داری	
واسطة	همان	بخش	نخست	اش	می	باشد.

تأليف	ايــن	کتاب،	يعنی	تهذيــب	المنطق	و	الکالم،	
به	بهتريــن	وجه	جايگاه	مؤلف	را	در	کوشــش	برای	
نگهداری	نوشــته	های	پيش	از	يــورش	مغول	که	با	
شرح	نويسی	و	يا	استنساخ	می	کوشيدند	آن	نوشته	های	
بر	جای	مانده	و	يــك	از	صد	را	حفظ	کرده	و	از	خطر	
نابودی	نجات	دهند،	نشــان	می	دهد.	نويسنده	که	از	
شانزده	سالگی	به	کار	مهم	خود	بوده	است	نوشتن	اين	
کتــاب	را	در	ماه	رجب	از	ســال	789	ه.	ق.	به	پايان	

رسانده	است.	
برگــزاری	 مناســبت	 بــه	
همايــش	بين	اللملی	مکتب	
سال	 در	 اصفهان	 فلســفی	
گذشــته	اين	رســالة	مهم	
پيش	 ديگــر	 بــار	 منطقی	
کشــيده	شــد	و	اين	بار	به	
دکتر	مرتضی	 توانای	 دست	
حاج	حســينی	استاد	منطق	
چونان	 اصفهان	 دانشــگاه	
متنی	وابسته	به	اين	مکتب،	
شــرحی	 همراه	 و	 تصحيح	
فارســی	بــه	قلــم	حکيم	
الهيجی	 عبدالرزاق	 فرزانه	
که	در	قــرن	يازدهم،	زمان	
است	 صفويان،	می	زيســته	
پژوهشی	 موسســة	 توسط	
حکمت	و	فلســفه	در	قالب	
يك	کتاب،	بدون	ترجمه	ای	
فارسی	از	خود	آن،	به	چاپ	

رسيده	است.
از	بخــش	اول	اســت	که	
شــده،	 متعددی	 چاپ	های	
بارهای	بار	شــرح	شده	و	بر	
گوناگون	 حاشــيه	های	 آن	
نوشــته	شده	است.	از	همين	
بخش	است	که	ترجمه	های	
گوناگونی	به	عمل	آمده	است،	
به	ويژه	به	زبان	فارســی،	و	
البته	به	ديگــر	زبان	ها	نيز.	
خود	مؤلــف	کتاب	را	چنين	
غايه	 »هذا	 می	کند:	 معرفی	
تهذيب	الــکالم	فی	تحرير	
الذريعه«	 الکالم.	 و	 المنطق	
علت	ناموری	تهذيب	منطق	
را	در	بهتريــن	متن	منطق	
دانسته	اســت	که	 آن	 بودن	
ميان	ُسنيان	و	شيعيان	نامور	
می	باشد	به	همين	جهت	بر	
و	حاشيه	های	 آن	شــرح	ها	
شده	است.	 نوشته	 گوناگون	
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ايــن	کتاب	تهذيب	اســت	
يعنی	به	جهت	مهذب	بودن،	
از	حشــو	و	زوائد	و	تکرار	به	
دور	و	مباحث	مختلف	دانش	
منطق	در	آن	بيان	شده	است.	
چنيــن	می	نمايــد	راهنمای	
نويســنده	در	انجام	اين	کار	
اصــل	 نــه	 روزگار	 آن	 در	
امروزه	پذيرفتــه	شــدة	اُکام	
باشــد	 بوده	 بيان	 ايــن	 که	
کــه	تعريف	بايد	َقــّل	و	َدّل	
باشــد؛	اگرچــه	زمانه	بيش	
از	هــر	راهنمايی	او	را	حکم	
می	داده	باشــد.	آن	در	دانش	
منطق	ارســطويی	چونان	ُدّر	
اســت	در	دريــا	و	اين	نکته	
را	از	همــان	زمان	نوشــتن	
کتاب	کنونــی	منطق	خوانان	
نيکی	 به	 منطق	نويســان	 و	
جهت	 همين	 به	 فهميده	اند.	
بــه	تهذيب	در	 رويکــردن	
گذشــته	و	حتی	امروز	بسيار	

زياد	بوده	است.
تفتازانـی	در	مقدمـة	تهذيب	
کتـاب	 »ايـن	 می	گويـد:	
بـرای	 درسـنامه	 چونـان	 را	
پسـرم،	حبيب	اهلل،	کـه	همنام	
پيامبر	است	نوشتم«.	داستانی	
پـرآوازه	دربـارة	اين	کتـاب	بر	
زبان	هـا	جاری	بوده	اسـت	که	
می	گويـد	سـعدالدين	تفتازانی	
پس	از	نوشـتن	کتاب	تهذيب	
منطـق	و	کالم	مدعی	شـده	
بـود	هرکـس	بتوانـد،	بـدون	
بيـان،	 معنـای	 تغييـردادن	
ايـن	 از	 عبارتـی	 از	 واژه	ای	
کتـاب	را	حـذف	کنـد	يـا	آن	
را	دگـر	کنـد	مـن	در	ازاء	هر	
واژه	کـه	او	بتوانـد	تغيير	دهد	
صـد	درهـم	زر	بـه	او	جايـزه	
خواهـم	داد.	و	همواره	چنين	

القـا	شـده	کـه	گويـا	کسـی	موفق	بـه	انجام	ايـن	کار	
و	در	نتيجـه	گرفتـن	صـد	درهم	زر	نشـده	باشـد.	اين	
رويـه	ای	بوده	اسـت	کـه	به	ويژه	مشـاييان	در	گذشـته	
سـخت	بـدان	پايبنـد	بوده	انـد،	يعنـی	درس	بايـد	بـه	
متـن	نوشـتاری	بسـيار	نزديـك	باشـد؛	چـون	آن	بـر	
پايـة	متـن	اسـت	و	ايشـان	بـر	ايـن	بـاور	بوده	اند	که	
بايـد	کـه	چنيـن	باشـد؛	و	چـون	خـود	متـن	بايسـت	
کـه	دقيـق	و	نزديـك	بـه	حقيقـت	بـه	دسـت	توانای	
يـك	داننـده	و	اسـتاد	يا	حکيـم	بی	همانند	شده	باشـد	
کـه	صالحيـت	گفتـن	از	حقيقـت	بـه	طور	کلـی	و	يا	
حقيقـت	در	آن	دانـش	بـه	خصـوص	را	داشـته	باشـد.
اگـر	حواشـی	يـزدی	را	کـه	در	واقـع	شـرح	تهذيـب	
منطـق	می	باشـد	بـه	حسـاب	بياوريـم	بالـغ	بـر	صـد	
شـرح	و	حاشيه	و	شـرِح	شـرح،	برای	تهذيب	می	توان	
همـان	 کـه	 يـزدی	 نوشـتة	 يـا	 کتـاب	 داد.	 نشـان	
»حاشـية	مالعبداهلل«	اسـت	اگرچه	حاشـيه	ای	اسـت	
بـر	ايـن	کتاب	و	حتـی	بدين	نـام	نامور	می	باشـد	ولی	
خـود	هويتـی	مسـتقل	دارد	چرا	کـه	آن	بسـيار	نامدار	
نـزد	اهـل	دانـش	منطـق	می	باشـد.	حتـی	بخشـی	از	
آوازه	منـدی	تهذيـب	بـه	جهـت	آوازة	هميـن	حاشـيه	
اسـت.	حتـی	ايـن	نامهـا	را	بـدان	داده	انـد:	مطلـق،	
الحاشـيه،	يـا	حاشـيه،	بـه	طـور	مطلـق؛	در	حالی	که	
از	اول	چنيـن	نيتـی	در	ميـان	نبوده	اسـت	و	آن	يـك	
نـام	عام	قصـدی	بوده	اسـت.	نجم	الديـن	مالعبداهلل	
يـزدی	در	زمـان	پادشـاهی	شـاه	تهماسـب	صفـوی	
بـرای	تفسـير	و	بيـان	تهذيـب	منطـق	ايـن	حاشـيه	
را	نگاشته	اسـت	و	آنچنـان	دقيـق	و	کامـل	بـوده	کـه	
در	ايـران	و	هنـد	ايـن	حاشـيه	بـر	آن	کتـاب	بيشـتر	
از	خـود	کتـاب	شـريف	تهذيـب	منطق	کتاب	درسـی	
گشته	اسـت.	ايـن	رويکـردن	بـه	حاشـيه	مـال	عبداهلل	
يـزدی	تـا	بدانجـا	ادامـه	يافـت	که	حتـی	دربـارة	آن	
گفتـه	انـد:	توهمـت	آيات	لهـا	فعرفتهـا/	لسـته	اعوام	

و	ذوالعـام	سـابع.	
حاشـية	مالعبـداهلل	در	ايـران،	عـراق،	هندوسـتان	و	
پاکسـتان	در	حوزه	هـای	درسـی	قديـم	هنـوز	نيـز	به	
عنوان	نخسـتين	کتـاب	در	نظر	آوردنـی	در	منطق	در	
نگريسته	شـده	و	بـرای	تدريـس	پذيرفته	شـده	و	هنوز	
نيز	می	شـود.	بـرای	نمونـه،	در	حوزه	هـای	علمية	قم،	
نجـف،	مشـهد	و	نيـز	در	ديگر	حـوزه	هـای	علمی	به	
سـبك	قديـم	تنها	کتاب	درسـی	منطـق	همانا	همين	
حاشـية	مالعبـداهلل	بر	کتـاب	داللتگـر	تهذيب	منطق	

تفتازانـی	اسـت،	چـرا	که	
چيزهـای	 از	 يکـی	 آن	
ارزشـمند	بر	جـای	مانده	
از	يـك	توفـان	ويرانگـر	

اسـت.	 بوده	
شايد	اين	ســرودة	شارح	
تهذيــب	منطــق،	يعنی	
که	 الهيجــی	 فيــاض	
مصحح	گرامی	کتاب	آن	
را	در	مقدمــة	خود	آورده	
گويــای	درخوری	در	اين	
امانتدار	 ما	 باشــد:	 زمينه	
عشــقيم	از	ازل/	آنچــه	
گردون	بر	نتابد	بار	ماست.	
حاشــية	دوانی،	حاشــية	
حـاشــيـــة	 يــــزدی،	
غالمحسين	فيض	و	چند	
حاشــية	ديگر	بر	تهذيب	
از	 شده	اند.	 نوشته	 منطق	
و	 شرح	 بســياری	 جمله	
شناساند	 می	توان	 حاشيه	
که	از	ســوی	حکيمان	و	
در	 مختلف	 منطقدانــان	
اين	سال	ها	بر	اين	کتاب	
گرانسنگ	نوشته	شده	اند.	
البته،	بايد	در	نظر	داشت،	
منظــور	از	منطــق	همه	
جای	اين	نوشــته	همان	
چيزی	اســت	که	امروزه	
ناميده	 قديــم،	 منطــق	
يا،	 برابر،	 در	 و	 می	شــود	
به	بيــان	درســت	تر،	در	
کنار،	منطــق	جديد	قرار	

می	گيرد.
تفتازانـی	 کتـاب	 ايـن	 در	
خطبـه،	 بيـان	 از	 پـس	
کتابـش	را	در	چهار	بخش	
اسـت:	 نمـوده	 تنظيـم	
مقدمه،	مقصد	اول،	مقصد	

خاتمـه.		 و	 دوم	
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ايـن	کتـاب	شـامل	اشـعاری	اسـت	که	
ابن فـارض	سـروده	و	ابن ترکـه	بـر	ايـن	
اشـعار	شـرح	نگاشته اسـت.	ايـن	کتـاب	
پيش تـر	در	سـال	1384	تحـت	عنـوان	
»شـرح	نظم الـدار«	توسـط	مرکـز	نشـر	
ميـراث	مکتـوب	منتشـر	شـده بود.	امـا	
سـعی	شده اسـت	که	اين	کتـاب	غنی تر	
عرضـه	شـود.	نـام	ديگـر	ايـن	کتـاب	
»نظـم	السـلوک«	اسـت	و	تـا	بـه	حال	
بـار	شـرح	شده اسـت.	 از	هفـت	 بيـش	
چون	اين	کتاب	شـامل	اشـعار	سلسله وار	
بـرای	 فهرست نويسـی	 امـکان	 بـود	
آنهـا	ميسـر	نشـد	و	مصحـح	محتـرم،		
فهرسـتی	بـر	اسـاس	تـك	تـك	ابيـات	

تهيـه	 کتـاب	 انتهـای	 در	
کـرد.	ازآنجـا	کـه	انتهـای	
ابيـات	يکسـان	اسـت	در	
ابتـدای	 فهرسـت	 ايـن	
ابيـات	به	عنـوان	مالک	
فهرست نويسـی	در	نظر	
کـه	 شده اسـت	 گرفتـه	

به	ترتيـب	الفبايـی	تنظيم	
شده اسـت.

کتـاب	 ايـن	 اشـعار	 موضوعـات	
بسـيار	متنـوع	بـوده	امـا	می تـوان	
کلـی	 عنـوان	 تحـت	 را	 هـا	 آن	
عرفـان	يـا	بـا	نـام	اشـعار	عرفانی	
خـود	 کـه	 چـرا	 آورد؛	 هـم	 گـرد	
کتـاب	با	بياناتـی	پيرامـون	وحدت	
اطالقـی	و	طريقـه	قرب	عاشـق	به	
معشـوق	و	بـا	رويکـردی	عرفانـی	
آغـاز	می شـود.	شـارح،	صائن الدين	
علـی،	حکيـم،	فقيه،	شـاعر،	اديب	و	
از	متألهيـن	و	عرفـای	شـيعه	قـرن	
8	و	9	قمـری؛	نامـش	را	ابن ترکـه،	
ترکـه	خجنـدی،	صائن الديـن	ترکـه	
خجنـدی	آورده	و	بـه	صائن	اصفهانی	
نيـز	مشـهور	اسـت.	خاندانـش	»آل	

ترکـه«	کـه	بسـيار	در	علـم	و	دانـش	و	
ديـن	و	بيشـتر	از	دو	قـرن	يعنـی	)نيمـه	
قـرن	هفتـم	تـا	دهـم	ه.ق(	در	اصفهان	
اصالتـا	 آنهـا	 داشـتند.	 عـام	 معروفيـت	
لقـب	 و	 بـوده	 ترکسـتان«	 از	»خجنـد	
»ترکـه«	به	هميـن	علت	با	نـام	اوالد	و	
احفـاد	آنها	همـراه	شده اسـت.		برخی	از	

افـراد	ايـن	خانـدان	به	مقامـات	علمی	و	
عالـی	رسـيده	و	نامشـان	در	تاريـخ	ثبت	

است. شـده	
بنـا	بـه	قرائـن،	ابن ترکـه	در	اصفهان	به	
دنيـا	آمـده	و	بنـا	بـه	سـن	او	در	تأليـف	
رسـاله اش	)نفثة	المصـدور	اول(	به	گفته	
ه.ق	 	770 را	 تولـدش	 سـال	 خـودش،	
دانسـته اند.	او	سـالها	نزد	بـرادر	بزرگش	
کـه	از	فقها	و	متصوفان	متشـرع	بود،	به	
تحصيـل	علـوم	دينی	در	زمينـه	حديث،	
حکمـت،	فقـه،	اصـول	و	...	درس	خواند	
و	در	علـوم	غريبـه	چـون	حـروف،	جفـر	
و	نقطـه	و	در	شـعر	و	ادب	تبحـر	کافـی	

پيـدا	کرد.
پـس	از	فتـح	اصفهان	توسـط	سـپاهيان	
تيمور،	در	سـال	789	ه.ق،	او	و	برادرانش	
بـه	سـمرقند	کـوچ	کردنـد.	در	آنجـا	نيز	

اشـتغال	 ضمن	
بـه	کار،	همچنـان	در	محضـر	

علمـاء	و	برادرش	بـه	تکميل	تحصيالت	
پرداخـت.	گفتـه	شـده	کـه	مجموعا	25	
سـال	از	حوزه	درسـی	و	علمـی	برادرش	
اسـاس	 بـر	 سـپس	 بـود.	 بهره منـد	

وصيـت	پدرانـش،	بـا	تمهيـدات	بـرادر،	
عـازم	مکـه	بـرای	فريضـه	حج	شـده	و	
حـدود	15سـال	در	همان	حجـاز،	مصر،	
شـام،	و	بـه	نقلـی	عـراق	نيز	به	سـر	برد	
و	در	مجالـس	درس	علمای	بالد	حضور	
نـزد	شـيخ	 در	مصـر	 از	جملـه	 يافـت.	
سـراج	الدين	بلقيی	شـاگرد	شـد.	در	اين	
مـدت	از	مشـايخ	صوفيـه	و	عالمـان	نيز	
کسـب	معرفـت	و	علـم	نمـود	و	از	هـر	
خرمنـی	خوشـه	ای	چيـد	تـا	جائـی	که	
در	معقـول	و	منقـول	جامـع	و	در	کالم	و	
تصـوف	ماهـر	و	در	علوم	غريبـه،	قادر	و	
در	شـمار	مشـاهير	حکما	و	علمـا	درآمد.	
سـپس	به	ايران	آمده	و	سـال	807	ه.ق،	
پس	از	شـنيدن	خبـر	مرگ	تيمـور	گور،	
بـه	اصفهان	بازگشـت.	مدتـی	به	کناری	
بـود	و	آنـگاه	به	دعوت	پيرمحمـد	)نواده	
تيمور(	و	فرمانـدار	فارس،	
در	 و	 رفـت	 شـيراز	 بـه	
از	 بعـد	 ه.ق	 	812 سـال	
پيرمحمـد	 کشـته	شـدن	
رسـيدن	 حکومـت	 بـه	 و	
اسـکندر«	 »ميـرزا	 بـرادرش	
دسـتگاه	 بـه	 صائن الديـن	
حکومتـی	اسـکندر	رفـت	و	از	
خالصـان	و	نزديـکان	او	شـد	و	
زمانيکـه	اسـکندر	اصفهـان	را	
بـه	قلمرو	حکومتـی اش	اضافه	
کـرد	وی	مجدداً	بـه	زادگاهش	

بازگشـت. اصفهان	
از	شـورش	اسـکندر	بـر	 پـس	
شـاهرخ	)پسـر	تيمـور(	کـه	به	
غلبـه	 و	 اسـکندر	 کشته شـدن	
شـد،	 منجـر	 او	 بـر	 شـاهرخ	
و	 اصفهـان	 ميـرزا،	 شـاهرخ	
رو،	 ايـن	 از	 گرفـت.	 را	 فـارس	
منـزوی	 مدتـی	 صائن الديـن	
گشـت.	در	اين	مدت،	دشمنانش	
را	 شـاهرخ	 تـا	 می کوشـيدند	
نسـبت	بـه	او	بدبيـن	کننـد،	زيرا	او	
اسـکندر	می دانسـتند،	 نزديـکان	 از	 را	
از	شـر	 بـودن	 بـرای	مصـون	 لـذا	وی	
ولـی	 رفـت.	 خراسـان	 بـه	 بدگويـان	
شـاهرخ	بـه	او	عنايـت	نمـود	و	او	را	بـه	
عنـوان	قاضـی	برای	شـهر	يـزد	انتخاب	

شرح التائیه الکبري
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نمـود.	بعـد	از	ايـن	انتصـاب	گروهـی	از	
متعصبين	قشـری	و	سـنی	مذهـب	آنجا،	
بعضـی	نوشـته ها	و	رسـاله های	او	را	کـه	
سـالهای	جوانـی	در	سـخنان	صوفيانـه	
بـوده	و	اشـعار	عربـی	او	در	مدح	حضرت	
علـی	عليـه	السـالم	را،	بهانـه ای	بـرای	
مؤاخـذه	و	اتهـام	او	قـرار	داده	و	زمزمـه	
بـه	 را	 او	 و	 کـرده	 شـروع	 را	 او	 تکفيـر	
صوفی گـری	و	خـروج	از	مذهـب	سـنت	
و	جماعـت	و	حروفيگری	متهـم	نمودند.	
علمـای	سـنی	مذهب	شـهر	هـرات	مقر	
از	 حمايـت	 در	 نيـز	 شـاهرخ	 حکومتـی	
علمـای	سـنی	يـزد	حکـم	بـه	تکفيـر	او	
داود	 رکن الديـن	 »موالنـا	 تنهـا	 دادنـد.	
خوافـی«	)صاحـب	حاشـيه	شمسـيه(	در	
آنجا	سـکوت	کـرد.	او	برای	پاسـخگويی	
دادگاه	هـرات	 در	 اتهاماتـش	 بـه	همـه	

)مقـر	حکومـت	شـاهرخ	فرا	خوانده	شـد	
و	از	تفصيـل	گفتگـوی	او	بـا	مخالفانش	
در	 امـا	 نيسـت،	 دسـت	 در	 اطالعـی	
کتاب	مشـهورش	)نفثـة	المصـدور	اول(	
کـه	خطاب	بـه	پادشـاه	نوشـته،	تصريح	
کـرده	کـه	گرچـه	از	گرايـش	سـالهای	
جوانـی	خود	بـه	عرفان	و	تصوف	دسـت	
برداشـته	اما	انديشـه های	عرفانـی	را	دور	
رد	 را	 اتهامـات	 او	 اسـالم	نمی دانـد!!	 از	
کـرد	و	بـه	دفـاع	پرداخـت.	دفاعيـات	او	
در	دو	رسـاله	کـه	در	آنهـا	به	تقيـه	اظهار	
اولـی	و	دومـی	در	 تسـنن	نموده اسـت.	
	)236-231/3( شناسـی	 کتـاب	سـبك	
بـه	عنوان	صدر	االول،	به	اسـم	شـاهرخ	
ميـرزا	و	دومـی	بـه	نـام	ميـرزا	بايسـنقر	

شده اسـت. منتشـر	
بـه	 مـردی	 کـه	 ق	 هــ	 	830 سـال	

فرهنگ		توصيفی	فلسفه	اخالق	)انگليسی	-	فارسی(	با	تأليف	
و	ترجمه	مســعود	عليا	و	به	همت	مؤسسه	پژوهشی	حکمت	
و	فلســفه	ايران	و	با	همکاری	انتشارات	هرمس	منتشر	شد.	
مسعود	عليا	در	مقدمه	اين	اثر	آورده	است:	»شايد	ساده	ترين	
راه	برای	به	دست		دادن	فرهنگی	توصيفی	در	فلسفه	اخالق	
اين	باشــد	که	يکی	از	فرهنگ	ها	يا	دانشنامه	های	معتبر	در	
اين	زمينه	را	بی	کم		و	کاست	به	فارسی	برگردانيم؛		اما	تجربه	
نگارش	اين	اثر	به	من	نشان	داد	که	اين	کار	اگرچه	محاسنی	
دارد،		به	ســبب	جای	خالی	برخی	از	مدخل	های	مهم	در	هر	
کدام	از	اين	آثار،		آن	مقدار	که	بايد	و	شايد	از	شمول	و	جامعيت	
بهره	مند	نمی	شود.	در	هر	کدام	از	فرهنگ	ها	و	دانشنامه	هايی	
که	در	تأليف	اين	کتاب	به	آن	ها	مراجعه	و	استناد	کرده	ام	پاره	ای	
از	اصطالحات	مهم	را	نيافته	ام،		و	نهايتا	بهتر	ديدم	که	روشــی	
را	در	پيش	بگيرم	که	به	لطف	آن	از	کاســتی	های	هر	کدام	از	
اين	آثار	بگريزم	و	در	عين	حال،		به	گزينانه،		از	محاســن	يکايك	
آن	ها	بهره	مند	شوم.	بر	اين	اساس،	چندين	متن	اصلی	را	مبنای	
کار	قــرار	دادم	و	توضيحات	آن	ها	را	اســتخراج	کردم	که	نهايتا	

مجموعه	ای	پر	شمار	از	اصطالحات	فراهم	آمد.	در	توصيف	و	تعريف	
هر	يك	از	اصطالحات	نيز	کوشــيده	ام	مجموعه		توصيفاتی	را	که	در	
اين	آثار	برای	آن	آمده	است	از	نظر	بگذرانم	و	بر	اين	اساس	توصيفی	
در	حد	يك	يا	چند	بند	به	دســت	دهم	که	از	محاسن	آن	توصيفات	
بهره	مند	باشد	و	گوهر	مطلب	را	به	شکلی	گويا	و	روشن	بيان	کند.	با	
اين	اوصاف،		اگر	من	در	مقام	مناسبی	برای	داوری	قرار	داشته		باشم،	
می	توانم	بگويم	که	فرهنگ	حاضر	به	لحاظ	شمار	اصطالحات	بر	هر	

هـرات،	 مسـجد	 در	 لـر«	 »احمـد	 نـام	
شـاهرخ	ميـرزا	را	مجـروح	کـرد،	احمـد	
را	کشـتند	و	جمعـی	از	علمـاء	بـه	ويـژه	
او	 بـا	 همدسـتی	 بـه	 را	 عرفـان	 اهـل	
متهـم	نمـوده	و	آزار	و	اذيـت	کردنـد.	و	
از	ايـن	رو	صائن الديـن	را	متهـم	و	بـه	
حبـس	و	تبعيـد	در	شـهرهای	همـدان،	
امـوال	 تبريـز	و	مصـادره	 و	 کردسـتان	
او	محکـوم	کردنـد.	مدتهـا	بعـد،	حاکـم	
گيـالن	)عالءالديـن(	او	را	نـزد	خويـش	
فـرا	خوانـد	و	مدتـی	آنجـا	بود	و	سـپس	
بـه	نطنـز	رفـت	و	آنـگاه	شـاهرخ	ميرزا	
خواسـت	کـه	از	او	دلجوئی	کنـد،	از	اين	
رو	در	صايـن	قلعـه	)نزديکـی	زنجـان(	
بـا	او	ديـدار	کـرد.	پـس	از	ايـن	تاريـخ	
گويـا	مدتی	بر	مسـند	قضاوت	در	شـهر	

نيشـابور	بـوده	اسـت.

يك	از	فرهنگ	ها	و	دانشــنامه	هايی	که	در	اين	زمينه		
ديده	ام	پيشی		گرفته	است.«

اين	کتاب	در	1500	نسخه	و	به	بهای	4500	تومان	
با	مشارکت	مؤسسه	پژوهشــي	حکمت	و	فلسفه	و	

انتشارات	هرمس	به	بازار	نشر	آمده است.

فرهنگ  توصيفی فلسفه اخالق
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مؤلف	در	مقدمه	مکتب	فلسفی	
تاريخ	 نوشتن	 برای	 شيراز	می	گويد:	
فلسفه	اسالمی	نخست	بايد	گزارش	قدم	
به	قدم	آن	را	نوشت	به	ويژه	دوره	هايی	که	غريب	و	مغفول	مانده	
و	روشن	شدن	آن،	سهم	بزرگی	را	که	دانشمندان	و	فيلسوفان	
مسلمان	ايرانی	در	پويايی	و	تداوم	حيات	حکمت	اسالمی	داشته	اند،	
حوزه	های	 از	 يکی	 شك،	 بدون	 شيراز	 حوزه	 می	سازد.	 برمال	
تأثيرگذار	در	تاريخ	فلسفه	اسالمی	بوده	است؛	پس	از	فعاليت	های	

فلسفی	خواجه	طوسی	و	شاگردانش	و	پيش	از	مکتب	اصفهان.
مکتب	شيراز	دوره	ای	است	مابين	مکتب	مراغه	و	مکتب	اصفهان،	
مکتب	مراغه	دوره	شرح	و	بسط	است،	چه	برای	فلسفه	مشاء	و	
چه	برای	فلسفه	اشراق	و	مکتب	اصفهان	دوره	تأسيس	و	طرح	
جا	 کالمی	 عرصه	های	 در	 فلسفی	 مباحث	 است؛	 درانداختن	 نو	
می	افتد	و	راه	برای	طرح	انديشه	های	نو	باز	می	شود	ولی	اين	به	
منزله	کالمی	شمردن	مکتب	شيراز	نيست.	مکتب	شيراز	تنها	در	
بلکه	 نيست	 منحصر	 دشتکی	ها	 مدرسه	 و	 دوانی	 مدرسه	 مقابله	
جريانی	است	که	از	بيضاوی	شروع	می	شود	و	با	قاضی	عضدالدين	
ايجی	ادامه	می	يابد	و	با	ميرسيد	شريف	گرگانی	تثبيت	می	شود	و	
با	سيد	صدر	و	دوانی	اوج	می	گيرد	و	تا	فخر	سماک	استرآبادی	
همچنان	به	حيات	خود	ادامه	می	دهد.	اينکه	از	اين	حوزه	می	توان	
به	عنوان	مکتب	شيراز	سخن	گفت،	از	آن	روست	که	کل	اين	دوره	

بازگوکننده	جريان	واحد	و	برخوردار	از	اوصاف	مشترک	است.
مکتب	شيراز	را	برخی	مترادف	سيد	سند	شمرده	اند	و	برخی	ديگر	
که	شايد	جامع	تر	ديده	اند،	بدان	دوراِن	مهيا	و	آمادگی	لقب	داده	اند.	
برخی	تمامی	فعاليت	های	فيلسوفان	آن	را	در	سايه	فلسفه	صدرايی	
مالحظه	کرده	اند؛	برخی	آن	را	کالمی	و	نه	فلسفی	دانسته	اند	و	دوره	
فترتش	نامگذاری	کردند	و	با	وجود	اين،	هيچ	يك	بدان،	آنچنان	
أخرای	مدرسه	 از	 عبارت	 اگر	مکتب	شيراز	 نپرداخته	اند.	 بوده	 که	
کرده،	 بسترسازی	 که	 شريف	 سيد	 تالش	های	 باشد،	 دشتکی	ها	
فعاليت	مالجالل	دوانی	که	همزمان	و	مقابل	آن	بوده،	کوشش	های	
جمال	الدين	محمود	که	اين	دو	مقابل	را	به	هم	پيوند	داده،	ناديده	
گرفته	می	شود؛	و	اگر	دوران	آمادگی	محسوب	گردد	متضمن	اين	
صرفًا	 و	 نشده	 پرداخته	 اصيلی	 و	 مستقل	 نظريه	 هيچ	 که	 است	
مباحثاتی	صورت	گرفته باشد،	در	حالي	که	صدرالمتألهين	خود	نتيجه	
جديد	 مکتب	 و	 شيراز	 مکتب	 تعميقات	 و	 تدقيقات	 اجتناب	ناپذير	
مؤسسين	مکتب	اصفهان	است،	منصفانه	نيست	تالش	دوقرن	و	
نيمِی	حکما	و	متکلمين	که	فضل	تقدم	با	ايشان	بوده	هيچ	شمرده	
شود	و	به	صرف	اينکه	کتابی	که	آن	بحث	ها	حول	محورش	بوده،	
کتابی	در	علم	کالم	است،	نمی	توان	مباحث	بی	شمار	اوليه	را	که	
فترت	 دوره	 را	 آن	 و	 کرد	 محسوب	 بوده،	کالمی	 فلسفی	 عمدتاً	

اسالمی	ناميد.

مکتب فلسفی شيراز
سید محمدعلی مدرس مطلق

اثِر	مشتمل	بر	ده	فصل،	که	عناوين	آن	ها	در	 اين	 مؤلف	در	
ذيل	مطرح	خواهد	شد،	به	پيشينه،	فالسفه	و	حکمای	نامدار	و	
فراز	و	نشيب	های	اين	مکتب	می	پردازد.	وی	تالش	می	کند	تا	
فاصله	خواجه	نصير	تا	مکتب	اصفهان	و	حلقه	های	مفقوده	ميان	
دو	مکتب	مراغه	و	اصفهان	را	عيان	سازد	تا	فعاليت	های	فلسفی	

اين	دوره	را	بيش	از	پيش	نشان	دهد.
فصل	اول:	پيشينه	حوزه	فلسفی	شيراز؛	بيضاوی	و	ايجی؛

فصل	دوم:	ميرسيد	شرف	الدين	جرجانی؛
فصل	سوم:	صدرالدين	دشتکی؛
فصل	جهارم:	جالل	الدين	دوانی؛

فصل	پنجم:	داستان	مناظرات	دشتکی	و	دوانی؛
فصل	ششم:	غياث	الدين	منصور	دشتکی؛
فصل		هفتم:	شمس	الدين	محمد	خفری؛

فصل	هشتم:	جالل	الدين	محمود	شيرازی؛
فصل	نهم:	مالحبيب	اهلل	باغنوی؛

فصل	دهم:	محقق	فخری.
»مکتب	فلسفی	شيراز«	کتابی	است	در	قطع	رقعی،	در	صد	و	
هشتاد	و	شش	صفحه	که	به	سفارش	دانشگاه	پيام	نور	استان	
اصفهان	توسط	مؤسسه	پژوهشی	حکمت	و	فلسفه	ايران	در	
در	 کتاب	 اين	 است.	 رسيده	 چاپ	 به	 سال	1391	 ماه	 اسفند	
به	 اصفهان	 دانشگاه	 در	 اصفهان«	 فلسفی	 »مکتب	 همايش	
دست	دکتر	غالمرضا	اعوانی	رونمايی	شد.	قيمت	اين	کتاب	

55000	ريال	است.
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التعليقات

تحقيـق	 و	 تصحيـح	 بـا	 ابن سـينا	 اثـر	 »التعليقـات«	 کتـاب	
مؤسسـة	 علمـی	 هيئـت	 عضـو	 موسـويان،	 حسـين	 سـّيد	
شده اسـت.	 منتشـر	 ايـران	 فلسـفة	 و	 حکمـت	 پژوهشـی	
اثـر	ابن	سـينا	)370	ـ	428	ق	/	980	ـ	1037	م(	 تعليقـات	
مجموعـه	ای	فراهـم	آمـده	از	تعليق		هايـی	کوتـاه	تـا	بلنـد	و	
پراکنـده	در	منطـق،	طبيعّيـات	و	الهّيـات	اسـت.	هرچنـد	نـام	
ايـن	کتـاب	تنهـا	در	دو	نسـخة	خّطـی	قـرن	هفتـم	هجـری	
از	زندگی	نامـة	ابن	سـينا		)نسـخه	های	موجـود	در	مجموعـة	
شـمارة	4849	اياصوفيـه	و	مجموعـة	شـمارة	1452	حميدّيه(	
و	نيـز	برخـی	از	نسـخه	های	تتّمـة	صـوان	الحکمـة	)تاريـخ	
حکمـاء	اإلسـالم(	ديـده	می	شـود،	آن	چـه	در	آغـاز	کهن	ترين	
نسـخة	موجـود	از	تعليقـات	)نسـخة	شـمارة	2390	اياصوفيه،	
بـا	تاريـخ	کتابـت521	هجـری	قمـری(	آمـده	اسـت	صّحـت	
انتسـاب	ايـن	اثـر	را	بـه	ابن	سـينا	به	روشـنی	نشـان	می	دهـد.	
در	آغـاز	اين	نسـخه	و	پيـش	از	متن	کامل	تعليقات،	فهرسـت	
مفّصلـی	از	عنوان	هـای	تعليق	هـا	وجـود	دارد	کـه	ابوالعّبـاس	
لوکـری	شـاگرد	بهمنيـار	آن	را	فراهـم	آورده	اسـت؛	آن	چه	در	
ابتـدای	اين	فهرسـت	نوشـته	شـده	گويـای	آن	اسـت	که	اين	
کتـاب	اثـری	اسـت	از	فارابی	و	ابن	سـينا	کـه	بهمنيار	شـاگرد	

ابن	سـينا	آن	را	روايـت	کـرده	اسـت.
ارزش	و	اهّمّيـت	تعليقـات،	يکـی	در	وجـود	تعليق	هايی	اسـت	
کـه	در	آن	هـا	روشـنگری	های	ويـژه	و	برجسـته	ای	به	چشـم	
می	خـورد	کـه	در	ديگـر	آثـار	ابن	سـينا	نـه	تنها	بديـن	صورت	

ديـده	نمی	شـود،	بلکـه	در	
برخـی	 بـا	 نـگاه	نخسـت	
آوازه	منـد	 آموزه	هـای	 از	
می	نمايـد.	 ناسـازگار	 وی	
از	سـوی	ديگـر،	ماهّيـت	
تعليقـی	داشـتن	ايـن	اثر،	
تقويـت	 را	 گمـان	 ايـن	
می	کنـد	کـه	از	آثـار	متأّخر	
ابن	سـينا	 حيـات	 دوران	
بـوده	و	از	بازانديشـی	های	
مسـائل	 برخـی	 در	 او	

باشـد. نبـوده	 بی	بهـره	
هماننـد	 تعليقـات،	 کتـاب	
بسـياری	ديگر	از	آثـار	چاپ	
شـدة	ابن	سـينا،	تاکنـون	بـه	
شـيوة	شايسـته	ای	تصحيـح	
رو،	 ايـن	 از	 و	 اسـت؛	 نشـده	
مصحـح	بـر	آن	شـده	اسـت	

ايـن	 انتقـادی	 تصحيـح	 بـا	 تـا	

کتـاب	مهـم	بـر	اسـاس	
ايـن	 معتبـر،	 نسـخه	های	

نيـاز	را	بـرآورده	سـازد.	تعليقات	
پاره	نوشـته	هايی	 از	 آمـده	 فراهـم	

سـه	 در	 را	 آن	هـا	 می	تـوان	 کـه	 اسـت	 فلسـفی	 و	 حکمـی	
»الهّيـات«	 و	 »طبيعّيـات«	 »منطقّيـات«،	 کلّـی	 موضـوع	
دسـته	بندی	کـرد.	هـر	پاره	نوشـته	ای	بـه	»تعليـق«	معـروف	
اسـت	کـه	مطلبـی	در	يکـی	از	موضوعات	يـاد		شـده	را	در	بر	
دارد؛	ايـن	تعليق	هـا	برخـی	بـس	بلنـد	و	برخـی	بـس	کوتـاه	
هسـتند	و	برخـی	ديگـر	در	ميانه	هـا.	از	نام	و	نشـانة	»تعليق«	
برمی	آيـد	کـه	ايـن	تعليق	هـا	در	حاشـية	مطلبـی	و	در	توضيح	
يـا	تکميـل	آن	بـه	نـگارش	درآمده	اند،	چنان	که	کسـانی	چون	
ماّلصـدرا	از	ايـن	اثـر	بـه	عنـوان	تعليقات	شـيخ	بر	شـفاء	ياد	
کرده	انـد؛	اّمـا	بـا	نگاهـی	دقيق	تـر	در	آن	هـا	چنيـن	می	نمايد	
کـه	بسـياری	از	ايـن	پاره	نوشـته	ها	خاسـتگاه	های	ديگری	نيز	
دارنـد:	برخـی	برآمـده	از	پرسـش	های	شـاگردان	اند،	برخی	در	
بيـان	و	نقـد	آراء	ديگـران	بويـژه	متکلّمـان	معتزلـی،	مواردی	
عينـًا	بازنوشـته	از	تعليقـات	فارابـی	و	شـفاء	يـا	برگردانـده	به	

عربـی	از	دانشـنامة	عالئـی،	و	ماننـِد	آن.
»تعليقـات«	هم	چنين	نام	اثر	مسـتقلّی	از	فارابی	)259	-	339	
ق	/	872	-	950	م(	اسـت		کـه	هماننـد	تعليقـات	ابن	سـينا،	
مطالـب	گوناگـون	و	يادداشـت	های	حاشـيه	واری	را	در	الهّيات	
و	طبيعّيـات	دربـر	دارد.	تعليقـات	فارابـی	بسـيار	کوتاه	تـر	از	
تعليقـات	 اسـت؛	 ابن	سـينا	 تعليقـات	
و	 تعليـق	 	1013 دارای	 ابن	سـينا	
بسـيار	مفّصل	تـر	از	تعليقـات	فارابـی	
تمـام	 دارد.	 تعليـق	 	106 کـه	 اسـت	
تعليقـات	 ميـان	 در	 فارابـی	 تعليقـات	
عينـًا	 بهمنيـار،	 روايـت	 بـه	 ابن	سـينا	
يـا	تقريبـًا،	گنجيده	اسـت	که	مصحح	
بـه	 را	 گنجيدگـی	 ايـن	 چگونگـی	
تفصيـل	در	مقّدمـه	نشـان	داده	اسـت.
تعليقـات	فارابـی	نيـز	هماننـد	تعليقات	
ابن	سـينا	تاکنـون	از	تصحيـح	دقيقـی	
در	 رو،	 ايـن	 از	 نبوده اسـت؛	 بهره	منـد	
ميانـة	کاِر	تصحيـح	تعليقـات	ابن	سـينا	
بـر	آن	شـدم	که	بـا	بررسـی	و	گزينش	
فارابـی،	 تعليقـات	 از	 نسـخه	هايی	
تصحيـح	تـازه	ای	از	آن	به	دسـت	دهم	
بخش	هـای	 مقايسـه	اِی	 نـگاه	 در	 تـا	
نيـز	 تعليقـات	 دو	 متشـابِه	 و	 مشـترک	
بـه	کار	آيـد.	تـالش	مصّحـح	در	انـدازة	
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تـوان	و	در	تنگنـای	زمـان	بـر	ايـن	بـوده	اسـت	کـه	پـس	از	
نشـان	دادن	چگونگـی	پيونـد	تعليقـات	ابن	سـينا	بـا	تعليقـات	
فارابـی،	ارتبـاط	شـماِر	ديگـری	از	تعليق	ها	را	نيز	بـا	آثار	ديگر	
بيابـد	و	نشـان	دهد.	بـه	نظر	می	رسـد	که	تعليقـات	بيش	ترين	
پيونـد	را	بـا	کتـاب	شـفاء	بزرگ	تريـن	اثـر	به	جـای		مانـده	از	
ابن	سـينا	دارد،	هـر	چنـد	در	آن	حّتـی	يـك	بـار	هم	نام	شـفاء	
بـرده	نشـده	اسـت	و	تنهـا	در	کم	تـر	از	بيسـت	مـورد	عبارات	
کوتاهـی	از	شـفاء	با	عنـوان	»قوله«	با	شـرح	يـا	توضيح	ديده	
می	شـود.	اّمـا	نگارنـده،	افـزون	بـر	ايـن	مـوارد،	تـا	آن	جـا	که	
فرصـت	داشـته	ارتبـاط	تعليق	هـای	بسـيار	ديگـری	را	نيـز	با	
بخش	هـای	مختلـف	شـفاء	)منطـق،	طبيعّيـات	و	الهّيـات(	و	
آثـار	مهّم	ديگـری	چون	دانشـنامة	عالئی،	النجاة،	اإلشـارات،	
در	 آن	هـا	 بـه	 و	 يافتـه	 و	 ُجسـته	 	 التحصيـل	 و	 المباحثـات	
پانوشـت	ها	اشـاره	کـرده	اسـت؛	هم	چنيـن،	متـن	مـواردی	از	
آن	آثـار	را	کـه	بسـيار	نزديـك	و	در	پيونـد	بـا	آن	تعليق	هـا	
می	نمـود،	در	پيوسـت	هميـن	کتـاب	بـا	عنـوان	»مقارنه	هـا	و	

پيوندهـا«	آورده	اسـت.
ــورت	و	 ــه	ص ــينا	در	س ــات	ابن	س ــی	تعليق ــخه	های	خّط نس
شــکل	متفــاوت	در	کتابخانه	هايــی	از	ايــران	و	جهــان	يافــت	
ــه	 ــه	»س ــا	ب ــدوی	از	آن	ه ــی	مه ــر	يحي ــه	دکت ــود	ک می	ش
هيئــت«	يــاد	می	کنــد.	هيئــت	ســوم	بــا	دو	هيئــت	ديگــر	در	
ــر	 ــدازه	ای	ب ــا	ان ــاوت	اساســی	دارد	و	ت ــا	تف ــب	تعليق	ه ترتي
ــب	و	دســته	بندی	شــده	اســت؛	و	هيئــت	 پايــة	موضــوع	مرتّ
نخســت	نيــز	تنهــا	در	داشــتن	فهرســتی	از	مطالــب	تعليق	هــا	
ــز	 ــار(	از	هيئــت	دوم	متماي ــم	لوکــری	)شــاگرد	بهمني ــه	قل ب
ــه	 ــی	ب ــه	مصحــح	در	جســتجو	و	بررســی	تطبيق اســت.	البّت
دســته	ای	از	نســخه	ها		برخــورده	اســت	کــه	می	تــوان	
آن	هــا	را	هيئــت	چهـــارم	تعليقــات	انگاشــت.	ايــن	دستـــه	از	
نسخـه	هـــا،	کــه	در	ترتيــب	تعليق	هــا	هماننــد	هيئــت	اّول	و	
دوم	هســتند	و	در	آغــاز	برخــی	از	آن	هــا	عنــوان	»التعليقــات	
علــی	روايــٍة	أخــری«	ديــده	می	شــود	،		از	پايــان	و	در	

ــد. ــی	را	ندارن ــِد	فراوان ــای	همانن ــا	تعليق	ه ميانه	ه
ــال	1972	 ــدوی	در	س ــن	ب ــار،	عبدالرحم ــتين	ب ــرای	نخس ب
ــك	 ــه	ي ــيار	ب ــاد	بس ــا	اعتم ــات	را	ب ــاب	تعليق ــالدی	کت مي
نســخه	در	کتابخانــة	قاهــره	و	انــدک	عنايتــی	بــه	نســخه	ای	
ــپرده	 ــن	س ــت	حروف	چي ــه	دس ــتون،	ب ــة	پرينس از	کتابخان
ــت	 ــًا	روگرف ــز	عين ــران	ني ــه	در	اي ــانده	ک ــاپ	رس ــه	چ و	ب
ــالم	اإلســالمی،	 ــب	اإلع ــم،	مکت ــده	اســت	)ق و	منتشــر	ش
1404	ق(.	اخيــراً	نيــز	حســن	مجيــد	العبيــدی	کتــاب	
تعليقــات	را	بــر	پايــة	دو	نســخة	خّطــی	در	بغــداد	تصحيــح	و	
چــاپ	کــرده	اســت	)بغــداد،	بيــت	الحکمــة،	2002	م(،	کــه	
يکــی	از	آن	دو	بــر	هيئــت	دوم	و	ديگــری	بــر	هيئــت	ســوم	و	
بــا	افتادگی	هايــی	در	آغــاز	و	انجــام	بــوده	و	مصّحــح	تــالش	
ــت	 ــِص	هيئ ــا	ناق ــی	اّم ــب	موضوع ــا	ترتي ــت	ت ــرده	اس ک
ســوم	را	تکميــل	و	کتــاب	تعليقــات	را	در	چهــار	فصــل	

ــم	 ــّی،	عل ــم	الطبيع ــق،	العل ــم	المنط ــای:	عل ــا	عنوان	ه )ب
النفــس،	و	العلــم	اإللهــّی	(	عرضــه	کنــد.	بــا	اين	کــه	در	ايــن	
ــدوی	را	 چــاپ،	مصّحــح	بســياری	از	نادرســتی	های	چــاپ	ب
ــاره	 ــم	اش ــی	ه ــا	فاراب ــترک	ب ــای	مش ــه	تعليق	ه زدوده	و	ب
کرده اســت،	بــه	جهــت	در	دســت	نداشــتِن	نســخه	های	
اصيــل	و	نيــز	بــه	کار		نبســتِن	دقيــق	ضوابــط	علمــی	و	فّنــی،	
در	 نادرســتی	هايی	 و	 بدخوانی	هــا	 کاســتی	ها،	 هم	چنــان	
ــِی	 ــة	تحقيق ــتن	مقّدم ــه	از	داش ــود؛	چنان	ک ــده	می	ش آن	دي
بايســته	و	 ايــن	کتــاب	و	فهرســت	های	فّنــی	 درخــوِر	

ــار	اســت. ــز	برکن ــتة	آن	ني شايس
در	تصحيــح	انتقــادی	تــازه	از	تعليقــات	ابن	ســينا	که	مؤسســه	
ــا	بررســی	تاريخــی	ـ		تطبيقــی	حــدود	 منتشــر	کرده اســت،	ب
ــتانبول	 ــران،	اس ــای	اي ــی	در	کتابخانه	ه بيســت	نســخة	خّط
و	پرينســتون	و	بــر	پايــة	پنــج	نســخة	برگزيــدة	معتبــر	)يــك	
نســخه	از	هيئــت	نخســت،	ســه	نســخه	از	هيئــت	دوم	و	يــك	
ــر	 ــّخصات	زي ــانه	ها	و	مش ــا	نش ــوم(	ب ــت	س ــخه	از	هيئ نس
انجــام	پذيرفتــه	اســت:	1.	»صــو«	)هيئــت	نخســت(:	نســخة	
ــخ	 ــتانبول(؛	تاري ــه	)اس ــة	اياصوفي ــمارة	2390	در	کتابخان ش
کتابــت:	521	ق.	2.	»کا«	)هيئــت	دوم(:	دفتــر	هجدهــم	
ــا	 ــن	الرض ــّی	ب ــخصی	عل ــة	ش ــه	ای	از	کتابخان از	مجموع
ــون	 ــه	اکن ــف	الغطاء	)1332	ق(	ک ــر	کاش ــن	جعف ــی	ب موس
بــا	شــمارة	308	در	کتابخانــة	پرينســتون	)آمريــکا(	نگــه	داری	
می	شــود؛		تاريــخ	کتابــت:	677	ق.	3.	»مــل«	)هيئــت	دوم(:	
دفتــر	نخســت	از	مجموعــة	شــمارة	4694	در	کتابخانــة	
ــت:	1021	ق.	4.	»آس«	 ــخ	کتاب ــی	ملــك	)تهــران(؛	تاري ملّ
)هيئــت	دوم(:	دفتــر	نخســت	از	مجموعــة	شــمارة	416	
)شــمارة	عمومــی	384(	در	کتابخانــة	آســتان	قــدس	رضــوی	
)مشــهد(؛	تاريــخ	کتابــت:	1005	ق.	5.	»دا«	)هيئــت	ســوم(:	
ــگاه	 ــزی	دانش ــة	مرک ــمارة	3852	در	کتابخان ــم	ش ميکروفيل
ــت:	 ــخ	کتاب ــدوی(؛	تاري ــی	مه ــر	يحي ــی	دکت ــران	)اهدائ ته
ــن	 ــده	در	اي ــی	برگزي ــخة	خّط ــج	نس ــار	پن 1080	ق.	در	کن
ــدوی	 ــح	عبدالرحمــن	ب ــه	تصحي ــی	ب ــح،	نســخة	چاپ تصحي
نيــز	دقيقــًا	ـ	و	بيش	تــر	بــرای	نشــان	دادن	کاســتی	ها	و	
ســنجش	 و	 نظــر	 مــورد	 ـ	 آن	 پرشــمار	 نادرســتی	های	
ــازوارة	 ــن	حاضــر	در	س ــا	مت ــای	آن	ب ــه	و	تفاوت	ه قرارگرفت

ــت	»چ«(. ــا	کوته	نوش ــت	)ب ــده	اس ــادی	آم انتق
در	ميــان	نســخه	های	برگزيــده،	نســخة	شــمارة	2390	
کتابخانــة	اياصوفيــه	)صو(	ســرآمد	نســخه	ها	و	ارزشــمندترين	
آن	هــا	اســت،	هــم	از	جهــت	صّحــت	و	هــم	از	جهــت	قدمت.	
وجــود	فهرســت	تفصيلــی	فراهــم	آمــده	از	کتــاب	بــه	هّمــت	
ــز	ارزش	آن	 ــخه	ني ــن	نس ــاز	اي ــری	در	آغ ــاس	لوک ابوالعّب
ــن	 ــی	از	کهن	تري ــخه	يک ــن	نس ــد.	اي ــدان	می	کن را	دوچن
ــار	 ــه	آث ــه	از	مجموع ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــخه	هايی	ب نس
ــر	ديگــر	 ــن	نســخه	ب ــری	اي ابن	ســينا	در	دســت	اســت.	برت
ــمگير	 ــيار	چش ــز	بس ــی	ني ــت	درست	نويس ــخه	ها	از	جه نس
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نظریه های اخالقی 

محمد بن زکریای رازی

کتاب	»نظريه	های	اخالقی	محمد	بن	زکريای	رازی«	با	قلم	دکتر	
احد	فرامرز	قراملکی	به	همت	مؤسسه	پژوهشی	حکمت	و	فلسفه	
ايران	و	با	همکاری	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	
منتشــر	شد.	گفتنی	است	که	اين	کتاب	نخستين	اثر	از	مجموعه	
پژوهش	هايی	است	که	با	عنوان	ديد	گاه	های	اخالقی	دانشمندان	

مسلمان	منتشر	خواهد	شد.
در	مقدمه	اين	کتاب،	دکتر	قراملکی	نگاشــته	است:	»اخالق	نزد	
محمد	بن	زکريای	رازی	نه	مشــتی	پند	و	پيمــان	بلکه	برنامه	
پيشــگيری،		بهبود	و	درمان	است.	او	همان	گونه	که	ادعا	می	کند	
در	عمل	نيز	طبيبانه	به	اخالق	روی	می	آورد	و	چرايی	و	چگونگی	
اخالق	را	با	الگوی	طب	انگاری	اخالق	پاسخ	می	دهد:	همان	گونه	
که	فرد	بيمار	در	جسم	و	امور	جسمانی	به	پزشك	مراجعه	می	کند،	
فــرد	بيمار	در	نفس	نيز	به	عالم	اخــالق	روی	می	آورد.	ضرورت	
اخــالق	در	نظريه	رازی	جز	يك	مبنا	ندارد:	مهربان	بودن	با	خود	
و	شــفقت	بر	نفس.	کسی	که	با	خود	مهربان	است	و	او	برای	خود	
مهم	است،		دغدغه	سالمت	جسم	و	نفس	او	را	به	برنامه	بهداشت	
و	بهبود	در	هر	دو	زمينه	می		کشــاند.	نظريــه	اخالقی	رازی	را	بر	
حسب	طبقه	بندی	رايج	از	مکاتب	اخالقی	می	توان	نظريه	غايت	گرا	
دانســت	که	با	محاسبه	لذت	-	رنج	تکاليف	اخالقی	را	بر	مبنای	

خودگرايانه	ترسيم	می	کند.«
اين	کتاب	در	هفده	فصل	نگاشته	شده است	که	عبارتند	از:	رازی	و	
اخالق	پژوهی،		رازی	شناسی	و	مطالعات	
معطــوف	بــه	نظريه	اخالقــی	وی،		
آموزه	های	اخالقی	طب	روحانی،	اخالق	
هنجاری	سيره	فلسفی،		اخالق	پزشکی:	
پژوهش	و	درمــان،		ويژگی	های	نظريه		
اخالقی	رازی،		مفهوم	سازی	رازی	از	لذت	
و	منابع	آن،		ماجرای	تعريف	رازی	از	لذت	
در	تمدن	اسالمی،	اخالق	سالمت	محور،		
اپيکوريسم:	تفسير	تحويلی	نگر	از	نظريه	
اخالقی	رازی،		شناخت	عيب	های	خويش،		
تحليل	ديدگاه	رازی	از	عشق،		دوستی	در	
پرتو	مقايســه	با	ديدگاه	مولوی،	تحليل	
رازی	در	عجــب	در	پرتو	مقايســه	آن	با	
ديــدگاه	غزالی،	تحليل	حســد	در	نظام	
اخالقی	رازی،		تحليل	رازی	از	دروغ	گويی،	
خشم	وشهوت،		مرگ	و	مرگ	انديشی	نزد	

رازی.
	اين	کتاب	در	1000	نســخه	و	به	بهای	
16000	تومان	به	بازار	نشر	وارد	شده است.

ــرای	 ــراردادن	آن	ب ــْل	ق ــه	در	اص ــدازه	ای	ک ــا	ان ــت،	ت اس
ــر	 ــا	نظ ــا	ب ــد؛	اّم ــدی	نمی	مانَ ــای	تردي ــن	ج ــح	مت تصحي
بــه	کاســتی	ها	و	نادرســتی	هايی	هرچنــد	کم	شــمار	کــه	
ــن	نســخه	 ــه	اي ــن	نتيجــه	رســيدم	ک ــه	اي در	آن	هســت،	ب
ــر	 ــق«.	ب ــه	»اصــل	مطل ــم	ن ــرار	ده ــبی«	ق را	»اصــل	نس
ايــن	پايــه،	شــيوة	تصحيــح	چنيــن	بــوده	اســت	کــه	اساســًا	
ضبــط	واژه	هــا	در	نســخة	»صــو«	در	متــن	قــرار	گيــرد،	مگــر	
آن	جــا	کــه	ضبــط	»صــو«	آشــکارا	نادرســت	بــوده	يــا	ضبــط	
ــت. ــری	داشته اس ــر	آن	برت ــنی	ب ــر	به	روش ــخه	ای	ديگ نس
ــرار	 ــح	ق ــن	تصحي ــای	اي ــه	مبن ــر	نســخه	هايی	ک ــزون	ب اف
ــگام	 ــه	هن ــز	ب ــر	ني ــی	ديگ ــد	نســخة	خّط ــد،	از	چن گرفته	ان
ــد	 ــوده	ام؛	مانن ــد	ب ــی	بهره	من ــن	نهاي ــی	و	آراســتن	مت بازبين
نــور	عثمانّيــه	 کتابخانــة	 از	 نســخه	های	شــمارة	4894	
)اســتانبول(،	شــمارة	869	از	کتابخانــة	کوپرولــو	محّمــد	
ــمارة	3447	 ــتانبول(،		ش ــا	)اس ــد	پاش ــو	احم ــا	و	کوپرول پاش
از	کتابخانــة	احمــد	ثالــث	)اســتانبول(،	شــمارة	1357	از	
ــة	 ــمارة	8305	از	کتابخان ــران(	و	ش ــس	)ته ــة	مجل کتابخان
مدرســة	عالــی	شــهيد	مطّهــری	)تهــران(.	اّمــا	از	آن	جــا	کــه	
ــر	 ــّد	اصــالح	ضماي ــدک	و	در	ح ــدی	ان ــن	بهره	من ــوارد	اي م
يــا	افعــال	بــه	مذّکــر	يــا	مؤنّــث	و	رفــع	پــاره	ای	از	ابهامــات	
و	ناخوانايی	هــا	بــوده	اســت،	در	ســازوارة	انتقــادی	بــه	آن	هــا	

ــاره	نکــرده	ام. اش
از	کتــاب	تعليقــات	ترجمــه	ای	کهــن	بــه	پارســی	شــده	اســت	
ــاِت	تك	نســخة	موجــوِد	 ــوع	خــط	و	ادبّي ــه	ن ــا	نظــر	ب کــه	ب
آن،	گمــان	مــی	رود	زمــان	انجــام	گرفتــن	آن	بــه	اوائل	ســدة	
هفتــم	يــا	حّتــی	پيــش	از	آن	برســد.	تنهــا	نســخة	خّطــی	اين	

ترجمــه	کــه	دست	نوشــتة	
مترجمــی	ناشــناس	اســت	
توبينگــن	 کتابخانــة	 در	
برليــن	)بــا	شــمارة	3364(	
ــود.	 ــگه	داری	مــی	شــ نـ
ــن	 ــای	اي ــر	برگ	ه بيش	ت
نســخه،	از	آغــاز	و	پايــان	و	
در	ميانه	هــا،	از	بيــن	رفتــه	
و	ترتيــب	برگ	هــای	آن	
نيــز	در	چنــد	مــورد	بــه	هم	
ــيرازه	بندی	 ــه	و	در	ش ريخت
ــی	 ــار	جابه	جاي ــاره	دچ دوب
ترتيــب	 اســت.	 شــده	
ــه	 ــن	ترجم ــا	در	اي تعليق	ه
ترتيــب	 هماننــد	 تقريبــاً	
ســوِم	 هيئــت	 در	 آن		هــا	
ــن	 ــت.	اي ــی	اس ــن	عرب مت

ــه	 ــا	آن	ک ــی	ب ــر	پارس اث
افتادگی	هــای	 دچــار	
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آشنايي با 

منطق ربط

بخش	هــای	 مقايســة	 در	 شده اســت،	 فراوانــی	
ــودمند	 ــات	س ــِی	تعليق ــن	عرب ــا	مت ــدة	آن	ب باقی	مان
افتــاده	و	در	زدودن	پــاره	ای	از	ابهام	هــای	هــر	دو	متــن	
)عربــی	و	پارســی(	بــه	مــن	يــاری	رســانده	اســت.	بــه	
هميــن	جهــت،	نســخة	ايــن	ترجمــة	ارزشــمند	را	نيــز	
شايســتة	تصحيــح	يافتــه	و	از	چندگاهــی	پيــش	بــدان	

ــه	ام. پرداخت
در	کتــاب	حاضــر،	پــس	از	مقّدمــة	مصّحــح	و	پيــش	از	
آغــاز	متــن	تعليقــات،	فهرســت	بلنــدی	از	عنوان	هــای	
ــاس	لوکــری	فراهــم	 ــه	دســت	ابوالعّب تعليق	هــا	کــه	ب
از	 پــس	 را	 لوکــری	 فهرســت	 آمده اســت.	 شــده،	
ــا	 ــرده		ام	ت ــم	ک ــی	تنظي ــل،	در	جدول ــح	و	تکمي تصحي
ــح	شــدة	 ــن	تصحي ــی	مت ــوان	فهرســت	تفصيل ــه	عن ب
حاضــر	هــم	بــه	کار	آيــد.	در	متــن	تعليقــات	نيــز	هــر	
ــه	 ــوط	ب ــق	مرب ــاز	تعلي ــا	را	در	آغ ــك	از	آن	عنوان	ه ي

ــذارده	ام. آن	گ
در	پايــان	کتــاب،	نمايه	هــای	مــورد	نيــاز	آمــده	اســت	
کــه	مهم	تريــن	آن	هــا	نمايــة	موضوعــات	اســت.	
شــماره	هايی	کــه	در	نمايه	هــا	در	برابــر	واژه	هــا	و	
درون	نشــانة	»]	[«	نهــاده	شــده	شــمارة	تعليق	هــا	در	
متــن	کتــاب	اســت.	عناويــن	مطالبــی	کــه	در	مقّدمــة	

آن	هــا	 از	 به	تفصيــل	 فارســی	
ســخن	رفتــه	اســت	از	ايــن	قــرار	

اســت:
ـ		محتوا	و	شکل	تعليقات		

ـ		نگاهی	به	نگارش	تعليقات			
ـ		پيشينة	پژوهش		

ـ		تعليقــات	ابن	ســينا	و	تعليقــات	
بی		 ا ر فا

ــا	 ــينا،	پيونده ــات	ابن	س ـ		تعليق
مقارنه	هــا		 و	

آثــار	 در	 تعليقــات	 تأثيــر	 	 ـ	
ابن	ســينا		 از	 پــس	 فلســفی	
ــه	 ــات	ب ــن	تعليق ــة	که ـ		ترجم

ــی		 پارس
برجســته	های	 و	 نکته	هــا	 	 ـ	

تعليقــات		
ـ		شناسنامة	نسخه	های	خّطی		

نســخه	های	 ويژگی	هــای	 	 ـ	
خّطــی	و	نســخة	چاپــی		
ـ		شيوة	تصحيح	و	تحقيق		
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مجموعــه	مقــاالت	همايــش	
روز	جهانــی	فلســفه	2010	در	
ــد	منتشــر	شــده	اســت.	 دو	مجل
ــفه	 ــی	فلس ــش	روز	جهان هماي
عنــوان	 بــا	 	2010 ســال	 در	
عمــل«	 و	 نظــر	 »فلســفه:	
دوم	 تــا	 آبان	مــاه	 ســی	ام	 از	
آذرمــاه	1389	در	تهــران	بــا	
حضــور	انديشــمندان	و	نخبــگان	
ــد.	 ــزار	ش ــان	برگ ــفی	جه فلس
ــش	 ــد	در	14	بخ ــن	دو	مجل اي

ــت: ــده	اس ــن	ش تدوي
1.	ارتبــاط	ميــان	نظــر	و	عمــل	

در	تاريــخ	فلســفه،
2.	فلسفه	برای	کودکان،

3.	فلسفه،	تقارب	فرهنگ	ها	و	فرهنگ	صلح،
4.	فلسفه؛	علم	و	تکنولوژی،

5.	فلسفة	گردشگری،
6.	فلسفه	و	اخالق،
7.	فلسفه	و	ادبيات،

8.	فلسفه	و	تقارن	اديان،
9.	فلسفه	و	حوزة	عمومی،

10.	فلسفه	و	دين،
11.	فلسفه	و	زندگی	روزمره،

12.	فلسفه	و	سياست:	فلسفه	و	فرهنگ	صلح،
13.	فلسفه	و	محيط	زيست،

14.	فلسفه	و	هنر.
گفتنــی	اســت	کــه	مجموعــه	دو	مجلــدی	مجموعــه	مقاالت	
ــه	 ــال	ب ــای	360000	ري ــه	به ــفه	2010	ب ــی	فلس روز	جهان
ــفه	 ــت	و	فلس ــی	حکم ــه	پژوهش ــارات	مؤسس ــت	انتش هم

ايــران	منتشــر	شــده	اســت.
فهرســت	برخــی	از	مقــاالت	ايــن	دو	مجلــد	بــه	قــرار	ذيــل	

اســت:
احمد	احمدی:	خواجة	طوسی	در	نظر	و	عمل

ســيدمحمد	انتظــام:	معناشناســی	حکمــت،	ســعادت،	انســان	
کامــل	و	رابطــه	آنهــا	از	ديــدگاه	مالصــدرا

ــايع	 ــی	و	ش ــّی	ذات ــل	اول ــة	حم ــن:	مقايس ــم	بازافک کاظ
صناعــی	در	فلســفة	اســالمی	و	قضايــای	تحليلــی	و	ترکيبــی	

ــت کان
محّمدحســن	شــفيعيان:	جهــان	فلســفی،	جهــان	ضرورت هــا	

	اســالمی( )در	انديشــة	فيلســوفان	ايرانــیـ	
بيژن	عبدالکريمی:	مرگ	تفکر،	مرگ	اصالت

حســين	غفــاری:	اســتکمال	نفســانی	از	طريــق	نظــر	و	عمــل	
از	منظــر	حکمــا	و	عرفــای	اســالمی

غالمرضا	فدايی:	مقام	نفس	و	رابطة	آن	با	نظر	و	عمل
حسين	فلسفی:	دانش	تجربی،	قّصه	ای	جهانی

ــينا؛	 ــران	و	ابن س ــنود	کيمياگ ــت	و	ش ــن:	گف ــا	کوهک رض
ــات	نظــری ــی	در	منازع ــور	عين ــه	و	ام مســألة	داوری	تجرب

محمد	مجتهد	شبستری:	درآمدی	بر	هرمنوتيك	قرآن
کريم	مجتهدی:	نظر	و	عمل

ــری	و	 ــت	نظ ــاط	عقالني ــردی:	ارتب ــور	دهک ــيما	محمدپ س
عملــی	در	فلســفه	کانــت	و	مالصــدرا	و	برخــی	پی	آمدهــای	

آن

مجموعه مقاالت روز جهانی فلسفه
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حســن	معلمــی:	ضــرورت	بالقيــاس	و	بالغيــر،	حلقــة	وصــل	
ــد		و	نبايد	هــای	اخالقــی ــی	و	باي ــی	عقل ــن	مبان بي

محمد	موسوی:	رابطة	نفس	و	علم	و	عمل
يوســف	نوظهــور:	تحليلــی	از	رويکــرد	اســپينوزايی	بــه	

ــل ــر	و	عم ــاد	نظ ــفه:	اتح فلس
محبوبــه	اســپيدکار:	خــردورزی،	تفکــر	و	فلســفه	بــا	کودکان	

نوجوانان و	
افضل	الســادات	حســينی	و	فاطمــه	الســادات	موســوی:	
بررســی	فعاليتهــای	اجرايــی	کشــورهای	مختلــف	در	مســير	
ــة	 ــودکان	و	ارائ ــه	ک ــفه	ب ــوزش	فلس ــة	آم ــرای	برنام اج

الگويــی	بــرای	آموزش	وپــرورش	در	ايــران
مليحــه	صابــری	نجف	آبــادی:	آمــوزش	فلســفه	بــرای	

کــودکان	در	محيط	هــای	يادگيــری	فّعــال
يحيی	قائدی:	فلسفة	آموزش	فلسفه	برای	کودکان

ــه	کــودکان	و	تفکــر	 ــوزش	فلســفه	ب ــه	ماهــروزاده:	آم طيب
ــادی انتق

دکتــر	ســيد	منصــور	مرعشــی،	دکتــر	
مســعود	صفايــی	مقــدم،	و	پرويــن	خزامــی:	
ــوزش	 ــة	آم ــرای	برنام ــر	اج ــی	تأثي بررس
ــاع	 ــه	روش	اجتم ــودکان	ب ــه	ک ــفه	ب فلس
ــی ــاوت	اخالق ــد	قض ــر	رش ــی	ب پژوهش

بــرای	 فلســفه	 نقــش	 ناجــی:	 ســعيد	
کــودکان	و	نوجوانــان	در	تقويــت	اخالقيات
ــه ای	 ــی	مقايس ــی:	بررس ــوش	هدايت مهرن
هيجانــی،	 »عقالنــی،	 رويکــرد	 دو	
رفتــاری«	آلبــرت	اليــس	و	»فلســفه	بــرای	
کــودکان«،	متيــو	ليپمــن	بــه	پــروش	

تفکــر	عقاليــی.
فاطمــه	صــدر	طباطبايــی:	تجربــة	گفتگــو	

بــر	مبنــای	مباحــث	نظــری	گفتگــو
حســين	شــيخ	رضايی،	و	ابوتــراب	يغمايــی:	

امکانــی	بــودن،	گريزناپذيــری	و	واقع	گرايــی	علمــی
لطف	اهلل	نبوی:	متافيزيك	در	ساحت	سوم	و	هزاره	سوم

جامعة	 در	 گردشگری	 فلسفة	 سالمی:	 ابراهيم بای	 غالم	حيدر	
مدرن

حسن	الماسی:	گردشگری	در	فلسفة	اسالمی
محمدحسين	ايمانی		خوشخو:	سياست	های	عمومی	گردشگری؛	

بحثی	از	منظر	فلسفة	گردشگری
علــی	رحيم	پــور:	فلســفه	و	علــل	تمايــل	مــردم	بــه	

کنونــی جهــان	 در	 گردشــگری	
ــا	تأکيــد	بــر	 ناصــر	رضايــی:	فلســفة	توســعة	گردشــگری	ب

ديپلماســی	گردشــگری
مهــدی	کروبــی	و	ابتهــال	زنــدی:	گردشــگری	و	همبســتگی	

ملــی؛	اثــرات	و	روابــط	متقابــل
مسعود	آذربايجانی:	معنای	زندگی	در	حکمت	متعاليه

ــی	و	 ــات	عالمــه	طباطباي ــة	اعتباري محســن	جــوادی:	نظري
ــد«	و	»اســت« مســئلة	»باي

زهرا	خزاعی:	عام	گرايی	و	خاص	گرايی	اخالقی
آموزه	هــای	 تطبيقــی	 بررســی	 دبــاغ:	 ســروش	
غزالــی ابوحامــد	 و	 مــرداک	 آيريــس	 فضيلت		گرايــان؛	
حســن	فتحــی:	تأويــل	عمــل	بــه	نظــر	در	اخــالق	ارســطو	و	

درســی	کــه	بايــد	از	آن	گرفــت
ــی	از	منظــر	اســتاد	 ــل	ارزش	اخالق ــاح:	تحلي ــی	مصب مجتب

ــاح مصب
ــالق	 ــه	اخ ــی	ب ــالق	مدن ــال	از	اخ ــنگی:	انتق ــين	هوش حس
ــر	 ــد	ب ــا	تأکي ــالمی	)ب ــفی	اس ــر	فلس ــير	تفک ــردی	در	س ف

ــس( ــيخ	الرئي ــگاه	ش جاي
حميدرضــا	شــعيری:	واقعيــت	و	توهــم	در	متاگفتمــان	ادبــی:	

وقتــی	نشــانه	فلســفی	می	شــود
محمد	شهبا:	فلسفة	ادبيات	و	نظرية	فيلم

رؤيا	صدر:	سرشت	و	سرنوشت	طنز	و	فلسفه
مهدی	محبتی:

فلســفِی	 کشــمکش	های	 و	 کشــش	ها	 	
ــی ــات	فارس ادبي

ــی	 ــای	هم	گراي ــان:	ظرفيت	ه ــاد	افرامي فره
اديــان	در	ايــران

عرفــان	 انعکاســات	 اله	ورديــان:	 ســيلوا	
مســيحی	در	آثــار	گريگــور	نارگاتســی

هويــك	بهبــو:	فلســفه	و	تعامــل	بيــن	
اديــان اصحــاب	

اردشــير	خورشــيديان:	تقــارن	بيــن	اديــان	و	
تعامــل	اصحــاب	اديــان	در	ايــران

آندرانيــك	ســيمونی:	گقباتســی	در	تکذيــب	
ــی ــای	انحراف فرقه	ه

ــاح:	مقايســة	مفهــوم	ايمــان	 احمدرضــا	مفت
شــيعی	و	مفهــوم	ايمــان	کاتوليکــی

ــيحيت	 ــرد	مس ــش	خ ــش	و	واکن ــی:	کن ــا	وصف محمدرض
ــی-	 ــای	الهيات ــی.	گفت	وگوه ــرد	ايران ــطی	و	خ ــرون	وس ق

ــفی فلس
ــه	در	 ــر	انديش ــل	و	فق ــيطرة	عم ــق:	س ــای	مطل ــعيد	بين س

ــدرن ــران	م اي
ــات	در	 ــاله	های	اصالح ــه:	سه	س ــوادی	يگان ــا	ج محمدرض
ــان	 ــی	ايراني ــار	جمع ــی	رفت ــر	بازشناس ــه	ای	ب ــران،	مقدم اي

ــی ــوزة	عموم در	ح
فلســفی	 آسيب	شناســی	 مصطفــوی:	 شــمس	الملوک	

ن نی	شــد جها
مصطفــی	يونســی:	فلســفة	انســان	بــر	اســاس	نيك	انديشــی	

ــه	عمل معطــوف	ب
حسين	الهی	نژاد:	منجی	گرايی	و	آينده	نگری

ســعيد	انــواری	و	ســيدمحمدهادی	گرامــی:	ذومراتــب	بــودن	
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نظــام	تشــريع	الهــی	و	ارتبــاط	آن	بــا	معرفــت	و	درک	نظری
اشــکان	بحرانــی:	پديــدار	وحــی	از	منظــر	موالنــا	و	مقايســة	

ــان	متجــدد ــا	آرای	االهی	دان آن	ب
علــی	اله بداشــتی:	تربيــت	فلســفی	جــوان؛	چرايــی	و	

چگونگــی؟
امــام	 منظــر	 از	 ايمــان	 و	 عقــل	 بدخشــان:	 نعمت الــه	

خمينــی)ره(
احمــد	بهشــتی:	ديــن	و	فلســفه؛	رابطــة	طولــی	يــا	عرضــی	

يــا	تطابــق	صدرائــی
شــهرام	پازوکــی:	عمل	گرايــی	مــدرن	در	ديــن،	دو	جريــان	

اصلــی
ــا	ديــن	در	فرهنــگ	 ــد	فلســفه	ب محســن	جهانگيــری:	پيون

اســالمی
و	 کاربــردی	 اســالمی	 فلســفة	 رضانيــا:	 حميدرضــا	

تيســم گما ا پر
حسن	رمضانی:	نسبت	عقل	و	دين

ــد	 ــذر	پيون ــس«	از	رهگ ــاجدی:	»معرفت النف ــد	س علی محم
ميــان	عقــل	و	فطــرت	و	ديــن	از	ديــدگاه	صدرالمتألهيــن

ــادی:	اصــول	هنجــاری:	اصولــی	 ســيدعلی	طاهــری	خرم	آب
ضــروری	يــا	ممکــن؟

حســين	عشــاقی:	بــاور	بــه	خــدا،	شــرِط	بــاور	بــه	هــر	گــزارة	
ايجابــی	در	علــم	و	عمــل

هدايــت	علوی	تبــار:	تعريــف	خــدا	در	فلســفة	ســارتر	و	نقــد	
آن

ـــرای	 ـــفی	ب ـــکان	فلس ـــی	در	ام ـــتخواه:	تأمل ـــود	فراس مقص

حاشـــيه زدايی	از	»امـــر	الهـــی«	در	دنيـــای	مـــدرن
محمد	فنائی	اشکوری:	مناسبات	عقل	و	عرفان

ـــاب	 ـــام	رو	در	ب ـــدگاه	ويلي ـــی	دي ـــفی:	بررس ـــول	کش عبدالرس
حجّيـــت	معرفت	شـــناختی	تجربـــة	دينـــی

ــان	 ــالمی	و	عرفـ ــفة	اسـ ــکی:	فلسـ ــل	کياشمشـ ابوالفضـ
ــه( ــت	متعاليـ ــل	در	حکمـ )تعامـ

ـــائل	 ـــن	و	مس ـــفة	دي ـــتی	فلس ـــی:	چيس ـــد	محمدرضاي محم
آن	

سـيد	محمود	يوسـف ثانی:	نـگاه	عرفانـی	به	اختـالف	عقايد	و	
اديان	بررسـی	ديـدگاه	قونوی

زندگـی	 و	 تبييـن	 به مثابـة	 فلسـفه	 اکبـری:	ضـرورت	 رضـا	
روزمـره	

احمـد	پاکتچـی:	آثـار	شـناختی	روزمرگـی	و	آشـنايی زدای	بـا	
تکيـه	بر	فضـای	انديشـه	ورزی	روسـيه	

فلسـفة	 کاربردی	کـردن	 عبدالحسـين	خسـروپناه:	چگونگـی	
سالمی	 ا

زهرا	شريف:	تکامل	انسان	در	زندگی	از	منظر	مالصدرا	
بيـوک	عليـزاده:	رابطـة	نظـر	و	عمـل	در	فلسـفة	اسـالمی،	از	

فارابـی	تـا	مالصـدرا	بـا	نگاهـی	بـه	زندگـی	روزمّره
محمدکاظـــم	فرقانـــی:	زندگـــی	بـــرای	لـــذت	بيشـــتر،	مقايســـة	

ـــدرا ـــينا	و	مالص ـــلمان:	ابن	س ـــوف	مس ـــر	دو	فيلس نظ
نفيســـه	فياض بخـــش:	جايـــگاه	هويـــت	انســـانی	در	

ــی ــت	دينـ ــالمی	و	معرفـ ــفه	اسـ ــة	فلسـ هندسـ
ـــش	 ـــفه	و	آرام ـــش:	فلس ـــی	آلبوغبي ـــری	و	عل ـــاس	گوه عب

ـــره روزم
رضـــا	محمـــدزاده:	بحـــران	هويـــت	و	نقـــش	آموزه	هـــا	و	

ـــع	آن	 ـــالمی	در	رف ـــفة	اس ـــای	فلس الگوه
ــای	 ــی:	معنـ ــدی	بيابانکـ ــری	و	مهـ ــدی	مظاهـ محمدمهـ
ـــگاه	 ـــه	جاي ـــی	ب ـــی	و	طول ـــرش	عرض ـــو	نگ ـــی	در	پرت زندگ

وجـــودی	انســـان	در	عالـــم
ـــش	آن	 ـــی	و	نق ـــی		جهان	وطن ـــام:	دموکراس ـــد	توحيدف محم

ــك ــی	دموکراتيـ ــد	واقع	گرايـ در	باز	توليـ
محمدحســـين	طالبـــی:	مبانـــی	فلســـفی	حقـــوق	بشـــر	در	

ـــالم اس
بابك	عاليخانی:	مدينة	فاضله،	از	نظر	تا	عمل	

در	 شـــرافتمندانه	 دروغ	 عبدالرحيـــم	زاده:	 ســـيدنعمت	اله	
ــون ــی	افالطـ ــفة	سياسـ فلسـ

يارعلـــی	کـــرد	فيروزجايـــی:	مبانـــی	فلســـفی	حکومـــت	
دينـــی	در	نظـــر	فارابـــی	

علی	مرادخانی:	هگل	و	مبحث	پايان	تاريخ
احمد	واعظی:	سياست	و	پايان	فلسفه

ـــفة	 ـــری	و	فلس ـــت	نظ ـــة	حکم ـــفی راد:	رابط ـــی	يوس مرتض
ـــالمی	 ـــفة	اس ـــی	در	فلس سياس

ــا	و	 ــح:	ديدگاه	هـ ــفه	و	صلـ ــردی:	فلسـ ــی	بروجـ مصطفـ
لش	هـــا	 چا
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فرح	رامين:	فرهنگ	و	صلح:	نظر	و	عمل	
ــتی	 ــق	هم	زيسـ ــای	تحقـ ــی:	راهبردهـ ــر	عليخانـ علی	اکبـ

ــالم ــالمت	آميز	در	اسـ مسـ
ســـيدمصطفی	محقق	داماد:	دغدغـــه	حکيمـــان	دربـــارة	

صلـــح	جهانـــی
ـــل	 ـــدرا	در	ح ـــفة	مالص ـــواِن	فلس ـــی:	ت ـــرز	قراملک ـــد	فرام اح

ـــت« ـــط	زيس ـــی	محي ـــگاه	اخالق ـــأن	و	جاي ـــئلة	»ش مس
ـــتی	 ـــب	زيس ـــوم	ارزش	مواه ـــی	مفه ـــی:	بررس ـــه	مبرقع نغم

ـــت ـــط	زيس ـــت	محي ـــش	آن	در	حفاظ و	نق
عبدالمجيـــد	مهـــدوی	دامغانـــی،	هومـــان	لياقتـــی	و	
آذرميدخـــت	خيرانديـــش:	تقليل	گرايـــی	و	کل	گرايـــی	
ــی:	 ــة	مطالعاتـ ــت؛	نمونـ ــط	زيسـ ــا	محيـ ــه	بـ در	مواجهـ

ــدار ــاورزی	پايـ کشـ
هـــادی	ويســـی،	کـــورس	خوشـــبخت	و	حســـن	صـــدوق	

ونينـــی:	مبانـــی	فلســـفی	و	اخالقـــی	توســـعة	پايـــدار

ــون:	 ــا	مکنـ ــان	و	رضـ ــرا	جواهريـ ــزدی،	زهـ ــد	يـ محمـ
جايـــگاه	محيـــط	زيســـت	در	برنامه هـــای	توســـعه	کشـــور
حســـن	بلخـــاری:	نســـبت	ميـــان	نظـــر	و	عمـــل	در	آراء	
	قـــرون	ســـوم	و	چهـــارم	هجـــری	و	 حکمـــای	مســـلماِنِ
ـــر	و	صناعـــت	در	تمـــدن	اســـالمی ـــر	ماهيـــت	هن ـــر	آن	ب تأثي

مهدی	حجت:	شاعرانگی	در	معماری
ايرج	داداشی:	مراتب	الهام	در	هنر	اسالمی

هادی	ربيعی:	زيبايی	متعالی	از	ديدگاه	ابن سينا
کامـــران	ســـپهران:	جايـــگاه	تئاتـــر	در	انديشـــة	فلســـفی	

ــت	و	يکم ــرن	بيسـ ــن	قـ ــة	آغازيـ دهـ
ـــا	 ـــم	ي ـــا	الس	وگاس:	توّه ـــنی	لند	ت ـــوری:	از	ديس ـــر	طه نّي

ـــت؟ واقعي
مصطفـــی	مختابـــاد:	راز	معنويـــت	فلســـفی	تقـــدس	و	

ايرانـــی			 تقدس	زدايـــی	در	تعزيـــة	

ــه	همــت	 ــم	محمدرضــا	زادهــوش	ب ــه	قل ــاب	حاضــر	ب کت
ــاپ	 ــه	چ ــران	ب ــفه	اي ــت	و	فلس ــی	حکم ــه	پژوهش مؤسس
رســيده	اســت.	ايــن	کتــاب	از	ميــان	يــازده	مقالــه	کــه	بــه	
ــه	چــاپ	رســيده	 ــف	ب ــده	در	مجــالت	مختل صــورت	پراکن

گــرد	هــم	آمــده	اســت.
نويسـنده	در	مقدمـه	ايـن	کتاب	می	گويـد:	»در	قـرن	يازدهم	
هجری	برخورد	انديشـه ها	و	سـتيز	فکـری	در	پايتخت	صفوی	

بـه	اوج	خـود	رسـيد،	هـر	کـس	
خـود	را	صاحب نظـر	می دانسـت.	
ولـی	آدمـی	می توانـد	زيـر	فشـار	
از	 يـا	 و	 شـود	 دفـن	 مشـکالت	
انباشـت	مشـکالت	بـرای	صعـود	
برخـورد	 گيـرد.	 بهـره	 رهايـی	 و	
ميردامـاد	با	مشـکالت	ايـن	گونه	
بـود.	او	نقـاط	ضعـف	را	بـه	نقـاط	
قـوت	تبديـل	کـرد.	آيـات	قرآنـی	
و	احاديـث	شـريف	کـه	بـه	عقيده	
مانـع	 ظاهرگرايـان	 از	 شـماری	
بـود	 عقلـی	 علـوم	 بـه	 پرداختـن	
بـه	عنـوان	مـاده	اصلـی	کار	مـورد	
ميردامـاد	 گرفـت.	 قـرار	 اسـتفاده	
و	 شـد	 اصفهـان	 مکتـب	 پايه گـذار	
گفـت.	 سـخن	 يمانـی	 حکمـت	 از	
و	 بهايـی	 شـيخ	 ايمانيـان	 حکمـت	
رجبعلـی	 مولـی	 تنزيهـی	 حکمـت	

تبريـزی	ميوه هـای	مکتـب	اصفهـان	بودند،	

از	 را	 فلسـفه	 ميردامـاد،	 ديگـر	 شـاگرد	 مالصـدرا	 سـپس	
متالشی شـدن	نجـات	بخشـيد	و	حکمـت	متعالـی	خـود	را	

داد.«	 ارائـه	
ايـن	کتاب	شـامل	مطالب	زير	اسـت:	درباره	مکتـب	اصفهان،	
صفـوی،	 عصـر	 چالش هـای	 و	 اصفهـان	 فلسـفی	 مکتـب	
بررسـی	تحليلـی	دوره	فلسـفی	اصفهان	و	دو	مکتب	فلسـفی	
آن،	ميردامـاد	و	تأسـيس	مکتـب	اصفهان،	نگاهـی	به	مکتب	
پايـه	 و	 اصفهـان	 فلسـفی	
گـذاران	آن،	عوامـل	تکويـن	
و	شـکوفايی	مکتـب	ِحَکمـی	
هانـری	 ديـدگاه	 از	 اصفهـان	
ُکربَـن،	الهيـات	شـفا	و	حکمت	
اصفهـان،	 مکتـب	 در	 متعاليـه	
رويارويـی	 و	 سـراب	 فاضـل	
مدرسـه	مولي	رجبعلـی	تبريزی	
با	مدرسـه	مالصـدرا،	نگاهی	به	
زمينه هـا،	اوصـاف	و	پيامدهای	
مکتـب	اصفهـان،	اخالق	عملی	
و	مکتـب	اصفهـان،	نگاهـی	به	
پـاره ای	از	علـل	پويايـی	حـوزه	
نمونه هـای	عملـی	 اصفهـان	و	
آن،	ميردامـاد	يـا	معلـم	ثالـث،	

مکتـب	الهـی	اصفهـان.
ايـن	کتاب	در	500	نسـخه	و	به	
بهـای	11000	تومـان	بـه	بـازار	

نشـر	وارد	شـده	است.

مکتب فلسفی اصفهان از نگاه دانش پژوهان
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ضياء موحد و منطق سهروردی
دكتر رضا كوهكن: درآمدي بر عرفان اهل بيت )ع(

دكتر بابك عاليخاني: تصحيح وتفسير پرتونامه   سهروردي
دكتر حسين شيخ رضايی: تعامل فّناوري و اخالق

دكتر محمد جواد اسماعيلی: تبيين عالمه حلي از حركت شناسي ابن سينا 
دكتر اسداله فالحی  : بررسي و نقد نوآوري هاي خونجي به زبان منطق جديد 

آشنايي با منطق ربط 
دكتر شاپور اعتماد : آثار فلسفي چامسكي

دكتر اميراحسان كرباسي زاده: تاريخچة مفهوم بي نهايت 
   دكتر علی افضلی: برهان وجودي در فلسفه غرب و فلسفه اسالمي

  مسعود زمانی : تحقيقی دربارۀ پيدايش علوم انسانی از درون  فلسفه های آلمانی 
 فاطمه شهيدی:   بازسازی نظام فلسفی فارابی )مؤسس فلسفه اسالمی(

  دكتر سيد نصر اهلل موسويان : فلسفه اشراق و  عقل گرايي 
    حجت االسالم دكتر عليخاني: سير تاريخي الهيات اجتماعي در مسيحيت

  دكتر ميثم توكلی بينا: حدوث زمانی جهان از ديدگاه فيزيک 
 گزارشی از نحوه تدوين و پيشرفت  فرهنگ فلسفی 

حجت االسالم دكتر مهدی عبدالهی: تبيين سوبژکتيويسم در فلسفه مدرن و تأثير آن در بحث تجربه دينی
حجت االسالم دكتر عبداهلل محمدی: کارکرد معرفت شناختی خبر واحد در اصول عقايد و علوم انسانی

نگاهی اجمالی بر طرح کالن سير مفهومی فلسفه سياسی اسالمی
حجت االسالم دكترسيداحمد غفاری:نقد و تبيين ادله منکران رابطه معنويت و دين
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ضياء موحد و منطق سهروردی

   اشاره:
دکرت ضیاء موحد، هم اکنون مدیر گروه منطق مؤسسه 

است، به اذعان منطق پژوهان کشور دکرت موحد، پدر 

منطق جدید در ایران است،   وی که بیش از 4 دهه از 

عمــر پر برکت خویش را در راه تربیت منطق پژوهان 

کشور کرده رصف کرده است،  چندی است که تحقیق 

در منطــق ســهروردی را آغاز کرده اســت و به تبيني 

نوآوری های ســهروردی در عرصه منطــق مي پردازد. 

تصمیم گرفتیم در مورد این طرح پژوهشی، به خدمت 

استاد برویم تا براي ما از این طرح بگوید، 

جنـاب آقـای دکتـر موحـد از طـرح پژوهشـی »منطق 
بگویید. سـهروردی« 

سـهروردی	در	منطـق	روشـی	را	انتخـاب	کـرده	کـه	همـه	
شـارحان	گفته	انـد	منطـق	را	سـاده	کرده اسـت،	البتـه	در	واقع	
هـم	چنين	اسـت.	امـا	اينکه	اين	سـاده کردن	چـه	اصولی	دارد	
و	چـه	مقـدارش	صوری	و	چه	مقـدارش	مالحظات	متافيزيکی	
اسـت،	مسـأله	ای	اسـت	که	من	نديدم	کسـی	تاکنون	روی	آن	
بحـث	کرده باشـد.	لـذا	تصميم	گرفتـم	با	کاربـرد	منطق	جديد	
و	بـه	اصطـالح	فرمواليـزه	کـردن	آن	در	منطـق	موجهـات،	
منطـق	او	در	اصـل	منطـق	موجه	اسـت،	نشـان	دهـم	که	اين	
کار	اواًل	تـا	چـه	انـدازه	از	لحـاظ	صوری	درسـت	اسـت	و	ثانيًا	

بـه	چه	اصـول	متافيزيکی	ای	اسـتوار	اسـت.
بخـش	 نخسـت	 مقالـه	 نوشـتم،	 مقالـه	 دو	 کار	 ايـن	 بـرای	
بـرای	 اسـت	کـه	می	خواسـتم	 انگليسـی	 بـه	 آن	 غيرموجـه	
خـارج	 در	 منطـق	 بـه	 عالقه	منـدان	 و	 منطق	دانـان	 برخـی	
از	کشـور	بفرسـتم	و	البتـه	ترجمـه	آن	در	مجلـه	متافيزيـك	
دانشـگاه	اصفهـان	چـاپ	شـده	اسـت.	مقالـه	دوم	نيـز،	بـه	
فارسـی	ترجمـه	شـد	و	بـرای	چـاپ	در	ارج	نامـه	آقـای	دکتـر	

فرسـتاده	ام. اعوانـی	 غالمرضـا	
چنـد	مسـأله	ديگـر	در	منطـق	سـهروردی	باقـی	می	مانـد	که	
از	مهم	تريـن	آن	هـا	مسـأله	عکـس	مسـتوی	اسـت	کـه	رأی	
سـهروردی	در	ايـن	زمينه	بـا	رأی	اغلب	منطق	دانـان	متفاوت	
اسـت،	در	واقـع	او	عکـس	مسـتوی	را	بـه	حـق	قبـول	نـدارد.	

منطق	دانـان	جديـد	نيـز	قاعـده	عکـس	مسـتوی	را	درسـت	
ايـن	بخـش	 نمی	داننـد،	در	حـال	حاضـر	مشـغول	نـگارش	

. هستم
آیـا ایـن طـرح در داخل یـا خارج مسـبوق به سـابقه 

؟ ست ا
در	ميـان	منطق	دانـان	داخلـی	و	خارجـی،	کسـی	تاکنـون	در	
ايـن	مسـأله،	بـه	شـکلی	کـه	مـن	کار	کـرده	ام،	کاری	انجـام	
نداده اسـت.	امـا	ويلفرد	هاجـز	)منطق	دان	انگليسـی(	می	گفت	
تحقيـق	در	منطـق	سـهروردی	در	دسـتور	کارش	هسـت	امـا	
همچنيـن	هاجـز	می	گفـت	»دانشـجويی	از	مـن	موضوعـی	
بـرای	رسـاله	اش	خواسـت	و	مـن	بـه	او	تحقيـق	در	منطـق	
سـهروردی	را	پيشـنهاد	دادم	و	شـما	را	بـه	او	معرفـی	کـردم«	
البتـه	مـن	تاکنـون	ايميلـی	از	آن	دانشـجو	دريافت	نکـرده ام.

آیـا در ایـن طرح همـکار و دسـتیاری از دانشـجویان 
منطـق یـا اعضـای انجمن علمـی منطق شـما را یاری 

می دهنـد؟
در	اين	طرح	همکاری	ندارم.

فکـر می کنیـد کار منطـق سـهروردی کـی بـه پایـان 
می رسـد و فرآیند ویراسـتاری نهایی و چاپ را پشـت 

می گذارد؟ سـر 
عـرض	شـود	کـه	در	واقـع	نزديـك	بـه	دوسـوم	از	عکـس	
مسـتوی	نوشـته	شده اسـت	اما	آن	يك	سـوم	نوشـته	نشده	اش	
خيلـی	مهـم	اسـت	و	همين	طـور	مثـل	بخـش	نخسـت	طرح	
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 دكرت رضا كوهكن

درآمدي بر 

عرفان اهل بيت )ع(

مرحلـة	اول:	منبع	شناسـي،	و	پاسـخ	بـه	سـؤاالتي	نظير	آنچه	
در	ضمـن	نوشـتار	زير	آمده	اسـت:	

يکـي	از	تبيين	هـاي	رايـج	در	غرب	آن	بوده	اسـت	که	تشـّيع	
اساسـًا	يك	مکتب	سياسـي	اسـت	که	در	مقابل	نظر	اکثريت	
امـت	مسـلمان،	مبتنـي	بـر	نظـري	بدعت	آميـز	)اعتقـاد	بـه	
نصـب	الهـي	حضـرت	علي	)ع(	بـه	خالفـت	و	حکومت	پس	
از	پيامبـر	)ص((	اسـت؛	بازسـازي	و	نقد	نظرات	انديشـمندان	
مختلـف	غربـي	در	بـاب	تشـيع	يکـي	از	گام	هـاي	مقدماتـي	
ايـن	طـرح	خواهـد	بـود.	بـه	ايـن	ترتيـب،	بايـد	در	ابتـدا	به	
ايـن	پرسـش	پاسـخ	داده	شـود	که	چگونـه	و	با	توجـه	به	چه	
مبانـي		معرفـت	شـناختي،	هستي	شـناختي	و	انسان	شـناختي،	
قابـل	اسـتخراج	از	کالم	ائمـه	)ع(،	مي	تـوان	از	»عرفان	اهل	
بيـت«	سـخن	گفـت؛		در	ايـن	راسـتا،	عـالوه	بـر	توّجـه	بـه	

کالم	امامـان،	مي	بايسـت	بـه	سـيرة	آنان	توجه	ويژه	شـود	و	
بـراي	تحقـق	اين	امـر،	يك	مقدمـة	ضروري،	تـالش	جهت	
دسـتيابي	به	يك	روش	شناسـي	سـيره	و	سـنت	امامان	است.	
بـه	عـالوه،	بايـد	از	يـك	سـو،	در	خصـوص	نظـر	اهـل	بيت	
در	بـاب	مشـرب	باطني	اسـالم،	موسـوم	به	تصـّوف	که	خود	
مشـتمل	بـر	دو	شـاخة	شـيعي	و	سـّني	اسـت	تأمل	شـود،	و	
از	سـوي	ديگـر،	نـگاه	تصـّوف	بـه	عرفـان	و	معـارف	اهـل	
بيت	شناسـايي	و	بررسـي	شـود.	مـدت	پيش	بيني	شـده	براي	

انجـام	مرحلة	اول:	دو	سـال	اسـت.
	

دكرت بابك عاليخاين

تصحيح وتفسير 

پرتونامة سهروردي

مسـأله	اصلـي	ايـن	پژوهـش،	کشـف	و	تحليل	
عناصـر	خاصتـًا	اشـراقي	در	رسـالة	پرتونامـة	سـهروردي	و	
بازشـناختن	آنهـا	از	عناصـر	حکمـت	مشـايي	اسـت.	توضيح	
اينکـه	سـهروردي	رسـالة	پرتونامـه	را	براي	آموزش	فلسـفه	

جديـد	اسـت،	يعنی	نديدم	کسـی	در	جايی	راجع	بـه	آن	کاری	
باشـد. کرده	

مـدت زمـان زیـادی اسـت کـه روی ایـن طـرح کار 
؟ می کنیـد

کار	نوشـتن	ايـن	بخـش	تاکنـون،	بيـش	از	دو	سـال	طـول	
دارد،	 اهميـت	 جهاتـی	 از	 سـهروردی	 روش	 نکشيده اسـت.	
يعنـی	اگر	روشـی	را	که	سـهروردی	بـه	کار	برده اسـت،	به	کار	
ببريـم،	معلـوم	می	شـود	کـه	برخـی	از	قياسـات	ابن	سـينا	کـه	
تاکنـون	مـورد	اشـکال	بـوده	اسـت،	از	لحاظ	منطقی	درسـت	
اسـت	و	مورد	اشـکال	نيسـت	و	صحت	آن	قابل	اثبات	اسـت.

لطفـاً  سـهروردی،  طـرح  بـودن  بکـر  و  نـاب  ورای 
از اهمیـت ایـن طـرح و کاربـرد آن در علـم منطـق 

بفرماییـد.
اصـواًل	می	تـوان	گفـت	متافيزيـك	مبتنی	بر	منطـق	موجهات	
اسـت	)برخـی	معتقـد	بودند	کـه	منطـق	مبتنی	بـر	متافيزيك	
اسـت	امـا	برخـی	از	منطق	دانـان	امـروزی	کـه	افـراد	مهمـی	
بـر	 مبتنـی	 متافيزيـك	 اساسـًا	 کـه	 معتقدنـد	 هسـتند،	 هـم	
منطـق	موجهـات	اسـت.	و	چـون	بخـش	مهمـی	از	فلسـفه	
مسـائل	متافيزيکـی	اسـت	که	ذاتًا	هـم	انتزاعی	هسـتند،	مثل	
رياضيـات	صرفـًا	بـا	ابـزار	منطقـی	و	تخيـل	و	تعقل	می	شـود	
سراغشـان	رفـت،	بـر	خـالف	برخـی	مسـائل	کـه	می	تـوان	
بـا	تجربـه	و	آزمايـش	تکليفشـان	را	معلـوم	کـرد.	بنابرايـن	از	
ايـن	نظـر	منطـق	سـهروردی	کـه	منطـق	موجهات	اسـت	تا	

مقـدار	زيـادی	نشـان	دهنـده	مواضـع	سـهروردی	در	مسـائل	
متافيزيکـی	اسـت.

آیـا پـس از ورود ایـن اثـر بـه حـوزه منطق، بـا تغییر 
اساسـی ای در علـم منطـق مواجـه می شـویم؟

چـون	کسـی	در	ايـن	مسـأله	کار	نکـرده،	تغييـر	ديگـر	معنی	
نمی	دهـد،	ايـن	طـرح	نورافکنـی	می	کنـد.	مقـداری	مطالـب	
تـازه	بـه	دسـت	دانشـجويان	می	دهـد	کـه	در	بـاب	آن	کار	
کننـد.	اگـر	قبـاًل	حرفهای	غلطـی	زده	شـده بود	و	کاری	انجام	
شـده بود،	ايـن	طـرح	تغييـر	ايجـاد	می	کـرد	امـا	چـون	کاری	
نکرده	انـد	از	تغييـر	نمی	تـوان	صحبـت	کـرد	بلکـه	صحبـِت	

اسـت. تکميل	
بعـد از ایـن طـرح، قصـد انجـام چـه کار پژوهشـی 

دیگـری را داریـد؟
کار	بعـدی	تکميل	واژگان	توصيفی	منطق	اسـت	که	قسـمتی	
از	آن	چـاپ	شده اسـت،	امـا	بـرای	چـاپ	واژگان	تکميلـی	که	
مقـدار	زيـادی	از	آن	هـا	نوشـته	شـده	و	موجـود	اسـت،	بايـد	
ايـن	مدخل	هـا	را	اضافـه	کنـم	و	ارجاعـات	را	تصحيـح	کنـم	
و	متناسـب	بـا	واژگان	قبلـی	مرتـب	کنـم،	يعنـی	کار	دوبـاره	
بايـد	بـا	آرايش	جديـدی	آماده	شـود	کـه	البته	کار	پـر	زحمت	

و	وقت گيـری	اسـت.
آقـای دکتر موحـد از اینکه وقـت شـریفتان را به بنده 

اختصاص دادید بسـیار سپاسـگزارم.
خوش	باشيد.	
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بـه	نوآمـوزان	به	رشـتة	تحريـر	درآورده	اسـت.	وي	يك	دوره	
علـم	الهـي	را	بـا	ذکـر	مقدماتـي	از	علـم	منطـق	و	طبيعيـات	
بـه	زبـان	فارسـي	دري	نوشـته	اسـت.	تبيين	مفاهيـم	حکمت	
سـينوي	در	رسـالة	سـهروردي	مقدمـة	الزمـي	اسـت	بـراي	
تبييـن	آن	دسـته	از	تعليمـات	اشـراقي	کـه	بـه	ابتـکار	خود	او	
وارد	عالـم	حکمت	شـده	اسـت.	به	عنـوان	مثـال،	وي	در	اين	
رسـاله	برخـالف	حکمـت	مشـاء،	حصـر	عقـول	در	ده	عـدد	را	
نمي	پذيـرد	و	نيـز	نـکات	اشـراقي	ويـژه	اي	را	در	بـاب	فـروغ	
قدسـي	)فـّر(	در	ايـن	نوشـته	مطـرح	کـرده	اسـت.	بـا	رجـوع	
بـه	کتـاب	حکمـة	االشـراق	و	سـاير	کتـب	تعليمـي	وي	کلية	
عناصر	اشـراقي	رسـالة	پرتونامه	اسـتخراج	و	بررسي	مي	گردد.

فرضیه و ساختار
است	 پرتونامه	 متن	 از	 نو	 تصحيح	 يك	 ارائة	 کار،	 اول	 بخش	
قرار	دادن	 با	اساس	 پنج	نسخه(،	 پاية	نسخ	متعدد	)حداقل	 بر	
نسخة	نويافتة	کتابخانة	ملي	که	اصّح	نسخ	است	)نسخة	متعلق	
به	سلطانعلي	سلطاني	به	شمارة	55(.	همچنين،	در	چاپ	هاي	
پورنامداريان(	 دکتر	 و	 ضيايي	 دکتر	 نصر،	 دکتر	 )چاپ	 موجود	
نابساماني	هايي	ديده	مي	شود	که	 از	حيث	عالئم،	کاستي	ها	و	
قرائت	متن	را	با	مشکل	مواجه	مي	سازد.	تالش	بر	اين	 احياناً	
است	که	متن	منقحي	توأم	با	نشانه	هاي	سجاوندي	درست	و	

کارآمد	تهيه	شود.	
بخـش	دوم	کار	عبـارت	اسـت	از	تحليـل	مفاهيـم	اشـراقي	
پرتونامـه	به	تمايـز	از	مفاهيم	مشـايي	آن.	در	اين	پژوهش،	هر	
يـك	از	مباحـث	زيـر	در	قالب	يك	فصل	بررسـي	خواهد	شـد:	
الـف(	علم	النفـس	اشـراقي	ب(	نظرية	اشـراقي	در	بـاب	وحدت	
واجب	الوجـود	و	صفات	وي	ج(	نظرية	اشـراقي	در	باب	سلسـلة	
عقـول	طولـي	و	عرضـي	د(	مبحـث	سـوانح	نـوري	ه(	نظريـة	
شـيخ	اشـراق	در	بـاب	تناسـخ	و(	نظريـة	سـهروردي	در	بـاب	

کالبدهـاي	مثالـي	بهشـتيان	و	دوزخيان.
هدف پژوهش و اهمیت آن

رسالة	پرتونامه	سهروردي	از	حيث	مضامين	مشايي	و	اشراقي	
به	 و	 است.	 نگرفته	 قرار	 مورد	تحقيق	 به	درستي	 تاکنون	 آن،	
همين		جهت،	پژوهش	حاضر	تحقق	اين	مهم	را	برعهده	دارد.

جايگاه	 از	 سهروردي	 فکري	 منظومة	 کل	 در	 پرتونامه	 رسالة	
خاصي	برخوردار	است.	بررسي	دقيق	اين	رساله	درک	ما	را	در	

باب	حکمت	سهروردي	عمق	بيشتري	خواهد	بخشيد.
پیشینة پژوهش

مجلد	 در	 نصر	 حسين	 سيد	 دکتر	 توسط	 متن	 تصحيح	 اولين	
حسين	 دکتر	 است.	 گرفته	 صورت	 سهروردي	 مصنفات	 سوم	
به	 و	 ترجمه	 انگليسي	 زبان	 به	 را	 پرتونامه	 متن	 نيز	 ضيايي	
است.	همچنين	 کرده	 مبسوط	چاپ	 نسبتاً	 مقدمة	 همراه	يك	
دکتر	پورنامداريان	حدود	يك	ششم	متن	اين	اثر	را	از	ديدگاه	
ادبي	شرح	داده	است.	دربارة	مضامين	پرتونامه،	هانري	کربن	
در	traités	Quatorze		و	نيز	در	مقدمة	فرانسوي	مجلد	

سوم	مصنفات	قدري	بحث	کرده	است.		

	

   دكرت حسني شيخ رضايی

تعامل

فّناوري و اخالق

در	نـگاه	نخسـت	بـه	نظـر	مي	رسـد	کـه	ميـان	اخـالق	و	
فّنـاوري	تعاملـي	وجـود	نـدارد.	بحث	هـاي	اخالقـي	عمدتـًا	
در	حـوزه	هنجارهـا،	بايدهـا	و	ارزش	هـا	هسـتند	و	از	نظـر	
و	 مسـتقل	ترين	 بحث	هايـي	 چنيـن	 فالسـفه	 از	 بسـياري	
خـود	بسـنده	ترين	جنبـة	فرهنـگ	انسـاني	اند	کـه	بايـد	بـا	
بکارگيـري	قـواي	عقالنـي	محـض	بـه	حـل	و	فصـل	آن	ها	
پرداخـت	)اخـالق	وظيفه	گـراي	کانت	نمونـه	گويايي	از	چنين	
رويکـردي	اسـت(.	از	سـوي	ديگـر،	فّنـاوري	نيـز	علي	رغـم	
ابهـام	و	دامنـه	کاربـرد	وسـيع	ايـن	کلمـه،	عمدتـاً	داللـت	بر	
ابزارهـا،	مصنوعـات،	فرايندهـا	و	روال	هـاي	فرهنـگ	مـاّدي	
و	ابـزاري	دارد	کـه	از	نظـر	بسـياري	نسـبت	بـه	پرسـش	ها	و	
مسـائل	فلسـفي	بـه	طـور	عـام،	و	مسـائل	اخالقي	به	شـکل	
خـاص،	خنثـي	و	بي	طـرف	اسـت.	در	ايـن	نـگاه،	فّنـاوري	
صرفـاً	ابزاري	بي	شـکل	و	انعطاف	پذير	اسـت	کـه	کاربردهاي	
نّيت	هـا	و	پس	زمينه	هـاي	 بـا	 افـرادي	 مختلـف	آن	توسـط	
مختلـف،	مي	توانـد	تحقق	هـاي	متنوعـي	داشـته	باشـد.	امـا	
چنيـن	نـگاه	سـّنتي	اي	به	رابطـه	اخـالق	و	فّناوري	از	سـوي	
بسـياري	محققـان،	و	بـه	ويـژه	در	دهه	هـاي	اخيـر	و	با	رشـد	
فّناوري	هـاي	نوظهـور،	بـا	چالش	هايـي	جـّدي	مواجـه	شـده	
اسـت.	هـدف	ايـن	پژوهـش	اين	اسـت	کـه	ابعاد	ايـن	تعامل	
را	بـکاود	و	بـا	بررسـي	هاي	مـوردي	و	نمونه	پژوهشـي	نشـان	
دهـد	کـه	چگونـه	در	عمـل	اين	دو	حـوزه	از	فرهنگ	انسـاني	

بـا	هـم	در	بـده	و	بسـتاني	مـداوم	بوده	انـد.
مسائل مورد بحث در تعامل فنّاوري و اخالق 

مسـائل	مـورد	بحـث	را	مي	توان	بـه	دو	بخش	عمده	تقسـيم	
کرد.	در	بخش	نخسـت،	سـوال	اين	اسـت	که	اخالق	چگونه	
توانسـته	در	مقاطـع	تاريخـي	مختلـف	بـه	فّنـاوري	شـکل	و	
ماهيتـي	متفـاوت	دهـد	و	در	واقـع	بـر	آن	اثـر	بگـذارد.	در	
اينجـا	بـا	بررسـي	نمونه	هايـي	از	»اخالق	هـاي	حرفـه	اي«	
در	بخش	هـاي	مختلـف	علـم،	مهندسـي	و	فّنـاوري	نشـان	
خواهيـم	داد	کـه	چگونـه	مرام	نامه	هـا	و	رويه	هـاي	اخـالق	
حرفه	اي	توانسـته	اند	به	سـير	تحول	فّناوري	سـمت	و	سـويي	
ويـژه	بدهنـد.	ضمناً	بـا	بررسـي	نمونه	هايـي	از	مرام	نامه	هاي	
اخـالق	حرفه	اي،	زيسـت	فّناوري	و	مهندسـي	در	کشـورهاي	
مختلـف	و	مقايسـه	تفاوت	هـاي	رويکـردي	آن	هـا،	خواهيـم	
ديـد	که	چگونه	جهـت	فّناوري	هـاي	ژنتيکـي	و	فّناوري	هاي	
مربـوط	بـه	کنترل	مواليـد،	تحت	تأثيـر	ايـن	مرامنامه	ها	واقع	

است. شـده	
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نمونـه	ديگـري	از	تأثيـر	اخـالق	بـر	فّنـاوري	مربوط	به	
سـطح	مصرف	کننـدگان	اسـت.	در	جوامـع	گوناگـون،	
مصرف	کننـدگان	فّنـاوري	گاه	بـه	دليـل	رجحان	هـاي	
ارزشـي،	فرهنگـي	و	اخالقـي	خـود،	اسـتفاده	از	نـوع	
خاصـي	از	فّنـاوري	را	ممنـوع	کـرده	يـا	بازار	پـر	رونقي	
بـراي	برخـي	ديگـر	از	فّناوري	هـا	فراهم	آورده		انـد.	اين	
حّسـاس	بودن	انتخـاب	مصرف	کنندگان	بـه	ارزش	هاي	
اخالقـي،	سـبب	شـده	تـا	مسـير	و	جهـت	بسـياري	از	

فّناوري	هـا	نيـز	دسـتخوش	تغييـر	گـردد.
نمونـة	ديگـر	از	تأثيـر	اخـالق	بـر	فّنـاوري	مربـوط	بـه	
برنامه	هـاي	»مشـارکت	عمـوم	مردم	در	علـم	و	فّناوري«	
اسـت.	طبـق	اين	برنامه	ها	کـه	از	آن	ها	به	عنـوان	آخرين	
پيشـنهادهاي	طـرح	شـده	بـراي	دخالـت	دادن	مـردم	بر	
رونـد	جهت	گيري	هـاي	علـم	و	فّنـاوري،	يـا	اصطالحـًا	
علـم	دموکراتيـك،	ياد	مي	شـود،	هـر	فّناوري	تـازه	پيش	
از	آنکـه	بسـط	يابـد	و	بودجـه	اي	بـه	خـود	اختصـاص	
دهـد،	بايـد	از	مجـراي	پذيرش	عمومـي	مـردم،	در	قالب	
هيأت	هـاي	منصفه	شـهروندي،	بگـذرد	و	چنانچـه	نتواند	
اطمينـان	مصرف	کننـدگان	آتي	خود	را	جلـب	کند،	هرگز	
بـه	مقـام	توليـد	نخواهد	رسـيد.	نمونه	هـاي	اجرا	شـده	از	
چنيـن	مشـارکت	هايي	نشـان	از	آن	دارند	که	در	بسـياري	
از	مـوارد،	مـردم	مالحظات	اخالقي	را	در	اسـتفاده	يا	عدم	
اسـتفاده	از	فّنـاوري	خاصي	مّد	نظر	قـرار	داده	اند.	در	اينجا	
اصـل	اخالقـي	کلّي	اين	اسـت	که	هر	آنچه	بر	سرنوشـت	
آينـدة	من	و	نسـل	هاي	پـس	از	من	تأثير	بگـذارد،	بايد	به	
تأييـد	من	)بـه	عنـوان	پرداخت	کنندة	ماليات(	برسـد.	اين	
اصـل	اخالقـي	که	مبنـاي	برنامه	هاي	مشـارکت	عمومي	
در	علـم	و	فّنـاوري	اسـت،	مخالفانـي	نيز	دارد	کـه	در	اين	

پژوهـش	بـه	آراء	آنان	خواهيـم	پرداخت.
سـرانجام،	آخريـن	نمونه	از	تأثير	اخالق	بـر	فّناوري،	تأثير	
از	مجـاري	قانونـي	و	حقوقي	اسـت.	بسـياري	از	قوانين	و	
روال	هـاي	مصـّوب	که	به	نحـوي	از	انحاء	به	نحوة	رشـد	
و	مسـير	آينـده	فّنـاوري	مربوطنـد	)قوانينـي	از	قبيل	حق	
ثبـت،	حقـوق	سـوژه	هاي	مـورد	آزمايـش،	حـق	مالکيت	
معنـوي	و	...(	ريشـه	در	مالحظـات	اخالقـي	دارنـد.	ايـن	
مالحظـات	از	طريـق	قوانيـن	بـر	مسـير	آينـده	فّنـاوري	

مي	گذارند. تأثيـر	
امـا	سـوال	دوم	مي	توانـد	ايـن	باشـد	کـه	تأثيـر	فّنـاوري	
بـر	اخـالق	چگونه	اسـت.	ايـن	سـوال	مناقشـه	برانگيزتر	
از	سـوال	نخسـت	بـه	نظـر	مي	آيـد.	در	ايـن	بخـش	ابتدا	

مي	تـوان	اسـتدالل	کـرد	که	چگونـه	و	چرا	
برخـي	از	انتزاعي	تريـن	نظام	هاي	اخالق	

هنجـاري	کـه	از	جانـب	فالسـفه	اي	
ماننـد	کانـت	عرضـه	شـده	اند	

و	در	ظاهـر	هيـچ	ربـط	و	نسـبتي	بـا	تغييـرات	علـم	و	
فّنـاوري	نداشـته	اند،	در	اليـه	اي	عميق	تـر	واکنشـي	بـه	
پيشـرفت	هاي	علمـي	و	فّناورانـه	بوده	انـد.	بنـا	بـر	ايـن	
اسـتدالل،	اگر	تغييـر	جهان	بيني	حاصـل	از	انقالب	علمي	
نبـود	و	اگـر	طبيعت	شـأن	پيشـين	ماقبـل	مدرن	خـود	را	
به	عنوان	منبع	و	سرچشـمه	ارزش	هاي	اخالقي	از	دسـت	
نمـي	داد،	احتمـااًل	فالسـفه	مـدرن	بـه	چنيـن	نظريه	هاي	
انسـان	مدارانه	اي	در	بـاب	اخـالق	توجـه	پيـدا	نمي	کردند.

چند نمونة از تأثیر فنّاوري بر اخالق
ابتـدا	بـه	اين	نکته	بپردازيم	که	فّناوري	بـه	دليل	در	اختيار	
گذاشـتن	امکانـات	جديـدي	در	زندگـي	بشـر،	سـؤاالت	
تـازه	اي	را	نيـز	در	حـوزة	اخـالق	ايجـاد	کـرده	اسـت.	بـه	
يك	معنـا،	تمام	آنچه	امـروزه	»اخالق	کاربـردي«	ناميده	
مي	شـود	)از	اخالق	زيسـتي	و	مهندسـي	گرفتـه	تا	اخالق	
سـايبري(	محصـول	رشـد	فّناوري	اسـت.	چنين	مسـائل	
انضمامـي	اي	سـبب	شـده	تـا	عـالوه	بـر	رشـد	مباحـث	
اخـالق	کاربـردي،	حوزه	هـاي	انتزاعي	تـر	فلسـفة	اخالق	
نيـز	مصـون	از	تغيير	نماننـد.	ظهور	خاص	گرايـي	اخالقي	
در	مباحـث	فرا	اخـالق،	نمونـه	اي	از	ايـن	تغييـرات	اسـت.	
امـروزه	از	نظـر	بسـياري	از	محققـان	اخـالق،	بـراي	حّل	
مشـکالت	اخالقـي	پيش	رو،	نيـازي	به	داشـتن	نظام	هاي	
هنجـاري	 اخـالق	 يـا	 فرا	اخـالق	 همه	شـمول	 و	 جامـع	
نداريـم	و	مي	تـوان	بـا	پرهيـز	از	مواضعـي	قاعده		محـور	
در	حـوزة	اخـالق	کـه	کار	را	ابتـدا	بـا	تثبيـت	قواعـد	کلّي	
پيـش	مي	برند،	از	رويکـردي	نمونه	محور	يـا	رويکردهايي	
ترکيبـي	کـه	در	آن	هـا	اصـول	و	نمونه	هـا	بـا	هم	سـاخته	

مي	شـوند،	دفـاع	کرد.
نمونة	دوم	مربوط	به	آراء	آن	دسـته	از	متفکراني	اسـت	که	
مي	پندارنـد	محصـوالت	فّناورانـه	جديـد	اقتضـاء	مي	کنند	
کـه	در	بسـياري	از	مفاهيـم	اخالقـي	پيشـين	و	سـنتي	
تجديـد	نظـر	کنيـم.	امـروزه	با	وجـود	امکان	شبيه	سـازي	
کامپيوتـري،	کمتـر	مهنـدس	و	طراحـي	را	مي	تـوان	بـه	
مخـرب	محصوالتـش	 نشـدة	 پيش	بينـي	 نتايـج	 دليـل	
بـا	 امـروزه	 ديگـر،	 نمونـه	اي	 در	 يـا	 دانسـت.	 بي	گنـاه	
وجـود	فّنـاوري	اينترنـت،	مفاهيم	زيـادي	از	قبيـل	حريم	
خصوصـي،	شـرم	و	دوسـتي	نيـاز	بـه	بازتعريـف	دارند.
دسـته	 آن	 افراطي	تـر	 آراء	 بـه	 مربـوط	 سـوم	 نمونـة	
اسـت	 يونـاس(	 هانـس	 )ماننـد	 نظريه	پردازانـي	 از	
بـه	 نيـاز	 تـازه	 فّناوري	هـاي	 اصـواًل	 معتقدنـد	 کـه	
نظريه	پردازي	هايـي	نـو	در	حـوزة	اخـالق	دارنـد.	بـا	
و	 زيسـت	محيطي	 مشـکالت	 وقـوع	
بـا	طـرح	مفاهيمـي	ماننـد	طراحـي	
نظريه	هـاي	 پايـدار،	 توسـعة	 و	
در	 جديـدي	 و	 کل	گرايانـه	
حـوزه	اخـالق	طرح	شـده	اند	
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کـه	نسـبتي	تـام	و	تمـام	بـا	تغييـرات	فّنـاوري	دارنـد.
و	سـرانجام	به	عنـوان	نمونة	چهـارم،	مي	توان	بـه	تغييراتي	
کـه	فّنـاوري	در	درک	ما	از	»خود«	و	»عامل«	در	مناسـبات	
فـردي،	اجتماعـي	و	اقتصادي	گذاشـته	اسـت،	اشـاره	کرد.	
از	نظـر	بسـياري،	فّناوري	سـبب	شـده	تا	مـا	درک	جديدي	
از	»خـود«	و	سـاير	»عوامـل«	اجتماعـي	داشـته	باشـيم.	
بـه	عنـوان	نمونـه،	امـروزه	صحبـت	از	عامليـت	اخالقـي	
شـرکت	ها	و	سـازمان	ها	اسـت	به	نحـوي	که	گويـي	چنين	
نهادهايـي	مي	تواننـد	موضـوع	احـکام	اخالقي	قـرار	گيرند.	
ايـن	تغييـرات	بـه	دسـت	کاري	هايي	در	نظام	هـاي	اخالقي	

نيازمنـد	خواهنـد	بود.
چشم انداز طرح

در	انتهـاي	ايـن	پژوهـش	تـالش	خواهـد	شـد	تـا	ارتبـاط	
اخـالق	و	فّنـاوري	را	در	چشـم	اندازي	گسـترده	تر،	يعنـي	
از	منظـر	روابـط	قـدرت	سياسـي	و	دولت	هـاي	ملّـي	نيـز	
بررسـي	کنيـم.	بـا	پيـروي	از	ايـده	وينـر	مبنـي	بـر	اينکـه	
برخـي	از	مصنوعـات	در	دل	خـود	سـازگاري	بيشـتري	بـا	
برخـي	سياسـت		گذاري	هاي	خـاص	دارند،	مي	تـوان	مدعي	
شـد	کـه	انـواع	خاصـي	از	فّناوري	ها	سـازگاري	بيشـتري	با	
ارزش	هـاي	اخالقـي	دارنـد،	بـه	نحـوي	که	اتخـاذ	و	صرف	
بودجه	هـاي	ملّـي	بـراي	ايـن	فّناوري	هـا	مي	توانـد	در	آينده	
ايـن	ارزش	هـاي	اخالقي	را	در	سـطح	جامعـه	رواج	دهد.	به	
عنـوان	نمونـه،	فّنـاوري	تلفـن	موبايل	به	شـدت	مرکزگريز	
ارزش	هـاي	 بـا	 بيشـتري	 سـازگاري	 و	 اسـت	 پراکنـده	 و	
اخالقـي	دموکراتيـك	و	نظـارت	همگانـي	دارد	)مثاًل	توجه	
کنيـد	بـه	طـرح	مفهـوم	شـهروند-خبرنگار(.	در	حالـي	کـه	
فّناوري	هايـي	از	سـنخ	انرژي	هسـته	اي	به	شـدت	مرکزگرا	
و	امنيتي	هسـتند	و	سازگاري	بيشـتري	با	کنترل	همگاني	و	
سـلب	حريـم	شـخصي	دارند.	ايـن	نکته	نشـان	مي	دهد	که	
در	سياسـت	گذاري	هاي	ملّـي	مربـوط	بـه	فّناوري	نيـز	ابعاد	

اخالقـي	از	اهميـت	زيـادي	برخوردارند.

	
   دكرت محمد جواد اسامعيلی

تبيين عالمه حلي 

از حرکت شناسي 

ابن سينا

مقصود	از	حرکت	شناســي	)ديناميك(	ابن	سينا،	تبيين	حرکت	
قسري	و	نوع	خاص	آن،	حرکت	پرتابه	است.	ابن	سينا	اين	نوع	
از	حرکــت	را	با	بهره	گيري	از	نظرية	ميل		تبيين	کرده	اســت.	
اينجانب	پيشــتر	در	رســالة	دکتري	خود	با	عنوان	»ديناميك	
ارســطو،	فيلوپونوس،	ابن	سينا	و	بوريدان«	)مؤسسة	پژوهشي	

حکمت	و	فلســفة	ايران،	1388(	ضمن	بررسي	مفهومي	تبيين		
اين	انديشــمندان،	جايگاه	تبيين	اين	انديشمندان	را	در	تاريخ	
فلســفه	و	علم	نشان	دادم.	انديشمندان	اسالمي	نيز	بعد	از	ابن	
ســينا،	هر	يك	تا	اندازه	اي	به	اهميت	نظرية	ميل	در	آثار	خود	
پرداخته	انــد	اما	بايد	افزود	که	در	منابع	فارســي،	عربي	و	حتي	
اروپايي	آن	چنان	که	شايســته	اســت	اين	نظريه	به	تفصيل	
بررسي	نشده	اســت.	حسن	بن	يوسف	بن	مطهر	حلي	مشهور	
به	عالمة	حلي	)648-726	ق(	که	در	زمرة	شاگردان	برجستة	
خواجه	نصيرالدين	طوســي	شمرده	شده	است،	در	آثار	مستقل	
خود	نظير:	اســرار	الخفية	في	علوم العقلیة،	مناهج	اليقين	في	
اصول	الدين،	تســليك	النفس	الي	حظيــرة	القدس،	و	نهاية	
المرام	في	علم	الکالم	و	نيز	در	آثار	تفسيري	خود	نظير:	کشف	
المراد	في	شرح	تجريد	اإلعتقاد،	کشف	الفوائد	في	شرح	قواعد	
العقائد	و	ايضــاح	المقاصد	من	حکمة	عين	القواعد	به	تبيين	و	
تفسير	ديناميك	ابن	سينا	پرداخته	است.	اشراف	عالمه	حلي	بر	
آثار	بزرگان	فلسفه	نظير	فارابي،	ابن	سينا،	بهمنيار،	سهروردي،	
نصيرالدين	طوسي	و	کاتبي	قزويني	از	يك	سو	نيز	آثار	بزرگان	
علم	کالم	نظير	نّظام،	ابو	علي	و	ابو	هاشــم	جبايي،	کعبي،	ابن	
مالحمي	خوارزمي	و	قاضي	عبدالجبار	همداني،	ســيد	مرتضي	
علم	الهدي،	ابو	جعفر	طوسي،	و	فخرالدين	رازي	سبب	مي	گردد	
تا	پژوهشي	مستقل	در	باب	انديشه	هاي	طبيعت	شناسي	وي	به	
ويژه	در	باب	تبيين	وي	از	ديناميك	ابن	سينا	صورت	پذيرد.				

فرضیه
به	نظر	می	رســد	که	عالمه	حلی	کوشيده	است	تا	ميان	نظرية	
ميل	ابن	سينا	و	نظرية	اعتماد	متکلمان	معتزلی	نوعی	سازگاری	
ايجاد	کند.	به	عبارت	ديگر،	اين	فرضيه	متصور	است	که	به	باور	
عالمه	حلی	نزاع	ميان	ابن	ســينا	و	متکلمان	معتزلی	در	تبيين	
حرکت	پرتابه	نزاعی	بيشــتر	لفظی	است	تا	مفهومی.	در	نتيجه	
ميــل	و	اعتماد	دو	واژة	مترادف	بايد	لحاظ	شــوند	و	در	نهايت	
نوعی	سازگاری	ميان	اين	دو	نظريه	به	ظاهر	متعارض	می	توان	
برقرار	کرد.	در	اين	پژوهش	ســاختار	پيشنهادی	به	گونه	ای	در	
نظر	گرفته	شده	اســت	که	ضمن	بررسی	تمام	مواردی	که	از	
ميل	و	اعتماد	در	آثار	عالمه	حلی	به	چشــم	می	خورد،	ســياق	
بحث	آن	موارد	نيز	لحاظ	شــود	و	اينکــه	عالمه	حلی	بر	پاية	
چه	مقصودی	از	اين	دو	مفهوم	در	سياق	مورد	نظر	بهره	گرفته	

است.	بدين	ترتيب	ساختار	پژوهش	به	صورت	زير	است:
1(	درآمد:	ضرورت	و	اهميت	بحث

2(	زندگی	و	آثار	عالمه	حلی
3(	اصطالح	شناسی	ميل	و	اعتماد	در	آثار	عالمة	حلی

4(	تبيين	عالمه	حلی	از	حرکت	شناسي	ابن	سينا	)تبيين	نظرية	
ميل(

5(	تبيين	عالمة	حلــی	از	طبيعت	شناســی	متکلمان	معتزلی	
)تبيين	نظرية	اعتماد(

6(	کوشــش	عالمة	حلی	برای	سازگاری	نظرية	ميل	و	نظرية	
اعتماد
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7(	پيامدهای	سازگاری	دو	نظريه
8(	نتيجه	گيری
9(	کتابشناسی

اهداف
در	ميان	آثاری	که	بســياری	از	انديشمندان	مسلمان	نظير	ابن	
سينا	)االشــارات	و	التنبيهات(،	بهمنيار	بن	مرزبان	)التحصيل(،	
ابوالعبــاس	لوکری	)بيان	الحــق	بضمان	الصــدق(،	ابوحامد	
غزالی	)مقاصد	الفالســفه(،	ابوالبرکات	بغدادي	)کتاب	المعتبر(
شــهاب	الدين	سهروردی	)حکمة	االشــراق(،	فخرالدين	رازی	
)المباحث	المشــرقیة(،	اثيرالدين	ابهری	)الهداية(،	سراج	الدين	
ارمــوی	)مطالع	االنــوار(،	نجم	الدين	کاتبــی	قزوينی	)حکمة	
العيــن(،	ابن	کمونه	بغدادي	)الجديد	في	الحکمة(	و	عالمة	حلی	
)اســرار	الخفیة	فی	علوم	العقلیة(	به	نگارش	درآورده	اند،	دست	
کم	می	توان	به	يك	اثر	اشاره	کرد	که	دانش	های	سه	گانة	منطق،	

طبيعيات	و	فلسفة	اولی	)الهيات(	را	در	خود	جای	داده	است.
در	دورة	کنونــی،	از	ميان	دانش	های	ســه	گانه،	طبيعيات	کمتر	
مورد	توجه	قرار	گرفته	اســت	و	آن	دسته	از	پژوهش	هايی	هم	
که	به	بررســی	ديدگاه	طبيعت	شــناختی	انديشمندان	مسلمان	
می	پردازد	عمدتًا	به	زبان	های	عربی	و	اروپايی	اســت.	بنابراين	
ضرورت	دارد	که	در	زبان	فارسی	نيز	پژوهش	هايی	جدي	انجام	
گيرد	و	ضمن	تحليل	آراء	طبيعت	شناختی	انديشمندان	مسلمان،	
نحوة	نگرش	آنان	در	بررســی	مباحثــی	نظير	طبيعت،	حرکت	

طبيعی	و	قسری،	زمان،	مکان،	و	نامتناهی	روشن	گردد.	
برگزيـدن	عالمـه	حلـی	کـه	هـم	بـه	آراء	فيلسـوفان	و	هم	به	
آراء	متکلمـان	توجـه	دارد	و	در	عمـدة	آثـار	خـود	بـه	ارزيابـی	
ديدگاه	هـای	ايـن	دو	دسـته	از	انديشـمندان	پرداختـه	اسـت،	
شـمرده	 پژوهش	هايـی	 چنيـن	 آغـاز	 بـرای	 خوبـی	 نمونـة	
می	شـود.	نظـر	بـه	اينکـه	ضـرورت	دارد	کـه	قلمـرو	پژوهـش	
محـدود	باشـد،	بررسـی	تبيين	عالمـه	حلـی	از	»ديناميك	ابن	
سـينا«	يـا	»کاربـرد	نظرية	ميـل	در	حرکـت	پرتابـه«	می	تواند	
ميـزان	توجـه	انديشـمندان	پـس	از	ابـن	سـينا	را	بـه	آراء	بديع	
ابـن	سـينا	نشـان	دهـد	و	هم	سـرآغازي	بـراي	بررسـي	ديگر	

مباحـث	طبيعت	شـناختي	باشـد.

  دكرت اسداله فالحی  

بررسي و نقد 

نوآوري هاي خونجي 

به زبان منطق جدید

افضل	الدين	محمد	بن	نام	آور	خونَجي	)م.	646	ق.(	پس	از	
فارابي	)م.	339	ق.(	و	ابن	سينا	)م.	428	ق.(	سّومين	قلة	منطق	
در	جهان	اســالم	است	و	بيشترين	تأثير	را	پس	از	آن	دو	بر	
منطق	ارســطويي	به	جا	گذاشته	است.	نوآوري	هاي	منطقي	

خونجي	چنان	فراوان	اســت	که	مي	توان	منطق	ســينوي	
را	به	دو	دورة	پيشــاخونجي	و	پساخونجي	تقسيم	کرد.	در	
دورة	نخست،	بيشتر	منطق	دانان	در	جهان	اسالم	به	تکرار	
سخنان	ابن	سينا	و	شرح	آموزه	هاي	او	مي	پرداخته	اند	اما	در	
دورة	دوم،	آموزه	هاي	خونجي	و	پيروانش	بود	که	مورد	شرح	
و	نقد	و	تکرار	قرار	مي	گرفت.	وي،	مهم	ترين	و	خالق	ترين	
منطق	دان	در	ميان	پيروان	ابن	ســينا،	در	کتاب	دوران	ساز	
کشف	االسرار	عن	غوامض	االفکار،	نوآوري	هاي	بسياري	
دارد	که	بيشــتر	آنها	در	آثار	پس	از	وي	مورد	پذيرش	قرار	
گرفته	و	يا	با	انتقادات	شــديدي	روبرو	گشته	است؛	برخي	
از	نوآوري	هاي	خونجي	نيز	به	دليل	دشــواري	بيش	از	حد	
آنها	مورد	بي	توجهي	متاخران	واقع	شده	است.	برخي	از	اين	
نوآوري	ها	را	مي	توان	در	بحث	تفصيلي	خونجي	از	قضاياي	
حقيقيــه	و	خارجيه،	بيان	روابط	پيچيــده	ميان	اين	قضايا،	
کشف	موجبه	ســالبه	المحمول	و	موجبه	سالبه	الموضوع،	
کشف	گزاره	هاي	هميشــه	صادق	و	هميشه	کاذب،	بحث	
تفصيلــي	از	عکس	نقيض،	يافتن	عکس	هاي	مســتوي	و	
عکس	هاي	نقيض	اتفاقي،	نزديك	شدن	به	پارادوکس	هاي	
اســتلزام	مادي،	نقد	بسياري	از	قياس	هاي	وجهي	سينوي،	
نقد	بســياري	از	قياس	هاي	اقتراني	شرطي	سينوي،	کشف	

قياس	هاي	اقتراني	جديد	نام	برد.
با	وجــود	اين،	خونجي	در	همه	اين	مــوارد	کامياب	نبوده	
اســت	و	هنگامي	کــه	نوآوري	هاي	او	را	بــه	زبان	منطق	
جديد	ترجمه	ميکنيم	بســياري	از	خطاهاي	ريز	و	درشــت	
در	اســتنتاج	هاي	او	رخنه	کرده	اند.	از	اين	ميان،	مي	توان	به	
موارد	زير	اشــاره	کرد:	خلط	استلزام	مادي	و	ربطي،	نوسان	
در	تحليل	قضاياي	حقيقيه	به	صورت	شرطي	و	به	صورت	
ســاده،	خلط	گزاره	هاي	با	و	بدون	تعهد	وجودي،	نادرستي	

بسياري	از	قياس	هاي	اقتراني	شرطي
اهمیت کشف االسرار خونجي

از	آنجا	که	کشــف	االسرار	خونجي	مهم	ترين	نقطه	عطف	
در	منطق	اســالمي	پس	از	منطق	شــفاي	ابن	سينا	است،	
آشــنايي	با	نوآوري	هاي	اين	کتاب	مي	تواند	به	شــناخت	
تحــوالت	منطق	در	قرن	هفتم	و	پــس	از	آن	کمك	کند	
و	در	نگاشــتن	»تاريخ	منطق	اســالمي«	پژوهشگران	را	
ياري	رســاند.	از	آنجا	که	اين	کتاب	اخيرا	منتشــر	شده	و	
آشــنايي	چنداني	با	جزئيات	و	نوآوري	هاي	آن	در	محافل	
منطقي	وجود	نــدارد	اهميت	و	ضــرورت	پژوهش	درباره	
اين	کتاب	آشکار	مي	شــود.	همچنين،	به	کارگيري	منطق	
جديد	در	ارزيابي	نوآوري	هــاي	خونجي	مي	تواند	گامي	در	
راســتاي	منطق	تطبيقي	و	شناساندن	ســهم	منطق	دانان	
مسلمان	در	پيشرفت	اين	علم	به	جهان	غرب	و	نشان	دادن	
توان	مندي	هاي	شگفت	انگيز	منطق	جديد	در	تحليل	مسائل	

ـ	فلسفي	به	انديشمندان	کشورمان	باشد. منطقي	
امــروزه،	با	پديد	آمدن	منطق	جديد	و	رويکرد	دوباره	اي	که	
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به	آثار	منطق	دانان	مســلمان،	
منطق	دانان	 از	سوي	 ويژه	 به	
غربي	رونق	يافته	است،	نياز	به	

پرداختن	به	اختالف	قدما	و	متأخران	ِ	
منطق	سينوي	و	دريافتن	مقصود	هر	دو	
گروه	از	اصطالحاتي	که	برساخته	اند	و	نيز	

نياز	به	داوري	ميان	ايشــان	آشکارتر	شده	است.	در	ميان	
منطق	دانان	معاصر	غربي،	نيکالس	رشــر	نخستين	کسي	
است	که	به	صورت	بندي	انديشه	هاي	منطق	دانان	مسلمان	
پرداختــه	و	کتاب	ها	و	مقاله	هاي	چنــدي	در	اين	زمينه	به	
نگارش	درآورده	اســت.	پــس	از	او،	ويلفريــد	هاجز،	الن	
باک،	توني	اســتريت،	هنريك	لِْيگرلوند،	پل	تام	و	ديگران	
به	پژوهش	در	آثار	ابن	ســينا	و	پيروانش	پرداخته	اند	و	آثار	

تطبيقي	چندي	در	اين	زمينه	به	نگارش	درآورده	اند.
در	کشــور	ما	نيز	بحث	هاي	تطبيقي،	بــه	ويژه	تطبيق	منطق	
قديم	و	جديد،	ســال	هاي	بسياري	اســت	که	رونق	گرفته	و	
نويسندگان	بسياري	به	سود	منطق	جديد	يا	در	دفاع	از	منطق	
قديــم	به	نگارش	پرداخته	اند.	در	اين	ميــان،	مطالعة	تطبيقي	
منطق	دانان	مســلمان	با	هم	و	ارزيابي	ربط	و	نسبت	گرايش	ها	
و	دوران	هاي	منطق	ســينوي	کمتر	صورت	پذيرفته	اســت.	
شاخص	ترين	دوران	هاي	منطق	ســينوي	را	مي	توان	دو	دورة	
قدما	و	متأخران	دانســت	که	ابن	ســينا	و	خونجي	منطق	دانان	
شــاخص	اين	دو	دوره	هستند.	بررسي	و	سنجش	انديشه	هاي	
ايــن	دو	منطق	دان	به	ويژه	به	کمــك	ابزارهاي	منطق	جديد	
کاري	اســت	که	تاکنون	صورت	نگرفته	و	اين	کتاب	گام	هاي	
نخستين	را	در	اين	زمينه	برداشته	است.																																																																																																																																												

پژوهش هاي مرتبط به بحث
در	سال	1389،	خالد	الرويهب،	پژوهشگري	از	دانشگاه	هاروارد،	
کشف	االسرار	خونجي	را	تصحيح	و	تحقيق	کرده	و	مقدمه	اي	
مبســوط	بر	آن	نگاشته	و	در	ايران	منتشر	ساخته	است	)مقدمه	
مصحح	بر	کشف	االسرار	عن	غوامض	االفکار	اثر	افضل	الدين	
خونَجي،	ترجمة	مقدمه	از	ســيد	محمود	يوســف	ثاني،	تهران،	
مؤسســه	پژوهشي	حکمت	و	فلسفة	ايران	و	مؤسسه	مطالعات	
ـ	آلمان(	که	بخش	کوچکي	از	آن	 اســالمي	دانشگاه	آزاد	برلين	
به	نوآوري	هــاي	خونجي	در	اين	کتاب	پرداخته	اســت.	اين	
بخش	بسيار	اجمالي	و	کوتاه	است	اما	.	انتشار	اين	اثر	مي	تواند	
به	معرفي	هر	چه	بيشتر	منطق	دانان	بزرگ	کشورمان	بينجامد.	
خــود	بنده	نيز،	قبال	مقاله	اي	درباره	قضاياي	حقيقيه	و	خارجيه	
نگاشــته	ام	که	در	نشريه	فلسفه	دانشگاه	تهران	پذيرش	گرفته	
است	)»قضاياي	حقيقيه	و	خارجيه	نزد	خونَجي«،	فلسفه،	گروه	
فلسفه	دانشکده	ادبيات	دانشگاه	تهران،	پاييز(.	همچنين	دو	تن	
از	دانشجويانم	در	حال	نگارش	پايان	نامه	در	باره	بحث	عکس	
نقيض	و	قياس	اقتراني	شرطي	از	ديدگاه	خونجي	با	راهنمايي	

بنده	در	دانشگاه	زنجان	هستند.
فصل هاي کتاب

کلي	 بخــش	 در	چهار	 کتــاب	
ســامان	يافتــه	اســت:	بخش	
نخســت	»قضايــاي	حقيقيه	و	
خارجيه«	که	شــامل	پنج	فصل	است؛	
هميشه	صادق«	 »گزاره	هاي	 دوم	 بخش	
نيز	پنج	فصل	دارد؛	بخش	سوم	»موجهات«	
که	داراي	سه	فصل	است	و	بخش	چهارم	»عکس	مستوي«	

که	سه	فصل	پاياني	را	در	بر	مي	گيرد.	
اين	چهــار	بخش،	هرچند	به	ظاهــر	از	يك	ديگر	جدا	به	نظر	
مي	رسند،	در	حقيقت	ادامة	يك	ديگر	هستند	و	بحث	قضاياي	
حقيقيــه	و	خارجيه	چونان	نخ	تســبيح	اين	ســه	بخش	را	به	
هــم	مي	پيوندد.	در	بخش	دوم،	صدق	هميشــگي	گزاره	هاي	
هميشــه	صادق	ناشــي	از	حقيقي	و	خارجي	بــودن	موضوع	
و	محمــول	ايــن	گزاره	ها	اســت	و	در	بخش	ســوم،	بخش	
»موجهات«،	تمايز	قضيه	هاي	ضروريه	و	مطلقه	شــبيه	تمايز	
قضيه	هــاي	حقيقيه	و	خارجيه	اســت،	چنان	که	تفســيرهاي	
گوناگون	از	گزارة	موجهة	»مشــروطة	عامه«	نزديکي	بســيار	
بــا	قضيه	هاي	حقيقيه	و	خارجيــه	دارد.	در	بخش	چهارم،	نيز،	
عکس	مســتوي	موجهات	را	براي	قضاياي	حقيقيه	و	خارجيه	
به	تفکيك	بررسي	کرده	و	اهميت	اين	قضايا	در	بحث	عکس	

مستوي	را	نشان	داده	ايم.
اين	کتاب،	بدون	ترديد،	آخرين	سخن	را	در	تطبيق	دوران	هاي	
منطق	سينوي	با	هم	و	تطبيق	آن	با	منطق	جديد	نگفته	است	و	
طبيعتا	انتظار	چنين	کاري	از	يك	کتاب	هرگز	شايسته	نيست.	
اين	آغاز	راهي	است	پر	پيچ	و	خم	که	با	راهنمايي	هاي	استادان	

فّن	و	هم	ياري	هاي	پژوهندگان	پيموده	خواهد	شد.

آشنایي با 

منطق ربط

کتـاب	»آشـنايي	بـا	منطـق	ربـط«	کتابـي	اسـت	آموزشـي	
کـه	نـگارش	آن	پايان	يافته	و	در	دسـت	انتشـار	اسـت.	اين	
کتاب	به	عنوان	يك	طرح	پژوهشـي	در	مؤسسـه	پژوهشـي	
حکمـت	و	فلسـفه	ايـران	با	عنـوان	»منطـق	ربط:	دسـتگاه	
اسـتنتاجي،	داللت	شناسـي	و	کاربردهـا«	انجام	شـده	اسـت.
ايـن	کتـاب	نخسـتين	کتـاب	آموزشـي	در	حـوزة	منطـق	
ربـط	بـه	زبـان	فارسـي	اسـت.	در	ايـن	کتـاب،	منطـق	ربط	
در	چنـد	بخـش	معرفي	شـده	اسـت:	روش	اسـتنتاج	طبيعي	
فصـل(،	 )يـك	 موضوعـي	 اصـل	 روش	 فصـل(،	 )سـه	
سـمانتيك	هاي	چندارزشـي	)چهـار	فصـل(،	فراقضايـا	)يك	

فصـل(	و	کاربردهـا	در	منطـق	سـينوي	)يـك	فصـل(.
»منطـق	ربط«	دانش	بررسـي	اسـتدالل	هايي	اسـت	که	ميان	
مقـدم	و	تالـي	آنها،	ارتبـاط	معنايي	وجـود	دارد.	در	منطق	هاي	
ديگـر،	اسـتدالل	معتبـر	تنهـا	صـدق	را	)در	صـورت	وجـود(	
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نگـه	مـي	دارد:	اگر	مقدمـات	صادق	بودند	نتيجـه	نيز	صادق	
اسـت	و	اگـر	صـادق	نبودنـد	نتيجـه	هـر	چيـزي	مي	توانـد	
باشـد!	ايـن	در	حالـي	اسـت	کـه	منطـق	ربـط،	افـزون	بـر	
صدق	نگهـداري،	ارتبـاط	ميان	مقـدم	و	تالي	را	نيـز	در	نظر	
مي	گيـرد	و	در	صـورت	کـذب	مقدمات،	اجـازه	نمي	دهد	هر	

نتيجـه	اي	به	دسـت	آيد.	
منطق ربط سینوي

اگرچـه	منطـق	ربـط	در	نيمـه	دوم	قـرن	بيسـتم	شـکل	
گرفـت	و	گسـترش	يافت،	امـا	در	آثار	منطق	دانان	سـينوي،	
رگه	هايـي	از	منطـق	ربـط	يافـت	مي	شـود	کـه	تفاوت	هاي	
بنياديـن	بـا	منطق	ربـط	جديد	دارد.	بـراي	نمونـه،	در	نظام	
اسـتنتاج	طبيعـي	منطـق	ربـط	جديـد،	سـه	قاعـده	»دليـل	
شـرطي«،	»معرفـي	عاطـف«	و	»حـذف	فاصـل«	هر	يك	
بـه	گونـه	اي	مقيـد	مي	شـوند	تـا	راه	بـر	پارادوکس	هـاي	
اسـتلزام	مـادي	بسـته	شـود.	امـا	در	منطـق	ربط	سـينوي،	
هرچنـد	قاعـدة	»دليـل	شـرطي«	به	شـکلي	کـه	در	منطق	
ربـط	جديـد	ارائـه	شـده	اسـت	پذيرفتـه	مي	شـود،	امـا	دو	
قاعـدة	»حـذف	عاطـف«		و	»معرفـي	فاصـل«	هسـتند	که	
بـه	جـاي	دو	قاعـدة	»معرفي	عاطـف«	و	»حـذف	فاصل«	
مـورد	انتقـاد	قـرار	مي	گيرنـد.	بـراي	نمونـه،	خواجـه	نصير	
الديـن	طوسـي	در	نقد	اثيـر	الدين	ابهري	چنين	مي	نويسـد:
در	 اجزا	 از	 يکي	 و	 جزء	 چند	 مجموع	 ميان	 استلزام	 رابطة	
زيرا	 است؛	 سخن	 تکرار	 بلکه	 نيست	 »استلزام«	 حقيقت	
خندان	 و	 نويسنده	 ]شيء[	 اين	 »اگر	 مي	گوييم	 وقتي	
بودن	 نويسنده	 که	 نمي	کنيم	 ترديد	 است[«	 ]خندان	 باشد	
دارد.	 به	آن	ربطي	 نه	 او	است	 بودن	 نه	مستلزم	خندان	 او	
همچنين،	هم	نشيني	نويسندگي	با	خندان	بودن	نيز	تأثيري	
در	خندان	بودن	يا	خندان	نبودن	ندارد.	بنابراين،	قرار	گرفتن	
]نويسندگي[	در	مقدم	]شرطي[	از	جهت	استلزام	قرار	گرفتن	
بيگانه	و	کامال	زايد	است.	و	از	اين	رو	است	که	گاه	قسمي	
از	آن	را	»استلزام	به	سبب	همراه	بيگانه«	مي	نامند	)طوسي	

1370	ص	173(.	
قطب	الدين	رازي	نيز	همين	مطلب	را	به	صورت	صريح	تري	

بيان	مي	کند:
از	 يك	 هر	 که	 است	 جزء	 مستلزم	 هنگامي	 تنها	 مجموع	
زيرا	 باشند؛	 داشته	 نقش	 جزء	 آن	 استلزام	 در	 آن	 اجزاي	
بديهي	است	که	هر	يك	از	اجزا	در	پديد	آمدن	مجموع	نقش	
داشته	است؛	پس	به	طريق	اولي،	هر	جزء	بايد	در	استلزام	آن	
جزء	نقش	داشته	باشد.	و	آشکار	است	که	]در	مثال	مربوطه[	
جزء	ديگر	در	استلزام	آن	جزء	نقشي	نداشته	است	بلکه	قرار	
گرفتن	آن	در	]مقدم[	استلزام	قرار	گرفتني	بيگانه	و	به	منزله	

حشو	است	)رازي	728	ص	216	و	1384	ص	423(.	
ساختار پیشنهادي طرح 

ساختار	پيشنهادي	من	براي	اين	طرح	فعاًل	به	صورت	چهار	
فصل	است	که	عبارت	اند	از:

الف(	انکار	قاعدة	»حذف	عاطف«	نزد	منطق	دانان	مسلمان
ب(	نظام	استنتاجي	منطق	ربط	سينوي

ج(	نظام	معناشناختي	منطق	ربط	سينوي
موافقان	 نزد	منطق	دانان	مسلمان:	 ربط	سينوي	 د(	منطق	

و	مخالفان
اهداف طرح

نـگاه	 تفاوت	هـاي	 شـناخت	 طـرح،	 ايـن	 اهـداف	
منطق	دانـان	ايـن	مـرز	و	بـوم	بـه	موضـوع	منطـق	ربـط	
بـا	نـگاه	منطق	دانـان	جديـد		و	تبييـن	دقيـق	شـرطيات	و	
قيـاس	اقترانـي	شـرطي	نـزد	ابن	سـينا	و	پيروانش	اسـت	و	
اهميتـش	در	ايـن	اسـت	کـه،	قاعـدة	»حذف	عاطـف«	از	
ديـدگاه	برخـي	منطق	دانـان	مسـلمان	مانند	افضـل	الدين	
خونجـي	و	اثيـر	الديـن	ابهـري	قاعـده	اي	بديهي	شـناخته	
شـده	اسـت؛	در	حالـي	کـه	خواجه	نصيـر	الدين	طوسـي	و	
قطـب	الديـن	رازي	ايـن	قاعده	را	نادرسـت	شـمرده	اند.	از	
ايـن	رو،	شـناخت	مبـادي	تصديقيـه	و	تصوريـة	ايـن	نزاع	
منطق	دانـان	 ايـن	 نـزد	 گزاره	هـاي	 منطـق	 فهـم	 بـراي	
اهميـت	دارد،	کاري	کـه	تاکنـون	به	انجام	نرسـيده	اسـت.

پیشینة پژوهش
منطق	دانـان	 ويـژة	 نـگاه	 از	 ربـط	 منطـق	 زمينـه	 در	
سـينوي،	هيـچ	پژوهشـي	تاکنـون	صـورت	نگرفته	اسـت.	
امـا	پژوهش	هـاي	گسـترده	در	منطـق	ربـط	جديـد	بـه	ما	
توانايـي	بسـياري	در	تجزيـه	و	تحليـل	شـرطي	لزومـي	
آثـار	 در	 عطـف	 ربطـي	 مفهـوم	 و	 عنـادي	 انفصـال	 و	
منطق	دانـان	سـينوي	بـه	دسـت	مي	دهـد.	در	ايـن	زمينـه	
منابـع	بسـياري	موجـود	اسـت	کـه	بنـده	در	طرح	خـود	از	

برخـي	از	آن	هـا	مـدد	جسـتم.
	

   دكرت شاپور اعتامد

آثار فلسفي 

چامسکي

طرح مسئله
شــهرت	چامســکي	به	آراي	او	در	زمينه	زبان	شناســي	و	
سياســت	اســت،	در	نتيجه	هرگز	اثري	نمي	يابيم	که	او	در	
آن	آرايي	فلســفي	بيان	کرده	باشــد؛	اما	درباره	آرا	و	اقوال	
فلســفي	بسيار	اظهار	نظر	کرده	اســت.	به	اين	ترتيب،	در	
گام	اول،	بايد	آثــار	او	را	چنان	طبقه	بندي	کنيم	که	بتوانيم	
موضوع	هر	کدام	را	تشخيص	دهيم:	يعني	نشان	دهيم	هر	
موضوع	تحت	تاثير	چه	آثار	فلســفي	اي	شکل	گرفته	است	

و	چه	تبعاتي	دارد.
بخش	چشــمگيري	از	بررســي	اين	طرح	پژوهشــي	به	
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قرائت	هاي	چامســکي	مي	پردازد:	1(	قرائت	دست	اول،	يعني	
قرائتي	که	در	آن	چامســکي	مســتقيمًا		اثري	فلسفي	را	تقرير	
مي	کند.	2(	قرائت	دست	دوم،	قرائتي	است	که	چامسکي	قرائت	
خود	را	از	اثري	فلســفي،	با	استناد	به	قرائت	ديگران	به	دست	
مي	دهد.	در	آثار	چامسکي	گاهي	در	قرائت	متني	واحد	با	هر	دو	

اين	ها	سر	و	کار	خواهيم	داشت.
فرضیه و ساختار:

با	طبقه	بندي	آراء	فلسفي	چامسکي	که	از	طريق	اين	قرائت	ها	
به	دست	مي	آيند	اين	پرسش	پيش	مي	آيد	که	چنين	قرائت	هايي	
تا	چه	حد	انسجام	دارند:	مشخصًا	آيا	مي	توان	آن	ها	را	در	نظام	

فلسفي	واحدي	ادغام	و	مطرح	کرد؟
فرضيه	I:	انسجام	يا	عدم	انسجام

مفهوم	انســجام	در	قدم	اول	به	صورت	»موضوعي«،	در	نظر	
گرفته	و	بررسي	مي	شــود:	يعني	اين	که	آيا	آراء	و	قرائت	هاي	

مورد	بحث	به	موضوع	واحدي	تعلق	دارند؟
در	صورتي	که	پاســخ	در	قرائت	مورد	نظر	منفي	باشــد	)يعني	
به	عدم	انســجام	برسيم(	ســعي	مي	شــود	با	تعريف	»طيف	
موضوعي«	تکثر	و	تنوع	آراء	برجســته	شــود	و	اهميت	آن	ها	

براي	تحقيقات	فلسفي	تصريح	شود.
اهداف پژوهش 

اهداف	پژوهش	شامل	سطوح	ســه	گانه	بنيادي،	کاربردي،	و	
توسعه	اي	مي	شود:

بنيادي:	اين	که	آراي	فلسفي	چامسکي	چه	نقشي	در	پيش	برد	
مباحث	نظري	محض	در	زبان	شناسي	داشته	اند.

کاربردي:
1(	اين	که	آراي	زبان	شــناختي	چامسکي	به	ميانجي	چه	آراي	

فلسفي	اي	قابل	تعميم	به	رشته	هاي	ديگر	هستند؛
2(	و	اين	که	اين	آرا	چه	جايگاهي	در	معرفت	طبيعي	و	شــعور	

متعارف	ما	دارند
توســعه	اي:	با	توجه	به	شــناختي	بودن	ايــن	آرا،	چه	اثري	بر	

ارزيابي	ما	از	تعيم	و	تربيت	خواهند	داشت.
اهمیت موضوع

اهميت	اين	موضوع	در	سه	مورد	اساسي	زير	منعکس	است:
1(	اين	که	نسبت	فلسفه	با	علم	چيست؟

2(	آيا	مسايل	فلسفي	مي	توانند	راه	حل	علمي	داشته	باشند؟
3(	ســير	تحول	زبان	شناســي:	تحول	زبان	شناســي	به	عنوان	

شاخه	اي	از	علوم	انساني	به	شاخه	اي	از	علوم	طبيعي.	
پیشینة پژوهش

درباره	چامسکي	و	آراي	او	زياد	نوشته	شده	است؛	چه	له	و	چه	
عليه	او.	لذا	به	طور	کلي	منابع	دســت	دوم	و	جالبي	وجود	دارند	
که	مي	توانند	به	پيش	برد	اين	طرح	ياري	برســانند	و	از	آن	ها	
اســتفاده	خواهد	شد.	اما	شايد	بتوان	ادعا	کرد	که	هيچ	کدام	از	
اين	آثار	دســت	دوم	از	ديد	تاريخ	انديشه	يا	ساير	وجوه	اصلي	
مورد	توجه	اين	پژوهش،	به	آثار	و	آراء	چامسکي	نپرداخته	اند.

يکي	از	مســايل	اصلــي	اين	طرح	که	ممکن	اســت	در	انتها	

آشکار	شــود	اين	است	که	ببينيم	با	چه	نظريه	اي	بايد	متون	
اين	متفکــر	را	قرائت	کرد	و	نظريه	هاي	رقيب	کدام	اند.*	در	
نهايت،	وســعت	اين	مطالعه		را	چنين	نظريه	اي	تعيين	خواهد	
کرد.	با	اين	حال	ابتدا	به	ساکن	اصل	بر	قرائت	بالواسطه	متون	

چامسکي	است	و	آثار	ثانوي	نقشي	جانبي	خواهند	داشت.

   دكرت امرياحسان كربايس زاده

تاریخچة مفهوم 

بي نهایت

هدف 
هـدف	از	ايـن	تحقيـق	بررسـي	مفهـوم	بي	نهايـت	بـا	نگاه	
آن	 از	 ناشـي	 پارادوکسـهاي	 و	 تاريخچـه	 بـه	 مختصـري	
اسـت.	کنجـکاوي	در	بـاره	بي	نهايـت	بـه	قـول	هيلبـرت	
خـرد	انسـان	را	همواره	به	تکاپـو	انداخته	اسـت	و	البته	مايه	
بـاروري	آن	نيز	شـده	اسـت.	طرفه	اينجاسـت	کـه	هيلبرت	
مفهـوم	بي	نهايـت	را	بيـش	از	هـر	مفهـوم	ديگـري	نيازمند	
تدقيـق	وايضـاح	مي	دانـد.	بـه	نظـر	مي	رسـد	کـه	مـا	بـا	دو	
نـوع	مفهـوم	از	بي	نهايـت	مواجهيـم.		نـوع	اول	مفهومي	از	
بي	نهايـت	اسـت		کـه	بـا	مفاهيمي	چـون	بي	پايـان،	بدون	
حـد،	ابـدي،	غير	قابل	انـدازه	گيري	پيوند	مي	خـورد	و	به	آن	
بي	نهايـت	فلسـفي	مي	گوييـم.	نـوع	دوم	بـا	مفاهيمي	چون	
کامـل	بـودن،	واحـد،	مطلـق،	خود	کفـا	و	خود	مختار	سـر	و	
کار	دارد	کـه	بـه	آن	بي	نهايـت	رياضـي	مي	گوييـم.	مفهـوم	
رياضـي	نامتناهـي	کـه	امـروزه	در	دسـت	اسـت	و	با	تالش	
رياضـي	دانانـي	چـون	کانتـور	بوجـود	آمـده	اسـت	بـا	تلقي	
شـهودي	از	بي	نهايـت	چنـدان	ميانـه	اي	نـدارد.	دنباله	هـاي	
نامتناهـي	بـا	حد	و	مـرز	وجود	دارنـد.	دنباله	هـاي	بي	نهايت	
بـا	پايـان	هـم	وجود	دارند.	سـطح	زميـن	به	معنـاي	رياضي	
محصـور	نيسـت	امـا	نامتناهي	هم	نيسـت.	پارادوکسـهايي	
کـه	از	کاربـرد	مفهـوم	بي	نهايـت	و	نامتناهي	بوجـود	مي	آيد	

گاه	ناشـي	از	خلـط	ايـن	دو	مفهـوم	بي	نهايت	اسـت.
آز	آنجـا	کـه	هيـچ	متـن	درسـي	و	آسـاني	دربـاره	فلسـفه	
رياضيـات	بـراي	دانشـجويان	فلسـفه	بـه	زبـان	فارسـي	در	
دسـت	نيسـت.		نگارنـده	تصميـم	دارد	تا	با	انتخـاب	مبحث	
بـي	نهايـت	بـه	عنـوان	مدخـل	ورود	بـه	مباحـث	فلسـفي	
رياضيـات	ايـن	کمبـود	را	جبران	کنـد.	تحقيق	حاضـر	البته	
کتابـي	جامـع	دربـاره	فلسـفه	رياضيـات	نيسـت	و	مطالـب	
آن	کامـال	بـه	صـورت	گزينشـي	اسـت.	کنجـکاوي	درباب	
اسـت.	 تحقيـق	 ايـن	 اصلـي	 موضـوع	 بي	نهايـت	 مفهـوم	
هـر	چنـد	در	خـالل	آن	بـه	معرفـي	نظريـه	مجموعـه	ها	و	
ZFC	بـه	زبانـي	سـاده	و	قابل	اسـتفاده	بـراي	عالقمندان	
بـه	رياضيـات	بـا	زمينـه	فلسـفي	خواهـم	پرداخـت.	در	اين	
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تحقيـق	ابتـدا	پارادوکسـهاي	مربـوط	بـه	بي	نهايـت	را	به	
صـورت	مختصـر	شـرح	مي	دهيـم.	ايـن	پارادوکسـها	بـه	
چهـار	دسـته	تقسـيم	مي	شـود.	بي	نهايت	هاي	ريـز	)مانند	
پارادوکـس	الک	پشـت	و	آشـيل	تيـز	پـاي(،	بي	نهايـت	
هـاي	بـزرگ	)مانند	تسـاوي	اعـداد	زوج	با	اعـداد	طبيعي(	
،	بي	نهايـت	هـا	ناشـي	از	واحـد	و	کثيـر	)ماننـد	مجموعـه	
بي	نهايـت	هـا(		و	بي	نهايت	در	تفکر	انسـان	)مانند	تعريف	
ناپذيـري	بي	نهايـت	و	تعريـف	آن(.	پـس	از	آن	در	فصـل	
دوم	بـه	تاريخچـه	مختصـري	از	بي	نهايت	هـاي	فيزيکي	
و	بي	نهايـت	هـاي	رياضـي	خواهيـم	پرداخـت.	در	فصـل	
سـوم		تالشـهاي	کانتوربـراي	تدقيـق	مفهـوم	بي	نهايـت	
و	اعـداد	فرابي	نهايـت	و	رياضيـات	فـرا	بي	نهايـت	معرفي	
خواهنـد	شـود.	فصـل	چهـارم	بـه	نظريـه	مجموعـه	ها	و	
مجموعـه	هـاي	بي	نهايـت	خواهـد	پرداخـت.	در	فصـل	
پنجـم		برنامـه	هيلبـرت	و	صـوري	سـازي	رياضيـات	فرا	
بي	نهايـت	و	نـا	تماميـت	گودل	و	ارتباطهـاي	آن	با	مفهوم	

بي	نهايـت	معرفـي	خواهنـد	شـد.	
بـه	مـدت	 و	 ايـن	تحقيـق	حـدودا	200	صفحـه	اسـت	

نيـم	طـول	خواهـد	کشـيد.	 و	 يکسـال	
تاریخچه مفهوم بي نهایت

طرح مسئله
سـير	تطـور	مفهـوم	بي	نهايـت	در	تاريـخ	تفکـر	جـذاب	و	
دل	انگيـز	اسـت.	کنجـکاوي	دربـاره	بي	نهايـت	بـه	قـول	
انداختـه	 تکاپـو	 بـه	 همـواره	 را	 انسـان	 خـرد	 هيلبـرت	
اسـت	و	البتـه	مايـه	بـاروري	آن	نيـز	شـده	اسـت.	طرفـه	
از	 اينجاسـت	کـه	هيلبـرت	مفهـوم	بي	نهايـت	را	بيـش	
هـر	مفهـوم	ديگـري	نيازمنـد	تدقيـق	و	ايضـاح	مي	دانـد.	
موضـوع	ايـن	تحقيـق	بررسـي	تاريخي	مفهـوم	بي	نهايت	
در	تاريـخ	فلسـفه	و	انديشـه	غـرب	اسـت.	هيـچ	کتـاب	
فارسـي	در	مـورد	سـير	مفهـوم	بـي	نهايـت	وجود	نـدارد.
از	آنجـا	کـه	آشـنايي	بـا	سـير	تاريخـي	ايـن	مفهـوم	هم	
براي	دانشـجويان	فلسـفه	و	هـم	براي	دانشـجويان	تاريخ	
و	فلسـفه	علـم	مفيد	اسـت.	ايـن	تحقيق	سـعي	در	جبران	
ايـن	کمبـود	دارد.	ايـن	تحقيـق	مطالعـه	اي	مـوردي	در	
تعامـل	علـم	و	فلسـفه	اسـت	و	نشـان	مي	دهـد	کـه	دقت	
هـاي	علمـي	چگونـه	مي	توانـد	تلقـي	انسـان	را	از	مفهوم	
بي	نهايـت	عـوض	کنـد.	بـه	گونـه	اي	کـه	بتوان	بـه	نحو	
معنـا	داري	از	آن	سـخن	گفـت	و	از	آن	در	نظريات	رياضي	

کرد. اسـتفاده	
فرضیه

بـه	طـور	کلـي	به	نظر	مي	رسـد	که	مـا	با	دو	نـوع	مفهوم	
از	بي	نهايـت	مواجهيـم.		نـوع	اول	مفهومـي	از	بي	نهايـت	
اسـت		کـه	بـا	مفاهيمـي	چـون	بـي	پايـان،	بـدون	حـد،	
ابـدي،	غيـر	قابـل	انـدازه	گيـري		پيونـد	مـي	خـورد	و	به	
آن	بي	نهايـت	فلسـفي	مـي	گوييـم.	نوع	دوم	بـا	مفاهيمي	

چـون	کامـل	بـودن،	واحـد،	مطلق،	خـود	کفا	و	خـود	مختار	
سـر	و	کار	دارد	کـه	بـه	آن	بي	نهايـت	رياضـي	مـي	گوييم.	
مفهـوم	رياضـي	نامتناهـي	کـه	امـروزه	در	دسـت	اسـت	و	
بـا	تـالش	رياضـي	داناني	چـون	کانتـور	بوجود	آمده	اسـت	
بـا	تلقـي	شـهودي	از	بي	نهايـت	چنـدان	ميانـه	اي	نـدارد.	
دنبالـه	هـاي	نامتناهـي	بـا	حـد	و	مـرز	وجـود	دارنـد.	دنباله	
هـاي	بي	نهايـت	با	پايـان	هم	وجـود	دارند.	سـطح	زمين	به	
معنـاي	رياضـي	محصور	نيسـت	امـا	نامتناهي	هم	نيسـت.	
پارادوکسـهايي	کـه	از	کاربـرد	مفهوم	بي	نهايـت	و	نامتناهي	
بوجـود	مـي	آيد	گاه	ناشـي	از	خلط	ايـن	دو	مفهوم	بي	نهايت	
اسـت.	نيمـي	از	ايـن	تحقيـق	بـه	مفهـوم	اول	بي	نهايـت	

مي	پـردازد	و	نيمـه	دوم	آن	مفهـوم	دوم	را	مـي	کاود.	
ساختار

ايـن	تحقيق	شـامل	4	بخش	اسـت.	در	ابتدا	نگاهي	
بـه	تفکـر	يونـان	باسـتان	خواهيـم	انداخـت	و	با	

نگاهـي	به	پارادوکسـهاي	زنون	نشـان	
مفهومـي	 بي	نهايـت	 کـه	 مي	دهيـم	
دردسرسـاز	بوده	اسـت.	پـس	از	آن،	
ارسـطو	 آثـار	 روي	 بـر	 تمرکـز	 بـا	

دربـاره	 اول	 معلـم	 تلقـي	 از	
بي	نهايـت		سـخن	مي	گوييـم.	
در	بخـش	بعدي	به	فيلسـوفان	

دوران	قـرون	وسـطي	و	متکلمـان	
مسـيحي	و	نحـوه	برخـورد	آنهـا	بـا	
مفهـوم	بي	نهايـت	و	مسـايل	ناشـي	
حسـاب	 ابـداع	 	 مي	پردازيـم.	 آن	 از	

انتگـرال	مباحث	فلسـفي	و	مجـادالت	علمي	را	
در	دوران	نيوتـن	بـه	همـراه	مي	آورد	کـه		موضوع	

بخـش	سـوم	تحقيـق	اسـت.	در	بخـش	آخـر	بـه	ابداعـات	
کانتـور	و	نظريـه	هـاي	رياضـي	در	مورد	بي	نهايـت	خواهيم	

پرداخت.
اهداف پژوهش 

ارايه	تصويري	منسجم	از	مفهومي	دردسر	ساز	
آشـنا	کـردن	دانشـجويان	فلسـفه	بـا	نـگاه	رياضياتـي	بـه	

بي	نهايـت مسـاله	
آشـنا	کردن	دانشـجويان	علـوم	پايه	و	تاريخ	علـم	با	مباحث	

فلسـفي	و	پارادوکسـهاي	مربوط	به	بي	نهايت	
اهمیت موضوع

مفهـوم	بي	نهايـت	يکـي	از	مفاهيم	کليدي	در	حوزه	فلسـفه	
و	علم	اسـت.	بدون	شـك	آشـنايي	بـا	تطور	و	تحـول	تفکر	
انسـان	دربـاب	ايـن	مفهـوم	بـراي	عالقمندان	به	فلسـفه	و	

تاريـخ	علم	جذاب	اسـت.	
پيشينة	پژوهش	

در	زبـان	فارسـي	هيچ	منبعـي	درباره	اين	موضوع	در	دسـت	
نيست.	
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   دكرت علی افضلی

برهان وجودي در 

فلسفه غرب و 

فلسفه اسالمي

 فـرق برهان وجودي با دیگر براهین 
برهـان	وجـودي	)ontological argument ( از	
براهيـن	ابتـکارِي	فالسـفة	غربـي	در	اثبات	وجود	خداسـت	
کـه	نخسـتين	بـار	سـنت	آنسـلم	در	قـرن	يازدهـم	تقريري	
از	آن	عرضـه	کـرد.	معمـواًل	سـاير	براهيـن	از	طريـق	وجوِد	
خارجـِي	موجـودات	و	يـا	از	طريـق	ويژگـي	خاصـي	در	آنها	
بـه	اثبـات	وجـود	خدا	مي	پـردازد	)	ماننـد	براهيـِن	:	امکان	و	
وجـوب،	حدوث	،	علت	نخسـتين	،	نظـم	،	حرکت	و	....	(.	به	
هميـن	جهـت	ايـن	گونه	براهيـن	را	براهيِن	مؤخـر	از	تجربه	
يـا	براهيـن	پسـيني ) a posteriori  ( مي	نامنـد،	در	
حالـي	کـه	در	برهـان	وجـودي	صرفـًا	از	تعريِف	لفظـِي	خدا	
و	بـدون	هيـچ	اسـتنادي	بـه	وجـوِد	خارجـِي	موجـودات	يـا	
جهـان	بر	وجود	او	اسـتدالل	مي	شـود.	يعنـي	در	اين	برهان	
نشـان	داده	مي	شـود	کـه	بـا	تحليـل	مفهومِي	خـدا	مي	توان	
وجـود	عينـِي	او	را	از	درون	ايـن	تحليـل	اسـتنتاج	و	اثبـات	
از	تعريـف	مثلـث	مي	تـوان	 کـرد،	همـان	طـور	کـه	مثـاًل	
اثبـات	کـرد	کـه	مجموع	زوايـاي	آن،	صـد	و	هشـتاد	درجه	
اسـت.	بـه	دليـِل	هميـن	بينيـازِي	ايـن	برهـان	از	تجربـه،	
	)	a priori	(	پيشـيني	يـا	تجربـه	بـر	مقـدم	برهـاِن	را	آن

ند.			 ميدها نا
اهمیت و ویژگِي خاص این برهان 

ايـن	برهـان	از	جهـات	گوناگونـي	حائـز	اهميت	اسـت.	اواًل	
اقامـة	اين	برهـان	نوعي	سنت	شـکني	در	بين	سـاير	براهين	
محسـوب	مي	شـود	زيـرا	ادعـاي	غريبـي	مي	نمايد	کـه	اين	
برهـان	،	بـر	خـالف	سـاير	براهيـن	،	بتوانـد	صرفـًا	از	روي	
تعريـف	لفظـِي	چيـزي	وجـود	خارجـِي	آن	را	اثبـات	نمايـد.	
ثانيـًا	برهـان	مزبور	برهـاِن	سـهل	و	ممتنعـي	مي	نمايد	و	به	
تعبيـر	راسـل،	بـا	آن	کـه	ممکـن	اسـت	کسـي	ايـن	برهان	
را	مخـدوش	بدانـد،	نشـان	دادِن	دقيـِق	نقطـة	ضعـف	آن	و	
اثبـات	بطـالِن	کار	آسـاني	نيسـت.	ثالثـًا	برهان	وجـودي	با	
مسـائل	منطقـي	و	فلسـفِي	متعـددي	گـره	خورده	اسـت	که	
بـر	اهميـت	و	جذابيـت	آن	افزوده	اسـت	،	مانند	ايـن	که	آيا	
وجـود	را	مي	تـوان	يـك	کمـال	يـا	صفـت	واقعي	محسـوب	
کـرد	يـا	نـه؟	آيـا	حمـل	وجود	بـر	موضوعـات	،	فقـط	حمل	
دسـتوري	اسـت؟	آيـا	قضاياي	وجـودي	بي	اسـتثناء	در	همة	
مـوارد	)	خـدا	و	ديگـران	(	قضايـاي	تأليفي	اند	و	يـا	در	مورد	
خـدا	تحليلي	اسـت	و	در	مـورد	ديگران،	تأليفي	اسـت	و	اگر	
چنيـن	اسـت	چـرا؟	؛	آيا	اساسـًا	مي	تـوان	بين	ذهـن	و	خارج	

ُپـل	زد	و	از	تعريـِف	ذهنـي	وجـود	خارجـي	را	نتيجه	گرفت؟	
ايـن	هـا	و	بسـياري	از	مسـائل	مهـم	ديگـر	اهميـت	بحـث	

دربـارة	ايـن	برهـان	را	دوچندان	کرده	اسـت.
همچنيـن	از	آنجـا	کـه	پـاره	اي	از	ايـن	نقـد	و	بررسـي	ها	بر	
پايـة	فلسـفة	اسـالمي	صـورت	گرفتـه	اسـت	،	اثـر	حاضـر	
باشـد.	 تطبيقـي	هـم	مي	توانـد	سـودمند	 فلسـفة	 از	جهـت	
بـه	ايـن	ترتيـب	مي	تـوان	گفـت	کـه	ايـن	اثـر	جامع	تريـن	
اثـري	اسـت	که	تـا	به	حال	بـه	زبان	فارسـي	دربـارة	برهان	

وجودي	نگاشـته	شـده	اسـت.
ساختار طرح 

همـان	طـور	کـه	از	عنـوان	آن	پيداسـت،	اين	طـرح	در	واقع	
طـرح	جامعـي	اسـت	کـه	ترکيـب	دو	طـرِح	متفاوت	اسـت.	
يکـي	برهـان	وجـودي	در	فلسـفة	غـرب	و	ديگـري	برهـان	
وجودي	در	فلسـفة	اسـالمي.	در	بخش	اول	تمـام	تقريرهاي	
مهـم	و	کالسـيك	ايـن	برهـان	در	فلسـفة	غـرب	)	شـامل	
تقريرهـاي	آنسـلم،	دکارت،	اسـپينوزا،	اليب	نيتـس،	َملُکم	و	
هارتسـهورن	(	و	نيـز	نقدهـاي	منتقـدان	معـروف	آن	)مانند	
گونيلـو،	سـنت	تومـاس	،	کانـت	و	....	(از	آثـار	خـود	آنهـا	
ترجمـه	و	شـرح	شـده	و	مـورد	نقـد	و	بررسـي	قـرار	گرفتـه	
مسـلماِن	 تمـام	حکيمـان	 ديـدگاه	 دوم،	 بخـش	 در	 اسـت.	
گذشـته	و	حـال	دربـارة	برهـان	وجـودي	از	آثـار	خـود	آنان	
بـه	تفصيـل	آورده	شـده	و	ارزيابـي	و	نقـادي	شـده	اسـت؛	
چـه	آنهـا	کـه	کوشـيده	اند	تقريـري	بـه	ابتـکار	خـود	از	اين	
برهـان	عرضـه	کننـد	)	ماننـد	حکيـم	نراقـي،	حکيـم	غروي	
اصفهانـي	و	دکتـر	مهـدي	حائـري	يـزدي	(	و	چـه	آنـان	که	
دسـتکم	بـا	برخـي	از	تقريـرات	ايـن	برهـان		موافق	انـد	و	
در	مـورد	ديگـر	تقريرهـاي	آن	اظهـار	نظـر	کرده	انـد)	مانند	
عالمـه	محمـد	تقـي	جعفـري	و	دکتـر	حائـري	يـزدي	(	و	
چـه	آنـان	کـه	بـا	برهـان	مزبـور	مخالفانـد	)	ماننـد	عالمـه	

طباطبايـي،	اسـتاد	مطهـري،	اسـتاد	جـوادي	آملـي	(.
زمان	پايان	طرح	

بـا	آن	کـه	بـه	علـِت	مشـکالت	پيشـبيني	نشـده	،	اتمام	آن	
بـه	طـول	انجاميـده	اسـت	،	اما	بـه	يـاري	پـروردگار	همين	
پژوهشـِي	 محتـرم	 مؤسسـه	 سـوي	 از	 	) 	1392( امسـال	

حکمـت	و	فلسـفه	ايـران	منتشـر	خواهـد	شـد.

	
  دکرت مسعود زمانی

تحقيقی دربارۀ 

پيدایش علوم 

انسانی از درون   

   فلسفه های آلمانی
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علـوم	انسـانی،	علـی	رغـم	اينکـه	طيـف	وسـيعی	از	شـاخه	
هـای	معـارف	بشـری	را	دربرمی	گيـرد،	به	عنـوان	حوزه	ای	
واحـد	يکـی	از	موضوعـات	پراهميـت	و	پردامنه	در		فلسـفة	
جديـد	اروپايـی	بـوده	اسـت.	ايـن	نکتـه	را	پيـش	از	هر	چيز	
در	بحـث	روش	علـوم	انسـانی	و	نسـبت	آن	بـا	روش	علـوم	
طبيعـی	مـی	تـوان	يافـت،	در	اينکـه	گروهـی	از	فيلسـوفان	
در	مقابـل	گـروه	ديگـر	در	اسـتقالل	روش	علـوم	انسـانی	
از	علـوم	طبيعـی	مـی	کوشـند.	بنـا	برايـن	آنچـه	در	بحـث	
علـوم	انسـانی	نقـش	اول	را	بر	عهـده	دارد،	توجه	بـه	زمينة	
تاريخـی	پديـد	آمـدن	ايـن	علـوم	در	نسـبتی	اسـت	کـه	بـا	

فلسـفه	هـای	جديـد	اروپايـی	دارند.
	بـه	لحاظ	تاريخـی،	مفاهيم	بنيادين	علوم	انسـانی	نخسـت	
در	فلسـفة	جديـد	اروپايـی	مـورد	بحـث	قرارگرفتـه	و	تبيين	
شـده	انـد،	و	از	ايـن	لحـاظ	شـبيه	بـه	تلقـی	ارسـطويی	از	
مابعدالطبيعـه	انـد،	کـه	مبـادی	و	موضوعـات	سـاير	علـوم	
در	آن	اثبـات	مـی	شـوند.	در	ميـان	فلسـفه	هـای	مختلفـی	

کـه	در	ايـن	دوره	در	اروپـا	پديـد	آمـده	انـد،	فلسـفه	
بـه	مباحـث	 آلمانـی	بيشـتر	و	قـوی	تـر	 هـای	

علـوم	انسـانی	پرداختـه	انـد.	اهميـت	ديگـر	
فلسـفه	هـای	آلمانـی	دريـن	زمينه	بـه	اين	
اسـت	کـه	آنهـا	همـواره	درمقابـل	سـنت	
تجربـی-	تحّصلی	انگليسـی	و	ماترياليسـم	
فرانسـوی	قـرار	مـی	گرفتـه	انـد،	که	سـعی	

شـان	تأسـيس	علـوم	انسـانی	بـه	تقليـد	از	و	
بـا	تطبيـق	بـر	علـوم	طبيعی	تجربـی	جديـد	بوده	

اسـت.	بـه	عبـارت	ديگر	چون	علـوم	انسـانی	اصالتاً		
در	تمايـز	و	تفـارق	بـا	علـوم	طبيعی	بـه	منصة	ظهور	
آمـده	انـد	و	فلسـفه	هـای	آلمانـی	در	ايـن	امـر	نقش	
اصلـی	بازی	کـرده	اند،	بررسـی	اين	نقش	بـرای	فهم	

علـوم	انسـانی	اجتناب	ناپذير	اسـت.	بنابراين	پرسـش	اصلی	
دربـارة	چگونگـی	ارتبـاط	علـوم	انسـانی	بـا	فلسـفه	هـای	

جديـد	در	آلمـان	می	باشـد.
در	ميـان	فلسـفه	هـای	آلمانی	نيـز	در	درجة	اول	ايدئاليسـم	
آلمانـی	بخصـوص	هگل،	شـاگرد	و	منتقـد	او	کارل	مارکس	
و	فلسـفة	زندگانـی	ويلهلم	ديلتای	در	پيدايش	علوم	انسـانی	
پـر	اهميـت	هسـتند.	اين	در	ايدئاليسـم	آلمانـی		و	بويژه	نزد	
هـگل	اسـت	که	نخسـت	مفاهيم	اصلـی	علوم	انسـانی	مثل	
فـرد	وسوبژکتيويسـم،	دولـت	وملـت،	حقـوق،	تاريـخ	و	روح	
)Geist(	مفصـالً		مـورد	تحقيـق	فلسـفی	قرار	مـی	گيرد.	
دسـت	آوردهـای	شـاگرد	فکـری	او	کارل	مارکـس	در	علوم	
انسـانی	و	اجتماعـی	هـم	مشـهورتر	از	آن	اسـت	کـه	نياز	به	
توضيحی	داشـته	باشـد.	گذشـته	از	آن	دو،	اولين	بار	ويلهلم	
ديلتـای	اسـت	کـه	بـه	طور	خـاص	اصطـالح	علوم	انسـانی	
)Geisteswissenschaften(	را	در	مقابـل	علوم	
طبيعـی	بـه	کار	می	برد	و	موضـوع	و	روش	علوم	انسـانی	را	

بـه	عنـوان	يك	قلمـرو	واحد	مـورد	تحقيـق	قرار	مـی	دهد.	
بـه	نظـر	ديلتای	علـوم	انسـانی	تاريخی	بـوده		روش	خاص	
بنابرايـن	 باشـد.	 مـی	 	)Hermeneutik( تأويـل	 آن	
پرسـش	هـای	ديگـر	مـا	در	مـورد	رابطـة	علـوم	انسـانی	با	
ايدئاليسـم	آلمانـی	و	نيـز	بررسـی	اهميت	ديلتـای	برای	اين	

حـوزة	معرفتی	اسـت.
فـرض	ايـن	تحقيـق	اجمـاال	ً	آن	اسـت	کـه	سـه	قلمـرو	
فکـری	فلسـفی	آلمانـی	در	تکويـن	علـوم	انسـانی	جديـد	
نقـش	اول	را	بـازی	کـرده	انـد:	نخسـت	ايدئاليسـم	آلمانـی	
اسـت،	کـه	بسـياری	از	مفاهيـم	اصلـی	علـوم	انسـانی	نظير	
فـرد،	جامعـه،	دولـت،	سياسـت،	تاريخ	بـه	معنـای	جديد	آن	
را	بـه	تفصيـل	مـورد	تحقيق	قـرار	داده	اسـت.	دوم	معارض	
آن	کارل	مارکـس	اسـت	کـه	مخالفـت	هايـش	در	
روش	و	موضـوع	علـوم	انسـانی	و	نيـز	گرايشـش	
بـه	پوزيتيوسـم	در	شـکل	گيـری	علـوم	اجتماعی	
و	اقتصـادی	مـدرن	نقـش	بسـزايی	دارد.	سـوم	
فلسـفة	حيـات	ويلهـم	ديلتـای	اسـت	کـه	
انسـانی	 علـوم	 آلمانـی	 اصطـالح	 هـم	
	)Geisteswissenschaften(
کوشـش	 هـم	 و	 گـردد	 برمـی	 او	 بـه	
بـرای	تدويـن	و	تبيين	روشـمندانة	علوم	

انسـانی	درمقابـل	علـوم	طبيعـی.	
نسـبت	ايـن	سـه	قلمـرو	فلسـفی	بـا	علـوم	
انسـانی	طبيعتـا	ً	در	ضمـن	سـه	فصـل	مـورد	
بررسـی	قـرار	خواهـد	گرفـت.	گذشـته	از	اين	سـه،	دو	
فصـل	ديگـر	نيـز	بـرای	ايـن	طـرح	در	نظـر	گرفتـه	شـده	
اسـت:	در	فصلـی	مقدماتـی	بـه	طرح	مسـأله	و	بيـان	حدود	
علـوم	انسـانی	پرداختـه	خواهـد	شـد.	و	سـرانجام	آخريـن	
فصـل	ايـن	تحقيـق	بـه	نتيجـه	گيـری	از	مباحـث	گذشـته	

اختصـاص	مـی	يابـد.
	

  دکرت فاطمه شهیدی

  بازسازی نظام 

فلسفی فارابی 
)مؤسس فلسفه اسالمی(

پرسش هاي اصلي
نقــش	 دارای	 را	 فارابــی	 اســالمی	 فلســفه	 تاريــخ	 در	
تأسيســی	و	آغــاز	کننــده	راهــی	دانســته	انــد	کــه	در	طــول	
ــدد	تأمــالت	و	تفکــرات	ديگــر	فيلســوفان	 ــه	م ــان	و	ب زم
ــود	 ــن	وج ــا	اي ــت.	ب ــوده	اس ــال	پيم ــير	کم ــلمان	مس مس



218

ســاختار	نظــام	فلســفی	او،	تفکيــك	اصــول	و	
مبانــی	از	فــروع	و	ملحقــات	آن	و	تبييــن	نحــوه	
ــر	 ــی		کمت ــر	آن	مبان ــول	ب ــن	اص ــای	اي ابتن
مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت	درحاليکــه	بــه	
نظــر	مــی	رســد	بررســی	ايــن	ســاختار	مقدمــه	

ای	ضــروری	بــرای	مطالعــه	در	بــاب	وجــه	
ــی	و	اســکندرانی	و	 ــی	از	فيلســوفان	يونان ــز	فاراب تماي

همچنيــن	فيلســوفان	مســلمان	پيــش	از	او	_	بــه	نحــوی	
کــه	بتوانــد	نقــش	تاسيســی	او	را	در	ايــن	حــوزه	اثبــات	کنــد 
ــی	 ــدان	م ــی	دو	چن ــن	کار	زمان ــت	اي ــد.	اهمي ــی	باش _	م
شــود	کــه	مــی	بينيــم	تاريــخ	نويســان	)بــه	ويــژه	مورخــان	
ــه	کليــت	منظومــه	فکــری	 ــدون	توجــه	ب شــرق	شــناس(	ب
ــل	 ــه	دلي ــا	ب ــاوت	او	و	صرف ــی	متف ــر	و	مبان ــی	و	منظ فاراب
فراوانــی	مســائل،	پاســخها	و	احــکام	مشــابه	فلســفه	هــای	
ــرف	و	 ــد	ص ــی	را	تقلي ــفه	فاراب ــکندرانی،	فلس ــی	و	اس يونان
ــطو	و	 ــون،	ارس ــی	از	آرای	افالط ــق	و	التقاط ــی	ناموف گاه
نوافالطونيــان	بــه	شــمار	آورده	انــد	و	ايــن	را	مجــوز	ترديــد	
ــرار	داده	 ــالمی«	ق ــفه	اس ــت	»فلس ــود	و	هوي ــل	وج در	اص

انــد.	
در	ايــن	طــرح	در	نظــر	داريــم	ضمــن	تعييــن	مســائل	
بــا	متفکــران	پيشــين	و	 فارابــی	)در	قيــاس	 متفــاوت	
ــن	اســالم	و	 ــه	دي ــزام	او	ب ــی	از	الت ــه	ناش ــدوره	اش(	ک هم
ديــدگاه	خــاص	او	در	نســبت	ديانــت	و	فلســفه	مــی	باشــد،	
تاثيــر	ايــن	ديــدگاه	و	آن	مســائل	را	در	شــکل	گيــری	نظــام	
فلســفی	فارابــی	نشــان	دهيــم.	عــالوه	بــر	ايــن	بــا	تفکيــك	
اصــول	مبنايــی	فلســفه	او	از	احــکام	مبتنــی	بــر	آنهــا	ســاختار	

ــم.		 ــن	کني ــا	حــد	ممکــن	تبيي نظــام	فلســفی	او	را	ت
مســئله	اصلــی:	فارابــی	بــرای	پاســخ	بــه	مســائل	جديــدی	
ــه	عنــوان	يــك	متفکــر	مســلمان	 کــه	در	اثــر	مواجهــه	او	ب
بــا	فلســفه	يونانــی	پديــد	آمــده	بــود،	نظــام	فلســفی	اش	را	

ــه	شــکل	داد؟	 چگون
ذيــل	ايــن	مســئله	مســائل	ديگــری	نيــز	طــرح	مــی	شــوند	
ــه	اينکــه:	متفکريــن	مســلمان	در	ســالهای	اوليــه	 مــن	جمل
ــدام	مســائل	 ــی	پاســخ	ک ــای	يونان ــوم	و	فلســفه	ه ورود	عل
خــود	را	در	فلســفه	هــای	يونانــی	و	اســکندرانی	نمــی	
يافتنــد؟	نحــوه	مواجهــه	گرايشــها	و	فــرق	مختلــف	اســالمی	
ــع	 ــاص	موض ــور	خ ــود؟	بط ــه	ب ــی	چگون ــفه	يونان ــا	فلس ب
ــفه	را	 ــن	و	فلس ــود	و	او	دي ــه	ب ــاط	چ ــن	ارتب ــی	در	اي فاراب
ــاص	 ــدگاه	خ ــا	دي ــت؟	آي ــی	دانس ــبتی	م ــه	نس دارای	چ

ــت	 ــب	فعالي ــاط	توانســت	موج ــن	ارتب ــی	در	اي فاراب
متفکريــن	 بــا	ديگــر	 قيــاس	 )در	 متفاوتــی	
مســلمان(	شــود؟	مســائل	اصلــی	فارابــی	
ــی	 ــاص	فاراب ــری	خ ــی	فک ــد؟	مبان ــدام	ان ک
کــدام	انــد؟	ســاختار	نظــام	فلســفی	او	چگونــه	
اســت؟	فارابــی	بــه	چــه	معنــا	مؤســس	فلســفه	

ــد؟	 ــی	آي ــاب	م ــه	حس اســالمی	ب
فرضیة طرح

ــم	 ــران	عال ــر	متفک ــالف	ديگ ــر	خ ــی	ب فاراب
دوره	 هــم	 يــا	 او	 از	 پيــش	 )کــه	 اســالمی	
ــدت	 ــه	وح ــودن	ب ــل	ب ــل	قائ ــد(	بدلي او	بودن
ــف	 ــان	مختل ــفه	را	دو	بي ــن	و	فلس ــت،	دي حقيق
ــا	 ــی	ب ــه	نســبت	طول ــد	ک ــی	دان ــت	واحــد	م از	حقيق
هــم	دارنــد	بــه	نحــوی	کــه	فلســفه	بطــن	و	ديــن	ظاهــر	و	
مثــاالت	آن	اســت.	از	هميــن	جاســت	کــه	او	مقــام	فيلســوف	
ــدگاه،	 ــن	دي ــه	اي ــت.	الزم ــته	اس ــان	دانس ــی	را	يکس و	نب
عــدم	تعــارض	ديــن	و	فلســفه	و	ضــرورت	شــمول	فلســفه	
نســبت	بــه	مســائل	دينــی	اســت.	اوليــن	و	مهمتريــن	مســئله	
ای	کــه	در	نــگاه	دينــی	وجــود	دارد	ولــی	در	فلســفه	يونــان	
وجــود	نداشــته	اســت	مســئله	خلقــت	و	بويــژه	خلــق	از	عــدم	
مــی	باشــد.	توجــه	بــه	ايــن	مســائل	فارابــی	را	بــر	آن	داشــت	
کــه	پــس	از	ارائــه	طبقــه	بنــدی	جديــدی	بــرای	علــوم	نظــام	
ــدا	در	 ــب	خ ــم	از	جان ــق	عال ــه	خل ــدازد	ک فلســفی	ای	در	ان
ــری	او	 ــه	فک ــتا	در	منظوم ــن	راس ــود.	در	همي ــن	ش آن	تبيي
هــم	خــدا	)واجــب	الوجــود(	و	هــم	موجــودات	عالــم	)ممکــن	
ــای	 ــه	اقتض ــتند	ک ــی	هس ــی	هاي ــا(	دارای	ويژگ الوجوده
ــه،	 ــن	منظوم ــد.	در	اي ــش	از	او	نبودن ــفی	پي ــای	فلس نظامه
علــم	و	اراده	مطلــق	صفــات	ضــروری		خــدای	خالــق	اســت.	
خداونــد	بــر	خــالف	موجــودات	عالــم	کــه	ترکيبــی	از	وجــود	
و	ماهيــت	هســتند،	بســيط	و	معطــی	وجــود	)علــت	فاعلــی(	
بــه	ماهيــات	معلومــش	مــی	باشــد.	پايــه	هــای	آغازيــن	نظام	
ــا	گذاشــته	مــی	شــود	و	ديگــر	 ــه	بن ــی	اينگون فلســفی	فاراب

ــد. ــرار	مــی	گيرن ــی	ق ــر	ايــن	مبان اجزايــش	ب
ساختار پیشنهادي طرح 

ــد	 ــود	خواهن ــر	وج ــول	زي ــااًل	فص ــش	احتم ــن	پژوه در	اي
ــت:	 داش

_	مقدمــه	ای	تحليلــی	کــه	در	آن	بــه	مباحثــی	مــن	جملــه	
ــی	و	 ــه	فاراب ــی	زمان ــی	-	فرهنگ ــت	تاريخ ــی	وضعي بررس
ــفه	 ــا	فلس ــری	ب ــف	فک ــهای	مختل ــه	گرايش ــوه	مواجه نح
ــی	 ــن	نگــرش	خــاص	فاراب ــی	و	اســکندرانی	و	همچني يونان
در	بــاب	فلســفه	و	نســبت	فلســفه	و	ديــن	بــه	نحــو	اجمالــی	

ــه	خواهــد	شــد.		 پرداخت
_	مسائل،	اصول	و	مبادی	خاص	فارابی	

_	بازسازی	نظام	فلسفی	فارابی
هدف طرح و اهمیت آن

ــرای	 ــخ	ب ــن	پاس ــش	يافت ــن	پژوه ــی	اي ــدف	اصل ه
مســئله	اصلــی	آن	و	تبييــن	کليــت	نظــام	فلســفی	
ــلمان	 ــن	مس ــان	متفکري ــت.	در	مي ــی	اس فاراب
ــوان	 ــی	ت ــه	م ــت	ک ــی	اس ــن	کس ــی	اولي فاراب
ــرد.	 ــاد	ک ــوان	فيلســوف	اســالمی	ي ــا	عن از	او	ب
ــه	در	 ــی	ک ــم	غرب ــر	عال ــا	فک ــه	ب او	در	مواجه
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فلســفه	يونانــی	تمثــل	يافتــه	بــود	و	از	موضــع	يــك	متفکــر	
ــی	 ــه	اصــول	دينــی	اش،	در	فلســفه	يونان ــد	ب مســلماِن	مقي
ــس	 ــوان	مؤس ــه	عن ــت	ب ــه	توانس ــود	ک ــان	تصــرف	نم چن
ــالمی«	 ــفه	اس ــام	»فلس ــا	ن ــفه	ب ــدی	از	فلس ــورت	جدي ص
ــی	 ــس	از	فاراب ــالمی	پ ــفه	اس ــخ	فلس ــود.	تاري ــناخته	ش ش
بســط،	تکميــل	و	اصــالح	نظــام	فلســفی	اوســت.	بررســی	و	
تبييــن	فعاليــت	فلســفی	فارابــی	مــی	توانــد	بــرای	متفکريــن	
مســلمان	کــه	امــروز	بار	ديگــر	در	مقابــل	صورتهــای	ديگری	
از	تفکــر	غربــی	و	اخــالف	فلســفه	يونانــی	قــرار	گرفتــه	انــد	
ــه	ای	 ــن	مطالع ــی	چني ــد.	در	پ ــوز	باش ــا	و	درس	آم راهگش
ــود	 ــام	ش ــی	انج ــش	مفصل ــه	آن	پژوه ــر	در	ادام ــژه	اگ بوي
در	مقايســه	مســائل	و	نظــام	فلســفی	فارابــی	بــا	فيلســوفان	
يونانــی	و	اســکندرانی،	مــی	تــوان	حقيقــت	فلســفه	اســالمی	
ــزان	تاثيــرش	را	در	تمــدن	اســالمِی	 ــر	شــناخت	و	مي را	بهت
پــس	از	آن	بررســی	کــرد.	عــالوه	بــر	ايــن،	چنيــن	تحقيقــی	
مــی	توانــد	مــا	را	در	اتخــاذ	موضــع	دقيــق	در	قبــال	امــکان	و	
نحــوه	اســتفاده	از	فلســفه	اســالمی	در	مواجهــه	بــا	تفکــر	ات	

ــد. ــی	و	بنــای	تمــدن	اســالمی	کمــك	کن ــد	غرب جدي
پیشینة پژوهش

دکتــر	رضــا	داوری	اردکانــی	در	بــاب	نقــش	تأسيســی	فارابی	
در	فلســفه	اســالمی	به	ويــژه	بــا	تاکيــد	بــر	آرای	او	در	زمينــه	
فلســفه	عملــی،	کتــب	و	مقــاالت	متعــددی	نگاشــته	اســت.	
ــه	و	زندگــی	فارابــی	 دکتــر	نصــراهلل	حکمــت	در	مــورد	زمان
ــه	 و	برخــی	آرای	خــاص	او	در	فلســفه	نظــری	تاليفاتــی	ارائ
نمــوده	اســت.	محســن	س.	مهــدی	نيــز	بــا	تاکيــد	بــر	نقــش	
تاسيســی	فارابــی	در	فلســفه	اســالمی	بويــژه	در	حــوزه	
فلســفه	سياســی	تحقيقــات	گســترده	ای	انجــام	داده	اســت.
ــاب	آرای	 ــز	در	ب ــده	ای	ني ــدد	و	پراکن ــاالت	متع ــب	و	مق کت
خــاص	فارابــی	در	فلســفه	عملــی	و	نظــری،	نســبت	ديــن	و	
فلســفه،	عقــل	و	ديــن،	مقــام	نبــی	و	فيلســوف	و	...	نگاشــته	
شــده	اســت	کــه	هرچنــد	مؤلفــان	آنهــا	نظــرات	متفــاوت	و	
اغلــب	متعارضــی	اتخــاذ	کــرده	انــد	ولــی	مراجعــه	بــه	آنهــا	

در	انجــام	ايــن	پژوهــش	بــی	فايــده	نيســت.
	

   دكرت سيد نرص الله موسويان

فلسفه اشراق 

و  عقل گرایي 
)Illuminationsim and Rationalism(

طرح مسئله 
تفسـيري	رايـج	از	فلسـفه	سـهروردي	)هانري	کربن،	سـيد	
حسـين	نصـر	و	بـا	تفاوتهـاي	مهمـي	غالمحسـين	ديناني(	
کـه	بيشـتر	بـر	بعـد	اشـراقي	فلسـفه	او	تکيـه	مـي	کنـد،	

تفسـير	 افالطونـي	 فلسـفه	 نوعـي	 را	 سـهروردي	 فلسـفه	
مـي	کنـد.	بـا	ايـن	فرض	کـه	هـر	فلسـفه	متعهد	بـه	"مثل	
افالطونـي"	فلسـفه	اي	عقـل	گـرا	اسـت،	فلسـفه	اشـراق	
نيـز	نوعـي	فلسـفه	عقل	گـرا	قلمـداد	مـي	گردد.	تفسـيري	
بديـل	)حسـين	ضيايـي	و	مهـدي	اميـن	رضوي(	که	بيشـتر	
بـر	جنبـه	اسـتداللي	فلسـفه	سـهروردي	توجـه	مـي	کنـد	
فلسـفه	اشـراق	را		متعهـد	به	»مفاهيم	پيشـيني«	)مسـتفل	
از	تجربـه(	مي	دانـد.	بـا	ايـن	فـرض	کـه	هـر	فلسـفه	متعهد	
بـه	»مفاهيم	پيشـيني«،	فلسـفه	اي	عقل	گرا	سـت،	فلسـفه	
اشـراق	نيـز	فلسـفه	اي	عقل	گـرا	خواهد	بـود.	)بنابـر	چنين	
تفسـيري،	فلسـفه	سـهروردي		با	فلسـفه	دکارت	نيز	مقايسه	
شـده	اسـت.(		لذا،	فلسـفه	سـهروردي	فلسـفه	اي	عقل	گرا	
اسـت	)يـا	بـه	دليـل	تعهـد	به	مثـل	افالطونـي	ويا	بـه	دليل	
تعهـد	بـه	مفاهيم	پيشـيني(.	در	ايـن	پژوهش	سـعي	خواهم	

کـرد	تـا	بر	خـالف	ايـن	ديـدگاه	اسـتدالل	کنم.	
فرضیه: 

	فلسـفه	سـهروردي	)بـه	معاني	فـوق(	فلسـفه	اي	عقل	گرا	
	: نيست

الـف.	فلسـفه	سـهروردي	بـه	مثـل	افالطونـي	)در	معنـاي	
تصريحـات	 رغـم	 )علـي	 نيسـت	 متعهـد	 آن(	 افالطونـي	
سـهروردي	بـه		قبـول	آنچـه	کـه	او	»مثـل	افالطوني«	مي	

. مد( نا
ب.	فلسـفه	سـهروردي	بـه	مفاهيـم	پيشـيني	)از	آن	نـوع	
کـه	مـورد	استشـهاد	تفاسـير	فـوق	قـرار	گرفته	انـد(	متعهد	

	. نيست
اهداف پژوهش و اهمیت موضوع

تفاسـير	رايـج	از	فلسـفه	سـهروردي	سـعي	مـي	کننـد	تـا	
فلسـفه	اشـراق	را	ذيـل	فلسـفه	افالطونـي	يا	نوعي	فلسـفه	
عقـل	گرايانـه	طبقه	بنـدي	کنند.	بـه	گمان	مـن،	اين	طبقه	
بنـدي	تـا	حد	زيادي	متضمن	سـاده	سـازي	فلسـفه	اشـراق	
اسـت.		احتمـاال	يکـي	از	داليل		اين	باور	رايج	اسـتداللهاي	
شـيخ	اشـراق	بر	وجود	»مثل	افالطوني«	اسـت.	سـهروردي	
سـه	اسـتدالل	اصلي	بر	وجود	آنهـا	اقامه	مي	کنـد:	»برهان	
امکان	اشـرف«،	»اسـتدالل	بـر	وجود	ارباب	انـواع	به	عنوان	
حافـظ	انـواع«،	و»اسـتدالل	بر	وجـود	ارباب	انـواع	نباتات«.	
»اربـاب	انـواع«	در	اصطـالح	سـهروردي،	علـي	رغـم	تعبير	
او	از	آنهـا	بـه	»مثـل	افالطونـي«،	حداقـل	از	حيـث	منطقي	
و	معرفـت	شـناختي	تفاوتهـاي	قابـل	مالحظـه	اي	با	»مثل	
افالطونـي«	در	معنـي	افالطونـي	آن	دارنـد.	بـراي	مثـال	از	
نظـر	منطقـي،	به	تعبيـري	نه	چنـدان	دقيق،	اربـاب	انواع	در	
نظـر	سـهروردي	)بر	خـالف	مثـل	افالطوني(	نقـش	مهمي	
در	توضيـح	صـدق	قضايـاي	حقيقيـه	)نظيـر	»عمرو	انسـان	
اسـت«(	بـازي	نمـي	کننـد:	بـراي	صـدق	حمل	»انسـان«	
بـر	»عمـرو«	نيـازي	بـه	فـرض	»صـورت«ي	از	انسـانيت	
جـداي	از	آنچـه	که	در	ذهـن	داريم	نيسـت.	از	حيث	معرفت	
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شـناختي،	به	عنـوان	نمونـه،	در	نظر	
جزئيـات	 بـه	 علـم	 سـهروردي	
اسـت	 ممکـن	 تنهـا	 نـه	
بلکـه	الزامـا	از	طريـق	علـم	
بـه	اربـاب	انـواع	آنهـا	حاصـل	
نمـي	شـود.	به	عبـارت	ديگـر،	ارباب	
شـناختي	 معرفـت	 دخالـت	 الزامـا	 انـواع	
در	تحقـق	علـم	مـا	بـه	افـراد	تحـت	آن	انواع	
ندارنـد.	همچنيـن	سـهروردي	تصريـح	مـي	کند	کـه	علم	به	
کليـات،	علـم	بـه	انـواع	اربـاب	را	ضرورتـا	در	پـي	نـدارد.	در	
ايـن	پژوهـش	سـعي	خواهم	کـرد	کارکرد	هاي	متفـاوت	مثل	
افالطونـي	و	اربـاب	انـواع	سـهروردي	را	نشـان	دهـم	و	بـر	
ايـن	اسـاس	بـر	متمايز	بـودن	آنهـا	اسـتدالل	کنم.	آگـر	اين	
اسـتدالل	ها	صحيح	باشـند،	فلسـفه	اشـراق	)حداقل	از	حيث	
معرفـت	شـناختي	و	منطقي(	فلسـفه	اي	افالطوني	نيسـت	)و	
لـذا	بـه	معنـاي	متناظر	از	"عقـل	گرايي"،	يعني	تعهـد	به	مثل	

افالطونـي،	فلسـفه	اي	عقـل	گـرا	نمي	باشـد(.
در	بخـش	ديگـري	از	ايـن	پژوهـش	تـالش	خواهـم	کـرد	
تـا	نشـان	دهـم	کـه	اسـتداللهاي	مبنـي	بـر	عقل	گـرا	بودن	
فلسـفه	سـهروردي	که	مبتني	بر	پذيرش	مفاهيم	پيشـيني	در	
فلسـفه	اشـراق	هسـتند	صحيح	نمي	باشـند.	اين	براهين،	حد	
اقـل	بـر	يکي	از	دو	مقدمه	نادرسـت	زير	اسـتوار	شـده	اند:	)1(	
الزمـه	تحقـق	علـم	حضـوري	واجـد	بـودن	مفاهيم	پيشـيني	
اسـت	،	)2(	الزمـه	واجـد	بـودن	مفاهيـم	فطري	واجـد	بودن	
مفاهيـم	پيشـيني	اسـت.	با	توصـل	بـه	مقدماتي	بـا	مضامين	
بـاال	و	فرضهـاي	درسـتي	نظيـر	اعتبـار	علـم	حضـوري	يـا	
مفاهيـم	فطـري	در	نظـر	سـهروردي،	چنيـن	نتيجـه	گرفتـه	
شـده	اسـت	کـه	فلسـفه	اشـراق	متعهـد	بـه	مفاهيم	پيشـيني	
اسـت.	آگـر	اسـتدالل	هاي	ايـن	پژوهـش	مبني	بر	نادرسـت	
بـودن	)1(	و	)2(	صحيـح	باشـند،	فلسـفه	اشـراق	بـه	مفاهيـم	
پيشـيني	)از	آن	نـوع	کـه	مـورد	استشـهاد	تفاسـير	فـوق	قرار	
گرفتـه	انـد(	متعهد	نيسـت	)و	لذا	بـه	معناي	متناظـر	از	»عقل	
گرايـي«،	يعنـي	تعهـد	بـه	چنين	مفاهيمـي،	فلسـفه	اي	عقل	

نيسـت(.					 گرا	
فرضيـه	ايـن	پژوهـش	بـا	ايـن	راي	مال	صدرا	سـازگار	اسـت	
معنـي	 از	 آنـرا	 مثـل	 نظريـه	 تصويـر	 در	 اشـرق	 کـه	شـيخ	
فلسـفه	 بـه	 و	در	گرايـش	 اسـت	 افالطونـي	آن	دور	کـرده	
افالطونـي	)يـا	انتسـاب	خـود	بـه	ايـن	گرايـش(	دچـار	نوعي	
افراط	شـده	اسـت.	ايـن	پ	ژوهـش،	اگر	کاميـاب	باشـد،	روزنه	
اي	بـه	بازخوانـي	مجدد	فلسـفه	اشـراق،	نه	به	عنوان	فلسـفه	
اي	افالطونـي	ونـه	به	عنـوان	فلسـفه	اي	ارسـطويي،	خواهد	

	. د بو
پیشینة پژوهش 

			سابقه	پژوهش	در	اين	مساله،	بر	اساس	تحقيقات	ناقصي	
که	انجام	داده	ام،	به	آثار	هانري	کربن	در	معرفي	سهروردي	و	

سپس	معرفي	سيد	حسين	نصر	و	غالمحسين	ديناني	از	فلسفه	
اشراق	باز	مي	گردد.	نسل	ديگري	از	پژوهشگران	فلسفه	تطبيقي	
)حسين	ضيايي،		مهدي	امين	رضوي،	و	رکسن	مارکتي،	براي	
نمونه(	بعدتر	کار	مطالعه	تطبيقي	در	اين	زمينه	را	گسترش	داده	
انتقادي	قرار	 اين	پژوهش	مورد	بررسي	 اند.	ديدگاهي	که	در	
گرفته	است،	تفسير	پذيرفته	شده	معاصر	از	فلسفه	اشراق	است.		

     حجت االسالم دكرت عليخاين

سير تاریخي 

الهيات اجتماعي 

در مسيحيت

واژة	»االهيـات«	)Theology(	بـه	صـورت	ترکيب	هـاي	
گوناگونـي	بـه	کار	رفتـه	اسـت.	در	همة	اين	کاربسـت	ها	براي	
آن	کـه	رشـتة	فرعـي	مورد	نظر	مشـخص	شـود،	واژة	االهيات	
مقيـد	بـه	صفتـي	شـده	اسـت:	االهيـات	سياسـي،	االهيـات	

اخالقـي،	االهيـات	فلسـفي،	االهيات	نظام	منـد	و	...
ارزيابـي	 و	 بررسـي	 از	 اسـت	 عبـارت	 اجتماعـي	 االهيـات	
مسـائل	 و	 پديده	هـا	 و	 جامعـه	 نهادهـاي	 جامعـه،	 االهياتـي	
اجتماعـي.	االهيـات	اجتماعـي	بـه	جامعـه	و	مشـکالت	آن	
مي	پـردازد	و	تـالش	مي	کنـد	بـه	فهـم	و	برداشـتي	از	آنهـا	و	
نيـز	بـه	جهت	گيـري	اي	دربـارة	آنها	دسـت	يابد	کـه	مبتني	بر	
تعاليـم	و	اعمـال	دينـي	اسـت	تـا	آن	را	هنگام	مواجهـه	با	اين	
مسـائل	بـه	کار	گيـرد.	به	عنـوان	نمونـه،	الهـي	دان	اجتماعي	
ممکـن	اسـت	بـا	بررسـي	مشـکل	فقـر	و	يـا	تضييـع	حقـوق	
کارگـران	و	يـا	افزايـش	طـالق	و	...	درصـدد	برآيد	کـه	براي	
فهـم	و	تفسـير	اين	مشـکل	و	درمان	آن،	به	سـنت	ديني	خود	

جويد. توسـل	
بـه	بيـان	ديگر،	االهيات	اجتماعي	شـاخه	اي	از	االهيات	اسـت	
کـه	در	صـدد	فهـم	و	ارزيابـي	شـرايط	اجتماعـي	بـر	اسـاس	

تعاليـم	ديني	اسـت.
االهيـات	اجتماعـي،	بـا	توجه	بـه	تعريف	مورد	نظـر،	عالوه	بر	
مسـائل	روز،		نظيـر	بي	خانمانـي،	اعتيـاد،	فقـدان	مراقبت	هاي	
پزشـکي	و	تروريسـم،	شـامل	مباحـث	االهياتـي	مربـوط	بـه	
امـور	سياسـي،	ارتباطـات	اقتصادي،	خانـواده،	کارکـرد	مراکز	
و	اجتماعـات	دينـي	در	جامعـه	و	سـاير	موضوعـات	عـام	نيـز	
مي	شـود.	از	ايـن	رو	االهيـات	سياسـي	را	مي	توان	شـاخه	اي	از	

االهيـات	اجتماعـي	تلقـي	کرد.
ديـن	 از	 کارکـردي	 تعريفـي	 بـه	 ناظـر	 اجتماعـي	 االهيـات	
اسـت؛	اين	کـه	اساسـًا	ديـن	داراي	چـه	کارکردهايـي	و	بعـد	
چـه	کارکردهـاي	اجتماعـي	اسـت.	هرچنـد	در	اينجا	ريشـه	و	
منشـأ	ديـن	و	حقيقـت	و	حقانيـت	آن	ناديده	گرفته	نمي	شـود.	
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بـه	بيـان	ديگـر،	تعريف	جوهـري	دين	کنـار	نهاده	نمي	شـود.	
ايـن	اسـت	کـه	 ايـن	پژوهـش	 پرسـش	اصلـي	پيـش	روي	
االهيـات	اجتماعـي	در	مسـيحيت	چـه	رونـدي	را	طـي	کرده	
اسـت	و	آيـا	خـود	دين	مسـيحيت	دينـي	اجتماعي	اسـت	و	يا	
وظيفـة	اوليـة	آن	چنيـن	نبوده	اسـت	و	در	ادامه	به	اين	سـمت	
کشـيده	شـده	اسـت	و	پـس	از	رنسـانس	دوبـاره	بـه	همـان	

مسـير	اوليـة	خود	بازگشـته	اسـت.	
در	ايـن	تحقيـق	بـه	رابطة	الهيـات	اجتماعي	با	جامعه	شناسـي	
ديـن	و	نقـش	کارکـردي	ديـن	و	موضوعاتـي	از	ايـن	دسـت	
خواهيـم	پرداخـت،	دين	کامل	و	دين	ناقـص	و	به	بياني	ديگر،	
تك	بعـدي	يـا	چندبعدي	بـودن	آن	را	مورد	توجـه	قرار	خواهيم	
داد،	رونـد	اجتماعـي	شـدن	مسـيحيت	و	تبديل	شـدن	به	يك	
آئيـن	سياسـي،	حکومتـي	و	اجتماعي	را	بررسـي	خواهيم	کرد،	
به	بازگشـت	مسـيحيت	پس	از	رنسـانس	به	اصـل	اولية	خود،	
يعنـي	دينـي	فـردي	و	صرفًا	معنـوي	مي	پردازيـم	و	در	نهايت	
بـه	فرقـة	پروتسـتان	و	چرخـش	دوبـاره	بـه	جانـب	اجتماع	و	

حـل	معضـالت	اجتماع	توسـط	ديـن	مي	پردازيم.
بنابرايـن،	پرسـش	اصلـي	پيش	روي	ايـن	پژوهش	اين	اسـت	
کـه	االهيـات	اجتماعـي	در	مسـيحيت	چـه	رونـدي	را	طـي	
کـرده	اسـت؟	پرسـش	هاي	فرعـي	ايـن	تحقيـق	عبارتنـد	از:	
	Social(	»اجتماعـي	»انجيل	چيسـت؟	اجتماعي	االهيـات
Gospel(	بـه	چـه	معناسـت؟	تفـاوت	االهيـات	اجتماعـي	
	The(	»اجتماعـي	»مسـئلة	چيسـت؟	دين	شناسـي	جامعه	با

Question	Social(	بـه	چـه	معناسـت؟	
 فرضیه: 

بـا	توجـه	به	مبانـي،		کتـاب	مقـدس	و	تاريخ	اولية	مسـيحيت،	
ايـن	آئيـن	از	آغـاز	دينـي	اجتماعـي	نبـود	و	در	ادامـه	بـه	اين	
سـمت	کشـيده	شـد	و	پـس	از	رنسـانس	دوبـاره	بـه	همـان	
مسـير	اوليـة	خـود	بازگشـت.	البته	پـس	از	قـرن	19	و	مواجه	
شـدن	بـا	معضـالت	دنياي	مـدرن،	عـالوه	بـر	پروتسـتان	ها،	
کاتوليك	هـا	نيـز	بـه	الهيـات	اجتماعـي	و	نقـش	ديـن	در	حل	

معضـالت	اجتماعـي	توجـه	زيـادي	کرده	انـد.
اهداف پژوهش: 

يکـي	از	نـکات	مهم	و	قابل	توجه	در	رشـتة	اديان،	دسـت	يابي	
بـا	 مواجهـة	 در	 اديـان	 سـاير	 تجربه	هـاي	 و	 اطالعـات	 بـه	
موضوعـات	و	مسـائل	مختلف	اسـت.	از	ايـن	رو	از	اهداف	اين	
تحقيـق	آگاه	شـدن	از	آموزه	هـاي	مسـيحي	مرتبـط	بـا	جامعه	
و	مشـکالت	آن	و	نيـز،	تجربـة	تاريخي	مسـيحيت	در	مواجهة	
بـا	جامعه	و	مسـائل	آن	و	نحوة	حل	مشـکالت	اجتماع	اسـت.	
از	اهـداف	ديگـر	ايـن	تحقيـق،	دسـتيابي	بـه	علـل	ناکامـي	
مسـيحيت	در	حفـظ	اجتمـاع	و	امـور	اجتماعـي،	پي	بـردن	بـه	
نحـوة	مواجهـة	مسـيحيت	بـا	مسـائل	اجتماعـي	معاصـر	و	
چرايـي	بازگشـت	مسـيحيت	بـه	سـوي	بحران	هـاي	انسـاني	

و	محيط	زيسـتي	و	...،	پـس	از	رنسـانس	اسـت.
اهميـت	موضـوع:	در	بـاب	اهميـت	موضـوع	بايـد	بـه	اين	امر	

اشـاره	کـرد	کـه	مخاطـب	همـة	اديـان	و	شـرايع	توحيـدي،	
مـردم	و	امـور	مرتبـط	با	آنان	اسـت.	از	اين	رو	يکي	از	مسـائل	
مهـم	هـر	دينـي،	نـوع	برنامـه	و	نحـوة	موجهـة	آن	بـا	مردم	
و	مسـائل	آنـان	اسـت.	در	ايـن	ميـان	آنچـه	بيشـتر	اهميـت	
دارد،	مسـائل	اجتماعـي	و	مشـکالت	مربـوط	به	همـه	يا	اکثر	
جامعـه	اسـت.	ديـِن	کامـل	بايـد	بـراي	همـة	امـور	فـردي	و	
اجتماعـي	مخاطبـان	خـود	برنامـه	داشـته	باشـد	و	در	ادامـه	
بتوانـد	بـا	آموزه	هـاي	خـود	مسـائل	اجتماعـي	آنـان	را	حل	و	
فصـل	کنـد.	الزمـة	اين	امـر	اين	اسـت	کـه	در	ذات	آن	دين،	
چنيـن	آموزه	هايـي	وجـود	داشـته	باشـد.	شفاف	سـازي	ايـن	
نکتـه	در	دين	مسـيحيت	از	اهميت	بسـزايي	برخوردار	اسـت.
اهميـت	ديگـر	ايـن	موضوع	بـه	اين	اسـت	که	مطالعـة	نحوة	
تعامـل	مسـيحيت	با	اجتمـاع	و	فراز	و		فـرود	آن،	تجربة	کافي	
را	بـراي	پيـروان	سـاير	اديـان،	به	ويژه	مسـلمانان	بـه	ارمغان	
خواهـد	آورد	تـا	در	تعامـل	بـا	جامعه	و	مسـائل	آن	بـه	خطاها	

و	مشـکالت	مسـيحيت	دچار	نشوند.
از	جانـب	سـوم،	اگـر	ديني	بخواهـد	دوام	يابد	و	سـخني	براي	
مـردم	خـود	داشـته	باشـد،	بايـد	بـراي	جامعـة	آنان،	بـه	ويژه	
مسـائل	و	بحران	هـاي	امـروزي	جامعـه	و	بلکه	جوامـع	برنامه	
و	کارکـرد	داشـته	باشـد	و	اال	از	سـوي	مخاطبـان	بـه	کناري	
نهـاده	مي	شـود.	بـه	هميـن	دليـل،	پرداختـن	به	ايـن	موضوع	

امـري	بايسـته	مي	نمايد.
	

   دكرت ميثم توكلی بينا

حدوث زمانی 

جهان 

  از دیدگاه فيزیك

مسـأله	اصلـی	مـا	در	ايـن	طـرح	ايـن	اسـت	کـه	بدانيـم	در	
انباشـت	اطالعـات	فيزيکی	معاصـر	تا	زمان	حـال،	آيا	ديدگاه	
منسـجم	و	موجهـی	نسـبت	بـه	پيدايـش	و	آغـاز	زمـان	پديد	
آمـده	اسـت.	همـان	طـور	کـه	مشـهور	اسـت	از	يك	سـو	در	
کالم	اسـالمی	مبنـای	پيدايش	عالم،	حدوث	زمانی	آن	اسـت	
و	از	سـوی	ديگـر	حـدوث	زمانـی	مـورد	اعتـراض	فيلسـوفان	
ـ	فلسـفی،	 قـرار	گرفته	اسـت.	غيـر	از	اين	بگـو	مگوی	کالمی	

ف	در	سـوی	ديگـری	فيزيـك،	طبـق	رويـه	ی	 ر متعـا
بـه	 مباحـث	 ايـن	 از	 فـارغ	 خـودش،	

بررسـی	مسـأله	ی	زمـان	و	پيدايش	
اسـت.	 شـده	 وارد	 کيهـان	

معنـای	 بـه	 کيهان	شناسـی	
اخـص	خـود	)مسـأله	آغاز(	

و	 بـوده	 مباحـث	 ايـن	 درگيـر	
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    گزارشی از نحوه تدوین و پيشرفت

  فرهنگ فلسفی

برخـی	االهی	دانان	مسـيحی	نيـز	از	آن	برای	موجه	سـاختن	
باورهـای	خـود	سـود	حسـته	اند.	لـذا؛

يافته	هـا	و	 پرسـش	اصلـی:	1-	در	فيزيـك	معاصـر،	چـه	
نتايجـی	در	زمينـه	ی	آغـاز	زمانـی	عالـم	وجـود	دارد؟

پرسش	های	فرعی:	
1-1.	کشـمکش	اصلـی	در	موضـوع	حـدوث	زمـان،	ميـان	
متکلمـان	و	فيلسـوفان	بـر	سـر	چـه	مـواردی	اسـت	و	چـه	

دارد؟ خاسـتگاه	هايی	
1-2.	در	فيزيـك	چـه	مسـيری	در	نـگاه	بـه	زمـان	پيمـوده	
شـده	و	نظريـه	نسـبيت	عـام	چـه	تغييـر	ديدگاهـی	ايجـاد	

اسـت؟ کرده	
1-3.	نظريه	هـای	کيهان	شناسـی	کـه	از	فيزيـك	متأثرنـد	
چيسـتند	و	چـه	نسـبتی	با	»مسـأله	ی	آغـاز	کيهـان«	دارند؟	
)و	ديگـر	 پايـا«	 ،	»حالـت	 بـزرگ«	 نظريه	هـای	»انفجـار	

رقبـای	آن	هـا	...(
1-4.	چـه	يافته	هايـی	از	فيزيـك	ذرات	بنيـادی	و	مکانيـك	

کوانتمـی	با	مسـأله	بـه	طـور	کل	در	ارتباطند؟
1-5.	يافته	هـای	فيزيـك	چـه	تاثيـری	در	بحـث	حـدوث	
زمانـی	جهـان	و	چه	نسـبتی	بـا	مسـآله	آفرينـش	کيهان	در	

دارند؟ االهيـات	
 فرضیه:

	1-	در	فيزيـك	معاصـر	بـه	طور	عمده	نظريـه	انفجار	بزرگ	
و	بـه	صـورت	جزئـی	نظريات	رقيـب	آن	مطرح	هسـتند	که	
در	آنهـا	يـك	طـرح	زمانـی	از	پيدايـش	جهـان	وجـود	دارد.	
ايـن	نظريـات،	حـدوث	زمانـی	کيهـان	
سـر	 بـر	 و	 نمی	پندارنـد	 محـال	 را	
وقـوع	يا	عـدم	وقـوع	آن	بحث	

می	کننـد	و	بـه	نظـر	می	رسـد	کفـه	ی	ترازو	بـا	شـواهد	علمی	
بـه	سـمت	حـدوث	زمانـی	سـنگين	باشـد.	ضمـن	آن	کـه	
ابهامـات	قابـل	اعتنايـی	در	ايـن	نظريـات	وجـود	دارد	که	بايد	
بررسـی	شـود.	)مثل	اتفاقات	در	زمان	پالنك	اوليه،	مسـأله	ی	

پيـش	از	انفجـار	و	...(
1-1.	معنـاداری	حـدوث	زمانی	از	الشـیء	و	نيز	امـکان	آن	از	
چالش	هـای	فلسـفه	و	کالم	اسـت.	ضمـن	آن	که	تلقـی	رايج	

نيوتنـی	بـا	تلقی	فلسـفی	از	زمان	نزديك	اسـت.	
1-2.	زمـان	در	فيزيـك	ابتـدا	بـر	مبنـای	حرکت	و	به	سـبك	
ارسـطويی	توسـط	نيوتن	تلقی	شـده	و	امتداد	يافته	اسـت.	اما	
در	ديـدگاه	نسـبيت	عـام	يکـی	از	ابعاد	ماده	تلقی	می	شـود	که	
ـ	زمان	را	تشـکيل	 در	کنـار	ابعـاد	سـه	گانه	ی	ديگـر	فضـا،	فضا
می	دهـد.	ايـن	رويکـردی	رياضی	و	هندسـی،	تغييـر	عمده	ی	
نگاهـی	اسـت	کـه	می	تواند	خدوث	زمانـی	را	برتابـد	و	معنادار	

. کند
1-3.	بـه	طـور	عمـده	انفجـار	بزرگ	بـا	تقريرهـای	متفاوتش	
در	مرکـز	بحـث	هسـتند	کـه	بـر	نسـبيت	عـام	بنـا	شـده	اند.	
نظريه	هـای	رقيـب	نيـز	حالت	پايـا،	جهان	پالسـما	و	نظريه	ی	
انفجارهـای	بـزرگ	هسـتند.	نظريـه	ی	انفجـار	بـزرگ	کـه	از	
لحـاظ	شـواهد	علمـی	فعـال	پيشـتاز	نظريـات	اسـت،	حدوث	
زمانـی	کيهـان	را	تاييـد	می	کنـد.	اگـر	چـه	بحـث	از	محدث،	
بايـد	در	سـوی	ديگـری	دنبـال	شـود	و	دو	موضـوع	حـدوث	
زمانـی	و	محـدث	آن،	دو	موضـوع	مجـزا	هسـتند	کـه	بايـد	
بـه	مـوازات	هـم	پيگيـری	شـوند.	برخـی	بـه	قانـون	آنتروپی	
در	ترموديناميـك	هـم	بـرای	اثبـات	حـدوث	زمانـی	متوسـل	

شـده	اند.
نيـز	 و	 بنيـادی	 ذرات	 فيزيـك	 رياضـی	 در	مدل	هـای	 	.4-1

 Dictionary of حقيقــت	 در	 کــه	 فرهنــگ	 ايــن	
Ency� 	 نــه	 و	 می	آيــد	 به	شــمار	 	Philosophy
توصيــف	 بــه	 	،clopedia	 of	 Philosophy
ــا	 ــط	ب ــاخه	های	مرتب ــی	و	ش ــفی	و	دين ــات	فلس اصطالح
ــدرج	 ــات	من ــامل	اصطالح ــه	ش ــردازد.	البت ــفه	می	پ فلس
ــالمی	و	 ــفه	اس ــه	فلس ــت	و	ن ــی	اس ــفه	های	اروپاي در	فلس
ــن.	ايــن	فرهنــگ	در	حقيقــت	 ــد	و	چي ــا	فلســفه	های	هن ي
ترجمــه	و	گزينشــی	اســت	کــه	از	ميــان	مدخل	هــای	
ــورت	 ــی	ص ــان	انگليس ــه	زب ــفی	ب ــگ	فلس ــش	فرهن ش
ــه	70	 ــه	ده ــه	در	فاصل ــا	ک ــن	فرهنگ	ه ــت.	اي گرفته	اس

ــد	از: ــد	عبارتن ــر	گرديده		ان ــال	2004	منتش ــا	س ت
1� Dictionary of Philosophy and Reli�
gion, William L.Reese, 1996.

2� The Cambridge Dictionary of Philoso�
phy, General Editor: Robert Audi, 1996.
3� Oxford Dictionary of Philosophy, Si�
mon Blackurn, 1996.
4� A Dictionary of Philosophy, Antony 
Flew, 1979.
5� The Blackwell Dictionary of Western 
Philosophy, Nicholas Bunnin and Jyuan 
Yu, 2004.
6� The Dictionary of Philosophy, Edited 
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مکانيـك	کوانتمـی،	چالش	هايـی	بـر	سـر	مسـأله	ی	عليـت	و	
موجبيـت	پديـد	آمده	اسـت	که	ممکن	اسـت	بتواند	مسـأله	ی	
عليـت	را	زيـر	سـوال	ببـرد.	در	ايـن	صـورت	قسـمت	ديگـر	
مسـأله	ی	حـدوث	زمانـی	کـه	بحـث	از	محـدث	اسـت	تحت	
تاثيـر	قـرار	می	گيـرد.	)اصل	عـدم	قطعيت	هايزنبـرگ،	بوزون	

تازه	يـاب	هيگـز	...(
1-5.	اگـر	بخواهيـم	بـر	مبنـای	معرفت	شناسـی	علـم	معاصر	
و	سـازوکارهای	توجيـه	در	دانـش	تجربـی	پيـش	رويـم،	بايد	
حـدوث	زمانـی	جهـان	و	نيـز	وجـود	محـدث	را	نيز	بـر	همان	
مبنـا	موجـه	بدانيـم.	اگر	چه	ايـن	مبنا	خـود	دارای	تزلزل	هايی	
اسـت	و	ايـن	تئوری	هـا	آبسـتن	تغييراتنـد،	ولـی	اعتقـاد	بـه	
حـدوث	و	محـدث	کـه	در	ميـان	متدينـان	رواج	دارد	موجـه	
اسـت.	ضمـن	آن	کـه	بقـای	کيهـان،	حالـت	خـاص	پيمـوده	
شـده	در	مسـير	بعـد	از	انفجـار	بـزرگ	و	اصـل	آنتروپيـك	نيز	
بـه	ما	کمـك	می	کنـد	و	نبايد	از	آن	ها	به	سـادگی	عبـور	کرد.

هدف پژوهش: 
هـدف	اصلـی	پژوهـش	آن	اسـت	که	بتـوان	مواضـع	فيزيك	
معاصـر	را	در	موضـوع	حدوث	کيهـان	و	عالـم	فهميد.	حدوث	
کيهـان	گاه	از	زاويـه	ديـد	نحـوه	ی	وقـوع	و	ذات	آن	بررسـی	
می	گـردد	و	گاه	از	زاويـه	ی	علـت	و	محـدث	آن.	بـه	ديگـر	
سـخن،	بررسـی	منصفانه	و	علمی	مقايسـه	ای	ايـن	دو	جريان	
)االهيـات	و	فيزيـك(	در	موضـوع	پيدايـش	کيهـان	هـدف	

اصلـی	ايـن	پژوهش	اسـت.
در	ايـن	ميـان	کسـب	ديـدگاه	صحيـح	و	واقعـی	در	مـورد	
نسـبيت	عـام	و	به	تبـع	آن	مهبانـگ	حائز	اهميت	ويژه	اسـت	
تـا	ديدگاهـی	صـواب	و	مطابـق	واقـع	فيزيك،	به	دسـت	آيد.	
از	سـوی	ديگـر	فهـم	تحـول	پديد	آمـده	در	نظريه	ی	نسـبيت	

عـام	نسـبت	به	زمـان	نيـز	از	اهـداف	پژوهش	اسـت.
اهمیت موضوع: 

بررسی	هاســت	 مهم	تريــن	 از	 ميان	رشــته	ای	 بررســی	
ــروزه	 ــود.	ام ــان	می	ش ــش	انس ــی	دان ــث	هم	افزاي ــه	باع ک
فيزيکــی	و	مدل	هــای	 يافته	هــای	 شــاهد	مصــادره	ی	
نوشــونده	ی	آن	لــه	يــا	عليــه	نظريــات	فلســفی،	دينــی	يــا	
ضــد	دينــی	هســتيم	کــه	لــزوم	بررســی	هــر	چــه	دقيق	تــر	

آن	را	گوشــزد	می	کنــد.
ــد	برخــی	تلقی	هــای	 ــن	بررســی	می	توان از	ديگــر	ســو،	اي
ــه	آرامــی	بــه	صــالح	درآورد.	همــان	کاری	 کهــن	مــا	را	ب
ــم	و	 ــات	قدي ــا	طبيعي ــی	ب ــش	تجرب ــز	دان ــتر	ني ــه	پيش ک
ارســطويی	انجــام	داد	و	آرام	آرام	خطاهــای	طبيعياتــی	
ــأل،	 ــوع	خ ــاخت	)موض ــان	س ــن	را	نماي ــفه	های	که فلس

ــالک	و	...	( اف
ضمـن	آن	کـه	در	متـون	فارسـی	خأل	جـدی	در	ايـن	زمينه	
ديـده	می	شـود	و	آثـار	پژوهشـی	موضوعـی	از	ايـن	دسـت،	
کامال	کم	شـمار	و	در	برخی	موارد،	مفقود	اسـت	و	از	سـويی	
مـورد	نيـاز	جـدی	جامعـه	ی	دينـی	ايران	اسـت	کـه	از	يك	
سـو	شـتابان	در	حـال	رشـد	علمـی	اسـت	و	از	سـوی	ديگر	
دغدغه	هـای	دينـی	خـود	را	بـه	عنـوان	پشـتيبان	همـراه	
دارد	و	تقابـل	آن	توسـعه	ی	علمـی	و	ايـن	فرهنـگ	دينـی	
درونـی،	تلقی	هـای	نسـنجيده	ای	را	محتمال	به	بـار	می	آورد.	
وظيفـه	ی	جامعه	ی	پژوهشـی	اسـت	کـه	در	ايـن	حوزه	های	
ميان	رشـته	ای	ورود	کنـد	و	يـك	بـه	يـك	موضوعـات	را	

وارسـی	کنـد	و	به	روز	نمايـد.	اين	اتفاقی	
اسـت	که	بـرای	اکثـر	جوامـع	دينی	

افتـاده	و	می	افتـد.

ــده	و	 ــاب	گردي ــل	انتخ ــن	مدخ ــن	و	کاملتري ــورد،	بهتري م
ترجمــه	شده	اســت.

خصوصیات فرهنگ فلسفی:
اين	فرهنگ،	دارای	مشخصات	ظاهری	زير	است:

منتشــر	  M�Z و  	 	A�Lحــروف از	 جلــد	 دو	 در	 الــف(	
ــت. ــه	اس ــدود	600	صفح ــد	در	ح ــر	جل ــه	ه ــردد	ک می	گ
ــی	در	 ــامی	انگليس ــات	و	اس ــی	اصطالح ــادل	تمام ب(	مع

پاورقــی	ذکــر	شده	اســت.
ــامی	 ــگ	از	اس ــن	فرهن ــا	اي ــد	مدخل	ه ــا	70	درص ج(	65	ت
ــه	شــامل	اصطالحــات	فلســفی	 تشــکيل	شــده	اســت	و	بقي

اســت.
د(	در	مقابــل	هــر	مدخــل	انگليســی،	حداکثــر	ســه	برابرنهــاد	

)معــادل(	رايجتــر	آن	بــه	زبــان	فارســی	ذکــر	شــده	اســت.
ــه	 ــای	ترجم ــه	مبن ــی	ک ــه	شــش	فرهنگ ــا	ک هـــ(	از	آنج
قرارگرفته	انــد	مداخــل	متفاوتــی	دارنــد،	بــه	عنــوان	مثــال	
مدخــل	»جــان	هيــك«،	در	فرهنگ	هــای	دهــه	70	ذکــر	
ــت،	 ــد	آمده	اس ــای	جدي ــا	در	فرهنگ	ه ــت	و	تنه نشده	اس
ســعی	شــده	اســت	تــا	تمامــی	مداخــل،	در	ايــن	فرهنــگ	
ذکــر	گردنــد	و	در	نتيجــه	فرهنــگ	بــه	دســت	آمــده	دارای	
جامعيتــی	اســت	کــه	نواقــص	شــش	فرهنــگ	مبنــا	در	آن	

وجــود	نــدارد.
ــی	 ــان	فارس ــه	زب ــگ	ب ــن	فرهن ــه	اي ــود	آنک ــا	وج و(	ب
ــر	اســاس	حــروف	انگليســی	 ــا	ب ــب	مدخل	ه اســت،	ترتي
تنظيــم	شده	اســت.	علــت	ايــن	انتخــاب	ايــن	بــوده	
ــی	از	 ــرای	برخ ــی	ب ــان	فارس ــوز	در	زب ــه	هن ــت	ک اس

    گزارشی از نحوه تدوین و پيشرفت

  فرهنگ فلسفی
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اصطالحــات،	معــادل	و	برابرنهــاد	دقيــق	و	مناســبی	ارائــه	
نشــده	اســت	و	يــا	بــرای	يــك	مدخــل	چنديــن	برابرنهــاد	
وجــود	دارد	و	يــا	آنکــه	ســليقه	مترجميــن	مختلــف	دارای	
طيــف	وســيعی	اســت.	بديــن	دليــل	اگــر	کســی	بــا	ديــدن	
ــه	ســراغ	 ــان	انگليســی	ب ــه	زب يــك	اصطــالح	فلســفی	ب
ايــن	فرهنــگ	بيايــد،	نمی	دانــد	کــه	آن	را	در	ذيــل	کــدام	
ــن	 ــن	اي ــاس	مترجمي ــن	اس ــر	اي ــت.	ب ــل	خواهدياف مدخ
ــب	 ــيار،	ترتي ــی	های	بس ــس	از	بحــث	و	بررس ــگ	پ فرهن
مدخل	هــا	را	بــر	اســاس	حــروف	انگليســی	انتخــاب	
کرده	انــد.	در	پايــان	جلــد	دوم،	نمايــه	اصطالحــات	و	
ــی	 ــادل	فارس ــی	و	مع ــان	انگلس ــه	زب ــفی	ب واژگان	فلس
ــزوده	 ــجويان	اف ــان	و	دانش ــتفاده	محقق ــرای	اس ــا	ب آنه

خواهــد	شــد.
ز(	ايـن	فرهنـگ	بـه	سرپرسـتی	دکتـر	غالمرضـا	اعوانـی	و	
ويراسـتاری	دکتـر	بهزاد	سـالکی	تهيـه	شده	اسـت	و	ترجمه	
مدخل	هـا	آن	را	اسـتادان	زيـر	بـر	عهـده	داشـته	اند	کـه	بـر	

اسـاس	تخصـص	خـود	مدخـل	ها
1ـ	دکتـر	شـاپور	اعتمـاد،	ترجمـه	مدخل	هـای	فلسـفه	های	

انگليسـی	زبـان	و	تحليلی
2ـ	دکتـر	شـهين	اعوانـی،	ترجمـه	مدخل	هـای	

اخـالق و	 جامعه	شناسـی	 روان	شناسـی،	
ترجمـه	 اعوانـی،	 غالمرضـا	 دکتـر	 3ـ	
فلسـفه	های	 بـه	 مربـوط	 مدخل	هـای	

وسـطی قـرون	
ترجمـه	 پازوکـی،	 شـهرام	 دکتـر	 4ـ	

برخـی	 و	 يونـان	 فلسـفه	های	 مدخل	هـای	
فلسـفی مکتب	هـای	 و	 اصطالحـات	

ترجمـه	 خرمشـاهی،	 بهاءالديـن	 دکتـر	 5ـ	
مدخل	هـای	فلسـفه	های	انگليسـی	و	آمريکايـی	و	

مضـاف فلسـفه	های	
6ـ	دکتــر	کامــران	ساســانی،	بررســی	تمامــی	

ــده	و	 ــی	مان ــل	باق ــی	مداخ ــه	تمام ــای	و	ترجم مدخل	ه
ــاده ــا	افت ــا	ج ي

مد	خل	هــای	 ترجمــه	 ســالکی،	 بهــزاد	 دکتــر	 7ـ	
ــودی	و	 ــان	يه ــات	و	متأله ــاره	ای	و	االهي ــفه	های	ق فلس

مســيحی
ــق	و	 ــای	منط ــه	مدخل	ه ــد،	ترجم ــاء	موح ــر	ضي 8ـ	دکت

فلســفه	های	تحليلــی

نحوه آماده سازی این اثر جهت انتشار:
ترجمــه	ايــن	اثــر	بــه	سرپرســتی	دکتــر	غالمرضــا	اعوانــی	
ــال	1372	 ــدود	س ــد	و	در	ح ــاز	گردي ــال	1365	آغ از	س
ــل	و	 ــف،	تکمي ــل	مختل ــه	دالي ــا	ب ــيد.	ام ــان	رس ــه	پاي ب
ــدن	 ــه	ش ــا	اضاف ــود.	ب ــام	نگرفته	ب ــتاری	آن	انج ويراس
دکتــر	کامــران	ساســانی،	تکميــل	ايــن	فرهنگ	در	دســتور	

ــده	 ــالکی	هماهنگ	کنن ــزاد	س ــر	به ــت	و	دکت کار	قرارگرف
و	ويراســتار	ايــن	طــرح	وارد	مرحلــه	پايانــی	خــود	گرديــد.	
ــر	در	 ــن	اث ــی	کــه	جهــت	آماده	ســازی	اي در	اينجــا	فعاليت

ــردد: ــر	می	گ ــال	انجــام	اســت	ذک ح
ابتــدا	دکتــر	ساســانی	پرونــده	 در	مرحلــه	نخســت،	
بررســی	 را	 حــرف	 يــك	 بــه	 مربــوط	 مدخل	هــای	
مانده	انــد	 باقــی	 احيانــًا	 کــه	 مــواردی	 و	 می	کننــد	
ترجمه	هــا	 دســت	نويس	 ســپس	 می	نماينــد.	 ترجمــه	
توســط	دکتــر	ســالکی	بــا	متــن	انگليســی	مقابلــه	
ــده	 ــال	ش ــات	اعم ــاز	تصحيح ــورت	ني ــود	و	در	ص می	ش
بــا	مترجمــان	در	ميــان	گذاشــته	می	شــود.	در	ايــن	
مرحلــه،	مطالــب	پرونــده	تايــپ	و	مجــدداً	دکتــر	ســالکی	
ــه	 ــن	مرحل ــد.	در	اي ــی	می	کن ــی	و	بازبين آن	را	نمونه	خوان
نيــز	مــواردی	بــا	مترجميــن	در	ميــان	گذاشــته	مــی	شــود.	
ــط	 ــی	توس ــای	منطق ــی	مدخل	ه ــال	تمام ــوان	مث ــه	عن ب
دکتــر	موحــد	مجــدداً	بررســی	شــده	و	صحــت	عالئم	
بــکار	رفتــه	در	آن	تاييــد	می	شــود.	مطالــب	تصحيــح	
شــده،	مجــدداً	در	کتــاب	اعمــال	می	گــردد	و	پــس	
از	صفحه	بنــدی	به	صــورت	دو	ســتونی	تنظيــم	
می	گــردد.	يکــی	از	دشــواری	های	ويراســتاری	
ــات	 ــام	ارجاع ــه	نظ ــت	ک ــن	آن	اس ــن	مت اي
شــش	فرهنگــی	کــه	مبنــای	ترجمــه	
متفــاوت	 يکديگــر	 بــا	 قرارگرفته	انــد	
بايــد	 اثــر	 ايــن	 ويراســتار	 و	 اســت	
ارجاعــات	را	يکدســت	کــرده	و	دقــت	
نمايــد	کــه	مدخل	هايــی	کــه	بــه	آنهــا	
ارجــاع	شــده	اســت	حتمــًا	در	فرهنــگ	وجــود	
داشــته	باشــند.	ايــن	مســئله	باعــث	می	شــود	کــه	
ــی	 ــرح	باق ــی	ط ــام	نهاي ــا	اتم ــتاری	ت ــه	ای	از	ويراس مرحل
ــار	 ــا	در	کن ــی	مدخل	ه ــا	همگ ــت	ت ــرا	الزم	اس ــد.	زي بمان
ــردد.	 ــی	گ ــات	نهاي ــام	ارجاع ــد	و	نظ ــر	قراربگيرن يکديگ
همچنيــن	در	مرحلــه	ويراستــاری،	هماهنگــی	ميــان	
ترجمــه	افــراد	مختلــف	صــورت	می	گيــرد.	و	ســعی	
ــا	حفــظ	ســبك	ترجمــه	و	نــگارش	هــر	فــرد،	 می	شــود	ب
کل	فرهنــگ	بــه	صــورت	يکدســت	درآيــد.	البتــه	ترجمــه	
اصطالحــات	يکدســت	نمی	شــود،	زيــرا	هــر	مترجــم	
ممکــن	اســت	برابرنهــاد	خاصــی	را	مناســب	تر	تشــخيص	
On� ــه	اصطــالح ــال	در	ترجم ــوان	مث ــد،	به	عن 	داده	باش
ــر	 ــی«	و	دکت ــتی	شناس ــی	»هس ــر	اعوان tology	دکت
موحــد	»هستان	شناســی«	را	مناســب	دانســته	اند	و	در	
ــتاری	 ــوارد	در	ويراس ــن	م ــد.	اي ــود	بکاربرده	ان ــه	خ ترجم
ــر	 ــام	ه ــه	ن ــا	ک ــرا	از	آنج ــده	اند	زي ــازی	نش يکسان	س
مترجــم	در	ذيــل	مدخــل	مربوطــه	ذکــر	می	گــردد،	
ــی	 ــن	پ ــاوت	مترجمي ــليقه	متف ــه	س ــود	ب ــده،	خ خوانن

می	بــرد.	
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سوبژکتيويسم	)اصالت	فاعل	شناسا/انفسيت(	روح	حاکم	بر	فلسفه	
مدرن	غرب	است.	بنا	بر	فلسفه	اسالمی	و	فلسفه	های	يونان	باستان	
و	قرون	وسطی،	جهان	واقعيات	بيرون	از	ما	و	مستقل	از	اذهان	ما	
انسان	ها	به	عنوان	فاعل	های	شناسا	تحقق	دارد.	در	بيرون	از	ما	
اموری	عينی	وجود	دارند،	چه	ما	وجود	داشته	باشيم	يا	نه،	و	چه	اين	

واقعيت	های	عينی	را	بشناسيم،	يا	نشناسيم.
اما	در	فلسفه	جديد	نگرش	سوبژکتيويستی	جای	گزين	اين	نظرگاه	
شده،	ذهن	فاعل	معرفت	)سوژه(	مقدم	بر	متعلق	شناخت	و	برابرنهاد	
)ابژه(	آن	گرديد	تا	آنجا	که	عين	خارجی	کم	کم	به	کلی	کنار	گذاشته	
شد.	بر	اساس	برخی	کلمات	دکارت	می	توان	چنين	نگرشی	را	به	
وی	نسبت	داد،	چنان	که	وی	به	جای	آن	که	بر	ادراک	مطابق	با	
واقع	تأکيد	نمايد،	با	الگوگيری	از	رياضيات،	حقيقت	به	ادراک	واضح	

و	متمايز	تعريف	کرد.
اما	صريح	تر	از	دکارت	و	صد	البته	تأثيرگذارتر	از	وی	بايد	از	کانت	نام	
برد	که	در	فلسفه	انتقادی	خود	امکان	دست	يابی	معرفتی	به	اعيان	
خارجی	برای	فاعل	شناسا	را	انکار	کرده،	بر	اين	باور	است	که	ادراک	
در	اثر	تلفيق	ماده	ای	که	حاصل	تأثير	شیء	خارجی	است	با	صورتی	
که	متعلق	به	خود	ذهن	است،	فراچنگ	می	آيد،	بلکه	باالتر	از	اين	
به	اعتقاد	وی،	اين	ذهن	نيست	که	با	خارج	مطابقت	پيدا	می	کند،	
بلکه	برعکس	اعيان	خارجی	به	مثابه	برابرنهادهای	فاعل	شناسا	بايد	
با	ذهن	او	هماهنگ	شوند.	وی	وجود	شیء	فی	نفسه	خارجی	را	
تنها	به	عنوان	ضرورت	منطقی	و	شرط	پيشين	معرفت	پذيرفته	بود.
تلقی	معرفت	شناختی	کانت	پس	از	وی	نيز	حتی	تا	قرن	بيستم	قابل	
پی	گيری	است	و	انديشه	های	فلسفی	بسياری	از	فيلسوفان	مغرب	
زمين	هم	چون	ايدآليست	ها	ريشه	در	بنيان	های	معرفت	شناختی	
فلسفه	انتقادی	وی		دارند.	ايدئاليست	هايی	همچون	فيخته،	شلينگ	
و	هگل	حتی	نيازی	به	عين	خارجی	به	عنوان	شرط	پيشين	معرفت	
نمی	ديدند،	از	اين	رو،	هستی	از	منظر	ايشان	منحصر	شد	به	انسان	
و	ذهنياتش.	اين	تلقی	در	دوران	پست	مدرن	نيز	حضور	دارد	و	
فيلسوفانی	چون	نلسون	گودمن،	ريچارد	رورتی	و	هيالری	پاتنم	

منکر	واقعيت	بيرون	از	انسان	هستند.
تأثيرات	معرفت	سوبژکتيو	به	خود	معرفت	شناسی	و	نهايتًا	 اما	
متافيزيك	محدود	نمی	شود،	بلکه	نظر	به	جايگاه	خطير	دانش	

معرفت	شناسی	به	مثابه	بنيان	ساير	دانش	ها	موجب	دگرگونی	
اساسی	در	ساير	حوزه	های	معرفت	بشری	
می	گردد،	چنان	که	نزاع	بر	سر	سوبژکتيويته	
و	 اخالق	 فلسفه	 در	 ابژکتيويته	 و	

زيبايی	شناسی	به	روشنی	بر	اهل	
فضل	هويداست.

الهيات	ديگر	حوزه	ای	است	که	

اتخاذ	نگرش	سوبژکتيويستی	در	آن	موجب	دگرديسی	عميق	
مسائل	آن	می	گرديد،	و	پرسش	های	الهياتی	بر	پايه	اين	نظرگاه	
پاسخ	هايی	به	کلی	متفاوت	دريافت	می	کنند.	به	اعتقاد	نگارنده،	
مسائلی	هم	چون	ناواقع	گرايی	در	اثر	چنين	منظر	معرفت	شناختی	در	
الهيات	راه	يافته	اند.	مسأله	تجربه	دينی	نيز	اگر	نگوييم	زاييده	همين	
نگرش	است،	دست	کم	بايد	اذعان	نماييم	که	برخی	نگرش	ها	به	

آن	متأثر	از	روی	کرد	سوبژکتيويسم	است.
سوبژکتيويسم	معرفت	شناختی	به	مثابه	اصالت	و	محوريت	فاعل	
شناسا	در	پديده	ادراک	بشری	متعلق	به	دوره	روشن	گری	و	مربوط	
به	مسأله	معرفت	است،	در	حالی	که	مسأله	تجربه	دينی	زاييده	
دوران	رمانتيسيم	است	که	به	جای	خرد	و	ادراک	بشری	بر	قلب	و	
احساسات	او	تأکيد	دارد.	با	اين	حال،	مفاد	مرکزی	سوبژکتيويسم،	
يعنی	اصالت	و	تقدم	فاعل	معرفت	را	می	توان	در	حوزه	قلب	و	
احساس	نيز	طرح	کرد.	هم	چنان	که	در	معرفت	بشری،	فاعل	
شناخت	مقدم	بر	متعلق	و	ابژه	معرفت	است،	در	تجربه	و	احساس	
قلبی	نيز	شخص	تجربه	گر	و	حالت	درونی	احساس	وی	اصيل	

است،	نه	متعلق	خارجی	تجربه.	
يکی	از	وجوه	مهم	بحث	تجربه	دينی	و	چه	بسا	مهم	ترين	آن	ها	
ارزش	معرفــت	شناختی	آن	است.	برخی	از	متألهان	مسيحی	و	
فيلسوفان	دين	تالش	نموده	اند	با	ارائه	تقريرهای	متعدد	از	برهان	
تجربه	دينی،	اين	نوع	تجربه	بشری	را	برهان	و	شاهدی	بر	وجود	
خداوند	قرار	دهند،	اما	به	نظر	می	رسد	چنين	برهان	هايی	فارغ	از	
ساير	اشکاالت	تنها	در	صورتی	می	توانند	داللت	بر	وجود	خدای	
را	 دينی	 تجارب	 که	 نمايند	 تجربه	گر	 از	شخص	 خارج	 عينی	

سوبژکتيو	ندانيم.
پرسش اصلی:

حقيقت	سوبژکتيويسم	و	تأثير	آن	در	مسأله	تجربه	دينی	چيست؟
پرسش های فرعی:

1.	حقيقت	سوبژکتيويسم	چيست؟
2.	سوبژکتيويسم	چه	تأثيری	در	مسأله	تجربه	دينی	در	الهيات	دارد؟

فرضیه اصلی:
سوبژکتيويسم	به	عنوان	تقدم	فاعل	معرفت	)سوژه(	بر	متعلق	

معرفت	)ابژه(	در	حقيقت	تجربه	دينی	و	پيامدهای	آن	تأثير	دارد.
فرضیه های فرعی:

1(	سوبژکتيويسم	عبارت	است	از	تقدم	فاعل	
معرفت	)سوژه(	بر	متعلق	معرفت	)ابژه(.

2(	نگرش	سوبژکتيويستی	به	معرفت	در	
مسأله	تجربه	دينی	و	پيامدهای	آن	

تأثير	دارد.

حجت االسالم دكرت مهدی عبدالهی

تبيين سوبژکتيویسم در فلسفه مدرن 

و تأثير آن در بحث تجربه دینی
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محض،	 عقلی	 اعتقادات	 شامل	 اسالمی	 کالم	 در	 اعتقادات	
اعتقادات	عقلی-نقلی	و	اعتقادات	نقلی	محض	است.	اعتقادات	
عقلی	محض	مانند	اثبات	خدا،	صفات	خدا،	اثبات	معاد،	ضرورت	
اعتقادات	 اثباتند.	 قابل	 عقلی	 براهين	 کمك	 به	 و...تنها	 نبوت	
عقلی-نقلی		از	هر	دوی	عقل	و	نقل	بهره	می	گيرد	و	اعتقادات	
نقلی	فقط	از	نقل	استفاده	می	کند.	دانشمندان	علم	اصول	خبرواحد	
را	از	امارات	ظنی	دانسته	اند	که	برای	معتبر	شدن	نيازمند	دليل	
توجه	 با	 است.	 بناءعقاليی	 يا	 نقل	قطعی	 معتبرکننده	ای	چون	
به	اينکه	خبر	واحد	در	مسائل	اعتقادی	اثر	شرعی	ندارد	بيشتر	
دانشمندان	علم	اصول	آن	را	در	اعتقادات	غيرمعتبر	تلقی	کردند.	
مدافعان	و	مخالفان	اعتبار	خبر	واحد	در	اصول	عقايد	بيشتر	با	
مبانی	علم	اصول	و	منجزيت	و	معذريت	گام	برداشته	اند.	با	توجه	
به	اينکه	دغدغه	پژوهشگران	در	معارف	اعتقادی،	تفسيری	و	نيز	
علوم	انسانی،	استناد	به	واقع	است	اين	تحقيق	قصد	دارد	اعتبار	
خبرواحد	در	اعتقادات	را	با	رويکردی	معرفت	شناسانه	و	نه	صرفًا	
منجزيت	و	معذريت	واکاوی	نمايد.	به	عبارت	ديگر	مسئله	اصلی	
در	اين	پژوهش	آن	است	که	آياخبر	واحد	در	اصول	عقايد	و	علوم	

انسانی	واقع	نمايی	دارد؟	
بر	همين	اساس	پرسش	های	فرعی	تحقيق	عبارتند	از	:

1-	اطمينان	چه	جايگاهی	در	مقايسه	با	يقين	و	ظن	دارد؟
2-	خبر	واحد	چه	ميزان	واقع	نمايی	دارد؟

3-	معرفت	الزم	و	کافی	در	اعتقادات	دينی	کدام	مرتبه	معرفتی	است؟

4-	مهم	ترين	ادله	منکرين	اعتبار	خبرواحد	در	اعتقادات	دينی	
چيست	و	چگونه	ارزيابی	می	شود؟

5-	مهم	ترين	ادله	موافقان	اعتبار	خبرواحد	در	اعتقادات	دينی	
چيست	و	چگونه	ارزيابی	می	شود؟

6-	خبر	واحد	چه	نقشی	در	تحول	علوم	انسانی	می	تواند	داشته	
باشد؟

فرضیه:
1-	رتبه	معرفتی	اطمينان	متفاوت	با	ظن	و	در	کنار	علم	عادی	

است.
2-	واقع	نمايی	اعم	از	واقع	نمايی	تام	و	ناقص	است	و	خبر	واحد	

هرچند	واقع	نمايی	تام	ندارد	واقع	نمايی	ناقص	دارد.
3-	معرفت	الزم	و	کافی	در	عقايد	دينی	منحصر	به	»يقين«	
نيست،	»قطع	يا	اعتقاد	جازم«	و	حتی	»اطمينان«	نيز	در	اين	

حوزه		معتبرند.
4-	اثر	شرعی	نداشتن،	تعبدی	نبودن	علم،	وجود	روايات	مجعول	
اعتقادات	 در	 اعتبار	خبرواحد	 ...از	مهم	ترين	داليل	مخالفان	 و	

دينی	است	که	وافی	به	مقصود	نيست.
5-	عقاليی	بودن	اعتبار	خبرواحد	و	عدم	تفاوت	ميان	خبر	واحد	
موافقان	 ادله	 مهم	ترين	 از	 عقالء	 نظر	 از	 غيرشرعی	 و	 شرعی	

اعتبار	خبر	واحد	در	اعتقادات	دينی	بوده	و	صحيح	است.
از	منابع	معرفتی	در	تحول	علوم	 6-	خبر	واحد	می	تواند	يکی	

انسانی	محسوب	شود.

حجت االسالم دكرت عبدالله محمدی

کارکرد معرفت شناختی خبر واحد 

در اصول عقاید و علوم انسانی

بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه و ساختار پیشنهادي:
کانت	يکي	از	فالسفة	تأثيرگذار	در	نسل	هاي	بعد	از	خود	است	
و	هنوز	هم	آراي	اين	فيلســوف،	زيربناي	فکري	بســياري	از	
فالسفة	معاصر	در	حوزه	هاي	مختلف	فلسفه،	اخالق،	حقوق،	
و	زيباشناســي	اســت.	به	رغم	اين	که	اکثر	آثار	کانت	به	زبان	
فارسي	برگردانده	شــده،	ولي	هنوز	هم	ما	با	فهم	و	فهماندن	
فکر	کانتي	در	دانشــگاهها	با	مشکل	مواجه	ايم.	يکي	از	علل	
اصلــي	اين	بدفهمي	ها،	عدم	دقت	در	ترجمة	اصطالحات	و	يا	
کم	توجهي	از	هدف	مختلف	کانت	از	کاربري	يك	اصطالح	در		
زمينه	هاي	مختلف	متن	)	Kontext(		در		نقدها	و	ساير	آثار	
او	،	و	نيز	برداشــت	يکسان	و	ترجمة	فارسي	يکنواخت	از	يك	

Kant Lex� د	آيسلر	اســت.	کانت	آثار	کل	در	راصطالح
ikon اصطالحات	کانت	را	در	سراسر	آثارش	جست	وجو	کرده	
و	در	هر	مورد	بــا	توجه	به	زمينة	متن،	عين	عبارت	متن	اثر	را	
آورده	اســت.	ولي	به	دليل	اين	که	آيسلر	براي	مخاطب	غربي	
آن	را	گردآورده،		ترجمة	ِصرِف	اثر	او	مشکل	ما	را	حل	نخواهد	
کــرد.	.	مجري	در	نظر	دارد	بر	اســاس	واژه	هاي	تخصصي	در		
Kant Lexikon	شــرح	اصطالحات	را	در	کلية	آثار	و	نيز	
مقاالت	مربوطه	بجويد	و	تعريف	معيار	)اســتاندارد(	به	خواننده	
فارســي	زبان	ارائه	دهد.	اين	فرهنگ،	محقق	را	بالنسبه	مجهز	
به	فهم	درســت	تر	افکار	و	آثار		کانت	خواهد	کرد.	زمان	اجراي	

اين	طرح	سه	سال	است.
	

دكرت شهني اعوانی

فرهنگ اصطالحات کانت 
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نگاهی اجمالی بر طرح کالن

سير مفهومی فلسفه سياسی اسالمی

زیر نظر دكرت علی اکرب علیخانی

از	جمله	طرحهای	مهم	کالن	و	ملی	موسسه	پژوهشی	حکمت	
و	فلسفه	که	حدود	يك	سال	و	نيم	از	شروع	آن	می	گذرد	و	
در	صدد	تبيين	و	تحليل	يکی	از	فلسفه	های	مضاف	در	گستره	
فلسفه	 مفهومی	 سير	 طرح”	 است	 اسالمی	 تمدن	 و	 دانش	
سياسی	اسالمی	“می	باشد.	آنچه	در	پی	می	آيد	معرفی	کوتاه	

ابعاد	و	جوانب	مختلف	اين	طرح	ملی	است.
1.ضرورت انجام طرح

دانش	 رشد	 که	 ناشی	می	شود	 آنجا	 از	 انجام	طرح	 ضرورت	
و	 مي	گيرد	 صورت	 مرحله	اي	 و	 انباشتي	 به	صورت	 فلسفه	 و	
دستاورهاي	علمي	فالسفه	و	دانشمندان	در	هر	دوره،	مبتني	
بر	دستاوردهاي	دوره	هاي	قبلي	است	و	البته	متناسب	با	زمان	
بازخواني	شده،	با	افزوده	شدن	مباحث	و	مطالب	جديد	به	آن،	
دانش	و	تفکر	بشر	يك	گام	ارتقاء	مي	يابد.	بر	اين	اساس	شايد	
بتوان	گفت	رشد	دانش	و	انديشه	در	هر	دوره	منوط	به	شناخت	
مباني	علمي	و	فلسفي	و	دستاوردهاي	فالسفه	و	دانشمندان	

گذشته	در	هر	دورة	تمدني	است.
هم	اکنون	ما	در	زمانی	به	سر	مي	بريم	که	به	شدت	به	توليد	
نظريات	جديد	در	حوزة	فلسفه	سياسي	با	شرايط	بومي	و	مباني	
بنيان		گذاري	 يا	 نيازمنديم.	احياي	تمدن	اسالمي	 تمدني	خود	
تمدن	جديد	اسالمي	ايراني	که	به	اعتقاد	برخي	در	قرن	اول	
نياز	 فراواني	 مبنايي	 نظريه	هاي	 به	 به	سر	مي	بريم	 دوره	 اين	
فلسفه	سياسی	جستجو	 در	 بايد	 را	 آن	 که	بخش	عمده	 دارد	
شناخت	 به	 منوط	 نظريه	ها،	 اين	 کارآمد	 و	 روزآمد	 ارائه	 کرد.	
ميراث	فلسفي	و	تمدني	گذشته	در	اين	حوزه	است،	در	حالي	
خصوص	 در	 گسترده	اي	 و	 عميق	 اطالعات	 و	 دانش	 ما	 که	
اسالم	 در	جهان	 فلسفة	سياسي	 يا	 مسلمانان	 فلسفة	سياسي	
نداريم.	گام	اول	و	ضروري،	شناخت	ميراث	فکري	و	فلسفي	

دانشمندان	و	فيلسوفان	مسلمان	در	زمينة	فلسفة	سياسي	
است.	بنابراين	طرح	کالن	پژوهشي	»	سير	مفهومي	

فلسفة	سياسي	اسالمی«	در	صدد	است	مجموع	
ديدگاه	ها	و	نظريه	هاي	فالسفة	مهم	مسلمان	را	
در	طول	تاريخ	فلسفة	اسالمي	مورد	شناخت،	

بازخواني	و	تحليل	قرار	دهد.
2.نوع مباحث

هم	 به	 کالمی	 و	 فلسفی	 مباحث	 اسالم،	 جهان	 علوم	 در	
نيز	در	 آميخته	است	و	حتی	گاهی	ساير	معارف	دينی	
آنها	وارد	می	شود.	به	همين	دليل	ممکن	است	گاهی	

مباحثی	که	ماهيت	فلسفی	دارند	در	قالب	
مباحث	کالمی،	اصولی،	عرفانی،	تفسيری	

تعريف	 نهايت	 در	 و	 شاخص	ها	 بايد	 ما	 	 شوند.	 مطرح	 	... و	
ارائه	 آن	 مباحث	 و	 سياسی«	 »فلسفة	 از	 را	 خودمان	 خاص	
اين	 در	 »فلسفه«	 اصطالح	 	 که	 است	 روشن	 عجالتًا	 دهيم.	
ترکيب،	هم	روش	را	نشان	می	دهد،	هم	سنخ	مباحث	را.	با	
اين	واژه،	معلوم	می	شود	که	روش	،عقلی	و	استداللی	است.	
از	 را	 اجتماعی	 سياسی	 مباحث	 سنخ	 همچنين	 اصطالح	 اين	
به	مسايل	 انديشه	سياسی	عميق	تر	می	کند،	و	 سطح	مباحث	
هستی	شناسی،	معرفت	شناختی،	وجودشناختی،	انسان	شناسی،	
جامعه	شناسی،	وظيفه	شناختی	و	...	»با	قيد	سياسی	اجتماعی«	
با	فلسفه	محض	درنياميزد.	پسوند	»سياسی	 تا	 توجه	می	کند	
از	 «	روشن	می	کند	که	در	فلسفة	سياسی	فقط	به	آن	دسته	
مسايل	فوق،	آنهم	به	روش	استداللی	و	عقلی	توجه	می	کنيم	
که	به	نوعی	»ابعاد	سياسی	اجتماعی«	داشته	باشد،	يا	بتوان	
اساس،	 اين	 بر	 داد.	 ربط	 اجتماعی	 سياسی	 مباحث	 با	 را	 آن	
نوع	مباحث	فلسفه	سياسی	از	عميق	ترين	و	کالن	ترين	مباحث	
جهان	هستی-	قابل	ارتباط	با	مباحث	سياسی	اجتماعی	-	آغاز	
به	 اجتماعی	که	 تا	جزيی	ترين	موضوعات	سياسی	 می	شود	و	
روش	فلسفی	مورد	بحث	قرار	گرفته	باشند	را	شامل	می	شود.	

3.معیارهاي انتخاب مباحث یا فیلسوفان مورد بحث
سياسی«،	 »فقه	 سياسی«،	 »انديشه	 مباحث	 بين	 تفکيك	
»کالم	سياسی«	و...	با	»	فلسفه	سياسی«	-	و	نه	حوزه	های	
اين	علوم-	ضروری	است.	چون	ممکن	است	بحثی	با	ماهيت	
و	صبغة	فلسفی	در	قالب	های	کالم	يا	فقه	مطرح	شده	باشد.	
معيار	نهايي	ما	برای	انتخاب	دانشمندان	و	مباحث	آنها،	به	نوع	
متفکر،	 بحث	 نوع	 و	 ماهيت	 اگر	 برمی	گردد،	 بحث	 ماهيت	 و	
از	 فارغ	 برمی	گزينيم	 را	 آن	 بود	 اجتماعی«	 سياسی	 »فلسفة	
اينکه	شهرت	دانشمند	فيلسوف	يا	فقيه	يا	عارف	يا	متکلم	يا	
...	باشد،	بر	اين	اساس،	به	عنوان	مثال	شايد	بتوان	بعضی	
به	 فلسفی	 مباحث	 سنخ	 از	 را	 فقه	 اصول	 مباحث	
شمار	آورد.	در	اينجا	برخي	معيارهاي	اوليه	براي	
انتخاب	مباحث	فالسفه	و	دانشمندان	به	شرح	

زير	بوده	است:
استداللي	 و	 عقلي	 رويکرد	 داراي	 مباحث	 	.1

باشند.
حوزة	 اساسِي	 و	 کالن	 موضوعات	 يا	 پرسش	ها	 به	 	.2

سياست	و	اجتماع	پرداخته	باشند.
سياسی	 امور	 ماهيت	 فهم	 صدد	 در	 مباحث	 	.3

اجتماعی	برآيند.
با	 آنها،	 نتايج	 يا	 شده	 مطرح	 مباحث	 	.4
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باورهای	 يا	 گسترده	تر	 معرفتي	 نظام	
کلی	تر		قابل	ارتباط	باشند.

مطرح	شده،	 اجتماعی	 مباحث	سياسی	 	.5
و	 موضوعات	 ماهيت	 مثل	 تر	 عميق	 های	 اليه	 به	

پديده	ها	نيز	پرداخته	باشند.
6.	مباحث	سياسي	مطرح	شده	يا	نتايج	آنها،	قابل	ارتباط	

با	مباحث	عقلي	و	استداللي	متافيزيکي	باشند.
کرده	 تالش	 عقالني	 صورت	 به	 مباحث	 	.7
به	 را	 سياسي	 باورهاي	 و	 نظرات	 تا	 باشند	

معرفت	سياسي	و	شناخت	تبديل	کنند.
4.هدف مؤسسه و روند انجام کار

امروزه	کارکرد	و	وظيفه	اصلی	سازمانها	و	موسسات	
پژوهشی	اين	است	که	به	انجام	پژوهشهايی	مبادرت	ورزند	

نيست،	 امکان	پذير	 دولتی	 سازمانی	 ساختارهای	 در	 جز	 که	
پژوهشگران،	اعضای	هيأت	علمی،	و	ناشران	بخش	خصوصی	
انتشار	مقاله	و	کتاب	مشغولند،	 و	 به	نگارش	 به	فراخور	حال	
اگرقرار	باشد	موسسات	پژوهشی	نيز	در	همين	حد	به	تحقيق	
و	نشر	بپردازند	فلسفه	وجودی	آنها	زير	سوال	می	رود،	براين	
به	 ايران	 فلسفه	 و	 حکمت	 پژوهشی	 مؤسسه	 که	 بود	 اساس	
مؤسسه	های	 عميق	ترين	 و	 ريشه	دارترين	 از	 يکی	 عنوان	
به	 اخير	 سال	 چند	 در	 را	 خود	 اصلی	 دغدغه	 کشور،	 پژوهشی	
انجام	طرحهای	پژوهشی	کالن	و	ملی	معطوف	کرد	به	گونه	ای	
ارائه	 و	 رقابت	 قابل	 نيز	 المللی	 بين	 در	سطح	 اين	طرحها	 که	
باشند.	به	دو	دليل	موسسات	پژوهشی	در	ايران	ضرورت	و	مجال	
گسترده	ای	برای	کارهای	پژوهشی	کالن	در	سطح	ملی	و	بين	
المللی	دارند؛	نخست	اينکه	متون	و	آموزه	های	اوليه	اسالم	بسيار	
غنی	و	پربار	و	قابل	بهره	داری	امروزی	است،	و	به	تبع	آن	آثار	
دانشمندان	اسالمی	به	خصوص	در	دوره	شکوفائی	فرهنگ	و	
تمدن	اسالمی	مشحون	از	مباحث	و	ديدگاههای	مختلف	علمی	
است	که	عمدتا	برای	ما	ناشناخته	است.	دوم	اينکه	تقريباً،	در	
هيچ	زمينه	ای	کارهای	پژوهشی	چشمگيری	انجام	نداده	ايم	و	
درهر	حوزه	ای	در	اوايل	راه	هستيم.	بنا	به	دو	دليل	فوق،	برای	
و	 هر	صورت	 به	 و	 از	هرکجا	 پژوهشی	 کارهای	کالن	 انجام	
به	هر	ميزان	که	شروع	کنيم	به	خطا	نرفتيم	و	منتج	به	نتيجه	
خواهد	بود.	از	جمله	موضوعات	در	حوزه	فلسفه	که	امروزه	جامعه،	
بدان	نيازمند	است	»فلسفه-های	مضاف«	می	باشد	که	رئيس	
کنونی	مؤسسه	پژوهشی	حکمت	و	فلسفه،	خود	از	صاحبنظران	
اين	حوزه،	و	از	پيشتازان	طرح	آن	در	ايران	به	شمار	می	روند،	
برنامه	های	موجود	و	جاری	مؤسسه	 کنار	 در	 دليل	 به	همين	

پژوهشی	حکمت	و	فلسفه،	پرداختن	به	فلسفه	های	مضاف	
نيز	در	دستور	کار	مؤسسه	قرار	گرفت	که	يکی	از	آنها	

»فلسفه	سياست«	يا	به	طور	دقيق	تر	»فلسفه	
سياسی	اسالمی«	بود.	هدف	اصلی	اين	طرح	
ملی	شناسايی	وتبيين	مفاهيم	فلسفه	سياسی	
گسترده	 بود،	 مسلمان	 فيلسوفان	 ديدگاه	 در	

شامل	 را	 تاکنون	 آغاز	 از	 طرح	 زمانی	
محدوديت	های	 دليل	 به	 طبعاً	 و	 می	شود	
مالی	و	زمانی	می	بايست	فيلسوفان	مهم	و	
آثار	اصلی	اين	فيلسوفان	برای	تحقيق	انتخاب	می	شد.	
طبق	جستجوهای	به	عمل	آمده	،	اين	طرح	برای	اولين	
بار	در	دنيا	درحال	اجراست		و	هيچ	طرح	مشابهی	حتی	با	

سطح	بسيارپايين	تر	تاکنون	انجام	نشده	است.
اوليه	و	روشن	شدن	 انجام	مطالعات	 از	 	پس	
چشم	انداز	کار	و	در	اوايل	فاز	نخست،	تصميم	
مؤسسه	بر	اين	قرار	گرفت	که	حجم	طرح	در	
با	 برنامه	ريزی	شود	و	 پانزده	مجلد	 گام	اول	در	
ثغور	 و	 دقيق	حدود	 تعيين	 امکان	 به	عدم	 به	 توجه	
حجم	تحقيق،	هر	ميزان	افزايش	در	حجم	طرح	،	مطلوب	و	

مورد	استقبال	خواهد	بود
5. ویژگی های برجسته طرح

اين	طرح	به	لحاظ	شکلی	و	روشی	نيز	به	صورت	منحصر	به	
فرد	اجرا	می	شود	و	می	تواند	فوايد	و	نتايج	چند	منظوره	ای	در	
به	 و	گاهی	منحصر	 بارز	 برخی	ويژگی	های	 باشد.	 داشته	 پی	

فرد	طرح	عبارتند	از:
1.	تمرکز	طرح	منحصراً	بر	فلسفه	سياسی	اسالمی	است.

2.	تحقيق	به	صورت	مفهومی	انجام	می	شود	به	اين	صورت	
در	 مستقل	 صورت	 به	 نظر	 مورد	 مفاهيم	 از	 کدام	 هر	 که	
شيوه	ی	 اين	 می	شود،	 بحث	 مطالعه	 مورد	 فيلسوفان	 ديدگاه	
را	 مفهوم	 آن	 علمی	 تحّول	 سير	 می	تواند	 اينکه	 بحث	ضمن	
در	ديدگاه	فيلسوفان	مختلف	نشان	دهد،	امکان	تطبيقی	بودن	

ديدگاههای	آنان	را	نيز	فراهم	ساخته	است.
به	 و	 به	صورت	جداگانه	 فيلسوفان	مورد	بحث،	 آثار	مهم	 	.3
طور	دقيق	بررسی	شده	و	کليه	مباحث	و	موضوعات	سياسی	از	
آنها	استخراج	و	طی	چند	مرحله	و	طبق	روشها	و	استاندارهای	

خاصی	طبقه	بندی	گرديده	است.
4.	در	فرايند	طبقه	بندی	و	تنظيم	مباحث	استخراج	شده،	بيش	
مطالعه	 مورد	 آنان	 اصلی	 اثر	 هفتصد	 و	 فيلسوف	 شصت	 از	
بيش	 قالب	 در	 شده	 استخراج	 سياسی	 مباحث	 و	 گرفته	 قرار	
اينکه	هر	 به	 باتوجه	 بندی	گرديد.	 از	چهل	هزار	فيش	طبقه	
دارد	 مختلفی	 داللت	های	 فيش	 قالب	 در	 شده	 گزينش	 متن	
و		در	چند	مفهوم	و	موضوع	می	تواند	مورد	استفاده	قرار	گيرد،	
پس	از	کليد	واژه	گذاری	و	طبقه	بندی	مجدد،	هم	اکنون	حدود	

چهارصد	هزار	فيش	در	اختيار	پژوهشگران	قرار	دارد.
5.	برای	مراجعه	به	آثار	فيلسوفان	و	استخراج	مباحث	سياسی،	
نشدند،	چون	 مفاهيم	مشخص	 و	 واژه	ها	 پيشينی	 به	صورت	
اين	امر	ذهن	محقق	را	جهت	می	داد	که	فقط	به	دنبال	
مباحثی	در	خصوص	مفاهيم	و	موضوعات	تعيين	
استخراج	 را	 موضوات	 اين	 فقط	 و	 باشند	 شده	
که	 گرديد	 تأکيد	 پژوهشگران	 به	 بلکه	 کنند،	
به	 نحوی	 به	 که	 را	 مطلبی	 هر	 	، آزاد	 کاماًل	



229

      حجت االسالم دكرتسيداحمد غفاری 

نقد و تبيين ادله منکران رابطه 

معنویت و دین

کنند،	 انتخاب	 می	شود،	 مربوط	 اجتماعی	 سياسی	 موضوعات	
اين	امر	امکان	نوآوری	تحقيق	و	کشف	مفاهيم	جديدی	را	که	

مختص	فلسفه	سياسی	اسالمی	است،	باال	می	برد.
که	 شد	 تاکيد	 فيلسوفان	 ديدگاههای	 استخراج	 در	 	.6
فيلسوفان	 آثار	 وارد	 حداکثری	 نگاه	 با	 ارجمند	 پژوهشگران	
شوند	و	حتی	موارد	مشکوک	و	يا	مواردی	را	که	داللت	ضعيف	
دارند،	گزينش	کنند.		اگرچه	اين	شيوه	هزينه	طرح	را	افزايش	
ضمن	 می	رساند،	 حداقل	 به	 را	 مطالب	 جاافتادگی	 اما	 می	داد	

اينکه	امکان	حذف	بعداً	وجود	داشت.
7.	سعی	شده	موضوعات	فلسفه	سياسی	در	طول	تاريخ	و	تمدن	
االمکان	 و	حتی	 بازخوانی	شوند	 امروزی	 رويکرد	 با	 اسالمی،	
مباحث	با	صبغه	ی	کاربردی	برای	شرايط	امروز	مطرح	گردند.

و	 حکمت	 پژوهشی	 مؤسسه	 توسط	 طرح	 اين	 است	 گفتنی	
فلسفه	با	همکاری	دانشگاه	تهران	انجام	می	شود	و	اميد	می	رود		

که	مجلدات	اول	آن	در	نيمه	دوم	سال	92	منتشر	گردد.		

طرح مسأله :
بررسـي	رويکردهـاي	نويـن	در	امـور	مرتبـط	بـه	ديـن	و	
معنويـت	،	از	امـور	ضـروري	بـراي	محّقـِق	فلسـفه	دين	به	
شـمار	مـي	رود.	در	اين	ميـان،	يکي	از	رويکردهـاي	نوين	در	
ايـن	مبحـث،	نظريـه	شـکل	گيـري	معنويـِت	بـدون	دين	و	

بـي	نيـاز	از	دين	اسـت.
اهمیت موضوع:

بـه	نظـر	مي	رسـد	کـه	بهتريـن	شـيوه	بـراي	ديـن	زدايـي،	
سـوء	اسـتفاده	نمـودن	از	يکـي	از	گوهري	تريـن	محتويـات	
دينـي	و	ترجمـه	غيـر	دينـي	نمـودن	آن	اسـت؛	لـذا	تبييـن	
نارسـايي	هـا	و	کمبودهـاي	ايـن	رويکـرد،	مناسـب	تريـن	

روش	بـراي	تنويـر	اذهـان	اسـت.
پرسش اصلي : 

مهمتريـن		ادلـه	اسـتقالل	معنويـت	از	ديـن	کـدام	اسـت	و	
ارزيابی	هايـي	دارد؟ چـه	

پرسش هاي فرعي :
1.	مبانـی	و	ادلـه	معرفت	شـناختی	نظريه	اسـتقالل	معنويت	
از	ديـن،	کـدام	اسـت؟	چـه	انتقاد	هايي	بر	آنها	وارد	اسـت	؟

2.	مبانـی	و	ادلـه	انسـان	شـناختی	نظريه	اسـتقالل	معنويت	
از	ديـن،	کـدام	اسـت؟	چـه	انتقاد	هايي	بـر	آنها	وارد	اسـت	؟
3.	مبانـی	و	ادلـه	ديـن	شـناختی	نظريـه	اسـتقالل	معنويت	

از	ديـن،	کـدام	اسـت؟	چـه	انتقاد	هايي	بـر	آنها	وارد	اسـت	؟
4.	مبانــی	و	ادلــه	فرجــام	شــناختی	نظريــه	اســتقالل	
معنويــت	از	ديــن،	کــدام	اســت؟	چــه	انتقاد	هايــي	بــر	آنهــا	

ــت	؟ وارد	اس
فرضیه:

1.	داليـل	معرفـت	شـناختی	انـکار	وابسـتگی	معنويـت	بـه	
ديـن	عبارتنـد	از	کثـرت	گرايي	معرفتي،	لزوم	عـدم	توجه	به	
واقعيـت	بـه	مثابه	مقوم	معنويت،	سـياليت	فهـم	و	قرائتهاي	
نامحـدود	از	متـن،	حضـور	تعّبـد	و	عـدم	عقالنيت	بـه	مثابه	

مقـوم	تديـن	و	متضاد	بـا	معنويت
2.	داليل	انسـان	شـناختی	انکار	وابسـتگی	معنويت	به	دين	
عبارتند	از	اعتقاد	به	انسـان	محوری،	سوبژکتيويسـم،	عشـق	
جنسـي	بـه	مثابـه	مقـوم	معنويـت،	آرامش	مـادي	بـه	مثابه	

مقـوم	معنويت
3.	داليـل	ديـن	شـناختی	انکار	وابسـتگی	معنويـت	به	دين	
تکثـر	 	( معنويـت،	 مقـوم	 از	شـريعت؛	 رهايـي	 از	 عبارتنـد	
پذيـري	در	برابـر	حقيقـت	طلبـي	(	يـا	تکثرگرايـي	دينـي،	
دخالـت	تاريـخ	بـه	مثابه	مقـوم	براي	اديـان،	تفکيـك	ذاتي	

و	عرضـي	در	اديـان
4.	داليـل	فرجـام	شـناختی	انکار	وابسـتگی	معنويت	به	دين	

عبارتنـد	از	تناسـخ	باوري	و	تبيين	قـراردادي	از	فرجام

دكرت سيدحسني موسويان

تحقيق و تصحيح 

انتقادي 14 اثر از 

ابن سينا: 

اين	رساله	هاي	عبارتند	از:	
إثبات	 	)4( السياسة،	 	)3( واإلثم،	 البّر	 	)2( األخالق،	 	)1(
)روايت	 العهد	 	)7( الصالة،	 	)6( الرؤيا،	 تعبير	 	)5( النبّوة،	
في	 الشيخ	 کالم	 	)9( دوم(،	 )روايت	 العهد	 	)8( اّول(،	
الورد	 	)11( الرئيس،	 الشيخ	 کلمات	 	)10( المواعظ	،	
األعظم،	)12(	الحّث	علی	االشتغال	بالذکر،	)13(	الدعاء،	

و	)14(	الحزن	وأسبابه	.
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طرح مسئله:
متاســفانه	ابتکارات	فيلسوفان	اســـالمي	اعم	از	مسلمان	و	غير	
مسلمان،	در	حکمت	عملي،	که	برآمـده	از	تمدن	غني	اسالمي	و	
دين	مبين	اسـالم	اسـت	کمتر	مورد	پژوهش	قرار	گرفـته	است؛	تا	
آن	جا	که	برخي	حکمـت	عملي	فيـلسوفان	اسالمي	را	تقلـيدي	يا	
التـقاطي	مي	داننـد.	در	اين	پژوهـش	براي	روشـن	شدن	جايگاه	
حکمـت	عمـلي	نزد	فارابي،	اين	سـه	سوال	اصلي	را	پي	مي	گيريم:
سوال	اول:	تقرير	و	تفسيرهای	مختلف	از	حکمت	عملی	بر	اساس	

آراء	اين	سه	فيلسوف	کدام	است؟
سوال	دوم:	کارکردهای	حکمت	عملی	نزد	اين	فيلسوفان	چيست؟

ســوال	سوم:	نســبت	حکمت	عملی	با	حکمت	نظری	در	انديشه	
ابونصر	فارابي	چيست؟

فرضيه	اول:	حکمت	عملی	به	مثابه	دانش،	کاربست	عقل	به	طور	
عام	در	حوزه	مسائل	عملی	است؛	اما	به	مثابه	يك	فضيلت،	پرداختن	
و	عادت	نفس	اســت	به	پرداخت	فکری	مناسب	به	هر	موضوعی	

است.
	فرضيه		دوم:	حکمت	عملی	به	عنوان	يك	دانش	فلســفی،	کار	
شناسايی	ارزش	های	اخالقی	به	طور	کلی،	تعيين	بايد	ها	و	نبايد	
های	مربوط	به	رشــد	و	کمال	انسان	به	صورت	خاص،	و	باالخره	

فراهم	کردن	زمينه	الزم	برای	نظر	کردن	را	دارد.
	فرضيه	سوم:	حکمت	عملی	به	مثابه	دانش،	جزئی	از	حکمت	نظری	
شمرده	شده	است.	چراکه	آنچه	در	عمل	انجام	مي	شود	جزئي	است	
و	به	نوعي	انتقال	از	کلي	ها	به	جزئي	ها	صورت	مي	گيرد.	بر	اين	
اساس	حکمت	عملي	بخشي	از	حکمت	نظري	است	که	به	عمل	

منتهي	شده	و	مقدور	انسان	است.
اهداف پژوهش:

اين	پژوهش	را	می	تــوان	گامی	در	جهت	تعيين	الگوی	حکمت	
عملی	فيلسوفان	فلسفه	اســالمی،	که	پيشگامان	آن	فارابی،	ابن	

سينا	و	مالصدرا	بوده	اند،	دانست.	می	دانيم	اين	فيلسوفان	ارجمند		
خصوصا	ابن	ســينا	و	مالصدرا	که	اثر	در	خور	توجهی	با	موضوع	
حکمت	عملی	نداشته	اند،	چونان	حکمت	نظری،	به	حکمت	عملی	
نپرداخته	اند.	اين	مساله،	اهميت	بازخوانی	اين	الگوی	حکمت	عملی	
را	که	با	تعيين	مبانی	انديشه	ايشان	در	اين	زمينه	همراه	خواهد	بود	

نشان	می	دهد.	
اهمیت موضوع: 

اهميت	چنين	موضوعی	خصوصا	در	جهت	تاسيس	مجدد	حکمت	
عملی	اسالمی	بر	اساس	فلسفه	اسالمی	تعيين	می	شود.	خصوصا	
اينکه	آثار	قابل	اعتنا	در	اين	زمينه	در	جهان	اسالم	به	عدد	انگشتان	
دست	هم	نيست.	حکمت	عملی	اسالمی،	به	گونه	ای	است	که	در	
آن	عقل،	اســاس	دريافت	ارزش	های	اخالقی	و	سياسی	است؛	اما	
شرع	مقدس	چونان	زيت	و	روغنی	است	که	با	افزوده	شدن	آن	به	
ظرفيت	عقالنی	بشــر،	روشنايی	چراغ	عقل	بيشتر	می	شود.	اين	
همان	آموزه	هم	ســويی	عقل	و	وحی،	در	جهت	هدايت	انسان	به	
سعادت	است؛	ضمن	اينکه	امکان	گفتگوی	اخالقی	ميان	مومنان	در	

موضوع	حکمت	عملی	تنها	از	اين	طريق	ميسر	است
	ســوابق	پژوهش	دربارة	موضوع:	هرچنــد	در	دهه	اخير	توجه	به	
حکمت	عملی،	در	خور	توجه	بوده	و	نشســت	ها	و	همايش	هايی	
درباره	آراء	يك	فيلســوف	خاص	مثال	مالصدرا	)در	بنياد	حکمت	
اسالمی	صدرا(	يا	ابن	سينا	)در	دانشگاه	بوعلی	همدان(	برگزار	شده	
است،	اما	اين	کوشش	ها	هنوز	به	ثمره	ننشسته	و	اين	موضوع	براي	
فارابي،	که	تاثير	زيادي	در	آثار	فلســفي	بعد	از	خود	داشته،	هنوز	به	
شکلي	منسجم	و	با	نگاهي	از	باال	به	منظومه	فکري	او	،	انجام	نشده	
است.	مثال	برخي	فارابي	را	افالطوني	مي	دانند	در	حالي	که	بسياري	
بر	مشائي	بودن	او	تاکيد	دارند	و	به	همين	ترتيب	توافق	واحدي	بر	
روي	کتــب	او	و	ربط	اين	کتب	به	يکديگر		�خصوصا	در	مباحث	

حکمت	عملي-		وجود	ندارد.

دكرت سيدمرتضی حسينی

تعریف حکمت عملی، کاربردهای آن و نسبت 

آن با حکمت نظری در اندیشه ابونصر فارابی

طرح مسئله، پرسش هاي اصلي و فرعي:
از	ابتدای	شــکل گيری	نظرية	تکامل	در	اواســط	قرن	نوزدهم،	
اخالق،	به	ويژه	ازخودگذشــتگی	تکاملی	و	روان شناختی،	مبطل	
نظريه	می نموده	اســت.	به	تدريج	تبيين هايی	بر	اســاس	تکامل	
زيستی	و	فرهنگی	ارائه	شــده	است.	اکنون	اين	برنامة	پژوهشی	
به	قوت	دنبال	می شود.	فيلسوفان	اخالق	آشنا	با	اين	تبيين ها،	بر	
اســاس	آنها	به	نفع	يا	ضرر	واقع گرايی	اخالقی	استدالل	کرده اند.	
ناشــناخت گرايی	و	نظرية	خطا	بيشترين	قائل	را	داشته اند.	پس	از	

اينها	واقع گرايی	طبيعی گرا	قرار	دارد.	
پرسش	اصلی	طرح،	نســبت	تبيين	تکاملی	اخالق	با	واقع گرايی	
اخالقی	است.	پرسش های	فرعی	طرح،	رويکردهای	تکاملی	به	
رفتار	و	اخالق	انسان،	تبيين های	تکاملی	اخالق	انسان	بر	اساس	
آن	رويکردها،	و	استفاده های	فيلسوفان	اخالق	از	اين	تبيين ها	برای	

دفاع	از	نظريات	گوناگون	فرااخالقی	است.
فرضیه :

مــن	4	فرضيه	دارم.	1.	فکر	می کنم	کــه	نظرية	تکامل	به	ويژه	

دكرت حسني ميانداری 

از خودخواهی تکاملی تا خودسازی اخالقی
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طرح مسئله، پرسش هاي اصلي و فرعي:
فضيلت گرايی،	يك	دســته	از	نظريات	در	اخالق	هنجاری	است.	
در	تاريخ	نظريات	اخالق	هنجاری،	می شــود	گفت	که	شايع ترين	
نظريه	بوده	است.	اما	در	عالم	مدرن	نظريات	پيامدگرا	و	وظيفه گرا	
بيشتر	مطرح	بوده اند.	تا	دهة	1960	که	دوباره	نظريات	فضيلت گرا	
طرح	می شوند.	نظريات	اصلی	جديد،	به	ويژه	نظريات	خانم ها	فيليپا	
فوت	و	روزاليند	هرســتهاوس،	نوارسطويی	هستند.	يکی	از	وجوه	
اصلی	اين	نام،	اســتفاده	از	زيست شناســی	است.	فضيلت گرايان	
مســيحی	که	از	نوعی	فضيلت گرايی	توميستی	دفاع	می کنند،	به	
ويژه	السدير	مکينتاير،	نيز	معمواًل	از	زيست شناسی	بهره	می برند.	
من	هم	فکر	می کنم	که	اواًل	فضيلت گرايی	بر	انواع	ديگر	نظريات	
اخالق	هنجاری	برتری	دارد.	و	ثانياً	فکر	می کنم	زيست شناسی،	
به	ويژه	زيست شناسی	تکاملی	بايد	در	نظريه	اخالقی	به	کار	آيد،	
هر	چند	با	انحاء	کاربرد	معاصران	تفاوت	ريشــه ای	دارد	و	شايد	به	
ارسطو،	بر	اساس	قرائت	بنده،	نزديك تر	باشد.	و	ثالثاً	موافق	گرايش	
مسيحی	و	مخالف	گرايش	طبيعی	نظريات	ديگر،	فکر	می کنم	دين	

نقش	محوری	در	نظريه	دارد.	
فرضیه :

من	6	فرضيه	دارم.	1.	فکر	می کنم	که	انتخاب	طبيعی	جوانب	منفی	
و	مثبت	اخالقيات	انسان ها	را	خيلی	خوب	می تواند	تبيين	کند.	2.	بر	
اين	اساس	انسان ها	از	نظر	تکاملی	خودخواهند،	يعنی	صفاتی	دارند	
که	احتمال	بقا	و	توليدمثل	خودشان،	نزديکان	ژنتيکی	و	گروهشان	
را	می افزايند.	3.	با	وجود	خودخواهی	تکاملی،	کسب	فضايل	اخالقی	

دكرت حسني ميانداری

نسبت فضيلت گرایی و زیست شناسی در 

فلسفة ارسطو و فضيلت گرایان معاصر

بسيار	سخت تر	است	تا	کسب	رذايل	اخالقی.	4.	يکی	از	کارکردهای	
دين،	کمك	به	فضيلتمند	شــدن	انسان هاست.	5.	انسان شناسی	
صدرايی	که	با	توجه	به	فلســفه	و	علوم	جديد	به	روز	شده	باشد،	که	
در	اين	صورت	به	نظرم	خالص تر	می شود	)يعنی	به	ويژه	از	فلسفه	و	
علوم	يونانی	پيراسته	می شود(،	مدل	فلسفی	بسيار	خوبی	برای	تمام	
اين	قضيه	است.	6.	اين	مدل	هنوز	از	بسياری	جهات	ارسطويی	است.

اهداف پژوهش: 
در	تاريخ	فلسفه	در	جامعه	ما،	فلسفه	اخالق	سهم	اندکی	داشته	است.	
هنوز	هم	اين	سهم	اندک	است.	در	تمام	گرايشات	فلسفی	موجود	در	
ايران	معاصر	)اسالمی،	تحليلی،	قاره ای	و	...(	فلسفه	اخالق	به	نحو	
تخصصی	مغفول	است.	من	اميدوارم	که	در	حدی	که	خداوند	توفيق	

دهد،	در	اين	زمينه	تالش	کنم.
من	پيشتر	در	زمينه	به	اصطالح	اخالق	توصيفی	و	فرااخالق	کار	کرده	
و	به	نظرياتی	رسيده ام.	در	هر	دوی	اين	زمينه ها،	نوعی	فضيلت گرايی	
را	پيش فرض	گرفته ام.	اکنون	انشاءاهلل	می خواهم	به	نحو	تفصيلی	

روی	آن	کار	کنم.
اهمیت موضوع:

ســوای	مطالبی	که	تا	به	اينجا	بيان	کرده ام،	نسبت	زيست شناسی	
به	ويژه	زيست شناسی	تکاملی	با	هر	سه	رويکرد	مرسوم	به	اخالق	
)توصيفی،	هنجاری	و	فرا(	چند	دهه	است	که	به	جد	در	کشورهای	
انگليســی	زبان	جريان	دارد	و	به	نحــو	روزافزون	تحقيق	در	آن ها	
صورت	می گيرد.	تا	آنجا	که	من	سراغ	دارم،	در	جامعة	ما	کار	تحقيقی	

آکادميك	در	اين	زمينه ها	صورت	نگرفته	است.

انتخاب	طبيعی	جوانب	منفی	و	مثبت	اخالقيات	انسان ها	را	خيلی	
خوب	می تواند	تبيين	کند.	2.	بر	اين	اساس	انسان ها	از	نظر	تکاملی	
خودخواهند،	يعنی	صفاتی	دارند	که	احتمال	بقا	و	توليدمثل	خودشان،	
نزديکان	ژنتيکی	و	گروهشان	را	می افزايند.	3.	واقع گرايی	ناطبيعی	
در	اخالق	نســبت	به	نظريات	ناواقع گرا	و	واقع گرای	طبيعی	قابل	
دفاع تر	است.	4.	تبيين	تکاملی	اخالق	هم	به	نفع	اين	برتری	است.

3. ساختار پیشنهادي:
طرح	دو	قســمت	خواهد	داشــت:	1.	خودخواهــی	تکاملی	و	
2.	خودســازی	اخالقی.	قسمت	اول	بيشــتر	علمی	است	و	به	
تبيين های	تکاملی	اخالق	می پردازد	و	قسمت	دوم	بيشتر	فلسفی	
اســت	و	به	نظريات	گوناگون	ناواقع گــرا	و	واقع گرای	اخالقی	
می پردازد.	قســمت	اول	طرح	هفت	فصل	خواهد	داشــت:	1.	
تکامل	و	ازخودگذشــتگی	تکاملی،	رويکردی	علمی؛	2.	تکامل	
و	ازخودگذشــتگی	تکاملی،	رويکردی	فلسفی؛	3.	رويکردهای	
تکاملی	به	رفتار	انســان؛	4.	تبيين	تکاملی	غير	مستقيم	اخالق	
انسان،	شــرح	و	نقد	آراء	فرانچســکو	آياال؛	5.	تکامل	فضيلت،	
ازخودگذشــتگی	و	شرم،	شــرح	و	نقد	آراء	کريســتوفر	بوم؛	6.	
خاستگاه های	اخالق	انسان،	شــرح	و	نقد	آراء	رابرت	هايند؛	7.	

خودخواهی	تکاملی.	قســمت	دوم	طرح	نيز	هفت	فصل	خواهد	
داشت:	8.	ناشــناخت گرايی؛	9.	نظرية	خطا؛	10.	طبيعی گرايی؛	
11.	طبيعی گرايی	دينی؛	12.	ناطبيعی-گرايی؛	13.	انسان شناسی	

صدرايی	و	14.	خودسازی	اخالقی.
اهداف پژوهش: 

1.	طرح	رويکردهای	زيستی	به	طور	عام	و	تکاملی	به	طور	خاص	
به	تبيين	اخــالق.	2.	توضيح	کلی	رويکردهای	مختلف	معاصر	
به	ناواقع گرايی	و	واقع گرايی	اخالقی.	3.	ســنجش	نسبت	ميان	
آن	تبيين های	علمی	و	اين	نظريات	فلســفی.	4.	دفاع	از	نوعی	

ناطبيعی گرايی	اخالقی	بر	اساس	انسان شناسی	صدرايی.
اهمیت موضوع:

نســبت	زيست شناسی	به	ويژه	زيست شناسی	تکاملی	با	هر	سه	
رويکرد	مرســوم	به	اخالق	)توصيفی،	هنجاری	و	فرا(	چند	دهه	
اســت	که	به	جد	در	کشورهای	انگليسی	زبان	جريان	دارد	و	به	
نحو	روزافزون	تحقيق	در	آن ها	صورت	می گيرد.	تا	آنجا	که	من	
ســراغ	دارم،	در	جامعة	ما	کار	تحقيقی	آکادميك	در	اين	زمينه ها	
صورت	نگرفته	است.	کار	بنده	بيشتر	حاوی	جنبه های	توصيفی	و	

فراست.	اما	به	جنبة	هنجاری	هم	در	حد	لزوم	می پردازد.



                             دیدار با هيئت چينی



تفاهم نامه 

ميان موسسه و پژوهشگاه علوم انسانی

تفاهم نامه همکاری علمی میان مؤسســه پژوهشــی حکمت و 
فلسفه ایران و پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به امضای 
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر حمیدرضا 

آیت اللهی رسید.

این تفاهم نامه در راستای اهدافی همچون  1. ایجاد چارچوب همکاری 
مشــترک میان دو مجموعه در خصوص فعالیت های علمی و پژوهشی؛ 2. 
ارتقاء و توســعه ارتباطات و همکاری های علمی- پژوهشی بین مؤسسه 
و پژوهشــگاه؛3. هم افزایی و بهره مندی متقابل از توانایی ها، ظرفیت ها، 

تخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری یکدیگر قرار دارد.

بنا به این گــزارش 1. همکاری در چاپ کتاب و نشــریات علمی به 
صورت مشــترک؛ 2. برگزاری همایش ها و نشســت های مشترک علمی 
داخلی و بین المللی؛3. همکاری های آموزشــی در قالب تبادل اســتاد و 
برگزاری دوره های مشــترک آموزشی و کارگاه های پژوهشی؛4. برگزاری 
دوره های کوتاه مدت برای دانشــجویان خارجی؛5. همکاری در تسهیل 
دســتیابی طرفین به کتب، مقاالت، پایان نامه ها و اسناد علمی مورد نیاز 
)منابع کتابخانــه ای(؛6. انجام پژوهش های مشــترک؛7. تعامل روابط 
عمومی های دوطرف؛8. اطالع رسانی در موضوعات مرتبط در پایگاه های 
اطالع رســانی دو طرف؛9. همکاری در راه اندازی پژوهشگاه مجازی؛10. 
استفاده طرفین از داده های پرتال های اصلی و جانبی یکدیگر از مفاد این 

تفاهم نامه قرار دارد.



تفاهم نامه 

ميان موسسه و با مجمع عالی حکمت اسالمی

تفاهم نامه همکاری علمی بین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مجمع عالی حکمت  اسالمی 
به امضای حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ رئیس مؤسسه و آیت اهلل غالمرضا فیاضی؛ 

رئیس هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی  رسید.
همکاری های آموزشی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی  مشترک یا تبادل استاد جهت برگزاری کالس ها 

و دوره های آموزشی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مجمع عالی حکمت اسالمی، هر دو متعهد شدند که در برگزاری 
همایش ها، سمینارها و نشست های تخصصی مشترک در مجمع، مؤسسه و یا در دیگر مراکز علمی و فرهنگی 
و نیــز در عرضه متقابل تولیدات و محصوالت علمی در کتاب فروشــی های هر دو مرکز یا اعطای نمایندگی 
به یکدیگر برای شرکت مشترک در نماشــگاه های محتلف مانند نماشگاه کتاب، قرآن و مانند آن همکاری 

مجددانه ای داشته باشند.
استفاده از ظرفیت های بین المللی همدیگر برای گسترش و تعمیق نفوذ تفکر اسالمی در کشورها یا مراکز 
علمی که هر یک از دو مرکز ارتباط علمی دارند، به ویژه اطالع رســانی نسبت به مجامع و همایش های بین 

المللی که در کشورهای مختلف برگزار می گردد، یکی از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه است.
این دو مرکز، شناسایی و ارتباط با مراکز و شخصیت های علمی داخلی و بین المللی و همکاری و مساعدت 
در زمینه ارتباط با شخصیت ها، مراکز علمی و فرهنگی، سفر هیأت های علمی و فرهنگی و برگزاری جلسات 
و مجامع علمی و تحقیقاتی و دعوت مشــترک از دانشمندان و شخصیت هیا علمی بین المللی از جمله برنامه 

مشترک خود اعالم کردند.
با توجه اینکه هر دو مرکز از مهم ترین مراکز تحقیقاتی در علوم عقلی هســتند،  طرح و اجرای مشــترک 
پروژه های تحقیقاتی مانند تدوین و انتشار دانشنامه در حوزه های مختلف علوم عقلی و یا طرح های تصحیح و 
احیاء نسخ خطی در حوزه های علوم عقلی و میراث علمی جهان اسالم را در اولیت کارهای خود قرار دادند که 

در این تفاهم نامه ذکر شد.
از دیگر مفاد تفاهم نامه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتشار آثار با همکاری دو مرکز و توسط انتشارات 
مؤسسه؛ تبادل اطالعات، تجارب و همکاری کتابخانه  و مرکز اسناد دو مرکز در خصوص تهیه منابع و اطالعات 
علمی و انتشــاراتی اعم از مکتوب، دیجیتال و میکرو فیلم نســخ خطی و مانند آن؛ اشتراک گذاری محتواها 
و تولیدات چندرســانه ای ، همچنین اطالع رسانی نشســت ها و همایش های علمی دو طرف در پایگاه های 

اطالع رسانی آن ها،  ارائه خدمات ارزیابی طرح ها و آثار به یکدیگر.
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تـا	 ابن	سـينا	 از	 حقيقـت	 معنـای	 تطـّوری	 و	 تحّولـی	 سـير	
ابن	عربـی	چگونـه	بـوده	اسـت	و	آنهـا	در	ايـن	موضـوع	چـه	
اختالفـات	و	چـه	اشـتراکاتی	دارنـد؟	بـا	اسـتفاده	از	موضـوع	
رسـاله	در	پـی	آنيـم	کـه	تطـّور	معنايـی	مفهـوم	»حـق«	را	
بدسـت	آوريـم	و	رابطـة	ميـان	ابن	سـينا	و	ابن	عربـی	را	در	اين	
موضـوع	اسـتخراج	نماييـم.	که	در	ذيـل	اين	بررسـی	تا	حّدی	
می	تـوان	رابطـة	ميان	فلسـفه	و	عرفـان	نظـری	را	در	حکمت	

اسـالمی	بـه	دسـت	آورد.
	روح	حاکـم	بـر	انديشـه	در	عالـم	اسـالم	موجب	شـده	اسـت	
کـه	در	انديشـه	و	فلسـفه	اسـتداللی	ترين	حکمـاء	مسـلمان	
)ابن	سـينا(	رويکـردی	اشـراقی	و	عارفانـه	نيـز	ديـده	شـود.	از	
سـوی	ديگـر	چـون	هـدف	اصلـی	تصـّوف	اسـالمی	کسـب	
معرفـت	نسـبت	به	ذات	حـّق	و	وصول	به	آن	اسـت؛	ابن	عربی	
بـا	اسـتداللی	کـردن	عرفان،	آن	را	بـه	مرحلة	جديـدی	به	نام	
عرفـان	نظـری	وارد	کرد.	از	اين	رو	در	تاريخ	فلسـفه	اسـالمی	
گفتگويـی	قابـل	فهـم	و	عالمانـه	ميان	فيلسـوف	و	عـارف	به	
وجـود	آمـده	اسـت.	البتـه	اين	گفتگـو	با	نظـر	سـهروردی	در	
وجـود	حکمتـی	جـاری	و	سـاری	در	طـول	تاريـخ	انديشـه	و	

تمـّدن	اسـالمی	بـه	کمـال	و	اوج	خود	رسـيده	اسـت.
در	اين	رسـاله	سـعی	شـده	ارتباط	ميـاِن	اين	دو	انديشـمند	در	
موضـوع	حـّق،	از	جهـات	مختلفـی	مـورد	بررسـی	قـرار	گيرد	

کـه	در	ذيـل	بـه	برخـی	از	آنها	اشـاره	می	شـود:
1.		ابن	سـينای	پيـرِو	برهـاِن	عقلی،	برای	حـّق	معانی	وجودی	
قائـل	اسـت		و	عارفـی	چـون	ابن	عربـی	نيـز	موضـوع	علـم	

عرفـان	نظـری	را	»وجـود	بـه	معنـای	حـّق	تعالی«	قـرار	داده	
اسـت.	ايـن	مـورد	يکـی	از	مهم	تريـن	مواضـع	ارتبـاط	ميـان	

ايـن	دو	انديشـمند	در	موضـوع	حّق	اسـت.
2.		ابن	سـينا	در	کنـار	اعتقـاد	راسـخ	بـه	علم	حصولـی	)مبتنی	
بـر	صـورت	ذهنـی(	بـه	علـم	حضـوری	قائـل	اسـت.	ايـن	
درحالـی	اسـت	کـه	اعتقـاد	بـه	علـم	حضـوری	بـدون	اعتقاد	
بـه	دريافت	شـهودی	)بـدون	صـورت	ذهنی(	ممکـن	نخواهد	
بـود.	ابن	عربـی	نيـز	در	مقـام	يـك	عـارف	راه	اصلـی	معرفت	
را	کشـف	و	شـهود	می	دانـد.	پـس	ايـن	نکتـه	نيـز	بـه	نوعـی	
ارتبـاط	معنايـی	ايـن	دو	را	در	بـاب	حّق	نشـان	می	دهـد.	البته	
بايـد	توجه	داشـت	که	در	اين	رسـاله	کشـف	و	شـهود	عرفانی	
مسـاوق	بـا	علم	حضـوری	در	نظـر	گرفته	نشـده	اسـت؛	بلکه	
تنهـا	بی	واسـطگی	موجـود	در	هـر	دوی	آنهـا	به	عنـوان	وجه	

مشـابهت	مد	نظـر	بوده	اسـت.
3.		ابن	سـينا	در	برخـی	آثـار	فلسـفی	خـود	هم	چـون	سـالمان	
و	ابسـال،	رسـاله	الطيـر	و	...	و	بخش	هايـی	از	اإلشـارات	و	
التنبيهـات	در	رسـيدن	بـه	وجـه	علمـی	حـّق	عـالوه	بـر	علم	
حصولـی،	کشـف	عرفانـی	را	پذيرفتـه	و	بـه	علم	شـهودی	نيز	
قائـل	شـده	اسـت.	هرچنـد	برخـی	عارفـان	طريـق	معرفـت	
حصولـی	را	بطـور	کامـل	رّد	کرده	انـد؛	ولـی	ابن	عربـی	عقـل	
نظـری	را	در	جـای	خود	پذيرفته	اسـت.	او	در	ايـن	باب	طريق	
علـم	حصولـی	را	ناکافـی	و	غيـر	مطلـق	می	دانـد.	او	ُمبـِدع	
عرفـان	نظـری	اسـت	و	در	برخـی	مواضـع	از	نتايـج	براهيـن	
بوعلـی	)امـکان	و	وجـوب(	اسـتفاده	کـرده	اسـت.	ابن	عربـی	

پایان نامه هاي دکتري

 دفاع شده

رساله دکتری  »مقایسه نظریات ابن سينا و 

ابن عربی درباره حقيق«

محسن حبیبی
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در	فـص	آدمـی	از	کتـاب	فصـوص	برخـی	از	نتايـج	حکمـی	
ايـن	برهـان	را	مـد	نظر	قـرار	داده	که	در	رسـاله	مورد	بررسـی	

داده	ايم.
4.		از	منظـر	عرفائـی	چـون	ابن	عربـی	تنهـا	علـم	شـهودی	
اسـت	کـه	شايسـته	اسـت	علـم	ناميـده	شـود.	از	ايـن	منظـر	
هيـچ	گاه	دوگانگـی	ميـان	عالـم	و	معلـوم	وجـود	نـدارد	تـا	به	
دنبـال	ارتبـاط	ميـان	آنهـا	باشـيم.	ابن	عربـی	همچـون	عرفاء	
ديگـر	بـه	دو	قـوس	نـزول	و	صعـود	معتقـد	اسـت.	در	قـوس	
صعـود،	موضـوع	اعتقـاد	بـه	عنـوان	وجهـی	از	تجلّـی	حّق	در	
مظهـر	عالـم	روح	انسـان	و	عقـل	رخ	می	نمايانـد.	بـه	نظـر	او	
می	تـوان	فهميـد	تمامـی	اقـوال	و	اعتقـادات	به	نوعـی	تجلّی	
حـّق	محسـوب	می	شـوند	و	ريشـه	در	حقيقـت	مطلـق	دارنـد.
از	سـوی	مقابل	در	فلسـفه	مشـاء	معلـوم	بالـذات	صورت	هايی	

اسـت	کـه	واسـطة	علـم	بـه	معلوماتی	انـد	کـه	قصـد	اصلـی	
انديشـة	بشـری	اند؛	يعنـی	در	فراينـد	علـم	حصولـی	آن	چه	به	
چنـگ	ذهـن	می	آيـد	تنهـا	تصويـری	از	معلـوم	اصلی	اسـت.	
از	ايـن	رو	همـواره	ميـان	آن	چـه	می	خواهيـم	بدانيم	بـا	آن	چه	
در	واقـع	می	دانيـم	دوگانگـی	وجـود	دارد.	از	ايـن	رو	ابن	سـينا	
در	کتـب	و	رسـائل	مختلفـی	در	مـورد	کشـف	عارفـان	و	علم	
حضـوری	سـخن	رانده	اسـت.	ايـن	بـدان	معناسـت	کـه	او	به	
نوعـی	بـه	يکی	از	راه	های	بـرون	رفت	از	ايـن	دوگانگی	توّجه	

اسـت. کرده	
5.		ارتبـاط	ميـان	حّق	و	عدالت	در	فلسـفة	ابن	سـينا	از	سـويی	
و	موضـوع	تجلّّيـات	حـّق	در	افـق	انسـان	کامـل	)کـه	ولـی	
عـادل	الهـی	اسـت(	در	انديشـه	محيی	الديـن	از	سـوی	ديگر،	

مرتبـط	کننـدة	نظريـات	اين	دو	اسـت.

ابوتراب	يغمايی	دانشـجوی	مقطع	دکتری	مؤسسـه	پژوهشـی	
حکمت	و	فلسـفه	ايران	در	رشـته	فلسـفه	علم	بـا	حضور	دکتر	
اميراحسـان	کرباسـی	زاده	)اسـتاد	راهنما(،	دکتـر	محمدمهدی	
شـيخ	جباری	)اسـتاد	مشـاور(،	دکتـر	افشـين	شـفيعی	)اسـتاد	
داور(،	دکتـر	عليرضـا	منصـوری	)اسـتاد	داور(،	دکتـر	شـاپور	
اعتمـاد	)اسـتاد	داور(،	دکتر	حسـين	شـيخ	رضايی	)اسـتاد	داور(	
از	رسـاله	دکتـری	خـود	دفـاع	کرد	و	بـا	نمـره	19/65	و	درجه	
عالـی	موفـق	بـه	اخذ	درجـه	دکتری	در	اين	رشـته	نايل	شـد.
	گفتنـي	اسـت	که	وی	نخسـتين	دانشـجو	اسـت	کـه	از	دوره	
دکتـری	فلسـفه	علـم	مؤسسـه	)ورودی	بهمن	مـاه	1387	(	از	

رسـاله	خـود	دفـاع	کـرد	و	فارغ	التحصيل	شـد.
او	خـود	در	مقدمـه	رسـاله	اش	چنيـن	می	گويد:	»اين	رسـاله	با	
عنـوان	»بازنمايـی	علمـی	در	نظريـه	ميدان	هـای	کوانتومی«		
	جزئـی	از	بازنمايی	علمی	را	معرفی	 نظريـه		وجهـی	ـ		قصدیـ	
می	کنـد	و	سـعی	می	کنـد	کـه	آن	را	در	مـورد	نحـوه	بازنمايی	
نظريـه	 جهـان	 از	 کوآنتومـی	 ميـدان	 نظريـه	 واقع	گرايانـه		

گيـرد.	 کار	 بـه	 ميدانـی	 همچنيـن	تـالش	می	کندتـا	ـ	

نشـان	دهـد	کـه	آن	نظريـه	فلسـفی	در	مـورد	ايـن	نظريـه	
علمـی	خـوب	کار	می	کنـد	و	بنابرايـن	نظريـه	ای	مناسـب	و	

تأييـد	شـده	بـرای	بازنمايـی	علمـی	اسـت.«
او	همچنيـن	می	گويـد:	در	سـال	اول	دوره	دکتـری	بـودم	کـه	
بـا	حمايت	مؤسسـه	برای	حضوردر	مدرسـه	تابسـتانی	»مبانی	
مکانيـك	کوآنتومـی«	بـه	سـوئيس	رفتـم.	در	آنجـا	تقريبـًا	
غيرنسـبيتی	 کوانتومـی	 نظريـه	 دربـاره	 کالس	هـا،	 تمامـی	
می	کـرد	 مشـخص	 اسـاتيد	 گوشـی	 دِر	 حرف	هـای	 بود.امـا	
فالسـفه	از	فلسـفيدن	در	مـورد	ايـن	نظريه	خسـته	شـده	اند	و	
دوسـت	دارند	بسـاط	خـود	را	در	زميـن	ديگـری	ـ	يعنی	زمين	
نظريـه	ميـدان	کوآنتومـی	ـ	پهـن	کننـد.	مـن	هم	به	واسـطه	
مدزدگـی	ام	تصميـم	گرفتـم	که	طی	سـال	های	بعـدی	به	اين	

يـه	 بپـردازم.	و	ايـن	مسـئله	بسـتری	فراهـم	کـرد	تا	نظر
نـش	 ا فيزيکـی	خـود	را	بـا	خواندن	مقاالت	فلسـفی	د

و	مجـالت	علمـی	درباره	اين	
ارتقـا	بخشـم.	 نظريـه	

رساله دکتری »بازنمایی علمی در نظریه 

ميدان های کوانتومی«

ابوتراب یغامیی 
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تحقيــق	پيرامــون	
فلسفــه	های	علـوم،	يکی	
و	 مـا	 روزگار	 الزامـات	 از	
زاييـده	ضـرورت	و	منشـأ	
تحـول	علـوم	اسـت.	اگـر	
تحـول	و	بالندگـی	علـوم،	
از	 يکـی	 اسـت؛	 بايسـته	
بايسـته،	 ايـن	 راه	هـای	
درجـه	 و	 فلسـفی	 نـگاه	
دوم	بـه	علوم	اسـت.	علوم	
زيسـتي	طـي	يـك	قـرن	
و	نيـم	گذشـته	انبوهـي	از	
توليـد	 علمـي	 اطالعـات	
کرده اسـت	کـه	از	طريـق	
آن	باعـث	تغيير	بسـيار	در	
نگرش	نسـبت	به	انسـان	
شده اسـت.	 جهـان	 و	
و	 تکامل گرايـي	 اکنـون	
از	 حاصـل	 نگرش	هـاي	
زندگـي	 و	 حيـات	 تاريـخ	
علـوم	 بـه	 محـدود	 تنهـا	
طبيعي	نيسـت	و	بسـياري	
علـوم	 در	 گرايش	هـا	 از	
ايـن	 از	 متأثـر	 انسـاني	
نگرش	هـا	مي باشـد،	کـه	
علـوم	 در	 آن	 بارزتريـن	

»انسان	شناسـي	 اجتماعـي	
زيسـتي«	و	روان شناسـي	رواج	»علوم	

اسـت.	 شـناختي«	
زيست شناسـي	پايـه	علـوم	زيسـتي	
اسـت	کـه	هـم	در	مبـادي	و	هـم	در	
لـوازم	نظريه هاي	مطـرح	در	اين	علم	
مسـائل	و	مباحث	بسـياري	اسـت	که	
بـا	مباحـث	فلسـفي	هم پوشـاني	پيدا	
مي کننـد.	بحـث	و	بررسـي	در	ايـن	
مسـائل	مي تواند	به	رشـد	و	پيشـرفت	
هـر	دو	رشـته،	هـم	زيست شناسـي	
و	هـم	فلسـفه	کمـك	کنـد.	ارتبـاط	
ميـان	فلسـفه	و	زيست	شناسـي	را	از	
نمـود:	 بررسـي	 مي	تـوان	 جنبـه	 دو	
از	يـك	طـرف،	فالسـفه	و	خصوصـًا	
فالسـفة	علـم	بـه	بررسـي	سـاختار	
زيست	شناسـي	و	زيـر	شـاخه	هاي	آن	
مي	پردازنـد.	در	ايـن	فعاليـت	برخي	از	
زيست	شناسـان	تکاملي،	ژنتيك	دانان	
و	اکولوژيســــت	ها	نيــز	شـــرکت	
ايـن	حيطـه	سـؤاالت	 در	 مي	کننـد.	
متعـددي	مطـرح	مي	شـود	کـه	برخي	
از	آنهـا	به	زيست	شناسـي	بـه	صورتي	
ديگـر	 برخـي	 و	 دارنـد	 نظـر	 کلـي	
چارچـوب	زيرشـاخه	هاي	آن	را	مـورد	
کنـکاش	قـرار	مي	دهنـد.	از	جملة	اين	

سـؤاالت	و	موضوع	هـا	مي	توان	
بـه	مـوارد	ذيـل	اشـاره	کرد:

ميـان	 در	 زيست	شناسـي	 جايـگاه	
آيـا	 اسـت؟	 کجـا	 تجربـي	 علـوم	
بـه	 قابل	تحويـل	 زيست	شناسـي	
شيمي	و	فيزيك	است؟	تفاوت	قوانين	
زيست	شناسـي	بـا	قوانيـن	موجـود	در	
فيزيـك	چيسـت؟	آيـا	نظريـة	تکامل	
نظريـه	اي	علمـي	اسـت؟	آيـا	نظريـة	
تکامـل	بـر	اسـاس	يـك	همان	گويي	
بنـا	شـده	اسـت؟	آيـا	نظريـة	تکامـل	
داراي	قـدرت	پيش	بينـي	اسـت؟	آيـا	
از	 کارکـردي	 و	 غايـي	 تبيين	هـاي	
حيطـة	زيست	شناسـي	محـو	خواهند	
شـد؟	نقش	شـانس	در	فراينـد	تکامل	
چيسـت؟	علّيت	در	زيست	شناسـي	به	
چـه	معنـا	اسـت؟	گونـه	چيسـت؟	آيا	
گونه	هـا	انـواع	طبيعـي	هسـتند؟	آيـا	
فراينـد	تکامل	هدفمنـد	و	پيش	رونده	
اسـت؟	واحـد	انتخـاب	طبيعـي	کدام	
چـه	 در	 طبيعـي	 انتخـاب	 اسـت؟	
سـطحي	عمل	مي	کنـد؟	آيـا	انتخاب	
طبيعـي	بـه	تنهايـي	مي	توانـد	تنـوع	
حيـات	را	توضيـح	دهـد؟	آيـا	ژنتيـك	
ملکولـي	بيـان	و	تقريـري	جديـد	از	
آيـا	 مي دهـد؟	 ارائـه	 تکامل گرايـي	

مـقـدمـه 
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هويـات	 عنـوان	 بـه	 ژن	هـا	
نظـري	داراي	مرجـع	خاصي	هسـتند	
و	يـا	صرفـاً	هوياتي	نظري	بـا	کفايت	
تجربي	در	توضيـح	پديده	هاي	وراثتي	
مي	باشـند؟	آيـا	چيزي	به	نـام	»تعادل	
در	طبيعـت«	وجـود	خارجـي	دارد	يـا	

زاييـدة	خيـال	آدمـي	اسـت؟	
و	 فلسـفه	 ميـان	 ارتبـاط	 امـا	
زيست	شناسـي	از	جنبـة	ديگـري	نيز	
مورد	بررسـي	قـرار	گرفته	اسـت.	اين	
جنبـه	بـه	ارتبـاط	نظريه	هـاي	موجود	
در	زيست	شناسـي،	خصوصـاً	نظريـة	
تکامـل،	با	سرشـت	و	ماهيت	انسـان	
و	جايـگاه	او	در	طبيعـت	مي	پـردازد.	
از	آنجـا	کـه	سرشـت	آدمـي	عـالوه	
بسـياري	 توجـه	 مـورد	 فلسـفه	 بـر	
از	 اجتماعـي	 علـوم	 رشـته	هاي	 از	
جملـه	مردم	شناسـي،	جامعه	شناسـي،	
اقتصـاد	 و	 سياسـت	 روان	شناسـي،	
کـه	 آنجـا	 از	 و	 بوده اسـت	 غيـره	 و	
رشـته	اي	 به	عنـوان	 زيست	شناسـي	
يافتـن	 مدعـي	 تجربـي	 علـوم	 از	
اطالعاتـي	در	ايـن	بـاب	اسـت	از	اين	
رو،	جـاي	تعجـب	نيسـت	کـه	عالوه	
بـر	گرايش	هـاي	مختلـف	فلسـفه	از	
اخـالق	و	معرفت	شناسـي	و	فلسـفة	
ديـن	گرفتـه	تا	فلسـفة	علم،	فلسـفة	
زبـان	و	حتـي	زيبايي	شناسـي،	سـاير	
علـوم	اجتماعـي	نيـز	بـه	پيامدهـاي	
پذيـرش	نظريـة	تکامـل	بـراي	آدمي	
پرداخته	انـد.	اگر	قرائـت	رايج	از	نظرية	
تکامـل	را	بپذيريـم	انسـان	موجـودي	
جـداي	از	طبيعت	نبـوده	و	مانند	ديگر	
موجـودات	زنـده	در	فراينـد	تکامل	به		
وجـود	آمده	اسـت.	در	اينجا	سـؤاالت	
متعددي	مطرح	مي	شـود	کـه	از	جمله	
آنهـا	مي	تـوان	بـه	ايـن	مـوارد	اشـاره	
کـرد:	آيـا	نظريـة	تکامـل	مي	توانـد	
را	 انسـان	ها	 در	 نوع	دوسـتي	 وجـود	
توضيـح	دهـد؟	آيـا	اخـالق	مي	توانـد	

داشته باشـد؟	 تکاملـي	 منشـأ	
و	 معرفـت	 دربـارة	 تکامـل	 نظريـة	
چگونگـي	کسـب	آن،	چـه	مي	گويد؟	
آيـا	انتخـاب	طبيعـي	قـادر	اسـت	بـه	
وجـود	آمدن	زبان	را	در	انسـان	توضيح	
در	 تکامـل	 نظريـة	 توضيـح	 دهـد؟	
مـورد	حس	زيبايي	شناسـي	در	انسـان	
چيسـت؟	نظر	تکامل	گرايـان	در	مورد	
چگونگـي	ايجـاد	فرهنـگ	در	جوامع	
انسـاني	چيسـت؟	آيا	همـة	رفتارهاي	
آدمـي	نتيجـة	انتخـاب	طبيعـي	اسـت؟
پرسشـها،	 ايـن	 اهميـت	 وجـود	 بـا	
پاسـخي	عميق	به	آنها	مستلزم	ايجاد	
ادبيـات	مشـترک	در	ترمينولـوژي	و	
اصطالح شناسـي	دو	حـوزه	مطالعاتِي	
فلسـفه	و	زيست شناسـي	از	يکديگـر	
و	شـناخت	مسـائل	و	مباحث	مشترک	
اسـت	کـه	بـا	ايجـاد	محفلـي	بـراي	
ايجـاد	گفتگـو	و	مفاهمـه	در	قالـب	
برگزاري	نشسـتهاي	علمي	مشـترک	
زيست شناسـان	 و	 فيلسـوفان	 ميـان	
اسـت.	بـه	هميـن	منظـور	مؤسسـه	
پژوهشـي	حکمـت	و	فلسـفه	ايـران	
متخصصـان	 از	 متشـکل	 کميتـه اي	
زيسـتي	 علـوم	 مختلـف	 حوزه هـاي	
و	علـوم	فلسـفي	تشـکيل	داده اسـت	
کـه	بـه	تبـادل	نظـر	و	ارائـه	مباحـث	
مي پردازنـد	تـا	از	اين	طريـق	امور	زير	

گـردد: محقق	
نظريه هــاي	 و	 آراء	 تبييـــن	 الـف.	
اسـتخراج	 بـا	 هم پوشــــان	همـراه	
ميـان	 مرتبـط	 اصلـي	 اصطالحـات	
فلسـفه	و	زيست شناسـي	و	تقريـر	و	
معرفـي	آنهـا	بـا	اسـتفاده	از	ادبيـات	

مشـترک؛
ب.	شناسـايي،	تقريـر	و	اولويت گذاري	

مسـائل	و	مباحث	ميان رشـته اي؛
پژوهشـي	 طرحهـاي	 تدويـن	 ج.	
تکميلـي	و	شناسـايي	محققـان	براي	

مطالعـات. تکميـل	

اهداف
المسـلمين	دکتـر	 حجت االسـالم	و	
خسـروپناه،	رئيس	مؤسسه	پژوهشي	
هـدف	 ايـران	 فلسـفه	 و	 حکمـت	
ايـن	سلسـله	نشسـتها	را	شناسـايي	
پرسشـها	و	مسائل	فلسـفي	مرتبط	با	
زيست شناسـي	دانسـت	که	ايـن	امر	
از	طريـق	ايجاد	گفتگوهاي	روشـمند	
و	برقـرار	تعامـل	ميان	پژوهشـگران	
دو	عرصـه	فلسـفه	و	زيست شناسـي	
دانسـت،	ايشـان	بررسـي	مقايسه اي	
دو	مسـأله	هـوش	و	قـواي	ادراکـي	
انسـان	 انسـان	و	منشـأ	و	سرشـت	
از	منظـر	فلسـفه	و	علـوم	زيسـتي	را	
دو	نمونـه	از	اهـداف	ايـن	نشسـتها	
دانسـتند.	از	نظر	ايشان	مأموريت	اين	
سلسـله	نشسـتها	را	تعامل	و	مفاهمه	
بـراي	طراحي	پروژه هـاي	تحقيقاتي	
دانسـتند.	از	نظـر	دکتـر	خسـروپناه	
آشـنايي	دقيق	اهل	فلسـفه	با	کليات	
شـاخه هاي	 اساســـي	 مفاهيـم	 و	
مختلـف	علوم	زيسـتي	مانند	ژنتيك،	
علوم	اعصـاب	و	نظريه هـاي	تکامل	
و	آشـنايي	دقيـق	زيست شناسـان	بـا	
مفاهيم	اصلي،	مسـائل	و	پرسشهاي	
اساسـي	فيلسـوفان	در	بـاب	انسـان	
ماننـد	نفس،	طبيعت،	مـاده،	صورت،	
حرکـت	ارادي،	وجود،	وحدت	و	مانند	

آن	را	الزم	مي داننـد.
دکتـر	ابراهيـم زاده،	رئيـس	انجمـن	
بـا	 نيـز	 ايـران	 زيست شــــناسي	
يـادآوري	اينکـه	ادبيـات	فيلسـوفان	
يکديگـر	 بـا	 زيســــت شناسان	 و	
برگـزاري	 دارد،	 بسيـــار	 فاصلـــه	
چنيـن	نشسـتهايي	را	بـراي	کاهش	
فاصلـه	ميـان	دو	دانـش	فلسـفه	و	
دانسـت. الزم	 زيست شـــناســـي	
دکتـر	غفــــاري	معتقدنـد	از	نظـر	
تنهـا	 اسـت	 الزم	 روش شـــناختي	
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اختالفـي	 موضوعـــات	 در	
و	 فلسـفي	 نظريه هـــاي	 ميـان	
در	 زيست شـناختي	 نظريه هـاي	
بـاب	رابطـه	نفـس	و	تـن	بحـث	
کـرد.	از	نظر	ايشـان	چهار	مسـأله	
ادراکات،	حـاالت	عمومـي	ماننـد	
درد	و	لذت،	حاالت	روان شـناختي	
ماننـد	ثبـات	شـخصيت	و	اختيـار	
مسـائلي	اسـت	کـه	بهتـر	اسـت	
گفتگوهـا	در	آنهـا	متمرکـز	شـوند.
فوايـد	 بـر	 قانعـي	عـالوه	 دکتـر	
در	 گفتگوهـــا	 ايـن	 فلســـفي	
بررسـي	اختالفـات	علـم	و	ديـن	
بـر	ثمـره	عملـي	ايـن	گفتگوهـا	
معتقدنـد	 و	 نمـوده	 تأکيـد	 نيـز	
بايـد	بررسـي	شـود	کـه	پذيـرش	
يـا	عدم پذيـرش	مبانـي	فلسـفي	
بـه	 جهت دهـي	 در	 کالمـي	 يـا	
علـوم	 تحقيقاتـي	 برنامه هـاي	
سياسـت گذاريهاي	 و	 زيسـتي	
زيسـتي	 فن آوريهـاي	 و	 علـوم	
چـه	تأثيراتي	دارد؟	از	نظر	ايشـان	
بـراي	يـك	پژوهشـگر	در	علـوم	
زيسـتي	کارکـرد	و	لـوازم	مبانـي	
فلسـفي	در	مسـير	پژوهش	هـاي	
تعارضهـاي	 حـل	 از	 او	 علمـي	
احتمالـي	نظريه	هـاي	علمـي	بـا	
مهم تـر	 فلسـفي	 نظريه هـاي	

اسـت.

دکتـر	صحرايي؛
 مـروري	بر	نظريه هـاي	تکامل:	

دکتر	سـادات	نوري؛
 نظريه هـاي	تکامـل	و	ژنتيـك	
متولـي زاده	 دکتـر	 مولکولـي:	

فرازمنـد؛ دکتـر	 و	 اردکانـي	
 بررسـي	عوامـل	اپي ژنتيـك	در	
دکتـر	 	: زيسـتي	 مکانيسـمهاي	

فرازمنـد؛
بر	اسـاس	توافق	اعضـاء،	موضوع	
و	ارائـه	دهنـده	نشسـتهاي	آتي	از	

قرار	زير	اسـت:	
انسان شناسـي	 بـر	 مـروري	  
خانقـاه؛ عسـگري	 دکتـر	 	: زيسـتي	
روان شناسـي	 بـر	 مـروري	  
اعصـاب:	 فيزيولـوژي	 و	 زيسـتي	

روحانـي؛ حائـري	 دکتـر	
فلسـفه	 بـر	 مـروري	  
دکتـر	 معاصـر:	 زيست شناسـي	

؛ ي ر ا نـد ميا
ذهـن	 فلسـفه	 بـر	 مـروري	  

ديوانـي؛ دکتـر	 معاصـر:	
 اثبات	نفس	در	فلسـفه	اسالمي:	

غفاري دکتر	
 رابطـه	مـزاج	و	نفس	در	فلسـفه	

مشـاء:	دکتر	اسماعيلي؛
در	 نفـس	 اشـتدادي	 حرکـت	  
متعاليـه:	دکتـر	حميـدزاده؛ حکمـت	
 مراتـب	روح	از	ديـدگاه	منابـع	
نقلـي	و	عرفـان	اسـالمي:	دکتـر	

خسـروپناه

 دکتر	مصطفي	قانعي:	استاد	دانشگاه	
معاون	 ريه؛	 تخصص	 فوق	 بقيه ا...؛	
تحقيقات	وزارت	بهداشت	و	درمان	و	

رئيس	انستيتو	پاستور
استاد	 	 زاده:	 ابراهيم	 حسن	 دکتر	  
بازنشسته	دانشگاه	تهران؛	متخصص	
در	فيزيولوژي	گياهي؛	رئيس	انجمن	

زيست	شناسي
 دکتر	حسين	غفاري:	استاد	دانشگاه	
تهران؛	متخصص	فلسفه	اسالمي	و	

فلسفه	تطبيقي
استاد	 صحرايي:	 هدايت	 دکتر	   
دانشگاه	بقيه	ا...؛	نورولوژيست؛	رئيس	

مرکز	تحقيقاتي	علوم	اعصاب
استاد	 نوري:	 سادات	 احمد	 دکتر	   
دانشگاه	تهران؛	متخصص	در	ژنتيك	

و	اصالح	نباتات
اردکاني:	 متولي زاده	 	 علي	 دکتر	   
جهاد	 	- ابن سينا	 پژوهشگاه	 دانشيار	
دانشگاهی	در	دانشگاه	شهيد	بهشتي؛	
متخصص	در	بيوتکنولوژي	و	ژنتيك؛	

عضو	پژوهشکده	ابن سينا
استاديار	 ميانداري:	 حسن	 دکتر	   
ايران؛	 فلسفه	 و	 حکمت	 موسسه	
فلسفه	علم	 در	 و	متخصص	 پزشك	

و	فلسفه	زيست-شناسي
  دکتـر	مجيـد	حميـدزاده:	معـاون	
پژوهشـي	موسسـه	حکمت	و	فلسفه	
ايـران؛	متخصص	در	فلسـفه	اسـالمي	
اسماعيلي:	 محمدجواد	 دکتر	  
استاديار	موسسه	پژوهشي	حکمت	و	
فلسفه	 در	 پژوهشگر	 ؛	 ايران	 فلسفه	

مشاء،	طبيعيات
رضايـي:	 شـيخ	 حسـين	 دکتـر	  
اسـتاديار	موسسـه	پژوهشي	حکمت	
و	فلسـفه	ايران؛	پژوهشگر	در	فلسفه	

و	تاريـخ	علـم

موضوعات نشستها
تاکنون	طي	سـيزده	نشسـت	پنج	
موضـوع	به	بحـث	گذاشته اسـت،	
که	چهار	نشسـت	در	سـال	1391	

شده اسـت:	 برگزار	
 بررسـي	نتايج	و	تبعات	فلسـفي	
دکتـر	 انسـاني«:	 ژنـوم	 »طـرح	

اردکانـي؛ متولـي زاده	
 مطالعـه	نوروبيولوژيك	رفتارها:	

اعضاء
 دکتـر	عبدالحسـين	خسـروپناه:	
و	 فرهنـگ	 پژوهشـگاه	 دانشـيار	
انديشـه	اسـالمي؛	صاحب	نظر	در	
فلسـفه		اسالمي	و	فلسـفه-هاي	
مضاف؛	رئيس	موسسـه	پژوهشي	

حکمـت	و	فلسـفه	ايران
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درآمد
ژنـوم	اشـاره	بـه	کليـه	ژن	هايـی	
دارد	کـه	در	يك	سـلول	قرار	دارد	
و	شـامل	ده	هـا	هـزار	ژن	اسـت؛	
تقريبـًا	 انسـان	 در	 تعـداد	 ايـن	
24هـزار	ژن	ميباشـد	کـه	بسـيار	
شـبيه	بـه	تعـداد	ژن	هـای	موش	
اسـت.	تعـداد	ژن	هـای	مگـس	
تاسـت.	 هـزار	 	19 نيـز	 سـرکه	
پـس	به	ايـن	نتيجه	رسـيدند	که	
پيچيدگی	انسـان	ناشـی	از	تعداد	
نتايـج	 از	 يکـی	 نيسـت.	 ژنهـا	
»پـروژه	ژنـوم«	ايـن	اسـت	کـه	
پيچيدگـی	انسـان	بـا	ايـن	تعداد	
ژن	هماهنگـی	نـدارد.	پس	برای	
شـناخت	انسـان	الزم	اسـت	کـه	
منشـأ	آغـاز	حيـات	انسـان	کـه	
از	يـك	سـلول	شـروع	و	بعـد	2	
سـلول	و	بعـد	از	ده	هـزار	ميليارد	
سلول	تشکيل	شـده	بپردازيم.	در	
واقـع	هـر	سـلول	کپی	می	شـود	
و	ايـن	اطالعـات	در	يـك	اقـدام	
پخـش	می	شـود	و	بعد	انسـان	به	

می	پـردازد. زندگـی	
نظريه	پـردازان	 و	 اکثـر	فالسـفه	
نيازهايـش،	 و	 انسـان	 بـاب	 در	
اجتماعـی	 انسـان	 می	گوينـد	
مشـکالتی	 و	 نيازهـا	 و	 اسـت	
پاسـخ	 بـرای	 نظريه	هـا	 و	 دارد	

مشـکالت	 و	 نيازهـا	 ايـن	 بـه	
ارائـه	می	شـود.	بـه	طـور	مثـال	
مارکسيسـم،	فاشيسـم	و	مکاتب	
مـورد	 در	 يـك	 هـر	 مختلـف	
مشـکالت	اقتصادی	پاسـخهای	
متفاوتـی	ارائـه	می	دهنـد.	ولـی	
در	زيست	شناسـی	و	ژنتيـك	بـه	
عقـب	بـر	می	گرديـم	تـا	ببينيـم	
ارتبـاط	مـا	 آمده	ايـم	و	 از	کجـا	
بـا	کـره	زميـن	و	حيـات	حداقل	
سـال		 ميليـون	 ده	هـا	 بـرای	
گذشـته	)کـه	سـند	وجـود	دارد	
کـه	انسـان	بـا	موجـودات	ديگر	
ديـدگاه	 چيسـت؟	 دارد(	 ربـط	
اسـت	 ايـن	 تکاملـی	 بنيانـی	
کـه	پديـده	حيـات	روی	زميـن	
جداگانـه	نيسـت،	بلکـه	همـه	به	

اسـت.	 پيوسـته	 هـم	

رفتار و زمینه های ژنتیک
از	 مثـال	 چنـد	 ادامـه	 در	
وراثتـی	 انتقـال	 هم	پيوسـتگی	
ارائـه	 حيوانـات	 رفتارهـای	
اثـرات	 نشـانگر	 کـه	 می	شـود	
اينکـه	 علـت	 اسـت،	 ژنتيکـی	
رابطـه	رفتـار	و	وراثـت	بررسـی	
کـه	 اسـت	 ايـن	 می	شـود،	
بسـياری	از	کارهايی	که	انسـانها	

جلسه اول )25 بهمن 1391(:

بررسي نتایج و تبعات فلسفي 

»طرح ژنوم انساني« 

اشاره:
دكرت اردكاين، در اولین جلســه هم اندیشــی 

بــا ارائه نتايج »طــرح ژنوم«، ايــن طرح را 

منشأ تحول اسايس در زيست شنايس جديد 

دانســت كه باعث شده است، ادبيات علمي 

زيست شنايس طي يك دهه اخري تحويل اسايس 

يافته و تحقيقات زيســتي بــه جاي برريس 

تك ژين، به سمت مطالعه ژنوميك و شناسايي 

كدهاي حيات براي موجودات زيستي سوق 

پيدا كند كه شناسايي شباهتهاي بسيار ميان 

موجودات زنده ســبب تغيري نگرش در باب 

انسان شده است.

ايشان در ارائه مباحث خويش به يافته هاي 

حاصــل در بــاب رابطه پيچيدگــي و تعداد 

ژنهــا، منونــه اي از رفتار مهاجــريت پرندگان، 

سيكل خواب و خميازه در انواع موجودات، 

مراكز فعاليت در مغز، هوش و احساسات، 

شباهت كدهاي حيات، اجزاء حفظ شده در 

ژنوم انساين، تعداد جهشها در نوع انساين در 

نواحي مختلف جغرافيايي و جايگاه انسان از 

نظر شــباهت در كد AGCT وشجره نامه 

موجودات پرداخت.
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رفتـاری	 می	دهنـد	 انجـام	 حيوانـات	 و	
اسـت	و	رفتـار	هم	تعاريـف	مختلف	داد.	
انـواع	و	اقسـام	رفتـار	وجـود	دارد.	رفتار	
شـکل	فيزيکـی	و	حرکتـی	ماسـت	کـه	
می	کنـد.	 طـرف	 بـر	 را	 مـا	 نيازهـای	

مسیرهای مهاجرت جمعیت 
 migration routes( پرندگان

:)of Birds population
است	 پرنده	 نوع	 يك	 اروپا	 شمال	 در	 	
به	 گونه	اش	 يك	 زمستان	 طول	 در	 که	
غرب	آفريقا	و	گونه	ديگر	به	شرق	آفريقا	
انجام	 که	 مطالعه	ای	 طی	 در	 می	رود.	
ماده	 با	 را	 گونه	 يك	 از	 نر	 جنس	 شد،	
گونه	ديگر	پيوند	دادند	و	فرزندان	اينها	
را	دنبال	کردند	تا	ببينند	مسير	مهاجرت	
را	 مهاجرت	 است.	 فرزندان	چگونه	 اين	
انتخاب	کردند	چون	يك	رفتار]1[	است.	

فرزندان	 از	 تعدادی	 ديدند	
و	 آفريقا	 شــرق	 به	
تعدادی	به	غــرب	

و	تعــدادی	به	
وسط	مهاجرت	

کردند.	

رضب آهنگ 
 Circadian( شبانه روزی

 :)Rhythms
همــه	موجــودات	زميــن	نيــاز	دارنــد	که	
ــد.	 ــی	کنن ــاعته	زندگ در	دوره	ای	24	س
ــت	را	روی	 ــن	حال ــودات	اي ــه	موج هم
تــك	تك	ســلول	هايشــان	دارنــد.	همه	
مــا	روی	بدنمــان	حتــی	روی	تــك	تك	
ســلولهايمان	گيرنــده]2[	نــوری	داريــم.	
ــی	 ــه	جاي ــا	ب ــه	اصــل	م ــی	ک از	آنجاي
برمی	گــردد	کــه	نــور	را	بــه	طــور	
ــا	 ــد.	م ــخيص]3[	می	ده ــتقيم	تش مس
دوره	24	ســاعته	داريــم	کــه	8	ســاعت	
بايــد	بخوابيــم	و	بقيــه	اش	را	هــم	
ــد	 ــه	ای	ديدن ــيم.	در	مطالع ــدار	باش بي
ــا	 ــبانه	روز]4[	موجــودات	ب ــه	دروه	ش ک
هــم	فــرق	می	کنــد.		بــه	ايــن	ترتيــب	
ــاش	9	 ــاعت،	خف ــرس	20	س ــه	خ ک
ســاعت،	گربــه	4	ســاعت	و	انســان	
8	ســاعت،	فيــل	3	ســاعت	و	اســب	2	

ــودی	 ــر	موج ــس	ه ــت.	پ ــاعت	اس س
ــواب	 ــاعات	خ ــازش	س ــاس	ني ــر	اس ب
ــوان	 ــاد	هــم	نمی	ت مختلفــی	دارد	و	زي
بــا	 مثــال	 را	دســتکاری	کــرد.	 آن	
هورمــون	مالتونيــن	می	تــوان	اندکــی	
ــيکلی	 ــك	س ــن	ي ــر]5[		داد.	اي تغيي
ــودات	 ــه	موج ــود	را	ب ــه	خ ــت	ک اس
ــد	و	 روی	کــره	زميــن	تحميــل	می	کن
دارای	زمينــه]6[	ژنيتکــی	دارد.	بعضــی	
ــه	 ــت	ک ــت	شده	اس ــم	ياف ــا	ه از	ژنه
ــتکاری	 ــا	دس ــد	ب ــتها	می	توانن ژنتيس
ــواب	را	 ــاعات	خ ــی	س ــا	حت ــن	ژنه اي

ــد.	 ــاد	کنن کــم	و	زي

رفتارهای شخصی:
	يـك	رفتـار	ديگـر	مثال	خميازه	اسـت.	
رفتـاری	اسـت	کـه	مـا	فکـر	می	کنيـم	
فقـط	در	انسـان	اسـت	ولـی	در	ديگـر	
پسـتانداران	هـم	وجـود	دارد.	ويژگيهـا	
و	توانمنديهـای	رفتـاری	ديگـری	مثل	
چپ	دسـتی	و	راست	دسـتی	نيـز	زمينـه	
ژنتيکـی	دارد.	مثـال	ديگـر	اينکـه	يك	
را	 زبانشـان	 می	تواننـد	 افـراد	 سـری	
نـدارد	 امـکان	 بعضـی	 و	 کننـد	 لولـه	
رفتارهايـی	اسـت	کـه	 اينهـا	 بتواننـد،	
ژنتيـك	 براسـاس	 تصميم	گيـری	اش	
حتـی	 نيسـت.	 مـا	 خواسـته	 و	 اسـت	
انگشـتان	دسـت	کـه	چـرا	در	بعضـی	

بعضـی	خميـده]7[	 در	 و	 اسـت	 صـاف	
دارد.	حتـی	در	خنـده	افـراد	ديـده	شـده	
اسـت	کـه	مثال	خنده	پـدر	بـزرگ	و	نوه	
يـا	مـادر	و	دختـر،	دايـی	و	خواهـرزاده	
اينهـا	 باشـد،	 هـم]8[	 مثـل	 می	توانـد	
در	 ژنتيکـی	 کـه	 هسـتند	 رفتارهايـی	

می	شـوند.	 حفـظ	 خانـواده	

هوش، مغز و ژنتیک
و	 انسـان	 ميـان	 کـه	 تفاوتـی	 عمـده	
ديگـر	موجـودات	ذکـر	می	شـود	مربوط	
می	توانـد	 انسـان	 اسـت.	 هـوش	 بـه	
در	سـطح]9[	بـاال	آناليـز	کنـد.	گرچـه	
مطالعـات	نشـان	داده	شـده	اسـت	کـه	
شـامپانزه	هم	هوش	دارد	ولی	در	سـطح	
پايين	تـر.	پايـه	فيزيولـوژی	رفتارهای	ما	
هميـن	مغـز]10[	اسـت.	هـرکاری	کـه	
مـا	انجـام	می	دهيـم	در	هميـن	قسـمت	
مغـز	 در	 اسـت.	قسـمت	های	مختلفـی	
کـه	دسـتورهای	مختلـف،	 دارد	 وجـود	
و	 شـنوايی]12[	 بينايـی]11[،	 مثـل	
خالقيـت]13[	می	دهـد.	ولـی	واقعيـت	
ايـن	اسـت	کـه	مـا	در	سـطح	مولکولی	
خيلـی	کم	از	مغـز	می	دانيـم	و	می	گويند	
بـا	 کـه	 اسـت	 مغـز	 قـرن	 	21 قـرن	
دسـت	آوردهای	عملـی	می	خواهـد	پـی	
بـه	ايـن	ببـرد	کـه	سـازوکارهای	ايـن	
قديمـی( مغـز	 اسـت.	 چگونـه	 رفتـار	
و	 هيجانـات]15[	 روی	 بيشـتر	 	]14[
احساسـات	فعاليـت	دارد.	تفکـر	سـطح	
و	 بااليـی	 قسـمت	 توسـط	 بـاال]16[	
جديـد	مغـز]17[	صـورت	می	گيـرد.	اين	
قسـمت	در	عـرض	دويسـت	هزار	سـال	
ولـی	 اسـت	 کـرده	 رشـد]18[	 گذشـته	
هنـوز	بـه	صـورت	دقيق	دليل	اين	رشـد	

نمی	داننـد.	 را	
مـا	مغـزی	داريـم	کـه	6	ميليـون	سـال	
بـه	 زيـادی	 شـباهت	 و	 دارد	 قدمـت	
و	 دارد	 پسـتانداران	 عکس	العمل	هـای	
کليه	واکنشهای	سريع]19[	و	رفتارهايی	
کـه	بـا	احسـاس	خطـر	فـرار	می	کنيـم	
را	 دسـتمان	 داغ	 جسـم	 مقابـل	 در	 و	
اسـت	 عکس	العمل	هايـی	 برمی	داريـم،	
کـه	بـدون	کورتکـس	کار	می	کنـد.	امـا	
يـك	مغـز	جديـد	داريـم	کـه	رفتارهای	

عمده تفاوتی که 
میان انسان و دیگر 

موجودات ذکر 
می شود مربوط به 

هوش است. 
انسان می تواند
 در سطح باال 

آنالیز کند.
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انسـانی]20[	در	ايـن	قسـمت	اسـت.	
بـه	 بـاال	 از	 مغـز	 در	 فعاليـت	 مراکـز	
ديـدن]21[،	سـخن	گفتن]22[،	 ترتيـب	
اسـت.	 هيجـان]24[	 و	 احسـاس]23[	
مرکزيـت	 کـه	 اسـت	 شـده	 مشـخص	
اسـت	 قسـمت	 چـه	 در	 رفتارهـا	 ايـن	
ولـی	بـرای	خيلـی	امـور	مثـل	حافظـه	
هنـوز	جـای	خاصـی	يافت	نشده	اسـت،	
چـون	هـر	جايی	از	مغـز	که	دسـتکاری	
قـرار	 تحت	تأثيـر	 را	 حافظـه	 می	شـود	
کـه	 می	دهـد	 نشـان	 پـس	 می	دهـد.	
حافظـه	سـر	تـا	سـر	مغـز	را	فراگرفتـه	
اسـت.	اگـر	مـا	هويـت	داريم	بـه	خاطر	
ايـن	اسـت	کـه	حافظـه	داريـم.	افرادی	

دارنـد،	کـم	کـم	هويـت	 آلزايمـر	 کـه	
خـود	را	از	دسـت	می	دهنـد	و	زندگـی	
همـه	 واقـع	 در	 می	کننـد.	 پيـدا	 نباتـی	
داشـته	های	انسـان	مطالبـی	اسـت	کـه	
در	 و	 کـرده	 کسـب	 زندگـی	 طـول	 در	
حافظـه	جمـع	شـده	و	به	انسـان	هويت	
داده	اسـت	و	مـن	را	تعريـف	می	کنـد.	

ژن های بافتهایی مختلف بدن:
	7-8 در	 صورت	گرفتـه	 مطالعـات	 	
سـال	گذشـته	نشـان	می	دهـد،	حـدود	
در	 انسـاان	 بـدن	 کل	 ژن	هـای	 	%60
مغـز	بيـان]25[	می	شـود	کـه	باالتريـن	
سـطح	در	بـدن	اسـت.	در	بـدن	بيـش	
از	20	بافـت	داريـم.	در	هـر	بافتـی	يك	

سـری	ژن	بيان	می	شـود.	مثـاًل	در	ريه	
سـلول	ها	 توسـط	 خـاص،	 ژن	هايـی	
را	 کارش	 بتوانـد	 کـه	 می	شـود	 بيـان	
بکنـد.	ماهيچـه	هـم	يـك	سـری	ژن	
در	 بيان	شـده	 ژنهـای	 مجمـوع	 دارد،	
بافتهـای	غير	مغز	40%	اسـت	و	برای	
بافـت	مغز	بـه	تنهايـی	حـدود	%60.	
يعنـی	آنقـدر	کار	مغـز	پيچيـده	اسـت	
کـه	انجـام	فعاليتهايـش		ايـن	مقـدار	
کنـد.	 بيـان	 بايـد	 مختلـف	 ژن	هـای	
مسـأله	اين	اسـت	که	ايـن	60%	ژنوم	
در	مغـز	چطـور	بـا	هـم	ارتبـاط	برقـرار	
می	کننـد	کـه	مغـز	در	هر	ميلی	يـا	نانو	
می	نويسـد،	 می	گيـرد،	 تصميـم	 ثانيـه	

همـه	 رفتارهـا	 ايـن	 و	 می	کنـد	 کار	
باعـث	 در	کنـار	کارهايـی	اسـت	کـه	
زنده	مانـدن	می	شـود.	مثـاًل	قلـب	بتپد،	
ريـه	نفـس	بکشـد	و	ديگـر	فعاليتهـای	
حياتـی.	ايـن	ژنهـا	خيلی	مهم	هسـتند	
کـه	مغـز	هـم	بـا	توجـه	بـه	محيـط	از	
ژنها	اسـتفاده	کـرده	و	کار	خود	را	انجام	
دهـد،	تـا	موجـود	زنـده	بماند،	يـا	مورد	

تهاجـم	قـرار	نگيـرد.	
در	قرن	گذشـته	متوسـط	سـن	انسـان	
اواخـر	 بـوده	اسـت.	در	 40-30	سـال	
قـرن	20	متوسـط	سـن	بـه	70	رسـيد.	
بـه	دليـل	شـباهت	های	ژنتيکـی	بيـن	
انسـان	و	مـوش	اين	امکان	فراهم	شـد	
کـه	بتـوان	آزمايشـهای	دارويـی	را	بـر	

روی	مـوش	انجام	گيرد،	هر	واکسـنی	را	
می	خواسـتند	امتحان	کننـد،	روی	موش	
انجـام	می	دادنـد.	ايـن	امـر	بـه	توسـعه	
پزشـکی	و	افزايـش	طـول	عمـر	انسـان	
کمـك	کـرد.	ايـن	شـباهت	ژنتيکـی	تا	
جايـی	اسـت	که	مـا	می	توانيـم	پروتئين	
بـه	 پسـتاندار]26[	 حيـواِن	 يـك	 از	 را	
مثـاًل	 و	 ببريـم	 سـاده	تر	 سيسـتم	های	
کنيـم،	 درسـت	 مرکـب]27[	 پروتئيـن	
حتـی	در	مـورد	باکتـری	کـه	20	ميليارد	
سـال	بـا	مـا	فاصلـه	دارد	مـا	پروتئين	را	
از	انسـان	برمی	داريـم،	در	بـدن	باکتـری	
وارد	می	کنيـم	تا	بيان	شـود،	بعـد	دوباره	
می	گيريـم	و	در	جاهـای	مختلـف	مثـل	
کار	 آن	 بـا	 و	 می	بريـم	 انسـان	 بـدن	
می	کنيـم	و	ايـن	باعث	می	شـود	انسـان	
زنـده	بماند.	اينکه	مـا	می	توانيم	پروتئين	
را	به	صـورت	کارکردی]28[	دسـتکاری	
کنيـم،	همـه	نشـان	دهنده	
کـه	 اســـت	 ايــن	
مــا	همـــه	يك	
	]2 9 [ مينـه ز
مشـابه	داريم.	

انسان و ارتباط با 
دیگر موجودات: 

در	بحـث	تکامـل	و	شـباهت	انسـان	و	
ديگر	موجودات	ابتدا	بر	اسـاس	شـباهت	
رخ	نمـود]30[	انسـان	و	ديگـر	موجودات	
صـورت	می	گرفته	اسـت،	بـه	طـور	مثال	
سـالها	در	دانشـگاه	های	علـوم	پزشـگی	
ديگـر	 و	 انسـان	 جنيـن	 از	 تصاويـری	
موجـودات	نشـان	می	دادنـد،	تـا	نشـان	
دهنـد	موجـودات	چقـدر	بـه	هم	شـبيه	
هسـتد.	بررسی	شواهد	فسـيلی	در	مورد	
تکامـل	از	زمـان	دارويـن	نيز	بر	اسـاس	
شـباهت	اسـتخوانها	يـا	همـان	رخ	نمود	
اسـت.	اکنـون	ايـن	شـباهتها	را	مـا	در	
سـطح	مولکولـی،	ژن	نمـود]31[	و	ژنوم	

موجـودات	بررسـی	می	کنيـم.	
بشـر	بـه	نـوع	دو	پـا	گفته	می	شـود	ولی	
انسـان	تعريفـی	ديگـری	دارد	و	هـر	جا	
انسـان	اطـالق	می	شـود	بـا	دوپـا	فـرق	
داشـتيم.	 زيـاد	 پـا	 دو	 مـا	 پـس	 دارد.	
پيداکـردن	 بـه	 توجـه	 بـا	 سـابقه	دوپـا	
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حـدود	 در	 استخوانهايشـان	
کـه	 اسـت	 سـال	 ميليـون	 	5
قديمی	ترينشـان	روسـی	بـوده	
اسـت	و	معمـواًل	در	آفريقا	پيدا	
می	رسـد	 نظـر	 بـه	 می	شـوند.	
بـه	 دوپاهـا	 همـه	 اصـل	 کـه	
در	 می	گـردد.	 بـر	 آفريقـا	
150	سـال	پيـش	کـه	داروين	
نظريـه	تکامـل	را	مطـرح	کرد،	
افـراد	زيـادی	بـا	آن	مخالفـت	

کردنـد.	در	حـال	حاضـر	بعد	از	
بررسـی	پروژه	ژنوم	بـه	ارتباط	
ژنوميـك	بيـن	موجـودات	پی	

شـد.	 برده	

تاریخچه ژنتیک
بـا	 	1865 سـال	 از	 ژنتيـك	
مطالعـات	منـدل	شـروع	شـد،	
دو	 توسـط	 	1935 سـال	 در	

کريـك	 و	 واتسـون	 يعنـی	 دانشـمند	
پـی	بردنـد	کـه	مـاده	ژنتيکـی	و	مـاده	
در	 اسـت.	 	DNA مولکـول	 وراثـت	
ابتـدا	مطالعـات	تك	ژنـی	بـود	ولـی	با	
توجه	به	پيشـرفت	ابزارهای	پژوهشـی	
مطالعـه	توالـی	مجمـوع	ژنهـا	کـه	در	
ژنـوم	 توالـی]32[	 بررسـی	 اصطـالح	
انسـان	گفتـه	می	شـود	در	دسـتور	کار	
يعنـی	 در	سـال	2003	 گرفـت.	 قـرار	

حـدود	50	سـال	بعـد	از	کشـف	يعنـی	
	DNA	کشـف	از	بعد	سـال	50	حدود
پايـان	 انسـان	 ژنـوم	 توالـی	 بررسـی	
يافـت.	در	طـول	50	سـال	بـا	توجـه	
شـناختند،	 را	 کروموزم	هـا	 اينکـه	 بـه	
رنگ	آميـزی	کردنـد	و	به	آنجا	رسـيدند	
کـه	بـه	جـای	بررسـی	تك	ژنـی،	کل	
ژنـوم	را	يکجـا	بررسـی	کننـد	و	ايـن	
يك	سـطح	باالتـر	از	لحـاظ	پيچيدگی	

اسـت،	چـون	اگـر	کل	را	ببينيـم	و	بعـد	
بفهميـم،	 بيماری	هـا	 بـا	 را	 ارتباطـش	
برخـورد	 بيماريهـا	 بـا	 بهتـر	می	توانيـم	
کنيم.	در	سـال	2001	نسـخه	اوليه]33[	
و	 	Science مجـالت	 در	 ژنـوم	
Nature	چـاپ	و	در	سـال	2003	بـه	
طـور	کامـل	توالی	ژنومی	منتشـر	شـد.
»A�G�C�T«	يـك	سـری	حـروف	
هسـتند	که	هر	يك	نمايانگـر	يك	ماده	
شـيميايی	اسـت	و	يـك	کـد	محسـوب	
می	شـوند.	اينهـا	می	توانند	پاييـن	و	باال	
شـوند،	در	جـای	مختلـف	قـرار	گيرنـد.	
3	ميليـارد	از	اينهـا	در	کروموزوم	هـای	
	AGCT	هـر	بـه	هسـتند.	پخـش	مـا
يـك	نوکلئوتيـد]34[	گوينـد.	اگر	در	هر	
صفحـه	10	هـزار	از	ايـن	نوکلئوتيدها	را	
تايـپ	کننـد	و	هـر	کتـاب	100	صفحـه	
داشـته	باشـد،	300	جلد	کتـاب	خواهيم	
کـه	 اسـت	 اطالعاتـی	 اينهـا	 داشـت.	
در	هـر	هسـته	سـلول	وجـود	دارد.	ايـن	
اطالعـات	بايد	دسـتکاری	شـود	تـا	بعد	

ژن	هـا	بتواننـد	بيان	شـوند.	
شـده	 تشـکيل	 	DNA از	 کرومـوزوم	
همـان	 واقـع	 در	 	DNA و	 اسـت	
AGCT	ها	هسـتند	کـه	مانند	نردبان	
در	کنـار	هـم	قرار	گرفته	و	پيوسـته]35[	
شـده،	در	هسـته	سـلول	قـرار	گرفته	اند.	
)نردبـان	 ژنتيکـی	 اطالعـات	 ايـن	
اطالعـات	 سـری	 يـك	 	)AGCT
هـر	 مولکولـی	 تاريـخ	 و	 بيولوژيکـی	
موجـودی	را	دارد.	در	واقـع	کـد	ژنتيکی	
اسـت	کـه	هرکس	بـه	ارث	برده	اسـت	
و	ايـن	اطالعـات	را	بـا	خـود	مـی	آورد	و	
بـه	نسـل	ديگـر	می	دهـد.	حـال	ممکن	
ايجـاد	 تغييـرات	و	جهش	هايـی	 اسـت	
شـود	و	باعـث	تغييراتـی	در	نسـل	های	
مولکـول	 در	 بشـر	 تاريـخ	 شـود.	 بعـد	
بنابرايـن	 گرفته	اسـت.	 قـرار	 	DNA
مربـوط	 	،DNA مولکـول	 يـك	 اگـر	
بـه	2	ميليـون		سـال	قبل	را	پيـدا	کنيد،	
می	توانيـد	آن	را	بررسـی	و	مطالعه	کنيد.	
ايـن	مطالـب	بـه	مـا	کمـك	می	کنـد	تا	
به	هم	پيوسـتگی	موجـودات	کـره	زميـن	
را	بفهميـم	کـه	می	تـوان	آن	را	»وحدت	
ناميـد.	»DNA«	اطالعـات	 حيـات«	
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ايـن	وحـدت	حيـات	را	بـه	مـا	می	دهد،	
زميـن	 روی	 	DNA مولکـول	 زيـرا	
ثابـت	اسـت	و	در	نتيجـه	کـد	ژنتيکـی	
اسـت.	 ثابـت	 موجـودات	 همـه	 بـرای	
مـاده	 ديگـر	 کـرات	 در	 اسـت	 ممکـن	
ژنتيکـی	و	کـد	متفاوت	باشـد	ولی	روی	
زميـن	کـد	ژنتيکـی	DNA	اسـت.	

يکـی	از	مفاهيـم	خيلـی	مهمـی	کـه	در	
تکامـل	وجـود	دارد	و	مـا	بايـد	بـه	آن	
توجـه	کنيـم	شـباهت	توالـی	ژنـی	بين	
موجـودات	اسـت.	کافـی	اسـت	توالـی	
پايـگاه	 در	 و	 پيداکنيـم	 را	 ژن	 يـك	
تـا	 کـرده	 وارد	 	 	NCBI داده]36[	
بـه	شـما	ميـزان	شـباهت	ايـن	توالـی	
مـوش	 مـوش،	 شـامپانزه،	 بـا	 ژنـی	
صحرايـی]37[،	مرغ	و	ديگـر	موجودات	
را	بدهـد.	در	نتيجـه	مـا	می	توانيـم	کـد	
هـم	 بـا	 را	 موجـودات	 تمـام	 ژنتيکـی	
مقايسـه	کنيـم.	هرچـه	شـباهت	توالـی	
ژنـی	بيشـتر	باشـد،	نشـان	می	دهـد	که	
نقـش	مهم	تـری	داشـته	اسـت	کـه	در	
تاريـخ		تکاملـی	ما	حفظ	شـده	اسـتزيرا	

اگـر	مهـم	نبـود	تغييـر	می	کـرد.

عنارص فوق حفظ شده در 
انسان:]38[ 

طبــق	پــروژه	ژنــوم	در	مقايســه	ميــان	
	481 صحرايــی،	 مــوش	 و	 انســان	
جفــت	 از	 طوالنی	تــر	 ژنــی	 توالــی	
ــود	دارد	 ــد	وج ــه]39[	200	نوکلئوي پاي
کــه	100%	شــباهت]40[	دارد	و	هيــچ	
حــذف	و	اضافــه	ای	نــدارد،	ايــن	تعــداد	
ــا	مــرغ	95%		و	 در	مقايســه	انســان	ب
ــباهت	دارد.	 ــگ	99%	ش ــوم	س در	ژن
ــد	 ــش	ياب ــا	کاه ــداد bpه ــه	تع هرچ
شــباهت	ها	بيشــتر	می	شــوند	چــون	
تعــداد	200AGCT		را	نســبت	بــه	
ــه	طــرق	بيشــتری	 100	AGCT	ب
و	 چيــد	 هــم	 کنــار	 در	 می	تــوان	
ــد.	 ــش	می	ياب ــباهت	کاه ــال	ش احتم
5000	تــا	توالــی	bp100	را	مقايســه	
ــال	 ــه	کام ــدند	ک ــه	ش ــد	و	متوج کردن
بيــن	پســتانداران]41[	حفــظ	شــده	
ــج	در	ســال	2004	در	 ــن	نتاي اســت.	اي

ــد.	 ــاپ	ش ــه	Science	چ مجل

مهاجرت برش:]42[ 
سـالهای	 در	 مختلـف	 اقـوام	 ژنـوم	
متوجـه	 کردنـد.	 بررسـی	 را	 مختلـف	
در	 فسـيل	ها	 مطالعـه	 بـا	 کـه	 شـدند	
می	تواننـد،	 ژنتيـك	 بيولوژيـك	 حـوزه	
و	 بررسـی	 را	 مولکولـی]43[	 سـاعت	
تخميـن	بزننـد.	مثـاًل	اگـر	يـك	توالی	
مشـخص	از	ژنـوم	همه	اقـوام		مختلف	
کـه	 می	کننـد،	 بررسـی	 بياورنـد	 را	
نوکلئوتيـد	 يـك	 اينکـه	 بـرای	 مثـال	
تغييـر	کنـد	مثـل	A®G،	صـد	هـزار	
باکتـری	 در	 می	کشـد.	 طـول	 سـال	
ايـن	تغييـر	ژنتيکـی	و	مولکولـی	خيلی	
سـريع	تر	اسـت.	همچنين	در	موجودات	
سـاده	تر	ديـده	شـده	کـه	در	طـی	200	

هزار	سـال	باالترين	تغييـرات	مولکولی	
می	دهـد	 نشـان	 ايـن	 آفريقاسـت.	 در	
ايـن	افـراد	خيلـی	در	معـرض	تأثيـرات	
از	 انسـان	ها	 بعـد	 بوده	انـد.	 محيطـی	
پخـش	 مختلـف	 جاهـای	 بـه	 آفريقـا	
شـده	اند.	مثـاًل	انسـانها	بـه	اسـتراليا	در	
حـدود	50	هـزار	سـال	پيـش	رفته	انـد،	
امـا	در	مورد	آمريکای	شـمالی	در	حدود	
يعنـی	 اسـت.	 پيـش	 سـال	 هـزار	 	15
تعـداد	جهـش]44[	خيلـی	کم	اسـت	و	
نشـان	می	دهـد	کـه	اينجا	جديد	اسـت.	
هـزار	 	15 	– 	20 آمريـکا	 جنـوب	 در	
سـال	اسـت.	قدمـت	انسـانهايی	که	در	

خاورميانه	هسـتند	50	هزار	سـال	است.	

مقایسه ژنوم انسان با دیگر 
نخستی ها]45[:

	در	سـال	2005	مقايسـه	ای	بيـن	ژنـوم	
شـامپانزه	و	انسـان	انجام	شـد.	شامپانزه	
انسـان	 24	جفـت	کرومـوزوم	دارد.	در	
23	جفـت	کروموزم	وجـود	دارد.	در	طی	
ايـن	مقايسـه	متوجـه	شـدند	شـامپانزه	
ولـی	 دارد	  B	2 و	  A	2 کرومـوزوم	
انسـان	فقـط	کرومـوزم	شـماره	2	دارد.	
	5 حـدود	 انسـان	 و	 شـامپانزه	 فاصلـه	
	 2Bو	A2	توالـی	اسـت	سـال	ميليـون
	2A	و	2B	ديدنـد	کردنـد.	بررسـی	را
انسـان	 در	 و	 شـده	اند	 ترکيـب]46[	

کرومـوزوم	2	را	تشـکيل	دادنـد.	
	»HAR1«	نـام		به	ژنـی	توالـی	يـك
را	بررسـی	کردنـد	کـه	اليـه	ای	از	مغـز	
می	کنـد.	 کـد	 را	 کورتکـس	 نـام	 بـه	
را	 انگشـتان	 و	 مـچ	 	»HAR2«
	FOX«	.کنـد	می	کـد
هــــم	 	»P2
از	 منـطقــه	ای	
کـد	 را	 مغـز	
کـه	 می	کنـد	
تـوان	تکلـم	را	بـه	
انسـان	را	می	دهـد.	ايـن	
ژن	هـا	مختـص	انسـان	ها	هسـتند	و	در	
نشده	اسـت.	 يافـت	 موجـودات	 سـاير	
طرحـی	 انسـانی]47[	 شـجره	نامه	
می	دهـد	 نشـان	 کـه	 اسـت	 شـماتيك	
مـا	از	موجـودات	پسـت	و	اوليـه	شـروع	
می	آيـد،	 باالتـر	 هرچـه	 و	 شـده	ايم	
بی	مهـرگان	و	مهره	داران	و	پسـتانداران	
واقعيـت	 شده	اسـت.	 ايجـاد	 انسـان	 و	
ايـن	اسـت	که	پـروژه	ژنـوم	نشـان	داد	
ايـن	درخـت	نـه	حالـت	عمـودی]48[	
انسـان	 و	 دارد	 افقـی]49[	 حالـت	 کـه	
در	رأس	ايـن	درخـت	نيسـت	و	هرچنـد	
از	لحـاظ	فيزيکـی	از	ماهـی	و	مـرغ	و	
اسـب	و	سـگ	و	مـوش	باالتـر	اسـت،	
امـا	شـباهت	فيزيکـی	بـا	اورانگوتـان،	
گوريل،	شـامپانزه	و	بونوبـا]50[	دارد.	در	
واقـع	ايـن	درخت	جايـگاه	انسـانی	را	از	
می	دهـد.	 نشـان	 	AGCT لحـاظ	

در سال 2005 مقایسه ای 
بین ژنوم شامپانزه و انسان 

انجام شد. شامپانزه 24 جفت 
کروموزوم دارد. در انسان 23 
جفت کروموزم وجود دارد. در 
طی این مقایسه متوجه شدند 

 B 2 و A 2 شامپانزه کروموزوم
دارد ولی انسان فقط کروموزم 
شماره 2 دارد. فاصله شامپانزه 
و انسان حدود 5 میلیون سال 

است
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تبعات فلسفی و اخالقی 
مطالعه ژنومیک

در	 تغييراتـی	 اطالعـات،	 ايـن	
کـه	 می	دهـد	 انسـان	 جهان	بينـی	
مقايسـه	 گاليلـه	 کارهـای	 تأثيـر	 بـا	
می	شـود.	در	آن	زمـان	بـاور	بـر	ايـن	
بـود	کـه	زميـن	وسـط	و	خورشـيد	دور	
زميـن	می	گـردد	و	گاليلـه	ايـن	نگرش	
را	 جهان	بينـی	 و	 زد	 هـم	 بـه	 را	
عـوض	کـرد.		اين	
هـم	

کـه	 اسـت	 جديـد	 جهان	بينـی	 يـك	
انسـان	بـا	همـه	موجـودات	از	لحـاظ	
توالـی	ژنـی	وحـدت	دارد.	اين	نگرش	
و	تحقيقـات	نـه	تنهـا	در	جهان	بينـی	
دارد.	 تأثيـر	 نيـز	 اخـالق	 در	 کـه	
متولـد	شـدن	 از	 بعـد	 ملـل	 سـازمان	
دالـی	در	سـال	1997	)اولين	گوسـفند	
شبيه	سـازی	شـده(	وارد	عمـل	شـده	
انسـان	و	حقـوق	 اعالميـه		»ژنـوم	 و	
در	 و	 کـرد	 تصويـب	 را	 	 بشـر«]51[	
سـال	2001	نيـز	»حريـم	خصوصـی	
و	عـدم	تبعيـض«]52[	را	مـورد	
داد.	 قـرار	 تأکيـد	

پتانسـيلی	که	بشـود	از	ژنتيك	اسـتفاده	
تبعـات	 و	 اسـت	 زيـاد	 خيلـی	 کـرد	
فلسـفی	هـم	دارد.	اينهـا	در	واقـع	نـه	
تنهـا	روی	هويـت	انسـان	و	بلکه	روی	
حقـوق	انسـانی	هم	اثـر	دارد.	چون	اگر	
بتواننـد	مثـاًل	بـه	ژنتيـك	مـا	ايرانی	ها	
دسـت	پيـدا	کننـد،	قطعـًا	يـك	سـری	
اطالعـات	از	مـا	بـه	دسـت	می	آورنـد.	
هـم،	 از	 دور	 خانواده	هـای	 حتـی	
می	تواننـد	يکسـری	اطالعـات	داشـته	
شـما	 نمی	خواهنـد	 مثـاًل	 کـه	 باشـند	
دسـتری	پيـدا	کنيـد.	هـدف	از	انتشـار	
»اعالميـه	داخلـی	اطالعـات	ژنتيکـی	
انسـان«]53[	در	سـال	2003		رعايـت	
و	 انسـانی	 کرامـت	 بشـر،	 حقـوق	
اسـت.	 مـردم	 آزادی	

پرسش 

و پاسخ

بـاب	 در	 نکتـه	 قانعـی:  دکتـر   
تفـاوت	نوع	رابطـه	ژن	و	رفتـار	با	ژن	
و	فيزيولـوژی	اسـت.	بيمـاری	بـه	نام	
»لوسـمی	مزمـن	ميلوسـيتيك«]54[	
وجـود	دارد	کـه	مشـکل	در	کرومـوزم	
فيالدلفيـا	دارد	و	باعـث	می	شـود	فرد	
سـرطان	بگيـرد.	اگـر	ايـن	کروموزم،	
فيالدلفيـا	را	نداشـته	باشـد،	سـرطان	
بخواهيـم	 کـه	 را	 فـردی	 نمی	گيـرد.	
پرتوافکنـی]55[	 کنيـم،	 درمـان	
تبديـل	 نبـات	 بـه	 و	 می	کنيـم	
می	کنيـم.	يعنـی	ديگر	سـلولی	خونی	
باقـی	نمی	گذاريـم.	بعد	سـلول	خونی	
ديگـری	به	او	تزريـق	می	کنيم	که	در	
واقـع	کامـاًل	ژن	او	عـوض	می	شـود.	
آيـا	ايـن	ژن	رفتـار	گيرنـده	پيونـد	را	

می	کـن؟	 عـوض	
فيزيولـوژی	 بـه	 راجـع	 مـا	 وقتـی	
صحبـت	می	کنيـم،	خـب	مـا	و	موش	
يـك	عملکـرد	فيزيولوژيـك	داريـم.	
	AGCT سـاختار	 يـك	 بـا	 ايـن	

کنتـرل	 عمــلــکردش	
يعنـی	 می	شــود.	
اســت	 ابـزاری	

عمـل	 کنتــرل	 بـرای	
فيزيولوژيکـی	کـه	بيـن	همه	

موجـودات	اسـت.	وقتـی	مـا	سـاختار	
طبيعـی	 داريـم	 مشـابه	 فزيولوژيـك	
اسـت	کـه	سـاختار	ژنيتکی	مشـابهی	
هـم	داشـته	باشـيم.	بـه	ايـن	مـدل	

ســيم	 می	ر
کـــه	ساختـــار	اداره	

حيات	که	فيزيولوژی	اسـت	يکسـان	
اسـت.	يعنـی		بدن	انسـان	و	حيـوان	با	
يـك	مـدل	اداره	می	شـود	و	ابـزار	ايـن	
بـه	سـاختار	AGCT	اسـت.	بنابراين	
مـا	عملمان	پيـش	می	رود.	تـا	در	موش	
بـه	 را	تشـخيص	مـی	دهيـم	 چيـزی	
انسـان	تعميـم	می	دهيم،	چون	سـاختار	
اداره	کننـده	حيـات	را	يکـی	طراحـی	
کرده	اسـت.	دسـت	يـك	ابزار	اسـت	و	
ميـزان	کنتـرل	کنندگـی	فيزيولوژيکی	
يـك	حد	اسـت.	مغـز	نيز	با	همـان	ابزار	
اداره	می	شـود	ولی	کنتـرل	فيزيولوژيك	
بيشـتری	دارد،	چـون	ژنهـای	بيشـتری	

می	شـوند.	 بيـان	 آن	 در	
امـا	بايـد	توجه	شـود	که	ژن	يـك	ابزار	
در	کنتـرل	اعمال	فيزيولوژيك	انسـان	
اسـت،	ولـی	ابـزار	انحصـاری	نيسـت.	
ژنهـا	از	آن	جهت	کـه	می	خواهند	يك	
دهنـد،	 سـازمان	 را	 سـاختاری	 مـدل	

بگويند	 يعنی	

ر	 چطـو
رشـد	کـن،	چطـور	

متوقـف	شـو	و	چطـور	پيـش	برو	
تعيين	کننـده	 کـن،	 ترميـم	 کـی	 و	
رفتـار	 تعييـن	 در	 امـا	 هسـتند،	
سـازوکارهای	اپی	ژنتيـك	]56[		نيـز	

مطـرح	اسـت.	

 دکتـر اردکانـی: کارهايـی	کـه	
يـا	 اسـت	 رفتـار	 می	دهيـم	 انجـام	
فيزيولـوژی؟	بررسـی	کرده	انـد،	حتی	
ايـن	رفتار	که	برخی	دسـت	راسـت	را	
روی	دسـت	چـپ	می	گذارنـد	و	برخی	
بالعکـس	دسـت	چـپ	را	روی	دسـت	
راسـت	می	گذارنـد،	ژنتيکی	اسـت.	در	
واقـع	هـر	عملکـرد	فيزيولوژيکـی	که	
انجـام	می	شـود،	نهايتـاً	يـك	رفتـار	
انسـانی	اسـت.	حتی	سـلول	و	ملکول	
هـر	کدام	يـك	رفتاری	دارنـد.	به	طور	
مثـال	نياز	اصلی	انسـان	غـذا	خوردن	
اسـت.	سيسـتم	مغـز	اعـالم	می	کنـد	
کـه	غـذا	بخـور.	انسـان	در	پاسـخ	به	
ايـن	نيـاز	اگـر	در	خانـه	باشـد،	يـك	
جـور	پاسـخ	می	دهـد	و	اگـر	در	کويـر	
باشـد،	بـه	نوعی	ديگـر.	اگر	ايـن	نياز	
فيزيولوژيـك	اعـالم	شـد،	رفتـاری	از	
انسـان	در	سـطح	بافتـی	و	مولکولـی	



247

آمـده	يـا	مسـتقل	از	آن	از	خـاک	پديـد	
آمـده	بسـيار	مهم	اسـت.	ولی	بـه	لحاظ	
فلسـفی	اگـر	قبول	کنيـم	که	انسـان	از	
موجـودات	ديگـر	بـه	وجود	آمده	اسـت،	
خيلـی	لـوازم	فلسـفی	دارد	کـه	اگر	اين	
مسـأله	را	قبـول	کنيم	علی	القاعـده	بايد	
بـه	آن	لـوازم	هـم	تـن	دهيـم.	مسـأله	
رفتـار	بـه	اخـالق	مربـوط	اسـت.	اگـر	
انسـان	چنين	ريشـه	های	زيستی	داشته	
باشـد،	انتظـار	داريـم	اخالقـش	هـم	با	
جانوران	اشـتراکاتی	داشـته	باشد.	يعنی	
آن	چيـزی	کـه	فکـر	کرديـم	اخـالق	
می	کنـد،	 جـدا	 جانـوران	 از	 را	 انسـان	
ديگـر	صـدق	نمی	کند.	البتـه	در	اخالق	
انسـان	می	شـود	چيزهـای	يافـت	کـه	

در	سـاير	موجـودات	نيسـت.	مثـاًل	فقط	
انسـان	اسـت	کـه	قواعد	کلـی	اخالقی	
دارد	يـا	ظاهـراً	انسـان	اسـت	کـه	ايـن	
قواعـد	کلـی	را	درونـی	می	کنـد	ولـی	
تصويـر	کلی	که	بيـش	از	99%	اخالق	
طبيعـی	بين	انسـان	و	حيوان	مشـترک	
اسـت،	از	لـوازم	اشـتراک	انسـان	ديگـر	

موجـودات	اسـت.	
اينکه	انسـان	از	اختيار	خودش	اسـتفاده	
ايجـاد	 خـود	 در	 تغييراتـی	 و	 می	کنـد	
می	کنـد	بحـث	ديگری	اسـت.	به	لحاظ	
معرفت	شـناختی،	ايـن	مسـأله	خيلـی	از	
مشـکالت	معرفتـی	مـا	را	حـل	می	کند	

انسان هم مانند
 سایر چیزها تحت تأثیر 
پدیده های طبیعی است. 

منتها انسان
 احساس می کند یک 

نیرویی انسان را به سمت 
دیگر سوق داده است و از 
موجودات کمی جدا کرده 

است.

انجـام	می	شـود.	ايـن	رفتار	بر	اسـاس	
ژنتيـك	فـرد	اسـت	که	فـرق	می	کند.	
مثـاًل		هـر	کـدام	از	ما	اگر	يـك	نياز	را	
بخواهيـم	برطـرف	کنيم،	بـا	مدلهای	
مختلـف	برطـرف	می	کنيـم.	اين	يك	

اسـت.	 رفتار	

هـزار	 ده	هـا	 قانعـی:	 دکتـر   
وجـود	 مـا	 سـلول	 هـر	 در	 مولکـول	
دارد.	هـر	مولکـول	رفتـار	خـاص	خود	
نبايـد	 نرمـال	 سـلول	 يـك	 دارد.	 را	
تـا	ده	درصـد	 پنـج	 سـرطانی	شـود.	
ژنتيکی	اسـت	ولی	بقيه	سـيگار،	مواد	
شـيميابی	و	مـواد	غذايـی	اسـت،	در	
واقـع	90%	اپی	ژنتيـك	و	بسـته	بـه	
رفتار	ماسـت.	مـا	اگر	يك	مشـت	بذر	
پرتقـال	را	در	مناطـق	مختلـف	ايـران	
بکاريـم،	در	هـر	جـا	بـا	يـك	کيفيـت	
فـرق	 کـه	 ژنتيـك	 می	کنـد.	 رشـد	
نکرده	اسـت،	محيـط	دارد	آن	را	تغييـر	
می	دهـد.	ژنتيـك	همـه	چيز	نيسـت،	
انسـان	در	واقـع	از	هر	آنچـه	در	زمين	
حتـی	 اسـت،	شکل	گرفته	اسـت.]57[	
در	اشـعار	مولـوی	هـم	گفته	می	شـود	
اسـت،	 انسـان	عصـاره	هسـتی	 کـه	
يعنـی	به	صـورت	نظـری	هم	بـه	آن	

رسـيدند.	

 دکتـر میانـداری: آن	چيزی	که	
بهتر	اسـت	دربـاره	آن	صحبـت	کنيم	
بحـث	نيـای	مشـترک	اسـت	کـه	در	
چيزهـای	 از	 يکـی	 تکامـل	 بحـث	
اساسـی	اسـت.	از	نظـر	مـن	از	لحـاظ	
تاريخـی	اوليـن	بـار	توسـط	دارويـن	
مطـرح	نشـده	اسـت.	قبـل	از	داروين	
حتـی	حدود	يـك	قرن	قبل	ايـن	ايده	
بـوده	اسـت.	حتـی	شـواهد	فسـيلی	
چيـزی	 بـود.	 شـده	 کشـف	 زيـادی	
کـه	داروين	بيشـتر	در	آن	سـهم	دارد،	
بحـث	انتخاب	طبيعی	اسـت	که	حتی	
می	گوينـد	ايـن	هـم	قبـل	از	داوريـن	
بحث	هـای	 در	 ايـن	 بـود.	 مطـرح	
فلسـفی	خيلـی	تعييـن	کننـده	اسـت.	
اينکـه	 بحـث	 مسـلمانان	 ميـان	 در	
آيـا	انسـان	از	موجـودات	ديگـر	پديـد	

کـه	قوای	شـناختی،	همان	هايی	اسـت	
کـه	جانـوران	دارنـد.	يعنی	مثـاًل	اينکه	
مقـدار	 ايـن	 و	 دارم	 مـن	چشـم	 چـرا	
مـا	 بـه	 زيست	شناسـی	 دارد.	 توانايـی	
تاريکـی	 در	 خفـاش	 چـرا	 می	گويـد.	
می	توانـد	ببينـد	يـا	چـرا	مـن	گـوش	
دارم	و	گـوش	مـن	ايـن	مقـدار	توانايی	
دارد.	ژنـوم	انسـان	بيـش	از	%98/5	
با	شـامپانزه	يکسـان	اسـت.	در	انسـان	
تعـداد	زيـادی	از DNAهـا	خامـوش	
	DNA	Junk	را	آن	در	کـه	اسـت
نيـز	گفته	انـد،	حتـی	اگر	آنهـا	را	در	نظر	
نگيريـم،	عـدد	98/5%	خيلـی	بيشـتر	

می	شـود.	

 دکتـر سـادات نـوری: در	رابطه	
بـا	تکامـل	يـك	جملـه	بگويم.	انسـان	
هـم	ماننـد	سـاير	چيزهـا	تحـت	تأثيـر	
پديده	های	طبيعی	اسـت.	منتها	انسـان	
احسـاس	می	کنـد	يـك	نيرويی	انسـان	
را	بـه	سـمت	ديگر	سـوق	داده	اسـت	و	
از	موجـودات	کمـی	جـدا	کـرده	اسـت.	
ديـد	کلـی	تکامل	اين	اسـت.	حـاال	به	
چـه	شـکل	در	طـول	بحث	هـای	آينده	
إن	شـاءاهلل	روشن	می	شـود.	ولی	انسان	
هـم	مثل	يـك	پديـده	معمولی	اسـت.	
مثـل	درخـت،	ماهـی	و	ماننـد	و	چيزی	
خارج	از	آن	نيسـت.	منتهـا	يك	چيزی،	
يك	کسـی	مخصوصاً	با	منظور	انسـان	
را	کمـی	از	ايـن	سيسـتم	خـارج	کـرده	

ست.	 ا

بهتـر	 شـیخ رضایی:  دکتـر   
مفهـوم	 مـورد	 در	 مقـداری	 اسـت	
رفتـار	صحبـت	کنيـم.	اگـر	بخواهيـم	
رفتارهـای	اجتماعـی	مثـل	زبـان	را	در	
نظـر	بگيريـم،	بـا	تعريفـی	که	شـما	از	
رفتـار	کرديد،	در	ايـن	برنامه	تحقيقاتی	
چطـور	می	شـود	در	بـاب	آن	تحقيـق	
کرد؟	اهميت	اين	مسـأله	در	اين	اسـت	
کـه	در	مهم	ترين	مسـأله	فلسـفی	قرن	
بيسـتم	در	واقـع	زبـان	اسـت.	چطـور	
در	يـك	مطالعـه	ژنتيکـی	يـا	ژنوميکی	
بـه	 و	 اجتماعـی	 رفتارهـای	 می	تـوان	

خصـوص	زبـان	را	بررسـی	کـرد؟	
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نکتـه	 ايـن	 اردکانـی:	 دکتـر   
کليـدی	اسـت	و	شـما	مـی	دانيد	که	
انسـان	 از	 تعريفـش	 ارسـطو	 اصـال	
		P2Fox	ژن	اسـت،	ناطق	حيـوان
را	کـه	پيـدا	کردنـد	در	واقـع	در	مغـز	
اسـت	 زبـان]58[	 رشـد	 بـا	 مرتبـط	
در	 را	 عناصـرش	 و	 پايه	هـا	 حتـی	 و	
حتـی	 يعنـی	 کردنـد.	 پيـدا	 مـوش	
آمدنـد	اين	موش	هـا	را	بيهوش]59[	
کردنـد	و	ژن	را	خـارج	کردند	و	ديدند	
صدايـی	کـه	از	نـای	مـوش	بيـرون	
می	آمـده،	از	بين	می	رود.	آزمايشـاتی	
شـده	کـه	در	آن	زبـان	را	بـه	عنـوان	
يـك	توانمنـدی	که	در	طی	دويسـت	
هزار	سـاله	کسـب	کرديم،	را	بررسی	
کردنـد.	بلـه	زبـان	يـك	رفتار	اسـت.	
منتهـا	در	موجـودات	ديگـر	زبـان	به	
عنـوان	رفتـاری	اسـت	بـرای	انتقال	
مفاهيـم	و	فرهنگ	سـازی.	يعنی	اگر	
مـا	بيايم	فرهنگ	را	ايـن	طور	تعريف	
انفعـاالت	 و	 فعـل	 يـك	 کـه	 کنيـم	
بشـری	اسـت	به	منظور	رفـع	نيازها،	
زبـان	يکـی	از	مهم	تريـن	ابزارهايش	
اسـت	که	به	انتقـال	مفاهيم	به	بشـر	
کمـك	می	کند	تا	مشـکالت	زيسـتی	
را	حـل	کنـد.	يعنی	در	گذشـته	هرچه	
قبيله	هـا	بهتـر	می	توانسـتند	مفاهيـم	
بودنـد.	 قوی	تـر	 دهنـد،	 انتقـال	 را	
االن	هـم	هميـن	طـور	اسـت.	هرچه	
رشـد	زبانـی	قوی	تـر	باشـد،	مفاهيـم	
مثـال	 می	دهنـد،	 انتقـال	 بهتـر	 را	
انگليسـی	 زبـان	 اکنـون	 می	گوينـد	
زبـان	 زمانـی	 شده	اسـت،	 قـوی	
عربـی	بـه	خاطـر	ارتباطـی	کـه	بـا	
علـم	داشـته	رشـديافته	تر	بوده	اسـت.	
خالصه	اينکه	بشـر	در	هـر	جامعه	ای	
ژنتيکـی	 ديـدگاه	 از	 دارد	 قـرار	 کـه	
مشـکالت	خـود	را	اينگونـه	بر	طرف	

می	کنـد.	

 دکتر شـیخ رضایی:	من	سـؤالم	
برنامـه	 در	 شـما	 وقتـی	 اسـت	 ايـن	
پژوهشـی	بخواهيد	زبـان	را	به	عنوان	
يـك	رفتـار	بررسـی	کنيد	چـه	متدی	

داريد؟	

 دکتـر اردکانـی:	اينکه	چقـدر	اين	
رفتـار	مهم	اسـت	و	چقدر	زمينه	ژنتيکی	
دارد	بـرای	من	مهم	اسـت.	آن	قسـمت	
را	شـما	بايـد	برويـد	از	يك	روانشـناس	
بپرسـيد.	 زيسـتی	 انسان	شـناس	 يـا	
وظيفـه	مـن	اين	اسـت	که	فقـط	اعالم	
کـه	ژن	مربـوط	به	رفتـار	زبانـی	را	پيدا	
کرده	انـد.	اينکـه	چقـدر	ايـن	ژن	درگير	
می	شـود.	 مشـخص	 آينـده	 در	 اسـت	
زبـان	به	عنوان	يك	وسـيله	برای	رشـد	
و	زندگـی	انسـان	يـك	زمينـه	ژنتيکـی	
وجـود	دارد.	حـاال	اگر	برگرديـم	به	يك	
ميليـون	سـال	قبـل	کـه	آنها	هـم	زبان	
داشـته	اند.	آن	درحـد	توليـد	صـدا	بـوده	
و	واقعيـت	ايـن	اسـت	که	نمی	توانسـت	
جامعه	بشـری	را	در	کنار	هـم	نگه	دارد.	

 دکتر اسـماعیلی:	در	فلسـفه	وجه	
مميزه	و	رجحان	انسـان	نسـبت	به	ساير	
موجـودات	را	قـوه	ناطقـه	دانسـته	اند	و	
در	علم	النفـس	بيشـتر	بـر	اختالفـات	و	
تفاوت	هـا	تأکيـد	شده	اسـت.	امـا	آنچـه	
مطـرح	شـد	تأکيـد	بـر	شـباهت	ها	بود،	
ايـن	دو	منطـق	اسـت	منطـق	تفـاوت	
و	منطـق	شـباهت.	بـر	اسـاس	منطـق	
تفـاوت	بـر	قـوه	شـناخت	و	عقالنيـت	
اينکـه	هـر	 و	 تأکيـد	می	شـود	 انسـان	
را	 قـوه	 ايـن	 نمی	توانـد	 موجـودی	
داشته	باشـد	و	سـاختار	حيوانات	عمودی	
می	شـود.	اما	در	منطق	شـباهت	ساختار	
افقـی	مـورد	توجه	قـرار	می	گيـرد.	بهتر	
اسـت	بـه	پيآمدهـا	و	لوازم	انتخـاب	اين	
دو	نـوع	منطـق	بـرای	تحقيقـات	توجه	

	. د شو

 دکتـر حمیـدزاده:	ادراک	مراتـب	

مختلـف	دارد.	تفکـر	يکـی	از	مميزات	
و	اختالفهـای	انسـان	از	غيـر	انسـان	
اسـت.	اما	پرسشـی	کـه	بـه	آن	توجه	
نشـد	ايـن	اسـت	کـه	ژنتيـك	تفاوت	
حيـات	را	از	غيـر	حيات	چـه	می	داند؟	
ويژگی	هايـی	 دارای	 حيـات	
ايـن	 کـه	 اسـت	
در	 را	 ويژگی	هـا	
پديده	هـا	 ديگـر	
کـه	 امـوری	 از	 اساسـاً	 و	 نمی	يابيـم	
باعـث	می	شـود	مـا	پـی	بـه	مفهـوم	
هسـت	ببريـم،	هميـن	امر	اسـت،	اما	
راجـع	بـه	اين	مفهـوم	از	نظـر	ژنتيك	

نشـد. بحثـی	

 دکتـر اردکانـی:	مسـلماً	اين	هـا	
کـه	 اسـت	 سـؤاالتی	 کليدی	تريـن	
کـه	 ايـن	 کـرد.	 مطـرح	 می	تـوان	
مغـز		 قـرن	 	21 قـرن	 می	گوينـد	
کـه	 اسـت	 ايـن	 خاطـر	 بـه	 اسـت	
آگاهـی]60[	را	مـورد	توجـه	قراردادند	
تـا	ببينند	کجاسـت.	چطـوری	از	ماده	
کتـاب	 در	 مـی	رود.	 مـاده	 غيـر	 بـه	
تصريـح	 شـناخت«	 »بن	اليه	هـای	
شـده	فالسـفه	مسـلمان	بـه	دو	نـوع	
نفـس	اشـاره	کرده	انـد،	يکـی	نفـس	
ناطقـه	و	ديگری		نفـس	حيوانی.	آنها	
گفتنـد	انسـان	بايـد	يك	سـطح	فهم	
بـه	حيـوان	داشـته	 ويـژه	ای	نسـبت	
باشـد	و	گرنـه	می	شـود	حيـوان.	ايـن	
نفـس	حيوانـی	از	نظـر	مـن	همـان	
سيسـتم	ليمبيك	اسـت.	روانشناسـی	
ارتبـاط	دارد.	 هـم	بـه	مغـز	و	رفتـار	
ببيننـد	 کـه	 اسـت	 ايـن	 کارشـان	
بشـر	چطـور	رفتـار	می	کنـد	و	همـه	
اختـالالت	و	بيماری	هايـی	که	مربوط	
بررسـی	 را	 اسـت	 رفتـار	 و	 مغـز	 بـه	
کننـد.	از	لحاظ	ژنتيکی	اين	مسـأله	را	
بررسـی	می	کننـد.	اين	موضـوع	آنقدر	
پيچيده	اسـت	کـه	نمی	تـوان	آن	را	با	
آزمايـش]61[	فهميد.	مثـاًل	نمی	توان	
گفـت	در	کجا	کاوشـگر]62[	بگذاريم	
دو	 بريـزد.	 بهـم	 آگاهـی	اش	 کـه	
نيمکـره	مغـز	بـه	هـم	توسـط	جسـم	
پينـه	ای]63[	وصل	شـده	اند.	محققان	



249

 ]1[
Behavior

receptor ]2[
detect ]3[

circadian ]4[
modify ]5[

Base ]6[
curve ]7[

Duplicate ]8[
level ]9[

Brain ]10[
visual ]11[

auditory ]12[
Creativity ]13[

Limbic ]14[
Emotion ]15[

Higher� order thinking ]16[
Neo cortex ]17[

develop ]18[
Rapid response ]19[

Human behavior ]20[
   Vision ]21[
Speech ]22[

Sensation ]23[
emotion ]24[
express ]25[

mammalian system ]26[
Combined protein ]27[

functionally ]28[

 ]29[
Foundation

Phenotype ]30[
genotype ]31[
sequence ]32[
First draft ]33[

Nucleotide ]34[
Compact ]35[

DATA base ]36[
rat ]37[

Ultra conserved ele� ]38[
ments in the Human

Base Pair ]39[
identity ]40[

Mammals  ]41[
Human Migration ]42[

Molecular clock ]43[
Mutation ]44[
primate ]45[
Fused ]46[

 Genealogical tree of ]47[
humanity

vertical ]48[
horizontal ]49[
Bonobos ]50[

 ]51[
 human

 genome & Human
Rights

 genetic privacy & ]52[
non�discrimination

 Internal Declaration of ]53[
human genetic data

 Chronic myelocytic ]54[
leukemia

irradiation ]55[
Epigenetic ]56[

 contracted Form of all ]57[
like – on earth

language development ]58[
Knock out ]59[

Consciousness ]60[
experimental ]61[

Probe ]62[
Corpus callosum ]63[

physical ]64[

وقتـی	ايـن	جسـم	را	قطـع	کردنـد،	
مطالعـات	نشـان	داد	که	اين	شـخص	
دو	وجـود	پيـدا	می	کند.	يك	کاوشـگر	
نيمکـره،	 يـك	 روی	 می	گذارنـد	 را	
نمی	داننـد	در	نيمکـره	ديگر	چه	کاری	
دارد	انجام	می	شـود.	کاوشـگر	را	روی	
قسـمتی	از	مغز	می	گذارند،	احساسـی	
مثـل	آب	خـوردن	بـه	او	مـی	دهند	و	
فـرد	دقيقـاً	احسـاس	می	کنـد	کـه	در	
همـان	لحظـه	دارد	آب	می	خـورد	يـا	
حتـی	چيزهايـی	کـه	خيلـی	ارتبـاط	

دارد.	 معنـوی	

مـن	 نظـر	 بـه	 قانعـی:	 دکتـر   
اينطـور	فکـر	نکنيـم	کـه	

پاسـخ	های	همـه	چيز	را	در	ژنـوم	داده	اند	
يـا	می	تـوان	داد،	اينطور	نيسـت.	کسـی	
که	ايـن	تحقيق	را	انجام	می	داده	اسـت،	
دنبـال	ايـن	قبيـل	پاسـخ	ها	بوده	اسـت.	
اگـر	کس	ديگـری	کـه	روی	فيزيولوژی	
اعصـاب	و	CNS	کار	کـرده	در	اينجـا	
ديگـری	 فضـای	 داشته	باشـد،	 حضـور	
بـاز	می	شـود	و	فکـر	می	کرديـم	تمـام	
توانايی	هايمـان	مربـوط	بـه	مغـز	اسـت.	
فکـر	 می	خوانـد	 ژنتيـك	 کـه	 کسـی	
می	کنـد	تمـام	ايـن	پديده	هـا	را	ژن	بيان	

می	کنـد.	

  دکتر خسرو پناه:	عمده	تفسيرهايی	
زيست	شناسی	 زمينه	 در	 انسان	 از	 که	
می	شود	تفسير	فيزيکی]64[	است.	حتی	
با	حافظه	 انسان	 بيان	که	هويت	 همين	
در	 هم	 حافظه	 فرموديد	 و	 است	
هم	 مغز	 و	 است	 مغز	

ژنهاست.	 و	 سلول	ها	 از	 مجموعه	ای	
اين	ديدگاه	طبيعتاً	با	فلسفه	الهی	که	
برای	انسان	روح	و	نفس	قائل	است،	
که	 عملی	 عقل	 حوزه	 در	 همچنين	
اختيار	برای	انسان	قائل	است	که	خود	
را	 قبح	ها	 و	 حسن	 و	 می	کند	 انتخاب	
عمل	می	کند،	منافات	دارد.	يعنی	يك	
اين	 اگر	 البته	 می	شود.	 حس	 تعارض	
سؤال	را	از	يك	زيست	شناس	مسلمان	
بپرسيم،	می	گويد	من	تا	اين	جا	فهميدم.	
اما	آيا	واقعا	زيست	شناسان	غربی	هم	
همين	طور	سخن	می	گويند؟	عقالنيت	
حاکم	بر	زيست	شناسی،	فيزيك	و	علوم	
که	 است	 مدرنيته	 عقالنيت	 مدرن،	
منکر	روح	و	نفس	مجرد	است.	يکی	از	
مسائلی	که	نيازمند	پژوهش،	اين	است	
که	آيا	می	توان	زيست	شناسی	و	ژنتيك	
را	بدون	عقالنيت	مدرنيته	پذيرفت	و	
گزاره	های	آن	را	با	فلسفه	الهی	پيوند	
همين	 مهم	 بحث	های	 	 از	 يکی	 زد؟	
رابطه	بين	زيست	شناسی	و	عقالنيت	
مدرنيته	است.
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جلسة دوم )2 اسفند 1391(:

 1. مفاهيم ژنتيك

 2. مطالعه نوروبيولوژیك رفتارها

اشاره: دکرت اردکانی در ابتدای جلسه دوم به توضیح 
مفاهیم اصلی ژنتیــك پرداختند. در ابتدا متذكر شــدند 

كه اســاس كار زیست شناســان پیش از كشف و گسرتش 

مفاهیم ژنتیك بر اســاس شــكل جانداران و شباهت در 

مكانیسمهای اصلی مانند تولید مثل، گوارش، ساختار بدن و 

مانند آن بوده است. ولی پس از كشف نقش خانواده های 

پروتئینی در مكانیسمهای مولكولی، شباهتهای ردیف دی. 

ان.آ.  )DNA( )ماده عامل وراثت(  اســاس دسته بندی 

موجودات جاندار قرار گرفت. این امر ابتدا از طریق بررسی 

تك ژن صورت می گرفت، یعنی منشــأ رفتارها یا بیامریها 

در كدهای ژنتیك صورت می گرفت، بر این اســاس كه ژن 

ردیفی از یك مولكول كه دستور ساخت پروتئینها را داده و 

پروتئینها كلیدهای رفتار اعضاء مختلف بدن مانند انقباض و 

انبساط عضالت می شود. برای مطالعه رابطه ژنها و رفتارها 

كدهای ژنتیكی مورد بررسی قرار می گرفت كه این كدها 

كه ماده وراثت نیز هســتند بر اساس نحوه چینش چهار 

اسید آمینه با حروف اختصاری A,G,C&T، شناسایی 

می شوند. 

    در ادامه این جلسه دكرت صحرایی، به ارائه یافته های اصلی 

نوروبیولوژی در حوزه شــناخت پرداختند. در ابتدا ایشان 

رفتار را هر نوع حركت از موجودات زنده دانستند كه حاصل 

انقباض یا شل شدن عضالت است كه شامل رفتارهای غریزی 

و ارادی می شود. ایشان یكی از نتایج مطالعات در انسانها 

و حیوانات را شباهت در مراكز فرمان دهنده به رفتارهای 

غریزی دانســتند ولی اساس تفاوت عملكرد مغز انسان با 

حیوانات را در تفاوت سطح و چگالی قرش مخ، كرتكس، ناحیه 

پری فورمتال و لب آهیانه دانستند كه مختص انسان است و 

به ســبب نكات اخالقی و قانونی، مطالعات نورولوژیك در 

آنها محدودتر بوده و ناشناخته تر از دیگر سطوح مغز است 

كه در حیوانات توسعه یافته تر است. رفتارهایی مانند تفكر، 

محاسبه، تكلم، نوشنت، ُخلقیاتی مانند نظم، قانون پذیری و 

ماننــد آن هر یك ناحیه ای خاص در قــرش ُمخ دارند كه هر 

ناحیه با ناحیه بســیار نزدیك به خود نیز تفاوت بسیار دارد. 

قرش ارتباطی مغز انسان بر سیستم لیمبیك احاطه داشته و 

عملكرد آن توسط قرش ارتباطی مهار می گردد كه در حیوانات 

به دلیل عدم تكامل قرش ارتباطی در حیوانات سیستم لیمبیك 

و رفتارها مهار منی  گردد. عملكرد سیستم لیمبیك، فرماندهی 

به رفتارهای لیمبیكی یا آمیگدالوئیدی است.

    ایشان در بخش پایانی توضیحات خود به نقش و تأثیر 

اسرتس در رفتارها در كوتاه مدت و بر بدن در بلندمدت 

پرداختند. اسرتس به تغییرات شدید عوامل داخلی یا محیطی 

DNA  گفته می شود كه می تواند بر هیستون شامره سه

تأثیر بگذارد. اسرتس دستگاه عصبی را تحت تأثیر قرار داده، 

بلندمدت  در  می شود.  كورتیزول  هورمون  افزایش  باعث 

ممكن است این تغییرات سبب متیالسیون و نامتقارن شدن 

هیستون شده و ژن را دچار اختالل مناید. اگر این متیالسیون 

به سبب شدت اسرتسها باقی مباند، سبب خستگی و حتی 

پیری زودرس می شود. این اتفاق زمانی صورت می گیرد كه در 

»میتوكندری« اتفاق بیفتد. نگاه و نگرش فرد در میزان تأثیر 

یك تغییر درونی یا محیطی بر هیستون مؤثر است. 
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ژنتیک و مفاهیم اولیه آن
 دکتـر اردکانـی:	در	جلسـه	قبـل	
بـه	شـجره	نامة	جديـدی	که	مهـره	داران	
را	بـا	توجـه	بـه	داده	هـای	پـروژه	ژنـوم	
دسـته	بندی	می	کـرد	اشـاره	کرديـم.	در	
گذشـته	ايـن	دسـته	بندی	عمـودی	بـود	
ولـی	بـر	اسـاس	اطالعـات	جديـد	ايـن	
دسـته	بندی	افقـی	شـده	اسـت.	ايـن	به	
دليـل	آن	اسـت	کـه	مالک	دسـته	بندی	
رخ	نمـود]1[	 اسـاس	 بـر	 گذشـته	 در	
پيچيده	تـر		 بـه	 سـاده	تر	 موجـودات	
بـود.	 اشـتباه	 کـه	 می	گرفـت	 صـورت	
برخـی	موجودات	کـه	از	لحـاظ	فنوتيپی	
شـبيه	بـه	هـم	هسـتند	ولـی	از	لحـاظ	
ژنتيکـی	بـا	هم	تفاوت	داشـتند.	اسـاس	
اسـت	کـه	 ايـن	 از	 ناشـی	 تغييـر	 ايـن	
دسـته	بندی	بـر	اسـاس	فنوتيـپ	باشـد	

يـا	ژنوتيـپ.
در	زيست	شناسـی	و	ژنتيـك	آزمايشـها	
اغلـب	متمرکز	بر	سـه	موجود	می	شـود:	
کرمـی	1	ميلی	متـری	بـه	نـام	»سـی.	
الگانـس«]2[،	ديگـری	مگـس	سـرکه	
و	سـومی	نماينـده	گياهـان	اسـت.	ايـن	
سـه	به	عنـوان	مدل	موجودات	سـاده	در	
جهـان	شـناخته	شـده	اند.	مـوش	را	ذکر	
نکرديـم	چـون	مـوش	پيچيده	تر	اسـت.	
ايـن	کـرم	کـه	در	حـدود	هـزار	سـلول	
دارد	را	بررسـی	کردنـد	و	دقيقـاً	می	دانند	

که	هر	سـلولش	کجاسـت	و	چـه	عملی	
را	انجـام	می	دهـد.	از	ايـن	مـدل	بـرای	
بررسـی	مباحـث	مختلـف	مثـل	حافظه	
بخـش	 	»MIP« می	کننـد.	 اسـتفاده	
پژوهشـی	و	آزمايشـگاهی	اسـت	که	در	
آمريـکا	روی	بحث	هـای	زيست	شناسـِی	
ملکولـی	و	ژنتيـك	کار	می	کنـد	و	برای	
سـرمايه	گذاری	 خيلـی	 مدل	هـا	 ايـن	
بـه	 بنيـادی	 شـناخت	 چـون	 کرده	انـد.	
وجـود	مـی	آورد.	يعنـی	اگر	آنجـا	بتوانند	
انسـان	 بـه	 کننـد،	 کشـف	 را	 چيـزی	
تعميـم	می	دهنـد	کـه	می	توانـد	در	حوزه	

بيماری	هـا	يـا	غيـر	آن	باشـد.	
وقتـی	صحبت	از	ژن	می	شـود،	اين	ژن	
بايـد	تبديل	بـه	دهها	هـزار	پروتئين]3[	
شـود.	بعـد	پروتئين	هـا	بـا	هـم	کارکنند	
صـورت،	 بسـازند.	 را	 موجـود	 يـك	 و	
چشـم	و	ديگـر	اعضاء	پروتئين	هسـتند،	
کـه	در	موجـودات	سـاده	تر	هـم	وجـود	
وجـود	 انسـان	 در	 کـه	 ژن	هايـی	 دارد.	
دارنـد،	پروتئين	هايـی	را	کـد	می	کننـد،	
انسـان	 بيـن	 شـباهت	هايی	 نتيجـه	 در	
و	موجـودات	سـاده	پيـدا	کردنـد.	البتـه	
ايـن	شـباهت	ها	درانسـان	يعنـی	همان	
خانـواده	پروتئين	هـا]4[	خيلی	بـه	تعداد	
بيشـتر	و	پيچيده	تـر	هسـتند.	وقتی	ژنوم	
کردنـد،	 مقايسـه	 هـم	 بـا	 را	 کدهـا	 و	
ديدنـد	61%	ژنـوم	انسـان	شـبيه	بـه	

ژن	هايـی	اسـت	کـه	در	مگـس	سـرکه	
يعنـی	61%	ژن	هايـی	 کـد	می	شـود.	
کـه	در	مـا	وجـود	دارنـد،	پروتئين	هايـی	
سـرکه	 مگـس	 در	 کـه	 می	کننـد	 کـد	
هـم	هسـت.	43%،	بـا	کـرم	الگانـس	
و	46%	بـا	نوعـی	مخمـر]5[	شـباهت	

دارد.	
ايـن	کـرم	و	مگـس	سـرکه	در	حـدود	
سـيصد	ميليون	سـال	بـا	انسـان	فاصله	
دارنـد.	چطـور	ايـن	موجـودات	سـاده	با	
مکانيسـم	مولکولی	شـبيه	به	مکانيسـم	
کار	 انسـان	 در	 موجـود	 مولکولـی	
می	کننـد؟	مثـاًل	کرومـوزم	شـماره	)1(	
را	بـا	همـه	موجـودات	از	ماهـی	گرفتـه	
تـا	خـوک	و	شـامپانزه	مقايسـه	و	توالی	
بـه	 مـوش	 کردنـد.	 بررسـی	 را	 همـه	
عنـوان	نماينـده	پسـتانداران،	دارای	20	
جفـت	کرومـوزم	اسـت	و	با	انسـان	60	
ميليون	سـال	فاصله	دارد.	انسـان	دارای	
يعنـی	 اسـت.	 کرومـوزوم	 جفـت	 	23
23	کرومـوزم	از	پـدر	و	23	کرومـوزوم	
مجلـه	 در	 می	بـرد.	 ارث	 بـه	 مـادر	 از	
نيچـر]6[	اينهـا	را	با	هم	مقايسـه	کردند	
و	در	دياگرامـی	به	نمايش	گذاشـتند.	به	
طـوری	کـه	مثـاًل	کروموزم	شـماره	)2(	
را	بـا	رنـگ	سـبز	نشـان	دادنـد	و	ديـده	
شـد	در	موش	هم	100%	سـبز	اسـت،	
يعنـی	از	لحـاظ	توالـی]7[	همان	اسـت.	
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توالی:
	برای	فهم	توالی	مثالی	می	زنم.	در	زبان	
فارسی	32	حرف	داريم،	وقتی	می	گوييم	
حروف	 يعنی	 	»sequencing«
طوری	در	کنار	هم	قرار	گرفته	اند	که	اگر	
يك	کلمه	را	در	نظر	بگيريم،	در	هر	دو	
موارد	 بعضی	 در	 است.	 يکسان	 عبارت	
عينًا	همان	است	و	يا	ممکن	است	مثال	
از	سين	شروع	شود.	 الف	حذف	شده	و	
يا	الف	نصف	شده	باشد.	کروموزم	X	در	
به	هم	 شبيه	 و	موش	صددرصد	 انسان	
اين	کروموزم	بسيار	مهم	است	 هستند.	
و	در	واقع	فشرده]]8	DNA	است.	در	
وقتی	 که	 می	شود	 بيان	 تکاملی	 ديدگاه	
يعنی	 طوالنی،	 مدت	 اين	 به	 چيزی	
بايد	 شده	باشد،	 حفظ	 سال	 ميليون	 	60
اشکالی	 کوچکترين	 باشد.	 مهم	 خيلی	
سيستم	 شود	 ايجاد	 کروموزوم	 اين	 در	
البته	در	خانمها	 از	هم	پاشيده	می	شود.	

دو	کروموزم	X	وجود	دارد	که	يکی	
ديگری	 و	 خاموش	

ولی	 است.	 فعال	
يك	 مذکر	 در	
	X کرومزوم	
اگر	 که	 داريم	

حذف]9[	 آن	 در	
رخ	دهد	اشکاالتی	ايجاد	

حيات]10[	 قابل	 می	توانند	 که	 می	شود	
يا	غيرقابل	حيات]11[	باشد.	بستگی	به	
ژن	ها	 آن	 از	 تعدادی	 چه	 که	 دارد	 اين	

حذف	شده	باشند.	

تأثیر پروژه ژنوم در علوم انسانی
نتايج	اين	پروژه	در	جهان	بينی	انسان	به	
ديگر،	 موجودات	 بين	 در	 انسان	 جايگاه	
ژنتيك	 نقش	 انسانی،	 نژادهای	 جايگاه	
رابطه	 انسان،	 رفتارهای	 کنترل	 در	
و	 اجتماعی	 علوم	 فرهنگ،	 با	 ژنتيك	
و	 جبر	 مسأله	 صورت	بندی	 فلسفه،	
اختيار،	مسئوليت	انسان	در	برابر	محيط	
زيست،	عدالت	و	حوزه	های	ديگر	انسانی	
اثر	دارد.	شايد	بعضی	بگويند	ژنتيك	در	
رفتار	نقش	ندارد	ولی	واقعيت	اين	است	
اعتياد،	 خشونت،	 نگرانی،	 هيجان،	 که	
گرايش	جنسی،	هوش،	گرسنگی،	پيری	

و	تمام	ابعاد	رفتاری	زمينه	ژنتيکی	دارد.	
خيلی	 ژنتيك	 بحث	 متأسفانه	 ايران	 در	
زمينه	 در	 فقط	 و	 يافته	 گسترش	 کم	
است.	 شده	 کار	 پزشکی	 و	 بيماری	ها	
کل	 درصد	 نيم	 از	 کمتر	 حاليکه	 در	
بقيه	 است.	 پزشکی	 ژنتيکی	 مشکالت	
شد.	 مطرح	 که	 است	 مسائلی	 همين	
زنان	 	%30 افسردگی،	 مسأله	 همين	
را	 زيادی	 بارهای	 که	 کرده	 درگير	 را	
سری	 يك	 می	کند.	 تحميل	 جامعه	 بر	
ژنتيك	 با	 ارتباطشان	 که	 بيماری	ها	
اسکيزوفرنی]12[،	 مانند	 شده	 مشخص	
بيش	فعالی	 اتيزم]14[،	 شيزوفرنی]13[،	
رفتارهای	 و	 خوانش	پريشی]16[	 	،]15[
ضداجتماعی	که	همه	زمينه	ژنتيکی	دارند.	

وقتی	می	گوييم	ژنتيك	بسياری	معترض	
نيست،	 مطرح	 ژن	 فقط	 که	 می	شوند	
يك	 از	 همه	 ما	 است،	 طور	 همين	
همان	 هستيم.	 	)egg سلول)اسپرم+	
خودش	 محيط	 تأثير	 تحت	 سلول	 يك	
چند	 و	 تا	 چهار	 و	 تا	 دو	 و	 کرده	 رشد	
محيط	 اگر	 شده	است.	 سلول	 ميليون	
به	 دليل	 هر	 به	 سلولی	 خارج	 و	 سلولی	
انسان	 شکل	گيری	 روی	 بخورد،	 هم	
نطفه	 می	گويند	 اينکه	 	 پس	 دارد.	 تأثير	
چون	 دارد.	 واقعيت	 است،	 مهم	 خيلی	
می	گيرند.	 شکل	 محيط]17[	 با	 ژنها	
ايجاد	 تغيير	 می	تواند	 تاحدی	 محيط	

کند،	اگر	از	حدی	بگذرد	به	هم	می	ريزد	
از	 بيش	 می	افتد.	 اتفاق	 سقط]18[	 و	
90%	سقط	ها	اصاًل	شناخته	نمی	شوند،	
می	روند،	 بين	 از	 اوليه	 مراحل	 در	 چون	
خود	 اينکه	 يا	 و	 محيطی	 	 داليل	 به	 يا	
وقتی	 داشته	اند.	 مشکل	 کروموزوم	ها	
از	 اتوماتيك	 طور	 به	 ژن،	 می	گوييم	

محيط	هم	صحبت	می	کنيم.	
چند	چيز	که	در	اينجا	مطرح	کردم	شامل	
شناخت،	ناميدن	اسامی،	تصور	افراد	در	
با	 ارتباط	 هم	دردی،	 احساس	 ذهن،	
هوش،	 و	 تغييرحافظه	 رفتار،	 آينده،	
فکر	 اوقات	 خيلی	 که	 هستند	 چيزهايی	
انسان	اختصاص	دارد	 به	 می	کنيم	فقط	
نام	می	بريم.	 آنها	به	روان	و	جان،	 از	 و	
اما	ثابت	شده	است	که	اينها	در	شامپانزه	
هم	وجود	دارد.	اين	مسأله	از	اين	جهت	
بودن	 غريزی	 مفهوم	 که	 دارد	 اهميت	
اين	مطالب	را	می	رساند.	اين	طور	نيست	
همه	 می	آيد	 دنيا	 به	 که	 بچه	ای	 که	
می	گيرد.	 محيط	 از	 را	
به	 زمينه	 با	 خير،	
و	 می	آيد	 دنيا	
همان	زبانی	را	
که	 می	گيرد	 ياد	
برنامه	اش	در	مغزش	
هست	و	فقط	محيط	او	را	

آماده	می	کند	تا	فراگيرد.	

سازوکار عمل ردیف دی.ان.آ
درست	شده	 عناصری	 از	 جهان	هستی	
نيتروژن،	 کربن،	 زمين	 کره	 در	 است.	
همه	 از	 بيشتر	 اکسيژن	 و	 هيدروژن	
هم	 حيات	 زمينه	 و	 دارند	 وجود	 عناصر	
اين	ها	هستند.	آب	و	خاک	و	آتش	و	هوا	
به	 را	 حيات	 که	 هستند	 عناصری	 هم	
وجود	می	آورند.	حاال	چطور	از	اين	عناصر	
حيات	به	وجود	می	آيد؟	]DNA]19	از	
در	 شده	است.	 تشکيل	 باز	 مولکول	 	4
کشف	 کريك	 و	 داتسون	 	1935 سال	
کردند	که	ماده	وراثت،	AGCT	است.	
Adenine،	Gua� به	 	AGCT
	nine،	Cytosine،	Thymine
هستند	 ژنتيکی	 کد	 اين	ها	 دارد.	 اشاره	
متصل	 هم	 با	 دو	 به	 دو	 به	صورت	 که	

شاید بعضی بگویند 
ژنتیک در رفتار نقش 
ندارد ولی واقعیت این 

است که هیجان، نگرانی، 
خشونت، اعتیاد، گرایش 
جنسی، هوش، گرسنگی، 
پیری و تمام ابعاد رفتاری 

زمینه ژنتیکی دارد. 
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	A	و	G	با	C	که	ای	گونه	به	شوند.	می
در	دهه	1960	 T	متصل	می	شوند.	 با	
او	فهميد	که	 پيدا	کرد.	 را	 نونبرگ	کد	
با	 اگر	 که	 هستند	 مولکول	 سری	 يك	
هم	ترکيب	شوند	يك	سری	آمينواسيد	
به	وجود	می	آورند.	يعنی	اگر	در	ظرفی	
اين	کدها	 بريزيم،	 را	 لوازمش	 و	 کدها	
فنيل	 آمينه	 »اسيد	 و	 يوراسيل«	 »باز	
کدها	 اين	 در	 می	سازند.	 را	 آالنين«	
سه	کد	وجود	دارد	که	به	آنها	کدهای	
يعنی	 گويند.	 	 پايانی]20[	 يا	 توقف	
به	 می	شود	 خوانده	 ژنتيکی	 کد	 وقتی	
متوقف	 	UAA به	 رسيدن	 محض	
رسيدن	 محض	 به	 همچنين	 می	شود.	
پايان	 به	 بيان	 	،UGA UAG	و	 به	
می	رسد.	يعنی	اين	کدها	دستور	ساخت	
و	يا	عدم	ساخت	آمينواسيد	و	در	نتيجه	
پروتئين	را	می	دهند.	حاال	اگر	مشکلی	
مثل	جهش	در	اين	کدها	اتفاق	بيفتد،	

بيماری	ها	ايجاد	می	شوند.	
چطـور	ژنتيـك	از	يـك	نسـل	به	نسـل	
زن	 و	 مـرد	 می	شـود؟	 منتقـل	 ديگـر	
ازدواج		می	کننـد.	مرد	از	طريق	اسـپرم،	
مـاده	وراثتـی	و	زن	از	طريـق	تخمـك	
اشـتراک	 بـه	 را	 وراثتـی	اش	 مـواد	
می	گذارنـد.	در	زمانـی	کـه	اسـپرم	بايد	
بـه	تخمـك	وارد	شـود	بـه	زيـر	غشـاء	

وارد	نفوذ	کـرده	و	DNA	خود	 را	
قسـمتی	 می	کنـد.	
کـه	 سـلول	 از	
مـــاده	 دارای	
ژنتيـــکی	اسـت	
م	هـا	 و ز مو و کر

قـرار	 سـلول	 هسـته	 در	 کـه	 هسـتند	
دارنـد.	البتـه	مقـداری	مـاده	وراثتـی	در	
مربـوط	 کـه	 داريـم	 ميتوکنـدری]21[	
ايـن	 از	 جـدای	 و	 اسـت	 خـودش	 بـه	
کروموزومها	اسـت.	اگر	از	درون	سـلول	
کرومـوزوم	را	بيـرون	بکشـيم	تبديـل	
سـلول	 می	شـود.	 	DNA رشـته	 بـه	
بـه	انـدازه	کافـی	فضـا	نـدارد	تـا	ايـن	
رشـته	را	بـاز	نگـه	دارد،	در	نتيجـه	آنها	
را	فشـرده	کرده	و	به	صـورت	کرومزوم	

مـی	آورد.	 در	
متوجه	 کروموزوم	ها	 رنگ	آميزی	 در	

شدند	که	روی	هر	کروموزم	تعدادی	باند	
وجود	دارد	که	به	صورت	تيره	و	روشن	
خود	را	نشان	می	دهند.	اين	باندها	تراکمی	
از	T�A		و	G�C	بودند.	اگر	تراکم	اين	
بازها	به	هم	بخورد	اندازه	باندها	متفاوت	
می	آيند.	 وجود	 به	 بيماری	ها	 و	 می	شود	
بيفتد	 کروموزوم	ها	 روی	 که	 اتفاقی	 هر	
می	تواند	بيماری	ايجادکند	نظير	سندرم	
پايين]22[	و	سندرم	چرخنده]23[	که	ما	
وارد	بحث	پزشکی	اش	نمی	شويم.	روی	
وجود	 ژن	 	723 	،17 شماره	 کروموزوم	
	DNA رديف	 از	 تعدادی	 ژن	 دارد.	
ممکن	 ژن	 يك	 است.	 AGCT(ها(	
ديگری	 باشد،	 نوکلئوتيد	 	100 است	
نوکلئوئيد	 هزار	 ده	 چند	 است	 ممکن	
داشته	باشد.	بستگی	دارد	ژن	چه	چيزی	
را	کد	کند	و	چقدر	اهميت	داشته	باشد.	
پيچيدگی	اش	 باشد	 بزرگ	تر	 ژن	 هرچه	
ديستروفين]24[	 ژن	 مثل	 است،	 بيشتر	
که	خيلی	بزرگ	است	و	اختالل	در	آن	

باعث	بيماری	های	زيادی	می	شود.	
و	 شود	 ايجاد	 ژن	 در	 بايد	 اختالل	 اول	
بعد	در	پروتئينی	که	از	روی	اين	ژن	کد	
کسی	 می	گويند	 وقتی	 پس	 است.	 شده	
ساخت	 در	 يعنی	 دارد	 ژنتيکی	 مشکل	
پروتئين	اشکال	پيدا	کرده	است.	واقعيت	
اين	پروتئينها	هستند	که	 اين	است	که	
به	ما	حتی	اجازه	صحبت	

]25[ از	 اخيرا	 گرچه	 می	دهند.	
آمده	 ميان	 به	 صحبت	 هم	 	RNA
مؤثر	 ژن	ها	 بيان	 در	 هم	 آن	 که	 است	
که	 ساختاری	 کلی	 طور	 به	 ولی	 است.	
يا	 را	به	وجود	می	آورد،	حتی	مغز	ما	 ما	
انتقال	دهنده	سيگنال	 اينکه	چطور	مواد	
عصبی]26[	و	هورمون	ها	درست	شوند،	
پروتئين	ها	 دارند.	 پروتئينی	 زمينه	 همه	
آمنيواسيد	 نام	 به	 واحدهايی	 از	 هم	
عملکرد	 می	توانند	 و	 شده	اند	 تشکيل	
در	 از	مشکالتی	که	 داشته	باشند.	خيلی	
بيماری	ها	وجود	دارد	مربوط	به	کدهای	

خود	 محل	 در	 که	 است	 ژن	 در	 توقف	
قرار	می	گيرد	 مثاًل	زودتر	 قرارنمی	گيرد،	
و	جلوی	بيان	کامل	ژن	گرفته	می	شود،	
در	نتيجه	پروتئين	به	طور	کامل	ساخته	

نمی	شود.	
همه	 در	 پروتئين	 سازنده	 واحدهای	
منتها	 هستند	 يکسان	 موجودات	
پروتئين	 می	کند.	 فرق	 پيچيدگی	شان	
يا	 باشد	 رديف	 يك	 فقط	 می	تواند	
مثاًل	 داشته	باشد.	 بيشتر	 رديف	های	
رشته	ای	 دو	 و	 بخورد	 پيچ	 می	تواند	
بعدی	 سه	 حالت	 به	 نهايت	 در	 و	 شود	
زمين	 کره	 روی	 موجودات	 درمی	آيد.	
همه	 به	 بنابراين	 دارند،	 کربن	 همه	
خاطر	 به	 کربن	 گويند.	 کربن	پايه]27[	
بقيه	 با	 می	تواند	 شيميايی	اش	 خاصيت	
و	 بخورد	 پيوند	 ترکيبات	 و	 اتم	ها	 مواد،	
اگر	 می	گويند	 دهد.	 انجام	 را	 خود	 کار	
شکل	 حيات	 بخواهد	 ديگر	 کره	 روی	
بگيرد،	می	تواند	پايه	اش	سيليکون	باشد.	
ساير	 با	 که	 دارد	 توان	 ماده،	 اين	 چون	

عناصر	ارتباط	برقرار	کند.	

اردکانی،	 دکتر	 آقای	 قانعی:  دکتر   
از	 بيماری	ها	 بعضی	 که	 داشتيد	 اشاره	
کالمتان	 ظاهر	 می	شوند،	 ناشی	 ژن	ها	
تامه	 علت	 ژن	ها	 اين	 که	 است	 اين	
اين	ژن	حضور	 يعنی	هر	وقت	 هستند،	
پيدا	 بروز	 هم	 بيماری	 باشد	 داشته	
فقط	 ژن	 اين	 ها	 وقت	 بعضی	 می	کند؟	
مؤلفه	 گاهی	 است.	 زمينه	ساز]28[	
تشديدکننده]29[	است	
مؤلفه	 گاهی	 و	
مستعدکننده	

يا	
خطر]30[	 مؤلفه	

نهايت	 در	 يا	 است.	
تامه]31[	 علت	 می	گويند	

کرد،	 تعريف	 بايد	 است.	
کدام	 خاص،	 ژن	 يك	 داشتن	
گفته	 زمانی	 اتيولوژی	 است؟	
زياد	 را	 عامل	 اگر	 که	 می	شود	
به	 شود.	 زياد	 هم	 معلول	 کرديد،	
طور	مثال	اگر	سيگار	زياد	کشيده	
اگر	 ايجاد	می	شود.	 شود،	سرطان	
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غريزی	 که	 ارادی	 رفتارهای	 و	 زيادند	
غذاخوردن	 مثال	 طور	 به	 نيستند.	
رفتاری	غريزی	است،	اما	آداب	و	اصول	
يعنی	 است.	 ارادی	 رفتاری	 غذاخوردن	
پايه	يك	رفتار	غريزی	است	و	بر	اين	
پايه	يك	اصل	نهادی	بنا	شده	است.	

ساير	 با	 انسان	 رفتارهای	 اساس	
موجوداتی	که	پايين	تر	از	انسان	هستند	
به	خصوص	با	پستانداران	چندان	تفاوتی	
در	رفتارهای	غريزی	ندارد.	قست	هايی	
رفتار	 کنترل	کننده	 که	 هم	 مغز	 از	
يعنی	 دارند.	 تقريبًا	همه	 را	هم	 هستند	

شد	 کم	 معلول	 و	 کرديد	 کم	 را	 عامل	
اگر	 می	شود.	 اطالق	 اتيولوژی	 هم	 باز	
حذف	 معلول	 و	 کرديد	 حذف	 را	 عامل	
حدود	 در	 است.	 اتيولوژی	 هم	 باز	 شد،	
علت	 سيگار	 نمی	گفتند	 قبل	 دهه	 سه	
»ريسك	 می	گفتند	 بلکه	 است	 سرطان	
االن	 ولی	 است.	 سرطان	 فاکتور«	
در	 است.	 سرطان	 »اتيولوژی«	 ديدند	
زمينه	ژن	ها	هم	همين	طور	است	مثاًل	
و	 انکيلوزان]32[	 اسپونديليت	 بيماری	
ژن HLA�B27		را	در	نظر	بگيريد.	
در	اين	بيماری	ستون	مهره	بيمار	سفت	
 HLA�B27 ژن	 می	گويند	 می	شود،	
ولی	 است	 مستعدکننده	 فاکتور	 يك	

اتيولوژی	نيست.	

مطالعه نوروبيولوژيك رفتارها
از	 رفتار	 تعريف	 صحرایی:	 دکتر   
منظر	نوروبيولوژيك]33[	عبارت	است	از	
هر	نوع	حرکتی	که	در	موجود	زنده	ديده	
می	شود.	بنابراين	در	موجودات	پيشرفته	
مثل	انسان	رفتار	عبارت	است	از	انقباض	
به	 را	 که	حرکات	 و	شل	شدن	عضالت	
دنبال	دارد	و	حرکت	هم	به	دنبالش	رفتار	
ناميده	می	شود.	اگر	بخواهيم	بگوييم	که	
در	 عضالت	 شل	شدن	 و	 انقباض	 اين	
کجا	جمع	می	شود،	آن	وقت	است	که	از	
نظر	علوم	شناختی	دو	نوع	رفتار	داريم:	
رفتارهای	غريزی	يا	غيرارادی	که	خيلی	

انسان،	 در	 غريزی	 رفتار	 کنترل	 مراکز	
موش،	ميمون،	گربه	و	مانند	آن	يکسان	
مطالعات	 وقتی	 دليل	 همين	 به	 هستند.	
در	باب	اين	رفتارها	انجام	می	دهيم،	به	
به	 حيوان	 از	 را	 نتايج	 می	توان	 سرعت	
در	 ماده	 فالن	 مثال	 داد.	 تعميم	 انسان	
مغز	باعث	کاهش	اشتها	می	شود،	چون	
طبق	مطالعات	در	موش	اين	طور	ديده	
به	عنوان	 البته	مطالعاتی	که	 شده	است.	
انجام	 انسان	 در	 تحقيقاتی	 مطالعات	
به	 نسبت	 متفاوتی	 روش	های	 می	شود	
انجام	شده	روی	موش	ها	دارد.	 مطالعات	
می	شود،	 تزريق	 دارو	 و	 ماده	 موش	 در	
کار	انجام	می	شود،	بعد	موش	را	بيهوش	
ولی	 می	کشند.	 بيرون	 را	 مغزش	 کرده،	
در	مورد	انسان	نمی	توان	اين	کار	را	کرد.	
چيـزی	کـه	در	انسـان	و	حيوان	مشـابه	
نيسـت	آن	اصـول	و	قواعدی	اسـت	که	
در	ايـن	رفتارهـا		قـرار	داده	می	شـود.	
جايگاهـی	که	در	دسـتگاه	عصبی	برای	
کنتـرل	ايـن	رفتارهـا	وجـود	دارد،	برای	
رفتارهـای	غريـزی	در	انسـان	و	حيوان	
و	 انقبـاض	 ايـن	 مرکـز	 اسـت،	 شـبيه	
شل	شـدن	عضـالت	در	سيسـتم	عصبی	
اسـت،	حتی	در	حيوانـات	بعضی	رفتارها	
پيشـرفته	تر	و	قوی	تـر	از	انسـان		اسـت.	
در	حالی	کـه	وقتی	به	انسـان	می	رسـيم	
می	بينيـم	يك	تفاوت	عمده	در	دسـتگاه	
فاصلـه	 کـه	 می	شـود	 ايجـاد	 عصبـی	
فوق	العـاده	زيـاد	می	شـود.	اين	قسـمت	
همانجايـی	اسـت	که	می	گوييـم	از	نظر	
نوروبيولوژيـك	انسـان	بـا	يـك	حيـوان	
ايـن	 دارد.	 متفاوتـی	 جايـگاه	 ديگـر	
بخش	قشـر	مـخ]34[	اسـت.	قشـر	مخ	
در	انسـان	چيـن	و	چروک	هـای	بسـيار	
زيـادی	دارد.	يـك	اليـه	بسـيار	نـازک	
درحـد	چنـد	ميليمتـر	اسـت	و	مملـو	از	
نکتـه	 اسـت.	 خاکسـتری	 سـلول	های	
ايـن	اسـت	کـه	در	مـوش	همين	قشـر	
مخ	هسـت	اما	سـطح	قشـر	مخ	انسـان	
يـك	متـر	مربـع	اسـت.	اگـر	نزديکرين	
حيـوان	بـه	انسـان	را	از	نظـر	ژنتيکـی	
شـامپانزه	بدانيـم،	سـطح	قشـر	مخـش	
نزديـك	بـه 2Cm 36 اسـت.	پـس	
يك	توسـعه	بسـيار	وسـيعی	روی	قشـر	

در بیماری آلزایمر که هیپوکامپ 
کوچک می شود، تمام کارهایش 

به هم می ریزد. چون سّد 
هیپوکامپ برداشته می شود و 

تمام خاطرات قبلی که در قشر 
است و دیگر ربطی به هیپوکامپ 
ندارد با جزئیات بسیار دقیق به 
یاد فرد می آید. افراد آلزایمری 
گذشته را بسیار خوب به یاد 
می آورند ولی زمان نزدیک را 

فراموش می کنند
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مـخ	انسـان	صـورت	گرفتـه	اسـت	کـه	
او	را	از	موجـودات	ديگـر	کامـال	متمايـز	

می	کنـد.	

نواحی مغز و رفتارها
مختص	 مخ،	 قشر	 نواحی	 از	 بعضی	
کارهايی	است	که	در	ما	و	موش	مشابه	
پس	سری]35[	 قشر	 آن	 به	 که	 است	
می	گويند		که	شامل	قشر	بينايی	است.	
در	عقاب	حتی	اين	قشر	خيلی	بهتر	از	ما	
کار	می	کند.	قشر	مربوط	به	حس	المسه	
در	بعضی	حيوانات	مثل	موش	فوق	العاده	
قوی	تر	از	انسان	است.	همه	بخشی	برای	
شناخت	 انسان	 در	 داريم.	 احساس]36[	
بيش	از	همه	توسط	بينايی	و	در	درجه	بعد	
می	گيرد.	 صورت	 شنوايی	 حس	 توسط	
در	 هستند.	 ضعيف	 بسيار	 حس	ها	 بقيه	
سبيل	ها	 وسيله	 به	 شناخت	 موش	ها	
را	 بينی	اش	 اگر	 يعنی	 است.	 بويايی	 و	
محيط	 در	 چيز	 هيچ	 ديگر	 کنيم	 کيپ	
دانه	های	 از	 کدام	 هر	 نمی	شناسد.	چون	
در	 مخ	 قشر	 از	 وسيعی	 سطح	 با	 سبيل	
عصبی]37[	 رشته	های	 و	 است	 ارتباط	
زيادی	را	به	فعاليت	وامی	دارد،	در	نتيجه	
بسيار	راحت	با	ماليدن	سبيل	هايشان	به	
را	می	شناسند.	 يکديگر	 بوکردن،	 يا	 هم	
به	همين	دليل	اگر	حيوان	را	به	محيط	
جديدی	ببريد،	حيوان	تکان	نمی	خورد.	

انسان	 مختص	 پيش	پيشانی]38[	 قشر	
است	و	اگر	در	حيوانات	هم	باشد	بسيار	
هيچ	 تقريبًا	 ناحيه	 اين	 است.	 ابتدايی	
دليلش	 نيست.	 شناخته	شده	 چيزش	
چندان	 که	 در	موش	 که	 است	 اين	 هم	
با	 مربع	 ميلی	متر	 هر	 نيست	 پيشرفته	
عملکرد	 نظر	 از	 کنارش	 مربع	 ميلی	متر	
در	پاسخ	دهی	کاماًل	متفاوت	است.	يعنی	
اين	 در	 بگوييم	 می	خواهيم	 که	 زمانی	
بگوييم	 دقيقًا	 بايد	 کرده	ايم	 کار	 ناحيه	
در	کدام	قسمتش.	در	هر	قسمت	ساختار	
سلولی]39[،	انقباض	سلولی]40[،	ارتباط	
سلول	ها	با	هم	و	در	نتيجه	عملکرد]41[	

سلول	ها	تفاوت	است.	
ناحيـه	ديگـر	که	مختص	انسـان	اسـت	
نرمـه	آهيانه]42[	اسـت.	جايی	اسـت	که	
باعث	می	شـود	انيشـتين	با	بقيه	متفاوت	

باشـد.	در	انيشـتن	يك	قسـمت	در	اين	
لوب	بيشـتر	از	سـاير	افراد	نرمال	جامعه	

بود.	سيسـتم	ليمبيـك]43[	هم	در	
مشـترک	 حيـوان	 و	 انسـان	
اسـت	و	شـامل	جايـی	اسـت	

غريـزی	 سـاختارهای	 کـه	
جمع	بنـدی	می	شـوند،	مثل	
خشـم،	تغذيـه	و	رفتارهـای	
جنسـی،	نوشـيدن	آب،	ترس	

و	اضطـراب.	مهم	ترين	
جايـی	کـه	اين	بخش	
را	از	نظر	دسـتوردهی	
آميگـدال]44[	 دارد،	
اسـت	و	مهم	تريـن	
نظـر	 از	 کـه	 جايـی	

می	کنـد،	 کار	 اجرايـی	
	]45 تاالمـوس] هيپو
اسـت.	اسـاس	رفتارها	
بـا	 مـا	 ارتباطـات	 و	
سيستم	عصبــی	بـــه	

آميگـدال	 و	 هيپوتاالمـــوس	
ارتبـــاطات	 آميگــدال	 برمی	گـردد.	
وسـيعی	هم	بـا	هيپوتاالمـوس	و	هم	با	

دارد.	 هيپوکامـپ]46[	
تمام	 که	 است	 جايی	 هيپوکامپ	
رخدادهای	محيطی	در	آنجا	کدگذاری	
و	ذخيره	و	بعد	به	حافظه	بلندمدت	برای	
ما	تبديل	می	شود.	به	همين	دليل	هيچ	
اما	 نمی	رود.	 کس	 هيچ	 خاطر	 از	 چيز	
قدرت	به	خاطرآوردن	در	افراد	متفاوت	
زمينه	 در	 معمواًل	 که	 کاری	 است.	
است	 اين	 می	دهند	 انجام	 يادگيری	
دومی	 موضوع	 با	 را	 مهم	 موضوع	 که	
می	گويند	 مثال	 می	کنند.	 مرتبط]47[	
موضوعی	صحبت	 مورد	 در	 که	 زمانی	
می	کردی	در	کنار	پنجره	قدم	می	زدی	
پنجره	قدم	 کنار	 در	 پس	هر	وقت	که	
ياد	 به	 را	 موضوع	 آن	 جزئيات	 زدی	
می	آوری.	دليل	تداعی	معانی	اين	است	
که	هيپوکامپ	بعضی	از	مسائل	را	بهتر	
به	ياد	می	آورد	و	بعضی	را	دشوارتر.	اگر	
وضعيت	 تمام	 بيفتد	 کار	 از	 هيپوکامپ	
حافظه	فرد	خراب	می	شود.	در	بيماری	
آلزايمر	که	هيپوکامپ	کوچك	می	شود،	
چون	 می	ريزد.	 هم	 به	 کارهايش	 تمام	

برداشته	 هيپوکامپ	 سّد	
خاطرات	 تمام	 و	 می	شود	
و	 است	 قشر	 در	 که	 قبلی	
ندارد	 هيپوکامپ	 به	 ربطی	 ديگر	
با	جزئيات	بسيار	دقيق	به	ياد	فرد	
را	 گذشته	 آلزايمری	 افراد	 می	آيد.	
بسيار	خوب	به	ياد	می	آورند	ولی	زمان	
چون	 می	کنند	 فراموش	 را	 نزديك	
اثر	 نيست.	هيپوکامپ	يك	 هيپوکامپ	
مهاری	هم	روی	کورتکس	دارد	و	اجازه	
نمی	دهد	که	هرچه	در	آن	است،	بيرون	
آيد	چون	اين	اثر	برداشته	می	شود	در	کار	

کورتکس	اختالل	می	شود.	

حافظه و قرشهای ارتباطی: 
ايـن	نواحـی	جايـی	اسـت	کـه	ارتباط	
و	 شـنوايی	 و	 بينايـی	 حـس	 بيـن	
می	شـود	 برقـرار	 حرکـت	 و	 بويايـی	
گفتـه	 ارتباطـی	 قشـر	 اصطالحـًا	 و	
مـا	 بـه	 ارتباطـی	 قشـرهای	 می	شـد.	
کمـك	می	کننـد	تـا	بتوانيـم	در	مـورد	
مختلـف	 جنبه	هـای	 از	 موضـوع	 يـك	
صحبـت	بکنيـم.	ايـن	اظهـار	نظـر	مـا	
در	مـورد	يك	موضوع	بسـته	به	اسـاس	
آن	 مـورد	 در	 مـا	 خاطـرات	 و	 پايـه	 و	
موضـوع	دارد	کـه	در	اين	قشـر	ارتباطی	
ذخيـره	شده	اسـت.	در	نتيجه	مـا	توانايی	
ايـن	را	داريم	کـه	تمـام	ورودی	هايی	را	
کـه	بـه	صـورت	حافظـه	نقـاط	مختلف	
بسـيج	 اسـت،	 شـده	 ذخيـره	 مغزمـان	
توانايـی	کمتـری	 کنيـم.	يـك	مـوش	
دارد،	چـون	ايـن	قسـمت	در	او	کوچکتر	
اسـت،	فلـذا	اگـر	بخواهيـد	مـوش	را	به	
دام	بيندازيـد	اگـر	بـار	اول	فـرار	کرد	بار	
دوم	نمی	توانيـد	از	آن	دام	اسـتفاده	کنيد	
چـون	بـوی	آن	دسـتگاه	در	حافظه	اش	
ذخيـره	شده	اسـت	امـا	اگـر	دسـتگاه	يا	
بـوی	داخـل	آن	را	عوض	کنيـد	باز	هم	

می	توانيـد	ايـن	کار	را	بکنيـد.	
حيوانـات	شـکارچی،	خـود	را	بـا	محيط	
يك	رنـگ	می	کننـد	تـا	ورودی	بينايـی	
اشـتباه	کنـد.	در	جهـت	بـاد	نمی	رونـد	
فعـال	 شـکار	 بويايـی	 سيسـتم	 تـا	
نشـود.	پـس	قشـر	مـخ	می	توانـد	تمـام	
آنچـه	را	کـه	مـا	می	خواهيـم	در	خـود	
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عملکـرد	 اسـاس	 ايـن	 اگـر	 قراردهـد.	
قشـر	مـخ	انسـان	اسـت،	بينايـی	چقدر	
ايـن	قشـر	را	تحريـك	می	کنـد؟	اگر	ما	
الکترودهايـی	را	بـه	سـر	وصـل	کنيم	و	
نـوار	مغـز	بگيريـم،	هنگامـی	کـه	فـرد	
چشـمش	بـاز	اسـت،	فرکانـس	امـواج	
توليـد	شـده	در	مغـز	25	تـا	اسـت.	اگـر	
چشـم	را	ببنـدد،	12	تـا	می	شـود.	يعنی	
نصـف	تحريـك	مغز	مـا	توسـط	بينايی	
حـواس	 بقيـه	 ديگـر	 نصـف	 و	 اسـت	

هسـتند.	

ارزش اقتصادی محرکهای حواس: 
حس	هايـی	که	در	درجـه	دوم	قرار	دارند،	
در	درجـه	اول	از	نظـر	اقتصـادی	قـرار	
دارنـد.	سيسـتم	بويايی	مـا	خيلی	ضعيف	
اسـت	امـا	اگر	آنفوالنـزا	بگيريـم	از	هيچ	
غذايـی	لـذت	نمی	بريـم.	همچنيـن	اگر	
بـا	جنـس	مخالـف	روبـرو	شـويم،	اگر	با	

فاصله	باشـد	سيسـتم	بويايی	ضعيف	
اسـت	و	کاری	نمی	کنـد	

امـا	اگـر	فاصلـه	کم	
بـــدن	 باشــد	
مـا	مـــاده	ای	
بــــه	اســــم	

ترشح	 فرومون]48[	
می	کنـد	کـه	ايـن	مـاده	

در	عـرق	و	ادرار	مـا	هـم	هسـت.	ايـن	
فرومـون	در	لبـاس	می	مانـد	و	اثـر	خـود	
را	می	گـذارد.	در	ادکلـن	زنانـه،	فرومـون	
فرومـون	 مردانـه،	 اودکلـن	 در	 و	 زنانـه	
صـورت	 در	 کـه	 می	ريزنـد	 مردانـه	
اسـتفاده،	جنـس	مخالـف	را	بـه	دنبـال	
خـود	می	کشـد.	در	مطالعـه	ای	در	آمريکا	
بـه	تعـدادی	از	دانشـجويان	کالـج	بليـط	
مسـابقه	بسـکتبال	مجانی	دادنـد.	لباس	
زيـر	چنـد	خانـم	و	آقـا	را	برداشـته	و	بـه	
صندلی	هـا	ماليدنـد.	به	افراد	گفتند	شـما	
آزاد	هسـتيد	روی	هـر	صندلـی	بنشـنيد.	
ديـده	شـد	خانم	هـا	روی	صندلی	هايـی	
نشسـتند	کـه	لبـاس	آقايـان	را	ماليدنـد	
و	برعکـس.	سيسـتم	بويايی	مـا	ضعيف	
اسـت	اما	در	بحـث	اقتصادی	بـه	عنوان	
اصـل	اول	عمـل	می	کنـد.	بـه	هميـن	
نقـش	 از	 گزارشـی	 ارسـال	 بـا	 دليـل	

فرومونهـا	بـه	مراجـع	در	باب	اسـتفاده	از	
فرومونهـا	در	عطـر	اسـتفتاء	کرديـم.

شیوه تأثیرگذاری فرومونها:
نمی	گذارد	 اثر	 مغز	 در	 فرومون	ها	 	
در	 دارد.	 اثر	 بويايی	 سيستم	 روی	 و	
داريم:	 بويايی	 سيستم	 دو	 حيوانات	
ديگری	 و	 غذا	 يافت	 مخصوص	 يکی	
مخصوص	جفت	يابی	است.	اين	سيستم	
حساس	به	فرومون	است.	در	انسان	اين	
تبديل	 و	کال	 است	 سيستم	حذف	شده	
و	 است	 شده	 بويايی	 اپی	تليوم]49[	 به	
می	گذارند.	 اثر	 همانجا	 هم	 فرومون	ها	
شد،	 وارد	 بويايی	 سيستم	 وقتی	 اما	
تنها	 دارد.	 ارتباط	 مخ	 قشر	 به	 مستقيمًا	

مرتبط	 قشر	 به	 مستقيما	 که	 سيستمی	
است	بويايی	است،	اما	ارتباطی	مستقيم	
و	غيرمستقيم	هم	با	آميگدال	دارد.	يعنی	
جايی	که	واکنش	های	جنسی	را	کنترل	
با	 هم	 غيرمستقيم	 ارتباط	 يك	 می	کند.	
هيپوکامپ	دارد.	پس	يك	حافظه	بويايی	
هم	در	ما	ايجاد	می	شود.	حافظه	بويايی	
و	 می	شود	 ايجاد	 هيپوکامپ	 در	 مجرد	
آميگدال	 در	 هيجانی	 بويايی	 حافظه	
که	 است	 اين	 نتيجه	 می	شود.	 ايجاد	
از	اين	عطر	خوشم	می	آيد	و	 مثاًل	من	
در	 که	 وقتی	 اما	 نمی	خواهم	 را	 ديگری	
که	 می	بينيد	 می	کنيد،	 بررسی	 آميگدال	

جزء	هيجانی	آنجا	قرار	می	گيرد.	
وقتـی	فرومـون	يك	مـوش	نـر	را	برای	
می	کنيـد]50[،	 معرفـی	 مـاده	 مـوش	
ضربـان	قلبـش	تـا	50%	باال	مـی	رود،	
فشـار	خون	و	تنفسـش	تغييـر	می	کند	و	
حرکاتـش	به	شـدت	بـاال	مـی	رود.	دقيقًا	
همـان	چيـزی	که	در	مـورد	انسـان	هم	
داريـم.	در	مطالعه	ای	کـه	خودمان	انجام	
داديـم،	بـه	تعـدادی	بچـه	بازيگـوش	در	
مهـد	کودکی	لباسـی	داده	شـد،	که	يك	
شـب	به	تـن	مادرانشـان	بود.	ديده	شـد	
کـه	بسـيار	آرام	شـدند	چـون	سيسـتم	
تکميـل	 هنـوز	 بچه	هـا	 در	 مـخ	 قشـر	
نشـده	و	سيسـتم	بوبايی	شـان	فوق	العاده	
قـوی	اسـت.	شـناخت	بچه	هـا	بيشـر	از	
طريـق	بويايـی	اسـت.	بـه	هميـن	دليل	
بيشـتر	گريـه	 وقتـی	سـرما	می	خورنـد	
می	کننـد،	چـون	محيط	را	نمی	شناسـند.	
در	موش	هم	همين	سيسـتم	اسـت	ولی	
قشـر	مخ	خيلـی	کوچك	اسـت.	ولی	
بويايـی	 ناحيـه	 نسـبت	
بزرگتـر	 مـوش	 در	
اسـت.		هرچـه	
يـك	 نسـبت	
به	کل	 سيسـتم	
سيسـتم	بيشتر	باشد	
نشـاندهنده	کارايی	بيشتر	

آن	سيسـتم	اسـت.	

سیستم  لیمبیک: 
قشـر	مـخ	در	تفکـر،	محاسـبات	تکلم	،	
نوشـتن	و	خوانـدن	و	اعمـال	برتر	خيلی	
دخيـل	اسـت.	در	انسـان	نظـم	بـا	تفکر	
را	 موش	هـا	 می	توانيـم	 اسـت.	 همـراه	
تنـگ	 راهرويـی	 از	 تـا	 کنيـم	 مجبـور	
رد	شـوند	امـا	بـه	خاطـر	آن	اسـت	کـه	
انتهـای	راهرو	غـذا	وجـود	دارد	و	راهرو	
هـم	تنـگ	اسـت	در	نتيجه	پشـت	سـر	
کار	 تمـام	 انسـان	 در	 می	رونـد.	 هـم	
ليمبيـك	تحـت	کنتـرل	قشـر	ارتباطی	
مغـز	اسـت.	يعنـی	جايـی	از	ليمبيـك	
نتوانـد	 مـخ	 قشـر	 کـه	 نـدارد	 وجـود	
مهـار	 ايـن	 کنـد.	هـرگاه	 مهـار	 را	 آن	
برداشـته	شـود	انسـان	تبديل	به	حيوان	
می	دهـد،	 نشـان	 آزمايشـات	 می	شـود.	

 اگر ما الکترودهایی را به سر 
وصل کنیم و نوار مغز بگیریم، 
هنگامی که فرد چشمش باز 
است، فرکانس امواج تولید 
شده در مغز 25 تا است. 
اگر چشم را ببندد، 12 تا 

می شود. یعنی نصف تحریک 
مغز ما توسط بینایی است 
و نصف دیگر بقیه حواس 

هستند. 



257

جنايـت	 ماننـد	 اعمالـی	 کـه	 افـرادی	
انجـام	می	دهنـد،	محـل	ارتبـاط	آن	کار	
در	سيسـتم	ليمبيـك	بـا	قشـر	مغزشـان	

اسـت.	 پاره	شـده	
ليمبيـك	 از	 قسـمتی	 رمضـان	 مـاه	 در	
و	 گرسـنگی	 حـس	 بـه	 مربـوط	 کـه	
قشـر	 کنتـرل	 تحـت	 اسـت	 تشـنگی	
غـذا	 از	 مانـع	 و	 می	گيـرد	 قـرار	 مغـز	
خـوردن	می	شـود.	چـون	شـناخت	پيـدا	
مـا	 و	 اسـت	 رمضـان	 مـاه	 کـه	 کـرده	
بخوريـم.	 نبايـد	 پـس	 مسـلمانيم	 هـم	
ايـن	شـناخت	در	قشـر	مـخ	ايجاد	شـده	
اسـت	يعنی	سـيناپس	ها]51[	و	ارتباطات	
سـلول	ها	تغييـر	کـرده	و	سـلول	ها	تغيير	
شـکل	پيـدا	کرده	انـد.	در	نتيجـه	هـرگاه	
کـه	می	گوينـد	مـاه	رمضـان،	قشـر	مخ	
را	مهـار	مـی	کنـد.	سيسـتم	 ليمبيـك	

لمبيـك	بقـای	مـا	و	بقای	
را	 مـا	 نسـل	

تضميـن	

اگـر	 می	کنـد.	
مـا	تـرس،	خشـم	يـا	رفتـار	
مادرانـه	داريـم	به	خاطر	همين	سيسـتم		
اسـت.	اعمال	جنسـی	در	حيـوان	به	طور	
انجـام	مـی	شـود،	ولـی	در	 ناخـودآگاه	

دارد.	 يادگيـری	 بـه	 نيـاز	 انسـان	

اسرتس و متیالسیون 
هیستون]52[: 

همه	ما	سيسـتم	ژنتيك	مشـابه	را	داريم،	
امـا	چـرا	هرکس	بـه	جايـی	متفـاوت	از	
بقيـه	می	رسـد؟	همه	اين	ژنهـا	هم	توان	
بيان	دارند،	اما	شـرايط	بـرای	بيان	ژن	ها	
در	همـه	مـا	يکسـان	نيسـت.	بـه	همين	
دليـل	اگـر	دو	نفـر	دو	قلـوی	يکسـان	
تـك	تخمکـی	داشـته	باشـيم	يـك	نفر	
با	تغذيه	مناسـب	باشـد	و	ديگـر	پروتئين	
کمتـری	دريافـت	کند	بعـد	از	مدتی	اين	
دو	از	نظـر	رشـدی	بـا	هم	يکی	نيسـتند.	
از	نظـر	فعاليـت	مغـزی	و	پاسـخگويی	
هـم	يکـی	نيسـتند.	مشـخص	شـده	که	
بسـياری	از	ژن	هـا	بيانشـان	تحـت	تأثير	

عوامـل	محيطی	اسـت.	

در	کنـار	سـاختمان	DNA	پروتئينـی	
بـه	نام	هيسـتون	وجـود	دارد	که	اسـاس	
اسـت،	 	DNA سـاختمان	 نگهـداری	
	DNA		نگهدارنـده	و	کننـده	متراکـم
اسـت.	اين	هيسـتون	چهار	بخـش	دارد.	
هيستون	شـماره	4	از	طرفی	ساختمانش	
با	DNA	مرتبط	اسـت	و	از	طرف	ديگر	
بـا	بيـرون	مرتبـط	اسـت	و	بيـرون	زده	
اسـت.	هيسـتون	شـماره	3	بهتريـن	جـا	
بـرای	ايـن	اسـت	کـه	عوامـل		محيطی	
عوامـل	 مجموعـه	 کننـد.	 اثـر	 بتواننـد	
محيطـی	را	اسـترس]53[	می	ناميـم،	نه	
بـه	معنـای	فشـار	روانـی	بلکـه	از	نظـر	
بيولوژيکـی.	اگـر	قنـد	خـون	افـت	کنـد	
اسـترس	اسـت.	اما	هنگامی	کـه	ما	واژه	

بـکار	 را	 منظـور	اسـترس	 می	بريـم	

همـان	تغييرات	شـديد	درونـی	و	بيرونی	
ست.	 ا

اسـترس	اولين	جايی	را	کـه	تحت	تأثير	
قـرار	می	دهـد	دسـتگاه	عصبـی	اسـت.	
دسـتگاه	عصبـی	پاسـخ	های	هورمونـی	
می	کنـد.	 هماهنــــگ	 را	 عصبـی	 و	
اسـترس	 ايـن	 در	 پاسـخ	 مهم	تريـن	
کورتيـزول]54[	 هورمـون	 افزايـش	
بـه	 اگـر	 کورتيـزول	 هورمـون	 اسـت.	
طـور	موقـت	باال	رود	بعـد	از	چند	لحظه	
پاييـن	می	آيـد،	چـون	ايـن	بـرای	بدن	
هشـدار	اسـت،	اگر	باال	بمانـد	خطرناک	
ايـن	 از	 اگـر	مـا	در	طـول	روز	 اسـت.	
اسـترس	ها	بـه	بدنمـان	وارد	شـود،	بعد	
از	چنـد	روز	سـطح	کورتيـزول	خونمان	
بـاال	رفتـه	و	همانجـا	ثابـت	می	مانـد.	
ايـن	هورمـون	ريتـم	شـبانه	روزی	دارد،	
بـه	گونـه	ای	کـه	در	شـب	ها	کـم	و	در	
اوايـل	صبـح	زياد	اسـت.	اگـر	هورمون	
کورتيـزول	باال	رود	حساسـيت	سيسـتم	
را	تغييـر	می	دهـد.	مهم	تريـن	کاری	که	
کورتيـزول	در	سيسـتم	عصبـی	انجـام	
اسـت.	 هيسـتون	 روی	 اثـر	 می	دهـد،	

ايـن	هورمـون	يـك	واحـد	متيـل	بـه	
می	کنـد	 اضافـه	 	3 شـماره	 هيسـتون	
متيالسـيون]55[	 اصطالحـًا	 کـه	
	CH3	واحد	متيـل	گوينـد.	هيسـتون
دليـل	 بـه	 هيسـتون	 پـس	 اسـت.	
ايـن	واحـد	بـه	جـای	يـك	سـاختمان	
متقـارن،	تغييـر	شـکل	پيـدا	می	کنـد.	
کـه	 می	شـود	 باعـث	 تغييـر	 هميـن	
ديگـر	بـار	دوم	هيسـتون	داخـل	رفتـه	
و	خـود	DNA	متيلـه	می	شـود.	ايـن	
ميتالسـيون	باعـث	می	شـود	کـه	ژن	
فعاليت	شـديدتر	داشـته	باشـد	يا	اصاًل	
فعاليـت	نکند.	خاموش	و	روشـن	بودن	
ژن	را	طوالنی	تـر	می	کنـد،	يعنـی	بيان	
ژن	متفـاوت	می	شـود.	اگـر	ايـن	اتفاق	
واکنـش	 کـه	 می	شـود	 گفتـه	 بيفتـد	
اسـت.	 افتـاده	 اتفـاق	 اپی	ژنتيکـی	
نکـرده	 تغييـر	 ژن	 حالـت	 ايـن	 در	
کـرده	 فـرق	 بيانـش	 امـا	 اسـت	
اسـت.	ايـن	کار	در	همه	سـلول	ها	
انجـام	می	شـود،	اما	در	سـلول	های	
جنسـی	چـون	ترميـم]56[	خيلـی	
زيـاد	اسـت	کمتـر	اتفـاق	می	افتـد.	

حــاوی	 	DNA متيالســيون	 اگــر	
ــرور	 ــه	م ــد	ب ــاق	بيفت ــتون،	اتف هيس
ــك	 ــردد.	ي ــخت	برمی	گ ــی	س و	خيل
ــل	 ــی]57[	مث ــوک	روانی-اجتماع ش
يــك	شــوک	اقتصــادی	می	توانــد	
ــيون	در	 ــاد	متيالس ــا	ايج ــا	مدت	ه ت
مولکولــی	 اســاس	 بکنــد.	 	DNA
اينکــه		 از	 اســت	 عبــارت	 پيــری	
نکنــد.	 کار	 خــوب	 ميتوکنــدری	
ــدری	 ــا	را	ميتوکن ــلولی	م ــوخت	س س
ــرای	 ــدری	ب ــد.	ميتوکن ــن	می	کن تأمي
ــن	دارد.	 ــه	پروتئي ــاز	ب ــردن	ني کار	ک
	DNA	و	ــلول ــا	را	س ــن	پروتئينه اي
ــا	مشــکل	 ــدری	می	ســازند.	ام ميتوکن
اســت	 ايــن	 ميتوکنــدری	 	DNA
نتيجــه	 در	 نــدارد.	 هيســتون	 کــه	
شــديدتر	 آســيب	های	 معــرض	 در	
ــترس	 ــل	اس ــك	مث ــل	اپی	ژنتي عوام
قرارمی	گيــرد.	پــس	اگــر	ايــن	ســلول	
ــص	 ــدری	ناق ــود	ميتوکن ــيم	ش تقس
دارد.	از	طرفــی	خــود	ميتوکنــدری	
و	 نمی	کنــد	 کار	 خــوب	 ســلول	
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می	کنــد.	
بــه	هميــن	دليل	اســت	کــه	فــرد	دچار	
افســردگی	يــا	اعتيــاد	يــا	ديگــر	مــوارد	
ــرک	 ــای	ت ــود.	در	کمپ	ه ــوء	می	ش س
اعتيــاد	تحــت	پوشــش	کنگره	شــصت،	
ــه	 ــن	اســت	ک ــد	اي ــه	می	کنن کاری	ک
شــناخت	را	نســبت	بــه	محيــط	اطراف	
تغييــر	می	دهنــد.	در	ايــن	کنگــره	فــرد	
را	بــه	تنهايــی	نمی	پذيرنــد،	بلکــه	
بايــد	بــا	خانــواده	همــراه	باشــد.	اصــل	
ــدن،	روان	 ــث	ب ــره	مثل ــن	کنگ کار	اي
ــن	 ــه	اي ــاد	ب ــت.	اعتي ــناخت	اس و	ش
ــد	 ــود	می	آي ــه	وج ــل	ب دلي
ــناخت	 ــه	ش ک

درنتيجــه	ATP	خــوب	نمی	ســازد.	
در	نتيجــه		ســلول	دچــار	خســتگی]58[	
ــتگی	 ــرفته	خس ــه	پيش ــود.	مرحل می	ش
زمانــی	 پيــری	 اســت.	 پيــری]59[	
کورتيــزول	 کــه	 می	افتــد	 اتفــاق	
پاييــن	نيايــد،	در	طــول	زمــان	ممکــن	
ــری	 ــا	پي ــرای	م ــار	ب ــا	ب ــت	ده	ه اس
ــری	 ــه	منظــور	از	پي ــد،	البت ــاق	بيفت اتف

ــت.	 ــو	نيس ــگ	م ــر	رن تغيي
ــاق	 ــر	اتف ــری	ديرت ــا	پي ــم	ت ــه	کني چ
داروهــا	 از	 می	توانيــم	 اول	 بيفتــد؟	
ــای	 ــته	دوم	کاره ــم.	دس ــتفاده	کني اس
روان	شــناختی	و	دســته	ســوم	کارهــای	
شــناختی	اســت.	ايــن	مــورد	در	انســان	
ــد	 ــت.	باي ــه	اس ــر	از	بقي ــيار	مهم	ت بس
تــالش	کنيــم	شــناختمان	را	از	محيــط	
تغييــر	دهيــم.	اســترس	ايجــاد	
پــاداش	 نقـــــص	

و	 می	کنــد	 تغييــر	 محيــط	 از	 فــرد	
محيــط	را	محيطــی	می	بينــد		کــه	

نفــس	را	تنــگ	می	کنــد.	
عمــده	عوامــل	ايجاد	اســترس	در	کشــور	
صدا	و	ســيما،	روزنامه	هــا،	موبايل	
و	رفتارهای	اجتماعی	هســتند.	
ــای	 ــا	در	رفتاره م
ــناخت	 اجتماعی	ش
ســمت	 ايــن	 بــه	 را	
ــد	 ــك	باش ــرد	ت ــر		ف ــه	اگ ــم	ک برده	اي
ــا	 ــه	نمونه	ه ــه	ب ــت،	هميش ــر	اس بهت
جايــزه	می	دهيــم.	آزمايشــها	نشــان	داده	
اســت	کــه	هــر	بــار	موبايــل	زنــگ	مــی	
	خــورد	در	صورتــی	کــه	موبايــل	شــما	در	
ــا	 ــه	1	متــری	باشــد،	بيــن	پنــج	ت فاصل
پانــزده	درصــد،	ميــزان	کورتيــزول	خــون	
بــاال	مــی	رود.	اگــر	روزی	50	بــار	موبايل	
زنــگ	بخــورد،	معنايــش	ايــن	اســت	که	
ــد	 ــن	ح ــکند.	در	اي ــرد	بش ــی	از	ف اندام
اســترس	دارد.	موبايــل	عامــل	مهــم	
ــره	و	 ــت،	ويب ــناخت	اس ــت	ش در	شکس
ــوی	 ــوج	مايکرووي ــدارد	و	م ــره	ن غيرويب
ــکل	 ــد	مش ــا	می	رس ــت	م ــه	دس ــه	ب ک

ايجــاد	می	کنــد.																																																															

Phenotype ]1[
Caenorhabditis ele� ]2[

gans
Protein ]3[

family Proteins ]4[
yeast ]5[

nature ]6[
sequence ]7[

Compacted ]8[
delete ]9[

Survival ]10[
non survival ]11[

Schizophrenia ]12[
Schizophrenia ]13[

Autism ]14[
Hyperactivity disorder ]15[

Dyslexia ]16[
environment ]17[

Abortion ]18[
deoxyribonucleic acid ]19[

Stop codon ]20[
Mitochondria ]21[

Down Syndrome ]22[
Turner Syndrome ]23[

 ]24 [
Dys t ro �

phin
Ribonucleic acid ]25[

Neurotransmitters ]26[
Carbon based ]27[

Precipitating ]28[
Aggravating factor ]29[

Risk factor ]30[
Etiology ]31[

Ankylosing spondylitis ]32[
Neurobiological ]33[

Cortex ]34[
Occipital cortex ]35[

Sensation ]36[
Neurons ]37[

 Pre frontal cortex ]38[
Cell structure ]39[

Cell contraction ]40[
Function ]41[

Parietal lobe ]42[
Limbic ]43[

 ]4 4 [
Amygda�

la
Hypothalamus ]45[
Hippocampus ]46[

link ]47[
Pheromones ]48[

Epithelium ]49[
introduce ]50[
Synapses ]51[

Histone ]52[
Stress ]53[

Cortisol ]54[
Methylation ]55[

Recovery ]56[
Psychosocial ]57[

Fatigue ]58[
Aging ]59[
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جلسه سوم )9 اسفند 1391(: 

درآمدی بر نظریه های تکامل   
 ]1[

اشاره:
تاریخچه  بر  كوتاه  مروری  با  نوری،  سادات  دكرت 

نظریه های تكاملی، پرسش اصلی را اینگونه بیان كردند كه 

حیات چگونه ایجاد شده و چگونه و چه میزان دستخوش 

تغییرات شده است؟ برخی از دانشمندان در پاسخ به این 

پرسش تشكیل حیات را روندی دارای تغییر دانسته كه 

حیات پیچیده تر از رده های ساده تر حیات به مرور زمان 

»نظریه های  را  پاسخها  از  دسته  این  شكل گرفته است. 

تكاملی« می نامند، زیرا روند تشكیل حیات را روندی 

رو به تكامل تصویر می كنند. نظریه پردازان تكاملی برای 

زیست شناسی،  یافته های  از  خود  نظریه های  تدوین 

بیوشیمی، آناتومی مقایسه ای، طبقه بندی سیستامتیك، 

جنین شناسی، سیتولوژی، سیتوژنتیك استفاده كرده اند. 

می داند  این  را  زیستی  تكامل  اصلی  ایده  ایشان 

نشأت  مشرتك  جّد  یك  از  زمینی  موجودات  متام  كه 

گرفته اند و برای چنین ایده ای پیشینه ای از آراء فالسفه 

برای  علمی  نظریه های  ظهور  تا  باستان  طبیعیون  و 

نظرات  مانند  برمی شامرند.  نوزدهم  قرن  در  تكامل 

امپدوكلس، پلوتینوس، ابراهیم نظام، ابن مسكویه. بونت 

هالر، هاروی، مالپیگی، ولف، بوفون و دیگران كه در 

تاریخ  و  برون زایی  نظریه  پیش ساختگی،  نظریه های 

حیات كه مربوط به دوران جدید غرب است تالش شده 

این نظریه ها همراه با شواهد تجربی ارائه گردد.

رواج نظریه های تكاملی با ارائه نظریه چارلز داروین 

عمومیت یافت، این نظریه از نظرات اراسموس داروین 

در مكانیزم تكامل، نظرات المارك در رده بندی گیاهان و 

جانوران، نظرات اسپنرس در تبدیل از حالت تجانس به 

حالت متایز با ظهور پیچیدگی بیشرت و شایستگی زیادتر 

و نظرات مالتوس در رابطه جمعیت و منابع استفاده 

برگرفنت  و  طبیعی  گزینش  اصل  با  توانست  و  منود 

چهار عامل پیش گفته نظریه ای برای توضیح یافته های 

جغرافیای زیستی، دیرینه شناسی و سنگواره ها سامان 

دهد. رویكرد اصلی در توضیح این یافته ها این است 

كه ثبات حیات از ابتدای خلقت امكان پذیر نیست و 

یافته هایی كه نشان می دهد عمر زمین بیش از میلیونها 

سال است برای تكامل گونه ها می تواند كافی باشد.

اصول نظریه داروین مبتنی بر این سه اصل است:

1. همه جانداران تغییر پذیرند.

انجام  اثر رشایط محیط  تغییر جانداران تحت   .2

می گیرد.

با  )سازش پذیرتر(  شایسته تر  موجودات  حفظ   .3

انتخاب طبیعی صورت می گیرد.

ایده های  تلفیق  با  نئوداروینیسم   1930 دهه  در 

نظریه های  گرفت.  شكل  داروینیسم  با  مندلیسم 

تكاملی در ابتدا بیشرت از شواهد و یافته های جغرافیای 

زیستی و سنگواره ها استفاده می كردند ولی اكنون از 

یافته های زیست شناسی مولكولی و تجزیه ژنتیكی نیز 

بسیار بهره می برند.
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درآمد
  دکتر سادات نوری:	

شـروع	 سـؤال	 يـك	 بـا	 را	 بحـث	
چگونـه	 حيـات	 بـار	 اوليـن	 می	کنـم؟	
شـده	 ايجـاد	 زميـن	 کـره	 روی	 بـر	
مقـدار	 چـه	 سـال	 ميلياردهـا	 طـی	 و	
دسـتخوش	تغييرات	شـده	اسـت؟	فهم	
ايـن	سـؤال	محتـاج	آشـنايی	مقدماتـی	
بـا	بعضـی	علـوم	اسـت،	علومـی	چون	
آناتومـی	 بيوشـيمی،	 زيست	شناسـی،	
مقايسـه	ای،	طبقه	بنـدی	سيسـتماتيك،	
جنين	شناسـی،	سـيتولوژی،	سيتوژنيك،	
مولکولـی	 ژنتيـك	 جمعيـت،	 ژنتيـك	
کلـی	 طـور	 بـه	 ديگـر.	 علـم	 چنـد	 و	
موجـودات	 انـواع	 ايجـاد	 نحـوه	 علـم	
و	چگونگـی	تغييـر	و	تحـول	آنهـا	کـه	
در	کشـور	مـا	بـه	اسـم	تکامـل	معروف	
شـده	اسـت،	مجموعـه	ای	از	اين	علوم	
اسـت.	علم	تکامـل	خود	هنـوز	در	حال	
تکامـل	اسـت	و	بـا	پيشـرفت	علـوم	در	
زمينه	هـای	مختلـف،	تغييـرات	کلـی	و	

می	کنـد.	 پيـدا	 جزئـی	
هـر	 پايـان	 در	 »سـاينس«]2[	 مجلـه	
سـال	فهرسـتی	از	ده	پيشـرفت	علمـی	
عمـده	کـه	در	آن	سـال	به	دسـت	آمده	
رتبـه	 	2005 سـال	 در	 می	کنـد.	 ارائـه	
اول	را	بـه	طـور	مشـترک	بـه	چنديـن	
سـازوکار	 کـه	 کـرد	 اعطـا	 مطالعـه	
تکامـل	را	روشـن	می	کردنـد.	در	سـال	
2005	جدال	هايـی	بـر	نظريـه	آفرينش	
داد.	 رخ	 دانشـمندان	 بيـن	 هوشـمند	
نظريـه	معتقدنـد	کـه	 ايـن	 طرفـداران	
جهـان	 ايـن	 خصوصيـات	 از	 بسـياری	
آن	 از	 پيچيده	تـر	 زنـده	 موجـودات	 و	

هسـتند	کـه	ناشـی	از	رونـد	انتخـاب	
طبيعـی	اسـت،	آنگونـه	کـه	در	نظريـه	
می	گوينـد	 و	 اسـت	 آمـده	 دارويـن	
کـه	حيـات	بايـد	توسـط	يـك	نيـروی	
هوشـمند	 بی	نهايـت	 ماواءالطبيعـه	

طراحـی	شـده	باشـد.	
سـه	بحـث	و	طرحی	که	برای	بررسـی	
سـازوکار	مطـرح	شـد،	عبـارت	اسـت	
ژنتيکـی	 آرايـش	 تعييـن	 يـك،	 از:	
ويـروس	 بازآفرينـی	 دو،	 شـامپانزه؛	
در	 	1918 سـال	 مرگبـار	 آنفوالنـزای	
آزمايشـگاه	و	سـه،	مطالعـه	پرنـدگان	
اروپايـی	کـه	نشـان	می	دادنـد	چگونـه	
دو	جمعيـت	مختلـف	از	يـك	حيـوان،	
مـی	تواننـد	بـه	دو	گونـه	مجـزا	تبديل	
شـوند.	ايـن	انتخـاب	حاصل	ايـن	پيام	
بـرای	مـردم	و	دانشـمندان	اسـت	کـه	
بـرای	 تنهـا	 دانشـمندان	 را	 تکامـل	
عالقـه	شـخصی	مـورد	مطالعـه	قـرار	
نمی	دهنـد	بلکـه	تبعـات	خيلـی	مهمی	
روی	سـالمت	عمومی	و	درک	بشـر	از	
هويـت	انسـان	دارد.	مثـاًل	بـا	مطالعـه	
تغييـرات	بين	ژنوم	انسـان	و	شـامپانزه،	
ممکن	اسـت	بتـوان	بر	ريشـه	ژنتيکی	
بسـياری	از	بيماری	ها	انگشـت	گذاشت	
و	مطالعـه	رفتـار	ويـروس	آنفوالنـزای	
سـال	1918	می	توانـد	بـه	مبـارزه	بـا	
اپيدمـی	بعـدی	آنفوالنـزای	پرنـدگان	

بکند. کمـك	

تعاریف تکامل: 
واژه	تکامل	در	جهات	مختلف	اسـتفاده	
می	شـود.	کـره	زميـن	بـه	صورتـی	که	
تغييـرات	 نتيجـه	 امـروزه	وجـود	دارد،	
زمين	شناسـی	 تکامـل	 يـا	 تاريخـی	
بـه	 منتهـی	 تاريخـی	 مراحـل	 اسـت.	
فرهنگـی	 تکامـل	 را	 انسـان	 تمـدن	
می	تـوان	 ترتيـب	 هميـن	 بـه	 گوينـد.	
راديـو،	 اتومبيـل،	 تکامـل	هواپيمـا،	 از	
هـر	 کـرد،	 گفتگـو	 آرمان	هـا	 و	 تلفـن	
چنـد	که	همـه	اينهـا	زيـر	مجموعه	ای	
از	تکامـل	فرهنگـی	هسـتند	ولی	هيچ	
نمی	شـود.	 محسـوب	 تکامـل	 کـدام	
بخشـی	 منحصـراً	 زيست	شناسـی	 در	
از	تکامـل	جهـان	کـه		عامـل	وحـدت	

قـرار	 تحليـل	 مـورد	 اسـت	 حيـات	
می	گيـرد.	به	بيـان	ديگر	تکامـل	جهان	
در	زيست	شناسـی	بـه	مطالعـه	تکامـل	
امـروزه	 می	يابـد.	 اختصـاص	 آلـی]3[	
بخـش	 آلـی	 تکامـل	 کـه	 می	دانيـم	
ويـژه	ای	از	فراينـد	تکاملـی	عمومی	تـر	
اسـت	که	بـه	آن	نمـو	يا	تکامـل	جهان	

گوينـد.	
در	 تبديـل	 و	 تغييـر	 زيسـتی،	 تکامـل	
زاده	هاسـت.	ايـن	تعريـف	در	برگيرنـده	
تکامـل	در	مقياس	کوچك	اسـت.	يعنی	
تغييراتـی	کـه	در	فرکانـس]4[	ژنی	يك	
جمعيـت	از	يـك	نسـل	بـه	نسـل	بعـد	
مقيـاس	 در	 تکامـل	 و	 می	افتـد	 اتفـاق	
بـزرگ	يعنـی	تغيير	زاده	هـای	گونه	های	
مختلـف	از	يـك	جـد	مشـترک	در	طی	
نسـل	های	زيـادی	کـه	اتفـاق	می	افتـد.	
بنابرايـن	تکامـل	در	دو	مقيـاس	داريـم،	
بـزرگ.	درخت	هـا	 و	 مقيـاس	کوچـك	
می	دهنـد	 دسـت	 از	 را	 برگ	هايشـان	
دامنـه	ای	 می	شـوند،	 سـبز	 دوبـاره	 و	
از	 می	کنـد،	 پيـدا	 ظهـور	 جهش	هـا	 از	
بيـن	می	رونـد.	ولـی	اينهـا	مثال	هايـی	
از	تکامل	زيسـتی	محسـوب	نمی	شـود،	
چـون	زاده	هـا	را	از	طريـق	تـوارث	ژنی	
درگيـر	نمی	کنـد.	ايـده	اصلـی	تکامـل	
زيسـتی	ايـن	اسـت	کـه	تمـام	حيـات	
موجـودات	روی	کـره	زميـن	از	يك	جد	
مشـترک	منشـأ	می	گيرد،	همانند	شما	و	
پسـر	عمويتـان	که	از	يك	جد	مشـترک	
مشـترک	 جـد	 ايـن	 شـده	ايد.	 حاصـل	
طـی	 در	 زميـن	 کـره	 روی	 در	 حيـات	
مراحـل	زايشـی	کـه	همـراه	بـا	تغيير	و	
تبديـل	بوده	اسـت	در	معـرض	تغييرات	
عجيبـی	قـرار	گرفته	اسـت	کـه	امروزه		
مـا	آن	را	به	طور	مسـتند	در	فسـيل	ها	و	
در	محيـط	اطرافمـان	می	بينيـم.	تکامل	
در	نهايـت	يعنـی	اينکه	تمام	مـا	از	يك	
نيای	مشـترک	هستيم.	انسـان،	درخت،	
مـرغ	ماهی	خـوار	و	همـه	و	همه	به	يك	

شـکلی	بـا	هـم	نسـبت	داريم.	

تاریخچه:
ق.م(]5[	 	430 	-490( امپدوکلـس	 	
او	 خوانده	انـد.	 داروينيسـم	 اول	 پـدر	 را	
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ظاهـراً	نخسـتين	کسـی	اسـت	کـه	بـه	
تکامـل	و	تنـازع	بقـا	در	بيـن	جانـوران	
معتقد	اسـت.	فلوطيـن	)204-270م(	يا	
همـان	پلوتينـوس]6[	به	وجود	سلسـله	
اعتقـاد	 موجـودات	 ميـان	 در	 مراتـب	
داشـت	و	بعضـی	از	آنهـا	را	نسـبت	بـه	
ديگـران	بـه	منبـع	يکتايـی	کـه	از	آن	
بـه	هميـن	 و	 نزديك	تـر	 سـاطع	شـده	
نسـبت	باالتر	می	دانسـت.	ابن	مسـکويه	
بـا	 رابطـه	 در	 ه.ق(	 	421 	- 	326(
جمـادات	 می	گويـد:	 اينگونـه	 تکامـل	
از	تجمـع	مـواد	اوليـه،	گياهـان	پسـت	
از	ترکيبـات	غيرآلـی	و	گياهـان	آلـی	از	
گياهان	پسـت	بـه	وجود	می	آينـد	و	بعد	
گياهـان	بـه	جانورانـی	نظيـر	مرجان	ها	
کـه	هـم	بـه	جهـان	گياهـان	و	هـم	به	
جهـان	جانـوران	تعلـق	دارنـد،	تبديـل	
تکامـل،	 رونـد	 در	 باالخـره	 می	شـوند.	
جانـوران	ديگـر	و	سـرانجام	انسـان	بـه	
	416 	-359( ابن	سـينا	 می	آيـد.	 وجـود	
موجـودات	 مراتـب	 مـورد	 در	 ه.ق(	
اسـت	 معتقـد	 دارد.	 خـاص	 عقيـده	ای	
يعنـی	 سـه	گانه	 مواليـد	 تشـکيل	 کـه	
جمـادات،	گياهان	و	جانـوران	با	ترکيب	
عناصـر	تشـکيل	دهنده	جهـان	و	امتزاج	
ترکيبـات	حاصـل	کـه	جمـادات	را	بـه	
بـا	 می	شـود.	 آغـاز	 می	آورنـد،	 وجـود	
تشـکيل	 مراتـب	 مرجان	هـا	 تشـکيل	
از	 و	 می	کنـد	 پيـدا	 پايـان	 جمـادات	
ايـن	مرحلـه	بـه	بعد	بـا	ادامـه	ترکيب	
و	امتـزاج،	مـاده	اسـتعداد	قبـول	قـوه	
باالتـری	از	نفـس	کل	را	پيـدا	می	کند	
می	گوينـد.	 نباتـی	 نفـس	 آن	 بـه	 کـه	
بـا	تشـکيل	درخـت	نخـل	کـه	از	نظر	
هماننـد	 مـاده	 و	 نـر	 جنـس	 داشـتن	
تشـکيل	 مراتـب	 اسـت،	 جانـوران	
بـه	 و	 می	رسـد	 پايـان	 بـه	 جانـوران	
دنبـال	آن	نفـس	حيوانـی	بـر	ترکيبات	
دارای	 حلـزون	 می	شـود.	 نـازل	
حيوانـی	 نفـس	 مراتـب	 پايين	تريـن	
اسـت	و	ميمـون	کـه	شـباهتهايی	هم	
بـه	انسـان	دارد	در	باالتريـن	مراتـب	
سلسـله	 ايـن	 دارد.	 قـرار	 نفـس	 ايـن	
مرتبـه	 بـه	 بيشـتر	 کمـال	 بـا	 مراتـب	

می	رسـد.	 انسـان	

نظریه پیش ساختگی:
	آقـای	بونـت	با	اسـتفاده	از	واژه	تکامل	
ارائـه	داد.	بـه	عقيـده	 ايـن	نظريـه	را	
بونـت	آفرينـش	از	همـان	ابتـدا	کامـل	
بوده	و	تشـکيل	جانداران	اسـتعدادهای	
بالقـوه	ای	اسـت	کـه	پيـدا	می	کند.	وی	
پيش	سـاختگی	 نظريـه	 طرفـداران	 از	
اسـت.	يعنـی	انسـان	بـه	يـك	صورت	
تحولـی	 و	 تغييـر	 و	 می	شـود	 سـاخته	
يـك	 اندام	هـای	 تمـام	 نيسـت.	 او	 در	
موجود	بالـغ	به	صورت	ميکروسـکوپی	

در	تخـم	او	موجـود	اسـت.	

نظریه برون زایی:
آقـای	هـاروی	و	والپيـدی	و	فردريـك	
هـول،	به	ايـن	نظريـه	اعتقاد	داشـتند.	
ايـن	افـراد		معتقد	بودند	کـه	بافت	ها	و	
اندام	هـای	مختلف	در	نتيجـه	تغييراتی	
از	تقسـيم	سـلول	تخـم	 کـه	حاصـل	
بـه	وجـود	می	آيـد،	حاصـل	می	شـود	و	
سـلول	تخـم	موجـود	کوچکی	نيسـت	
کـه	فقـط	رشـد	پيـدا	کنـد،	بلکـه	يك	
نيـروی	خارجـی	زنـده	سـبب	رشـد	و	
بعـد	 بعدهـا	 البتـه	 می	شـود.	 آن	 نمـو	
مختلـف	 مناطـق	 نقـش	 شـناختن	 از	

در	 	 تخـم	 سـلول	 دهنـده	 تشـکيل	
تشـکيل	اندام	هـا	و	تهيـه	طـرح	سـطح	
خارجـی	اين	سـلول	در	برخـی	جانوران	
نزديك	تـر	 هـم	 بـه	 نظريـه	 دو	 ايـن	

. ند شد
فرانسـوی،	 بوفـون،	طبيعـی	دان	 آقـای	
اعتقـاد	داشـت	کـه	حيـات	هـم	ماننـد	
زمـان	دارای	تاريخچـه	ای	اسـت	که	هر	
يـك	از	آنها	تحت	شـرايط	مشـابهی	آن	
را	دنبـال	می	کنـد.	سـاير	نظـرات	آقـای	
از	 حيـات	 منشـأ	 اسـت:	 ايـن	 بوفـون	
موجـود	 	 اقيانوس	هـای	 بی	جـان	 مـواد	
در	ابتـدای	پيدايـش	زميـن	بوده	اسـت.	
بعـد	حيوانـات	بزرگتـر	پديـد	آمده	انـد	و	
مادامـی	که	زميـن	در	حال	خنك	شـدن	
بـود،	بسـياری	از	حيوانـات	بـه	مناطـق	
تحـول	 کردنـد.	 مهاجـرت	 گرمسـير	
موجـودات	زنـده	هم	در	جهت	سـاده	به	
پيچيـده،	يعنـی	تکامل	و	هـم	در	جهت	
پيچيـده	بـه	سـاده	يـا	انحطـاط	ايجـاد	
انسـان	 انحطـاط	 از	 ميمـون	 می	شـود.	
و	گور	خـر	از	انحطـاط	اسـب	بـه	وجـود	
آمـده	اسـت.	بـا	وجـود	ايـن	معتقـد	بود	
کـه	تحوالت	بيشـتر	در	جهت	سـاده	به	

پيچيده	تـر	شـدن	اسـت.	
آراسـموس	داروين	که	پدربـزرگ	چارلز	
دارويـن	اسـت	يـك	پزشـك	انگليسـی	
بـود	و	عقيده	داشـت	که	انـواع	گوناگون	
جانـوران	و	گياهـان	امـروزی	از	گـروه	
کوچکـی	بـه	وجـود	آمده	انـد	کـه	خـود	
از	تعـداد	کمی	از	راسـته	های]7[	طبيعی	
تشـکيل	شده	اند.	اسـاس	نظريه	او	اصل	
رقابـت	زيسـتی	يـا	تنـازع	در	انتخـاب	
نظريـه	 وارد	 کـه	 اسـت	 مـاده	 جنـس	
چارلـز	دارويـن	شـد.	از	طـرف	ديگـر	او	
عامـل	نيـاز،	کـه	وارد	نظريـه	المـارک	
شـده	بـود	را	عامـل	تغيير	می	دانسـت	و	
بـر	تغييراتـی	که	بر	اثـر	نيـاز	در	موجود	
حاصل	می	شـود	و	سـاختمان	او	را	برای	
اصـالح	می	کنـد،	 تغذيـه	 حـل	مسـأله	
اشـاره	نموده	اسـت.	او	در	کتـاب	خود	به	
نـام	»معبـد	طبيعـت«	که	بعـد	از	مرگ	
او	انتشـار	پيـدا	کرد،	به	نقش	انسـان	در	
تغييـر	و	اصالح	نـژاد	در	حيوانـات	اهلی	
عنـوان	 بـه	 رگه	گيـری	 دو	 طريـق	 از	

 امپدوکلس را
 پدر اول داروینیسم 

خوانده اند.
 او ظاهراً

 نخستین کسی است
 که به تکامل
 و تنازع بقا 

در بین جانوران
 معتقد است.
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مکانيسـم	تکامـل،	اشـاره	کرده	اسـت.	
مختلـف	 شـباهت	های	 بـه	 همچنيـن	
جانـوران	 مختلـف	 گونه	هـای]8[	 بيـن	
و	مهـره	داران	بـه	عنـوان	شـواهدی	از	
خويشـاوندی	و	اشـتقاق	آنها	از	يکديگر	

اشـاره	کرده	اسـت.	
کـه	 فرانسـوی،	 طبيعـی	دان	 المـارک،	
در	رده	بنـدی	گياهـان	و	جانـوران	تبحر	
زيـادی	داشـت،	علت	وجود	تشـابه	بين	
گياهـان	و	جانـوران	را	اشـتقاق	آنهـا	از	
يکديگـر	می	دانسـت.	سـاير	اعتقـادات	
او	ايـن	اسـت:	عامـل	ايـن	دگرگونی	ها	
شـرايط	محيط	اسـت	که	باعـث	تقويت	
بعضـی	اندام	ها	و	تضعيـف	بعضی	ديگر	
می	شـود.	او	اعتقاد	داشـت	کـه	تغييرات	
اکتسـابی	قابـل	تـوارث	هسـتند.	آقـای	
انگليسـی،	 زمين	شـناس	 لـی،	 چارلـز	
مـردود	 را	 تحـوالت	 بـودن	 ناگهانـی	
زمـان	 عامـل	 دخالـت	 بـه	 و	 دانسـت	
در	تحـوالت	يعنـی	بـه	تدريجی	بـودن	
آنهـا	اعتقـاد	داشـت.	ايـن	عامـل	نيـز	
آقـای	 در	نظريـه	دارويـن	وارد	شـد	و	

دارويـن	از	آن	اسـتفاده	کـرد.	
چارلـز	دارويـن،	طبيعـی	دان	انگليسـی،	
اعتقـاد	 طبيعـی	 گزينـش	 اصـل	 بـه	
داشـت.	برای	رسـيدن	به	اصـل	از	چهار	
عامل	اسـتفاده	کرد:	يـك.	عامل	رقابت	
دارويـن	 آراسـموس	 از	 کـه	 زيسـتی	
گرفـت؛	دو.	عامـل	زمانـی	کـه	از	لـی	
گرفـت؛	سـه.	اصـل	نظريـه	تنـازع	بقـا	
از	نظريـه	مالتـوس	و	چهـار.	اصل	بقای	
اصلـح	از	نظريـه	اسـتمر.	آقـای	مالتـوس،	

انگليسـی،	 اقتصاددان	
کـه	 داشـت	 عقيـده	
افزايـش	جمعيـت	بـا	
تصاعد	هندسـی	است	
و	افزايش	منابع	غذايی	
بـا	تصاعد	عـددی.	در	
نتيجـه	تنازعـی	بايـد	
بـرای	 بيـن	جمعيـت	
دسترسـی	بـه	غـذا	به	
وجود	بيايـد.	در	نتيجه	
جمعيـت	 تعـداد	 از	
و	 می	شـود	 کاسـته	
افـراد	جمعيـت	 بيـن	

و	ميـزان	مـواد	غذايـی	تناسـب	برقرار	
فيلسـوف	 اسـتمر،	 آقـای	 می	شـود.	
همـه	 و	 زنـده	 موجـودات	 انگليسـی،	
تجانـس	 از	 تغييـر	 حـال	 در	 را	 چيـز	
بـه	حالـت	تمايـز	و	در	حـال	تکامـل	
تدريجـی	می	دانسـت	و	معتقـد	بود	اين	
تبديـل	بـا	ظهـور	پيچيدگـی	بيشـتر	و	
شايسـتگی	زيادتـر	همراه	اسـت.	آقای	
دارويـن	بـا	اسـتفاده	از	ايـن	نظريه	ها	و	
نتايـج	حاصـل	از	مطالعـات	خـودش	بر	
روی	جانـوران	و	گياهـان	بـه	نظريه	ای	
دسـت	يافـت	کـه	امـروزه	بـا	تغييراتی	
مـورد	قبول	کليـه	تکامل	باوران	اسـت.	

جغرافیای زیستی و شکل شناسی 
موجودات:

چگونگـی	 دربـاره	 ارسـطو	 نظريـه	 	
بديـن	 گونه	هـا	 اشـتقاق	 يـا	 تکامـل	
از	 گونه	هـا	 از	 بعضـی	 اسـت:	 ترتيـب	
طريـق	آميـزش	دوگونـه	متفـاوت	بـه	
وجـود	می	آيند.	او	همچنيـن	به	قابليت	
توارث	صفات	اکتسـابی	اعتقاد	داشـت.	
يعنـی	اگر	فـردی	دسـتخوش	تغييراتی	
بعـد	 نسـل	 بـه	 تغييـرات	 ايـن	 شـود،	
انتقـال	پيـدا	می	کند.	ايـن	نظريه	حدود	
دو	هـزار	سـال	بعـد	توسـط	المـارک	
ارسـطو	 مدتـی	 از	 بعـد	 شـد.	 مطـرح	
بـه	ايـن	نتيجـه	رسـيد	کـه	طبيعـت،	
تشـکيالتی	پيوسـته	اسـت	کـه	از	مواد	
بی	جـان	شـروع	و	بـه	اشـکال	پيچيده	
گياهـی	و	جانـوری	ختـم	می	شـود.	در	
ابتـدا	قـرن	چهاردهـم،	نظريه	ارسـطو	

بـه	نظريـه	»حيـات	اليتغيـر«	تبديـل	
شـد.	بـر	اسـاس	ايـن	نظريـه،	حيـات	
بـه	صـورت	زنجيـره	ای	از	ابتدايی	ترين	
اشـکال	زندگـی	آغـاز	و	بعـد	گسـترش	
از	 بعـد	 و	 انسـان	 بـه	 و	 می	کنـد	 پيـدا	
می	رسـد.	 ماورائـی	 موجـودات	 بـه	 آن	
بـه	نظـر	او	هـر	موجـود	يـا	گونـه	يـك	
حلقـه	مجـزا	در	زنجيـره	بـزرگ	حيـات	
اسـت	و	همـه	حلقه	هـا	در	يـك	زمـان	
طراحـی	 آفرينـش	 مرکـز	 يـك	 در	 و	
زمـان	 آن	 تـا	 و	 شـده	اند	 سـاخته	 و	
تغييـری	نکرده	انـد.	دانشـمندان	تصـور	
می	کردنـد	هميـن	کـه	همـه	حلقه	هـا	
را	کشـف	و	نامگـذاری	کننـد،	معنـای	
حيـات	برايشـان	آشـکار	می	شـود.	فکر	
می	کردنـد	حلقه	هـا	محـدود	هسـتند	و	
می	تواننـد	همـه	را	کشـف	و	نامگـذاری	

	. کنند
معنـــای	 بـه	 زيســـتی	 جغرافيـــای	
گونه	هـای	 توصيـف	 و	 مکان	يابـی	
	1590 سـال	 در	 اسـت.	 جانـداران	
موفـق	 تومـاس	 نـام	 بـه	 طبيعی	دانـی	
ملـخ	 و	 درختـی	 ملـخ	 توصيـف	 بـه	
چمـن	زار	شـد.	آن	زمان	فکـر	می	کردند	
محدودنـد،	 جانـداران	 حلقه	هـای	 کـه	
بشناسـند	 را	 آنهـا	 اينکـه	 بـرای	 پـس	
توصيفشـان	می	کردنـد.	مثـاًل	ايـن	که	
ملـخ	درختـی	در	کجـا	زندگـی	می	کند،	
ملـخ	 و	 اسـت	 چگونـه	 پايـش	 شـکل	
عبـارت	 بـه	 طـور.	 هميـن	 چمـن	زار	
زيسـتی	 جغرفيـای	 دانشـمندان	 ديگـر	
به	مطالعـه	توزيع	جغرافيايـی	موجودات	
گذشـته	و	کنونـی	کره	
می	پرداختنـد.	 زميـن	
آنهـا	متوجه	شـدند	که	
بسـياری	از	گياهـان	و	
در	 موجـود	 جانـوران	
مثـل	 ايزولـه	 جزايـر	
در	 موجـود	 جزايـر	
کامـاًل	 آرام،	 اقيانـوس	
فـرد	 بـه	 منحصـر	
هسـتند.	اما	گونه	هايی	
کـه	 دارد	 وجـود	 هـم	
هـر	چند	مسـافت	های	
طوالنـی		آنها	را	از	هم	
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جـدا	کـرده،	ولـی	بسـيار	بـه	هم	شـبيه	
هسـتند.	دارويـن	از	جملـه	کسـانی	بود	
کـه	در	ايـن	زمينـه	مطالعاتـی	انجام	داد	
و	در	حيـن	مطالعـه	توزيـع	جغرافيايـی	
موجـودات	متوجـه	شـد	کـه	گونه	هـای	
جزايـر	اقيانوسـی	بـه	گونه	هـای	موجود	
آنهـا	 بـه	 نزديکتـر	 خشـکی	های	 در	
کـه	دارای	محيطـی	متفـاوت	هسـتند،	
بـه	 نسـبت	 دارنـد،	 بيشـتری	 شـباهت	
دورتـر	 جزايـر	 در	 سـاکن	 گونه	هـای	
کـه	محيـط	مشـابهی	دارنـد،.	دارويـن	
از	 گونه	هـا	 ايـن	 کـه	 گرفـت	 نتيجـه	
قـاره	مجـاور	مهاجـرت	کرده	انـد	و	يا	به	
ايـن	جزايـر	آورده	شـده	اند	و	سـپس	به	
محيـط	جديـد	خـو	گرفته	انـد	و	تدريجًا	
به	شـکل	گونه	هـای	جديد	تکامـل	پيدا	

کرده	انـد.	
موجـودات	 جغرافيايـی	 توزيـع	 روی	 از	
تکاملـی	 ارتبـاط	 بـه	 کنونـی	می	تـوان	
	200 مثـال	 طـور	 بـه	 بـرد.	 پـی	 آنهـا	
ميليـون	سـال	پيـش	اسـتراليا	و	ديگـر	
قاره	هـا	به	صـورت	يك	خشـکی	بزرگ	
بـه	هم	چسـبيده	بودنـد.	بعد	از	گذشـت	
بـه	 اسـتراليا	 قـاره	 سـال	 هـا	 ميليـون	
طريقـی	از	خشـکی	های	ديگر	جدا	شـد	
و	موجـودات	منحصـر	بـه	فـردی	مثـل	
پسـتانداران	 يـا	 تخم	گـذار	 پسـتانداران	
کيسـه	دار،	در	آنجـا	بـه	وجـود	آمدنـد.	
گونه	هـای	 ايـن	 دارای	 قـاره	 ايـن	
جـای	 	 هيـچ	 در	 کـه	 اسـت	 جانـوری	
ديگـر	يافـت	نمی	شـود.	جداشـدن	ايـن	
خشـکی	مانع	از	رقابت	بين	پسـتانداران	
جفـت	زا	بـه	اين	پسـتانداران	تخـم	دار	و	
کيسـه	دار	شـد.	در	حاليکـه	در	مناطـق	
ديگـر	جهـان	ظهور	پسـتانداران	جفت	زا	
و	 تخـم	زا	 پسـتاندران	 انقـراض	 باعـث	

کيسـه	دار	شـده	اسـت.	
در	اوايل	قرن	18	بسياری	از	دانشمندان	
مجذوب	شـکـل	شــناسی	مقايــسه	ای	
شدند.	شـکـل	شنــاسی	مقـايـســه	ای	
تفاوت	هـا	 سيسـتماتيك	 مطالعـه	 بـه	
گونه	هـای	 شـکل	 در	 شـباهت	ها	 و	
می	پـردازد.	 زنـده	 موجـودات	 مختلـف	
ريشـــه	 دارای	 کـه	 ساختــارهايی	
شباهتشـان	 بـرای	 مشـترک	 ژنتيکـی	

و	 گوينـد	 هم	سـاخت]9[	 را	 هسـتند	
همسـان	ها]10[	بررسـی	ارتبـاط	بيـن	
سـاختارهايی	اسـت	کـه	شـباهت	های	
دارنـد	 مشـابهی	 عملکـرد	 و	 ظاهـری	
تشـريحی	 تفـاوت	 ساختارشـان	 ولـی	
دارد	و	دارای	ريشـه	ژنتيکـی	يکسـانی	
مقايسـه	ای،	 تشـريح	 علـم	 نيسـتند.	
رفتـه	ای	 تحليـل	 سـاختارهای	 وجـود	
می	رسـد	 نظـر	 بـه	 کـرد.	 آشـکار	 را	
سـاختارهايی	بودند	که	بـدون	عملکرد	
بـوده	و	در	نتيجـه	تحليـل	رفته	اند	ولی	
هميـن	سـاختارها	در	موجـودات	نيايی	
ديگـر	به	شـکل	کامـاًل	تمايـز	يافته	ای	
وجـود	دارد	و	عمکلرد	مهمـی	دارند.	به	
طور	مثال	اسـتخوانهای	بازوی	انسـان،	
بالـه	نهنـگ	و	بال	مرغابی	در	مقايسـه	
همولـوگ	 و	 شـبيه	 هـم	 بـه	 بسـيار	
و	 شـکل	 انـدازه،	 نظـر	 از	 هسـتند.	
موقعيـت	 ولـی	 متفاوتنـد،	 کارکـرد	
دارنـد	 بافت	هـای	مشـابهی	 و	 مشـابه	
کـه	همگی	در	الگوی	کلـی	قرار	دارند.	
بـه	طـور	کلـی	باقی	مانـده	اندام	هـای	
تحليل	رفتـه	در	تمام	رده	هـای	جانوری	

به	خصـوص	در	موجـودات	پيشـرفته	تر	
ديده	می	شـود.	بـه	طور	مثـال	آپانديس	
در	نخسـتينيان	رشد	بيشـتری	دارد	و	در	
هضـم	غـذای	سـفت	کمـك	می	کنـد.	
در	بـدن	انسـان	بيـش	از	صـد	سـاختار	
تحليل	رفتـه	شـناخته	شـده	اسـت		کـه		
برخـی	عبارتنـد	از	آپانديـس،	اسـتخوان	
دندان	هـای	 بـدن،	 موهـای	 دنبالچـه،	
کـه	 بيرونـی	 ماهيچه	هـای	 و	 عقـل	
آنهـا	 از	 جهت	يابـی	 بـرای	 حيوانـات	

می	کننـد.	 اسـتفاده	

سنگواره ها و فسیل ها:
يافته	هايـی	 بـا	 اواخـر	دهـه	1600	 از	 	
دربـارة	فسـيل	ها	بـه	اين	سـردرگمی	ها	
شـروع	 زمين	شناسـان	 شـد.	 اضافـه	
مـورد	 در	 مطالعـه	 و	 اليه	بـرداری	 بـه	
اليه	هـای	صخـره	ای	زميـن	کردنـد	که	
فرسـايش	در	آنهـا	شـکاف	هايی	عميـق	
اليه	هـای	 آنهـا	 بـود.	 کـرده	 ايجـاد	
پيـدا	 جهـان	 سراسـر	 در	 را	 مشـابهی	
کردنـد.	مثـل	بسـترهايی	کـه	از	اليـه	
هـای	مجزا	يـا	چندگانه	از	سـنگ	های	

رسـوبی		تشـکيل	شـده	بـود.	
بعـد	از	کشـف	ايـن	اليه	هـا،	نظريـه	ای	
ديگـر	 و	 ماسـه	ها	 کـه	 شـد	 مطـرح	
زمان	هـای	 در	 رسـوبی	 سـنگ	های	
بـه	 بعـد	 و	 شـده	اند	 انباشـته	 مختلـف	
صخـره	ای	 اليه	هـای	 بـه	 آهسـتگی	
تبديـل	شـده	اند.	دريافتند	کـه	بعضی	از	
اليه	هـا	دارای	سـنگواره	هايی	بودنـد	که	
گـواه	زندگـی	در	زمان	هـای	دور	بـود.	
بـرای	مثـال	اليه	هـای	عميـق	حـاوی	
سـنگواره	های	موجودات	دريايی	ابتدايی	
سـنگواره	های	 ايـن	 از	 بعضـی	 اسـت.	
شـبيه	 بااليـی	 اليه	هـای	 در	 موجـود	
بـه	آنهـا	بودنـد	ولـی	سـاختـمانشــان	
پيچيده	تــر	بــود.	سنگواره	های	موجود	
در		اليه	هـای	باالتـر	بيشـتر	شـبيه	بـه	
کـه	 سـؤالی	 بـود.	 دريايـی	 موجـودات	
مطـرح	می	شـود	ايـن	اسـت:	پيچيدگی	
رو	بـه	تزايل	در	سـنگواره	های	ياد	شـده	
نمايانگـر	چـه	چيـز	اسـت؟	تقسـيمات	
زمانـی	 درچـه	 فسـيل	ها	 ايـن	 توالـی	
اتفـاق	افتـاد؟	معمـای	ديگـر	اين	اسـت	

چارلز داروین، 
طبیعی دان انگلیسی، به اصل 
گزینش طبیعی اعتقاد داشت. 
برای رسیدن به اصل از چهار 
عامل استفاده کرد: یک. عامل 
رقابت زیستی که از آراسموس 

داروین گرفت؛ دو. عامل 
زمانی که از لی گرفت؛ سه. 

اصل نظریه تنازع بقا از نظریه 
مالتوس و چهار. اصل بقای 

اصلح از نظریه استمر. 
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که	بسـياری	از	سـنگواره	ها	که	در	مورد	
برخـی	صفـات	منحصر	به	فرد	هسـتند،	
از	نظـر	برخـی	ويژگی	هـای	ديگـر	بـا	
برخـی	گونه	هايـی	کـه	در	قيـد	حياتنـد	
مطـرح	 سـؤال	 ايـن	 دارنـد.	 شـباهت	
می	شـود:	آيـا	گونه	هايـی	کـه	در	عيـن	
داشـتن	شـباهت	از	نظـر	زمانـی	از	هـم	
دور	هسـتند	می	تواننـد	بـا	هـم	ارتباطی	
داشـته	باشـند؟	نتيجه	گيـری	ايـن	بـود	
جغرافيـای	 از	 مجمـوع	 در	 آنچـه	 کـه	
و	 مقايسـه	ای	 شکل	شناسـی	 زيسـتی،	
زمين	شناسـی	بـه	دسـت	آمد،	بـا	عقايد	
رايـج	در	آن	زمـان	تطابـق	نداشـت.	

آقـای	جـرج	لوئيـس	و	ديگـران	فرضيه	
ديگـری	را	بـر	اسـاس	ايـن	مشـاهدات		
وجـود	 دليـل	 بـه	 کردنـد:	 بيـان	
موانـع	 و	سـاير	 	 اقيانوس	هـای	وسـيع	
گونه	هـا	 همـه	 پراکنـش	 جغرافيايـی،	
امکان	پذيـر	 پيدايـش،	 مرکـز	 يـك	 از	
نيسـت.	پـس	احتمـاال	گونه	هـا	بيـش	
از	يـك		مرکـز	پيدايـش	دارنـد	و	اگـر	
آنهـا	به	صـورت	کامل	آفريده	شـده	اند،	
در	 موجـود	 سـنگواره	های	 توالـی	 کـه	
نشـان	 را	 ايـن	 مختلـف	 بخش	هـای	
مـی	داد،	پـس	احتمـااًل	گونه	هـا	در	طی	
وسـيله	 بديـن	 کرده	انـد.	 تغييـر	 زمـان	
آگاهـی	از	تغييـرات	خاص	قابـل	توارث	
که	اسـمش	تکامل	است	در	حال	تکوين	
بـود	و	تذکـر	اينکـه	آگاهـی	از	تکامـل	
بيولوژيکـی	به	کمك	مشـاهدات	زيادی	
کـه	بـه	وسـيله	طبيعی	دانـان،	علمـای	
و	 آناتوميسـت	ها	 زيسـتی،	 جغرافيـای	
جغرافی	دان	هـا	در	طـی	قـرون	مختلف	
صـورت	گرفتـه،	ميسـر	گرديـد.	سـؤال	
ديگـر	اينکه	فسـيل	ها	چگونـه	در	داخل	

گرفتنـد؟	 قـرار	 صخره	هـا	
آقـای	 جـواب،	 کـردن	 پيـدا	 بـرای	
و	 صخره	هـا	 مطالعـه	 بـه	 اسـتينوف	
تپه	هـای	ايتاليـا	پرداخـت	و	پيشـنهادی	
و	 کـه	صخره	هـا	 گفـت	 کـرد.	 مطـرح	
مـواد	معدنـی	خيلـی	وقـت	پيـش	بـه	
صـورت	شـناور	جريـان	داشـته	اند	و	بـه	
شـده	اند	 ته	نشـين	 درياهـا	 در	 تدريـج	
و	اليه	هـای	افقـی	را	ايجـاد	کرده	انـد.	
جديـد	 اليه	هـای	 ترتيـب	 ايـن	 بـه	
قرارگرفتنـد.	 قديمـی	 اليه	هـای	 روی	
زمانـی	کـه	اليه	ها	تشـکيل	می	شـدند،	
را	 حيوانـات	 باقی	مانـده	 می	توانسـتند	
بـه	دام	بيندازنـد	و	آنهـا	را	بـه	فسـيل	
امـروزه	 ايـن	پيشـنهاد	 تبديـل	بکننـد.	
تحـت	عنوان	تطابق	اسـتينوف	شـناخته	
مشـهورترين	 عنـوان	 بـه	 و	 می	شـود	
قوانيـن	 از	 اسـتينوف	 آقـای	 سـهم	

اسـت. زمين	شناسـی	
و	 بوفـون	 آقـای	 هجدهـم	 قـرن	 در	
را	 ديگـری	 ايـده	 ديگـر	 طبيعی	دانـان	
مطـرح	کردنـد:	ثابـت	بـودن	حيـات	از	
ابتـدای	خلقـت	امکان	پذيـر	نيسـت.	در	
مشـهوری	 طبيعـی	دان	 نوزدهـم	 قـرن	
بـه	نـام	جـرج	کوديـر	انقـراض	گونه	ها	
را	مطـرح	کـرد	و	نظريـه	خـود	را	به	نام	
کاسـتروفيلد	مطـرح	کـرد.	ايـن	نظريـه	
بـر	 کـه	 اسـت	 نظريه	هايـی	 مجموعـه	
اسـاس	آنهـا	گمـان	مـی	رود	تغييـرات	
زميـن	و	جانـوران	بـه	صـورت	ناگهانی	
بـه	وجـود	آمده	اسـت.	بـه	عبـات	ديگر	
کاسـتروفيلد	معتقـد	بـود	کـه	تغييـرات	
ناگهانـی	در	اليـه	بيرونی	پوسـته	زمين	

می	افتـد.	 اتفـاق	
جانورشـناس	 و	 گياه	شـناس	 المـارک،	
بـه	 را	 تکامـل	 نظريـه	 فرانسـوی،	
صورتـی	مسـتدل	بـا	رعايـت	جنبه	های	
علمـی	بـه	صـورت	مثبـت	بيان	کـرد	و	
نظريـه	تـوارث	صفات	اکتسـابی	را	ارائه	
کـرد.	نـکات	مهـم	نظريـه	وی	بديـن	
شـرح	اسـت:	تغييـر	شـرايط	محيطـی،	
در	 جديـد	 درونـی	 نيازهـای	 ايجـاد	
موجـودات	 تـالش	 زنـده،	 موجـودات	
بـرای	برطرف	کـردن	نيازهـای	خـود	با	
اسـتفاده	از	نيـروی	ذاتـی	درونـی،	بـه	

کار	افتـادن	و	تقويـت	بعضـی	اندام	هـا	
برخـی	 تضعيـف	 و	 افتـادن	 کار	 از	 و	
ديگـر	بـر	اثـر	کاربـرد	بعضـی	اندامها،	
پديـدار	گشـتن	بعضـی	صفـات	جديـد	
در		موجـودات	زنـده،		موروثـی	شـدن	
صفـت	اکتسـابی	و	تکامـل	تدريجـی	
موجـودات	زنده.	پيـش	از	ارائـه	نظريه	
چارلـز	 نـام	 بـه	 شـخصی	 دارويـن،	
دسـت	 انگليسـی،	 زمين	شناسـی	 لـی،	
اصـول	 نـام	 بـه	 کتابـی	 نـگارش	 بـه	
زمين	شـناس	زد.	در	آن	کتـاب	نشـان	
داد	کـه	نظريه	کاسـتروفيلد	بی	اسـاس	
اسـت	و	تغييـرات	زميـن	بـه	صـورت	
نامحسـوس،	کند	و	تدريجی	روی	داده	

	. ست ا

نظریه داروین و نئوداروینیسم: 
دارويـن	بـه	عنـوان	يـك	طبيعـی	دان	
دريايـی	بـا	کشـتی	ويگل	سـفری	پنج	
سـاله	را	آغاز	کرد.	در	اين	سـفر	داروين	
بـه	اطـراف	مسـافرت	کرد	و	شـروع	به	
تفکـر	در	مـورد	فرضيه	هـای	بنيادينـی	
نمـود	کـه	آقای	لـی	در	کتابـش	به	آن	
پرداختـه	بـود.	تفکـرات	آقـای	داروين	
بـه	اين	صـورت	بـود:	چه	مـدت	زمان	
الزم	اسـت	تـا	بـاران،	سـيالب	و	ديگر	
اتفاقـات	طبيعی،	منظـره	زمين	را	تغيير	
اليـه	 چنـان	 تشـکيل	 بـرای	 دهنـد.	
عظيمـی	نـه	فقـط	چنـد	سـال	بلکـه	
چنـد	ميليـون	سـال	زمان	الزم	اسـت.	
طبـق	محلسـبات		آقـای	لـی	ميليونها	
سـال	طول	کشـيده	تـا	منظـره	کنونی	
ايـن	 آيـا	 اسـت.	 شـده	 ايجـاد	 زميـن	
زمـان	کافی	نبوده	اسـت	تـا	گونه	های	
جانـداران	بـه	طـرق	گوناگـون	تکامل	
پيـدا	کننـد؟	مشـاهدات	اسـتخوانهای	
قديمـی	و	مقايسـه	آنها	بـا	گورکن	های	
امـروزی	يکـی	از	داليلـی	بـود	که	اين	
نظريـه	را	اثبـات	مـی	کـرد.	مالتـوس	
کتابـی	در	بـاب	اصول	جمعيت	منتشـر	
کـرد	کـه	در	آن	اندازه	جمعيت	بشـری	
را	بـا	قحطـی،	بيماری	و	جنـگ	مرتبط	
جمعيـت	 افزايـش	 يعنـی	 می	دانسـت.	
تصاعـد	هندسـی	 بـه	صـورت	 آدمـی	
بـه	 غذايـی	 منابـع	 حاليکـه	 در	 اسـت	
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صـورت	تصاعـد	عددی	اسـت.	
و	 ايده	هـا	 ايـن	 اسـاس	 بـر	 دارويـن	
مشـاهدات،	نظريه	ای	ارائـه	داد	و	يکی	
از	اصـول	نظريـه	خود	را	به	نـام	مبارزه	
بـرای	مانـدگاری	يـا	همـان	تنـازع	بقا	
ناميـد.	در	سـال	1859	دارويـن	کتـاب	
انتخـاب	 توسـط	 گونه	هـا	 »منشـأ	
سـال	 در	 کـرد.	 منتشـر	 را	 طبيعـی«	
1871	کتـاب	ديگری	به	نام	»اشـتقاق	
انسـان	و	گزينشـی	در	رابطه	با	جنس«	
منتشـر	کرد.	در	زمان	داروين	بسـياری	
از	اصول	زيسـتی	از	جمله	ژنتيك	هنوز	
شـناخته	نشـده	بودنـد.	تقريبـا	هفتـاد	
سـال	گذشـت	تا	اينکه	پيشـرفت	ها	در	
زمينـه	علـم	ژنتيـك	منجر	بـه	پذيرش	

همگانـی	نظريه	او	شـد.	
ايـن	نظريـه	می	گويـد:	همه	جانـداران	
تغييـر	پذيرنـد.	تغييـر	جانـداران	تحت	
اثـر	شـرايط	محيـط	انجـام	می	شـود.	
موجـودات	شايسـته	تر	و	سـازش	پذيرتر	
حفـظ	 طبيعـی	 انتخـاب	 غربـال	 بـا	
نظريـه	 بـه	طـور	خالصـه	 می	شـوند.	
طبيعـی	 انتخـاب	 طريـق	 از	 تکاملـی	
جمعيـت	 يـك	 کـه	 معناسـت	 بديـن	
می	توانـد	تکامـل	يابـد،	در	خالل	زمان	
تغييـر	پيـدا	بکنـد	و	ايـن	مسـأله	وقتی	
جمعيـت	 افـراد	 کـه	 می	افتـد	 اتفـاق	
در	يـك	صفـت	يـا	تعـداد	بيشـتری	از	
صفـات	که	مسـئول	بقـا	و	توليـد	مثل	
هسـتند،	تغييـر	کننـد.	داروين	بايسـتی	
ايـن	مطلب	را	بـه	صـورت	تجربی	هم	
تصديـق	می	کـرد	کـه	تمـام	گونه	های	
مرتبـط	 قبلـی	 گونه	هـای	 بـا	 فعلـی	
هسـتند.	امـا	اگـر	بديـن	صـورت	بـود	
کـه	بـه	آن	رسـيده	بـود،	پـس	تکليف	
حلقه	هـای	گمشـده	چـه	می	شـد؟	اگـر	
هـر	گونـه	از	گونـه	ديگر	مشـتق	شـده	
فرم	هـای	 پـس	سـنگواره	های	 اسـت،	
قـرن	 يـك	 هسـتند؟	 کجـا	 انتقالـی	
سـنگواره	ای	 يافته	هـای	 تـا	 گذشـت	
بيشـتری	بـه	همـراه	اسـتفاده	از	دانش	
تجزيـه	 و	 مولکولـی	 زيست	شناسـی	
ژنتيکـی	پاسـخی	بـرای	اين	سـؤاالت	
پيدا	کـرد.	حفاران	فسـيل	آرکئوپتريس	
پيـدا	 را	 بالـدار	 باسـتانی	 موجـود	 يـا	

کردنـد	کـه	150	ميليـون	سـال	قبـل	
فسـيل	 ايـن	 چـرا	 می	کـرد.	 زندگـی	
سـالم	مانـده	بـود؟	چـون	آرکئوپتريـس	
در	جنـگل	گرمسـير	و	در	کنـار	مردابـی	

اسـت.	 زندگـی	می	کـرده	 بـزرگ	
ــف	 ــا	کش ــن	ب ــل	داروي ــه	تکام نظري
تــازه	ای	 شــکل	 منــدل،	 قوانيــن	
اينکــه	 يعنــی	 گرفــت.	 خــود	 بــه	
ايــن	بــار	تنــوع	موجــودات	از	نظــر	
ــت	 ــرار	گرف ــه	ق ــورد	توج ــی	م وراثت
و	گزينــش	طبيعــی	بــا	توجــه	بــه	
ــی	از	 ــات	وراثت ــال	صف ــم	انتق مکانيس
ــد.	 ــی	ش ــدان	بررس ــه	فرزن ــن	ب والدي
ــا	پيشــرفت	علــم	ژنتيــك	 در	نهايــت	ب
ــم	 ــه	1930	مندليس ــا،	در	ده جمعيت	ه

و	داروينيســم	بــا	همديگــر	تلفيــق	
ــری	 ــع	و	فراگي ــه	جام ــدند	و	نظري ش
بــه	نــام	نئوداروينيســم	بــه	وجــود	آمــد.	
نئوداروينيســم	 می	تــوان	 بنابرايــن	
را	نظريــه	انطبــاق	نظريــه	قديمــی	
ــت	 ــك	و	زيس ــم	ژنتي ــن	در	عل داروي

ــرد.	 ــان	ک ــی	بي ــی	مولکول شناس

فلسفه اسالمی و علوم زیستی
دکتر غفاری:

	اگر	قرار	اسـت	که	بين	مباحث	فلسـفی	
و	زيسـتی	تعاملـی	برقرار	کنيـم،	راهش	
ايـن	نيسـت	کـه	مـا	نظريـات	علمـی	

را	توضيـح		دهيـم.	هـر	علمـی	مبانـی	
دارد	کـه	از	آنجـا	شـروع	می	کنـد	و	بـه	
نتايجی	می	رسـد.	مـا	بايـد	ببينيم	علوم	
زيسـتی	بـا	توجيهـات	فلسـفی	کجـا	با	
هـم	در	تعارض	هسـتند	و	ريشـه	را	پيدا	
کنيـم	نه	اينکـه	توضيح	دهيـم	که	علم	
چـه	می	گويـد.	چـون	هيـچ	فيلسـوفی	
نمی	توانـد	بـه	ايـن	مقدمـات	نقـد	وارد	
کنـد.	افرادی	هـم	که	در	يـك	علم	کار	
می	کننـد	هيـچ	وقـت	نمی	گذارنـد	کـه	
آن	علـم	بـا	شـيوه	غيرمنطقـی	پيـش	
بـه	 مطالعـات	 و	 آزمايشـات	 بـا	 و	 رود	
نتيجـه	ای	می	رسـند	کـه	تقريبـًا	مـورد	

اجمـاع	اهـل	آن	علم	اسـت.	
ما	بايد	ببينيم	فلسفه	با	علوم	زيستی	مثل	
در	 چيست؟	 سر	 بر	 اختالفشان	 ژنتيك	
يك	قرن	اخير	با	پيشرفت	علم	در	زمينه	
مغز	و	اعصاب	و	عصب	شناسی،	ساختار	
مغز،	مراکز	اعمال	و	مکانيسم	عمل	مغز	
تفاوت	 علت	 مثاًل	 می	دهند؟	 توضيح	 را	
نگرشها	و	رفتار	را	توضيح	می	دهند.	اين	
باعث	شده	متأسفانه	دانشمندان	فکر	کنند	
وقتی	اين	ها	را	توضيح	دادند	ديگر	لزومی	
توضيح	 انسان	 به	شخصيت	 راجع	 ندارد	
به	 مربوط	 مباحث	 در	 مسأله	 اين	 دهند.	
حيات	و	تاريخ	آن	و	نظريه	تکامل	که	يك	
درجه	ضعيف	تر	از	مباحث	عصب	شناسی	
است	شديدتر	است،	در	حالی	که	خيلی	
از	مطالب	آن	بر	پايه	نظريات	و	فرضيات		
است	و	اتقان	علمی	ديگر	علوم	زيستی	
را	ندارد.	علی	رغم	وجود	اين	اشکاالت	ما	
باز	هم	فرض	می	کنيم	که	نظريه	تکامل	
علم	دقيقی	است	اما	باز	هم	اين	تفسيری	
تکاملی	 است	که	می	گويد	در	يك	سير	

موجودات	چگونه	به	وجود	آمده	اند.	

اگر قرار است که بین مباحث 
فلسفی و زیستی تعاملی برقرار 
کنیم، راهش این نیست که ما 

نظریات علمی را توضیح  دهیم. 
هر علمی مبانی دارد که از آنجا 

شروع می کند و به نتایجی 
می رسد. ما باید ببینیم علوم 

زیستی با توجیهات فلسفی کجا 
با هم در تعارض هستند و ریشه 

را پیدا کنیم
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ریشه غلبه رویکرد فیزیکالیسم:
	بايد	بررسی	کنيم	در	اين	توضيحات	چه	
بگوييم	 مثال	 که	 دارد؟	 وجود	 تعارضی	
فالن	نظريه	فلسفی	با	اين	بحث	علمی	
اختالف	دارد؟	1-	ديدگاهی	در	تفسير	
واقعيت	عالم	و	اينکه	واقعيت	عالم	آيا	
تشکيل	 و	 صرف	 مادی	 واقعيت	 يك	
شده	از	اتم	ها	و	مولکول	هاست	به	انواع	
وجودی	 شيوه	های	 می	تواند	 اقسام	 و	
دانشمنداِن	 دهد.	 توضيح	 ما	 برای	 را	
تجربی	مسلك	و	فيلسوفان	پوزيتيويست	
اين	طور	نظر	دارند.	درگذشته	در	فلسفه	
در	 گاليله	 و	 دکارت	 زمان	 از	 غرب	
بعضی	مسائل	اختالفاتی	به	وجود	آمد.	
ثانويه	 و	 اوليه	 کيفيات	 در	 ابتدا	 مثاًل	
اختالفاتی	به	وجود	آمد	که	آيا	ما	همه	

تمان	 کا درا ا
در	 واقعًا	

و	 رنگ	 نور،	 مثل	 دارد.	 مابه	ازا	 خارج	
حرارت	و	بعد	گفته	شد،	آن	چيزی	که	
حرکت	 امتداد	 فقط	 هست،	 خارج	 در	
که	 است	 تفسيرهايی	 امور	 بقيه	 است.	
امتداد	حرکت	خارج	 از	همان	 ما	 ذهن	
خارجی	 وجود	 رنگ	 يعنی	 می	کند.	
در	 که	 است	 موج	 طول	 يك	 ندارد.	
دستگاه	بصری	ما	تبديل	به	يك	رنگ	
به	 چيزی	 وگرنه	 می	شود،	 قرمز	 مثل	
و	 سرما	 نداريم.	 خارج	 در	 قرمز	 اسم	
زبری	 و	 نرمی	 طور،	 همين	 هم	 گرما	
خارج	 که	 چيزی	 آن	 طور.	 همين	 هم	
حرکت	 و	 کميت	 و	 ماده	 است	 محض	
است	و	بقيه	اش	مربوط	به	آالت	ادراکی	
ماست.	شکل	افراطی	اش	اين	است	که	
همه	اينها	را	منکر	شوند	و	شکل	تعديل	
شده	اش	اين	است	که	بگويند	در	خارج،	

يك	منشأ	انتزاعی	هست	ولی	نه	اينکه	
بين	 باالخره	 باشند.	 خارج	 در	 ماهيات	
طول	موجی	که	يك	سيب	سرخ	ايجاد	
تفاوتی	 يك	 سبز،	 خيار	 يك	 و	 می	کند	
نه	 است	 موج	 طول	 همان	 ولی	 هست	
رنگ	سبزی	 باشيم	 داشته	 انتظار	 اينکه	

واقعًا	وجود	داشته	باشد.	
باالتر	از	اين،	بحث	نفس	و	بدن	بيشتر	
يعنی	 شد.	 مطرح	 دکارت	 زمان	 در	
دکارت	گفت	که	ما	در	عالم	سه	جوهر	و	
واقعيت	بيشتر	نداريم.	يك	واقعيت	خدا	
است.	 بقيه	 از	 متفاوت	 واقعيت	 که	يك	
حرکت	 همان	 که	 ماده	 واقعيت	 يك	
چيز	 هيچ	 امتداد	 و	 حرکت	 جز	 و	 است	
و	 نفس	 ديگر	 واقعيت	 نيست.	 ديگری	
آدمی	 در	 فقط	 هم	 نفس	 و	 است	 روح	

ســت	 خداوند	ا سنخ	 از	 آدمی	 نفس	 و	

ماده	 ديگر	 موجودات	 همه	 نيست.	
هستند	و	عالم	يك	ماشين	بيشتر	نيست.	
آرزوی	 و	 هستند.	 ماشين	 هم	 حيوانات	
اين	را	می	کرد	که	به	يك	علم	رياضی	
بزرگ	در	طبيعت	دست	پيدا	کند.	يعنی	
بتواند	فرمولی	پيدا	کند	که	مثاًل	اگر	ما	
مجموعه	ای	از	يك	معادالت	فيزيکی	و	
شيميايی	خاص	را	به	دست	آوريم	يك	
اسب	شود.	مجموعه	معادالت	شيميايی	
شود.	 گل	 يك	 به	 تبديل	 مثاًل	 ديگر،	
يعنی	می	گفتند	اين	اختالف،	تفاوت	در	
نيست	 ديگری	 چيز	 هيچ	 و	 است	 مواد	
مشکل	 دچار	 دکارت	 خود	 اينجا	 در	 و	
شد.	در	انسان	موضوع	را	پذيرفت	يعنی	
انسان	يك	موجود	مجرد	حقيقت	است.	
اگر	اين	را	قبول	کرد،	روح	هم	که	داريم.	
محقق	 چطور	 جسم	 و	 روح	 اين	 رابطه	

افعال	 ما	 اينکه	 به	 توجه	 با	 می	شود؟	
اگر	 مثاًل	 دهيم.	 می	 انجام	 مشترکی	
ماهيچه	های	 هم	 برداريم	 را	 ما	جسمی	
دست	کار	می	کند	هم	سلول	های	مغزی	
که	 می	فهميم	 ما	 انسانی.	 اراده	 هم	 و	
اين	 برداريم.	 را	 جسم	 آن	 می	خواستيم	
نفس	و	بدن	چگونه	با	هم	کار	می	کنند؟	
نام	 به	 دکارت	 منطق	 در	 مشکل	 اين	
دواليسم	مطرح	شد،	يعنی	دوجوهرانگاری.	
خود	دکارت	يك	راه	حل	ابتدايی	پيشنهاد	
کرد	که	توسط	علم	پزشکی	و	تشريح	رد	
شد.	او	گفت	در	مغز	غده	صنوبری	وجود	
تالقی	 کاجی	شکل	محل	 غده	 آن	 دارد.	
نفس	و	بدن	است	يعنی	يك	جايی	بايد	
نفس	و	بدن	هماهنگ	شوند.	اين	موضوع	
هم	از	نظر	فلسفی	اشکال	دارد	هم	از	نظر	
علمی	اين	غده	صنوبری	پيدا	نشد.	ولی	
اگر	هم	بود	فلسفه	اين	را	نمی	پذيرفت،	
غده	 همان	 در	 مشکل	 چون	
و	 می	آيد	 پيش	 صنوبری	
مشکل	 جای	 فقط	

را	عوض	کرده	ايم.	غده	صنوبری	که	يك	
ماده	است	چگونه	با	نفس	مجرد	ارتباط	

پيدا	می	کند؟	
که	 بود	 طور	 اين	 دکارت	 رهيافت	
می	خواست	با	روش	های	کالمی	مسأله	را	
حل	کند.	مالبرانش	نيز	گفت	که	خداوند	
با	همه	چيز	هماهنگ	می	 را	 امور	 همه	
کند.	يعنی	در	واقع	اين	توازی	فقط	يك	
خداوند	 در	 ولی	 است	 موقعيتی	 رابطه	
صورت	گرفته	است.	کاملتر	از	همه	اينها	را	
اليب	نيتز	گفت	که	در	واقع	اين	هماهنگی	
نظريه	 اين	 دارد.	عين	 مونادها	وجود	 در	
در	متکلمين	ما	نيز	وجود	داشت.	بعد	از	
دکارت	اين	مسأله	به	صورت	معضلی	در	
فلسفه	غرب	مطرح	شد.	در	ادامه	فلسفه،	
گرايش	های	فلسفی	و	ماوراءالطبيعی	در	
غرب	تضعيف	شد	و	با	رواج	علم	جديد	و	
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بعد	از	نيوتن	و	تسلط	علوم	طبيعی	بر	ديگر	
ديدگاه	ها	و	غلبه	رويکرد	پوزيتيويسمی،	
خود	به	خود	تمايل	به	اين	شد	که	عنصر	
جسم	 با	 فقط	 و	 بگذاريم	 کنار	 را	 روح	
در	 بعد	 به	 اينجا	 از	 کنيم.	 را	حل	 مسأله	
بيستم	 قرن	 تمام	 و	 نوزده	 قرن	 اواخر	
ديگر	چيز	زيادی	از	فلسفه	باقی	نماند.	آن	
چيزی	که	از	فلسفه	باقی	ماند،	تبديل	به	
فلسفه	ذهن	شد.	در	فلسفه	ذهن	نظريات	
مختلفی	هست.	نظريه	دواليسم	به	عنوان	
بکند	 قبول	 را	 روح	 جوهر	 که	 نظريه	ای	
مطرح	بوده	است	ولی	امروزه	آن	نظريه	
را	قديمی	می	دانند	و	خيلی	طرفدار	ندارد.	
يعنی	 است.	 فيزيکاليسم	 غالب	 نظريه	
اينکه	همه	رفتارها	و	کنش	ها	و	واکنش	ها	
توضيح	 فيزيکی	 نظام	 اساس	 بر	 را	
توضيحات	 اين	 دقيق	ترين	 می	دهيم.	
شناخت	 و	 عصب	شناسی	 علوم	 در	
دستگاه	مغز	بود	و	خواستند	تمام	چيزها	

را	توضيح	دهند.	اگر	قرار	باشد	به	عنوان	
تمام	 عصب	شناس	 يك	

مکانيسم	های	فيزيکی	
را	 شيميايی	 و	
دهيم	 توضيح	

به	هيچ	نتيجه	ای	
نمی	رسيم،	چون	تنها	

ارائه	تبيينی	علمی	است.

ادعای قائل به نفس و روح و 
وظیفه فیلسوف:

	کسی	که	دواليسم	را	قبول	دارد	اينها	را	
منکر	نمی	شود،	يعنی	نمی	گويد	که	مغز	
چنين	کارکرد	يا	مراکزی	ندارد.	می	گويد	
هم	 ديگری	 چيز	 و	 هستند	 اينها	 همه	
که	 نمی	گويد	 نفس	 به	 قائل	 هست.	
بگيرد،	 صورت	 اگر	 مکانيسمها	 اين	
بحث	 نيست.	 نفس	 يا	 روح	 ديگر	 يعنی	
عصب	شناس	 يك	 مثاًل	 که	 است	 اين	
و	آناتوميست	در	طرف	مقابل	ما	بگويد	
ديگر	 جوهر	 يك	 به	 قائل	 که	 شما	 که	
هستيد،	دليلتان	چيست؟	ما	که	رفتار	را	
آدمی	 رفتار	 در	 اگر	 داديم.	شما	 توضيح	
را	 آن	 هست	 ديگری	 عنصر	 که	 قائليد	
توجيه	کنيد،	به	گونه	ای	که	برای	ما	هم	

قابل	فهم	باشد.	

مفاهيم	 به	 باتوجه	 بايد	 فيلسوف	 اينجا	
مشترک	و	قابل	فهم	برای	طرف	مقابل	
مسأله	را	توجيه	کند.	مثال	سرفصل	هايی	
که	 بگويد	 آن	 به	 توجه	 با	 و	 کند	 ارائه	
اين	 نمی	تواند	 وجه	 هيچ	 به	 جسم	
توجيه	 تنهايی	 به	 را	 آدمی	 رفتارهای	
مشترک	 يکديگر	 با	 که	 امری	 در	 کند.	
می	کنيم	 بيان	 ادراکات،	 در	 مثاًل	 است،	
خصوصياتی	 ادراکات	 از	 کدام	 هر	 که	
ماده	 اصلی	 خصوصيات	 با	 که	 دارد	
سازگار	نيست.	هم	در	ادراکات	عقلی	و	
از	 بعضی	 ادراک	حسی.	دوم	در	 هم	در	
در	همه	 که	 انسان	 رفتارهای	 و	 حاالت	
توجيه	 قابل	 درد	 مثاًل	 است،	 مشترک	
چيزهايی	 همه	 نيست.	 فيزيکاليستی	
و	 است	 درد	 مقدمات	 می	شود	 بيان	 که	

درد	نيست.	درد	يك	امر	غيرمادی	و	از	
هم	 الم	 و	 لذت	 است.	 نفسانی	 حاالت	
همين	طور	است.	مسأله	ديگر	در	حاالت	
ثبات	 مثل	 انسان	 روانشناسانه	 عمومی	
است.	 نفسانی	 وحدت	 يا	 و	 شخصيت	
فيلسوف	 که	 هستند	 داليلی	 هرکدام	
است	 دواليسم	 نظام	 به	 قائل	 که	 الهی	
بيان	می	کند	که	نظريه	فيزيکاليسم	را	به	
عنوان	اينکه	اين	کارکردهای	مطرح	شده	

وجود	ندارد،	رد	نمی	کند.	
انسان	 رفتارهای	 و	 بدن	 و	 حاالت	 در	
ماوراءماده	 رد	 با	 که	 می	بينيم	 مطالبی	
قابل	توضيح	نيست.	يعنی	بحث	بر	سر	

است.	 غيرماده	انگاری	 و	 ماده	انگاری	
مشکل	 باز	 مسأله	 اين	 اثبات	 از	 بعد	
وجود	دارد.	درکل	دو	مطلب	وجود	دارد.	
نفس	 يك	 که	 کنيم	 ثابت	 اينکه	 يك	
مسأله	 دارد.	 وجود	 مجرد	 و	 غيرمادی	
يعنی	 است.	 دواليسم	 دوم	حل	مشکل	
به	جای	دکارت	بر	می	گرديم	که	نفس	
می	کنند.	 تعامل	 چگونه	 هم	 با	 بدن	 و	
پيچيده	ای	 فلسفی	 بحث	 ديگر	 اين	
در	 ندارد.	 ربطی	 علم	 به	 که	 است	
اين	 درگير	 همچنان	 غرب	 فلسفه	
اسالمی	 فلسفه	 در	 ولی	 مسأله	هستند	
صدرايی	 فلسفه	 اساس	 بر	 خوشبختانه	
بسيار	 پاسخ	 پيچيده	 معضل	 اين	 برای	
زيبايی	داريم	و	اين	پاسخ	و	توضيحات	
کاربرد	 روان	شناسی	 و	 علوم	 تمام	 در	

خواهد	داشت.	

فلسفه و نظریه تکامل: 
همين	داستان	درباب	نظريه	تکامل	نيز	
هست.	اگرتمام	اين	مسئله	
ثابت	شود	و	ما	بپذيريم	
که	ترانسفورميسم	
بايد	 باز	 هست	
کدام	 با	 ببينيم	
فکر	فلسفی	تعارض	
دو	مسئله	 در	غرب	 دارد.	
داستان	 اين	 باعث	 که	 دارد	 وجود	
فلسفی	 ناقص	 تفکر	 يکی	 است.	 شده	
گوييم	 می	 ما	 اينکه	 است.	 غرب	 در	
ما	 که	 کنند	 می	 فکر	 اسالمی،	 فلسفه	
به	 مربوط	 فلسفه	 که	 داريم	 تعصب	
اسالم	است	حقيقت	اين	نيست.	بنيه	ای	
که	در	فلسفه	اسالمی	برای	حل	مسائل	
وجود	دارد	به	هيچ	وجه	در	فلسفه	غرب	
مسائل	 اين	 در	 غربی	 فالسفه	 نيست.	
ما	 متکلمين	 نظريه	 با	 مشابهی	 نظريه	
دارند.	ديدگاه	فالسفه	غربی	اين	است	
که	اگر	خدا	يا	ماوراء	الطبيعه	قرار	باشد	
بايد	 در	عالم	وجود	داشته	باشد،	جايی	
نظام	 و	 شود	 قطع	 عالم	 طبيعی	 نظام	
يعنی	 آيد.	 کار	 روی	 الطبيعه	 ماوراء	
الطبيعه	 مارواء	 	 دخالت	 می	کنند	 فکر	
هم	عرض	 چيز	 دو	 دخالت	 طبيعت،	 در	
دينی	 ديدگاه	 ديگر	 مسأله	 است.	

اینکه ما می گوییم فلسفه 
اسالمی، فکر می کنند 
که ما تعصب داریم که 
فلسفه مربوط به اسالم 

است حقیقت این نیست. 
بنیه ای که در فلسفه 

اسالمی برای حل مسائل 
وجود دارد به هیچ وجه در 

فلسفه غرب نیست.
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اين	 و	 است	 تکامل	 حال	 در	 دائماً	 که	
جوهر	 حرکت	 تبع	 به	 اعراض	 حرکت	
است.	فالسفه	ديگر	می	گفتند	اگر	اينگونه	
است	وحدت	بين	اينها	چگونه	است؟	او	
گفت	وحدت	اينها	به	وجود	است	و	وجود	
يك	واقعيت	واحد	شخصی	است.	وجود	
دو	نوع	است:	وجود	ثابت	و	وجود	سيال.	
يعنی	 است.	 سيال	 وجود	 طبيعت	 عالم	
مثاًل	ما	که	هشتاد	سال	عمر	می	کنيم،	از	
اول	که	به	دنيا	آمده	ايم	تا	هشتاد	سالگی،	
يك	واقعيت	هستيم.	يك	موجود	هستيم،	
منتها	در	هر	آن،	يك	ايستگاهمان	ظاهر	

می	شود.	
قائل	 جوهری	 حرکت	 به	 که	 کسی	
است،	قائل	است	که	تمام	عالم	با	همه	
تحوالتش	در	يك	خط	طولی	است	که	
همه	جوانب	موازی	با	هم	حرکت	
می	کنند.	از	ديدگاه	کسی	که	اين	
در	 تکامل	 می	کند،	 نگاه	 گونه	
جوهر	عالم	هيچ	تعارضی	با	ديدگاه	
اين	است	 ما	 ندارد.	مشکل	 الهی	
حاصل	 شامپانزه	 از	 بگوييم	 که	
از	 سنگها،	 از	 می	گوييم	 شده	ايم.	
آب	ها	و	از	جامدات	آمده	ايم	و	اين	
منافاتی	با	نظام	حکمت	بالغه	الهی	
طور	 اين	 غربی	 فلسفه	 در	 ندارد.	
فکر	می	کنند	که	هر	وقت	خداوند	
ديگر	 دهد،	 انجام	 کاری	 بخواهد	
همين	 باشد.	 نبايد	 طبيعی	 ابزار	
عصب	شناسی	 مباحث	 در	 بحث	ها	
هم	وجود	دارد.	يعنی	فکر	می	کنند	اگر	
عامل	 ديگر	 است	 مادی	 عامل	 جايی	
فلسفه	 در	 نه	 ما	 ديدگاه	 نيست.	 روحی	
اين	نيست.	ما	در	 نه	در	دين	شناسی	 و	
عميق	ترين	آيات	قرآنی	تا	همين	اختيار	
از	خود	 اختيار	 کنيم.	 نگاه	 اگر	 خودمان	
که	سخن	 می	خواهيم	 ماست.	خودمان	
لمن	 	« قرآن	می	فرمايد:	 در	 می	گوييم.	
تشاءون	 ما	 و	 يستقيم	 ان	 منکم	 شاء	
»اين	 العالمين«	 رب	 اهلل	 يشاء	 ان	 اال	
شما	 از	 هرکس	 برای	 است	 يادآوری	
بخواهد	که	به	راه	راست	هدايت	شود	و	
شما	نمی	خواهيد	مگر	اينکه	اهلل	پروردگار	
به	 	}28-27 بخواهد«}تکوير:	 عالمها	
مثل	 متکلمين	 از	 عده	ای	 دليل	 همين	

برايشان	 بزرگ	 معضلی	 که	 آنهاست	
و	 باز	در	فرهنگ	 ايجاد	کرده	است	که	
فلسفه	اسالمی	چنيــن		ديـــدگاه	هايی	

وجود	ندارد.	
تکامل	 نظريه	 در	 که	 مسأله	 باالترين	
گونه	 تنوع	 بگوييم	 که	 است	 اين	 است	
از	 و	 خطی	 صورت	 به	 مختلف	 های	
است.	حاال	 ناشی	شده	 يك	تك	سلولی	
با	فرض	المارک	و	احتياجات	طبيعی	و	
را	در	نظر	بگيريم	و	 بقا	 تنازع	 اينکه	ما	
دارند،	 دخالت	 جغرافيايی	 مسائل	 اينکه	
که	 است	 علمی	 توجيهات	 اينها	 همه	
در	 ما	 ولی	 ندارد.	 بحثی	 اينها	 در	 کسی	
فلسفه	اسالمی	اصلی	داريم،	در	فلسفه	
شده	 ياد	 جوهری	 حرکت	 از	 صدرايی	
است.	حرکت	جوهری	می	گويد	نه	فقط	

گونه	های	زيستی	و	جريان	حيات،	بلکه	
تمام	موجودات	مادی	اعم	از	جمادات	و	
نبانات	و	حيوانات	در	هر	شکلی	در	يك	
اولی	 هيوالی	 که	 صفر	 از	 تکاملی	 حد	
صورت	 به	 و	 می	شوند	 شروع	 است،	

تکامل	جوهری	پيش	می	روند.	
در	 از	مالصدرا	 قبل	 تا	 تکامل	جوهری	
نزد	هيچ	يك	از	فالسفه	قابل	قبول	نبود،	
امروز	در	فلسفه	غرب	هنوز	معنای	اين	
موضوع	روشن	نيست،	ارسطو	و	بعد	به	
ابن	سينا	و	ديگران	می	گفتند	که	 او	 تبع	
موجود	در	حال	حرکت	است،	مثاًل	سيب	
رشد	می	کند،	اول	کميتش	زياد	می	شود	
مزه	اش	 و	 رنگ	 بعد	 می	شود،	 بزرگ	 و	
تغيير	می	کند.	پس	حرکت	دارد.	ولی	اين	

تا	به	امروز	که	 سيب	وقتی	نارس	بوده	
رسيده	است	با	آن	دانه	اوليه	چه	نسبتی	
بينشان	است؟	اگر	بگوييم	آن	سبزی	که	
از	 بگوييم	 اگر	 نيست.	 سبز	 االن	 خب	
لحاظ	اندازه	که	خب	يك	اندازه	نيستند.	
را	 مزه	 آن	 خب	 که	 مزه	 بگوييم	 اگر	
ندارد.	پس	آن	سيب	گذشته	نابود	شد؟	
يعنی	 جوهر	 متفاوتند.	 موجود	 دو	 پس	
رنگ	 يعنی	 اوصاف.	 اين	 وحدت	 عامل	
در	 واقعيتند.	 اوصاف	يك	 و	طعم،	 بو	 و	
که	 شد	 گفته	 ابن	سينا	 و	 ارسطو	 فلسفه	
ولی	 تغييرکنند،	 می	توانند	 اوصاف	 اين	
جوهر	سيب	تحول	نمی	يابد.	اگر	جوهر	
بين	 از	 هم	 اوصاف	 برود،	 بين	 از	 سيب	
است.	 طور	 همين	 هم	 انسان	 می	روند.	
اول	جنين	بوده،	بعد	نوزاد	شده	و	بزرگ	

پخته	ای	 انسان	 که	 امروز	 تا	 است	 شده	
وجود	 ما	 در	 واقعيت	 يك	 است.	 شده	
در	 می	گويند	حرکت	 اين	فالسفه	 دارد.	

جوهر	محال	است.	
بنابر	نظر	آن	فالسفه،	در	عالم	انواع	عناصر	
و	موجودات،	صور	نوعيه	شان	ثابت	است.	
بعد	اوصافشان	تغيير	می	کند،	زمانی	هم	
که	 می	شود	 پيدا	 هم	 ديگری	 می	ميرند.	
به	آن	کون	و	فساد	می	گويند.	يعنی	يك	
نوعی	از	بين	رفت،	نوع	ديگری	ايجاد	شد.	
ماده	او	يك	صورت	جديدی	دارد.	ديگر	
داليلی	 با	 مالصدرا	 نيست.	 موجود	 آن	
بسيار	محکم	ثابت	کرد	که	محال	است	
حرکت	در	غير	از	جوهر	باشد.	اين	اعراض	
همه	حاالت	جوهرند	و	اين	جوهر	است	
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ادله	
که	 می	آوريم	

قطعی	 بيانگر	 خواب	 مثاًل	
ديگر	 چيز	 يك	 انسان	 که	 است	 اين	
است.	خب	ما	وسيله	ای	درست	می	کنيم	
که	خواب	را	عوض	کنيم.	اينها	جاهايی	
ديگر	 نوعی	 به	 آن	 از	 بشر	 که	 است	
منتفع	می	شود.	اگر	به	آن	مرتبط	باشد،	
ممکن	است	هزار	تا	پروژه	تحقيقاتی	را	
از	 شروع	کند	و	شکست	بخورد.	چون	
از	 بايد	 نبوده	است.	 اعتقاد	درست	 اول	

اول	تکليف	اين	امور	را	روشن	کرد.	
ندارد،	 اهميت	 تعارضات	 بررسی	 تنها	
مطالعه	رابطه	فلسفه	و	علوم	زيستی	در	
سياست	گذاريها	نيز	دارای	آثاری	است.	
اينکه	اگر	ما	ويروسی	را	در	آزمايشگاه	
ساختيم،	بعد	هم	باکتری	و	بعد	هم	يك	
چندسلولی،	اگر	ما	می	توانيم	با	چينش	
دهيم،	 تغيير	 را	 حيات	 خواص	 سلولی	
خب	می	دهيم.	چرا	آن	قدر	منتظر	شويم	

ايجاد	شود،	می	گويند	اينکه	اتوماسيون	
قرار	 نيست.	 کاره	ای	 خدا	 ديگر	 است.	
انجام	 کاری	 خواست	 خدا	 اگر	 نيست	
دهد،	ديگر	نظام	عالم	نباشد.	فعل	
جريان	 عين	 خداوند	
مل	 تکا

در فلسفه غرب فکر می کنند 
اگر نظریه ترانسفورمیسم را 
بپذیریم دیگر خدا کاره ای 

نیست. یعنی خدا باید بگوید 
که این انسان را من انسان 

کردم، قاطر را من قاطر 
آفریدم. ولی اگر خودش 

در نظام طبیعی ایجاد شود، 
می گویند اینکه اتوماسیون 
است. دیگر خدا کاره ای 

نیست. قرار نیست اگر خدا 
خواست کاری انجام دهد، 

دیگر نظام عالم نباشد.

اشاعره،	جبری	مسلك	شدند،	ولی	فالسفه	
اسالمی	و	ائمه	شيعه	هرگز	اين	گونه	فکر	
نمی	کنند.	يعنی	ما	می	گوييم	اختيار	ما	
دو	 چون	 ندارد	 منافات	 خداوند	 اختيار	 با	
اختيار	 باطن	 در	 نيستند.	 هم	عرض	 چيز	
تعارض	 در	 هم	 با	 و	 خداست	 اختيار	 ما	
نظام	 دارند.	 طولی	 رابطه	 يعنی	 نيستند.	
عالم	با	نظام	مجردات	رابطه	طولی	دارد	
و	نافی	هم	نيستند.	در	حد	وجود	طبيعی،	
در	 ولی	 داريم،	 اختيار	 ما	 انسانی	 وجود	
به	 مربوط	 ما	 اختيار	 همين	 وجود	 اصل	
خداوند	است.	اين	نه	جبر	است	و	نه	انکار	

اختيار	انسان.	
اين	ديدگاه	به	هيچ	وجه	در	فلسفه	غرب		
وجود	ندارد.	در	نتيجه	فکر	می	کنند	اگر	
ديگر	 بپذيريم	 را	 ترانسفورميسم	 نظريه	
خدا	کاره	ای	نيست.	يعنی	خدا	بايد	بگويد	
که	اين	انسان	را	من	انسان	کردم،	قاطر	را	
من	قاطر	آفريدم.	ولی	اگر	خودش	
در	نـظام	طبــيعی	

است.	جريان	تکامل	ثابت	شود	يا	نشود	
تعارضی	به	لحاظ	فلسفی	با	خداوند	ندارد.	
صورت	 مادی	 ابزار	 با	 هم	 کارخداوند	
اصاًل	 هم	 ما	 قرآن	شناسی	 در	 می	گيرد.	
مشکلی	در	اين	زمينه	وجود	ندارد،	بلکه	
از	 و	 است	 مسأله	 اين	 مؤيد	 هم	 اموری	
نظر	تئوريك	هم	اشکالی	ندارد	و	به	لحاظ	
يعنی	 نمی	کنند.	 رد	 را	 همديگر	 علمی	
اشکالی	ندارد	که	بعضی	گونه	ها	به	طور	
ثابت	آفريده	شده	باشند	و	در	تحوالتی،	

جريان	جهشی	صورت	گيرد.	
را	 علــم	 مفروضــات	 فلســفه	 در	
می	پذيريــم	و	ففــط	جايــی	کــه	تعــارض	
اســت	را	بحــث	می	کنيــم.	اگــر	تعــارض	
می	گوييــم	 کــه	 آنجاســت	 باشــد،	
حيــات	و	مســأله	غايــی	عالــم	بــا	مــاده	
ــی	 ــد.	يعن ــور	در	نمی	آي ــعور	ج ــد	ش فاق
نمی	تــوان	شــعور	و	ســازمان	نگری	و	
غايت	نگــری	را	کنــار	گذاشــت	و	بــا	
ــاده	ای	کــه	فقــط	حرکــت	و	جنبــش	 م
ــرد.	 ــه	ک ــود	را	توجي ــك	موج ــت،	ي اس
ــوان	 ــم	نمی	ت ــلول	را	ه ــك	س ــی	ي حت
توجيــه	کــرد.	در	يــك	ســلول	آن	قــدر	
نظــام	فيزيکــی	و	شــيميايی	وجــود	دارد،	
آنقــدر	آزمايشــگاه	وجــود	دارد،	کــه	
بــا	مــاده	قابــل	توجيــه	

ــت. نيس

پرسش 

و پاسخ

اگر	 ادراک	 در	حوزه	   دکتر قانعی: 
قوای	شناختی،	فقط	منحصر	به	ماده	و	
می	توان	 بنابراين	 باشد،	 سلولی	 چينش	
در	چينش	سلولی	طوری	دستکاری	کرد	
توانايی	کشف	 باال	رود	و	 ادراک	ما	 که	
ما	بيشتر	شود.	مثاًل	می	خواهيم	بدانيم	
يك	 و	 می	شود	 انيشتين	 نفر	 يك	 چرا	
و	 سلولی	 چينش	 به	 اگر	 نمی	شود؟	 نفر	
اين	 ما	 خب	 است،	 ژنتيك	 دستکاری	
انيشتين	 را	 همه	 و	 می	کنيم	 درست	 را	
از	 غير	 عنصری	 به	 اگر	 اما	 می	کنيم.	
تالش	های	 خب	 می	شود،	 وصل	 اين	
ما	بيهوده	است.	بايد	تکليف	اين	سؤال	
روشن	شود	که	علم	و	آن	چيزی	که	نبوغ	
علمی	و	کشفيات	است	کجا	رخ	می	دهد؟	
عقل	 در	 نيست،	 مغز	 در	 می	گوييد	 شما	
است	و	عقل	هم	به	قول	مالصدرا	مجرد	
خب	 است.	 ديگر	 جای	 جايش	 و	 است	
تمام	 وگرنه	 شود،	 روشن	 تکليف	 بايد	
تحقيقات	به	شکست	می	خورد.	زمانی	ما	

جای	 از	 تا	
صورت	 جهش	 ديگر	

گيرد؟	مثاًل	اگر	شما	می	گوييد،	ما	مرگ	
هم	 خودمان	 می	بينيم،	 ديگری	 جور	 را	
اينها	در	تحقيق	 طوالنی	اش	می	کنيم؛	
لحاظ	 از	 ما	 دارد.	 کاربرد	 بشر	 زندگی	 و	
جلسه	 اين	 هستيم	 مايل	 متدولوژی	
برای	 چه	 کند.	 را	عوض	 تحقيق	 مسير	
آن	کس	که	در	علوم	اعصاب	پژوهش	
می	کند،	چه	برای	کسی	که	روی	علوم	
شناختی	کار	می	کند.	اگر	می	تواند	مسير	
همانها	 کند،	 عوض	 را	 دانشمند	 يك	
روح	 تعارض	حاال	 نقاط	 در	 بحث	شود.	
را	هم	ثابت	کرديم،	اگر	کارکردی	برای	
ما	دارد،	از	آن	استفاده	می	کنيم،	اما	اگر	
قرار	است	کاری	از	آن	نيايد،	اثبات	شود	
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که	چه؟!
می	خواهيم	 ما	 غفاری:  دکتر    
و	 فلسفه	 تالقی	 محل	 در	 بدانيم	
بر	 است	 مشکلی	 اگر	 زيست	شناسی	
روی	آن	تأمل	کنيم	و	آن	را	حل	کنيم	
و	اگر	مشکلی	نيست،	چرا	اصال	روی	

آن	بحث	کنيم؟	

مسأله	 اين	 کليد	 اردکانی:	   دکتر 
اين	است	که	شناخت	ايجاد	شود.	حاال	
اگر	شناخت	اين	جهان	ماده	به	غيرماده	
غيرحسی،	 يا	 حسی	 می	شود،	 تبديل	
اينجا	بايد	بفهميم	که	ماده	آيا	خودش	
به	غيرماده	تبديل	می	شود	يا	کار	کس	
ديگری	است؟	اينها	حوزه	ای	است	که	
علم	بايد	تا	آنجا	که	می	تواند	ارائه	نظر	
کار	 متافيزيك	 که	 هم	 آنهايی	 و	 کند	
می	کنند	هم	بيايند	و	نظراتشان	را	ارائه	

دهند.	

وقتی	 معمواًل	 میانداری:  دکتر   
فهم	 که	 چيزی	 آن	 دين،	 می	گوييم	
خودمان	است	را	مطرح	می	کنيم،	علم	
هم	همين	طور.	در	حالی	که	علم	و	دين	
دو	چيز	متفاوت	نيستند.	به	نظر	مشکل	
تا	 يعنی	 می	شود،	 شروع	 جنينی	 از	 ما	
مرتب	 می	شويم	 زندگی	 محيط	 وارد	
تناقض	دارد.	ما	علمی	را	ياد	می	گيريم	
آن	 می	گويد.	 ديگری	 چيز	 فلسفه	 که	
هم	 را	 افالطون	 بتواند	 که	 فلسفه	ای	
بکار	نمی	آيد.	 برای	من	مسلمان	کند،	
طبيعت	 که	 می	گويد	 من	 به	 فلسفه	
آمد،	 خدا	 جايی	 اگر	 انتخاب	گراست.	
جايی	برای	طبيعت	نيست	و	اگر	طبيعت	
بود،	جايی	برای	خدا	نيست.	اين	يکی	
کارهايمان	 در	 که	 است	 معضالتی	 از	
با	آن	مواجه	هستيم.	مثاًل	نمی	توانيم	
در	جامعه	بعضی	حرف	ها	را	بزنيم،	نه	

زيرا	 است،	 غلط	 حرف	 اينکه	 خاطر	 به	
برداشت	نادرست	می	کنند.	علم	می	تواند	
کند.	 دخالت	 کارها	 سری	 يك	 در	
واقعيت	اين	است	که	خداوند	موجودات	
است.	 کرده	 زمين	خلق	 روی	همين	 را	
دارد،	 خصوصياتی	 يك	 زمين	 اين	 پس	
و	 پيداکرد	 می	توان	 را	 خصوصيات	 اين	
خيلی	ها	هم	پيدا	کرده	اند	و	خيلی	کارها	

هم	کرده	اند.	

فرمايش	 طبق	 حمیدزاده:  دکتر    
ماده	 از	 است	 ممکن	 قانعی	 دکتر	 آقای	
دستگاهی	 يا	 شود	 ساخته	 زنده	 سلول	
ساخت	که	خواب	را	تغيير	دهد	يا	حتی	
با	 که	 ساخت	 دستگاهی	 آن،	 از	 باالتر	
فرد	 اينکه	 از	 قبل	 مغزی	 امواج	 گرفتن	
صحبت	بکند،	ذهنش	را	خواند.	اشکالی	
که	 است	 اين	 می	آيد	 پيش	 اينجا	 که	
می	گويند	ما	همه	اين	کارها	را	کرديم،	
دارد؟	 جايگاهی	 چه	 روح	 ديگر	 پس	
می	آيد	 پيش	 اينجا	 که	 بنيادينی	 اشتباه	
اين	است	که	عميقا	معنای	روح	و	ماده	را	
متّوجه	نشده	اند.	امروز	علم	ژنتيك	ميدان	
اين	تعارضات	است.	مثال	اگر	بشود	سر	
بر	 يا	 زد	 پيوند	 انسان	 تن	 به	 را	 ميمون	
عکس،	سر	انسان	را	به	تن	ميمون	پيوند	
زد،	موجودی	که	حاصل	می	شود	انسان	
است	يا	ميمون؟	بايد	به	رابطه	طولی	و	
اين	طور	نيست	که	 عرضی	توجه	کرد.	
خداوند	در	جايی	که	ما	می	توانيم	کاری	
زنده	 سلول	 جماد	 از	 مثال	 دهيم،	 انجام	
بسازيم،	نباشد.	هر	جايی	در	هر	شرايطی	
با	او	خواهد	 ماده	ای	ساخته	شود،	نفس	
ندارد.	 تعارض	 ماده	 با	 نفس	 يعنی	 بود.	
شود.	 انجام	 آزمايشگاه	 در	 اگر	 حتی	
کار	 مثل	 می	کنيم،	 ما	 که	 کاری	 نهايتًا	
يك	 عرض	 در	 طبيعت	 است.	 طبيعت	
انسان	 بی	جان،	 ماده	ای	 از	 سال	 ميليارد	

ساخته	است.	مگر	اين	کار	نفی	خداوند	
رابطه	 ما	 که	 است	 اين	 بحث	 است؟	
اينها	 اگر	 کنيم.	 پيدا	 را	 بدن	 و	 نفس	
باقی	 تعارضی	 ديگر	 کرديم	 	 پيدا	 را	
فلسفه	صدرايی	می	گويد	 نمی	ماند.	در	
هنوز	 است.	 الحدوث	 جسمانيه	 نفس	
اين	حرف	را	علمای	ما	هضم	نکرده	اند.	
تکامل	 جسم	 دل	 در	 می	گويد،	 يعنی	
جوهری	سبب	می	شود	که	از	افق	ماده	
اين	 معنای	 به	 اين	 بزند.	 سر	 غيرماده	

نيست	که	خداوند	در	کنار	است.	
علـم	 کارکـرد	 بـا	 فلسـفه	 کارکـرد	
متفـاوت	اسـت.	علـم	بـا	پديده	ها	سـر	
و	کار	دارد	و	نسـبت	پديدارهـا	را	پيـدا	
می	کنـد.	 ايجـاد	 را	 آنهـا	 و	 می	کنـد	
فلسـفه	بـا	عقـل	و	وجـود	سـر	و	کار	
خلـق	 نمی	تـوان	 کـه	 را	 وجـود	 دارد.	
کـرد.	فلسـفه	کارکردش	اين	اسـت	که	
بدانيـم	کسـی	کـه	نفـس	دارد	کرامت	
انسـانی	دارد.	آن	موقـع	اسـت	که	ديگر	
فکـر	نمی	کنيـم	عالم،	از	فقط	سـلول	و	
اتـم	و	مولکـول	اسـت.	در	هـر	موجـود	
زنـده	ای	درجـه	ای	از	نفـس	هسـت.	در	
انسـان	درجه	نفـس	باالتر	اسـت.	اينها	
در	فلسـفه	اسـت.	ايـن	کـه	می	گوييـد		
فلسـفه	و	ايـن	مباحـث	بـه	چـه	دردی	
می	خـورد.	 درد	 هميـن	 بـه	 می	خـورد	
اينهـا	را	بـه	مـا	نشـان	می	دهـد.	علـم	
نمی	توانـد	ايـن	را	بگويـد.	ولی	فلسـفه	
بـه	داليـل	عقلـی	بـا	هميـن	شـواهد	
بيرونـی	نشـان	می	دهد	کـه	حيات	يك	
افـق	برتـری	دارد	و	آن	خـودش	مراتب	
دارد	تـا	به	انسـان	برسـد.	مشـکلی	که	
در	غـرب	وجود	دارد	ضعـف	متافيزيك	
دانشـمندان	 غـرب	 در	 يعنـی	 اسـت.	
متافيزيسـين	نمی	تواننـد	در	برابر	علماء	
آن	طـوری	کـه	بايـد	و	شـايد	مبانی	را	

دهند. توضيـح	

Ἐμπεδοκλῆς - Empe-  ]5[
docles

Πλωτίνος - Plotinus ]6[
phylum ]7[

Species ]8[
Homologous ]9[
Analogues ]10[
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  دکتر خسـروپناه:	مـن	می	خواهم	
اينجـا	يـك	پرسـش	فلسـفی	را	مطـرح	
و	 تببيـن	عصب	شناسـی	 بـا	 آيـا	 کنـم.	
ژنتيـك	از	انسـان،	می	تـوان	بـه	لحـاظ	
علمـی	ادعا	کـرد	که	تمام	پرسـش	های	
علمـی	درباره	چيسـتی	و	طبيعِت	انسـان	
پاسـخ	داده	می	شـود	و	آيا	پرسشـی	باقی	
نمی	مانـد	که	ناچار	باشـيم	بر	اسـاس	آن	
پرسـش	به	يـك	واقعيتی	بـرای	اعصاب	
و	ژن	های	مسـاوی	برسـيم	و	به	وسـيله	

آن	انسـان	را	تببيـن	کنيـم.	بـه	طـور	مثال	
در	طبيعـت	قديـم	وقتـی	انسـان	را	بـه	لحـاظ	زيست	شناسـی	
تببيـن	می	کنند،	می	گويند	انسـان	يك	سـری	اعضای	رئيسـه	
مثـل	مغـز،	قلـب	صنوبـری،	کبـد	و	سـاير	اعضای	بـدن	دارد.	
بعـد	بـرای	هر	کـدام	يـك	سـری	کارکرد	ذکـر	می	کننـد.	اما	
در	کنـار	ايـن	حقيقـت	روح	را	هـم	قائل	هسـتند	و	بـرای	روح	
هـم	قوايـی	را	ذکـر	می	کننـد	که	شـامل	قـوای	عاملـه،	قوای	
شـهوانی	و	قـوای	غضبی	اسـت.	بعد	بين	اين	سـه	قوه	با	سـه	
عضـو	موجـود	در	بـدن	ارتباطی	برقرار	می	کننـد	و	می	گويند	از	
بين	آن	سـه	عضو	رئيسـه	جسـمانی،	آن	که	با	قـوای	عقالنی	
ارتبـاط	پيـدا	می	کنـد،	مغز	اسـت.	کبد	بـا	قوه	شـهوانی	ارتباط	
پيـدا	می	کنـد	و	هميـن	طـور	قلب	و	شـهوت	يا	غضـب.	بحث	

علم	النفـس	تـا	قبـل	از	مالصـدرا	بيشـتر	
يعنـی	 می	شـود.	 مطـرح	 طبيعيـات	 در	
می	گفتنـد	 طبيعت	شـناختی	 لحـاظ	 بـه	
نمی	شـود	انسـان	را	بـا	هميـن	اعضـای	
مـادی	شـناخت	و	تفسـير	و	تببيـن	کرد.	
بـا	 حتمـًا	 کـه	 دارد	 کارکردهايـی	 يـك	
پذيـرش	پديـده	روح	قابـل	تبيين	اسـت.	
بعضـی	 ادراک،	 مسـأله	 مـورد	 در	 مثـاًل	
بعـد	 اسـت.	 مغـز	 کار	 ادراک	 می	گفتنـد	
تحليـل	می	کردنـد	کـه	چگونـه	ممکـن	
اسـت	ادراک	کار	مغـز	باشـد،	درحالـی	که	
مـا	درکـی	کـه	از	اشـياء	خارجـی	داريـم	يـك	درک	مطابق	با	
واقعيـت	اسـت.	مـن	نمی	خواهـم	وارد	اثبـات	روح	شـوم	و	يـا	
بگويـم	کـه	اين	اسـتدالل	درسـت	اسـت	يا	نادرسـت.	سـؤالم	
ايـن	اسـت	که	بـا	ايـن	معلوماتـی	که	اکنـون	عصب	شناسـی	
و	ژنتيـك	بـه	مـا	می	دهـد،	آيـا	تمـام	کارکردهـای	شـناختی	
پرسـش	 آيـا	 اسـت؟	 تببيـن	 قابـل	 انسـان	 غيرشـناختی	 و	
بی	پاسـخی	را	بـرای	مـا	باقی	نمی	گـذارد	که	قائل	بـه	حقيقت	
ديگری	شـويم.	برداشـت	مـن	از	صحبت	های	دکتـر	اردکانی	
ايـن	اسـت	کـه	پـروژه	ژنـوم	از	تمـام	حقيقت	انسـان	سـخن	
بگيريـد،	 کمـك	 دينی	تـان	 بـاور	 از	 نمی	خواهـم	 می	گويـد.	

ادعـای	علم	چيسـت؟	

جلسه چهارم )16  اسفند 1391(:

پرسش و پاسخ در باب ژنتيك و اپی ژنتيك

اشاره
در این جلســه دکرت اردکانی و 

دکرت صحرایی به پرسشــهای 

اســاتید که در این جلســه و 

جلسات پیشین در باب ژنتیک 

و علوم شناختی مطرح شده 

بود پاسخ دادند.

  دکتر میانداری:
	از	نظــر	ســاختاری،	آيــا	انســان	نســبت	بــه	شــامپانزه	چيــز	
ــا	داشــته	باشــيم	و	 ــن	کــه	م ــای	اي ــه	معن ــزی	دارد،	ب متماي

شــامپانزه	نداشــته	باشــد؟	از	نظــر	کارکــردی	چطــور؟	مثــاًل	
ــامپانزه	 ــز	ش ــه	مغ ــد	ک ــام	ده ــان	کاری	را	انج ــز	انس مغ

نمی	توانــد؟
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اعتقاد من این است که 
آنچه به ماهو علم است 
با هیچ اعتقاد اسالمی 

اساساً هیچ گونه تداخلی 
ندارد. تمام جزئیات 

انسانی کاماًل در یافته های 
ما هست و اینکه چگونه 

روح با آن مطابقت می کند 
چیزی است که ما باید 

دنبالش بگردیم. 

  دکتــر اردکانــی:	مســلمًا	فاصلــه	انســان	و	شــامپانزه	
ــا	از	 ــه	آي ــت	ک ــن	اس ــؤالم	اي ــا	س ــت.	ام ــاد	اس ــيار	زي بس

لحــاظ	فوندانســيون،	مغــز	انســان	و	شــامپانزه	شــبيه	
ــر. ــا	خي ــتند	ي هس

 دکتـر صحرایی:	همـواره	اين	سـؤال	ها	مطـرح	بوده	که	
فـرق	مـا	با	يـك	موجـود	ديگـر	چيسـت	و	در	کجاسـت؟	اگر	
بخواهـم	پاسـخ	دکتـر	خسـروپناه	را	بدهم	عـرض	می	کنم	که	
هـم	آری	و	هـم	خيـر.	آری	بـه	ايـن	دليل	کـه	واقعًا	می	شـود	
بـرای	همـه	سـؤالها	پاسـخی	را	در	مغـز	پيدا	کرد،	چـه	از	نظر	
سـاختاری	و	چـه	از	نظر	عملکـردی.	يعنی	می	تـوان	گفت	که	
فـالن	قسـمت	مغـز	در	رابطـه	بـا	کـدام	کار	اسـت	و	چقـدر.	
و	خيـر،	چـون	بـه	طـور	دقيـق	مکانيسـم	های	ريـز	خيلـی	از	
کارها	مشـخص	نيسـت.		اين	يك	مسـأله	اسـت.	ولی	مسـأله	
مهم	تـر	اينجاسـت	کـه	مـا	ارتباطـات	بيـن	ايـن	بخش	هـا	را	
نمی	توانيـم	بـه	خوبـی	درک	کنيـم.	ايـن	ارتباطـات	چگونـه	

و	چقـدر	ايجـاد	می	شـوند	و	تـا	کجـا	ادامـه	
پيـدا	می	کننـد؟	سـؤالی	اسـت	که	مـا	هرگز	
بـه	آسـانی	بـه	آن	نمی	رسـيم.	يـك	مثـال	
سـاده	در	مـورد	اللـه	و	الدن	اسـت.	ايـن	

جـدا	 ازهـم	 مغزشـان	 وقتـی	 دو	
شـد،	بعـد	از	چنـد	دقيقـه	
هـر	دو	از	بيـن	رفتنـد.	

دليـل	اين	بـود	که	
از	 قسمـــت	هايی	

مغــز	اللـه،	کارهای	
بـر	 را	 بـه	الدن	 مربـوط	

عهـده	گرفتـه	بـود	و	برعکس.	
مغـز	بـه	گونـه	ای	نيسـت	کـه	مـا	بگوييـم	
و	 هيپوتاالمـوس	 تنهـا	 کورتکـس،	 تنهـا	
تنهـا	فالن	هسـته	در	هيپوتاالمـوس.	بلکه	
مغـز	بـه	گونـه	ای	اسـت	کـه	بايـد	بگوييـم	
بـه	 بـه	نخـاع،	 از	شـروع	عصـب	حسـی،	

سـاقه	مغـز،	بـه	سـاختمان	های	زيـر	قشـری	و	بعـد	بـه	خـود	
قشـر	مـخ.	ايـن	ارتبـاط	چگونـه	اسـت؟	در	مـن	و	شـما	دقيقًا	
بـا	هـم	متفاوت	اسـت.	چـرا؟	چـون	کارکـردی	که	انگشـتان	
مـن	و	انگشـتان	شـما	دارنـد،	ظاهـرش	و	کارکـردش	يکـی	
اسـت	ولـی	در	جزئيـات	کامـاًل	متفـاوت	اسـت.	نتيجـه	اينکه	
مـن	و	شـما	می	توانيـم	هـر	دو	از	انگشـتانمان	اسـتفاده	کنيم،	
امـا	اسـتفاده	مان	يکـی	نيسـت.	مـن	خـودکار	را	بـه	گونـه	ای	
حرکـت	می	دهـم	و	شـما	بـه	گونـه	ای	ديگـر.	همين	نوشـتن	
سـاده	خـودش	يـك	علـم	اسـت.	پـس	در	اينکـه	بـا	علـم	
شـکی	 داد	 را	 پرسـش	ها	 پاسـخ	 می	تـوان	 عصب	شـناختی	
نيسـت	امـا	تـا	چـه	حـد؟	واقعـًا	محدوديـت	داريم.	چـون	من	
هـر	مثالـی	بزنـم	شـما	می	توانيـد	ده	مثـال	بزنيـد	کـه	دقيقـًا	

آن	نيسـت.	

مشـکل	بـزرگ	زيست	شناسـی	از	هميـن	جا	شـروع	می	شـود.	
اينکـه	آقـای	دکتـر	اشـاره	کردنـد	که	شـناخت	در	ما	و	سـاير	
موجـودات	چگونـه	اسـت،	اسـاس	هـر	دو	يکی	اسـت.	هر	دو	
يـك	نورون	حسـی	اسـت	کـه	تحريك	می	شـود	و	پيـام	را	به	
مرکـز	بـاال	ارسـال	می	کنـد.	امـا	چيـزی	کـه	اتفـاق	می	افتـد	
در	مـن	و	گربـه	يکـی	نيسـت.	چـون	وقتـی	بـه	من	می	رسـد	
يـك	چيـز	می	شـود	و	وقتـی	بـه	گربه	می	رسـد،	چيـز	ديگری	
می	شـود.	چـرا	دو	گونـه	می	شـود؟	چـون	مغـز	ايـن	گربـه	در	
محيطـی	خـاص	رشـد	کـرده	و	مغـز	مـن	در	محيطـی	ديگر.	
همچنيـن	ژن	هايی	کـه	مغز	گربه	را	سـاماندهی	کرده	اند،	يك	
نـوع	خـاص	بوده	انـد	و	ژن	هايـی	کـه	مغز	مـن	را	سـاماندهی	
کرده	انـد،	نوعی	ديگرنـد.	همچنين	هنگامی	
کـه	مغـز	من	بـا	محيـط	تعامـل	می	کنـد	به	
دليـل	اينکـه	ورودی	هايـی	متفـاوت	از	گربه	
دارد،	سـاختارهايی	متفـاوت	از	مغـز	گربه	در	
مـن	ايجاد	می	شـود.	پـس	همه	اينهـا	با	هم	
جمـع	می	شـود.	امـا	واقعيت	پشـت	اينها	اين	
اسـت،	مـن	می	توانـم	در	همـه	اينهـا	شـك	
قرمـز	 ايـن	 بگويـم	 اگـر	مـن	 مثـاًل	 کنـم.	
اسـت	يـك	نفـر	کـه	کوررنگـی	دارد	بگويد	
کـه	خاکسـتری	اسـت،	اصـاًل	رنـگ	قرمـز	
بـرای	او	مفهـوم	نـدارد.	پـس	ژن	هايـی	که	
باعـث	کوررنگـی	در	اين	فرد	شـده	اند	باعث	
شـده	اند	کـه	مغـز	اين	فـرد	فهمـی	متفاوت	
نسـبت	بـه	رنـگ	قرمـز	داشـته	باشـد.	آيـا	
مفهـوم	قضيـه	اين	اسـت	کـه	مغـز	من	هم	

فقـط	با	ژن	ها	سـروکار	داشـته	اسـت؟
عملکـردی	 و	 سـاختاری	 نظـر	 از	 آيـا	
سـاختاری	 نظـر	 از	 دارد؟	 تفاوتـی	 شـامپانزه	 و	 انسـان	 مغـز	
يقينـًا	تفاوت	هـا	بسـيار	زيـاد	اسـت.	از	نظـر	عملکـردی	هـم	
تفاوت	هـا	بسـيار	زيـاد	اسـت.	امـا	پايه	هـا	يکـی	اسـت.	هـم	
مـن	و	هـم	شـامپانزه	آميگـدال	داريـم.	در	هـر	دو،	آميگـدال	
فعاليت	هـای	هيجانيمـان	را	کنتـرل	می	کنـد.	امـا	وقتـی	مـن	
می	خواهـم	فعاليت	هـای	هيجانـی	را	انجـام	دهـم،	کورتکـس	
مـن	فعاليت	هـای	آميگـدال	را	کنتـرل	می	کنـد.	فلـذا	وقتـی	
مـا	در	يـك	جمـع	هسـتيم	کسـی	بلنـد	نمـی	شـود	بـرود	در	
گوشـه	ای	ادرار	کنـد.	اما	در	جمع	شـامپانزه	هر	وقت	احسـاس	
دفـع	کنـد	خـود	را	تخليـه	می	کند.	ايـن	کنترل	چـرا	و	چگونه	
ايجـاد	شـده؟	جـزء	تفاوتهاسـت.	کورتکـس	در	هر	دو	هسـت	
ولـی	در	انسـان	گسـترش	پيـدا	کـرده	اسـت.	زيرکورتکس	در	
هـر	دو	هسـت	حتـی	گاهـی	در	آنها	گسـترده	تر	شـده	اسـت،	



273

چـون	مراکـز	باالتـر	آن	را	مهـار	نکرده	اسـت.	اما	اينکـه	مثاًل	
من	آميگدال	داشـته	باشـم	و	شـامپانزه	نداشـته	باشـد	اينگونه	
نيسـت.	هرچـه	جانـور	از	نظـر	تکاملـی	رو	بـه	بـاال	می	آيـد،	
تشـابهات	هـم	بيشـتر	می	شـود.	نکتـه	ظريفـی	وجـود	دارد،	
سـلول	های	آميگـدال	شـامپانزه	بعـد	از	15	سـال	می	ميرنـد	
دژنراسـيون	 می	ميرنـد،	 سـال	 	70 از	 بعـد	 انسـان	 در	 ولـی	
سـلول	ها	بعـد	از	50	سـالگی	شـروع	می	شـود،	ايـن	کاهـش	
سـلول	ها	در	شـامپانزه	خيلـی	زودتـر	انجـام	می	گيـرد،	ولـی	

واقعـًا	علـم	برايش	پاسـخی	نـدارد.
هيـچ	کـس	اجـازه	نمی	دهـد	کاری	را	کـه	مـا	در	مـورد	يـك	
مـوش	انجـام	می	دهيـم	در	مـورد	انسـان	ها	انجـام	دهيم.	ای	
کاش	راه	هايـی	پيـدا	می	شـد	تـا	بتوانيـم	بيشـتر	بـه	عملکـرد	
بسـيار	 پاسـخ	ها	 صـورت	 آن	 در	 ببريـم.	 پـی	 انسـان	 مغـز	
دقيق	تـر	بـود.	امـا	تشـابهات	خيلی	باالسـت.	مثاًل	بسـياری	از	
داروهايـی	که	ما	اسـتفاده	می	کنيـم،	روزی	در	مـورد	حيوانات	
اسـتفاده	شـده	اسـت.	اما	چيزی	که	هسـت	اين	اسـت	که	به	

نظـر	من	انسـان	چيـزی	برای	خـودش	دارد.	حـس	درماندگی	
ديـده	می	شـود.	ايـن	حـس	زمانـی	اسـت	کـه	پاسـخ	ها	هـم	
وجـود	دارد.	مثـاًل	انسـان	های	اوليه	نمی	دانسـتند	رعـد	و	برق	
چيسـت،	خـدای	بـاران	را	خلـق	کردنـد.	امـا	يك	وقت	اسـت	
کـه	مـا	می	دانيـم	دليـل	امـری	چيسـت	و	دقيقـًا	جزئياتش	را	
بلديـم	امـا	بـه	درماندگـی	می	رسـيم.	مثـاًل	در	مورد	سـرطان	

همـه	چيـزش	را	می	دانيـم	امـا	در	مقابلـش	عاجزيـم.	
شـناخت	را	بـه	دنبـال	ورودی	هـای	مختلف	حسـی	می	دانيم؛	
يعنـی	مغـز	من	اگر	ورودی	بينايی	نداشـته	باشـد	شـناخت	من	
نسـبت	بـه	محيـط	اطرافـم	کافـی	نيسـت.	چيـزی	کـه	مهم	
اسـت	ايـن	اسـت	که	هـر	موجـود	زنـده	ای	راه	های	شـناختی	
شـناختی	اش	 راه	هـای	 زنـده	 موجـود	 ايـن	 دارد.	 را	 خـودش	
ممکـن	اسـت	با	موجـود	کناری	اش	متفاوت	باشـد.	در	انسـان	

راه	شـناختی	بيشـتر	بينايی	و	در	کنار	آن	شـنوايی	است.	يعنی	
اگـر	گـوش	و	چشـم	را	از	انسـان	بگيريـم	نزديـك	به	%75		
شـناختمان	را	از	دسـت	می	دهيـم.	اگر	فقـط	بينايی	مـان	را	از	
دسـت	بدهيـم،	نزديك	بـه	50%	تـوان	شـناختيمان	کاهش	
می	يابـد.	امـا	در	مـورد	حيوانـات	ديگر	شـناخت	ممکن	اسـت	
با	بينايی	و	شـنوايی	نباشـد.	مثاًل	در	جغد	شـناخت	با	شـنوايی	
اسـت.	خيلـی	هـم	شـنوايی	اش	قـوی	اسـت	بـه	طـوری	که	
حرکـت	دسـت	مـوش	در	هـوا	در	شـب	را	می	شـنود	و	دقيقـًا	
روی	مـوش	فـرود	می	آيـد.	يا	مثاًل	در	سـگ	شـناخت	بيشـتر	

اسـت. بويايی	
شـناخت	در	حيوان	متفاوت	اسـت،	چون	محيط	های	شـناختی	
متفاوتنـد.	انسـان	بـا	حيوان	متفاوت	نيسـت.	چـون	همه	اينها	
ايجـاد	تغييـر	شـکل	در	مغـز	مـی	کنـد.	در	انسـان	تغييـر	در	
قشـر	بينايـی	و	بـه	دنبال	آن	نواحـی	ارتباطـی	اطرافش	ايجاد	
نواحـی	 و	 بويايـی	 قشـر	 اطـراف	 در	 حيـوان	 در	 و	 می	شـود	
زيرقشـری	بيشـتر	ايـن	تغييـر	ديـده	می	شـود.	در	حيواناتـی	
نظيـر	موش	شـناخت	هم	بويايی	اسـت	
و	هـم	از	طريـق	ماليـدن	سـبيل	ها	بـه	
سـبيل	های	 می	شـود.	 ايجـاد	 هـم	
مـوش	بلنـد	اسـت	و	وسـيله	شـناختی	
مـوش	اسـت.	يعنـی	وقتـی	بـا	شـیء	
برخـورد	می	کنـد،	بسـته	
بـه	شـکل	شـیء	اين	
موهـا	بـه	طـرق	
مختلـف	حرکت	
می	کننـد.	انتهـای	
اعصـاب	 موهـا	 ايـن	
وجـود	دارند.	پـس	اعصاب	
متفـاوت	تحريـك	می	شـوند	و	مغز	هم	
متفـاوت	پيـام	را	دريافـت	می	کند.	پس	
می	دانـد	ايـن	پيـام	يـك	شـکل	اسـت	
پـس	 ديگـر.	 شـکلی	 ديگـر	 پيـام	 و	
مکانيسـم	شـناخت	ها	يکی	اسـت	يعنـی	هر	دو	حافظـه	ايجاد	
می	کنـد.	هـر	دو	قـدرت	قضـاوت	را	تغييـر	می	دهـد.	حـاال	در	
مـوش	قـدرت	قضـاوت	را	بـه	اين	صـورت	تغييـر	می	دهد	که	
وقتـی	بـوی	غـذا	را	استشـمام	کرد	به	سـمت	غذا	مـی	رود.	در	
انسـان	مثـاًل	وقتـی	دوسـتمان	را	می	بينيـم	بـا	روی	بـاز	بـه	

می	آييـم.	 اسـتقبالش	
بـا	نوروبيولـوژی	به	سـختی	می	توان	معنای	حقيقـت	ادراک	را	
بيـان	کـرد.	آيا	منظـور	از	حقيقـت	ادراک	آن	چيزی	اسـت	که	
مـا	درک	مـی	کنيـم	يا	منظـور	آن	چيـز	باالتری	اسـت	که	ما	
بيانـش	مـی	کنيم؟	من	و	شـما	ممکـن	اسـت	درد	زانو	را	حس	
کنيـم	ولـی	بيانـش	نکنيم	ولـی	وقتـی	بخواهيم	بيانـش	کنيم	
ممکـن	اسـت	از	کلماتـی	اسـتفاده	کنيم	کـه	گاه	لبخنـد	را	به	
لـب	طـرف	مقابـل	نشـاند	و	گاه	حالـت	ناراحتی	را	ايجـاد	کند.	
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  دکتر اردکانی:
 بحـث	ژنتيـك	را	ايشـان	بـه	مدلـی	ديگـر	توضيـح	دادند	که	
موجودات	زيسـتی	از	آن	تك	سـلولی	يك	ميليارد	سـال	پيش	
مثلyeast 	،	مکانيسـمش	با	چيزی	که	در	ما	هسـت	يکی	
اسـت.	ايـن	کـه	می	گوييـم	ژنتيـك،	يعنـی	کـه	حيـات	روی	
کـره	زميـن	يك	جا	شـروع	شـده	اسـت.	بعضـی	از	دوسـتان	
فکـر	می	کننـد	مـن	وقتـی	می	گويـم	ژن،	منظورم	اين	اسـت	
کـه	ديگـر	ايـن	ژن	بـرای	مـا	تصميم	گيـری	می	کنـد	و	مـا	
هيـچ	کاره	هسـتيم.	ژنتيك	اين	نيسـت.	وقتـی	يك	موجودی	
حيـات	پيـدا	می	کنـد،	مثـاًل	انسـان	مغـزش	ايـن	قابليـت	را	
دارد	کـه	يـك	ميليـارد	سـال	پيـش	و	زمـان	حيـات	را	تصـور	
کنـد	يـا	مثـل	انيشـتن	باشـد	و	بـر	کل	هسـتی	ديـد	داشـته	
باشـد.	ماهواره	هـا	االن	می	تواننـد	بـا	لنزهـای	مخصـوص	از	
صـد	کيلومتری	بـاالی	جو	پالک	هـای	ماشـين	را	ثبت	کنند،	

پـس	بشـری	کـه	می	تواند	اين	لنـز	را	بسـازد	خيلـی	کارها	از	
او	بـر	می	آيـد	و	مکانيسـم	اينکه	چطـور	اين	کارهـا	را	می	کند	
يـك	پروسـه	اسـت	کـه	احتمـااًل	بعدهـا	علـم	يکـی	يکی	به	
آنهـا	می	رسـد.	هـدف	از	همـه	ايـن	بحث	هـا	ايـن	اسـت	که	
مـا	همـه	از	يـك	جـا	نشـأت	گرفته	ايـم.	اين	پروسـه	هم	يك	
ميليارد	سـال	طول	کشـيده	اسـت	تا	بـه	اينجا	رسـيديم.	تمام	
چيزهايـی	کـه	االن	فالسـفه	بـه	آن	اشـاره	می	کننـد	تمامـًا	
در	مغـز	ثبـت	شـده	اسـت،	هيـچ	چيـز	مجـردی	مـا	نداريـم.	
شـناخت	زمانـی	ايجـاد	می	شـود	کـه	بـه	گونـه	ای	در	مغـز	ما	
ثبـت	شـود.	مـن	اسـم	ايـن	شـناخت	را	هولوگـرام	گذاشـتم.	
ايـن	هولوگـرام،	سـيگنال	فيزيکـی	نورون	هـا	نيسـت.	ايـن	
هولوگرامـی	کـه	توسـط	ورودی	هايی	کـه	از	محيـط	می	آيند،	
در	مغـز	مـا	ايجـاد	می	شـود.	مـا	نمی	توانيـم	رويـش	دسـت	

بگذاريـم	و	بگوييم	کجاسـت	.

هـر	دو	بيانـی	از	يك	حقيقت	هسـتند.	آن	حقيقت	درد	پاسـت.	
مـا	بـه	آن	درد		می	گوييـم.	ولـی	يـك	کـودک	درد	نمی	گويد.	
مـا	بـه	بچه	مـی	گوييـم	اين	رنـگ	قرمز	اسـت	وگرنـه	اگر	به	
او	بگوييـم	آبـی	اسـت،	می	گويـد	سـيب	آبـی	می	خواهـم.	مـا	
بـه	او	مـی	گوييم	سـيب	و	اگـر	نگوييـم	ديگر	سـيب	مفهومی	
برايـش	نـدارد.	در	بچه	هـای	ناشـنوا	ايـن	مشـکل	وجـود	دارد.	
اينهـا	مفاهيمـی	اسـت	کـه	پشـت	قضيه	اسـت	ولی	خـود	درد	
چيسـت	يـك	مفهـوم	ديگـری	اسـت.	نوروبيولـوژی	می	گويد	
اگر	شـما	می	خواهيد	درد	را	داشـته	باشـيد،	بايـد	عصب	مربوط	
بـه	درد	را	تحريـك	کنيـد.	درد	ايجـاد	می	شـود.	کجـا	تحريك	
کنيـم؟	روی	پوسـت،	عضلـه،	نخـاع؟	در	خـود	قشـر	مـخ	هـم	
تحريـك	کنيـم	درد	ايجـاد	می	شـود.	کسـانی	که	مغزشـان	را	
جراحـی	می	کننـد	معمـواًل	بيهـوش	نمی	کنند.	ماده	بی	حسـی	
بـه	پوسـت	سـر	و	جمجمـه	و	زيـر	جمجمـه	می	زننـد	و	حتـی	
بـا	آنهـا	صحبـت	هم	می کننـد.	گاهی	مجبور	هسـتند	نشسـته	
جراحـی	کننـد.	چـون	فشـار	خـون	در	مغـز	پاييـن	اسـت،	اگر	
بـه	حالـت	ويـژه	ای	عمـل	را	انجـام	ندهنـد،	يك	مرتبـه	خون	
مغـز	تخليـه	می	شـود.	در	حيـن	جراحـی	می	پرسـند	کـه	چـه	
چيـزی	را	حـس	می	کنـی؟	مثـاًل	می	گويـد	حـس	می	کنم	کف	
پايـم	می	خـارد.	پـس	ايـن	ناحيـه	مربـوط	بـه	کـف	پاسـت	يا	
بـا	روش	تحريـك	مغناطيسـی	مغـز	دسـتگاهی	را	روی	مغـز	
قـرار	می	دهنـد	مـوج	مغناطيسـی	را	بـه	مغـز	می	فرسـتد.	بعـد	
می	بينيـم	کـه	انگشـتانش	شـروع	بـه	پريـدن	می	کنـد	يعنـی	

اينکـه	تحريـك	دارد	انجام	می	شـود.
در	پاسـخ	بـه	اين	سـؤال	کـه	اگر	مکانيسـم	مغز	را	بـا	جزئيات	
بيشـتر	توضيـح	دهنـد	ديگر	نيازی	به	داشـتن	بُعـد	ديگری	در	
انسـان	نيسـت،	بايـد	گفـت:	دقيقـًا	اينجـا	جايـی	اسـت	که	ما	
نمی	توانيـم	جـواب	دهيـم.	فقـط	عـرض	می	کنـم،	در	جلسـه	

گذشـته	می	خواسـتم	تداخـل	در	رفتـار	را	توضيح	دهـم.	اينکه	
بـا	چـه	مکانيسـم	هايی	می	تـوان	در	رفتـار	افراد	تداخـل	ايجاد	
کـرد،	بحثـی	اسـت	کـه	در	فـرد	و	جمع	قابل	اسـتفاده	اسـت.	
امـا	اينکـه	بتوانـم	بگويـم	کـه	ايـن	تغييـر	رفتـار	معنايـش	
چيسـت	يـك	چيـز	پيچيـده	ای	اسـت.	چـون	علـم	می	گويـد	
ايـن	چشـم	همان	چشـم	اسـت،	گـوش	همان	گوش	اسـت	و	
مغـزش	هـم	همـان	مغز	اسـت.	حاال	چـه	اتفاقی	افتاده	اسـت	
کـه	شـناختش	تغيير	کرده	اسـت،	بسـيار	سـخت	اسـت	که	با	

فرضيـات	علمـی	در	مـوردش	صحبـت	کنيم.
امـا	اينکـه	بـا	برخـی	سوءبرداشـت	ها	و	تعارض	هـا	بيـن	علـم	
و	باورهـای	دينـی	نمی	تـوان	خيلـی	از	واقعيت	هـای	علمـی	
را	در	جامعـه	مطـرح	کـرد،	مـن	اصـاًل	موافـق	نيسـتم.	اتفاقـًا	

اعتقـاد	مـن	ايـن	اسـت	کـه	آنچـه	به	ماهـو	علم	اسـت	با	
هيچ	اعتقاد	اسـالمی	اساسـًا	هيچ	گونـه	تداخلی	ندارد.	
هرکـس	توانسـت	يك	تداخـل	پيدا	کند	مـن	مريدش	
می	شـوم.	تمـام	جزئيات	انسـانی	کامـاًل	در	يافته	های	

مـا	هسـت	و	اينکـه	چگونـه	روح	با	آن	مطابقـت	می	کند	
چيـزی	اسـت	کـه	مـا	بايـد	دنبالـش	بگرديـم.	مـن	تـا	
حـاال	نديـدم	کـه	جايـی	در	ديـن	بگويـد	کـه	مثـاًل	

شـما	اگر	شـناخت	فرد	را	تغييـر	دهيد	گناه	
اسـت.	شـناخت	بايد	تغييـر	کند	

تـا		فـرد	بتوانـد	رفتـارش	را	
تغييـر	دهـد.	اگـر	تغييـر	
نشـود،	 ايجـاد	 رفتـار	

سـاکن	 جامعـه	
می	مانـد.
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  دکتـر شـیخ رضایی: لزومـًا	مسـائل	
بـه	 زيست	شناسـی	 و	 فلسـفه	 بـه	 مربـوط	
اينطـور	 نمی	شـود.	 مطـرح	 صـورت	 ايـن	
رويکـرد	که	مـا	نمی	توانيـم	چيزهايـی	را	با	
علـوم	تجربـی	تببيـن	کنيـم،	بنابراين	برای	
تببيـن	احتيـاج	بـه	امـر	غيـر	مـادی	داريـم	
کـه	می	توانـد	روح،	خداونـد	و	حيات	باشـد،	
رويکـرد	موفقـی	در	فلسـفه	علـوم	نيسـت.	

ايـن	رويکردی	اسـت	کـه	در	قـرن	17	و	18	
مطـرح	بـوده	اسـت؛	مثـاًل	زمانـی	کـه	نيوتـن	علـم	خـود	را	
ارائـه	می	دهـد،	پديده	هايـی	را	که	نتوانسـت	توضيـح	دهد	به	
خـدا	ارجـاع	داد	تا	اين	پديده	ها	را	بپوشـاند،	اصطـالح	خداوند	
رخنه	پـوش	اشـاره	بـه	هميـن	رويکـرد	اسـت.	ممکـن	اسـت	
االن	نتوانيـم	پاسـخ	برخـی	سـؤاالت	را	بـا	علـم	بدهيـم	ولی	

علـی	االصـول	قابـل	تحقيق	اسـت.
عـالوه	بـر	ايـن	مـا	نمی	دانيـم	وقتـی	صحبـت	از	ايـن	امـور	
فعاليـت	 مکانيسـمی	 چـه	 بـا	 دقيقـًا	 می	کنيـم،	 غيرمـادی	
می	کننـد.	مثـاًل	مـا	می	گوييـم	بايد	يـك	روح	باشـد	و	ُمدِرک	
باشـد.	ايـن	کـه	فقط	عـوض	کـردن	کلمه	اسـت.	چـه	معنی	
دارد	کـه	روح	کـه	غيرمـادی	اسـت	مدرک	اسـت.	مکانيسـم	

ادراک	چيسـت؟	يـا	ايـن	اسـتدالل	ها	کـه	
پـس	 نمی	شـود.	 جـا	 کوچـك	 در	 بـزرگ	
ايـن	حافظه	هـای	جانبـی]1[	کـه	مـا	داريم	
و	5000	کتـاب	در	آنهاسـت	اصـاًل	امـکان	
عقلـی	ندارد.	يـا	اينکـه	می	گوييـم	اعضای	
بـدن	از	هـم	خبـر	ندارنـد،	مـا	دو	چيـز	را	
کـه	بـا	فاصلـه	از	هـم	بگذاريـم،	بـاز	هـم	
ميدان	مغناطيسـی	بينشـان	ايجاد	می	شـود.	
اين	هـا	اسـتدالل	های	الهيـات	قديم	ماسـت	
کـه	بـه	اصطـالح	برهان	هايـی	مبتنـی	بـر	نفس	
بـوده	اسـت.	ايـن	برهان	هـا	امـروز	خيلـی	قابل	دفاع	نيسـتند	

چـون	طبيعيـات	مـا	عوض	شـده	اسـت.	
فکـر	مـی	کنـم	رويکـرد	درسـت	ايـن	اسـت	که	يك	سـری	
پذيـرش	 بـا	 علمـی	 مفاهيـم	 خـود	 از	 فلسـفی	 سـؤاالت	
چهارچـوب	علمـی	ايجـاد	شـود	کـه	آنهـا	سـؤاالت	اصيـل	
هسـتند.	يـك	سـری	سـؤاالت	هسـت	کـه	بيشـتر	فالسـفه	
بـه	آنهـا	عالقه	مندنـد.	مثـاًل	اينکـه	چطـور	در	جهـان	مادی	
اسـت	 مـادی	 انفعـاالت	 و	 فعـل	 سـنخ	 از	 چيـز	 همـه	 کـه	
يـك	پديـده	ای	بـه	اسـم	آگاهـی	پديـداری	ظاهـر	می	شـود.	
مکانيسـم	درد	را	مـا	می	دانيـم	ولـی	چـرا	ايـن	مکانيسـم	درد	

  دکتـر حمیـدزاده:	االن	نمی	توانيـم	ايـن	را	بگوييم،	اما	
ممکـن	اسـت	پنجـاه	سـال	ديگر	به	آن	برسـند.	مـا	فرض	بر	
ايـن	بگذاريـم	کـه	اکنـون	بـه	آن	رسـيده	اند.	مـا	بايـد	تبيين	
کنيـم	کـه	وقتـی	ادراک	داريـم	چـه	اتفاقـی	می	افتـد.	يـك	
سـری	فعـل	و	انفعـاالت	فيزيکی	و	شـيميايی	اسـت	که	هيچ	
متفکـری	منکـر	اين	قسـمت	نيسـت.	همـه	بحث	اين	اسـت	
کـه	آيـا	همـه	ادراک	هميـن	اسـت	يا	چيـزی	اضافه	تـر	دارد؟	
در	مـورد	هميـن	ادراک	بصـری	يك	سـری	فعـل	و	انفعاالت	
اتفـاق	می	افتـد	تـا	پيام	بـه	مرکـزی	در	مغز	برسـد.	آن	چيزی	
کـه	نهايتـًا	در	مغـز	مخابره	می	شـود	اين	اسـت	کـه	می	گويد	
يـك	تصويـر	با	فالن	مشـخصات	در	چشـم	شـما	هسـت.	اما	
ادراکـی	کـه	مـا	انجـام	می	دهيم	اين	نيسـت.	وصـف	حقيقی	
ادراکـی	کـه	مـن	درک	می	کنـم	تخيـل	نيسـت،	تصويـر	در	
چشـم	شـما	يـك	ميليمتـر	اسـت	ولـی	در	واقعيـت	ممکـن	

اسـت	که	کـوه	دماونـد	باشـد؛	ايـن	بزرگ	نمايی	
آن	 در	 کـه	 درصورتـی	 می	يابـم.	 مـن	 را	
مثـاًل	 داده،	 رخ	 فيزيـکال	 در	 کـه	 چيـزی	
يـك	ميليمتـر	اسـت.	يـك	قاعـده	ای	داريم	
کـه	کبيـر	بـا	حفـظ	بزرگـی	اش	در	صغير	با	
حفـظ	کوچکـی	اش	نمی	توانـد	جـا	بگيـرد،	
مگـر	اينکـه	يـا	بـزرگ	را	فشـرده	کنيـم	يـا	

کوچکتـر	را	منبسـط	کنيـم	تا	در	هـم	جای	گيرنـد.	اما	وصف	
ادراک	را	مـن	می	يابـم.	حتـی	هـر	نقطه	از	تصويـر	روی	يك	
سـلول	می	افتـد.	در	سـلول	مادة	محـض،	يك	نقطـه	از	نقطه	

کنـاری	خبر	نـدارد.	
مثال	ديگر	در	مورد	پديده	حيات	است	که	اصاًل	حيات	حس	
و	حرکت	ارادی	است	و	خود	حيات	هم	يك	امر	مجرد	است.	
اما	نکته	ای	که	وجود	دارد	اين	است	که	معمواًل	تصور	بر	اين	
است	که	وقتی	مجرد	است	پس	هيچ	احتياجی	به	ماده	ندارد.	
هيچ	 که	 است	 تام	 دسته	 يك	 هستند:	 قسم	 دو	 ما	 مجردات	
ديگر	 ولی	يك	دسته	 ندارد.	 مورد	 در	هيچ	 ماده	 به	 احتياجی	
از	مجردات	داريم	که	به	آنها	نفس	گوييم.	اينها	در	مقام	فعل	
بدون	ابزار	مادی	نمی	توانند	کاری	انجام	دهند	و	تمام	فعل	و	
انفعاالتشان	از	طريق	ماده	است.	شما	اول	آن	قاعده	کبير	و	
صغير	را	تطبيق	دهيد.	مثاًل	روی	يك	تابلوی	دو	متری	خط	
از	دو	متر	نمی	توانيد	بکشيد	ولی	 بزرگتر	 راست	
در	ذهن	خودتان،	بيست	متر	هم	می	کشيد.	
فقط	 اگر	 است.	 گرفته	 جای	 کجا	 در	 اين	
با	 اين	خط	 نقاط	 از	 باشد،	هيچ	کدام	 ماده	
و	 ندارند	 خبر	 هم	 از	 و	 ندارند	 ارتباط	 هم	
بايد	يك	عنصر	 نيست.	 ادراک	 قابل	 اصاًل	

ديگری	داشته	باشيم.
زمانی که نیوتن 
علم خود را ارائه 

می دهد، پدیده هایی را 
که نتوانست توضیح 
دهد به خدا ارجاع 
داد تا این پدیده ها 
را بپوشاند، اصطالح 
خداوند رخنه پوش 

اشاره به همین رویکرد 
است. 
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همـراه	با	احسـاس	درد	اسـت؟	نکتـه	ديگر	اينکه	آقـای	دکتر	
صحرايـی	فرمودنـد	هيـچ	تناقضـی	بيـن	علـم	و	اعتقـادات	
دينـی	نيسـت،	مـن	بـا	ايـن	قضيـه	موافـق	نيسـتم.	مـا	يك	
بحـث	خيلـی	مفصـل	بـه	نـام	علـم	و	ديـن	داريم	کـه	در	آن	
در	مـورد	تعامـل	ايـن	دو	صحبت	می	شـود.	يکـی	از	نظريه	ها	
ايـن	اسـت	کـه	ايـن	دو	حـوزه	جـدا	از	هـم	هسـتند	و	هيـچ	
تضـادی	بينشـان	نيسـت.	اين	نگاهـی	خوش	بينانه	اسـت.	در	
هميـن	جهان	بينـی	خودتان	شـما	بـه	بعضی	چيزها	می	رسـيد	
کـه	نمی	توانيـد	توجيهشـان	کنيد،	مثالمسـأله	معجـزه،	روح،	
نقطـه	شـروع	عالـم،	حيـات	و	...	.	لزومـُا	همه	اينهـا	به	تضاد	
نمی	انجامـد،	ولـی	اينکـه	کاُل	اينهـا	دو	حـوزه	جـدا	هسـتند،	

کمـی	سـاده	انگارانه	اسـت.
از	 می	شود	 همچنان	 می	کنند،	 فکر	 که	 فالسفه	 از	 دسته	ای	
ايده	دواليسم	دفاع	کرد	و	تبيين	های	فيزيکی	نمی	تواند	همه	
پديده	های	ذهنی	را	تبيين	کند،	به	مهمترين	چيزی	که	اشاره	
می	کنند	مسأله	آگاهی	است	که	چگونه	در	يك	جهان	فيزيکال،	
پديده	ای	به	اسم	آگاهی	ظاهر	می	شود.	آگاهی	در	سطح	پايين،	
ولی	 می	بينم	 را	 قرمز	 رنگ	 کيفيت	 چگونه	 من	 اينکه	 مثل	
مسائل	 به	 علمی	 و	 شناختی	 رويکردهای	 بيشتر	 که	 کسانی	

ذهنی	دارند،	اين	مسائل	را	اصاُل	مسائل	اصيلی	نمی	دانند.		
------------------------	

flash memory ]1[

 دکتر فرازمند:
 جـواب	آقـای	دکتـر	صحرايی،	مـن	را	در	مورد	سـؤال	تفاوت	
شـناخت	بيـن	انسـان	و	شـامپانزه	قانـع	نکـرد.	مثـاُل	در	مورد	

مثـال	ادرار	کـردن	خـود	در	يـك	جمع،	ايـن	مسـاله	می	تواند	
آموزشـی	باشـد.	می	خواهـم	بدانـم	واقعـُا	آگاهـی	و	شـناخت	

حيوانـات	چگونه	اسـت؟				

  دکتر صحرایی: 
ما	علم	و	دين	را	جدای	از	هم	نمی	دانيم.	در	واقع	
همه	علم	در	دل	دين	اسالم	است.	نمونه	اش	هم	
بسيار	زياد	است.	ولی	اگر	بخواهيم	در	مورد	بحث	
چگونگی	ادراک	صحبت	کنيم،	امروز	برای	اينها	
جواب	پيدا	شده	است.	اين	يك	واقعيت	است	که	
ما	در	قسمتهای	مختلف	کورتکس	که	در	ارتباط	
با	ادراکات	حسی	است	دقيقُا	بخش	های	مسئول	
را	 خاص	 نورونی	 اگر	 مثاُل	 داريم.	 را	 چيزها	 اين	
تخريب	کنيم	ديگر	فرد	توان	تشخيص	سايز	اشياء	
در	 کنيم،	 تخريب	 را	 کناری	 نورون	 اگر	 ندارد.	 را	
تشخيص	همه	چيز	دچار	اشکال	می	شود.	جايی	

که	نورون	و	پيام	وارد	می	شود	مثاُل	فقط	به	ما	می	گويد	که	نور	
هست	يا	نيست.	اّما	جاهای	اطراف	آن	مرکز	است	که	جزئيات	
را	مثل	رنگ	قرمز	و	...	به	ما	می	گويد.	مثاُل	در	فرد	کوررنگی،	
نورون	را	از	دست	نداده	است	بلکه	عملکرد	خود	را	به	خوبی	

انجام	نمی	دهد.	
اّما	بحثی	که	در	مورد	آگاهی	است.	دقيقُا	جايی	که	بايد	سؤال	
شود	بحث	مرگ	است.	چه	اتفاقی	می	افتد	که	من	االن	صدا	و	
نور	را	می	فهمم	و	می	توانم	پاسخ	بدهم،	اما	بعد	از	مرگ	ديگر	
هيچ	می	شوم،	مگر	بدن	همان	بدن	نيست.	فقط	يك	تغييرات	
کوچکی	در	سلول	اتفاق	افتاد.	مثاُل	يونی	داخل	سلول	نمی	رود	و	
يا	از	آن	خارج	نمی	شود.	اينجا	چه	اتفاقی	افتاده	است؟	در	مورد	
مرز	انسان	و	حيوان	واقعيت	امر	اين	است	ما	در	جايی	می	رسيم	
که	انسان	هم	حيوان	است.	در	قسمت	مکانيسم	های	مربوط	به	
درک	رنگ،	ما	و	گربه	يکی	هستيم،	واقعُا	پايه	اش	يکی	است،	

همان	سلول	عصبی	و	برهم	کنش	هايش	باعث	ايجاد	ادراک	برای	
فرد	شده	است.	مرز	ما	و	حيوان	در	اين	است	که	تعداد	سلولهای	
ما	بيشتر	است.	پس	توانايی	ايجاد	تبيين	و	تشخيص	جزئيات	در	
ما	خيلی	بيشتر	از	حيوان	است.	دوم	توانايی	تجميع	تغييراتی	که	
در	نقاط	خاص	درک	شده،	در	ما	خيلی	بيشتر	است.	پس	به	ياد	
آوردن	در	ما	خيلی	بيشتر	از	حيوان	است.	در	مغز	انسان	يك	متر	
مربع	کورتکس	داريم	ولی	در	مغز	نزديك	ترين	موجود	زنده	که	
شامپانزه	است،		cm236	کورتکس	داريم.	اين	تفاوت	خيلی	
اين	حلقه	حد	واسط	 نتوانسته	 زياد	است	که	حتی	تکامل	هم	
اولّيه	بوده	اند	و	بعضی	 انسانهای	 را	پيدا	کند.	بعضی	می	گويند	
می	گويند	خير	آنها	هم	آدم	بوده	اند	ولی	چون	مغزشان	کمتر	در	

تعامل	با	محيط	بوده،	کمتر	هم	تکامل	يافته	است.	
تعداد	 از	 است	 عبارت	 حيوان	 و	 انسان	 بين	 تفاوت	 اين	 پس	
شبکه	های	 ايجاد	 و	 نورون	ها	 بين	 اطالعات	 تبادل	 نورون	ها،	
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 دکتر حمیدزاده:
 ايـن	مطلبـی	که	آقـای	دکتر	شـيخ	رضايی	اشـاره	کردند	که	
بـا	ايـن	نظامهـای	فلسـفی	قديمـی	که	بـر	مبنـای	طبيعيات	
اسـتوار	هسـتند	و	بحـث	خـدای	رخنه	پـوش	يـا	بـه	تعبير	من	
خـدای	خألهـا	کـه	هـر	جـا	رخنـه	ای	داشـتيم،	آن	جـا	خـدا	
را	بگذاريـم،	قبـول	نداريـم،	صحيـح	نيسـت.	مـا	بعضـی	از	
نظامهـای	فلسـفی	را	قبول	داريـم.	اينکه	شـما	می	فرماييد	دو	
ميليـون	کتـاب	را	در	حافظـه	ای	کوچك	جا	می	دهيـد،	کتابها	
را	کـه	جـای	نمی	دهيـد،	نقاط	موجـود	در	کتابها	را	به	شـکلی	
ديگـر	سـازمان	می	دهيـد،	نحوه	سـاماندهی	دو	ميليـارد	نقطه	
در	کتابهـا	و	آن	حافظـه	رايانـه	ای	متفـاوت	هسـتند.	شـما	در	
همـان	ظرفيـت	دو	گيـگ	می	توانيـد	1ترابايت	را	قـرار	دهيد؟	
در	هـر	جـا	بـه	تناسـب	خـودش	کار	می	کنـد.	اين	نـه	تنها	در	
مورد	انسـان	بلکـه	در	مورد	تمام	موجوداتی	کـه	دارای	ادراک	

باشـند،	صـدق	می	کند.	
فلسـفه	اسـالمی	و	علم	النفـس	ادراک	
را	نـه	بـر	اسـاس	اينکـه	نمی	دانـد	چـه	
اتفاقـی	می	افتـد،	بلکـه	کاماًل	بـا	اطالع	
جسـمانی	 و	 مـادی	 مکانيسـمهای	 از	
رويکـرد،	 پـس	 می	دهـد؛	 توضيـح	
رويکـرد	خـدای	خألها	نيسـت.	اينکه	
رابطـه	نفـس	بـا	بـدن	چه	هسـت	را	با	

يـك	مثـال	سـاده	بيـان	می	کنـم.	همانطـور	کـه	آقـای	دکتر	
صحرايـی	فرمودنـد	کـه	مثـال	اگر	يـك	نورون	تخريب	شـود	
چـه	تأثيری	در	شـناخت	می	گذارد.	مثال	اگر	کسـی	چشـمش	
ضعيـف	شـود	و	بـه	او	بگوييـم	عينك	بزن،	اين	عينك	اسـت	
کـه	می	بينـد	يـا	چشـم	اسـت	کـه	می	بينـد؟	مـا	می	دانيم	که	
بـدون	عينـك	نمی	توانـد	خوب	مطالعـه	کند	ولـی	عينك	که	
مطالعـه	نمی	کنـد	بلکـه	فقـط	يـك	ابزار	اسـت.	ماننـد	همين	
نسـبت	را	چشـم	نسـبت	بـه	نفـس	دارد.	کـه	البّتـه	می	گوييم	
اگـر	چشـم	شـما	کمـی	اختـالل	پيـدا	کنـد،	ادراک	مختـل	
می	شـود.	هـر	کـدام	از	ابزارهايـی	کـه	تـا	مغـز	می	رسـد	و	
حتـی	خـود	مغـز	اگـر	اختـالل	پيـدا	کنـد،	آن	ادراک	بـه	آن	
صـورت	رخ	نمی	دهـد.	اّمـا	همـه	صحبـت	اين	اسـت	که	اگر	
همـه	اينهـا	بتواننـد	دقيق	و	درسـت	کار	کنند،	بـاز	ادراک	اين	
نيسـت.	نـه	بخاطـر	اينکـه	عمليـات	فيزيکی	و	شـيميايی	اش	

نمی	دانـم. را	
هستم	که	نظامهای	فلسفی	متعددی	به	اين	مساُله	هم	واقف	

داريم.	ما	می	گوييم	که	
تبيين	 نحوه	ای	 يك	
فلسفی	داريم	که	می	تواند	اين	نقاط	
را	حل	بکند.	حاال	اين	بحث	که	اين	
نفس	چطور	با	بدن	کار	می	کند	و	در	کجا	قرار	
دارد،	همه	اينها	در	جای	خودش	بحث	شده	است	.

آقايان،	 و	 تفاوت	عملکردی	مغز	خانم	ها	 زياد.	در	مورد	 بسيار	
اولين	تفاوت	بارزی	که	وجود	دارد	اين	است	که	ارتباط	بين	دو	
نيمکره	در	خانم	ها	خيلی	بيشتر	از	آقايان	است.	در	نتيجه	خانم	ها	
می	توانند	در	يك	زمان	سه	کار	انجام	دهند	ولی	آقايان	يك	کار	

بيشتر	نمی	توانند	انجام	دهند.
را	 توانمندی	هايی	 و	 است	 واقعی	 علم	 داريم	 ما	 که	 علمی	
يعنی	 داريم.	 را	 توانمندی	ها	 اين	 ما	 که	 است	 داده	 انسان	 به	
ارتباطات	 از	نظر	 نمی	توانيم	بگوييم	االن	مثل	ده	سال	پيش	
با	هم	زندگی	می	کنيم.	اين	علم	بر	يك	پايه	فکری	بنا	نهاده	
ما	 به	 مربوط	 پايه	های	فکری	که	هيچ	کدامشان	 است.	 شده	
نيست.	فلذا	خيلی	جاها	به	تضاد	می	رسيم.	يك	مثالی	عرض	
کنم.	اين	جمله	را	خيلی	شنيده	ايم	که	اعتياد	يك	بيماری	است.	
منشُا	اين	جمله	اين	است	که	معتاد	می	تواند	معتاد	بشود.	منشُا	
اين	جمله	اين	است	که	انسان	می	تواند	تلذذ	داشته	باشد.	منشُا	

اين	جمله	هم	اين	است	که	انسان	می	تواند	بهترين	باشد	يعنی	
امانيسم.	بر	اساس	اين	فلسفه	امانيسم	االن	درمان	در	جامعه	ما	
انجام	می	شود.	در	حاليکه	می	دانيم	فلسفه	اش	شکست	خورده	
است.	بحثی	که	ما	داريم	اين	است	که	در	حوزه	های	علمی	ما	
هيچ	اختالفی	با	هم	نداريم	اّما	جايی	که	سخن	از	کاربرد	علم	

می	شود	دعوا	پيش	می	آيد.
ممکن	است	من	بخواهم	روی	شناخت	کار	کنم.	يعنی	اينکه	
اگر	 کنم.	 پيدا	 فکری	شما	دست	 و	گوشه	های	 زوايا	 تمام	 به	
بخواهم	 که	 باشد	 اين	 است	 کار	 اين	 پشت	 که	 فلسفه	ای	
احساس	لّذت	جويی	شما	را	تقويت	کنم	که	اين	گناه	می	شود.	
که	عرض	 هم	 مردانه	 و	 زنانه	 عطرهای	 از	 استفاده	 مورد	 در	
جنس	 جذب	 مردانه	 و	 زنانه	 عطر	 از	 استفاده	 فلسفه	 کردم،	
مخالف	است	که	در	امانيسم	کاماُل	حالل	است،	اما	از	نظر	ما	

جز	در	همسران	حرام	است.

 دکتر خسروپناه:
 إن	شـاءاهلل	ببينيـم	در	جلسـات	بعـدی	می	تـوان	يـك	تبييـن	فلسـفی	درسـتی	از	ادراک	ارائه	کرد	که	بـه	تعبيـری	بگوييم	يك	
تبيينـی	اسـت	کـه	فلسـفه	خـودش	مسـتقل	می	توانـد	ادراک	را	بيـان	کند	و	نيـاز	بـه	تجـّرد	ادراک	و	رابطه	اش	با	نفـس	را	ذکر	

بکنـد	و	ارتباطـی	هـم	با	دانسـته	های	علم	نداشـته	باشـد.



                                                           هم اندیشي فلسفه و علوم زیستی
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                                                       دیدار با مجمع عالی حکمت اسالمی


