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نجوای سّری حق با بنده خاص خود 
صورت نگیرد مگر پس از َصعق و اندکاک 
َجبَل هستی خود، َرَزقنا اهللُ َو ایّاِک.

)ره عشق، نامه عرفانی امام خمینی به خانم فاطمه طباطبایی،

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، 1387(



در فــرض تســاوی افــراد از جهــت تقــوا 
یــا از جهــت عمــل یــا از جهــات اخالقی 
دیگــر، آن وقــت کســی ارزشــش باالتــر 

اســت کــه دانــش بیشــتری دارد.

ــر حفــظ و   ــگاه اطــالع رســانی دفت ــث، از پای   )شــرح حدی
ــه ای( ــت اهلل العظمــی خامن ــار حضــرت آی نشــر آث
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همایش روز جهانی فلسفه

حکمت در ادیان توحیدی
دبیر علمی: استاد عبدالحسین خسروپناه

استاد غالمحسين ابراهيمي ديناني                                                   مفهوم حکمت از ديدگاه فلسفه اسالمي

کشيش گريگوري نرسيسيان                    مفهوم حکمت در دين مسيحيت

اسقف مارنرساي بنيامين موانه                                                          مفهوم حکمت در دين مسيحيت

استاد سيدمصطفي محقق داماد                                              مفهوم حکمت در متون اسالمي

موبد دکتر اردشير خورشيديان                            مفهوم حکمت در دين زرتشت

آقاي آرش آبايي                                                                                       مفهوم حکمت در دين يهود

استاد عبدالحسين خسروپناه                              مفهوم حکمت در فلسفه و متون اسالمي





دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفة اسالمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
گفتگویکفرودینآخربهیکجامیرسد
خوابیکخواباستامامختلفتعبیرها

ادیــان در »حکمــت ســمینار ایــن عنــوان
توحیــدی«اســتوالحــقواالنصــافهــم
عنــوانعمیقــیاســت؛هــمادیــان،هــمتوحیدی
ــه ــاک ــاآنج ــت.ت ــیحکم ــممعن ــودنوه ب
تاریــخنشــانمیدهــدومخصوصــًابــرحســب
ــرت ــدی،حض ــانتوحی ــمانیوادی ــبآس کت
ــداشــد. ــنپی ــادی ــودوب ــیب آدمابوالبشــردین

ــَماء ــَمآَدَماأَلْس ــد:»َوَعَلّ ــممیفرمای ــرآنکری ق
ُکَلَّهــا«.نخســتینبشــرپیغمبــربــود،دیــن
ــت. ــیاس ــیارقدیم ــنبس ــسدی ــت.پ داش
ــه ــنچ ــهدی ــردک ــداک ــوانتاریخــیپی نمیت
ــان ــبادی ــرحس ــت.ب ــدهاس ــداش ــانپی زم
توحیــدی،دیــنهمیشــهبــود.بــاخــدابــودو
خــداازلــیبالــذاتاســت.درمــوردعقــلهــم
ــا–از ــهحکم ــلاســت.هم ــذاتعاق بشــربال
ارســطووحکمــایقبــلازاوگرفتــهتــااالن-
میگوینــدانســانحیــوانناطــقاســتوناطــق

مفهوم حکمت از دیدگاه 
فلسفه اسالمی
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ــی ــانازوقت ــت.انس ــلاس ــیعاق ــهمعن ــمب ه
کــهبشــرآفریــدهشــدهدارایعقــلبــودهاســت
ــان ــسادی ــت.پ ــلاس ــورعق ــت،ظه وحکم
توحیــدیریشــهدراعمــاقتاریــخدارنــدو
نخســتینبشــر،دینــیوعاقــلبــوده.یــکچیــز
ــا ــمب ــنمیخواه ــدهوم ــداش ــطپی ــنوس ای
اســتفادهازآن،ایــنتقســیمبندیرامثلــثکنــم:
اســطورهیــاافســانه.تــاآنجــاکــهتاریــخنشــان
ــانه ــاافس ــطورهی ــیاس ــانوع ــرب ــدبش میده
ــرقهســت ــندوف ــنای ــدبی –بعضــیمیگوین
ــاآن ــنب ــد.م ــرقندارن ــدف وبعضــیمیگوین
موضــوعکاریندارم-آشــنابــودوبــاآنزندگــی
ــطوره، ــنواس ــت،دی ــنحکم ــرد.بنابرای میک

قدیمتریــنهســتند.

عالیــهخیلــیمحکمتــرهــمهســتند.پــس
ــنو ــهدی ــت.رابط ــتننیس ــلشکس ــلقاب عق
عقــلچطــوراســت؟بــاهــمبــدهســتند،رفیــق
هســتندیــاتعــارضدارنــد؟مســألهایــناســت
کــهآیــادیــنوعقــلبــاهــمجــورهســتندیــا
ــزاع ــزاعدیــنوعقــلدرطــولتاریــخن ــه؟ن ن
ــد ــیمیخواهن ــت.بعض ــودهاس ــتناکیب وحش
ــًا ــداردواص ــلن ــهعق ــنکاریب ــددی بگوین
عقــلراکنــارمیگذارنــد.بعضــیهــمکــه
عقلیمســلکهســتندواصــًابــهدیــنکار
ــنداشــت ــوددی ــًامیش ــاواقع ــاآی ــد.ام ندارن
ــود ــدمیش ــیمیگوین ــت؟بعض ــلنداش وعق
ــد ــمبعی ــت.آنه ــننداش ــتودی ــلداش عق
ــن ــتودی ــلداش ــودعق ــدام؟میش ــت.ک اس

حکمــتلغتــیعربــیاســتوازحکــمو
بــودن. محکــم یعنــی میآیــد، اســتحکام
ــتنی ــب،شکس ــختوصل ــیس ــتیعن حکم
نیســت،خیلــیقــویاســت.همــهچیــزرا
نمیتــوان را عقــل امــا شکســت میتــوان
شکســت.آهــنرامیشــودذوبکــرد،کــوهرا
ــد ــینمیتوان ــیکس ــردول ــرک ــودمنفج میش
کســی اســت. 2+2=4  بشــکند. را عقــل
میتوانــدایــنســادهتریِنعقــلرابشــکند؟
نمیتوانــد.ایــنتــازهریاضیــاتاســت،مبــادی

نداشــت؟یــکســؤالهــمایــناســتکــهعقــل
ــلرامیفهمــد؟ ــنعق ــادی ــنرامیفهمــدی دی
ــل ــیعق ــِنب ــند.دی ــقباش ــمرفی ــاه ــدب بای
ــام ــیتم ــدوح ــلمانهامعتقدن ــود.مس نمیش
ــاء ــتخاتماالنبی ــیمرتب ــدهوحضــرتختم ش
ــی ــدوح ــمنمیگوین ــانه ــایرادی ــت.س اس
ــی ــاوح ــرم ــدپیغمب ــت،میگوین ــههس همیش
ــری– ــاهــمممکــناســتپیغمب داشــته،بعده
حضــرتمســیح)ع(-بیایــدکــهصاحــبوحــی
اســت.امــاباالخــرهوحــیدریــکجایــیقطــع
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ــی ــد.وح ــینمیآی ــًااالنوح ــود.مث ــیش م
ــلاز ــاعق ــاآی ــودام ــامش ــتتم ــناس ممک
عالــمقطــعمیشــود؟بعیــداســت.عقــلقطــع
ــعی ــدس ــابای ــت.م ــههس ــودوهمیش نمیش
ــاهــمســازشدهیــم. کنیــمعقــلووحــیراب
حکمــتیعنــیاســتحکام؛چــونعقانــیاســت
محکــماســت.ایــنکلمــهاســامیاســت.قــرآن
ــَی  وِت

ُ
ــْد أ

َ
ق

َ
 ف

َ
ــة َم

ْ
ِحك

ْ
ــْؤَت ال ــْن ُی ــد: »َم ــممیفرمای کری

ــت. ــراس ــرکثی ــت،خی ــًرا«.حکم ــًرا َكِثی ْی
َ

خ
ــد ــرآنمیگوی ــؤالدارم.ق ــکس ــنی ــاالم ح
حکمــتخیــرکثیــراســت.امــاآیــاهیــچکثیری
ــود. ــد؟نمیش ــتهباش ــرنداش ــهاکث ــتک هس
ــد ــردارد.حکمــتهــمبای هــربزرگــیبزرگت
خــودشرااکثــرکنــد.یعنــیحکمــتمتوقــف
ــل ــت.عق ــماس ــیمحک ــتخیل نیســت.حکم
شکســتنینیســتامــابایــدخــودشرابــاالببرد.
ــه ــیک ــلجای ــردهاســت.عق ــف،م ــلمتوق عق
متوقــفشــودمــرگخــودشرااعــامکــرده.
حــاالعقــلبــاچــهبــاالمــیرود؟بــاخــودش.

ــد. ــدمیکن ــودشراتولی ــدامخ ــلم عق
مــنازاینجــامــیخواهــمبــرومســراغســقراط.
درســتاســتمــادربــارهادیــانصحبــت
میکنیــمامــایــکســریهــمبــهســقراطبزنیــم.
اوحکیــمبزرگــیبــود.حکمــتدرهمــهادیــان
الهــیهســت.دراســام،کلمــهحکمــتهســت.
درآییــنزرتشــت،خــرداســت.درآییــنیهــود
فکــرمیکنــملغــتعبــریخاخــام،همــان
ــهکار ــریب ــهدیگ ــقراطکلم ــوده.س ــمب حکی
بــرده:philosophyیــافلســفه.حــرفخیلــی
عمیقــیزده.اودرســتاســتکــهپیغمبــر
ــودرلغــت ــود.فیل ــیب ــردبزرگ ــیم ــود،ول نب
یونانــیبــهمعنــیدوســتداراســت.ســوفیاهــم
بــهمعنــیحکمــتاســت.اوگفــتمــنحکیــم
نیســتم،دوســتدارحکمــتام.اگــرحکیــمباشــم
دیگــرحکمــتتمــامشــده؟یــابــازهــمبیشــتر
بخواهــم؟بایــدبیشــتربخواهــم.فیلوســوفیایعنی
دوســتدارحکمــت.ایــنمعنــیدرخــودحکمت
ــه ــوارهب ــد،هم ــفنمیمان ــلمتوق ــت.عق هس
پیــشمــیرود.اگــرمــادیــنراعقانــیبفهمیــم
ــت ــد-آنوق ــانمیخواهن ــهبعضیه ــهالبت –ک
ــم ــله ــازگارنیســتوعق ــلناس ــاعق ــنب دی

ــی، ــد.وح ــرفنمیزن ــنح ــافدی ــزخ هرگ
ــه ــت.البت ــتداللنیس ــیاس ــت.وح ــولاس معق
ــام ــفدارد.دراس ــیرمختل ــمتفاس ــیه وح
یــکتفســیردارد،درمســیحیتتفســیردیگــری
دارد.خــودحضــرتمســیحتنــزلحــقتعالــی
اســت.درمســیحیتحــرفبــزرگانایــناســت
ــا ــدت ــنآم ــهزمی ــیب ــقتعال ــهحضــرتح ک
ــیح ــرتمس ــرد.حض ــمانبب ــهآس ــانراب انس
روحاهللاســت.حضــرتموســیکلیــماهلل
ــاخداونــدحــرفزدهاســت. اســت،مســتقیمب
ــیحی، ــمازمس ــیری-اع ــرتفس ــاه ــیب وح
کلیمــی،اســامی،شــیعه،ســنی-معقــولاســت.
ــامراگفــتمعقــولاســت. ــرآنپی ــیپیامب وقت
وحــیرابــدونواســطهگرفتــه،ولــیوقتــیآن
رامیگویــدومســتمعینمیشــنوندمعقــول
اســت.مــااگــربتوانیــمعقــلودیــنرابــاهــم
ــتند-آن ــازگارهس ــهس ــهالبت ــم–ک ــطبدهی رب
ــده. ــداش ــطورهپی ــرااس ــمچ ــتمیفهمی وق
بشــراســطورهرادوســتدارد.اســطورهنتیجــه
خیــالاســت.بعضیهــاطاقــتندارنــدعقــلرا
خــوببفهمنــدوخیــالبــرآنهــابیشــترازعقــل
حاکــماســت.همــهآدمهــاســطحبــاالنیســتند.
ــلرا ــرویتخی ــت.نی ــکنیروس ــمی ــله تخی
جــدیبگیریــد.حافــظ–کــهدرودبــهروان
پاکــش-دریــکبیــتجایــگاهخیــالراچقــدر
زیبــاتوضیــحداده.خیــالچقــدرهنرمنــداســت.
ــدشــود! ــالب ــارخی خــدانکنــدکــهآدمگرفت

ــه ــرببندم/گفتاک ــتراهنظ ــرخیال ــهب ــمک گفت
ــد ــرآی ــن،ازراهدیگ ــتای ــبرواس ش

خیــالبــاایــنقــدرتدرهمــهآدمهــاهســت.
ــتمحــضنرســیدند، ــهعقانی ــهب ــیک آدمهای
عمــقدیــنراخــوبنمیفهمنــد،عقــلراهــم
ــال ــندچــارخی ــد،بنابرای ــهخــوبنمیفهمن ک
میشــوند.آنوقــتدیــنراخیالــیتفســیر
ــد، ــالمیآورن ــمدرخی ــلراه ــدوعق میکنن
تاریــخهرچــه در پیــدامیشــود. اســطوره
برویــداســطورهبــوده.گیلگمــش،رســتمو

ــره. ــفندیاروغی اس
ــیرود ــروشم ــهف ــیک االنبیشــترینکتابهای
ــد. ــممیخرن ــفهراک ــابفلس ــت.کت ــاناس رم
ــان ــنازرم ــوند!م ــتنش ــاناراح رماننویسه
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بــدنمیگویــم.رماننویــسخیلــیهنرمنــد
اســت،رمــانهــمهنــراســت.امــارمــانیــک
ــی ــورتخیال ــهص ــیراب ــقعقل ــریحقای س
ــه ــاندنب ــالپوش ــردهخی ــان،پ ــیآورد.رم درم
ــت ــالرادوس ــمخی ــاه ــت.آدمه ــقاس حقای
دارنــد.شــعرهــمهمینطــوراســت.اگــر
تخیــلراازشــعربگیریــمدیگــرشــعرنیســت.

حــاالاگــرشــعرمثــلســابقوزنو
قافیــههــمداشــتهباشــدچــهبســا
ــم ــهراه ــروزوزنوقافی ــر.ام بهت
کــموبیــشکنــارگذاشــتهاند،
امــاتخیــلهســت.شــعرچــرا
ــلاســت. ــهدارد؟چــونتخی جاذب
ــتر ــردمبیش ــرم ــرایاکث ــلب تخی
ــی ــرکس ــهدارد.اگ ــلجاذب ازعق
شــعر از باشــد حکیــم خیلــی

ــنرا ــهعمــقدی ــیرود،کســیهــمک ــرم باالت
بــهدرســتیبفهمــداوهــمباالتــرمــیرود.میانــه
ــهاینکــهبــی ــاشــعراخــوبنبــود.ن ســقراطب
ــل ــارتخی ــتگرفت ــهمیخواس ــود!بلک ذوقب
نشــود.بنابرایــنحکمــتیعنــیاســتحکام.
ــنرا ــلودی ــت.عق ــقاس ــیارعمی ــنبس دی
بایــدبــاهــمســازگارکنیــمواگــرادیــانرابــه
ــم ــیه ــگدین ــمجن ــیبفهمی ــتیوعقان درس
ــت ــردرس ــماگ ــاره ــیکف ــیرود.حت ــارم کن
ــار ــاکف ــد.ب ــتیمیکنن ــاآش ــادینیه ــدب بفهمن
آرامحــرفبزنیــم،آنهــاراکتــکنزنیــم،فحــش
ــم.گفتگــویکفــر ــاآنهــاحــرفبزنی ــم.ب ندهی
ــر ــد.کاف ــامیرس ــکج ــهی ــرب ــنآخ ودی
ــت ــزیمیخواس ــکچی ــهی ــدک ــممیفهم ه
حکمــت. و علــم چیســت. نمیدانــد امــا
امــروزپیشــرفتعلــمانکارناپذیــراســت.علــم
ــد. ــگفتانگیزیکارمیکن ــرزش ــهط ــروزب ام
نمیتوانیــمآثــارعلــمراانــکارکنیــم.ولــیعلــم
ــد، ــانرامیشناس ــاجه ــرفت،تنه ــنپیش ــاای ب
ــد. ــترانمیشناس ــد،فضیل انســانرانمیشناس
ــاء ــند.انبی ــنمیشناس ــتودی ــانراحکم انس
ــت ــاندرسفضیل ــهانس ــدیب ــانتوحی وادی
دادنــد.گفتــارنیــک،پنــدارنیــک،کــردارنیــک.
ایــنفضیلــتاســت.درقــرآنکریــمدرابتــدای

ــارهتقواســتو ــهدرب ــرهیکــیدوآی ســورهبق
13آیــهمتوالــیدرمذمــتمنافقیــنودروغگــو
اســت.همینطــوراســتتــوراتوانجیــل.
کتــبآســمانی،انســانرامعرفــیکردنــدو
فکــر لولــهای علــم میشناســند. را انســان
میکنــد.اندیشــهعلــملولــهایاســت.چــرا؟بــا
میکروســکوپوتلســکوپخــوبمیبینــی،
حکمــت میبینــی. لولــهای امــا
ــهای ــملول ــنه ــت.دی ــهاینیس لول

ــت. نیس
حــاالســراغعلــممیرویــم.مــا
نبایــد و نیســتیم علــم مخالــف
ــه ــرراک ــاتبش ــنمعلوم ــیم.م باش
علــمرویآنتکیــهمیکنــددرپنــج
مقولــهخاصــهمیکنــم.پنــجمقولــه
اســتکــهاگــراینهــارابگیــریعلــم
-3 طبیعــت -2 خــدا -1 مــیرود. بیــن از
زمــان4-مــکان5-عــدد.اگــرعــددراازیــک
فیزیــکدانبگیریــددیگــرحرفــیبــرایگفتــن
ــا ــدی ــامــکانرابگیری ــااگــرزمــانی ــدارد.ی ن
ــه ــرچ ــزن،دیگ ــرفن ــتح ــددرطبیع بگویی
میخواهــدبگویــد؟درمیــانطبیعــتوزمــانو
مــکانوعــدد،تنهــاعــدداســتکــهمحســوس
ــول ــامعق ــولاســت،ام ــاتمعق نیســت.ریاضی
ســطحبــاالهــمنیســت.ریاضیــاتبیــنمبــادی
اســت. محسوســات و تعالــی حــق عالیــه
ــب ــهواج ــتون ــوساس ــهمحس ــین ریاض
ــدد ــاع ــت.آی ــرداس ــاتمج ــود.ریاضی الوج
رامیبینیــد؟شــکلعــددرامیبینیــدولــی
ــدددرخــارجاســت ــددکجاســت؟ع خــودع
ــدد ــت.ع ــارجاس ــدوددرخ ــدود؟مع ــامع ی
مجــرداســت.پــسمــابایــدازایــنپنــجعنصــر
ــک ــای ــدب ــهمیکن ــاتکی ــمرویاینه ــهعل ک
ــکفیزیکــدان ــم.ایکاشی ــتکنی ــمصحب عال
ــه ــانتجرب ــتزب ــدومیگف ــروزمیآم ــمام ه

ــت. ــمچیس ــانعل ــتوزب چیس
حکمــتهیــچوقــتبــاادیــانمخالفــتنــدارد.
مگــریــکآدممنحــرفیــافیلســوفکافــرایــن
ادعــارابکنــد.خــودمــاهمدراســامفیلســوف
ــای ــنزکری ــدب ــتیم:محم ــبداش ــرالمذه کاف
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ــن ــهم ــتک ــدیاس ــنملح رازی.اوبزرگتری
درتاریــخاســاممیشناســم.حــاالهــمدر
ــا ــاحکمــاب ــم.ام غــربفیلســوفملحــدداری
ــا ــزب ــمهرگ ــنه ــدودی ــفنبودن ــنمخال دی
ــل ــاعق ــیب ــچدین ــت.هی ــفنیس ــلمخال عق
ــد. ــتیدارن ــمآش ــاه ــاب ــت.اینه ــفنیس مخال
ــان ــدوهمــهادی ــانیــکحــرفدارن همــهادی
بــاعقــلســروکاردارنــد.هــرمؤمــنبــههــر
دینــی-مثــلهــرآدمعاقــلدیگــر-ازدینــداری
هــدفدارد.عقــلهــمهــدفراتعییــنمیکنــد
ــک ــای ــد.م ــارامیشناس ــارهدفه ــممعی وه
ســریهــدفداریــمویــکســریمعیــاربــرای
ــن ــاوتای ــهتف ــمب ــشمیکن ــا.خواه هدفه
دوتوجــهکنیــد.یــکوقــتســراغهــدفمــی
رویــمویــکوقــتبــهدنبــالایــنهســتیمکــه
ــیدارد؛ ــهتفاوت ــدفچ ــاآنه ــدفب ــنه ای
اینهــادومقولــهمجــزاهســتند.عقــلهــمســراغ
ــنهــدفرااز ــارای ــیرودوهــممعی هــدفم
آنهــدفتعییــنمیکنــد.مــابایــدهمــهادیــان
ــاعقــلســالمببینیــمکــه رابشناســیم،ســپسب
هــدفومعیــارادیــانچــهبــوده.بحــثمــادر
اینجــاادیــانتوحیــدیاســت.بــهنظــرمــنهمه
ادیــانتوحیــدیانــد.اگردینــیاحیانــًاازتوحید
خــارجشــدمنحــرفشــده.مســیحیتویهــودو

ــد. ــًاتوحیدیان ــهحتم ــاموزرتشــتک اس
آقــایموبــدمــنیــکچیــزهــمازطــرفشــما
نیســتند کــهدینشــناس بعضیهــا بگویــم.
میگوینــدزرتشــت،ثنویــتیــادوگانــهاســت.
دوگانــهنبــوده.یــزدانواهرمــنمثــلشــیطانو
فرشــتهاســت.دراســامهــمفرشــتهوشــیطان
ــت ــنزرتش ــدایآیی ــاخ ــتند.ام ــزهس دوچی
ــت. ــیاس ــزدایک ــورام ــوده.اه ــزداب ــورام اه
درآییــنیهــود،حضــرتموســیدرکــوهطــور
بــاخــداییگانــهصحبــتکــرده.درآییــن
مســیح،منظــوراز»اب،ابــن،روح،القــدس«
ســهتجلــیاســت.اگــراشــتباهمیکنــمجنــاب
کشــیشحرفــمرااصــاحکننــد.مــایــکشــاعر
عــارففارســیزبــانبــهنــامهاتــفاصفهانــی
ــک ــوهازی ــاســهجل ــداینه ــهمیگوی ــمک داری

حقیقتانــد.

سهنگرددبریشماراورا
پرنیانخوانیوحریروپرند

ــم ــیابریش ــهمعن ــانب ــدوپرنی ــروپرن حری
ــهیــکمعنــیهســتند. هســتند.هــرســهلغــتب

مادراینگفتگوکهازیکسو
شدزناقوساینترانهبلند

کهیکیهستوهیچنیستجزاو
وحدهالالهاالهو

ــدی ــمتوحی ــته ــت.زرتش ــداس ــنتوحی ای
اســت.ثنویــترابــهآنهــانســبتندهیــد،
ــم ــیه ــرتموس ــتاند.حض ــایگانهپرس اینه
ــم ــرده.اســامه ــتک ــهصحب ــاخــداییگان ب
ــوو ــهااله ــرده.الال ــوتک ــتدع ــهوحدانی ب
ــد ــاتوحی ــت.ب ــداس ــهتوحی ــهاالاهللکلم الال
ــا ــیب ــد.حت ــاهــمآشــتیمیکنن ــانب همــهادی
ــه ــدک ــدمیبینن ــتکنی ــرصحب ــماگ ــره کاف
ــی ــتندول ــزیمیگش ــالچی ــهدنب ــمب ــاه آنه
مصداقــًااشــتباهکردنــد.شــمابایــدکتــابهنــدو
رابخوانیــد.دقیقتریــنمســائلتوحیــدیدر
ایــنکتــاباســت؛توحیــدخالــصووحدانــی.
ــد، ــترابفهمن ــتندوحدانی ــوننتوانس ــاچ اینه
آمدنــدوآنرادریــکســمبلخاصــهکردنــد
ــیاز ــمگاه ــاه ــیم ــدند.حت ــتش وبتپرس
همیــنکارهــامیکنیــم،بــهیــکدرخــتدخیــل
ــهخاطــرتخیــلبشــراســت. میبندیــم!اینهــاب
ــان ــت.انس ــختاس ــیس ــدتخیل درکوح
ــاالت ــنخی ــارهمی ــدگرفت کثرتگراســتوبع
ــه ــیک ــیازجنگهای ــود.خیل ــاممیش واوه
ــا ــهتنه ــت؛ن ــیاس ــتمذهب ــاهس االندردنی
ــن. ــکدی ــان،بلکــهگاهــیدردرونی ــنادی بی
مثــًادرمســیحیت،بیــنارتدوکــسوکاتولیــک
وپروتســتانیــادراســام،بیــنشــیعهوســنی.
بنابرایــناگــربتوانیــمســطحعقانیــتخودمــان
ــن ــیاریازای ــهبس ــمب ــممیتوانی ــاالببری راب
ــی ــم.ناصرخســروقبادیان ــزاعهــاخاتمــهدهی ن
ــک ــنی ــیمســلماناســت.م ــکشــاعرایران ی
ــم. ــاممیکن ــموتم ــتازاشــعاراورامیخوان بی

آنانپیامبرانورفیقاناند
تودشمنیبهبیهدهترسارا.
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مفهوم حکمت در دین 
مسیحیت

کشیش گریگوری نرسیسیان 
کشیش کلیسای ارامنه تهران

ــهاز ــودک ــنب ــرای ــرارب ــروپناه: ق ــتاد خس اس
ســخناناســقفاعظــمجنــابسرکیســیان،خلیفــه
ــع ــاظاهــراًمان ــدشــویمام ــهتهــران،بهرهمن ارامن
ــتیماز ــدونتوانس ــشآم ــانپی ــکلیبرایش ومش
ــایکشــیشنرسیســیان ــم.آق ایشــاناســتفادهکنی
ــدواز ــریفآوردن ــقفتش ــاباس ــرفجن ازط
ایشــاناســتفادهخواهیــمکــردومفهــومحکمــت
ــود ــحدادهمیش ــهتوضی ــیحیتارامن ــرمس ازمنظ
ــاب ــهطــورمختصــرعالیجن ــنب ــدم اجــازهدهی
اســقف ایشــان کنــم. معرفــی را سرکیســیان

اعظــمخلیفهگــریایــرانهســتندودرســال
1946درســوریهبــهدنیــاآمدنــدودررشــته
ادبیــاتعــربوفلســفهاســامیدرلبنــانفــارغ
التحصیــلشــدند.همچنیــنازدانشــگاهبیرمنــگام
انگلیــسهــمکارشناســیارشــدخــودراگرفتنــد.
امــروزازحضــورایشــانمحــرومشــدیم.مــندر
ــگ ــازمانفرهن ــهدرس ــیک ــتهایمختلف نشس
ــخنان ــودس ــکیلمیش ــامیتش ــاتاس وارتباط
ایشــانراگــوشدادهام.انصافــًاحکیمانــهســخن

میگوینــد.
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حیــاترابــهنمایــشمیگذاریــم.ازایــنرو
حکمــت،امــریفراتــرازآگاهــیصــرفاســتو
معــّرفحالــتووضعیــتمــادربرابــرخداســت.
ــای ــیوتواناییه ــرههوش ــرازبه ــتفرات حکم
ذهنــیوانتزاعــیاســت.حکمــتبســیباالتــراز
انجــامتکالیــفدرســیاســت.میتــوانآنرابــه
ســفریتشــبیهکــردکــهدرآندگرگونــیارزشها
ــوانآنرا ــد.میت ــدارخمیده ــتخ ــامحوری ب
ــقدرک ــهعمی ــرچ ــرایه ــدب ــتجویینامی جس

کــردنرازهــایهســتیوحیــات.
ــب ــرایکس ــمب ــعمه ــادومنب ــداب درکامخ
رامیتــوان یکــی آشــنامیشــویم. حکمــت
ــق ــاتعم ــوأمب ــهت ــد.مطالع ــوبنامی ــعمکت منب
ــرزمین ــهس ــعب ــورقط ــهط ــاراب ــدا،م کامخ
حکمــتوخداترســیمیبــرد.امــاکامخــدابــه
ــق ــدوآنتعم ــارهمیکن ــزاش ــرینی ــعدیگ منب
ــوان ــایدبت ــت.ش ــاتاس ــاهداتوتجربی درمش
ایــنمنبــعحکمتانــدوزیرامنبــعشــفاهی
نامیــد.بایــدجــداازمطالعــه،بــهجهــانپیرامــون
ــته ــقداش ــیعمی ــزنگاه ــاننی ــیخودم وزندگ
ــا ــیب ــفرزندگ ــشوس ــهآفرین ــدب ــیم.بای باش
ــش ــهرازآفرین ــرانداخــتوب ــرسنظ ــتت حال
ــاندر ــردویآن ــهه ــاتاندیشــید،چــراک وحی
الیحههــایتحتانــیحــاویمعانــیعمیقانــد.
ــص ــچوجــهمخت ــههی حکمــتدرکامخــداب
ــرز ــهط ــهب ــگاههانیســت،بلک دانشــجویاندانش
باورنکردنــیدردســترسهمــگاناســت.حکمــت
ــای ــاومیدانه ــرکوچهه ــیب ــهجــایانزواطلب ب
عمومــی،همــهرافــرامیخوانــد)امثــالســلیمان،

ــی21(. ــه20ال ــاب1آی ب
ــودوکلمــه ــاخــداب ــود.کلمــهب درازل،کلمــهب
خــدابــود.ازازلکلمــهبــاخــدابــود.همــهچیــز
ــزی ــدوناوچی ــتوب ــهواســطهاوهســتییاف ب
ــدو ــودآم ــهوج ــاتازاوب ــد.حی ــدهنش آفری
ــی ــوردرتاریک ــود.ن ــانب ــورآدمی ــات،ن آنحی
ــده ــرهنش ــرآنچی ــزب ــیهرگ ــدوتاریک میتاب
اســت.آننــورواقعــیکــههمــهآدمیــانرانورانــی
میکنــد،درحــالآمــدنبــود.پــسکلمــه،انســان
ــد ــاکنش ــاس ــانم ــیدودرمی ــد،جســمپوش ش
ــته ــیشایس ــکوهوجال ــم.ش ــشرادیدی وجال
فرزنــدیگانــهپــدروپــرازفیــضوراســتی

ــرف ــمازط ــوتمیکنی ــیاندع ــاینرسیس ازآق
ایشــانســخنرانیکننــد.آقــاینرسیســیانکشــیش
خلیفهگــریارامنــهتهــرانهســتند.ازمحضــر
ــترااز ــومحکم ــممفه ــوتمیکنی ــاندع ایش
ــد. ــهکنن ــانخــودارائ ــابی ــدگاهمســیحیتب دی

بــاعــرضســام.جنــاباســقفچــوندر
شــورایخلیفــهگــریارامنــهتهــرانجلســه
ــه ــدوب ــوزشطلبیدن ــتندازشــماپ خاصــیداش
همــهشــماســامرســاندندوبــرایهمــهحضــار

آرزویموفقیــتکردنــد.

کشیش گریگوری نرسیسیان :
انســانفطرتــًاموجــودیارزشبــاوروارزشمحور
ــراســاسارزشهایــیخــاص اســت.همــهمــاب
زندگــیخــودراســمتوســومیدهیــم.همچــو
ــت ــورحرک ــامح ــهم ــهدرمنظوم ــیدک خورش
ــده ــاجهتدهن ــت،ارزشه ــماویاس ــامس اجس
ــش ــیدرپی ــهدرزندگ ــتک ــیاس راهوطریق
ــان ــاتمــامتاشم ــقآنه ــرایتحق ــموب میگیری
ــن ــیاری،ای ــدهبس ــرایع ــم.ب ــهمیکنی راهزین
محوریــت،خواســتخــودویــادیگــراناســت.
مــایــابــرایخــودزندگــیمیکنیــمویــابــرای
دیگــران.اگــرکســیرابیابیــمکــهاینگونــه
نیســت،اورافــردیفاقــدهــدفوارزشقلمــداد
بیــان بــهروشــنی امــاکامخــدا میکنیــم.
ــه ــتک ــیاس ــمکس ــخصحکی ــهش ــدک میکن
ــران، ــهدیگ ــودون ــهخ ــشن ــورارزشهای مح
ــناســت ــنشــخصیممک ــهخداســت.چنی بلک
فاقــدهــرنــوعتحصیــاتدانشــگاهیباشــدامــا
زندگــیخــودرابــرمبنــایانجــامخواســتخــدا
بنــامیکنــدومیکوشــداهــدافالهــیرادر
ــیآورد ــلدرم ــهعم ــدوب ــهمیاندیش ــرآنچ ه
بــهاجــرادرآورد.بدیــنســببکامخــدا»تــرس
خــدا«راآغــازحکمــتمیدانــد.)امثــالســلیمان،

ــه7(. ــاب1،آی ب
ــیخــاصاســت. ــرس،ترســیمدهندهحالت واژهت
ــاصاز ــیخ ــیم،حالت ــزیمیترس ــیازچی وقت
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ــی(18. ــات1ال ــا،آی ــولیوحن ــهق ــلب )انجی
ــورِت ــیحص ــهمس ــدک ــولمیگوی ــسرس پول
خــداینادیــدهاســت.اوکلمــهایرادرمتــن
ــه ــطآنکلم ــهتوس ــدک ــتفادهمیکن ــیاس یونان
ــد.او ــیمیکن ــامعن ــرایم ــودِن«اوراب ــداب »خ
آنکلمــهرا»Eikon«مینامــدکــهترجمــهدقیــق
آنصــورتویــاچهــرهاســت.صــورت،هــرآن
چیــزیکــهدرخداونــداســترانشــانمیدهــد

وچــونعیســیآشــکارکنندهتمــامجوانــب
ــدتجســد ــااومیتوان ــدرمیباشــد،تنه خــدایپ
مکاشــفهکامــلخــدایپــدرباشــد.مســیح،
ــد ــانمیکن ــدرواضــحنمای ــدرراآنق خــدایپ
ــتاو ــدوماهی ــداورابشناس ــهانســانمیتوان ک

ــد. رادرکنمای
درکتــابمقــدس،ترجمــههفتــاددرکتــب
حکمــت،امثــالوحکمــتســلیماننبــیشــاهد
ــهدارای ــیمک ــدمیباش ــتخداون ــورحکم حض
همــانصفــتالهــیاســت.ازازلایــنحکمتدر
خداونــدبــودهوخداونــدبــاآنجهــانراآفریــده
اســت.طبــقانجیــلبــهقــولیوحنــا-بــاباول

ــه ــانکلم ــتهم ــارم-حکم ــاچه ــاتاولت آی
خداســتکــهدرآغــوشپــدراســتوازماهیــت
ــاناســت. ــنجه ــدهای ــاروآفرینن اوســتومعم
ــه ــمآی ــابهفت ــلیمانب ــتس ــابحکم درکت
بیســتوششــم،کلمــهEikonبــهمعنــای
ــس ــت.پول ــهاس ــهکاررفت ــدب ــتخداون حکم
ــما ــد»ش ــانمیگوی ــهیهودی ــابب ــولخط رس
درتمــامطــولزندگــیخــوددرمــوردحکمــت

خداونــدتفکــرنمــودهونوشــتهاید؛حکمتــیکــه
ــت ــانهاحکم ــهانس ــودهوب ــدب ــنخداون همس
»بــه میگویــد رســول پولــس میبخشــد«.
عیســیمســیحنــگاهکنیــد.اونــهتنهــاظاهرکننــده
خداســت،بلکــهانســانرانیــزآنطــورکــهبایــد
میبــودنشــانمیدهــد«.بــهعبــارتدیگــر
ــهطــورکامــلوانســان عیســیمســیحخــداراب
رانیــزبــهطــورکامــلآنطــورکــهبایــدمیبــود
ــهاگــر ــتاســتک ــنعل ــهای ــد.ب ــانمیکن نمای
بخواهیــمبدانیــمخداونــدکیســتوچگونــه
اســتوشــباهتیراکــهخداونــددرهنــگام
ــهچــهمعناســت ــودب ــهانســاندادهب ــشب آفرین
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ــودنروح ــتب ــوردهمماهی ــادرم ــنم ــهذه ک
القــدسبــاکلمــهوخــدایپــدرقضــاوتمیکنــد
کــهازخداونــدوبــاخداونــدمیباشــد.امــا
کلمــهرابــهآنعلــتکــهازهمــانطبیعــتپــدر
ــدکلمــهو ــاتول ــد.ام ــدخــدامینامن اســتفرزن
ــری ــدام ــاصــادرشــدنروحالقــدسازخداون ی

ــرایذهــنودرکماســت. ب
میگویــد رســول یوحنــای کــه همانطــور
ــب ــانترتی ــههم ــود،ب ــداب ــزدخ ــهن ــهکلم ک
ــادر ــدرص ــدسازپ ــهروحالق ــدک ــزمیگوی نی
میشــود.زیــراصــدورهمــانتولــدوتولــد
ــای ــهیوحن ــورک ــت.همانط ــدوراس ــانص هم
رســولکلمــهمتجســدرانخســتزادهمیخوانــد
ومیگویــدازآغــوشپــدربرخاســتهاســت،
ســلیماننبــینیــزدراینجــادرمــوردروحالقــدس
ــی ــزد.ول ــدربرمیخی ــدایپ ــهازخ ــدک میگوی
درمــوردروحمیگویــد»روحکثیرالهدایاســت.
زیــراکــهروحالقــدسعطایــایروحانــیرا
ــه ــراازکســانیک ــفاســت،زی میبخشــاید.لطی
ــت.او ــاناس ــدپنه ــامیبخش ــهآنه ــاراب عطای
عطایــاینبــوت،شــقا،ســخنگفتــنبــهزبانهــای

ــد. ــانهامیبخش ــهانس ــرهراب ــناوغی ناآش
ــا ــابســیارندام ــهپولــسرســول»عطای طبــقگفت
روحیکــیاســت«.روحالقــدسســهلالحرکــت
بــر اســتوبخشــندهگناهــان.روحالقــدس
ــانرا ــدهوگناه ــاکنش ــیحس ــهمس ــنب مؤمنی
بخشــیدهوتســلیمیدهــد.مســیحمیگویــد
ــما ــاش ــدوب ــدش ــاکنخواه ــماس ــزدش »درن
خواهــدمانــد«.اوبــاســکنیگزیــدندرمــاگنــاه
ــه ــهســویتوب ــاراب ــدوم ــارامحکــوممیکن م
ــت، ــهوندام ــرازتوب ــدازاب ــردهوبع ــتک هدای
بخشــشمیدهــد.اوبینــایمطلــقاســت.چیــزی

ــت. ــیدهنیس ازاوپوش
میگویــد رســول یوحنــای کــه همانطــور
ــت ــداهمماهی ــاخ ــدا«ب ــه»خ ــخصیتکلم ش
ــس ــزپول ــانصــورتنی ــههم ــت.ب ــزداوس ون
رســولاورا»نــورجــالخــداوصــورتخــدای
ــلیمان ــبس ــنترتی ــههمی ــد.ب ــده«میگوی نادی
ــر ــاپس ــالب ــههمج ــدسراک ــی،روحالق نب
وماننــدپســر،همماهیــتبــاپــدرمیدانــد
ــهروح ــمک ــد.میبینی ــدا«میدان ــالخ ــورج »ن
ــورو ــامکلمــه،یعنــین ــاهمــانن ــزب القــدسنی

ــم. ــلکنی ــیتأم ــددرعیس ــم،بای درکمیکنی
پولــسرســولدرمتــنرســالهخــودبــهکولســیان
کلمــهایجالــببــهکارمیبــرد.اومیگویــد
عیســیمســیحpleromaخداونــداســتوایــن
ــا ــرحی ــیط ــد.عیس ــریمیباش ــایپُ ــهمعن ب
خاصــهایازخداونــدنیســت.درشــخصمســیح
همــهچیــزدرمــوردخداونــدتوضیــحدادهشــده

ــداســت. اســت.اومکاشــفهکامــلخداون
میتــوان حکمــت کتــاب هفتــم بــاب در
آشــکاراحضــورکلمــهخــداوروحخــداراکــه
بعضــیاوقــاتهــردوحکمــتخداونــدنامیــده

میشــوندمشــاهدهنمــود.
ــر ــی«اث ــلیماننب ــتس ــیرحکم ــاب»تفس درکت
نرســسالمبرونــی،مــامیتوانیــمببینیــمکــه
چگونــه»روحالقــدس«وکلمــه»خــدا«،حکمــت
ــیر ــیدرتفس ــوند.المبرون ــدهمیش ــدنامی خداون
بــرخداونــدســاکن ناطــق، »روح میگویــد
اســت.اووجــوداســتوقبــلازهــرچیــز.بــی
ــده ــدهنش ــتهوآفری ــینداش ــت.ابتدای ــلاس دلی
ــرااو ــد،زی ــااورادرکنمیکن ــلم ــت.عق اس
باالتــرازفکــروذهــنماســت«.ایــنرازبــا
تنگیــریکلمــه»خداونــد«آشــکارمیشــود.
ــی ــیح،تمام ــیمس ــده،یعن ــدایمجسمش درخ
روحالقــدسســاکناســت.یوحنــایرســول
ــه ــزکلم ــرچی ــلازه ــد»قب ــورداومیگوی درم
ــود. ــودوکلمــهخــداب ــزدخــداب ــود،کلمــهن ب
ــدون ــدهشــدوب ــهواســطهاوآفری ــزب همــهچی
ــای ــنترتیــبیوحن اوچیــزییافــتنشــد«.بدی
رســولماهیــتبــیابتــدایخــداراابتــدایهــر
چیــزمیخوانــدوســلیماننبــیدراینجــاخــدارا
»وجــود«میخوانــد.خــودخداونــداســتکــهبــه
ــدا ــتم«.ابت ــههس ــتمآنک ــد»هس ــیمیگوی موس
ــراآنکــههســتماســت،او ــد،زی ووجــودیکیان
ــدایآنهاســت. همــانواجبالوجــوداســتوابت
ــداازاوصــادرشــدندهمــان ــدونابت آنهــاکــهب
روحکــهدرخــدایپــدراســت،همانگونــهنیــز

ــًادروجــودپســرســاکناســت. کام
عیســیمســیحمیگویــد»آنچــهکــهمــالتوســت
ــت ــناس ــالم ــهم ــهک ــتوآنچ ــناس ــالم م
مــالتوســت«.المبرونــیمیافزایــدهنگامــیکــه
ســخنازنخســتزادهخداونــدبــهمیــانمیآیــد،
فکــرنکــنکــهایــنامــریمــادیاســتوبــدان



22

ــه ــورک ــراهمانط ــود.زی ــدهمیش ــالخوان ج
ــز ــورازخورشــیدســاطعمیشــود،اونی اشــعهن
ازوجــودبــیابتــدایخداونــدصــادرمیشــودو
ایــنمطابــقبــاهمــانگفتــهمســیحاســت:»روح
القــدسکــهازپــدربرمیخیــزد«.روح القــدس 
کــهازپــدربرمیخیــزد،موجــوداتزمینــیو
آســمانیرامنــورمیگردانــد.همانطــورکــه
ــد ــورمیگردان ــاانســانهارامن ــیدم ــورخورش ن
ــهرا ــول،کلم ــم.رس ــتمیبری ــهحقیق ــیب وپ
نــورجــالپــدرمینامــدوســلیماننبــیبــابــه
ــق ــادرمطل ــوعجــال«،ق ــارت»طل ــردنعب کارب
رابــرایروحالقــدسبــهکارمیبــرد.بدیــن
و القــدس« »روح کــه ترتیــبدرکمیکنیــم
ــرو ــایکدیگ ــتب ــالوهمماهی ــه«همج »کلم
ــتندو ــدرهس ــدایپ ــاخ ــتب ــنهمماهی همچنی
ــتند. ــلهس ــتکام ــر،دارایالوهی ــوربراب ــهط ب

خداونــدکــهازطریــقرســولخــود،کلمــهخــود
رانــوروجــالخــودنامیــد،همــانراصــورت
ــت ــهازماهی ــانک ــدهم ــانده ــانش ــدت نامی
اوســت،صــورتشــخصخداســت.درصــورت
خــدابــودِنمســیح،شــخصیتالهــیرابــهثبــوت
میرســاندوبــرحســبمنشــأ،همماهیــتبــودن

ــاند. ــاتمیرس ــهاثب ــاخــداراب ب
ــر ــهدرآخ ــدک ــهادتمیده ــولش ــسرس پول
زمانهــاکــههمــانکلمــه»خــداجســمپوشــید«
ــه ــود،ب ــداش ــدرج ــدایپ ــهازخ ــدونآنک وب
صورتــیکــهفراتــرازذهــنوکامانســانیاســت
ــنانســانتفحــصنمیشــود،دررحــم ــاذه وب
مریــمجــایگرفــتوخــوناوراباطبیعــتالهی
ــهنمــود ــیتهی ــرایخــودبدن خــودآمیخــتوب
وبــهطــورواقعــیوبــهعنــوانخــدایکامــلو
انســانکامــلمتولــدشــد؛طــوریکــهنهانســانیت
اوتأثیــریبــرالهویــتبگــذاردوچیــزیازآنکم
شــود،ونــهالهویتــشبــرانســانیتشتأثیــرگــذارد.

اوخــدایکامــلوانســانکامــلاســت.
ــه ــتیمک ــنهس ــاهدای ــاش ــام ــرزمانه درآخ
توســطچهــارانجیــلوچهــاردریکــهبــه
طــرفخداونــدگشــودهمیشــودحکمــتالهــی،
واقعیــتخــودرابــرانســانآشــکارمیکنــد
کتــاب»حکمــتســلیمان کــه همانطــور و
ــان ــهدرزم ــاز-چ ــانآغ ــدازهم ــی«میگوی نب
حضــرتموســیوچــهدرزمــانهمــهپیامبــران-

ــا ــودهاســت.ت ــدهانســانب ــتکنن ــروهدای رهب
اینکــهظهــورحکمــتبــهکمــالخــودمیرســد
ــزروح ــروزنی ــدام ــهش ــهگفت ــورک وهمانط
القــدسدروجــودمؤمنیــنســاکناســتوادامــه
ــاعیســیمســیحدر ــدهکارحکمــتالهــیی دهن

ــناســت. ــانمؤمنی می
ــیش ــابکش ــکریمازجن ــروپناه:متش ــتادخس اس
ــد ــهکردن نرسیســیانکــهبحــثخودشــانراارائ
ــهرااز ــاکلم ــاطآنب ــتوارتب وازواژهحکم
متــونمســیحیتتوضیــحدادنــد.تشــکرمیکنیــم
مســیحیمان هموطنــان همــه از و ایشــان از
ــزاران ــنکشــورجــزءخدمتگ ــههمیشــهدرای ک
ــد.دردوران ــدبودن ــتهومفی ــانهایوارس وانس
دفــاعمقــدسایــنعزیــزانشــهیددادنــد.همیــن
ــان ــرارداردخیاب ــهدرآنق ــهمؤسس ــیک خیابان
ــت. ــیحیماس ــانمس ــان،ازهموطن ــهیدآراکلی ش
ــاب ــم.جن ــیمیداری ــمگرام ــانراه ــادایش ی
آقــاینرسیســیانفرمودنــددومنبــعحکمتســاز
ازنظــرمســیحیتوجــوددارد:یــکمنبــعکتبــیو
یــکمنبــعشــفاهی.منبــعکتبــیکامخداســتو
منبــعشــفاهیهــمعالــمطبیعــتاســتکــهبایــد
ــفاهی ــتش ــهحکم ــاهداتب ــقدرمش ــاتعم ب
ــهای ــنازمقال ــهم ــتیک ــت.برداش ــتیاف دس
ــان ــهایش ــتک ــناس ــردمای ــدک ــهش ــهارائ ک
بیــنحکمــتوکلمــهپیونــددادنــد.یعنــیبیــن
ــت. ــاوتهس ــتتف ــازوحکم ــعحکمتس منب
ــدا ــتازکامخ ــارتاس ــازعب ــعحکمتس منب
ــم. ــاهداتعال ــقدرمش ــوب(وتعم ــعمکت )منب
امــاخــودحکمــت،کلمــهاســتوکلمــه،عیســی
ــوده ــدب ــاخداون ــهازازلب ــت.کلم ــیحاس مس
ــن ــعبی ــت.درواق ــدهاس ــداینادی وصــورتخ
ــد. ــرارکردن ــیبرق ــدوثیق ــهوحکمــتپیون کلم
ــه ــمک ــهراداری ــرکلم ــمتعبی ــرآنه ــادرق م
ــِت 
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ــی ــهعیس ــرده.اینک ــادک ــهی ــاکلم ــیحراب مس
ــام ــناس ــترکاتبی ــتازمش ــهاس ــیح،کلم مس
ــن ــرایم ــهب ــهایک ــت.ونکت ــیحیتاس ومس
تازگــیداشــتایــناســتکــهیــکتــرادفبیــن

ــهایجــادشــد. حکمــتوکلم
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دکتــر خســروپناه: جنــاباســقفآقــایمارنرســای
بنیامیــنازکلیســایشــرقآشــوریایــران.الحمــدهلل
هموطنــانمســیحیمــا،هــمآشــوریانهســتند،هــم
ارامنــهوهــممســیحیانواتیــکان.مــاعاقهداشــتیماز
مســیحیانآشــوریهــمدعــوتکنیــمودیــدگاهایــن
ــه ــدک ــنویم.میدانی ــتبش ــارهحکم ــزانرادرب عزی
ــتند ــیهس ــوامغیرایران ــناق ــوریانازقدیمیتری آش
ــه ــدازاینک ــشوبع ــالپی ــدود2000س ــهازح ک
ــی( ــراقکنون ــن)ع ــوردربینالنحری ــوریآش امپرات
ــه ــیب ــاهانهخامنش ــیلهپادش ــهوس ــیدب ــروپاش ف

ــراناقامــت ــوبای ــدودرحواشــیجن ــرانآمدن ای
ــران، ــوبای ــمدرجن ــته ــنملی ــتند.االنای داش
هــمدرتهــرانوهــمدرارومیــهحضــوردارد.غیــر
ــورهای ــیکش ــراقوبعض ــکا،ع ــراندرآمری ازای
ــتو ــابحکم ــًادرب ــتند.قاعدت ــمهس ــیه اروپای
تعقــلفرمایشــاتیدارنــدکــهاســتفادهمیکنیــم.البتــه
ــد. ــانمیکنن ــانهســتبی ــدنظرش ــهم ــاتیدآنچ اس
مــاخیلــیعاقمندیــمکــهازمنظــردیــنومذهــب
ــم ــموه ــترابدانی ــتیحکم ــمچیس ــزان،ه عزی
اگــرتفاوتــیبــاتعقــلیــاعلــمداردبفرماینــد.اســتاد

مفهوم حکمت در دین 
مسیحیت

اسقف مارنرسای بنیامین موانه 
اسقف کلیسای شرق آشوری ایران
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ــت ــهحکم ــدک ــحدادن ــیتوضی دینان
دســتاوردتعقــلاســتوعلــمبــاطبیعــت

ــه ــنب ــروکاردارد.م ــکانس ــانوم وزم
ــم ــهراهــمبیفزای ــننکت فرمایشــاتایشــانای

کــهعالـِـماگــربــامبانــیحکمــیطبیعتشناســی
ــت ــتاوردحکم ــمدس ــیاوه ــد،طبیعتشناس کن
اســت.اســتادمحقــقدامــادهــمتوضیــحدادنــدکــه
ــان ــیمی ــدوتفاوت تعقــلوحکمــتیــکحقیقتان
ــههــم ــزازمســیحیتارامن آنهــانیســت.اســتادعزی
ــاال ــد.ح ــحدادن ــهراتوضی ــتوکلم ــدحکم پیون
ــندعــوت ــایبنیامی ــابآق ــانجن ازکشــیشعزیزم
ــگاه ــیحیتازن ــترادرمس ــومحکم ــممفه میکنی
آشــوریانتوضیــحدهنــدواگــرمایــلبودنــدتفــاوت

ــد. ــانکنن ــمهــمبی ــاتعقــلوعل آنراب

اسقف مارنرسای بنیامین موانه: 
درآغــاز،ســامعــرضمیکنــمخدمــتهمــه
ــز ــی،دانشــمندانعزی ــزان،ســرورانگرام شــماعزی
وروزجهانــیفلســفهراخدمــتهمــهدانشــمندانو

ــم. ــرضمیکن ــکع ــزتبری ــجویانعزی دانش
ــوام ــوریانازاق ــتیم.آش ــیحیهس ــوریمس ــاآش م
ــًا4000ســالاســت ایرانیاالصــلهســتند.مــاتقریب
درایــرانهســتیمودرقــرناولمیــادیمســیحیترا
توســطحواریــونمســیح)تومــایرســول،مــارادی،
ــه ــمارومی ــم.کلیســایحضــرتمری ــاری(پذیرفتی م
ــردد ــشبرمیگ ــالپی ــه2000س ــتآنب ــهقدم ک
اثباتــیبــرایــنادعــایبنــدهحقیــراســت.هــروقــت
ــم ــرایشــماخواهی ــاپذی ــدم ــهتشــریفبردی ارومی
بــود.کلیســایبســیارقدیمــی،زیبــاوروحانــی
ــاب ــًا80ب ــا،تقریب ــنکلیس ــرازای ــهغی ــت.ب اس
کلیســادرشــهرارومیــهوحومــهشــهروجــوددارد.
ــروپناه ــرخس ــایدکت ــابآق ــمازجن ــکرمیکن تش
ــرایدعــوتبنــدهحقیــرکــهبتوانــممطالبــیرااز ب

ــم. ــوانکن ــانعن ــیحیتخدمتت ــدگاهمس دی
ــات ــدهوفرمایش ــضبن ــتراکاتیدرعرای ــًااش مطمئن
جنــابکشــیشوجــوددارد.همچنیــنمطمئنــًا
فرمایشــات و بنــده عرایــض بیــن اشــتراکاتی
ــل ــهدلی ــود؛ب ــدب ــمخواه ــیه ــخنرانکلیم س
اینکــهکتــابمقــدسیکــیاســتومــا
مســیحیانکلیســایشــرقآشــوریازدومنبع
اصلــیپیــرویمیکنیــم:عهــدعتیــقو

ــا ــرایم ــابب ــردوکت ــد.ه ــدجدی عه
ــش ــابپیدای ــتند.ازکت ــدههس پذیرفتهش
تــاکتــابمکاشــفهیوحنــایرســول.بنابراین
ــاب ــندوکت ــوصای ــدهدرخص ــضبن عرای
بــزرگ-عهــدعتیــقوعهــدجدیــد-خواهــد

ــوند. ــعش ــدواق ــهمفی ــدوارمک ــودوامی ب
ازیــکآیــهشــروعمیکنــم.آمــوزهایاســتاز
ــاب ــوس،ب ــان،تیموتائ ــهشاگردش ــولب ــسرس پولُ
ــهو ــنآی ــنای ــیبی ــاطنزدیک ــهارتب ــه15ک 3آی
حکمــتوجــوددارد.پولـُـسرســولبــهایــنشــیوه
بــهشــاگردخودشــانیــادمیدهنــد:»اینکــهاز
ــد طفولیــت،کتــبمقدســهرادانســتهایکــهمیتوان
ــیله ــهوس ــاتب ــراینج ــوزدب ــتآم ــوراحکم ت
ــزی ــت«.آنچی ــیاس ــیحعیس ــرمس ــهب ــیک ایمان
ــت ــناس ــمای ــتمیکنی ــهدریاف ــنآی ــاازای ــهم ک
ــلودشــمن ــاز،قات ــهدرآغ ــه-پولُــسرســولک ک
ــروانمســیح ــود،بعــدازآن،ازپی ــهب مســیحیاناولی
ونویســندهتعــدادیازکتــبعهــدجدیــدشــدندو
همچنیــنبــهمعمــارکلیســاملقــبشــدند-ایشــان
ــوسو ــانتیموتائ ــاگردخودش ــهش ــهب ــنآی درای
ــر ــهاگ ــدک ــوزهرادارن ــنآم ــا،ای ــهم ــنب همچنی
ــابمقــدس ــدازکت بخواهــیحکمــتبیامــوزیبای
ــهاز ــتک ــریاس ــتام ــیحکم ــری.یعن ــادبگی ی
خداونــدبــرایبشــرنــازلمیشــودوخداونــد
عطاکننــدهحکمــتبشــریاســت.مــنبــاایــنآیــه
ســیریدرکتــبمقــدسعهــدعتیــقوعهــدجدیــد

ــت. ــمداش خواه
اگــردرعهــدعتیــقنظــریبیافکنیــماشــخاص،انبیــاء
ــه ــاب ــامیآنه ــهاس ــیایهســتندک ــانایمان وقهرمان
ــوان ــهعن ــت.ب ــدهاس ــتهش ــاندانس ــوانحکیم عن
ــده ــردهش ــامب ــرن ــوبویوســفپیامب ــالازیعق مث
کــهحکیــمبودنــد.درکتــابپیدایــش،اولیــنکتــاب
ــده ــتهش ــه39نوش ــل41آی ــق،درفص ــدعتی ازعه
ــداکل ــهخ ــونک ــتچ ــفگف ــهیوس ــونب »وفرع
ایــنامــوررابــرتــوکشــفکــردهاســتکســیماننــد
تــوبصیــروحکیــمنیســت«.یعنــییوســفپیامبــر
ــه ــنوظیف ــونای ــتچ ــدهاس ــتهش ــمدانس حکی
ورســالتازطــرفخداونــدبــهاومحــول
ــق ــدعتی ــهعه ــندرادام ــود.همچنی ــدهب ش
ــه ــرونک ــامیت ــهن ــریب ــخصدیگ ازش
پــدرزنموســیبــوددرکتــابخــروج،
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بــاب18آیــه19نــامبــردهشــده»اکنــونســخنمــرا
بشــنو.تــوراپنــدمیدهــموخــدابــاتــوبــودوتــو
بــرایقــومبــهحضــورخــدابــاشوامــورایشــانرا
ــن ــرازای ــدهحقی ــیربن ــداعرضــهدار«.تفس ــزدخ ن
آیــهایــناســتکــهاگــرارتبــاطبــاخداونــدبرقــرار
باشــدخــدامیتوانــدایــنحکمــترابــهبنــدهخــود

ــدارد. عرضــهب
ــت ــیازاهمی ــرداودنب ــابمزامی ــق،کت ــدعتی درعه
ــا ــت.م ــورداراس ــیحیانبرخ ــامس ــرایم ــیب خاص
مســیحیانکلیســایشــرقوبســیاریازکلیســاها
ــی ــنآیات ــوداولی ــایخ ــمودعاه ــا،مراس درنمازه
ــی ــرداودنب ــابمزامی ــیازکت ــم،آیات ــهمیخوانی ک
ــه ــححکیمان ــوازنصای ــیممل ــرداودنب اســت.مزامی
ــاباول ــت.درکت ــیاس ــایاله ــیاریازپنده وبس
ســموئیلبــاب16آیــه18ایــنطــورنوشــتهشــده:»و
یکــیازخادمانــشدرجــابــهویگفــتاینکــهپســر
یّســاِی–داود-بیــتلحمــیرادیــدمکــهبــهنواختــن
ماهــروصاحــبشــجاعتومــردجنگآزمــوده
و اســت نیکوصــورت وشــخصی فصیحزبــان و
ــنعلــتکــه ــهای ــاویمیباشــد«.داودب ــدب خداون
خداونــدبــاویبــودبــهعنــوانیــکحکیــمدرکتاب
عهــدعتیــقدانســتهشــدهاســت.همچنیــندرســایر
قســمتهایکتــابعهــدعتیــق،امثــالســلیمان،کــه
ــهاســت،رامطالعــه ــححکیمان ــوازنصای ــیممل کتاب
میکنیــم.مــنبــههمــهدوســتانازهــردینــیتوصیــه
ــول ــهق ــد.ب ــهکنن ــابرامطالع ــنکت ــهای ــمک میکن
ــانرا ــیهمــهادی اســتادمحقــقدامــادواســتاددینان
ــماز ــان-اع ــهادی ــاهم ــدب ــابای ــناخت.م ــدش بای
ــتی- ــی،زرتش ــیحی،کلیم ــلمان،مس ــونمس روحانی
درارتبــاطباشــیموایــنجلســاتیکــهشــرکت
میکنیــممطمئنــًاباعــثآشــناییبیشــتربــاهمدیگــر
ــاتعالیــموآموزههــایهــمآشــنا اســت.وقتــیمــاب
ــم ــانه ــوعتعاملم ــترون ــانبیش ــویمارتباطم میش
ــه ــنهم ــنم ــود.بنابرای ــرمیش ــازندهترومفیدت س
دوســتانرابــهمطالعــهایــندوکتــابازعهــدعتیــق
ــم ــهمیکن ــابجامعــه-توصی ــالســلیمانوکت -امث
کــهکتــببســیارپندآمــوز،حکیمانــهوداراینصایــح

ــدیهســتند. خداون
ــد ــارهکردن ــهآناش ــیشب ــابکش ــهجن ــهایک آی
ــم ــرمیکن ــت.فک ــداس ــیارمفی ــیاربس ــهایبس آی
ایشــانازامثــالفرمودنــدولــیهمیــنآیــهدرمزامیــر

111آیــه10هــموجــوددارد.»تــرسخداونــدابتدای
حکمــتاســت«.ایــنتــرس،تــرسازتاریکــی،ترس
ازحیوانــاتیــاتــرسازنوعانســاننیســت؛تــرساز
خداونــداســتوتفســیرتــرسازخداونــدایناســت
کــهمــابایــدخــداراپرســتشکنیــم،خــدارادوســت
داشــتهباشــیمواورادرهمــهکارهــایخــوداولو
آخــربدانیــم.وقتــیخداونــددرهمــهاعمــال،ســیره
ــم ــتخواهی ــدحکم ــرباش ــااولوآخ ــیم وزندگ

آموخــتوحکیــمخواهیــمشــد.
را ســلیمان امثــال از دیگــری آیــات همچنیــن
ــه ــههم ــاداردک ــم.ج ــرادمیکن ــماای ــتش خدم
امثــالرابخوانــمولــیایــنرابــرعهــدهخــودشــما
ــد ــنچن ــد.م ــهکنی ــزلمطالع ــادرمن ــذارمت میگ
آیــهازایــنکتــاببســیارمفیــدرابــرایزینــتدادن
ــاب8 ــالب ــنمجلــسانتخــابکــردهام.ازامث ــهای ب
آیــه11اینطــورمــیخوانیــم»زیــراکــهحکمــتاز
ــر ــهاوبراب لعلهــابهتــراســتوجمیــعنفایــسراب
نتــوانکــرد«.ایــنتعبیــریاســتکــهســلیماننبــیاز
ــرازلعلهــا حکمــتداردوحکمــترابســیارواالت
ــندر ــد.همچنی ــیمیکن ــامعرف ــهم ــاب ومرواریده
ــه16 ــاب16آی ــلیمان،ب ــالس ــرازامث ــهایدیگ آی
ایــنطــورمیخوانیــم»تحصیــلحکمــتاززر
ــلفهــماز ــراســتوتحصی خالــصچــهبســیاربهت
ــرو ــیارباالت ــتبس ــیحکم ــر«.یعن ــرهبرگزیدهت نق
واالتــرازطــاوجواهــراتوســنگهایقیمتــی
ــاب ــمدرب ــازه ــلیمانب ــالس ــیاســت.درامث زمین
24آیــه3ایــنطــورمیخوانیــم»خانــهبــهحکمــت
ــن ــردد«.ای ــتوارمیگ ــتاس ــافطان ــودوب ــامیش بن
هــمآیــهایبســیارزیبــاوپندآمــوزوحکیمانــه
اســتبــرایمــاانســانهاکــهمــنازامثــالســلیمان

ــدم. برگزی
آیــاتبســیاردیگــریدرکتــابامثــالوجــوددارنــد.
کاایــنکتــاب،کتابــیپندآمــوزاســتوفصلهــای
ــاب ــهکت ــتودرادام ــتاس ــوردحکم اولآندرم
میکنــد. صحبــت حکمــت خصــوص در هــم
ــد ــاببعــدیازعه ــهکت ــهک ــابجامع ــنکت همچنی
ــد. ــتمیکن ــتصحب ــوردحکم ــتدرم ــقاس عتی
ــده ــشازبن ــزانپی ــًاعزی ــهمطمئن ــوردیهســتک م
ــق ــدعتی ــتازعه ــهایاس ــد.آی ــتکردن ــمصحب ه
ــاب ــمازکت ــارهمیکن ــمااش ــتش ــنخدم ــهم ک
اولتواریــخ،بــاب22آیــه12:»امــاخداونــدتــورا
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فطانــتوفهــمعطــانمایــدتــاشــریعتیهــوهخــدای
خــودرانــگاهداری«.چــونفرصــتکــماســتمــن

ــم. ــارهنمیکن ــراش ــاتدیگ ــهآی ب
جنگهــا، شــاهد متأســفانه امــروز دنیــای در
نزاعهــا،درگیریهــاوخونریزیهــایبســیاریدر
خاورمیانــهواطــرافکشــورعزیزمــان،ایــران،هســتیم
ــداســت. ــًاخــافارادهورضــایخداون کــهمطمئن
ــااینکــهبعضــیســردمدارانکشــورهایاروپایــیو ب
آمریکایــیادعــایدانــشوعلــموفرهنــگوتمــدن
میکننــدولــیآنچیــزکــهنیــازبشــراســت،حکمــت
خداونــدیاســت.ایــنتفســیرخــودمــناســتکــه
ــدو ــلکن ــشراتحصی ــمودان ــدعل ــانمیتوان انس
یــادبگیــرد؛ولــیآنچیــزیکــهنیــازبشــرهســتو
ــد ــدبخواه ــدازخداون ــدوبای ــدکســبکن نمیتوان
ــهنظــرمــن ــهاواعطــاکنــد،حکمــتاســت.ب ــاب ت
ــت ــد،حکم ــانبده ــهانس ــداب ــدخ ــترابای حکم
ــد. ــیخوان ــادرکتاب ــتی ــییاف ــواندرجای رانمیت
خداونــدبایــدحکمــترابــهمــاعطــاکنــدکــهمــا

ــم. ــمدرســتراازغلــطتشــخیصدهی بتوانی
عنــوان بــه ازکلمــهحکیــم زبــانآشــوری در
ــام ــانخاخ ــاهم ــده.َخّکیم ــردهش ــامب ــا«ن »َخّکیم
یهــودیاســت،یعنــیشــخصدانــا،عاقــلوحکیــم.
ــی ــیمختلف ــوریازمعان ــانآش ــهدرزب ــنکلم ای

ــت. ــورداراس برخ
میخواهــمبــهمثالــیازمســیحاشــارهکنــماز
ــیح12 ــیمس ــه16.عیس ــاب10آی ــی،ب ــلمتّ انجی
حــواریداشــتند.»بــهایشــانوصیــتکــردوگفــت
ازراهامتهــانرویــدودربلــدیازســامریانداخــل
ــرائیل ــدهاس ــفندانگمش ــزدگوس ــهن ــوید،بلک مش
ــاگردانرا ــیحش ــاب،مس ــنب ــهای ــد«درادام بروی
نصیحــتمیکنــد»مثــلمــارهوشــیارباشــیدومثــل
ــیاز ــیرهایگوناگون ــاتفس ــاک«.بعضیه ــرپ کبوت
ایــنآیــهدارنــدولــیآنچیــزیکــهمســیحبــهمــا
ــل ــمباشــید،عاق ــناســتکــهحکی ــادمیدهــدای ی
ودانــاباشــیدتــابتوانیــددرســتراازغلــطوگنــاه

ــد. ــخیصبدهی ــیتش راازپاک
عرایــضخــودمرابــاایــنآیــهازیکــیازرســوالن
ــوب ــم.یعق ــهمیده ــوبخاتم ــامیعق ــهن ــیحب مس
درکتــابخــودشدرفصــل3آیــه13اینطــوربــه
ــت.کیســتدر ــتازباالس ــد»حکم ــادمیده ــای م
میــانشــماکــهحکیــموعالــمباشــد؟پــساعمــال

خــودراازســیرتنیکــوبــهتواضــعحکمــت،
ظاهــربســازید.لکــناگــردردلخــودحســدتلــخ
وتعصــبداریــدفخــرمکنیــدوبــهضــدحــقدروغ
نگوییــد.ایــنحکمــتازبــاالنــازلنمیشــود،بلکــه
دنیــویونفســانیوشــیطانیاســت،زیــراهرجایــی
ــر ــهوه ــافتن ــتدرآنج ــباس ــدوتعص ــهحس ک
ــت ــنآنحکم ــد.لک ــودمیباش ــتموج ــرزش ام
ــداســتاولطاهــراســتو ــاالوازخداون کــهازب
ــراز ــروپ ــمونصیحتپذی ــزومای ــدصلحآمی بع
رحمــتومیوههــاینیکــووبیتــرددوبیریــا«.
ــت ــداس ــدوازخداون ــاالمیآی ــهازب ــیک حکمت
ــت ــوّدتوعدال ــتیوم ــحودوس ــامصل ــلپی حام
اســتولــیحکمتــیکــهشــیطانی،دنیــویونفســانی
اســتحامــلپیــامحســدوفتنــهوهــرامــرزشــت

وناپســندیاســت.
ــده ــهبن ــهب ــیک ــدمازفرصت ــحالش ــیخوش خیل
دادهشــد.بــاراولبــودکــهتوانســتیمدرایــنجمــع
علمــیومحفــلحکیمانــهوفلســفیشــرکتکنیــم
ــمو ــتفادهببری ــیاس ــاتیدگرام ــاتاس وازفرمایش
ــنا ــزانآش ــماعزی ــتنیش ــایدوستداش ــاچهرهه ب
ــد ــهرضــایخداون ــههرچــهک ــدوارمک شــویم.امی
اســتاتفــاقبیفتــدوهــرچــهکــهحکمــتاقتضــا

ــدانجــامشــود. کن
ــاب ــکرمازعالیجن ــیمتش ــروپناه:خیل ــر خس دکت
بنیامیــن،اســقفکلیســایشــرقآشــوریایــرانکــه
حکیــمبــودنهمــهانبیــاءرابهخوبــیتوضیــحدادند.
یعقــوبنبــیویوســفنبــیحکیــمبودنــدوحیثیت
تعلیلیــهحکمــتانبیــاءهــمازمنظــرمســیحیت،بــا
بیانــیکــهجنــاباســقفداشــتند،ارتبــاطبنــدهبــا
خداســت.فرمودنــدکــهحکمــتتجلــیخداونــدبــر
بنــدگاناســت.هــرچــهانســانارتباطــشرابــاخــدا
ــرد.از ــرهمیب ــتبه ــترازحکم ــد،بیش ــترکن بیش
امثــالســلیمانهــمنقــلکردنــدکــهحکمــتازهــر
لعــلوگوهــرودّریگرانبهاتــروارزشــمندتراســت.
ــمرااکتســاب ــدخــودشعل ــمانســانبتوان ــره اگ
ــت ــددریاف ــقخداون ــدازطری ــد،حکمــترابای کن
ــده ــیحتمیزدهن ــیمس ــرعیس ــتازمنظ ــد.حکم کن
ــت. ــتاس ــتازمعصی ــتوطاع ــتازنادرس درس
پــسحکمــتفقــطازطــرفخــدانــازلمیشــودو
چــونازطــرفخــدانــازلمیشــودطیــبوطاهــر
ــتورحمــتاســت. ــارأف ــراهب ــزوهم وصلحآمی
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مفهوم حکمت 
در متون اسالمی

دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اســتادی از میخواهیــم  خســروپناه:  دکتــر 
دعــوتکنیــمکــههــمنامــشمحقــقاســتوهــم
رســمش.آیــتاهللمحقــقدامــادهــمفقیهانــد،هــم
فیلســوفاندوهــمحقــوقدان.بعضــیمــیگوینــد
ــرد ــعک ــمجم ــاه ــتههاراب ــنرش ــودای نمیش
ولــیاّدلدلیــلبــرایامــکانهــرشــیءوقــوعآن
ــارمتعــددیدارنــد. اســت.اســتادمحقــقدامــادآث
نیــازیبــهمعرفــیایشــاننیســت.همــهشــماهــر

ــی ــیخیل ــویدول ــدمیش ــانبهرهمن ــهازایش هفت
ــدشــاید ــدحیاتان ــادرقی ــات ازشــخصیتهایم
ــودرجلساتشــان ــمول ــدانندانی قدرشــانراچن
شــرکتکنیــم.خداونــدبــهآیــتاهللمحقــقدامــاد
طــولعمــربدهــد.ازویژگیهــایایشــانبــه
ــه ــتوفق ــنحکم ــهبی ــناســتک ــدهای ــربن نظ
ــدفقهــی ــدوســعیکردن درآثارشــانجمــعکردن
ــن ــارای ــنبعضــیازآث ــد.م ــهبدهن ــهارائ حکیمان
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ایــننکتــهرا اســتادبزرگــوارراخوانــدهامو
ــتاد ــاازاس ــهم ــنجلس ــردهام.درای ــتک برداش
حقــوقدانشــگاهشــهیدبهشــتیواســتادحکمــت
ــران ــفهای ــتوفلس ــهحکم ــفهدرمؤسس وفلس
ــامفهــومحکمــترادرمتــون ــمت خواهــشکردی

ــد. ــحبدهن ــاتوضی ــرایم اســامیب

استاد محقق داماد:
بســماهللالرحمــنالرحیــماســتادصدیــقحکیمم،
جنــاباســتاددینانــیطــرحســؤالفرمودنــدکــه
ــود ــاوج ــنب ــود.م ــنب ــتودی ــهحکم رابط
ــروپناه ــرخس ــایدکت ــهآق ــیک ــهدرعنوان اینک
فرمودنــدصحبــتمیکنــمولــیاجــازهبفرماییــد
بــهاحتــراماســتاددنبــالمطالــبایشــانرابگیــرم
وبعــدازآنمتونــیهــمخدمتتــانعــرض
ــه ــاب ــتی ــتودیان ــانحکم ــهمی میکنم.رابط
تعبیــردیگــررابطــهمیــاندیــنوتعقــلدرادبیات
ــتاد ــهاس ــورک ــهدارد.همانط ــابقهدیرین ــاس م
ــتقلو ــًامس ــندوراکام ــاای ــدخیلیه فرمودن
در ایــندو بیارتبــاطمیداننــدومیگوینــد
مقابــلهــمهســتند.برخــیهــمنبــوتودیانــت
ــد ــاءآمدن ــیانبی ــد.یعن ــلمیدانن ــلعق رامکم
ــد. ــلکنن ــریراتکمی ــلبش ــایعق ــهکمبوده ک
ــر ــایمعاص ــیازحکم ــانیک ــندربی ــیم حت
ــی ــان،آدم ــلانس ــدعق ــهفرمودهان ــنیدهامک ش
ــا ــاندوازآنج ــاءمیرس ــهانبی ــادمدرخان رات
ــتاد ــمازاس ــتفادهکردی ــد.اس ــیمیکن خداحافظ
ــیاجــازه ــی،ول ایــنرشــته،جنــاباســتاددینان
دهیــدبیــانایشــانرادنبــالکنــم.مــنبــااجــازه
شــماایــنســؤالراکــه»رابطــهدیانــتبــاتعقــل
چیســت«بــهقــرآنعرضــهمیکنــم،ببینیــم
ــت ــهایهس ــه؟آی ــان ــدی ــوابمیده ــرآنج ق
درقــرآنمجیــدکــهممکــناســتجــوردیگــری
تفســیرشــود.اجــازهدهیــدمــنبرداشــتخــودم
ــخصی ــتش ــههســتبرداش ــهک ــم.آنچ رابکن
اســتومدافــعایــنبرداشــتهــمخــودم
ــم، ــدنکن ــهدرآنتردی ــدارمک ــدهن ــتم.عقی هس
ولــیایــنطــورفکــرمیکنــم.آیاتــیکــه
ــتند. ــارکهس ــاتب ــکی ــورهمل ــمدرس میخوان

ــهنظــرمــن ــیاســت.ب ــوگجالب گفتگــوودیال
قــرآنایــندیالــوگرامطــرحکــردهبــرایبیــان
ایــنحقیقــت،تــاایــنمشــکلراحــلکنــد.ایــن
دیالــوگایــناســتکــهوقتــیقیامــتمــیشــود
وبــهتعبیــرقــرآنبهشــتوجهنمــیمــیشــود،
ــد ــیرامیبرن ــاگروه ــوجی ــهف ــورک همینط
ــام ــوانج ــکگفتگ ــد،ی ــمبیاندازن ــادرجهن ت
ــْم ــْمیَْأتُِک َ ــود»أَل ــؤالمیش ــاس ــود.ازآنه میش
ــی ــماراراهنمای ــدش ــینیام ــرکس ــٌر«؛مگ نَذی
ــا  ــْد َجاءَن

َ
ــی ق

َ
ــد»َبل ــامیگوین ــد؟آنبیچارهه کن

ــم ــبکردی ــاتکذی ــیم ــدول ــا«؛آم ْبَن
َّ

ذ
َ
ك

َ
ــر ف َنِذی

ــی   ِف
َّ

ــْم ِإل نُت
َ
ــْیٍء ِإْن أ

َ
ــن ش ــُه ِم

َّ
 الل

َ
ل ــَزّ ــا َن ــم »َم وگفتی

ٍل َكِبیــٍر«؛خــداکســیرانمــیفرســتد.شــما
َ

ــال
َ

ض
ــد. ــماگمراهی ــد.ش ــمانمیفهمی ــعورید.ش بیش
آنهــاراتخطئــهکردیــم.یــکجــوابدیگــر
جــواب آن روی میخواهــم مــن میدهنــد.
ــاتید ــمودرحضــوراس ــفکن ــهتوق ــکلحظ ی
ــرآن ــهق ــهراک ــفآنچ ــانمختل ــوارازادی بزرگ
ــان ــمبی ــهمیفهم ــنآی ــودمازای ــدوخ میگوی
ْو 

َ
ــا َنْســَمُع أ ــْو ُكَنّ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
کنــم.درادامــهمیگوینــد»َوق

ــِعیِر«.»َنْســَمع«یعنــی ْصَحــاِب الَسّ
َ
ــا ِفــی أ  َمــا ُكَنّ

ُ
َنْعِقــل

اگــرمــادیــندارمیشــدیموبــهگفتههــای
ــم.»أَْو ــموعمــلمیکردی ــاءگــوشمیکردی انبی
ــودیــکمعنــایدیگــر ــُل«.اگــراینجــا»و«ب نَْعقِ
ــهابنهشــام ــا»أَْو«اســت.آنطــورک ــیداد،ام م
ــد ــروتردی ــرایتخیی ــد»أَْو«ب ــیمیگوی درمغن
اســت.یــاایــنیــاآن.یــا»نَْســَمُع«یــا»نَْعقِــُل«.«
ــعِیِر«یعنــیجهنــم.یعنــیچــهدینــداری الَسّ
انبیــاءمیرفتیــموچــه میکردیــموســراغ
ســراغعقــل،حتمــًانتیجــهآننجــاتوســعادت
بــود.هــدفایــناســتکــهچــهکســیمــارابــه
ــًا ــاواقع ــن؟آی ــادی ــلی ســعادتمیرســاند:عق
ــه ــدچ ــرآنمیگوی ــه؟ق ــان ــتندی ــلهس مقاب
»نَْســَمُع«وچــه»نَْعقـِـُل«،مــابهنجاتوســعادت
میرســیدیم.ایــنیعنــیچــه؟برداشــتمــنایــن
ــدنمیخواهــدبگویــدعقــلو اســتکــهخداون
ــناســتکســی ــد.ممک ــندوخــطموازیان دی
ــکراهاســت ــنی ــهدی ــدک اینطــورتفســیرکن
ــر ــته ــکراه.دوخــطهســتند.نهای ــلی وعق
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دوخــط،نجــاتاســت.مــنمنکــرایــننیســتم
کــهممکــناســتعــدهایایــنطــورتفســیرکنند
ــت ــچوق ــدوهی ــطمتوازیان ــادوخ ــهاینه ک
هــمبــههــمنمیرســند.اگــرمــوازیمعنــاکنیــم
ــنچــهآن؛ ــاچــهای ــاآن،ی ــنی ــاای میشــودی
بــهایــنمعنــاکــههــمایــنراهنجــاتاســتو
ــا ــولبعضیه ــهق ــت.ب ــاتاس ــمآنراهنج ه
ــکصــراط، ــوددارد.ی ــتقیموج ــایمس صراطه

صــراطدیــناســتویــکصــراط،صــراطعقــل
اســت.امــامــنایــنطــورتفســیرنمیکنــم.مــن
ــدام ــههرک ــمک ــیرکن ــورتفس ــماینط میخواه
ازایــندوراهراشــمابگیریــدبــهدیگــری
میرســد.نــهاینکــهاینهــاهمدیگــرراقطــع
ــم ــد،آنه ــهمیرس ــهآننتیج ــنب ــد.ای میکنن
ــر ــورفک ــناینط ــد.م ــهمیرس ــننتیج ــهای ب
ــه ــتیمب ــمعمیتوانس ــقس ــهازطری ــمک میکن
تعقــلبرســیموازطریــقتعقــلهــممیتوانســتیم
بــهســمعبرســیم.شــمااگــرتعقــلکنیــدســراغ
ــدا ــراغخ ــدس ــلکنی ــرتعق ــد.اگ ــاءمیروی انبی
ــاد ــوتومع ــداونب ــل،خ ــراعق ــد.زی میروی

ــر ــیچــه؟اگ ــاآنیکــییعن ــاتمیکند.ام رااثب
ــت ــداریدرس ــد،دین ــداریمیرفتی ــراغدین س
شــمارابــهتعقــلراهنمایــیمیکنــد.ایــنیعنــی
چــه؟چگونــهازدینــداریورفتــنســراغخانــه
ــاء،آدمبرمیگــرددســراغتعقــل؟مــنآنچــه انبی
کــهبرداشــتخــودماســتمیگویــم.فکــرمــن
ایــنطــوراســت.قــرآنمجیــددر27مــوردبــه
مــردممیگویــدتعقــلکنیــد،مــن-قــرآن-فقــط

آمــدهامبــهشــمابگویــمفکــرکنیــد.چــراتفکــر
ــل ــراتأم ــد؟چ ــلنمیکنی ــراتعق ــد؟چ نمیکنی
ــاب ــیااللب ــناول ــبم ــًامخاط ــد؟اص نمیکنی
ــراییــکدســته اســت.حرفهــایمــنفقــطب
ــت. ــاباس ــیااللب ــوردوآناول ــهدردمیخ ب
ــُرإاَِلّأُْولـُـواْاأَللْبـَـاِب«.بــازبرویــمســراغ َکّ »َوَمــایََذّ
کســانیکــهاینهــارابــرایمــامعنــاکردنــد.مــن
ــم ــانمیخوان ــهبرایت ــجالباغ ــهازنه ــکجمل ی
ــت. ــردهاس ــانک ــنگبی ــیقش ــنراخیل ــهای ک
میگویــد اول خطبــه همــان در نهجالباغــه
ــود! ــهب ــلک ــد؟عق ــهآمدن ــرایچ ــرانب پیغمب
ســؤالمهــمایــناســتکــهاگــرعقــلآدمرابــه
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ــد؟ ــهآمدن ــرایچ ــرانب ــاندپیامب ــهمیرس نتیج
روُهــم  كِّ

َ
 ِفطَرِتــِه، و ُیذ

َ
جــواب:»ِلَیســَتأُدوُهم ِمیثــاق

ــل ــوِل.«عق ــَن الُعق ــم َدفائ ُه
َ
ــروا ل ــِه، و ُیثی ــیَّ ِنعَمِت َمنِس

ــراز ــاءغی ــشانبی ــد.نق ــوشمیکن ــیفرام گاه
ایــننیســت.مــنازامیرالمؤمنیــننقــلمیکنــم.
آنهایــیکــهبــاتعقــلمخالفانــد،درحقیقــتبــا
ــل ــتراتعق ــمحکم ــراس ــد.اگ ــیمخالفان عل

ــی ــهتمام ــًاب ــهحقیقت ــم)ک بگذاری
تعقــلاســت(،انبیــاآمدهانــدتــا
ــال ــهدنب ــوندک ــرش ــامتذک ــهم ب
ایــنعقــلدفــنشــدهباشــیمو
تفکــروتعقــلکنیــم.قــرآنبــه
ــو ــردمبگ ــهم ــدب ــرمیگوی پیغمب
ــن ــهای ــهاموب ــکراهــیرفت ــنی م
ــم ــرارنمیکن ــیدهام،اص ــهرس تجرب
ــا ــید،ام ــنباش ــدم ــمامقل ــهش ک
ــهکجــا ــدب ــدوببینی شــمافکــرکنی
ــوان ــهعن ــودمب ــدهخ ــید.بن میرس
ــر ــهپیغمب ــمب ــلمان،ارادت ــکمس ی
بــههمیــندلیــلاســتکــهزور
ــوری ــودیکتات ــهنح ــدوب نمیگوی
هــذا  إنَّ  »َو  نمیکنــد. صحبــت
همیــن ِبعــوُه«؛

ًّ
ات

َ
ف  

ً
ُمســَتقیما ِصراطــی 

ــه ــمشــماتجرب ــنرفت ــهم راهــیک
ــید. ــامیرس ــهکج ــدب ــدوببینی کنی
ــاره ــوِل«.اث ــَن الُعق ــم َدفائ ُه

َ
ــروا ل »و ُیثی

ــی ــناســت.یعن ــیبرانگیخت ــهمعن ب
ــک ــلتحری ــهتعق ــردمراب ــدامم م

ــد. کنن
مــندرایــنمؤسســهمعلــمدرس
ماصــدراهســتم.قســمتیازماصدرا
راکــهبــرایخــودمهمخیلــیعجیب
ــم.ماصــدرا ــانمیخوان ــتبرایت اس
درکتــاب»شــواهدالربوبیــه«درجایی
ــه ــهمبحــثنفــسمیرســد،ب ــهب ک

ــد. ــرحمیکن ــخرامط ــثتناس ــبتآنمبح مناس
ــه ــودداردب ــیوج ــخُملک ــکتناس ــدی اومیگوی
ــی ــیازبدن ــاروحونفس ــهدردنی ــوک ــننح ای
بیــرونرودوبــهبــدندیگــررود.ماصــدراایــن

امــررامحــالمیدانــدوایــننظــرراابطــال
ــد. ــولمیکن ــوعآنراقب ــنن ــادومی ــد.ام میکن
درایــنحالــت،درنفــسصفــاتوملکاتــی
ــاتاســت؛ ــاحیوان ــهمتناســبب ــدامیشــودک پی
حــرص،طمــعودرندگــی.آدمــیکــهدوســتدارد
ــه ــرگب ــدازم ــد،بع ــریرابکش ــدامآدمدیگ م
ــیدر ــود.آنصــورتگرگ ــرگمیش صــورتگ
ــود. ــرمیش ــلوظاه ــشتبدی درون
دراینجــاماصــدرامیگویــدمــا
گذشــته حکمــای کــه شــنیدهایم
ــلاز ــایقب ــونوحکم ــلافاط مث
او،صحبــتازتناســخمیکردنــد.
ماصــدرامیخواهــدبگویــدمنظــور
حکمــایگذشــتهنیــزهمیــننــوعاز
تناســخبــودهاســتوایــنمطلــبرا
مــا  ّنــی أنَّ

َ
اینگونــهبیــانمیکنــد:»و ظ

ــون  فالط
َ
ــه َكأ لِحكَم

َ
ــاطیِن أ س

َ
ــن أ  َع

َ
ــل ُنِق

ــوا  ــَن كان ذی
َّ
ل
َ
ــا أ م

َ
لُحك

َ
ــَن أ ُه ِم

َ
ــَبق ــن َس َو َم

ألنبیــا 
َ
لِحكَمــه ِمــَن أ

َ
نــواَر أ

َ
ُمقَتِبســیَن أ

ــهاز ــنآنچــهک ــانم ــهگم )س(«؛ب
ــارهتناســخنقــلشــده افاطــوندرب
ــونو ــلافاط ــیمث ــت،حکمای اس
َمــنَســبََقهکســانیاندکــهُمقتَبَــساز
ــی ــسیعن ــد.مقتب ــابودهان ــوارانبی ان
میآیــد. َقبَــس از ُمقتَبَــس چــه؟
ِجــُد 

َ
أ أو  َبــٍس 

َ
ِبق ِمنهــا  ــم 

ُ
آتیك ــی 

ِّ
َعل

َ
»ل

لّنــاِر ُهــدی«.َقبـَـسیعنیشــعله،
َ
ــی أ

َ
َعل

ــرض ــی.ف ــعلهآتش ــرش ــهه ــان ام
ــیدو ــتهباش ــزمداش ــاهی ــداینج کنی
بخواهیــدشــومینهراروشــنکنیــدو
دنبــالآتــشمیگردیــد،میبینیــد
آنطرفتــرشــعلهایروشــناســت،
یــکتکــهچــوببرمیداریــدوروی
ــعلهایازآن ــد،ش ــعلهمیگیری آنش
آتــشمیگیریــدوبــاآنشــومینه
خــودراروشــنمیکنیــد.بــهایــنمیگوینــد
َقبَــس؛شــعلهایکــهازجایــیگرفتــهوبــهجــای
ــون ــدافاط ــود.ماصــدرامیگوی ــردهش ــرب دیگ
ــه ــدک ــانیبودن ــا،کس ــَنأَلُحَکم ــبََقُهمِ ــنَس وَم
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ــد. ــهبودن ــاگرفت ــتراازانبی ــوارحکم ــسان َقبَ
ــنادعــایعجیــبماصدراســتکــهافاطــون ای
وحکمــایقبــلازاو،نــورتفکــرخــودراازانبیــا
ــاره ــدرادرب ــخنانماص ــهس ــد.بقی ــهبودن گرفت

ــننیســت. ــوردبحــثم تناســخدیگــرم
ــت. ــباس ــیعجی ــدراخیل ــابماص ــرفجن ح
اودرایــنادعــامیخواهــدبگویــدحکمــای

یونــانباســتانمثــلافاطــون،
ــانرااز ــتخودش ــولحکم اص
ــذاخــود ــد.ول ــاالهــامگرفتن انبی
جنــابماصــدراهمــهجــاایــن
آشــتیراایجــادکــردهاســت،کــه
ــانخواهــمگفــت. درادامــهبرایت
احادیــثهــمگاهــیایــنحــرف
رابــهمــامیگوینــدکــهاگــر
ــرف ــهط ــم،ب ــلبروی ــراغتعق س
ــتمیشــویم.بعضــی ــنهدای دی
ازاحادیــثآدمراازتعقــلبــه
ــی ــد،وبعض ــنمیبرن ــرفدی ط
بــه دیــن از را آدم احادیــث
در27 میبرنــد. تعقــل طــرف
آیــهدیــنبــهمــامیگویــدتعقــل
کنیــد.حــالبــهایــنحدیــثکــه
ســندمعتبــریداردوچنــدتــناز
ــا ــانآنه ــاعدرمی ــاباجم اصح
ــی ــناب ــد.ع هســتندگــوشدهی
ــه ــق-ک ــنطری ــناب ــهع جمیل
ــقاســت- ــنطری همــانســعدب
عــناَصبـَـغابــننباتــه.اَصبـَـغابــن
نباتــهحامــللــوایعلــویاســت.
ــتر ــکاش ــهمال ــندنام ــیس حت
ــد ــهمیرس ــننبات ــغاب ــهاَصبَ ب
ــاره ــهدرب ــندیک ــنس ومهمتری
ــت، ــترهس ــکاش ــهمال عهدنام
همــاناســتکــهاَصبَــغابــن

ــک ــث،ی ــنحدی ــت.ای ــردهاس ــتک ــهروای نبات
ســناریواســت.مــنایــنتعبیــرفرنگــیرابــهایــن
حدیــثنســبتمیدهــم،البتــهبعــددیــدمکــهمــا
ــر ــاتعبی ــنکلمــهراب ــیهــمهمی ــحمازندران صال

ــی ــحمازندران ــاصال ــد.م ــریمیگوی ــیدیگ فن
تعبیــرســنتیزیبایــیداردومیگویــدایــنحدیــث
ــی ــتعارهتمثیل ــااس ــت.ام ــه«اس ــتِعاَرٌهتَمثیلی »إس
چیســت؟همانطــورکــهدرمختصــرمطــول
ــهمشــبٌه ــم،گاهــیممکــناســتدرجمل خواندی
بــهرابگوینــد،درحالیکــهمنظورشــانمشــبه
اســت.گفتگــودرایــنحدیــث،factوواقعــی
ــما ــاناســت.ش ــرایبی ــطب نیســت.فق
آمــدنجبرئیــلوگفتگــویاوراســناریو
ــی آَدم.  ــل َعل  جبرئی

َ
ــط ــد.»َهَب ــورکنی تص

ــَدًه  ــَرَک واِح خِب
ُ
ــرُت أن أ ِم

ُ
ــی أ ــا آَدم! إّن  ی

َ
ــال ق

َ
ف

ــالث. َو َدع 
َ
ــن ث ــَدًه ِم ــر واِح اخَت

َ
ــالث. ف

َ
ــن ث ِم

ــالث یــا ِجبرائیــل؟ 
َ
ــُه آَدُم: و مــا ث

َ
 ل

َ
ِاثَنَتیــِن. قــال

ــی   آَدُم ِإّن
َ

ــال لّدیــن. ق
َ
ــاُء َو أ لَحی

َ
 َو أ

ُ
لَعقــل

َ
 أ

َ
ــال ق

 ِللَحیــاِء َو 
ُ

 ِجبرئیــل
َ

قــال
َ
. ف

َ
لَعقــل

َ
خَتــرُت أ

َ
أ

 
ُ

ــل ــا ِجبرائی  ی
َ
ــال ق

َ
ــاُه ف َدَع

َ
ــا. ف

َ
ــِن ِإنَصِرف لّدی

َ
أ

ــا َكاَن.   م
ُ

ــث ــِل َحی لَعق
َ
ــَع أ ــوَن َم ن َنك

َ
ــا أ ِمرَن

ُ
أ

ــت ــَرَج«؛روزاولخلق ما َو َع
ُ
ــأَنك

َ
ش

َ
 ف

َ
ــال

َ
ق

جبرئیــلنــزدآدمآمــدوگفــتمــنســه
ــن ــم،ازبی ــیده ــهم ــوارائ ــهت ــزب چی
ایــنســهچیــزفقــطیکــیرامیتوانــی
انتخــابکنــی.فکــرترابــهکاربگیــرو
ــاکــن.هــرســهرا ــایدیگــرراره دوت
ــید ــم.آدمپرس ــونمیده ــهت ــمب ــاه ب
آنســهچیســت؟جبرئیــلگفــتأَلَعقــُل
ــه ــا-ک ــلوحی ــن.عق ــاُءَوأَلّدی َوأَلَحی
ســمبلاخــاقاســت-ودیــن.جبرئیــل
پرســیدبیــنعقــل،اخــاقودیــن
ــت ــی؟آدمگف ــابمیکن ــدامراانتخ ک
ــل ــردم.جبرئی ــابک ــلراانتخ ــنعق م
ــد.آن ــتبروی ــنگف ــاقودی ــهاخ ب
ــم، ــانمیروی ــدم ــلگفتن ــهجبرئی دوب
ــل ــهعق ــرجــاک ــهشــدهه ــاگفت ــهم ب
ــل ــاعق ــیم.هرج ــمباش ــاه ــت،م هس
باشــداخــاقهســت،هــرجــاعقــلباشــددیــن
هســت.آدمبــیدیــن،بــیعقــلاســت.بیدینــی
ــلو ــلومتعق ــت.آدمعاق ــیاس ــیازبیعقل ناش
متفکــربــهدیــندرســتوحســابیمیرســد،نــه
دیــناحمقانــهجهــِلمقــدس.اگــرشــمابــهیــک
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ــد! ــت،بگویی ــراس ــدکاف ــزرگمیگویی ــمب حکی
ــر ــوداریکاف ــهت ــیک ــهآندین ــخصب ــنش ای
اســت.وقتــیآدمعقــلراانتخــابکــردجبرئیــل
بــهآندوگفــتبرویــد.گفتنــدمــانمیرویــم،بــه
مــاگفتــهشــدههــرجــاکــهعقــلهســت،مــاهــم
باشــیم.خیلــیحدیــثجالبــیاســت.ایــنحدیــث

ــم. ــانبگوی ــربرایت ــعمعتب ــدمنب راازچن
1.خصالصدوق،جلدیک،صفحه102،

2.امالیصدوق،صفحه672،
3.کلینیدرکافی،کتاُبأَلَعقِلَوأَلَجهل،صفحه10

ــه ــددو،صفح ــهصــدوق،جل ــنالیحضــرهالفقی 4.م
.417

زمانــیکــهاخــاقودیــنگفتنــدمــانمیرویــم،
جبرئیــلگفــت»َفَشــأنَُکماَوَعــَرَج«.ایــنتعبیــررا
چنــدجــورمعنــاکردهانــد.یکــیایــنکــهاختیــار
ــوب ــارکاهلل!خ ــهب ــریاینک ــت.دیگ ــاشماس ب
ــد ــاشماســتونمیتوانی ــد؛حــقب انتخــابکردی
ــن ــأنَُکما«راچنی ــز»َش ــینی ــوید.مجلس ــداش ج
تعبیــرکــردهکــهبــارکاهلل!خــوبفهمیدیــد،شــما
ــا، ــیحی ــوید.آدمب ــداش ــلج ــدازعق نمیتوانی
ــاعقلتــرباشــد بــیعقــلاســت.آدمهــرچــهب

بــاحیاتــراســت.
اجــازهدهیــدجملــهدیگــریازماصــدرابرایتــان
ــن ــواهد«همی ــه»ش ــندرمقدم ــهم ــمک بخوان
ــه ــهایک ــیآوردهام.آنجمل ــهفارس ــهراب جمل
ــاننقــلکــردم،ازصفحــه328 از»شــواهد«برایت
ــاب ــهازکت ــنجمل ــدم.ای ــودمخوان ــقخ تحقی
ــد آَمنُت 

َ
»تفســیرالرحمــان«ماصــدرااســت: »ِاّنــی ق

 
ِ

تــی ِبــه و ِبِصــدق موســی َجمیع
َ
 مــا ا

ِ
نــا َجمیــع ِبِصــدِق َنبیُّ

ــه«؛مــن لــُب الَعصــا َحیَّ
َ
َمــر و ق

َ
تــی ِبــه ل ِبشــقِّ الق

َ
مــا ا

بــههرچــهکــهپیغمبــراســامآوردهاســتوبــه
ــهخاطــرشــق ــاب راســتیموســیایمــاندارم.ام
القمــرپیغمبــرازرویمعجــزه،وبــهخاطــرتبدیل
عصــایموســیبــهاژدهــاایماننیــاوردم.مــنآنها
راقبــولدارموایمــانآوردهامولــینــهبــهخاطــر
اینهــا.بــهعیســیایمــانآوردهامولــینــهازروی
زنــدهکــردنمــردگان.پــسازچــهایمــانآورد؟
ــل بعالمــات اللهیــة بالهامــات الربانیــه فــی القلــب  »َب
ــًاآرام ــمکام ــدقلب ــد«میگوی ــک و تردی ــائبه ش ش

ــمنیســت. ــدیدرقلب ــچشــکوتردی اســت.هی
همــهتعلیمــاتپیامبــرانرابــهآســمانعقــلبردم،
ســپسآنهــارابــاشــهودازآســمانعقــلبــهقلب

ــندم. ــزرامیپس ــهچی ــدمهم ــودآوردم،دی خ
ــم.حــالســؤال ــانمیخوان درانتهــاشــعریبرایت
اینجاســت:فــرضکنیــمعقــلودیــنرادرســت
کردیــم،امــاعشــقراچــهکنیــم؟حافــظمیگویــد:
سالهادلطلبجامجمازمامیکرد

آنچهخودداشتزبیگانهتمنامیکرد
دیدمشخرموخندانقدحبادهبهدست

کاندرآنآینهصدگونهتماشامیکرد
گفتماینجامجهانبینبهتوکیدادحکیم؟

گفتآنروزکهاینگنبدمینامیکرد
عشقمسألهدیگریاست.چهکارشکنیم؟

باصراحتیدیگر:
سخنازمطربومیگوورازدهرکمترجو
کهکسنگشودونگشایدبهحکمتاینمعمارا.

ــتفاده ــیاس ــم.خیل ــروپناه: ممنونی ــر خس دکت
کردیــمازفرمایشــاتآقــایدکتــرمحقــقدامــاد.
جنــاباســتاد،حکمــتوتعقــلراهممعنــا
ــا ــیی ــلووح ــهعق ــانرابط ــدودربی گرفتن
ــک ــورهمل ــه10س ــهآی ــمب ــنه ــلوتدی تعق
 

ُ
ــل ْو َنْعِق

َ
ــَمُع أ ــا َنْس ــْو ُكَنّ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ــد. »َو ق ــارهکردن اش

ــعادتاز ــیس ــِعیِر«.یعن ــاِب الَسّ ْصَح
َ
ــی أ ــا ِف ــا ُكَنّ َم

طریــقوحــیوعقــلاســت.همچنیــنتوضیــح
ــتند ــمهس ــوازیه ــندوم ــهای ــهاینک ــدن دادن
ــه!یــکصــراط ــم،ن وصراطهــایمســتقیمداری
ــل ــیازعق ــرکس ــهاگ ــاک ــنمعن ــهای ــت،ب اس
ــی ــرکس ــیدواگ ــیمیرس ــهوح ــدب ــازکن آغ
ازوحــیشــروعکنــدبــهتعقــلخواهــدرســید.
بــااســتفادهازنهجالباغــهوروایــتاصــول
ــه ــدچگون ــحدادن ــیتوضی ــهخوب ــمب ــیه کاف
بیــنحکمــتوتعقــلازیــکطــرفوتدیــناز

ــرد. ــرارک ــتیبرق ــوانآش ــرمیت ــرفدیگ ط
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مفهوم حکمت
 در دین زرتشت

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
رئیس انجمن موبدان تهران

ــم. ــنالرحی ــماهللالرحم ــروپناه: بس ــر خس دکت
ضمــنخســتهنباشــیدبــههمــهدوســتانو
ســرورانگرامــیوحکمتدوســتانیکــهدرایــن
ضیافــتحکمــیشــرکتکردنــد.جمــعکثیــری
ازعاقمنــدانبــهحکمــتوفرهیختــگاندرروز
جهانــیفلســفهدرمؤسســهحضــورپیــداکردنــد.
ــه ــبتب ــیحیتنس ــامومس ــاناس ــدگاهادی دی
حکمــتدربخــشنخســتبیــانشــدواســتادان
گــزارشخوبــیارائــهکردنــد.درایــننوبــتاز
دواســتاد،یکــیدردیــنزرتشــتودیگــریدر

ــد، ــابموب ــم.جن ــوتمیکنی ــود،دع ــنیه دی
آقــایدکتراردشــیرخورشــیدیان،اســتادپزشــکی
ــن ــتندودرعی ــمهس ــصچش ــراحمتخص وج
حــالازعالمــاندیــنزرتشــتورئیــسانجمــن
موبــدانتهــرانهســتند.درجلســاتدیگــرهمما
ازایشــاناســتفادهکردیــم.بــااینکــهمشــغلههای
ــد ــاراپذیرفتن ــوتم ــیدع ــتندول ــیاریداش بس
ــدگاه ــتراازدی ــهحکم ــدک ــریفآوردن وتش
دیــنزرتشــتتوضیــحبدهنــد.ازایشــاندعــوت

ــد. ــدوافاضــهکنن ــریفبیاورن ــمتش میکنی
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موبد دکتر اردشیر خورشیدیان:
و یکتــا خداونــد اهورامــزدا، خوشــنودی بــه
بیهمتــا.بــاســپاسازجنــاباســتادعبدالحســین
را اینجانــب کــه همکارانشــان و خســروپناه
ــهدر ــیک ــااطاعات ــادراینج ــدت ــوتکردن دع
ــاط، ــنارتب ــمهســترادرای ــعودانش ــدروس ق
ــی ــم.روزجهان ــهکن ــرمارائ ــتحضــارمحت خدم
فلســفهراهــمشــادباشمیگویــموامیــدوارمکــه
هــرروزبیــشازپیــشبتوانیــممســائلرابــاعقــل
ــم، ــادهکنی ــدارآنراپی ــدانبی ــاوج ــنجیموب بس
چــونچیــزیکــهجامعــهجهانــیامــروزآنراکــم

ــاوجــداناســت. ــنی دارد،دی

»حکمــتچنانکــهدرفرهنگنامههــاآمــدهبــه
ــمو ــیلهعل ــهوس ــتب ــهحقیق ــیدنب ــایرس معن
عقــلاســت.«.»ازنظــرحکمــا،حکمــتمجموعــه
علــومومعارفــیاســتکــهانســانرابــهحقیقــت
ــهطــوریکــههیــچشــکو رهنمــونمیشــود،ب
ــزددانشــمندان ــد.«.»حکمــتن ابهامــیدرآننمان
اســامیبــهمعنــایدانســتنچیزهاســتچنانکــه
میباشــدووجــوددارد«.درزبــانپارســی،حکمت
ــه ــدوب ــهمیگوین ــمرافرزان ــیوحکی رافرزانگ
ــی ــد.ول ــتمیگوین ــمحکم ــیه ــفهاروپای فلس
ــاحکیــمخیلــیتفــاوتدارد.»خیلــی فیلســوفب
ــوف ــدفیلس ــمبای ــم،حکی ــهبدانی ــتک ــماس مه
ــمنیســت.کار ــًاحکی ــیفیلســوفلزوم ــدول باش
فیلســوففقــطوفقــطبــاعقــلاســتوفقــطبــا
ــدحــلوفصــل ــهمیخواه ــهمســائلیک ــلب عق
کنــد،نــگاهمیکنــدوهیچگونــهاحساســات،
عواطــفبشــری،وجــدان،اخاقیــت،انســانیترا
درنظــرنمیگیــرد.اوبایســتیبــهحقیقــتبرســد
وجــزعقــلهــمراهــیبــرایرســیدن
بــهحقیقــتنــدارد.بنابرایــن
فیلســوفبــهعلــومعقلــی
تکیــه عقــلصــرف و
میکنــد.بــرایهمیــن
اســتکــهفیلســوف
بعــدیمعمــوالًعقیــده

ــد. ــیراردمیکن ــوفقبل فیلس
حتمــًاایــنمثــلراشــنیدهایدکــهاز
ــات ــورنظری ــوچط ــیدندت ــطوپرس ارس
مــن گفــت میکنــی؟ رد را افاطــون
ولــی دارم دوســت خیلــی را افاطــون
ــس ــتدارم.پ ــشازاودوس ــترابی حقیق

ــه ــتنداگرچ ــتهس ــالحقیق ــهدنب ــوفانب فیلس
ــون ــد.علمیّ ــمباش ــانه ــدهاستادش ــفعقی مخال
ــم ــدعل ــیازعقای ــد؛خیل ــنرامیگوین ــمهمی ه
ــم ــیحکی ــد.ول ــمراردمیکن ــمقدی ــد،عل جدی
اینطــورنیســت.حکیــمبــهدنبــالحکمــت
ــوان ــهعن ــهب ــتک ــناس ــمای ــت.کارحکی اس
فیلســوفوتنهــابــراســاسعلــومعقلــی،راســت
ــق ــیحقای ــتیعن ــد.راس ــدامیکن راازدروغج
وواقعیــتراازدروغیعنــیتوهــموخرافــات
ــد.)راســتیپارســیاســتوحقیقــت جــدامیکن
ــلپزشــک ــممث ــیهســتند(.حکی ــتعرب وواقعی
رفتــارمیکنــد.پزشــکوقتــیمیخواهــدمشــکل
ــهکارش ــیب ــومعقل ــطعل ــد،فق ــاررابفهم بیم
ــه ــکمتخصــصآنچ ــوانی ــهعن ــدب ــد،بای میآی
ــار ــدبیم ــابفهم ــردت ــهکاربب ــتب ــهاس آموخت
ــی ــت.ول ــشچیس ــاریداردوراهدرمان ــهبیم چ
وقتــیبــهپزشــکحکیــممیگوینــدکــهدرزمــان
ــد ــکراازب ــدنی ــیخواه ــهم ــذاری)ک ارزشگ
جــداکنــد(وانتخــاب)کــهمیخواهــدنیکتریــن
ــرایمریــضانتخــابکنــد(بایــدآدمباشــد؛ راب
اینجــادیگــرتخصــصبــهکارنمیآیــد.انســانیت
ــه ــمهرچ ــتک ــددس ــابای ــد.اینج ــهکارمیآی ب
ــرایآن ــنددب ــوادهاشنمیپس ــودوخان ــرایخ ب
مریــضهــمنپســندد.اگــرایــنکارراکــردحکیــم
ــا ــمی ــطعال ــمنیســت،فق ــهحکی ــود،وگرن میش
ــم ــیاریداری ــنبس ــت.متخصصی ــصاس متخص
کــهدرعمــلوجــدانخــودرانادیــدهمــیگیرنــد.
ــق، ــاعازح ــایدف ــهج ــودوب ــوقدانمیش حق
ازناحــقدفــاعمیکنــد،شــیمیدانمیشــودو
هروئیــنمیســازد،هــرکارهایمیشــودازدانــش

ــد. ــتفادهمیکن ــوءاس ــودس خ
مــادوآیــهدراوســتاداریــمکــهخاصــهوچکیــده
دیــنزرتشــتاســت:آِشــمُوهــوویَتااَهــو.اشــو
ــتیان ــمانیزرتش ــابآس ــاکت ــتدرگاتاه زرتش
بــرجهــان نــاماشــا بــه میگویــد»قانونــی
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حاکــماســت«)کــهبعدهــاعارفــانآنرابــه
ــی ــاقغیرعلم ــچاتف ــد(.هی ــلمیکنن ــقتبدی عش
ــم ــانعل ــدزب ــانخداون ــد.زب ــاننمیافت درجه
و کاملتریــن دقیقتریــن، بزرگتریــن، اســت.
ــت ــان،طبیع ــمانیجه ــابآس ــنکت بینقصتری
ــانها ــهانس ــارهم ــابدراختی ــنکت ــتوای اس
ــما ــرارداردوش ــتیق ــوداتدرهس ــهموج وهم

ایــن کنیــد. رادرک آن میتوانیــد
کتــابدوبخــشدارد:بخــشگیتــی
ــک ــهآنفیزی ــهب ــوسک ــیملم یعن
ــت. ــیاس ــدوکّم ــادهمیگوین ــام ی
یــکبخــشکیفــیهــمداردکــه
ــه ــم.)ک ــویمیگویی ــهآنمین ــاب م
ــل ــویتبدی ــهمعن ــیب ــانعرب درزب
شــدهاســت(.معمــوالًفیلســوفان
ــدو ــویکارمیکنن ــشمین رویبخ
دانشــمندانرویبخــشگیتــوی.ایــن
ــم ــتند،دره ــمهس ــاه ــشب دوبخ
ــس ــتند.پ ــمنیس ــتند،جــداازه هس
ــماســت. ــهنوعــیعال حکیــمهــمب
عالمانــیکــهرویفلســفهوحکمــت
ــا ــوندفیلســوفی ــدمیش کارمیکنن
حکیــم،وآنهایــیکــهدرآزمایشــگاه
ــابخــشکّمــیســروکاردارنــد وب

دانشــمند. میشــوند
ــداع ــفواب ــاوتکش ــدتف ــابای م
ــم. ــیبفهمی ــهخوب ــراعراب ــااخت ی
تفــاوتفیلســوفوحکیــمایــن
ــیکشــف ــهفیلســوفدرپ اســتک
ــی ــموقت ــیحکی ــتول ــقاس حقای
حقیقــتراکشــفکــرد،بــراســاس
وجــدانقــویپیــامهــایخــود
ابــداعمیکنــد.اشــوزرتشــت را

ــترادرک ــنحقیق ــهای ــودک ــیب ــتینکس نخس
کــردوهمــهپیغمبــرانهــمهمیــنراگفتهانــدکــه
ــهدیگــر ــتازهم ــرداشــتندوقابلی ــهخاط ــاب م
موجــوداتجهــانبرتریــم.اولیــنقابلیــتخــردو
عقــلاســتودومیــنقابلیــتهــموجــداناســت.
بیخردتریــنانســاندارایضریــبهوشــی35
ــه ــنموجــوداتک ــهباهوشتری اســت،درحالیک
ــت! ــی10اس ــبهوش ــتدارایضری ــوناس میم

ــه ــتک ــوردهس ــنم ــادیدرای ــایزی فرضیهه
چطــورشــدهکــهیــکدفعــههــوشبشــراینقــدر
ــههرحــالانســانموجــودیاســت ــادشــده.ب زی
ــت ــوزرتش ــهاش ــتک ــناس ــد.ای ــهمیاندیش ک
ــد ــرادهی ــوشف ــنگ ــخنانمهی ــهس ــد»ب میگوی
و»بــااندیشــهروشــن«ونــهبــااندیشــهمعمولــی.
بلکــهفیلســوفانهاندیشــهخــودرابــهنــوردانــش
روشــنکنیــدو.»درآنبنگریــد.هــرمــرد
ــد«. ــدراهخــودرابرگزین وزنخــودبای
ــد.چــون ــانآزادن ــمزن ــردانوه ــمم ه
حقــوقبشــرحــقطبیعــیوسرشــتی
ــت. ــادادهاس ــهم ــدب ــهخداون ــتک اس
ــر ــتب ــدهاس ــدآفری ــهخداون ــهک هرچ
آنقانــونگذاشــتهوحقوقــیبــهآنداده
ــه ــدیدک ــهش ــمامتوج ــرش ــت.اگ اس
ــنمناســب حــقســیبچیســت.درزمی
ــه ــد،ب ــبمیدهی ــودمناس ــد،ک میکاری
موقــعمیکاریــد،آنهــمدرعــوض
ســیبخــوبمیدهــد.خداونــدبــه
انســانقــدرتاندیشــیدندادهاســت.
Aاندیشــهمختــصانســاناســت.نکتــه
وBراکــهمــیدانــد،نکتــهCرااختــراع
ــری ــچموجوددیگ ــد.هی ــداعمیکن واب

نمیتوانــدچنیــنکاریکنــد.
ــث ــایبح ــألهج ــنمس ــالای ــههرح ب
زیــادیداردکــهفیلســوف،حکیــمو
ــت ــلماس ــهمس ــهک ــت.آنچ ــمکیس عال
ــه ــاب ــت.م ــراس ــهباالت ــتازهم حکم
ــول ــهق ــاب ــم–ی ــممیگویی کســیحکی
اشــوزرتشــت»مانــتَرَوون«اســت،
یــادرزبــانفارســیفرزانــهاســت-
ــی ــد؛یعن ــهمیکن ــو«پیش ــموه ــه»اش ک
وقتــیراســتیودرســتیرایــادگرفــت،
ازدانــشخــوددرجهــتاســتقرارنیکــیاســتفاده
ــتقرار ــتاس ــوددرجه ــشخ ــرازدان ــد.اگ کن
اوحکیــم اســم اســتفادهکــرد،دیگــر بــدی
نیســت.بــرایهمیــنمــابــهراســتیجویانیعنــی
ــَون«، ــم»اََش ــتاییمیگویی ــاناوس فیلســوفاندرزب
ــو ــتَرَون.«اش ــم»مانْ ــممیگویی ــهحکی ــیب ول
ــد ــممیدان ــودشراحکی ــاخ ــتدرگاتاه زرتش
ــدهاســت.مانْــت ــرایارشــادبشــرآم چــراکــهب
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ــن ــیم ــماســتول ــنهمــانحکی َرَونازنظــرم
ــون ــم.چ ــینمیدان ــمیک ــاحکی ــوفراب فیلس
خیلــیازفیلســوفهاحکیــمنبودنــد.هرچنــدکــه
نمیشــودبیــنحکیــموفیلســوفمــرزمشــخصی
ــرد. ــداک ــمج ــًاازه ــاراکام ــردوآنه ــنک تعیی
ــهدنبــالکشــفحقیقــتو معمــوالًفیلســوفهاب
ــامهــم ــرایآنه ــدوب ــهبشــریتبودن اعــامآنب
نبــودهکــهپیامــدایــنچیســت،آیــابــهنفــعجامعه
ــت ــًامارکسیس ــه.مث ــررجامع ــهض ــاب ــتی اس
ــد ــنبای ــت،بنابرای ــراس ــاکارگ ــقب ــدح میگوی

ــهنفــع ــتکارگــریرویکارباشــدوفقــطب دول
کارگــرانکارکنــد.ایــنیــکفســلفهاســت.ولــی
وقتــیایــنفلســفهبــهصــورتحــزبدرمیآیــد
ــن ــمازبی ــمک ــدک ــشمیده ــودشآزمای وخ
مــیرود،چــراکــهحکیمانــهنگفتــهاســت،فلســفی
گفتــهاســت.بــههمیــندلیــلاســتکــهفیلســوفان
بعــدیعقایــدفیلســوفانقبلــیراردکردهانــد.
ــه ــران-ک ــاوپیامب ــرفحکم ــهح ــیک درحال
ــهآنحکمــتالهــی ــودهاســت.کــهب ــهب حکیمان

ــاس ــددرتم ــاخداون ــونب ــود.چ ــیش ــهم گفت
بودنــدوعلمشــانراازخداونــدگرفتنــد-همیشــه
مانــدگاراســت.یعنــیحرفــیکــهحکیــممیزنــد
ــت. ــمولاس ــد،جهانش ــکاننمیشناس ــانوم زم
ــی ــود.وقت ــیش ــهنم ــتوکهن ــکیاس وهمیش
اشوزرتشــتمــیفرمایــد.اندیشــه،گفتــارو
ــی ــت.م ــهاس ــخنحکیمان ــنس ــکای ــردارنی ک
ــدو ــیکن ــهنم ــیلهراتوجی ــدفوس ــده فرمای
اندیشــهنیــکبایــدبــاگفتــاروکــردارنیــکپیــاده
شــود.یــامثــًاحافــظمیگویــد»عبــادتبــهجــز

ــجادهو ــبیحوس ــهتس ــت/ب ــقنیس ــتخل خدم
ــقنیســت«.حــاالاگــرهــمتســبیحوســجاده دل
ودلقــیهــمدردینــیباشــدبــرایآناســتکــه
بــاآنبــهخلــقخدمــتبکنــی.نمــازســتوندیــن
اســت،خــوددیــنکــهنیســت!بــرایایــناســت
کــهدیــنرانگــهدارد.»ایــندیــدگاههــاحکیمانــه
اســت.یــافردوســیمیگویــد»توانــابــودهــرکــه
دانــابــود/زدانــشدلپیــربرنــابــود«؛ایــنکشــف
ــتو ــریتاس ــهبش ــامآنب ــتواع ــکحقیق ی
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ــرفت ــدرپیش ــشچق ــالپی س
کردهانــد.اگــریــکپزشــکمثــل
ــًا ــداص ــلکن ــشعم ــالپی دهس
میگیرنــد. پــس را کارش پروانــه
ــت. ــوراس ــتههاهمینط ــهرش درهم
بنابرایــنمــابایــدبــهطــورمرتــب
افزایــش هــم را دینــی بخــش در دانشمــان
ــم،مشــترکات ــانتوجــهکنی ــهتمــامادی ــم،ب بدهی
ادیــانزیــاداســت،چــراکــهحقیقــتیکــیاســت.
خــدایکــیبــوده،بــههمــهپیامبــرانپیــامرســانده
ــا ــهم ــتک ــیاس ــانیک ــتادی ــنحقیق بنابرای
ــشدوم ــهبخ ــیب ــم.ول ــکمیگویی ــهآنگاتی ب
ــم ــک.نمیدان ــکوداتی ــمهاتی ــوممیگویی وس
درارمنــیوعیســویبــهآنچــهمیگوینــدولــی
میدانــمشــماهــممیهنــانمســلمانبــهآنطریقــت
وشــریعتمیگوییــد.دردیــنمــا،گاتیــکاصــول
ــو ــد.اش ــیباش ــام ــهدرگاتاه ــتک ــنماس دی
ــان ــیرابی ــریعتوطریقت ــهش ــتهیچگون زرتش
نکــرده،فقــطیــکســریحقایقــیراکشــفکــرده
وبــهبشــرگفتــهاســت.ولــیطریقــتوشــریعت
ــمکار ــروزه ــتهشــده.ام ــانگذاش ــنمغ درانجم
ــبطریقــت ــهمرت ــناســتک ــدانای انجمــنموب
وشــریعت-هاتیــکوداتیــک-دیــنمــارابســته
ــود- ــوضنمیش ــتع ــههیچوق ــک-ک ــهگاتی ب

ــد. ــردهن تغیی

ــه،اســاسو ــن9پای ــهای ــهداردک ــا9پای ــنم دی
ــا ــدانآنه ــادرانجمــنموب ــهم ــیاســتک اصول
بــهاهــورا بــاور رادرنظــرمیگیریــم.اول،
ــی ــزیعن ــتیبخش،م ــیهس ــورایعن ــت.اه مزداس
بــزرگ،دایعنــیدانــا.پــساهــورامــزدایعنــیابـَـر
دانــایهســتیبخش.خــدایعنــیخــودشآمــدهو
آفریننــدهنــدارد.بــههرحــالهــردیــنومذهبــی
ــعری ــکش ــودشرادارد.ی ــاصخ ــاتخ کلم
اســتاددینانــیخواندنــد.شــماخورشــید
ــد ــهآنمیگوی ــربب ــد.ع رامیبینی
شــمس،مــامیگوییــمخورشــید،در
ــد. ــهآنSunمیگوین ــیب انگلیس
همــهیــکچیــزرامیگوییــم

اســت. حکیمانــه ســخنی
را  مطلبــی پیامبــران بنابرایــن

کشــفکردنــدوحکیمانــهبــه
بشــریتاعــامکردنــد.میدانیــمکــه

درســتاســتکــهحــقیکــیاســت
ــت ــاازحقیق ــانه ــاانس ــیدرکم ول

ــد ــانمیتوانی ــیرادردنی ــت.هیچکس ــبیاس نس
ــهدر ــزیک ــنچی ــهازکوچکتری ــدک ــداکنی پی
دنیــاهســتهمــهچیــزبدانــد.بــرایهمیــنعلــم
information,رابــهســهدســتهتقســیممیکننــد
.Scienceخیلــی scienceوknowledge
ــش ــهصــورتدان ــاب ــومم کــماســت.بیشــترعل
ــر ــهه ــمهســت.ب ــاته ــهدرآنفرضی اســتک
حــالعلــومیقینــیکــمداریــم.ولــیدانشــمندان
ــشرا ــااطاعــاتودان ــدت مرتــبتــاشمیکنن
بــهعلــومیقینــیتبدیــلکننــد،آنوقــتمیتوانیــم
قــدرتپیشبینــیپیــداکنیــم.مثــًابــاایــن
ــداو ــمدی ــلکن ــراوراعم ــارماگ ــتبیم وضعی
ــهدارد ــیک ــنوضعیت ــاای ــاب ــدرمیشــود،ی اینق
اصــًانبایــداوراعمــلکنــم.علــمبــهمــاقــدرت

میدهــد. پیشبینــی
حکمــترابــهدوبخــشتقســیممیکننــد:نظــری
ــتو ــورد»هس ــریدرم ــتنظ ــی.حکم وعمل
ــددر ــمامیگویی ــد.ش ــشمیکن ــت«پژوه نیس
ــرق ــمع ــدهمیگوی ــت،بن ــوانآبهس ــنلی ای
نعناســت،بایــدبرویــمبفهمیــمدرایــنلیــوانچــه
ــت. ــیدناس ــقچش ــیازآنازطری ــت.بخش هس
یــکبخشــیازآنرامــنوشــمانمیتوانیــم
بفهمیــم؛بایــدبدهیــمبــهآزمایشــگاه.بخشــیازآن
راهــمهیچکــسنمیفهمــد.هنــوزکســینتوانســته
اســتدرمــوردکوچکتریــنچیــزیهمــهچیــزرا
بفهمــد.بــرایهمیــناســتکــهمیگوینــدعلمــی
کــهانســانکشــفکــرده،نســبتبــهآنچیــزیکه
خداونــدآفریــدهوقوانینــیکــهدرطبیعــتهســت،
ــودکاســت.نادانســتههایبشــر ــوزدرحــدک هن
ــت. ــاداس ــیزی ــتههایاوخیل ــهدانس ــبتب نس

ــناســتکــهدرروزحــدود ــرایهمی ب
جهــان در اختــراع و ابــداع 2500
میبینیــد شــما میشــود. انجــام
کــههمــهدســتگاههاییکــهمــا
ــهده ــبتب ــمنس ــتفادهمیکنی اس
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امــاخیــالمیکنیــمبــاهــمتفــاوتداریــم.
ــیدرتمــامهســتی ــزداابرداناســت،دانای اهــورام
ــه ــیداردب ــتیقانون ــههس ــت،هم ــاناس درجری
ــواره ــمول،هم ــونجهانش ــنقان ــا،وای ــاماش ن
ــون ــنقان ــت.ای ــراس ــلتغیی ــانوغیرقاب یکس
ــداع ــفواب ــاکش ــودم ــثمیش ــهباع ــتک اس
کنیــم.مثــًاکشــفمیکنیــمکــهســاختمانچشــم
چگونــهاســت،ســپسروشهایــیابــداعمیکنیــم
ووســایلیاختــراعمیکنیــمکــهبتوانیــمبــاعمــل،
دوبــارهدیــدرابــهچشــمبرگردانیــم.حکیــمهــم
ــد ــفمیکن ــوفکش ــلفیلس ــترامث اولحقیق
ــهوجــدانو ــرپای ــدب ــیمیکن ــیابداع ــیوقت ول

ــویاســت. ــنق دی
چیــزیکــهانســانبیشــترکــمدارددیــناســت؛نــه
ــتوشــریعت، ــهوطریق ــایفرق ــهمعن مذهــبب
ــران ــهپیامب ــیک ــایحقایق ــهمعن ــنب ــهدی بلک
گفتنــد.»یعنــیآناصولــیکــهانســانیتبــه
انســانمــیآمــوزد.هــرکــدامازمــادینــیراقبــول
ــن ــالممک ــم.ح ــانیتبیاموزی ــاانس ــمت کردهای
ــچاشــکالی ــرقداشــتهباشــد.هی ــامآنف اســتن
نــدارد.لزومــینــداردهمــهیــکشــکلباشــیمیــا
یــکلبــاسبپوشــیمیــابــهیــکروشفکــرکنیــم،
ــقباشــد، ــهیــکطری ــدب ــیدر»حقیقــت«بای ول

چــونحــقیکــیاســت.
بحــثدیگــردرارتبــاطبــاپیامهــایاشــوزرتشــت
اســت.اصــلدوم،گیتــیومینــواســتکــهگفتیــم
انســانهاییکــهنیــککردارنــدواندیشــهورفتــار
وگفتارشــاننیــکاســتوراهراســتپیــش
میگیرنــدوبــراســاسراســتیودرســتیحرکــت
ــه ــلب ــداًتبدی ــهبع ــو)ک ــددرَوِهشــتمین میکنن
بهشــتشــده(-یعنــیدربهتریــنمینــو-زندگــی
میکننــد.باالتریــنراهبــد،دروغاســت.اشــو
زرتشــتپیــاممــیدهــدکــه»بزرگتریــندشــمن
بشــردروغاســت.«هیــچچیــزیبــهانــدازهدروغ
ــمه ــت.دروغسرچش ــرنیس ــمنبش دش
اگــر بدیهاســت. همــه
اعتقــادداشــته انســانها
ــد ــهنبای ــهاینک ــندب باش
اصــًا گفــت، دروغ
نمــیتــوانکاربــد

ــرد. ک

ــهدر ــتک ــدازهایاس ــیدران نیک
تــرازخــرددانــا،وجــداِنبیــدارباشــد.

نیکــیکــردنبســیارخــوباســتولــی
ــرد ــرازخ ــهدرت ــدیک ــددارد؛درح ح

دانــا،وجــدانبیــدارباشــد.اگــرمــندرمطبــم
ــی ــمکاروجدان ــیببین ــارامجان ــهمریضه هم

اســتواگــرازهمــههــمپــولبگیــرمکاریعقلی
ــه ــمک ــدکاریکن ــت.بای ــیاس ــیبیوجدان ول
ــم ــمه ــمحــسکن ــرونمیآی ــببی ــیازمط وقت
خــردوهــموجدانــمازعملکــردمراضــیاســت.

دیــنهــمهمیــناســت.

زرتشــتبــهخــردووجــدان،َمنَــهوَدیَنَــه
ــده ــومدی ــهمفه ــه)DAENA(ب ــد.َدیَنَ میگوی
ــهواژه ــلب ــداتبدی ــهبع ــتک ــداناس دلووج
دیــنشــده.واژهایکــهزرتشــتبــرایپیــام
رســاندنبــهمــردماســتفادهکــردَدیَنَــهبــود.َدیَنَــه
ــدواالن ــلش ــنتبدی ــهدی ــانیانب دردورهساس
ــم. ــنمیگویی ــدیدی ــانتوحی ــهادی ــههم ــمب ه
ــان ــهدرزب ــیاســتک ــنواژهایبســیارقدیم دی
ــود. ــمب ــوزرتشــته ــلازاش سانســکریتوقب
ــردورزی ــروریازراهخ ــدانپ ــنکارشوج دی
اســت.یعنــی»کاردیــنانسانســازیاســت.«
علــومعقلــی،انســانرامهنــدسوجــراحمیکنــد،
ــاج ــویاحتی ــدانق ــنووج ــهدی ــهب ــیهم ول
دارنــدتــاهــرکارهایهــمشــدنداگــرمیلیاردهــا
تومــانهــمبــهاوبدهنــدازعلماشســوءاســتفاده
ــد. ــشبیای ــداخوش ــهخ ــدک ــد،کاریبکن نکن
خــداهــرچــهآفریــدهرادوســتداردودوســت
ــوش ــردوه ــاتوخ ــدازامکان ــهبتوانن داردهم
ــه ــههم ــدک ــتفادهکنن ــاناس ــانچن ووجدانش
ــان ــایانس ــد.قابلیته ــتکنن ــبختزیس خوش
خیلــیزیادتــرازهمــهموجــوداتاســت.بــهخــدا
ــود!کارمشــکلینیســت. ــنب ــکتری ــودنی میش
ولــیمتأســفانهدرصــدپایینــیدرجوامــعبشــری
هســتندکــهگرچــهفیلســوفوعالــمهســتندولــی
ــد، ــترانیاموختن ــتندوحکم ــمنیس ــونحکی چ
ــی ــتقرارنیک ــتیواس ــتراس ــاندرجه ازعلمش
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اســتفادهنمیکننــد.
اصــلپنجــمدیــنمــاحقــوقبشــراســت؛همــه
انســانهابــاهــمبرابرنــد.اصــلششــممــا
ــه ــیدنب ــتراهرس ــوزرتش ــهاش ــتک ــناس ای
حکمــتراشــشپایــهمیدانــدکــههمــانهفــت
امشاســپنداناســت.اول،خودمــانرابایدبشناســیم
وبدانیــمکــهایــنقابلیــتراداریــمکــهانســانیت

بیاموزیــموبــهخــدانزدیــکشــویم.دوم،
نیکَمنِشــیاســت.ســوم،بهتریــنراســتی
ــهریاری ــنش ــادگرفت ــارم،ی ــت.چه اس
ــر ــم،مه ــت.پنج ــساس ــرنف ــلطب وتس
وفروتنــیاســت.بعــدازآن،خــرداد
اســتکــهدانــشانــدوزیتــارســیدنبــه
مرزرســاییوبعــدازانامــردادبــهمعنــی
جاودانگــیاســت.ســفرههفتســینکــه
ــت ــادهف ــاننم ــمهم ــامیگذاری ــهم هم
ــاآنرااز ــت.کهایرانیه ــپنداناس امشاس
حفــظکــردهانــد.همــهاینهــانمــاددارد.
نمــاداهــورامــزداخودمــانهســتیم.نمــاد
ــنشــیروتخــممــرغاســت.نمــاد ُوهوَم
راســتیآتــشاســت.نمــادشــهریاری
ســکهاســت.نمــادســپندارَمیتیچیزهایــی
ــن ــد.زمی ــندرمیآی ــهاززمی ــتک اس
ــر ــزءمه ــدوج ــیمیکنن وزنوزایندگ
وفروتنــیهســتند.بعــدازآنخــرداد
ــد ــت.وبع ــادآناس ــهآبنم ــتک اس
ــرداداســتکــهگیاهــاننمــادآن ازآناَم
هســتند.هــرکــسبتوانــدایــنهفــتپایه
راطــیکنــدحتمــاِســپَنتََمنمیشــود

یعنــیمــِنســفیدووپــاکوعــاریازآلودگــیاز
ــک ــدانزدی ــهخ ــدب ــازدومیتوان ــودشمیس خ
شــود.خــدانمیشــودولــیبــهخــدانزدیــکمــی
ــد ــارامیتوانی ــود.اینه ــهمیش ــودوخداگون ش
ســرســفرههفتســینبــهفرزندانتــانهــم
ــام ــاراازاس ــیچیزه ــنخیل ــودم ــد.خ بگویی
آموختــم،خیلــیچیزهــاراازمســیحیتآموختــم.
ــان ــموادی ــهکنی ــنتوج ــتدی ــهحقیق ــیب وقت
مختلــفرابخوانیــم،هرکــدامازآنهــایــکســری
آموزشهایــیبــهمــامیدهنــدکــهمیتوانیــم

ــم. اســتفادهکنی
دکتــر خســروپناه: خیلــیمتشــکرمازآقــایدکتــر

خورشــیدیانکــهفــرقفیلســوفوحکیــموعالــم
رابــهخوبــیتوضیــحدادنــدونشــاندادنــدحکیم
ــم ــوفحکی ــًافیلس ــیالزام ــتول ــوفهس فیلس
نیســت.عالــمهــمکســیاســتکــهبــهشــناخت
طبیعــتمیپــردازدواوهــممیتوانــدحکیــم
باشــدوهــممیتوانــدنباشــد.لــذابیــنحکمــت
ازیــکطــرف،وعلــموفلســفهازطــرفدیگــر،

ــم، ــاعال ترادفــینیســت.اگــرانســانفیلســوفی
دانــشخــودرابــهدرســتیودرجهــتاســتقرار
نیکــیاســتفادهکنــدمیشــودحکیــم.9پایــههــم
ــم. ــرارنمیکن ــرتک ــندیگ ــهم ــدک ــارهکردن اش
آنچــهمــنازفرمایشــاتآقــایدکتــرخورشــیدیان
ــان، ــگاهایش ــهازن ــتک ــناس ــردمای ــتفادهک اس
ــار ــانفضیلتمحــوریورفت ــرحکمــتهم گوه
ــم ــد.حکی ــهازانســانســرمیزن نیکــیاســتک
ــًاٌفیلســوفهــم –کــهازنظــرایشــانبایــدقاعدت
ــوتو ــاق ــکراب ــارنی ــًاآنرفت ــد-طبیعت باش
ــی ــد.خیل ــاممیده ــفیانج ــایفلس ــکمبن ــای ب

ممنونیــمازفرمایشــاتتان.
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ــلاز ــخنرانماقب ــنس ــروپناه: آخری ــر خس دکت
ــمند ــقارزش ــب،محق ــیاینجان ــدینهای جمعبن
آقــایآرشآبایــیهســتندکــهازمحققــانجامعــه
یهودیــانایــرانهســتند.رشــتهتحصیلــیایشــان
ــوم ــوزهعل ــیدرح ــتول ــراناس ــیعم مهندس
دینــیدرحــوزهدیــنیهــودمطالعــاتگســتردهای
داشــتندومشــاورفرهنگــیانجمــنکلیمیــان
ــن ــیدردی ــبتألیفات ــتند.صاح ــمهس ــرانه ته
ــان ــنکلیمی ــامانجم ــاازخاخ ــتند.م ــودهس یه
ــد ــموایشــانپیشــنهاددادن ــوتکردی ــراندع ته
ازآقــایمهنــدسآبایــیکــهمحقــقوپژوهشــگر

ــان ــم.ازایش ــتفادهکنی ــتنداس ــههس ــنزمین درای
ــت ــدوحکم ــریفبیاورن ــمتش ــوتمیکنی دع
راازدیــدگاهیهــودومخصوصــًاتــوراتمعرفــی

ــد. کنن
آقای آبایی:

ــاعــرضســاموتشــکرازمســئولینمؤسســه ب
بــرایترتیــبمراســمبزرگداشــتایــنروز.مــن
ــود ــنیه ــتدردی ــومحکم ــممفه ــعیمیکن س
ــلاز ــم.قب ــرضکن ــانع ــزارشوارخدمتت راگ
ــهدلیــلاشــتراکاتی آنبایــدیــادآوریکنــمکــهب
ــعدیــنیهــودومســیحیتهســت، کــهبیــنمناب

مفهوم حکمت
 در دین یهود

آقای آرش آبایی 
محقق و دین پژوه کلیمی
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بخشهایــیازمطالبــیراکــهمــنقصــددارم
بگویــم،روحانیــونمحتــرمارامنــهوآشــوریذکــر
ــه ــمب ــعیمیکن ــنس ــالم ــنح ــاای ــد.ب کردن
صــورتخاصــهســیریبــرمفهــومحکمــتدر
یهودیــتدردورانعهــدعتیــقودورانتلمــودی

ــم. ــرضکن ــانع خدمتت
پیــدا آیــهایکــهمــن معنــایمعروفتریــن
البتــهتوســطروحانیــونمســیحی کــردم-و
ــرسازخــدا ــهت ــناســتک ــرشــد-ای ــمذک ه
ــری ــانعب ــادرزب ــت.ُحخم ــتاس ــازحکم آغ
ــر ــهازمزامی ــنآی ــتاســت.ای ــایحکم ــهمعن ب
داوداســتکــهبعــداًآیاتــیشــبیهبــهآندرامثــال
ــدهایاز ــًاچکی ــنتقریب ــود.ای ــرارمیش ــمتک ه
مفهــومحکمــتدریهــوداســتکــهدومطلــبرا
درخــوددارد:یکــیاینکــهحکمــتمــوردنظــر،
ــبخــدااعطــامیشــود،و الهــیاســتوازجان
دوماینکــهشــکلگیریایــنحکمــتبــراســاس
آموزههــایمنابــعیهــودیاســتودربســتر
یهــودی یهودیــتشــکلمیگیــرد.حکمــت
تلمــودی، و عتیــق عهــد تــورات، دوران در
بیشــترماهیــتارشــادیداردنــهفلســفییــا
ــرا ــتعملگ ــیاس ــتدین ــًایهودی ــی.اساس اثبات
ــه ــهب ــلازآنک ــتقب ــور.دریهودی وتکلیفمح
اثبــاتخالــقوجهــانیــاتحلیــلجهــانپرداختــه
ــرد ــهمیشــودکــهیــکف ــنپرداخت ــهای شــود،ب
مؤمــنیهــودیبــرایکســبرضایــتخالــقچــه
ــندوراندر ــهدرای ــیهــمک ــد.حکمت ــدبکن بای
ــکلرادارد، ــنش ــههمی ــکلگرفت ــترش ــنبس ای
یعنــیحــولمحــورزیســتنمطلــوبدینــی

ــت. ــتواراس اس
بــا وســطی قــرون در بعدهــا کــه هرچنــد
اندیشــههایســعدیاگائــونکــهازمتکلمــان
ــودیشــکل ــت،فلســفهیه ــرپذیرف اســامیتأثی
گرفــت،امــاپیــشازآن،حکمــت،حکمــتدینــی
والهــیبــود.بــهایــنترتیــبحداقــلدرایــنبازه
–ازتــوراتتــاپایــاندورانتلمــودی-میتوانیــم
ــی ــینی،اله ــیپیش ــت،مفهوم ــهحکم ــمک بگویی
ــا ــانیی ــومانس ــِلعل ــتودرمقاب ــیداش ودین
ــی ــود.یعن ــومانسانســازومعاصــرخــودشب عل
فاصلــهایبیــنحکمــتوعقــلیــاعلــممعاصــر

ــوردبحــث،وجــودداشــت. ــازهم درب
حکمــتموهبتــیالهــیبــودکــهازجانــبخــدا

ــوع ــنن ــمای ــدوگاهه ــامیش ــهخــواصاعط ب
حکمــتتوســطمعلمــاندینــیآمــوزشداده
ــن ــوراتای ــات ــتب ــنحکم ــهای ــد.رابط میش
طــوربــودکــهتــورات–وبعدهــاتفاســیرفقهــی
وعرفانــیآن-ازیــکطــرفمنبــعایــنحکمــت
ــی ــودوازطــرفدیگــر،کســبحکمــتعامل ب
ــاطدو ــکارتب ــیی ــورات.یعن ــرایدرکت ــودب ب
طرفــهبرقــراربــود؛هــمحکمــتازتــوراتاخــذ
میشــدوهــمبــرایفهــمتــوراتمــانیازمنــدآن

حکمــتخــاصبودیــم.
چنــدمــوردازاشــاراتایــنموضــوعدرتــورات
ــه ــوردآی ــکم ــم.ی ــرضمیکن ــانع راخدمتت
ــد ــهمیگوی ــتک ــهاس ــابتثنی ــیدرکت معروف
انســانفقــطبــانــانزنــدهنیســت،بلکــهحیاتــش
ــی ــیزندگ ــداســت.یعن ــهکامخداون وابســتهب
ــزیاز ــت،چی ــادینیس ــیم ــانزندگ ــکانس ی
ــن ــورازای ــود؛ومنظ ــهش ــهاوگفت ــدب ــاالبای ب
معنویــت،همیــنلــزوموجــودحکمــتالهــیدر
ــندوران ــعدرای ــهمنب ــیانســاناســت.س زندگ
یهــودی بــرایمفاهیــمومصادیــقحکمــت
ــه ــیمجموع ــدس)یعن ــبمق ــت:کت ــوداس موج
ــورات ــری،ت ــدسعب ــابمق ــاکت ــقی ــدعتی عه
وکتــبانبیــایبعــدی(،مجموعــهتلمــودو
مجموعــهایعرفانــیبــهنــامکتــابُزوَهــر.
و رگههــا میتــوان مجموعــه ســه ایــن در
آموزههایــیازحکمــتپیــداکــرد.درعهــد
ــی ــایمختلف ــامنظوره ــیی ــتمعان ــقحکم عتی
ــامل ــتش ــاحکم ــای ــادهُحخم ــیس دارد.معان
فهــمودرکمتــون،تدبیــریکــهفــرددرزندگــی
بــهکارمیبــرد،بصیــرتوداوریعادالنــهاســت،
دانشهــای معنــای بــه حتــی مــواردی در و
جامــعوکاربــردیبــرایامــورمــادی-کــهبایــد
ــًا ــت.مث ــد-اس ــامیش ــداعط ــبخداون ازجان
ــرایســاختنمعبــد دردورانحضــرتموســی،ب
ــرادیخاصــی ــهاف ــدب ــان،خداون ســیاریدربیاب
حکمــتاعطــامیکنــدکــهقــادرباشــندآنمــکان
یــاوســایلرابســازند.بعدهــاهمیــنقضیــهبــرای
ــرار ــدستک ــلیماندربیتالمق ــدس ــاختنمعب س
ــادی ــورم ــامام ــرایانج ــدب ــودوخداون میش
ایــنحکمــترااعطــامیکنــد.قــدرتحکومــت
ــود ــاهانیه ــرایپادش ــواردب ــیازم ــمدرخیل ه
بــهعنــوانُحخمــاذکــرمیشــود،یعنــیبــازهــم
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حکمتــیبــودکــهبایــدبــهآنهــااعطــامیشــد.در
ــود؛یعنــی ــانبــوتب مــواردی،حکمــتهمــراهب
قــدرتنبــوینوعــیحکمــتراهــمبــاخــودبــه
ــی،دوران ــنمعن ــالازای ــکمث همــراهداشــت.ی
حضــرتموســیاســت.حضــرتموســیدر
ــکایت ــراییلش ــریبنیاس ــاررهب ــنگینیب ــرس اث
از نفــر هفتــاد میگویــد وخداونــد میکنــد
مشــایخبنــیاســراییلرابیــاورکــهمــنحکمــت
الهــیرابــرآنهــاهــمقــراردهــمتــاوظایــفبیــن
ــردر ــادنف ــنهفت ــیای ــود.یعن ــیمش ــماتقس ش
ــوند ــتمیش ــایموق ــراییلنبیه ــیاس ــانبن می
کــهبــهنوعــیحکمــتادارهجامعــههــمبــهآنهــا
ــورت ــهص ــهب ــوردیک ــنم ــود.اولی دادهمیش
مشــخصدربــارهاعطــایحکمــتاســترا
ــیاســت ــهزمان ــوطب ــهمرب ــمک ــانگفت خدمتت
ــهای ــود.آی ــاختهش ــدیس ــودمعب ــرارب ــهق ک
ــهموســیفرمــود ــدب ــدخداون اســتکــهمیگوی
ــردم،اورا ــابک ــلراانتخ ــامبَِصلعِ ــهن ــردیب ف
ــتودرک ــاحکم ــاختهوب ــرس ــودپ ازروحخ
وفهــماورامملــوســاختمکــهبتوانــدآنابــزارو

ــازد. ــکانرابس م
ــم ــلیمانه ــوردس ــابهیدرم ــتانمش ــداًداس بع
-شــبیهداســتانیکــهجنــابمحقــقدامــاددربــاره
آدموجبرئیــلتعریــفکردنــد-هســت.خداونــد
ــه ــهچ ــنک ــابک ــدانتخ ــلیمانمیگوی ــهس ب
نعمتــیبــرایخــودتمیخواهــی.ســلیمانعقــل
وحکمــتراطلــبمــیکنــد.درکتابپادشــاهان
گفتــهشــدهکــهخــدابــهســلیمانفهــموحکمــت
بینظیــریبخشــید،بصیــرتاوبــیحــدوحصــر
بــود،حکمــتســلیمانازتمــامدانشــمندانزمیــن
بیشــتربــودودرتمــامممالــکدنیــایخــود
ــتمیتوانســت ــاطبیع ــیب ــد.اوحت ــروفش مع
ــت ــیازحکم ــنناش ــدوای ــرارکن ــاطبرق ارتب
ــتدر ــعحکم ــنمناب ــود.معروفتری ــلیمانب س
ــه ــت.س ــلیماناس ــارس ــمازآث ــقه ــدعتی عه
ــرش ــیکــهدریهودیــتمــوردپذی کتاب
قــرارگرفــتشــاملکتــاب
جامعــهســلیمان،کتــاب
امثــالســلیمانوغــزِل
ــود. ــایســلیمانب غزله
البتــهاوکتــابدیگــری
نــام بــه دارد هــم

حکمــتســلیمانکــهمــوردقبــولکتــاب
ــیاز ــابخش ــتام ــودینیس ــدسیه مق
مســیحیانایــنکتــابراقبــولدارنــد.بــه
ــهســلیماناعطــا هــرحــالایــنحکمــتب
ــنحکمــتهــمدرســرزمین ــارای شــدوآث
او،بیــتالمقــدسواســرائیل،وهــمدرآثــار

ــده ــتدی ــتماس ــروزدردس ــهام ــوباوک مکت
شــد.

غیــرازکتابهــایســلیمانوتــورات،منابــعدیگر
ــت ــوباس ــابای ــاملکت ــت،ش ــوردحکم درم
-کــهمکالمــهایاســتبیــنایــوبودوســتانش-
وبخشهایــیازمزامیــرداود.البتــهبیشــترِمزامیــر
مــدحخداونــداســتامــادرقســمتهاییاز
ــیر ــت.درتفاس ــدهاس ــارهش ــتاش ــهحکم آنب
تــوراتهــممفاهیــمحکمــتمــوردتحلیــل
قــرارگرفتــهاســت.درآیــهایازتــوراتخداونــد
ــه ــانیدادمک ــهکس ــتراب ــنحکم ــدم میگوی
ــم ــهَحَخ ــد.ترجم ــو«میگوی ِ ــمل ــارا»َحَخ آنه
لـِـو،حکیمالقلــباســت.یعنــیآنهــاقلبــیدارنــد
کــهحکیــماســت.ایــناصطــاحخیلــیعجیــب
ــتو ــزاس ــتدرمغ ــایحکم ــراج ــتزی اس

ــب،جــایاحساســاتاســت. قل
مفســرانتــوراتدرمــورداصطــاححکیمالقلــب
ــناســت ــد.یکــیازنظــراتای خیلــینظــردادن
کــهایــناصطــاحاشــارهبــهپیونــدحکمــتالهی
ــوعحکمــت ــکن ــای وحکمــتانســانیدارد.م
انســانیداریــمکــهفــردیرویخــودشکارکــرده
وبــهدانــشیــاتربیتــیدســتیافتــه،امــاحکمــت
الهــیهــمالزماســتتــاآنراتکمیــلکنــدواو
ــی ــد.حت ــوردنظــرخداون ــردیشــودم ــدف بتوان
ــلیــاجملــهایدرتفســیریهــودی)میــدراش( َمثَ
هســتکــه»خداونــدحکمــترابــهکســی
میبخشــدکــهخــوددارایحکمــتباشــد«.
ظاهــراًیــکجملــهتناقضآمیــزاســتامــااشــاره
ــه ــتک ــکحکم ــتدارد؛ی ــوعحکم ــهدون ب
ــیآنراداردو ــردهوآمادگ ــردکســبک خــودف
بعــدآنحکمــتالهــیهــمبــهاواعطــامیشــود.
درامثــالســلیمانشــبیههمیــنآیــهتکــرارشــده
ــه ــشنهادین ــترادرقلب ــهحکم ــیک ــه»کس ک
کــردهمیتوانــداحــکامدیــنرابــهجــانبخــرد«.
ترجمــهعبــریآن،همیــناصطــاححکیــمالقلب
اســتکــهقلبــشراآمــادهکــردهومیتوانــد
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حکمــتاینکــهچــرابایــداحــکامدیــنرا
اجــراکنــد،راکســبکنــد.

ــهشــد ــًاگفت ــعچــونقب ــوردآنمناب درم
ــا ــهی ــدآی ــطچن ــم.فق ــرارنمیکن ــنتک م
دیــدگاهمختلــفراازآنمنابــعپنجگانــه
ــاب ــاتدرکت ــم.ماحصــلآی ــتمیگوی حکم
ایــوببیشــترایــناســتکــهحکمــتواقعــیرا
ــد ــدارامیشناس ــاخ ــدوتنه ــدامیدان ــزدخ ن
ــد.در ــانبده ــهانس ــتراب ــدحکم ــهمیتوان ک
ــش ــهآفرین ــدهک ــهش ــتگفت ــهصراح ــرب مزامی
جهــانهــمحاصــلحکمــتالهــیاســت.یعنــی
یکــیازاثــراتحکمتــیکــهانســانمیخواهــداز
بــاالدریافــتکنــدآفرینــشجهــاناســت.دانیــال
ــت ــانوارثحکم ــانرادرآخرالزم ــیصادق نب
ــت ــنحکم ــدای ــدومیگوی ــیمیدان ــلاله کام
فقــطنــزدخداســتوتنهــاصادقــانهســتندکــه
ــن ــلای ــدوتکام ــتکنن ــدآنرادریاف میتوانن
دریافــتدرآخرالزمــانرخمیدهــد.نــگاهکتــاب
زوهــر-کــهدرمــوردآنبیشــترصحبــتخواهیــم
ــت ــماس ــد،حکی ــهخداون ــتک ــناس ــرد-ای ک
ــان ــهانس ــتک ــینیس ــتاوآنحکمت ــاحکم ام
میشناســد؛جنــسونــوعآنچیــزدیگــری
اســت.ایــنمطالبــیاســتکــهدرتــوراتوعهــد
ــه ــیک ــودبابل ــادرتلم ــم.بعده ــیبینی ــقم عتی
ــاتو ــنآی ــهای37رســالهایاســتهمی مجموع
ــدو ــطدادهش ــوراتبس ــتدرت ــمحکم مفاهی
گســترشپیــداکــرد.گاهــیاوقــاتمفاهیــمرادر
تلمــودبــهصــورتعمیقتــرازکتــابمقــدسو
ــههرحــالتلمــودیکــی تــوراتپیــدامیکنیــم.ب
ازمنابــعحکمــتیهــوداســت.هــمدرکلآن37
ــای ــی،صحبته ــثفقه ــهالیمباح ــالهوالب رس
از یکــی در هــم و میبینیــم حکمتآمیــز
رســاالتتلمــودیبــهنــام»فصــولپــدران«
مجموعــهایازایــنگفتارهــایحکمتآمیــزو
ــاله ــنرس ــت.ای ــدهاس ــعآوریش ــیجم اخاق
یکــیازمنابــعاخاقــییهــودیهــمهســتکــه
ــهفارســیهــمترجمــه ــد،ب همــهمطالعــهمیکنن
ــنیدهایمودر ــهش ــههم ــتک ــائلیاس ــده،مس ش
ــن ــهآنای ــانکت ــت،ام ــفهس ــایمختل کتابه
ــاایــن اســتکــهشــروعایــنرســالهتلمــودیب
ــوه ــوراترادرک ــیت ــه»موس ــتک ــهاس جمل
ســینایازخداونــددریافــتکــرد،آنرابــه

جانشــیناشداد،جانشــینانشهــمبــهانبیــادادنــد
ــرد. ــداک ــهپی ــبادام و...«سلســلهمرات

تأکیــدپاراگــرافاولایــنرســالهبــرایــناســت
کــهدرســتاســتکــهمطالــبحکمتآمیــزیکــه
ــادرک ــهم ــدهراهم ــنرســالهتلمــودیآم درای
ــی ــابدیه ــنم ــادرذه ــیازآنه ــموخیل میکنی
اســتوممکــناســتدرمکاتــبدیگــریــا
صحبتهــایانســانهاهــمپیــداشــود،امــا
ــاشکــهموســیاینهــاراازخــدا توجــهداشــتهب
ــری ــرام ــداگ ــانمیگوی ــیهمچن ــه.یعن گرفت
حکمتآمیــزاســتوعقــلبشــریهــمآنرا
ــز ــهآنبرســد،ونی ــدب ــامیتوان ــدی ــدمیکن تأیی
ــاداراســت ــهآنوف ــودیب ــکیه ــهی ــلاینک دلی
وآنرادنبــالمیکنــدالهــیبــودنآناســت
ــدودی ــاح ــات ــودنآن.دراینج ــیب ــهعقان ن
ــه ــدک ــرچن ــیرا-ه ــتاله ــهحکم ــمک میبینی
مشــابهحکمــتانســانیباشــد-بهخاطــرمنشــأآن

ارجــحمیدانــد.
بــرایمانــدگاریحکمــتدرایــنرســالهدوعامل
ذکــرشــده:یکــیتــرسازخداســتکــهمیگویــد
ایــنحکمــتبایــدهمیشــهبــایــادخــداوتــرس
ووهــمازعظمــتخداونــدهمــراهباشــدومــورد
دومعمــلبــهحکمــتاســت،انســانیکــهحکیــم
باشــدولــیبــهآنحکمــتعمــلنکنــد،حکمــت
ــن ــن،آموخت ــارای ــهدرکن ــیرود.البت ــنم اوازبی
ازهــرفــردراهــمجــزءخصوصیــاتفــردحکیــم
الهــی را آن ریشــه همچنــان امــا دانســتهاند

میداننــد.
امــامنبــعســوم،عرفــانیهــوداســت.بخشهایــی
ــی ــق،آیات ــدعتی ــوراتوعه ــدس،ت ــابمق ازکت
ــودهو ــضب ــیارغام ــابس ــهدرکآنه ــتندک داش
ــال ــهدنب ــودیب ــانیه ــرانومخاطب ــهمفس همیش
ایــنبودنــدکــهایــنتناقضــاتیــاپیچیدگیهــاو
اســرارراحــلکننــد؛مثــلفصــلآفرینــشجهــان
ــاکاماشجهــانراآفریــد کــهخداونــدچطــورب
ــیار ــایبس ــهرؤی ــیک ــالنب ــایحزقی ــارؤی ی

ــی ــااحکام ــتی ــیاس خاص
کــهبــرایانســانقابــلدرک
نیســتامــابــهآنهادســتور
اینهــا دادهشــدهاســت.
ــه ــدک ــنش ــهای ــرب منج
ــکل ــیش ــیرعرفان تفاس
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متعاقــب هــم آموزههایــی و بگیــرد
ــا ــیت ــهعرفان ــنمجموع ــد.ای آنباش
ــام ــهن ــلازآنک ــادیوقب ــرن13می ق
ــه ــمیب ــابرس ــردوکت ــودشبگی ــرخ ــاالب قب
ــام ــهن ــود،ب ــاپش ــوردآنچ ــردرم ــامزوه ن
حکمــتمخفــیمشــهوربــود.یعنــیتــوراتبــود،
تلمــودهــمبــود،ولــییــکحکمــتمخفــینیــز
ــا ــودام ــواصب ــلخ ــهمخصــوصمحاف ــودک ب
ــامداشــت،یعنــیمــاچیــزیفراتــراز حکمــتن
ــه ــمک ــوراتدرکمیکنی ــریت ــیظاه آنمعان
ــت. ــهاس ــتدرآننهفت ــاخلق ــوراتی ــرارت اس
بعــداًدرقــرن13کتابــینگاشــتهشــددرتفســیر

ــان ــگاهعرف ــروآن ــامُزوَه ــهن ــوراتب ــیت عرفان
ــه ــاب ــرخــودگرفــتوت ــاالراب ــامقَب یهــودین
امــروزهمــاننــامرادارد.دراینجــابــازمــانــگاه
دیگــریبــهحکمــتمیبینیــمکــهخیلــیعرفانــی
ــش ــانآفرین ــنجه ــولبنیادی ــزءاص ــًاج واص
اســت.درکتــابزوهــرکــهمرجــعاصلــیعرفــان
یهــوداســت،سلســلهایدهگانــهتصویــرمیشــود
بیــنذاتخداونــدوجهــانمــادییــاانســانکــه
ــفیرُوت ــاراِس ــعآنه ــهجم ــفیرا-ک ــاِس ــهاینه ب
ایــنسلســله میگوینــد-گفتــهمیشــود.در
دهگانــه،اولیــنســطحکــهخــودتــاجاســتکــه
بــهآن»کِتـِـر«میگوینــدیعنــیذاتخداونــد.بعــد
وارددوشــاخهدیگــرمیشــویم،دو
ــنذاتمنشــعبمیشــوند شــاخهازای

کــهیکــی»ُحخمــا«اســتودیگــری»بینــا«.
ُحخمــاهمــانحکمــتاســتوبینــایعنــیفهــم
ــتنتاج ــردنواس ــلاســتداللک ــهقاب ــیک ــاعقل ی
اســت.ایــندودرکنــارهــمقــرارمیگیرنــدامــا
ُحخمــابــربینــاارجــحاســتیعنــی1-تــاج،2-
ُحخمــاو3-بینــایــافهــم.یعنــیبــرایانســاناز
ذاتخداونــددومنبــعصــادرمیشــودکــهیکــی
حکمــتاســت)یعنــیآنچیــزیکــهازبــاالآمده
ــل ودســتنخــوردهوالهــیاســت(ویکــیعق
یــاقــدرتفهــمکــهبــهنــامبینــااســت.ایــندو
بایــدبــاهــمباشــندوبعــداًیــکســفیرایچهــارم
ازآنهــامنشــعبمیشــودبــهنــام»َدَعت«یــا

دانــش.یعنــیمجموعــهدانــشانســانیحاصــلدو
ــد ــاالمیگوی ــل.قب عنصــراســت:حکمــتوعق
هــرکــدامازاینهــابــدوندیگــریدچــارمشــکل
میشــود.یعنــیاگــرفقــطحکمــتبــودوعقــل
ــم ــزگ ــایحکمتآمی ــنفض ــاندرای ــود،انس نب
میشــدوبــرایاوقابــلدرکنبــود؛واگــرعقــل
ــه ــدب ــلمیتوان ــود،عق ــتنب ــودوحکم ــاب تنه
راحتــیبــهبیراهــهبــرودومنجــربهجنایتشــود.
عرفــانیهــود،عقــلتنهــابــدونکمــکحکمترا
خطرنــاکمیدانــد.یعنــیهــردومهــاریــاکمکــی
بــرایهــمهســتند.بنابرایــندرعرفــانیهــودهــم
بــهحکمــتنــگاهخاصــیشــده،امــاعقــلراهــم
ــر-همــراه ــهایپایینت ــهدرمرتب ــارش-البت درکن

میدانــد.
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ــم ــهاشــارهکنی ــنقضی ــهای ــمب ــانمیتوانی درپای
ــود،دردوران ــخیه ــتدرتاری ــهارزشحکم ک
ــدرواال ــر،آنق ــامعاص ــفیی ــلازدورانفلس قب
ــخصیتهای ــیش ــودحت ــخیه ــهدرتاری ــودک ب
ــاآوارهو ــدی ــهاســارترفتــهبودن یهــودیکــهب

مهاجــربودنــداگــرحکمتیداشــتند
میگرفتنــد. قــرار توجــه مــورد
ــرت ــمحض ــورده ــنم ــالای مث
ــک ــهی ــااینک ــهب ــودک ــفب یوس
جــوانعبرانــیمنفــوربــودبــه
ــر ــرایتعبی ــهب ــیک ــرحکمت خاط
ــدارت ــهص ــردب ــداک ــوابپی خ
مصــررســیدونفــردوممصــر
شــد.بــرایدانیــالنبــیهــمهمیــن
ــر ــممهاج ــاله ــاد.دانی ــاقافت اتف
واســیربــودوبعــدازســقوط
اورشــلیمازاســرائیلبــهایــران
ــش ــرحکمت ــهخاط ــاب ــد،ام آم
ــداکــرد.دو ــرانراهپی ــارای ــهدرب ب
نبــیدیگــریهــودیبــهنــامِعــزراو
ــودی ــراییه ــمجــزءاس ــاه نِِحمی
ــا ــدام ــرانآمدن ــهای ــهب ــدک بودن
ــد.عکــس ــارراهپیــداکردن ــهدرب ب
ــیاری ــوده.بس ــمب ــبه ــنمطل ای
دوران در یهــود ناکامیهــای از
ــلیمو ــقوطاورش ــیس ــتانیعن باس
ــه ــدسب ــتالمق ــدبی ــیمعب ویران
فقــدانحکمــتیــابیتوجهــی
بــهحکمــتانبیــانســبتدادهشــده
اســت.دونبــیآنزمــانیعنــی
ــه ــدک ــاکســانیبودن ــعیاوارمی اش
ــه ــدوب ــیبودن ــتاله دارایحکم
حاکمــانیهــودیهشــدارمیدادنــد
کــهچگونــهرفتــارکننــدتــاکشــور
ــا ــودام ــظش ــدسحف ــدمق ومعب
ــه ــاتوج ــنحکمته ــهای ــاب آنه
ســقوط آن نتیجــه و نمیکردنــد
ــد.در ــودش ــدیه ــلیموتبعی اورش

ــان ــتکاهن ــاندردس ــتیهودی آندورانروحانی
ــیاز ــفموروث ــکصن ــیی ــود،یعن ــودیب یه
خانــدانالویونســلهــارون.بــهتدریــجحکمت

ــتو ــیراگرف ــتموروث ــایروحانی ج
ــان ــیحکیم ــایعن ــهخاخامه ــهرفت رفت

دینــیجــایکاهنــانراگرفتنــد.یعنــیبــهجــای
ــورت ــهص ــهب ــاطایف ــدانی ــکخان ــهی اینک
ــب ــتدرمذه ــورروحانی ــدهدارام ــیعه موروث
یهــودشــوند،رفتــهرفتــهحکیمــان
فریضــه و شــدند کاهنــان جانشــین
امــری روحانیــت، و دینــی هدایــت
ــای ــاسصاحیته ــراس ــابیوب اکتس

ــد. ــدادش ــردقلم ــیف ِحکم
کشــیش کــه آیــهای بــا را صحبتــم
ــرد ــارهک ــهآناش ــمب ــهه ــرمارامن محت
در کــه آخرالزمانــی میدهــم. پایــان
ادبیــاتدینــییهــودتصویــرشــده،
ــزاســت.اشــعیای ــانحکمتآمی آخرالزم
میگویــد: کــه دارد جملــهای نبــی
ــوخواهــد ــنازحکمــتالهــیممل »زمی
ــارا ــهدریاه ــیک ــدآبهای ــدهمانن ش

. ند« میپوشــا
دکتر خســروپناه: خیلــیاســتفادهکردیم.
تشــکرمیکنــمازجنــابمهنــدسآبایــی.
درایــنگزارشــیکــهایشــاندادنــدهــم
بــهمفهومشناســیحکمــتپرداختنــد
وهــمبــهمصداقشناســیحکمــتاز
ــان ــنمباحثش ــودودرضم ــدگاهیه دی
بــهتفــاوتحکمــتوعقــلوعلــمهــم
اشــارهکردنــد.درایــنتبییــنوگزارشــی
ــوراتتمســک ــهت ــهدادهشــد،هــمب ک
ــهحکمــت ــهتلمــود،هــمب شــد،هــمب
ــاال.ایشــان ــانقب ــهعرف ــمب ــیوه مخف
ــت ــدحکم ــرچن ــهه ــدک ــارهکردن اش
ولــیحقیقــت داریــم، هــم انســانی
ــه ــیاســتک ــومدین ــکمفه حکمــتی
ــان ــهانس ــیب ــتاله ــورتموهب ــهص ب
ــرساز ــانت ــیانس ــود.وقت ــیش دادهم
ــک ــدانزدی ــهخ ــدوب ــتهباش ــداداش خ
ــهحکمــتباشــد، شــودواهــلعمــلب
ــت ــتحکم ــترظرفی ــانبیش ــنانس ای
الهــیرادارد.مــنازایشــانتشــکرمیکنــمو

سپاســگزارمکــهتشــریفآوردنــدوایــن
ــد. ــهکردن بحــثراارائ
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اجــازهبدهیــدتحلیلــیکــهاینجانــبازحکمــت
دارم،هــمدرفلســفهوهــمدرمتــوناســامی،
ــده ــهبن ــاک ــاآنج ــم.ت ــهکن ــانارائ خدمتت
تحقیــقکــردم،اصطــاححکمــترااولیــن
بــارکِنــدیمتــرادفبــافلســفهگرفــت.کنــدی
وقتــیآثــاریونانیــانرابومیســازیکــردبــرای
هــرواژهیونانــییــکمعــادلپیــداکــردوبــرای
ــع ــرد.درواق ــابک ــتراانتخ ــفه،حکم فلس
ــفه ــانفلس ــتهم ــدیمیگف ــهکن ــیک حکمت
یونانیــانبــودکــهبومیســازیشــدهبــود.

مفهوم حکمت
 در فلسفه و متون اسالمی

دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

ــفه ــافلس ــرادفب ــتمت ــنحکم ــپسهمی س
ــود، ــکفلســفهاســتداللیب ــهی مشــائیشــدک
ــقو ــرمنط ــیب ــهمبتن ــودک ــفهایب ــیفلس یعن
صغــریوکبــریونتیجــهبــود.بعــدازابنســینا
نوبــتســهروردیرســید.ســهروردیحکمــت
رافقــطحکمــتبحثــییــامشــائینمیدانســت
ومعتقــدبــودوقتــیحکمــتبحثــیوشــهودی
بــاهــمترکیــببشــوندمیشــودحکمــت.
ــاهــمجمــع ــیاســتداللوشــهودب ــیوقت یعن
ــانوبــت شــدمیتوانیــمبــهحکمــتبرســیم.ت
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ماصــدرارســید.حکمــتازدیــدگاه
ماصــدراترکیبــیازبحثوشــهودو
آیــاتورروایــاتبــود.یعنــیفلســفه
ــان ــانوعرف ــرآنوبره ماصــدرا،ق
بــودومعتقــدبــوداگــرمــابخواهیــم
ــا ــطب ــمفق ــتبنامی ــزیراحکم چی
اســتداللنمیتــوانآنراحکمــت
نامیــد،وفقــطبــاکشــفوشــهودهم
نمیتــوان،ترکیــبایــندوهــمکافــی
ــتدالل(و ــل)اس ــبعق نیســت؛ترکی
ــات ــاتوروای اشــراق)شــهود(وآی
حکمــت یــک نقلــی( )حکمــت

متعالــیاســتکــههمــانحکمــتصدرایــیرا
ــنســیرتطــورمعناشــناختی ــد.ای فراهــممیکن
حکمــتدرفلســفهبــودکــهبــهاختصــارعرض

کــردم.
امــاوقتــیبــهقــرآنیــاروایــاتمراجعــه
اســتکــه ایــن بنــده برداشــت میکنیــم،
از هیچکــدام حکمــت، از آنهــا مقصــود
ــه ــتمتعالی ــراقوحکم ــاءواش ــتمش حکم
نیســت.نــهاینکــهمنافــاتدارد!حکمتــی
ــوره ــودرادردوس ــانمیش ــرآنبی ــهدرق ک
ــراء ــورهاس ــیس ــرد:یک ــریک ــوانپیگی میت
ودیگــریســورهلقمــان.درســورهلقمــان
مــاَن 

ْ
ق

ُ
ْینــا ل

َ
ــْد آت

َ
ق

َ
خــدایســبحانمــیفرمایــد»َو ل

«؛بــهلقمــانحکمــتدادیــم.مصادیــق َ
َمــة

ْ
ِحك

ْ
ال

ــام ــددرســورهلقمــانن حکمــتراکــهخداون
-2 نورزیــدن شــرک -1 چیســت؟ میبــرد
ــًا ــنومخصوص ــهوالدی ــبتب ــکرگذارینس ش
ــرورش ــردهوپ ــلک ــوراحم ــهت ــادریک م
ــنو ــهوالدی ــیشــکرگذارینســبتب داده.یعن
ــت ــتاس ــقحکم ــدهازمصادی ــًاوال خصوص
ــالَة«. ــِم الَصّ ِق

َ
ــد» َو أ ــدا.میفرمای ــادتخ 3-عب

ــه ــبتب ــکرگذارینس ــهش ــودک ــوممیش معل
بنــدگانحتــیتقــدمداردبــرعبــادتخداونــد.
چــونانســانیکــهاهــلشــکرگذارینســبتبــه
مخلــوقباشــددرمقابــلخداونــدهــمخضــوع
وخشــوعدارد.4-دعــوتجامعــهبــهفضیلــت
کــهاصطاحــًادرفقــهبــهآنامــربــهمعــروف

ونهــیازمنکــرمیگوییــم.یعنــی
ــهآن ــناختیوب ــوش ــهت ــیک فضلیت
عمــلمیکنــیجامعــهراهــمبــه
آنفضیلــتدعــوتکــن.5-صبــر
ودوریازتکبــر،خــودپســندیو
ــم ــیحکی ــدکس ــی.میگوی فخرفروش
ــروفخرفروشــی ــلتکب ــهاه اســتک
ــر ــالغی ــهاوکم ــداب ــرخ ــد.اگ نباش
اکتســابیدادهباشــد،مثــًاخداونــداو
ــادارای ــاخلــقکــردهباشــد،ی رازیب
کمــالاکتســابیباشــد،مثــًادرس
خوانــدهوعالــمشــده،فخــرفروشــی
ــد.6- ــرانندان ــرازدیگ ــودرابرت ــدوخ نکن

میانــهرویودوریازافــراطوتفریــط.
وقتــیمــاایــنآیــاترابررســیمیکنیــم،
ــی ــتمبتن ــرآن،فضیل ــمحکمــتدرق ــیبینی م
بــرمعرفــتاســتومعرفــتمنتهــیبــه
ــفی ــایفلس ــابحثه ــدگاهب ــندی ــت.ای فضیل

خیلــیتفــاوتدارد.حــاالاینجــاســؤالیمطــرح
ــا ــرادفب ــاحکمــتاصــوالًمت ــهآی میشــودک
فســلفهاســت؟بــهنظــرمــننــه!آیــاحکمــت
متــرادفبــاعلــماســت؟بــهنظــرمــننــه!آیــا
ــهنظــر ــاناســت؟ب ــاعرف ــرادفب حکمــتمت
ــماها ــیازش ــیخیل ــه؟یعن ــیچ ــه!یعن ــنن م
راکاســیک فلســفه دانــش اســت ممکــن
نخوانــدهباشــید،یــاممکــناســتعالــمو
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دانشــمندکاســیکدرفیزیــک،شــیمییــا
نباشــید،یــااصطاحــًا زیستشناســیهــم
ــی ــیدول ــردهباش ــینک ــانراط ــیپلینعرف دیس
ــارو ــونرفت ــرا؟چ ــید.چ ــمباش ــًاحکی حقیقت
ــا ــمی ــد.خان ــتداری ــرمعرف ــیب ــتمبتن فضیل
ــی ــهداردیعن ــارفضیلتمداران ــهرفت ــیک آقای
ــل ــت،اه ــعاس ــلتواض ــت،اه ــلادباس اه
ــای ــنرفتاره ــت،وای ــقاس ــهخل ــتب خدم
مثبــتونیــکودرســترابــراســاساندیشــه

راســتیدارد.
ــر ــیب ــتاشمبتن ــهفضیل ــیک ــرکس ــاالاگ ح
معرفــتاســتایــنمعرفــترابــافلســفه)چــه
ــه ــراقوچ ــتاش ــهحکم ــاء،چ ــفهمش فلس
حکمــتمتعالیــه(وعلــموعرفــانوشــهود)و

کلعالــمراتجلــیحقتعالــیببیند(
تعمیــقببخشــد،آنموقــعرفتــار
ــد ــرخواه ــورشعمیقت فضیلتمح
بــود.خیلــیفــرقاســتبیــنرفتــار
کــهفضیلــتاش فضیلتمحــوری
ــت ــهاس ــتعامیان ــرمعرف ــیب مبتن
کــه فضیلتمحــوری رفتــار بــا
معرفــت بــر مبتنــی فضیلــتاش

عمیــقوفلســفهوعرفــانودانــشاســت.البتــه
ممکــناســتکســیدانــشتجربیداشــتهباشــد
ــناس ــازیستش ــکدانی ــک،فیزی ــًاپزش )مث
شــود(وایــندانــشعمــقبیشــتریبــهفضیلــت
اوبدهــد،ایــنمیشــودحکیــم.لــذاگذشــتگان
بــهاطبــاحکیــممیگفتنــد؛ایــناطــاقو
ــب ــموطبی ــونحکی ــود.چ ــهنب ــردبیراه کارب
ــت ــهفضیل ــیب ــشمنته ــهدان ــودک ــیب کس
ــردم ــانم ــهدرم ــشدرســتب ــادان داشــتوب
ــال ــهدنب ــت.ب ــقمیپرداخ ــهخل ــتب وخدم
ایــننبــودکــهبــاایــندانــشازنظــرمالــیبه
مــردمآســیببزنــدوزوربگویــد،دنبــال
ــم ــره ــماگ ــایقدی ــود.اطب ــانب درم
ــر ــده ــتمیگفتن ــیمیگرف اجرت
ــود ــورنب ــدرداری،اینط چق
کــهحتمــًانرخــیتعیین
کننــد.یافیلســوفی

کــهفلســفهراعمیقــًاکســبکــردهوفلســفهبــه
فضیلــتمنتهــیشــود،آنفضیلــتعمیقاســت.
ــد، ــوفباش ــیفیلس ــتکس ــناس ــیممک ول
ــتو ــد،ازوجــودوماهی ــیاصطــاحبدان خیل
ــات ــروکلی ــوالتعش ــرضومق ــروع جوه
ــته ــتنداش ــیفضیل ــد،ول ــرفبزن ــسح خم
باشــد،اهــلتکبــروفخرفروشــیباشــدوخیــال
کنــدازهمــهعالمتــراســت،ایــنارزشنــدارد.
ایــنشــخصفلســفهداردولــیحکمــتنــدارد؛
ــفه ــهفلس ــبک ــخصکاس ــهآنش درحالیک
ــدارد،چــون ــیهــمن ــدهوســوادآنچنان نخوان
ــت. ــمگف ــهاوحکی ــودب ــتداردمیش فضیل

لــذاحکیــمبــهتعبیــرماصــدراذومراتــبمقــول
بــهتشــکیکاســت.یعنــیازیــکانســانعامــی
داراییــکمعرفــتابتدایــیکــهبــه
ــه فضیلــتمنتهــیشــودمیتــوانب
اوحکیــمگفــتتــاکســیکــهعالــم
ــومطبیعــیباشــدوعلمــش ــهعل ب
یــا شــود، متهــی فضیلــت بــه
ــه ــاحکمــتمتعالی فلســفهمشــاءی
ــد ــیبدان ــریوعمل ــاننظ ــاعرف ی
ــه ــهفضیلــتشــود.ب ــهمنتهــیب ک
ــنجلســه ــزانای ــرعزی ــهتعبی ــتب ــنجه همی
ــانی ــاءکس ــونانبی ــد؟چ ــاءحکیمان ــراانبی چ
هســتندکــهعلــملدنــیوعلــمگذشــتهوآینــده
رادارنــد.امیرالمؤمنیــنفرمــود»َســلونیَقبــَلاَن
تَفقِدونــی«.اولیــاءالهــیعلــومبســیاردارنــدولی
ایــنعلــومذرهایبــهآنهــاتکبــروعجــبوفخر
فروشــینــداد،بلکــهفضیلــتداد.اوجفضیلــت
ومحبــتوخدمــتبــهخلــقرادراولیــاءالهــی
ــه ــقکلم ــایدقی ــهمعن ــمب ــذاحکی ــد.ل میبینی
آنهــاهســتندومــابایــدایــنتواضــعســقراطرا
بپذیریــموبگوییــممــادوســتدارحکمــتودر
مســیرحکمــتهســتیم.ازخداونــدخواســتاریم

ازایــنجلســاتبــهمــابرکــتبدهــدکــه
همــهمــااهــلحکمــتشــویم.

و  اللــه  رحمــة  و  علیكــم  والســالم 
بركاتــه.
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اعیان همه شیشه های گوناگون بود
کافتاد بر او پرتو خورشید وجود

هر شیشه که زرد بود یا سرخ و کبود
خورشید در آن بدانچه او بود نمود

ــی اشــراق اســت.  ــد کــه موضــوع بحــث، معن فرمودن
ــا هــم  ــروز روز ســهروردی اســت، شــیخ شــهید م ام
ــفه  ــت. فلس ــراق اس ــت االش ــاب حکم ــب کت صاح

ــت.  ــراقی اس ــفه اش ــهروردی، فلس س
کلمــه اشــراق عربــی و از بــاب افعــال اســت. أشــَرَق، 

ــوع  ــی طل ــَرَق یعن ــَرَق اســت. َش ــِرُق، إشــراقًا. مجــرد آن، َش یُش
ــراق  ــید، اش ــدن خورش ــع ش ــَرَقِت األرض، طال ــید. أش خورش
اســت. بــه همیــن جهــت جایــی را کــه خورشــید طلــوع می کنــد 
ــد.  ــرب می گوین ــد مغ ــروب می کن ــه غ ــی را ک ــرق و جای مش
ــد و  ــرد، می تاب ــش می گی ــور تاب ــه ن ــی ک ــی جای ــرق یعن مش

ــور. ــوع ن ــی طل ــرق یعن ــس ش ــد. پ ــوع می کن طل
ــد  ــور می تاب ــود. ن ــده ش ــه دی ــرای این ک ــد ب ــوری می تاب ــر ن ه
ــرای  ــور ب ــش ن ــد. پــس تاب ــده ای ببین ــم و هــر بینن ــا ببینی کــه م
دیــده شــدن اســت. صــدای موســیقی چطــور؟ موســیقی نواختــه 

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه اسالمی و عضو فرهنگستان علوم

معنی اشراق در سهروردی
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ــی در  ــر گوش ــود. اگ ــنیده ش ــه ش ــرای اینک ــود ب می ش
ــی  ــه معن ــیقی چ ــن موس ــد نواخت ــتی نباش ــم هس عال
ــرای  ــور ب ــدن اســت و ن ــنیده ش ــرای ش دارد؟! صــدا ب
دیــده شــدن. صــدا از دهــان و زبــان اســت. زبــان مظهــر 
ــان و  ــه از ده ــت ک ــس اس ــی نََف ــر صدای ــت. ه صداس
دو لــب خــارج می شــود. نــور در چشــم منعکــس 
ــود.  ــده نمی ش ــور دی ــد ن ــم نباش ــر چش ــود. اگ می ش
نــور و صــدا اهمیــت اساســی و نقــش بنیــادی در عالــم 
ــور  ــل ن ــد. و در مقاب ــان دارن ــا کهکش ــتی، از ذره ت هس
ــری  ــس ظاه ــج ح ــما پن ــوش. ش ــم و گ ــدا، چش و ص
ــاّمه،  ــه، ش ــامل ذائق ــه ش ــج حــس ک ــن پن ــد. از ای داری
ــش  ــمع و بصــر نق ــامعه و المســه اســت س باصــره، س
ــی  ــم خیل ــم در عال ــور ه ــوت و ن ــد. ص ــادی دارن بنی

ــد. ــش دارن نق
خداونــد تبــارک و تعالــی، جّلــت عظمتــه، 
وقتــی خــود را معرفــی می کنــد نمی گویــد 
العلــل ام،  علــت  و  الوجــود  واجــب  مــن 
می گویــد ســمیٌع بصیــر. مرتــب در قــرآن 
ــُر.  ُع الْبَِصِ ــِمّ ــَو الَسّ ــه إَِنّ الَلّ ُه ــده ک ــرار ش تک
ــز  ــه چی ــت، هم ــق اس ــی مطل ــد آگاه خداون
ــه  ــه ک ــرآن نگفت ــرا در ق ــی چ ــد ول را می دان
یــا  می چشــد  نمی گویــد  چــرا  می بویــد؟ 
ــت  ــم هس ــه یَعَل ــه کلم ــد؟ البت ــس می کن لم
امــا وقتــی از علــم بــه مرحلــه حــس می آییــم 

ــِمیُع الْبَِصیــُر. از بیــن پنــج  می گویــد إَِنّ الَلّ ُهــَو الَسّ
ــن دو حــس انگشــت  ــی روی ای حــس، خــود حق تعال
گذاشــته اســت. گــوش صداهــا را می شــنود و معانــی را 

می بینــد. را  دیدنی هــا  چشــم  و  می فهمــد 
ــه  ــؤال را ب ــن س ــواب ای ــم، ج ــؤالی می پرس ــن س  م
خودتــان بدهیــد. کار مــن ســؤال و جــواب اســت. بیــن 
دیــدن و شــنیدن، شــنیدن بیشــتر در فهمیــدن شــما نقــش 
ــه  ــوش عالم ــتر از راه گ ــدن؟ بیش ــا دی ــد ی ــا می کن ایف
ــمع  ــت: س ــأله اس ــن مس ــم؟ ای ــا از راه چش ــده اید ی ش
ــمیٌع  ــد س ــم می گوی ــرآن کری ــد در ق ــر؟ خداون ــا بص ی
ــرآن  ــات ق ــه آی ــمیع. هم ــٌر س ــد بصی ــر، نمی گوی بصی
کریــم، ســمیٌع بصیــر اســت. ســمیع مقــدم اســت. گویــا 
ــتر  ــمیع بیش ــش س ــد نق ــه بفهم ــل دارد ک ــی می آدم کم
ــان اســت  ــا خودت ــن ب ــم، ای ــن تفســیر نمی  کن اســت. م

کــه تفســیر کنیــد، ولــی چــرا خداونــد ســمیع را قبــل از 
ــد؟ ــر می گوی بصی

مولــوی مــا، جــالل الدیــن بلخــی، در اول مثنــوی بســم 
ــد.  ــد. یــک مــرد عــارف، بســم الل نمی گوی الل نمی گوی
ــم الل  ــده ام، بس ــه دی ــی آن را در قونی ــخه اصل ــن نس م

ــد ــدارد. می گوی ن
بشنو از نی چون شکایت می کند

 از جدایی ها حکایت می کند
ــن  ــی حزی ــی کم ــه ن ــال جدایی هاســت. نال ــت م حکای
اســت و کمــی شــکایت در آن اســت. ایــن حزیــن بــودن 
نالــه نــی مربــوط بــه چیســت؟ از جدایــی. از کجــا جــدا 

شــده؟ از نیســتان.
ایــن مربــوط بــه گــوش بــود. مولــوی می گویــد »آدمــی 
فربــه شــود از راه گــوش«. شــیخ مــا شــهید 
ــور  ــم ن ــوری اســت. گفتی ســهروردی )ره( ن
ــا چشــم. او بیــش از  ــم؟ ب ــا چــه می بینی را ب
ــد روی چشــم  ــه کن ــوش تکی ــه روی گ آنک
ــم درســت هســتند.  ــر دو ه ــرده. ه ــه ک تکی
قضــاوت بــا شــما. مولــوی گوشــی اســت و 
ــوُر  ــد الَلّ نُ ــمی. می گوی ــراق چش ــیخ اش ش
ــَمَوِت َواأْلَْرِض. حکمــت او حکمــت  الَسّ
نــوری اســت و فلســفه او هــم فلســفه 
اشــراق اســت. اشــراق را هــم معنــی کردیــم 

ــور اســت. ــه معنــی طلــوع ن کــه ب

یــک مطلــب کــه الزم اســت بگویــم ایــن اســت کــه در 
ــد  ــتباه می گوین ــه اش ــال ب ــول هفتصــد- هشــتصد س ط
ــت اســت چــون  ــت ماهی ــه اصال ــل ب شــیخ اشــراق قائ
گفتــه وجــود، اعتبــاری اســت. بلــه بــا صراحــت 
می گویــد کــه وجــود، امــری اعتبــاری اســت امــا 
هیچ جــا نگفتــه اســت ماهیــت. آقایــان می گوینــد 
ــه  ــل ب ــاری اســت پــس قائ ــه وجــود اعتب چــون او گفت
اصالــت ماهیــت اســت. زهــی نادانــی! پــس اگــر شــیخ 
ــه  ــل ب ــت و قائ ــاری اس ــود اعتب ــد وج ــراق می گوی اش
اصالــت ماهیــت هــم نیســت، قائــل بــه چیســت؟ قائــل 
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بــه اصالــت نــور اســت. ماهیــت، ظلمانــی اســت، مثــارِ 
ــت.  ــت اس ــد ذات، ظلم ــت در ح ــت. ماهی ــرت اس کث
ــت.  ــور اس ــت ن ــه اصال ــل ب ــراق قائ ــیخ اش ــس ش پ
ابن ســینا، ارســطو و صدرالمتألهیــن مالصــدرا قائــل 
ــد وجــود  ــد. شــیخ اشــراق می گوی ــت وجودن ــه اصال ب
اعتبــاری اســت؛ وجــود، فقــط یــک مفهــوم اســت. پــس 
اصــل چیســت؟ نــور. خــدا هــم نــور اســت. خــدا نگفته 
اســت مــن واجــب الوجــود یــا علت العلــل ام. در قــرآن 
مــا واجــب الوجــود نداریــم. در مقــام دعــا مــا هیــچ گاه 
ــم. ــور می گویی ــا ن ــی ی ــل، ول ــت العل ــا عل ــم ی نمی گویی

نــور چیســت؟ شــما نــور را می بینیــد یــا منــّور را؟ نــور 
ــل  ــی قاب ــور فیزیک ــت! ن ــور هس ــی ن ــد ول را نمی بینی
ــار دارد.  ــت، انتش ــیم پذیر اس ــت، تقس ــری اس اندازه گی
ــد.  ــت می کنن ــان صحب ــور برایت ــاره ن ــا درب فیزیک دان ه
ــت.  ــور اس ــوی ن ــور معن ــه ن ــم ب ــی ه ــور فیزیک ــا ن ام
ــف  ــن- تعری ــم اجمعی ــا -رضــوان الل علیه ــای م حکم
ــر  ــّذات یَظاِه ــُر بِال ــَو الّظاه ــور ُه ــد: النّ ــی کرده ان جالب
بِذاتـِـه والُمظهِــُر لَِغیــره. از ایــن تعریــف بهتــر نمی شــود! 
ماهیتــی بــرای نــور نگفته انــد، اگــر هــم ماهیتــی داشــته 
ــزی  ــور چی ــن تعریــف اســت. ن باشــد ماهیــت اش همی
ــور  ــا ن ــا را ب ــه ج ــت. هم ــن اس ــًا روش ــه ذات ــت ک اس
ــن  ــه روش ــا چ ــور را ب ــود ن ــی خ ــم ول ــن می کنی روش
می کنیــم؟ خــودش روشــن اســت، و چــون خــود 
ــد.  ــز را روشــن می کن ــّذات اســت همــه چی روشــن بال
ایــن تعریــف ماهــوی اســت، رســم اســت، شــرح االســم 
اســت. خداونــد تبــارک و تعالــی ظاهــر بالــّذات اســت. 
ــه  ــم ک ــاده لوح و نادانی ــدر س ــا چق ــه. م ــر بذات الظاه
ــدا  ــا خ ــم. م ــر کنی ــدا را ظاه ــا خ ــم ت ــان می آوری بره
ــد؟ از  ــر می کن ــا را ظاه ــدا م ــا خ ــم ی ــر می کنی را ظاه
ــت و  ــر اس ــم ظاه ــدا ه ــم. خ ــه کنی ــد توب ــه بع ــن ب ای
ــی  ــت معن ــن اس ــد. ای ــر می کن ــز را ظاه ــه چی ــم هم ه

اشــراق. 
پــس اشــراق یعنــی نــور، نــور معنــا و نــور واقعــی، نــه 
ــور  ــور فیزیکــی هــم ن ــه ن ــور حســی و فیزیکــی. البت ن
ــت.  ــک نیس ــم فیزی ــه عال ــر ب ــور منحص ــا ن ــت، ام اس

هســتی، نــور اســت. وجــود هــم از دیــد شــیخ اشــراق 
ــور.  ــد ن ــود، می گوی ــد وج ــیخ نمی گوی ــت. ش ــور اس ن
ــد،  ــن می کن ــز را روش ــه چی ــت و هم ــور اس ــدا ن خ
چشــم مــا را هــم روشــن کــرده و چــون بــه چشــم مــا 
ــنایی  ــم روش ــم. ه ــا را می بینی ــا چیزه ــنایی داده م روش
ــه اشــیاء  ــه ب ــوری ک ــا ن ــا داده و هــم ب ــه چشــم م را ب
ــوار از  ــه ان ــان داده. هم ــا نش ــه م ــا را ب ــد آنه می تابان
ــت.  ــوار اس ــد، نوراألن ــود خداون ــت و خ ــد اس خداون
ــه  ــور هم ــی ن ــت، یعن ــراق اس ــیخ اش ــر ش ــن تعبی ای
نورهــا. همــه روشــنایی ها از حــق روشــن اســت و 
چیــزی روشــن تر و ظاهرتــر از حق تعالــی نداریــم. 
ــی  ــور اســت. حق تعال ــا ک ــم چشــم م ــا نمی بینی ــر م اگ
را بــا چشــم ســر نمی شــود دیــد، امــا شــاید بــا همیــن 
چشــم هــم بتــوان دیــد. یــک شــعر از نظامــی بخوانــم 

ــم.   ــم کن و خت
دید پیمبر نه به چشم دگر

بلکه به این چشم سر این چشم سر
حضــرت ختمــی مرتبــت بــا همیــن چشــم خداونــد را 
دیــد، همــه چیــز را حــق می دیــد. حضــرت موســی )ع( 
صــدای حــق را شــنید. حضــرت موســی گوشــی بــود، 
حضــرت ختمــی مرتبــت )ص( چشــمی و گوشــی بــود. 
ــت  ــد رف ــد و بع ــت ببین ــی اول خواس ــرت موس حض
ــا خــودت  ِــي؛ خدای ــت َرِبّ أَرِن ــوش. اول گف ــراغ گ س
ــه او  ــده، می خواهــم تــو را ببینــم. ب ــه مــن نشــان ب را ب
ــاال  ــی. ح ــی نمی بین ِــي؛ یعن ــْن تََران َ ــه ل ــد ک ــاب ش خط
کــه از دیــدن ناامیــد شــد رفــت ســراغ شــنیدن. بــه وادی 
ــا او  ــَم الَلّ ُموَســی تَْکلِیًمــا. خداونــد ب طــور رفــت. َوَکَلّ
حــرف زد و او صــدای خــدا را شــنید. حضــرت ختمــی 
مرتبــت )ص(، پیغمبــر مــا، اول وحــی را شــنید و بعــد 
بــه معــراج رفــت و دیــد. حضــرت موســی از دیــدن بــه 
شــنیدن رفــت و نبــی محتــرم مــا از شــنیدن بــه دیــدن. 

هــر دو بــزرگ بودنــد.
پــس ایــن معنــی اشــراق اســت. حــال شــیخ اشــراق چــه 
می خواهــد بگویــد؟ می گویــد حکمــت مــن اشــراقی و 
نــوری اســت. هــگل می گویــد کــه اولین بــار در تاریــخ 
ــه  ــور ب ــأله ن ــرح مس ــق ط ــت از طری ــریت، معنوی بش
ــار  ــد. اولین ب ــری ش ــه بش ــا وارد جامع ــطه ایرانی ه واس
ــرح  ــا ط ــد و ب ــرح کردن ــی مط ــزرگان ایران ــور را ب ن

مســأله نــور، معنویــت بــه جهــان بشــریت وارد شــد.
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 بســم الل الرحمــن الرحیــم. الحمــدلل و الصــالة 
ــم. الحمــدلل  و الســالم بســم الل الرحمــن الرحی

و الصــالة و الســالم علــی رســول الل. 
ــم  ــوش بدهی ــی گ ــیم و اندک ــمیع باش ــر س اگ
صــدای فرزنــدان یتیمــی را می شــنویم کــه 
را  بیوه زنانــی  نالــه  می کشــند،  را  پدران شــان 
ــد  ــر می برن ــان را س ــه شوهران ش ــنویم ک می ش
و نالــه خانم هایــی را می شــنویم کــه گرفتــار  
بــرده  شــدن هســتند. زمــان عجیبــی اســت زمــان 
مــا. در چنیــن زمانــی ســخن از ســهروردی 
می گوییــم. حضــرات فضــال، خانم هــا و آقایــان، 
بــه تاریــخ مراجعــه کنیــم و ببینیــم چقــدر خــون 
ریختــه شــده و ایــن تفکــر و جریانــات چقــدر 
کشــته داده. ریشــه ایــن قضیــه بــه نکتــه ای 
ــد؛  ــدان متهم ان ــان ب ــام ادی ــه تم ــردد ک برمی گ
ــه  ــه جامع ــد ک ــان متهم ان ــروان ادی ــان و پی ادی
ــد.  ــر تقســیم می کنن ــن و کاف ــه مؤم بشــری را ب
ــزی شــده  ــع و منشــاء خون ری ــن تقســیم، منب ای
ــر  ــن و کاف ــه مؤم ــیم ب ــن تقس ــه ای ــت. البت اس
اختصــاص بــه ادیــان ابراهیمــی نــدارد. بــه 
500 ســال قبــل از میــالد مســیح برگردیــم. 
ــویش  ــام تش ــه اته ــان را ب ــای یون ــقراط، دان س

ــان، در محکمــه ای  ــه خدای اذهــان عمومــی نســبت ب
ــد.  ــه کردن ــه محاکم ــت منصف ــا پانصــد عضــو هیئ ب
هیئــت منصفــه او را کافــر دانســت و بــا عنــوان کفــر، 
جــام زهــر بــه او نوشــاندند. پــس ایــن تفکــر، مســأله 
ادیــان ابراهیمــی نیســت. ببینیــد از چــه زمانی شــروع 
ــد. ــی نبودن ــان ابراهیم ــر ادی ــه دیگ ــود! آنجــا ک می ش

واقعیــت ایــن اســت کــه جــام شــوکران ســقراط بــه 

سهروردی شهید تکفیر

دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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ــه ســقراط داده شــد کــه می گفتنــد  دســت کســانی ب
ســقراط کافــر اســت و او را تکفیــر کردنــد. ســقراط 
ــد  ــون آن را می نوش ــت از قان ــر اطاع ــه خاط ــم ب ه
و تاریــخ را بــرای همیشــه در ســوگ یــک دانــا 
می نشــاند؛ دانایــی کــه می توانســت بــا افــکار ســازنده 
خــود، جامعــه بشــری را تربیــت کنــد. آنهــا بــا یــک 
تکفیــر، ایــن محرومیــت را بــه جامعــه بشــری دادنــد. 
ــای  ــان روزه ــالم، از هم ــخ اس ــأله در تاری ــن مس ای
آغازیــن و به خصــوص بعــد از پیغمبــر اســالم شــروع 
شــد. در زمــان رســول الل کســی تکفیــر نشــد. ســاب 
ــد،  ــه ســب می کن ــاعری ک ــر اســت. ش ــر از تکفی غی
یعنــی فحــش و ناســزا می گویــد، ایــن یــک موضــوع 
اســت، ولــی اینکــه کســی کافــر اســت و بایــد او را 
ــن  ــل م ــد، الاق ــر کنن ــی را تکفی ــی کس ــند، یعن بکش
اســناد تاریخــی محکمــی ندیــدم. ایــن قضیــه بعــد از 
ــروع  ــت ش ــای خالف ــول الل، در دوران قدرت ه رس
شــد. تکفیــر در قــدرت دینــی، حربــه ای بســیار 
ــمی  ــر رس ــی مفس ــدرت دین ــون ق ــت. چ ــوی  اس ق
ــری  ــیر دیگ ــر تفس ــا ه ــد ب ــود و می توان ــن می ش دی
مخالفــت کنــد و او را محکــوم بــه کفــر کنــد. 
ــا هــم چــه  ــه، اشــاعره و .. ب ــه، معتزل ــه، قدری جهمی
کردنــد؟ همــه از همیــن نهــاد تکفیــر اســتفاده کردنــد 
و همدیگــر را کوبیدنــد و بــر مغــز هــم تپانچــه زدنــد. 
ــراغ  ــم و س ــه را حــذف می کن ــه ســرعت هم ــن ب م

اصــل مطلــب مــی روم. 

نمونه هــای  از  یکــی  اشــراق  شــیخ  مــا،  شــیخ 
ــالمی  ــم اس ــرن شش ــوری در ق ــن تئ ــف بار همی اس
اســت. ایــن مــرد خــودش فقیــه، فیلســوف و اصولــی 
ــه« را  ــول الفق ــی اص ــات ف ــاب »التنقیه ــت. او کت اس
تألیــف کــرده. ایــن کتــاب یکــی از آثــار اوســت کــه 
در ســال 1418 هجــری قمــری در دانشــگاه ریــاض 
ــو  ــلمی، عض ــی س ــن نام ــاض ب ــر عی ــط دکت و توس
ــده و در آن  ــق ش ــگاه، تحقی ــی آن دانش ــأت علم هی
معلــوم می شــود او یــک مجتهــد بــه تمــام معناســت. 
ــرف او را  ــک ط ــه از ی ــی ک ــه آدم ــت ک ــب اس جال

ــوف  ــناس و فیلس ــه، اسالم ش ــم، فقی ــن حکی باالتری
ــم  ــاد مته ــر و الح ــه و کف ــه زندق ــد، را ب می خوانن
می کننــد. در چنیــن جایــی قــدرت بــه خــودش 
ــد او  ــا عقای ــه ب ــخص را ک ــن ش ــد ای ــازه می ده اج
ــوزی  ــن ج ــبط ب ــرد. س ــن بب ــد از بی ــق نمی کن تطبی
ــت  ــد: »و أقم ــان« می نویس ــات االعی ــاب »وفی در کت
ــن  ــریف«؛ م ــم الش ــتغال بالعل ــنین لالش ــب س بحل
رفتــم حلــب تــا درس بخوانــم. »رأیــت أهلهــا 
مختلفیــن فــی أمــر«؛ و دیــدم اهــل حلــب در مــورد 
ــد  ــد. »کل واح ــون ســخن می گوین ســهروردی گوناگ
ــل  ــر و می ــر کســی از فک ــواه«؛ ه ــدر ه ــی ق ــم عل یتکل
ــی  ــبه ال ــن ینس ــم م ــی زد. »منه ــرف م ــودش ح خ
الزندقــه و االلحــاد«؛ عــده ای او را بــه زندقــه و الحــاد 
و  فیهالصالح  یعتقد  من  »ومنهم  می دادنــد.  نســبت 
او  الکرامات«؛ عــده ای هــم می گویــد  انه من أهل 
کرامــت و معجــزه دارد. ایــن یــک نمونــه بــود. عیــن 
همیــن مطلــب را می توانیــد در کتــاب ابن شــداد 
ــرف  ــن ح ــه همی ــد؛ هم ــدی ببینی ــیف الدین آم و س
در  اصیبعــه  ابــن  می زننــد.  ایشــان  دربــاره  را 
تاریــخ الحکمــا می گویــد »کان اوحــدا فی العلــوم 
ــه، جامعــًا فی الفنــون الفلســفیه«؛ او در علــوم  الحکمی
حکمــی اوحــدی بــود، یکتــا و unique بــود. »بارعــًا 
ــرط  ــه«؛ نجــوم می دانســت. »مف ــی االصــول الفلکی ف
ــر  ــم یناظ ــود. »ل ــوش ب ــره«؛ باه ــد الفط ــی، جیّ الفت
ــد مگــر  ــه نمی کن ــا کســی مباحث ــّزه«؛ ب ــی بَ احــدا ال
اینکــه بــر او غلبــه کنــد. »و لــم یباحــث محصــاًل ااّل 
ــرد  ــه نمی ک ــی مباحث ــچ محصل ــا هی ــه«؛ ب ــی علی ارب

ــره شــد.  ــر وی چی مگــر اینکــه ب
متأســفانه تاریــخ مقصــر اســت در اینکــه همــه قضیــه 
ــا  ــرای م ــی ها را ب ــام بازپرس ــته. ای کاش تم را ننوش
ــه دســت  ــی ب ــن مدرک ــل م ــتند. الاق خــوب می نوش
ــهروردی  ــام »س ــه ن ــی ب ــه مفصل ــن مقال ــاوردم. م نی
ــه  ــه در روزنام ــدس« نوشــته ام ک ــل مق در دادگاه جه
اطالعــات چــاپ شــده. حــال فقــط یــک تکــه  از آن 

می خوانــم.  را 
حــال، ایــن مــرد کافــر شــناخته می شــود و بــه 
ــان  ــه ایش ــت ک ــن اس ــتان ای ــد.  داس ــه می آی محکم
جاذبــه داشــت. جوانــان فطــرت ســالمی دارنــد و زود 
ــذب  ــه ج ــانی ک ــی از کس ــد. یک ــرف را می گیرن ح
ایشــان شــده، پســر صالح الدیــن ایوبــی اســت. 
ُحّســاد، روحانیــون رقیــب و حســود، از اینکــه پســر 
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ــن شــیخ  ــن شــیخ شــده و ای ــن عاشــق ای صالح الدی
بــه زودی مقــرب جنــاب صالح الدیــن می شــود 
ــد.  ــای درآورن ــد او را از پ ــه بای ــد ک ــیت کردن تمش
ــن  ــاب صالح الدی ــه جن ــار ب ــو طوم ــه نح ــه ای ب نام
نوشــتند کــه چــه نشســته ای کــه ایــن شــیخ، فرزندت 
را منحــرف کــرده، و ایشــان را قانــع کردنــد کــه شــیخ 
ــد.  ــه آوردن ــه محکم ــان را ب ــه رود. ایش ــه محاکم ب
قاضــی لــب بــه زبــان گشــود. ســؤالی کــه از ایشــان 
ــف  ــی از تصانی ــو در برخ ــه »ت ــت ک ــن اس ــرد ای ک
ــر  ــت پیامب ــادر اس ــد ق ــه خداون ــته ای ک ــود نوش خ
دیگــری بیافرینــد، صحیــح اســت؟« شــیخ بــا کمــال 
ــن  صراحــت گفــت آری نوشــته ام. قاضــی گفــت ای
امــر محــال اســت. ســهروردی فقــط یــک کالم گفــت 
ــاره ســکوت او  و ســاکت شــد. مــن می خواهــم درب

حــرف بزنــم. ســهروردی گفــت دلیــل بــر محالیــت 
آن چیســت؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه خداونــد قــادر 
اســت بــر تمــام امــور ممکــن؟ و ایــن امــری ممکــن 
ــه  اســت. قاضــی ســاکت شــد و رأی خــود را داد. ب
رغــم ایــن اســتدالل محکــم ظریــف کالمــی عقلــی و 
علی رغــم - بــه اصطــالح حقوقــی- اســکات کــردن 
قاضــی، قاضــی حکــم بــه کفــر کــرد و حکــم قتــل او 
را صــادر کــرد. ایــن اســتدالل، یــک اســتدالل کالمــِی 

عقلــِی محکــم اســت. 
ــت  ــه می توانس ــنی ک ــتدالل های روش ــر اس ــالوه ب ع
ــه  ــه فق ــک طلب ــوان ی ــه عن ــن ب ــود، م ــرح ش مط
می پرســم جملــه ای کــه قاضــی حلــب بــه او منتســب 
کــرده بــود چــه دلیلــی بــر الحــاد و کفــر اســت؟ از 
نظــر فقهــی چــرا قاضــی او را کافر دانســت؟ ســخنان 
او انــکار کدام یــک از ضروریــات دیــن اســت؟ البــد 
جنــاب قاضــی، ایشــان را مخالــف بــا خاتمیــت پیامبر 

ــته، در  ــرم )ص( دانس اک
حالی کــه روشــن اســت 

آفریــدن  عقلــی  امــکان 
پیامبــری دیگــر، غیــر از امکان 

قاضــی  اســت.  آن  وقوعــی 
نــادان ایــن  طــور می اندیشــید 

ــی  ــکان عقل ــه ام ــل ب ــی قائ ــر کس ــه اگ ک
خلــق پیغمبــری دیگــر باشــد یعنــی پیغمبــر دیگــری 

آورده یــا مــی آورد. خیــال می کــرد اگــر کســی گفــت 
خــدا می توانــد پیغمبــر دیگــری بیافرینــد مثــل 
ــع  ــت! آن ممتن ــور نیس ــت. این ط ــریک الباری اس ش
بالــّذات اســت. ســهروردی هــم می توانســت اینهــا را 
جــواب بدهــد. ســؤال مــن ایــن اســت: چــرا جــواب 
نــداد؟ چــرا اســتداللش را درســت بــاز نکــرد تــا دفاع 
ــه نظــر  ــم. ب ــد؟ مــن نظــر خــودم را می گوی ــن کن بیّ
ــود. او  ــه ب ــه را دریافت ــق فاجع ــهروردی عم ــده س بن
فهمیــده بــود کــه تمســک متهــم بــه اســتدالل قضایــی 
ــه  ــا دارد ک ــه ای معن ــود در محکم ــاع از خ ــرای دف ب
ــتین  ــرط نخس ــد و ش ــرار باش ــه برق ــی عادالن دادرس
دادرســی عادالنــه، آزادی دادرس از هــر گونــه فشــار  
اســت. منظــورم از فشــار، یــک مفهــوم عــام اســت. 
ــوع  ــه دو ن ــار ب ــامی دارد. فش ــواع و اقس ــار، ان فش
اصلــی قابــل تقســیم اســت: فشــار بیرونــی و فشــار 
ــه از  ــت ک ــتورهایی اس ــی، دس ــار بیرون ــی. فش درون
ــاک صــادر می شــود.  ــا جــو هولن ــدرت و ب مراکــز ق
مثــاًل می گوینــد »بایــد« ایــن رأی را صــادر کنــی. یــا 
ــن  ــن. ای ــول گرفت ــد و رشــوه دادن و پ وعــده و وعی
ــت.  ــدرت اس ــادره از ق ــت و ص ــی اس ــار بیرون فش
ــی،  ــار درون ــت؟ فش ــی چیس ــارهای درون ــا فش ام
کج فهمی هــای  از  ناشــی  جزمیــت  و  دگماتیــزم 
ــت.  ــی اس ــی و مرام ــی های حزب ــی و کج اندیش دین
ــد  ــه کنی ــتالین را مطالع ــن و اس ــای لنی ــر دادگاه ه اگ
بــه همیــن قضیــه برمی گردیــم. گاهــی اوقــات هیــچ 
فشــاری از بیــرون روی قاضــی نبــود ولــی در چنــان 

جزمیــت و دگماتیــزم خطرناکــی قرار داشــت 
کــه اجــازه تفکــر آزاد بــه قاضــی 

ــود- ــی خ ــد؛ یعن داده نمی ش
دادگاه  در  بــود.   سانســور 
ســهروردی، حســب اســناد 

ــا  ــه م ــه ب ــی ک و مدارک
ــوع  ــر دو ن ــد، ه می رس
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ــن قاضــی وجــود داشــت.  ــر ای فشــار ب
همان طــور کــه عــرض کــردم و بــه گــزارش آمــدی، 
ــورد  ــرد، م ــت ک ــب اقام ــهروردی در حل ــی س وقت
ــد  ــر دادن ــریعت هایی س ــا و وا ش ــود. نامه ه ــه ب توج
ــود.  ــرون ب ــار از بی ــت، فش ــر اس ــرد کاف ــن ف ــه ای ک
ــد  ــه فرزن ــته ای ک ــه نشس ــتند چ ــاه نوش ــرای پادش ب

ــی اش  ــارت عرب ــرد. عب ــرون ب ــدت را از راه بی دلبن
ایــن اســت: »ادرک ولــدک قبــل ان تفســد عقیدتــه«؛ 
فرزنــدت را دریــاب قبــل از اینکــه عقیــده اش از 
بیــن بــرود. صــالح الدیــن وقتــی ایــن ســر و صــدا 
ــاند.  ــه بکش ــه محاکم ــد او را ب ــور ش ــد مجب را دی
ــازی، آدم  ــور نی ــر در ام ــم تبح ــه رغ ــن ب صالح الدی
ــن اســت!  ــی ای ــود. ســواد نداشــت. بدبخت ــی ب عوام
ــورده  ــامش نخ ــه مش ــفه ب ــت و فلس ــی از حکم بوی
ــه:  ــی اســت ک ــده عقالن ــک قاع ــن ی ــًا ای ــود. واقع ب
ــان  ــت مفتی ــد رضای ــل. او بای ــا جه االنســان عــدو م
ــروعیت  ــه مش ــرای ای ک ــرد. ب ــب می ک ــالد را جل ب
ــکیل  ــره تش ــس مناظ ــد مجل ــت نده ــود را از دس خ

داد.
ــه  ــان ها ب ــیم انس ــی از تقس ــر، ناش ــه تکفی ــن حرب ای
مؤمــن و کافــر اســت. از مــن بپرســید پــس چــه بایــد 
کــرد؟ مــن بــه عنــوان یــک طلبــه 72 ســاله و بــا تجربــه 
در مباحــث الهیــات و تجربــه عملــی تاریخــی در 
جهانــی کــه زندگــی می کنــم بــه ایــن نتیجــه رســیده ام 
کــه مــا بایــد ایــن تقســیم را کنــار بگذاریــم. مــا بایــد 
بــه تقســیم جدیــدی برســیم؛ و آن تقســیم انســان ها بــه 
مســالم و محــارب اســت. انســان ها بــر دو نوع انــد: یــا 
ــه  ــا محــارب و ســاتور ب مســالم و صلح دوســت اند و ی
دســت. دســت هــر کــس کــه ســاتور بــه دســت نیســت 

و می خواهــد گفتگــو کنــد بفشــاریم و روی او را ببوســیم 
ــْلِم َفاْجنـَـْح لَهــا« و بــه حکــم  بــه حکــم »َو إِْن َجنَُحــوا لِلَسّ
ــْلِم َکاَفّــًة«. در قــرآن هــم »َســلم« آمــده  »اْدُخُلــوا فـِـي الِسّ
و هــم »ِســلم«، کــه هــر دو بــه یــک معناســت. بــه حکــم 
قــرآن مجیــد مــا بایــد ایــن تقســیم را بکنیــم؛ بــه حکــم 
ــُدوا«.  ــْم َواَل تَْعتَ ــَن یَُقاتُِلونَُک ــوا الَِّذی ــریفه »َوَقاتُِل ــه ش آی

ــض  ــس نقی ــت. عک ــق اس ــفه و منط ــز فلس ــا مرک اینج
ــل  ــی شــود؟ مگــر نمی شــود و ال تقات ــه چــه م ــن آی ای
ــس  ــه عک ــود، ب ــن می ش ــر ای ــم؟ اگ ــن ال یقاتلونک الذی
ــا کســی  ــز نیســتیم ب ــا جای ــه شــریفه، م ــن آی نقیــض ای
کــه بــا مــا نمی جنگــد بجنگیــم. جنگیــدن بــا کســی کــه 
بــا مــا جنــگ نــدارد اعتــداء اســت. »َواَل تَْعتَــُدوا«؛ یعنــی 
ــوب  ــاوز محس ــا متج ــت. م ــاوز اس ــد، تج ــر بجنگی اگ
ــه  ــک طلب ــوان ی ــه عن ــن ب ــده م ــن عقی ــویم. ای می ش
اســت. جمهــوری اســالمی اول کاری کــه می کنــد بایــد 
ــه  ــق اســت، ب ــد و اگــر مواف ــه فکــر کن ــن نظری روی ای
عنــوان نظریــه شــیعه پیــرو ائمــه اطهــار و عالقه منــد بــه 
مکتــب جعفــری ایــن عقیــده را اعــالم بــدارد تــا تفــاوت 

خــود را بــا داعــش بیــان کنــد. 
پــس تکفیــر، ناشــی از آن تقســیم اســت. بایــد آن تقســیم 
ــای داخــل شــدن  ــه معن ــم و اســالم را ب را اصــالح کنی
ــح و دوســتی و عشــق  ــش، صل در ســالم، peace، آرام
ــد  ــد بای ــیم بندی جدی ــم. تقس ــر بگیری ــت در نظ و محب
ــر  ــد. »ه ــارب باش ــالم و مح ــه مس ــان ها ب ــیم انس تقس
کــه« محــارب نیســت مــا او را در آغــوش می کشــیم، مــا 
حــق نداریــم بــا او حــرب کنیــم؛ و اگــر محــارب اســت، 
»هــر کــه« باشــد، حتــی اگــر مســلمان باشــد، ســنی یــا 

ــم. والســالم علیکــم. ــاع می کنی ــا دف شــیعه باشــد، م



59

بســم الل الرحمــن الرحیــم. الحمــدلل رب العالمیــن 
و صّلــی الل علــی رســول الل و آلــه االطهــار

ابتــدای ســخن، روز ســهروردی را گرامــی مــی دارم 
و  دانش پژوهــان  و  اســتادان حکیــم  از همــه  و 
عالقمنــدان بــه ســهروردی کــه ایــن محفــل را گــرم 
نگــه داشــته اند سپاســگزارم. امیــدوارم بــا برقــراری 
ــا ایــن حکیــم جامع نگــر بتوانیــم  رابطــه اشــراقی ب
ــم.  ــدا کنی ــراق پی ــت اش ــری از حکم درک عمیق ت
»کاربســت روش شناســی  بنــده  بحــث  عنــوان 

حکمــت اشــراق بــرای جلوگیــری از انحطــاط 
انســانی« اســت. یکــی از اقســام انحطــاط انســانی، 
ــرای  ــد ب ــازه دهی ــت. اج ــی اس ــاط اجتماع انحط
ــراق  ــت اش ــی حکم ــت روش شناس ــه کاربس اینک
انســانی توضیــح  انحطــاط  از  را در جلوگیــری 
ــان ایــن  ــم. بعــد از بی بدهــم دو مقدمــه عــرض کن
ــرای  ــن ب ــن کمتری ــدگاه ای ــتنتاج دی ــه، اس دو مقدم
شــما بزرگــواران روشــن خواهــد شــد. یعنــی ایــن 
ــوم  ــدودی معل ــا ح ــود ت ــه ش ــه گفت ــه ک دو مقدم

 دکتر عبدالحسین خسروپناه    
  استاد فلسفه و کالم اسالمی

کاربست روش شناسی 
حکمت سهروردی در جلوگیری 

از انحطاط اجتماعی
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اشــراق  حکمــت  روش شناســی  کــه  می شــود 
چگونــه می توانــد از انحطــاط انســانی –مخصوصــًا 

ــد.  ــری کن ــا- جلوگی ــر م در عص
اگــر در خاطــر دوســتان باشــد در یکــی از جلســاتی 
کــه بــرای بزرگداشــت ســهروردی برگزار شــد بنده 
در بــاب روش شناســی حکمت اشــراق بحــث کردم. 
امــروز می خواهــم بگویــم ایــن روش شناســی چــه 
ــاط  ــری از انحط ــرای جلوگی ــد ب ــتی می توان کاربس

اجتماعــی و انســانی داشــته باشــد.
مقدمــه اول عــرض بنــده، تبیینــی از انحطــاط 
ــک  ــاط ی ــت. انحط ــتی اس ــاط، پس ــت. انحط اس
ــه، و در  ــک جامع ــزل ی ــی پســتی و تن ــه، یعن جامع
ــه  ــک جامع ــل ی ــرفت و تکام ــد و پیش ــر رش براب
ــر  ــورت ظاه ــد ص ــه چن ــد ب ــه می توان ــت؛ ک اس
ــی اســت.  ــی انحطــاط، انحطــاط اخالق شــود. گاه
ــد و  ــد آی ــان ها پدی ــی در انس ــل اخالق ــی رذای وقت
رفتارهــای رذیالنــه از آنهــا صــادر شــود می گوییــم 
ــل  ــد، مث ــاط اخالقی ان ــار انحط ــراد گرفت ــن اف ای
ــن و ... .  ــوء ظ ــت، س ــب، غفل ــر، عج ــرور، تکب غ
اینهــا رذایلــی اســت کــه نوعــی انحطــاط اخالقــی 
ــود. ــی می ش ــاط اجتماع ــه انحط ــر ب ــت و منج اس
ــن  ــی از مهم تری ــاط اخالق ــر، انحط ــر حقی ــه نظ ب
انحطــاط  اســت.  اجتماعــی  انحطــاط  عوامــل 
مثــل  اســت،  اجتماعــی  رذایــل  اجتماعــی، 
ــوه خواری،  ــتار، رش ــات، کش ــکنی  ها، جنای رقیب ش
و  حق گریزی هــا  اجتماعــی،  بی عدالتی هــای 
در جامعــه  کــه  اینهــا،  ماننــد  و  حق ســتیزی ها 
ــا رشــوه  ــک کار اداری آدم ت ــه در ی ــم. اینک می بینی
ندهــد مشــکل ا ش حــل نشــود یــا تــا کســی 
ســفارش او را نکنــد مشــکل اش حــل نشــود، 
انحطــاط اجتماعــی اســت. انحطــاط اجتماعــی 
همیــن رذایلــی اســت کــه می بینیــم. البتــه مــا اگــر 
ــا جنایتــی باشــد می گوییــم  در جامعــه ای کشــتار ی
ایــن یــک رذیلــت اجتماعــی اســت و درســت هــم 
هســت، ولــی بعضــی رذایــل ممکــن اســت از ســنخ 
ــوق  ــردن حق ــع ک ــنخ ضای ــند، از س ــتار نباش کش
دیگــران باشــند؛ ایــن هــم یــک ســنخ از انحطــاط 

ــت. ــی اس اجتماع

گاهــی انحطــاط در جامعــه، انحطاط فلســفی اســت. 
پــس یــک انحطــاط اخالقــی داریــم، یــک انحطــاط 
ــم  ــک انحطــاط فلســفی داری ــم و ی اجتماعــی داری
و آن وقتــی اســت کــه عقالنیــت از جامعــه رخــت 
بربنــدد و تعصــب کورکورانــه جایگزیــن عقالنیــت 
شــود. مــن انحطــاط فلســفی را بــه گونــه  دیگــری 
ــر  ــده اگــر علت هــا ب ــه نظــر بن تعریــف کــرده ام. ب
اندیشــه ها تأثیــر بگــذارد و تأثیــر علت هــا بــر 
ــه ها  ــر اندیش ــل ب ــر دالی ــش از تأثی ــه ها بی اندیش
باشــد آن جامعــه گرفتــار انحطــاط فلســفی اســت، 
چــون فلســفه بــا دلیــل ســر و کار دارد. اگــر 
ــر  ــه تعبی ــا باشــد -ب ــده علت ه ــردم زایی اندیشــه م
جامعه شناســان، کــه بیــن علــت و دلیــل فــرق 
ــفی  ــاط فلس ــار انحط ــه دچ ــد- آن جامع می  گذارن
اســت، چــون رفتارهــا زاییــده اندیشه هاســت. 
اگــر اندیشــه ها زاییــده دالیــل باشــد ایــن جامعــه، 
ــه  ــا اگــر اندیشــه ها ب ــی اســت. ام جامعــه ای عقالن
ــای  ــل علت ه ــا –مث ــار علت ه ــل، گرفت ــای دالی ج
کســی  تــا  بشــود،  اجتماعــی-  روان شــناختی، 
ــوی  ــام معن ــالن مق ــن ف ــه م ــرد ک ــا ک ــاًل ادع مث
ــع  ــد دور او جم ــزاران مری ــه ه ــک  دفع را دارم ی
ــرد  ــن ف ــید از ای ــا می پرس ــی از آنه ــوند. وقت می ش
ــد«  ــه »می گوین ــد ک ــخ می دهن ــده ای؟ پاس ــه دی چ
ایــن آدم اهــل کرامــت اســت. آیــا خودت دیــده ای؟ 
خیــر، ولــی این طــور »می گوینــد«. »می گوینــد« 
دلیــل اســت یــا علــت؟ هــر موقــع دیدیــد اندیشــه 
ــه آن  ــد ک ــت بدانی ــده علت هاس ــه زایی ــک جامع ی
ــا  ــت. م ــرده اس ــدا ک ــفی پی ــاط فلس ــه انحط جامع
ــزرگ در  ــفه ب ــه فالس ــن هم ــه ای ــم ک االن می بینی
ــن  ــدا براهی ــود خ ــات وج ــرای اثب ــخ ب ــول تاری ط
ــی و چــه فالســفه  ــد، چــه فالســفه غرب ذکــر کردن
ــک  ــا ی ــده ای ب ــه ع ــد ک ــد می بینی ــالمی، و بع اس
ــد، در  ــدا را رد کنن ــد خ ــل می خواهن ــری تمثی س
ــتحکم  ــم و مس ــن محک ــه براهی ــه این هم ــی  ک حال

ــرای وجــود خــدا هســت.  ب
انحطــاط  گاهــی هــم مــا در جامعــه گرفتــار 
ــه  ــت؟ ب ــان چیس ــت عرف ــتیم. حقیق ــی هس عرفان
ــرت  ــلوک از کث ــان، س ــت عرف ــده، حقیق ــر بن نظ
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ــان،  ــرت انس ــدر کث ــر چق ــت. ه ــدت اس ــه وح ب
بــه لحــاظ نگــرش، بــه وحــدت تبدیــل شــود ایــن 
عرفــان نظــری اســت و هــر چقــدر کثــرت انســان 
بــه لحــاظ قلبــی و عملــی و ســلوکی بــه وحــدت 
تبدیــل شــود می شــود عرفــان عملــی. الزم نیســت 
ــم.  ــده کنی ــی پیچی ــری را خیل ــی و نظ ــان عمل عرف
ــد  ــران زدن ــی و دیگ ــه ابن عرب ــی ک ــه حرف های البت
ــی  ــردان بزرگ ــا م ــت. اینه ــی اس ــای بزرگ حرف ه
ــر  ــی اگ ــت. ول ــد دانس ــا را بای ــدر اینه ــد و ق بودن
کســی بتوانــد دل اش را در ایــن عالــم پــر از کثــرت 
بــه وحــدت تبدیــل کنــد، یعنــی بــا اینکــه ســرش 
ــن  ــد، ای ــلوغ نباش ــی دل اش ش ــت ول ــلوغ اس ش
عرفــان عملــی اســت و ایــن آدم بــه لحــاظ عملــی 
ــه  ــم در جامع ــت ه ــک وق ــت. ی ــان اس ــل عرف اه
ــدت را  ــتیم و آن وح ــرت هس ــار کث ــی گرفت خیل
ــم  ــی درک نمی کنی ــا قلب ــه ای ی ــاظ اندیش ــه لح ب
ــار  ــه گرفت ــن جامع ــرم ای ــه نظ ــم. ب و درنمی یابی
انحطــاط عرفانــی اســت. هــر چقــدر یــک جامعــه 
ــه لحــاظ نظــری و عملــی ایــن کثــرت را  بتوانــد ب
ــل  ــه از تکام ــن جامع ــد، ای ــل کن ــه وحــدت تبدی ب

ــت.  ــوردار اس ــی برخ عرفان

ــاط  ــم انحط ــرض می کن ــه ع ــری ک ــاط دیگ انحط
علمــی یــا طبیعت شــناختی اســت و آن وقتــی اســت 
کــه بــه علــوم مهندســی، علــوم پایــه، علــوم طبیعــی 
و پزشــکی بی مهــری شــود و چنیــن برداشــت 
ــت  ــور اس ــای آخ ــم بن ــوم، عل ــن عل ــه ای ــود ک ش
ــس  ــرد پ ــم نمی ب ــمان هفت ــه آس ــا را ب ــون م و چ
ــا  ــینا ب ــاًل ابن س ــه مث ــود ک ــف نب ــدارد. حی ارزش ن
ــش  ــرف آزمای ــت اش را ص ــم وق ــتعداد عظی آن اس
کــذا بکنــد؟ یعنــی نــگاه، ایــن باشــد کــه نمی شــود 
در کنــار طبیعت شناســی، ســلوک هــم داشــته باشــیم 
و گویــا اینهــا مانعه الجمع انــد؛ در حالــی کــه قــرآن 
ــد،  ــخن بگوی ــی س ــد از خداشناس ــی می خواه وقت
می گویــد.  را  خداشناســی  طبیعت شناســی،  از 

ــی  ــْت. ول ــَف ُخلَِق ــِل َکیْ ِ ــی اْلِب َ ــُروَن إِل ــاَل یَنُظ أََف
ــزد  ــی و ن ــع تاریخ ــی از مقاط ــگاه در بعض ــن ن ای
پــاره ای از شــخصیت ها پیــدا شــده اســت کــه 
گویــا جامعــه اگــر می خواهــد بــه مقامــات و 
کماالتــی برســد نبایــد خیلــی وقــت ا ش را صــرف 
ــده ام  ــن دی ــد. م ــه کن ــوم پای ــی و عل طبیعت شناس
ــوم  ــه و عل ــوم پای ــه عل ــجویانی ک ــی از دانش بعض
مهندســی می خواننــد می گوینــد آیــا واقعــًا بــا 
ــه،  ــی برســیم؟ بل ــه کماالت ــم ب ــوم می توانی ــن عل ای
ــوم  ــن عل ــا همی چــرا نمی شــود؟! اگــر در انســان ب
هــم رویکــرد وحــدت پیدا شــود عیــن خداشناســی 
اســت. چــه بســا انســان هایی کــه عمــری را 
صــرف تفســیر قــرآن و عرفــان کننــد ولــی دل شــان 
ــال  ــند. خی ــی نرس ــه جای ــد و ب ــرت باش ــر از کث پ
نکنیــم کــه ایــن علــوم چــون مربــوط بــه طبیعــت 
اســت بــی ارزش اســت. طبیعــت بــی ارزش نیســت. 
ــد  ــا آن، می توان ــا ب ــاط م ــوع ارتب ــا ن ــت، ب طبیع
ــت  ــر باعــث غفل ــاارزش شــود. اگ ــا ب ــی ارزش ی ب
ــرب  ــث تق ــر باع ــا اگ ــت، ام ــی ارزش اس ــود ب ش
ــن  ــاًل ای ــت و اص ــن ارزش اس ــود عی ــدا ش ــه خ ب
طبیعت شناســی می شــود ملکوت شناســی. مــا در 
بخشــی از تاریــخ شــاهد چنیــن انحطاطــی هســتیم. 
انحطاط هــای دیگــری هــم هســت. مثــاًل مــن 
انحطــاط فقهــی را هــم نــام بــردم و شــاید دوســتان 
ــه  ــه ای ک ــند. جامع ــنیده باش ــالح را نش ــن اصط ای
ــه ای  ــر دوگماتیســم باشــد، جامع ــی ب ــه اش مبتن فق
کــه فقــه اش مبتنــی بــر اصــول فقــه عقالنــی 
ــه  ــک پای ــی اســت. ی ــاط فقه ــار انحط ــد، دچ نباش
اصــول فقــه، حکمــت اســت. ســلفی های تکفیــری 
ــر  ــران را تکفی ــت دیگ ــی راح ــم خیل ــه می بینی ک
ــه در  ــاری  مســلکانی ک ــا بعضــی از اخب ــد ی می کنن
تاریــخ تشــیع هــم بودنــد و هنــوز هــم هــم هســتند 
و تــا می بیننــد کســی از فلســفه دفــاع می کنــد 
ســریع او را متهــم می کننــد، تکفیــر می کننــد و 
دشــنام می دهنــد ایــن انحطــاط فقهــی اســت. 
ــت  ــن وضعی ــر ای ــه اگ ــناکم ک ــی هراس ــن گاه م
ادامــه پیــدا کنــد ممکــن اســت گروهک هــای 
داعش گونــه دیگــری بــا همیــن تفکــر غلــط شــکل 
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ــت و  ــو از حکم ــی ممل ــر فقه ــا اگ ــد. ام ــدا کن پی
عقالنیــت و اســتدالل و اصــول فقــه باشــد جامعــه 

ــاند.  ــی می رس ــل و بالندگ ــه تکام را ب
ــا را  ــن انحطاط ه ــواع ای ــخ، ان ــول تاری ــا در ط م
طــول  در  متکلمانــی  می بینیــم  مثــاًل  می بینیــم. 
ــد  ــر بودن ــفه درگی ــا فالس ــه ب ــد ک ــخ بوده ان تاری
ــه  ــی ک ــا صوفیان ــد، ی ــد می کردن ــفه را نق و فالس
ــخ  ــما تاری ــدند. ش ــی می ش ــاط علم ــار انحط گرفت
تمــدن اســالمی را ببینیــد. چــرا بــزرگان می گوینــد 
اوج تمــدن مــا از قــرن ســوم تــا قــرن ششــم 
اســت؟ مگــر در قــرن ششــم چــه اتفاقــی افتــاد کــه 
ــه  ــم؟ البت ــوم داری ــه لحــاظ عل ــی ب ــول تمدن ــا اف م
اوج ادبیــات عرفانــی مــا هــم قــرن ششــم تــا نهــم 
اســت؛ یعنــی عرفــان رشــد کــرده اســت. مباحــث 
ــی  ــان ادب ــی و عرف ــان عمل ــری، عرف ــان نظ عرف
ــار  ــا االن معی ــر م ــت. اگ ــرده اس ــد ک ــی رش خیل

ادبیــات بخواهیــم بــه همیــن بــزرگان قــرن 
ششــم، هفتــم و هشــتم مراجعــه می کنیــم. 
ــرن  ــد ق ــن چن ــوم در همی ــرا عل ــی چ ول
ــی  ــد غزال ــد؟ ابوحام ــی کن ــدا م ــزل پی تن
ــه  ــرد ک ــه ک ــفه اش چ ــا  تهافت الفالس ب
توانســت ایــن تأثیــر عجیــب را بگــذارد؟ 
هنــوز هــم وقتــی مــا بــا علمــا و جوامــع 

اهــل ســنت جلســات گفتگــو داریــم اصــاًل الفبــای 
مباحــث فلســفی را دنبــال نمی کننــد. معلــوم اســت 
ــی  ــد غیرعقالن ــری تن ــای تکفی ــن تفکر ه ــه چنی ک
ظهــور پیــدا می کنــد. غــرض مــن ایــن اســت کــه 
مــا متأســفانه بــا انــواع انحطــاط در تاریــخ اســالمی 
خودمــان مواجــه هســتیم. ایــن مقدمــه اول عرایضــم 

ــواع و اقســامی دارد. ــه انحطــاط ان ــود ک ب
ــال های  ــه در س ــت ک ــی اس ــه دوم، بحث ــا مقدم ام
ایــن  آن  و  کــردم  گذشــته محضرتــان عــرض 
ــی دهــد  ــه حکمــت ســهروردی نشــان م اســت ک
ــه( از  ــی علی ــوان الل تعال ــراق )رض ــیخ اش ــه ش ک
ــت: روش  ــرده اس ــتفاده ک ــف اس ــای مختل روش ه
روش  و  نقلــی  روش  شــهودی،  روش  عقلــی، 
تجربــی. برخــالف ذهنیتــی کــه مــا داریــم و تصــور 
ــوف  ــک فیلس ــط ی ــهید فق ــیخ ش ــه ش ــم ک می کنی

عالِــم  ایــن  بــوده،  متافیزیــک دان  معنــای  بــه 
فیســوف بــوده، عــارف بــوده، مفّســر قــرآن بــوده، 
ــاب  ــان کت ــوده. ایش ــم ب ــه ه ــوده و فقی ــی ب اصول
اصــول فقــه دارد. اگــر حافظــه ام یــاری کنــد فکــر 
ــول  ــاد اص ــق دام ــتاد محق ــال اس ــک  س ــم ی می کن
ــد.  ــرح دادن ــا ش ــهروردی را اینج ــاب س ــه جن فق
ســهروردی طبیعیــات دارد. او بــا طبیعی دانــان و 
ــت  ــار چیس ــت ابص ــه حقیق ــاره اینک ــائیان درب مش
و اینکــه اصــاًل عناصــر چهــار تاســت یــا ســه تــا، 
ــد  ــات می کن ــهروردی اثب ــاب س ــده. جن ــر ش درگی
ــش  ــا؛ آت ــار ت ــه چه ــت، ن ــه تاس ــر س ــه عناص ک
ــی  ــل مــی آورد و شــاهد تجرب همــان هواســت. دلی
هــم مــی آورد. یعنــی ایــن طــور نیســت کــه فقــط 
ــتدالل  ــد؛ اس ــی حــرف  اش را بزن ــتدالل عقل ــا اس ب
ــتفاده  ــا اس ــواع روش ه ــم دارد. او از ان ــی ه تجرب
ــر  ــراق را ذک ــهود و اش ــف و ش ــت. کش ــرده اس ک
می کنــد و می گویــد اشــراق و ظهــور 
ــور آن  ــش ن ــاِن تاب ــد و لمع ــوار عقای ان
انــوار اســت کــه بــر نفــوس مجــرده 
و  خلــوات  و  ذوق  زاییــده  و  می آیــد 
ــازل اســت. چــون شــهود  طــی کــردن من
و عرفــان و ســلوک را ذکــر می کنــد. 
ــل  ــة العشــق«، »عق ــی حقیق ــاله ف در »رس
ــزی  ــای رم ــل« روش ه ــر جبرئی ــرخ« و »آواز پ س
ــُر َکالمِ  ــد: َو اَکثَ ــان می گوی ــد. ایش ــر می کن را ذک
ــَن  ــَس مِ ــُوزات، َفَلی ــوزِ و الّتَج ــی الّرم ــوم َعل الق
ــت،  ــی هس ــی رمزهای ــم. یعن ــّرُد َعَلیهِ ــب ال الواج
ــهروردی  ــاب س ــود. جن ــد گش ــا را بای ــن رمزه ای
ــن  ــرای تبیی ــاًل ب ــا مث ــام داد. ی ــالش را انج ــن ت ای
ــتاد  ــاب اس ــه جن ــوری ک ــام ن ــور و نظ ــت ن اصال
دینانــی بــه خوبــی ذکــر کردنــد، و همچنیــن اثبــات 
ــودن  ــوار و نامتناهــی ب ــوار، وحــدت نوراألن نوراألن
ایــن نــور، برهــان عقلــی ذکــر می کنــد و اســتدالل 
عقلــی مــی آورد. پــس او روش شــهودی دارد، روش 
رمــزی دارد، روش عقلــی دارد و روش تجربــی هــم 
ــت  ــات در صفحــه 76 حکم دارد. در بحــث طبیعی
ــد  ــر می کن ــائیان را ذک ــدگاه مش ــه دی ــراق ک االش
ــرح  ــی را مط ــف حقیق ــل و تکاث ــث تخلخ و بح
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می کنــد، آزمایــش »اگــر قمقمــه سربســته ای را کــه 
ــم، بعــد از  ــر از آب اســت روی حــرارت بگذاری پ
مدتــی منفجــر می شــود« را توضیــح مــی دهــد. یــا 
مکیــدن هــوای درون ظــرف شیشــه ای ســر باریــک 
را ذکــر می کنــد. مثــال تجربــی می زنــد. بعــد 
ــد  ــائیان زده ان ــم مش ــا را ه ــن مثال ه ــد ای می گوی
ــف  ــه تکاث ــد ک ــه گرفته ان ــا نتیج ــن مثال ه و از ای
ــا و  ــن مثال ه ــان از همی ــود دارد. ایش ــی وج حقیق
بــه صــورت آزمایشــگاهی نشــان می دهــد کــه نفــی 
تخلخــل حقیقــی اســت. روش نقلــی و تمســک بــه 
قــرآن هــم دارد. همیــن مقولــه نــور و ظلمــت را از 
ــَرَقِت  ــَماَواِت َواأْلَْرِض« و »َوأَْش ــوُر الَسّ آیــات »الَلّ نُ
ــا« و امثــال ذلــک تمســک کــرده.  ــورِ َربَِّه اأْلَْرُض بِنُ
شــاید اگــر آیاتــی را کــه شــیخ اشــراق تفســیر کرده 
اســت جمــع شــود، بتوانــد یــک جلــد کتــاب شــود. 

ــًا  ــته ایم و تقریب ــن گذاش ــه س ــا ب ــاال پ ــه ح ــا ک م
ــی و  ــان مشــغول کار علمــی و تحقیقات همــه عمرم
ــا  ــان ب ــه انس ــم اینک ــم می فهمی ــی بوده ای پژوهش
ایــن ســن کــم ایــن همــه آثــار دارد، جــز بــا نبــوغ و 
ــوده  ــر نیســت. این طــور نب ــت الهــی امکان پذی عنای
کــه خیــال کنیــم همیــن  طــور روش هــا را پراکنــده 
اســتفاده کــرده. خیــر! یــک فراینــد متدولــوژی دارد. 

او بــا یــک روش شناســی عقالنــی شــروع می کنــد: 
بعــد  می کنــد،  نفــی  را  مطلــق  شــکاکیت  اول 
ــوری  ــم حض ــی و عل ــی حصول ــای بدیه معرفت ه
را بیــان می کنــد، بعــد وارد ابزارهــا و منابــع معــرف 
ــا روش  ــد ب ــد و بع ــدا می کن ــهود پی ــود، ش می ش
عقلــی و نقلــی آنهــا را تبییــن می کنــد. کامــاًل 
عالمانــه پیــش رفتــه. دو مقدمــه عــرض مــن تمــام 
شــد. پــس یــک مقدمــه در مــورد انــواع انحطاط هــا  
بــود و یــک مقدمــه هــم در مــورد انــواع روش هایی 

ــرده.  ــتفاده ک ــاب ســهروردی اس ــه جن ک
حــال چگونــه روش شناســی حکمــت اشــراق 
جلوگیــری  انســانی  انحطاط هــای  از  می توانــد 
ــه  ــی اســت ک ــد؟ اصــوالً انحطــاط فلســفی وقت کن
ــی  ــدد. وقت ــت بربن ــی رخ ــفه و روش عقالن فلس
ــاد  ــفی ایج ــاط فلس ــد انحط ــل ش ــت تعطی عقالنی
ــی  ــدت نف ــه وح ــرت ب ــگاه کث ــی ن ــود. وقت می ش
شــد انحطــاط عرفانــی پدیــد می آیــد. جنــاب 
ســهروردی بــه مــا یــاد داده کــه آقــای متکلمــی کــه 
روش ات فقــط نقلــی اســت! ایــن یک بخشــی از راه 
ــه تــو نشــان می دهــد. ای فیلســوفی کــه فقــط  را ب
روش عقلــی را پیــش گرفتــه ای! ایــن بخشــی از راه 
ــا  ــه روش ه ــه هم ــا ب ــد. م ــو نشــان می ده ــه ت را ب
نیــاز داریــم. بــا روش عقلــی از انحطــاط فلســفی و 
بــا روش شــهودی از انحطــاط عرفانــی جلوگیــری 
می شــود. همان طــور کــه عــرض کــردم کار مهمــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــرده ای ــهروردی ک ــاب س ــه جن ک
ــی  ــم مبتن ــه او ه ــته و اصــول فق ــه نوش اصــول فق
بــر حکمــت او اســت. در مــورد اینهــا بایــد تحقیــق 
ــوز  ــار ســهروردی هن ــی از آث شــود. متأســفانه خیل
تصحیــح و چــاپ نشــده اســت. تــازه بعــد از 
تصحیــح و چــاپ ایــن آثــار، بایــد در مــورد اینهــا 
تحقیــق بشــود و ببینیــم چگونــه ســهروردی از 
علــم حضــوری حتــی در حقیقــت ابصــار اســتفاده 
می کنــد. یعنــی نظریــه انطبــاع شــبح و نظریــه 
خــروج شــعاع و غیــره را یکــی یکــی رد می کنــد و 
ــد.  ــی می کن ــم حضــوری مبتن ــر عل بعــد ابصــار را ب
خــدا رحمــت کنــد عالمــه طباطبایــی را. ایشــان در 
ــدگاه  ــن دی »اصــول فلســفه و روش رئالیســم« همی
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را پذیرفتــه، حــال اینکــه متأثــر از ســهروردی شــده 
ــم.  ــده را نمی دان ــف ش ــان کش ــود ایش ــر خ ــا ب ی
ــت  ــوری و حقیق ــم حض ــه عل ــال رابط ــر ح ــه ه ب
ابصــار یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه جنــاب 
ســهروردی بــر آن تأکیــد می کنــد. ایــن روش هــای 
ــر دهــد.  ــا را تغیی ــی م ــد ســیر تمدن ــوع می توان متن
ــا  ــک روش از روش ه ــه ی ــط ب ــا فق ــر م ــی اگ یعن
بســنده کنیــم و دیگــر روش هــا را کنــار بگذاریــم، 
مثــاًل روش شــهودی و عرفانــی را برگزینیــم و 
روش تجربــی و علــوم را کنــار بگذاریــم یــا فقــط 
نــگاه ســوبجکتیویته و فاعــل شناســای انســانی 
داشــته باشــیم و وحــی و روش نقلــی را کنــار 
ــی آورد و  ــاط م ــک انحط ــدام ی ــر ک ــم، ه بگذاری

آســیب می زنــد. 

ــر  ــده، اگ ــر بن ــه نظ ــم. ب ــدی کن ــم را جمع بن عرض
ــی،  ــته معرفت ــه دس ــه س ــاط را ب ــم انحط ــا بتوانی م
ــای  ــم، روش ه ــیم کنی ــی تقس ــی و اخالق اجتماع
معرفتــی شــیخ اشــراق –اگــر بــه کار گرفتــه شــود- 
علمــی  و  معرفتــی  انحطاط هــای  از  می توانــد 
جلوگیــری کنــد. امــا بــرای جلوگیــری از انحطــاط 
ــه  ــتاوردی ک ــن دس ــی مهم تری ــی و اخالق اجتماع
ــه  ــد »نظری ــا بده ــه م ــد ب ــراق می توان حکمــت اش
ــان  ــد ایش ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــق« اس عش
ــتی  ــور هس ــن ن ــوار، زیباتری ــت نوراالن ــد اس معتق
هــم  بــا  و جمــال  عشــق  می گویــد  و  اســت 
آمیختگــی دارنــد. بــه تعبیــر بنــده، عشــق و جمــال 
مســاوق هم انــد. البتــه ایشــان ایــن تعبیــر را نــدارد 
ولــی می شــود از فرمایشــات ایشــان اســتفاده کــرد. 
ــان در  ــارات ایش ــنگی از عب ــر قش ــک تعبی ــن ی م
حکمــت االشــراق برداشــت کــردم کــه می فرمایــد: 
ــود  ــث می ش ــودش باع ــه خ ــوار ب ــق نوراالن »عش
ــوند«.  ــر ش ــور عالی ت ــق ن ــافل، عاش ــوار س ــه ان ک
ــد،  ــم تنیده ان ــر در ه ــت و قه ــد محب اصــاًل می گوی
َفنتََظــَم الُوجــود ُکّلــه مِــَن الَمَحّبــِت والَقهــر. اســتاد 

ــاره اندیشــه ســهروردی  ــی کــه درب ــی در کتاب دینان
نوشــته اند ایــن بخــش را خیلــی زیبــا بســط دادنــد، 
ــم  ــام عال ــم و انتظ ــاًل نظ ــر. اص ــت و قه ــن محب ای
ــه عشــق را در  ــد نظری ــن اســت. بروی ــر همی در اث
نصــوص دینــی هــم ببینیــد. گوهــر دیــن داری 
ــت  ــی ماهی ــب؛ یعن ــن ااِّل الُح ــِل الّدی ــت؟ َه چیس
ــِل  ــت اســت. رأُس الَعق ــن داری محب و حقیقــت دی
ــاس  ــی اس ــاس؛ یعن ــی النّ ــَوُدُد اِل ــاِن الّت ــَد االیم بَع
عقــل بعــد از ایمــان، دوســتی بــا مــردم اســت. حال 
توجــه کنیــد کــه این طــور نیســت کــه محبــت بــه 
ــردم دو فصــل جــدا باشــند.  ــه م خــدا و محبــت ب
اصــاًل محبــت بــه خــدا و محبــت بــه مــردم در هــم 
تنیــده اســت. اگــر جامعــه مــا جامعــه ای باشــد کــه 
عشــق و محبــت بــر آن حاکــم باشــد .ایــن موضــوع 
ــیم  ــته باش ــم داش ــی ه ــام حقوق ــا نظ ــه م ــا اینک ب
ــی  ــام حقوق ــرای نظ ــی در اج ــدارد، ول ــات ن مناف
هــم مبتنــی بــر عشــق و محبــت باشــد- بســیاری از 
انحطاط هــای اخالقــی و اجتماعــی از بیــن مــی رود. 
همــان  طــور کــه نبــی گرامــی اســالم فرمــود الَخلــُق 
ــه.  ــم لَِخلقِ ــه اَنَفَعُه ــم الِی ــاُل الل و اِّن اََحّبُه ــم َعی ُکّلُه
کالمــم را بــا ایــن آیــه شــریفه و یــک بیــت شــعر 
ــوَن  ــْم تُِحبُّ ــْل إِْن ُکنْتُ ــد »ُق ــم. می فرمای ــام می کن تم
الَلّ َفاتَّبُِعونـِـي یُْحبِبُْکــُم الَلّ َو یَْغفِــرْ لَُکــْم ُذنُوبَُکــْم َو 

ــمٌ « ــوٌر َرِحی الَلّ َغُف

یک جو ثمر نمی برد از خرمن کمال
 در دل هر آن که تخم محبت نِکشته است. 

والسالم علیکم و رحمة الل
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اعــوذ بــالل مــن الشــیطان الرجیــم. بســم الل 
الرحمــن الرحیــم. َحْســبُنَا الَلّ َو نِْعــَم الَْوکیــُل. نِْعــَم 

ــُر. ــَم النَّصی ــی َو نِْع الَْمْول
ــهروردی  ــی و س ــاره غزال ــن درب ــروز م ــث ام بح
ــث  ــاره اش بح ــی درب ــه خیل ــأله ای ک ــت؛ مس اس
ــد  ــی گفته ان ــده. بعض ــه نش ــی گفت ــا دلیل ــده ام ش
کــه ســهروردی تحــت تأثیــر غزالــی بــوده و 
ــل.  ــدون دلی ــی ب ــوده، ول ــد نب ــم گفته ان بعضــی ه
ــه ســهروردی  ــاورم ک ــی بی ــده می خواهــم دالیل بن
تــا چــه حــد تحــت تأثیــر غزالــی بــوده یــا نبــوده.

پارســال در یکــی از ایــن جلســات بحــث خواجــه 
ــاره  ــا اش ــردم و آنج ــرح ک ــی را مط ــر و غزال نصی
ــی و  ــور ضمن ــه ط ــر ب ــه نصی ــه خواج ــردم ک ک
ــن الضــالل  ــذ م ــه منق ــرد ب ــم بب ــه اس ــدون آنک ب
پاســخ داده و جــزء بــه جــزء کتــاب زندگی نامــه او 
مطابــق بــا منقــذ مــن الضــالل اســت. هــر دوی این 
بــزرگان اهــل تــوس بودنــد و شــاید خواجــه نصیر 
بــرای رعایــت حــال همشــهری خــودش از او 
اســم نبــرده، یــا شــاید هــم هــر دو باطنــی بودنــد. 
درســت اســت کــه غزالــی کتــاب فضائــح الباطنیــه 

دکتر غالمرضا اعوانی     
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

سهروردی و غزالی



66

را نوشــته، ولــی عــده ای هــم او را باطنــی می دانســتند.
ــن  ــواب متق ــک ج ــود ی ــفه خ ــا فلس ــهروردی ب س
ــه  ــفه ادام ــه فلس ــده ک ــث ش ــی داده و باع ــه غزال ب
ــث  ــه باع ــود ک ــد نب ــن ابن رش ــی ای ــد. یعن ــدا کن پی
ــر ــهروردی معاص ــد و س ــد. ابن رش ــفه ش ــه فلس ادام

 بودنــد. ســال وفــات ابن رشــد 595 و ســال 
وفــات ســهروردی 587 -یعنــی هشــت ســال قبــل 
ــد  ــخ ابن رش ــن اوالً پاس ــود. بنابرای ــد- ب از ابن رش
ــدان  ــًا چن ــد و ثانی ــنیده نش ــا ش ــس اینج در اندل
تأثیرگــذار نبــود و باعــث نشــد کــه جریــان فلســفه 
ــاه،  ــه پنج ــهروردی در فاصل ــا س ــد. ام ــر کن تغیی
شــصت ســال کتــاب حکمــت االشــراق را نوشــت 
ــود.  ــی ب ــه غزال ــی ب ــخ صریح ــع پاس ــه در واق ک
ــدون  ــاًل ب ــه عم ــم اســت ک ــه بســیار مه ــن نکت ای
ــه  ــفه ب ــه فلس ــد ک ــث ش ــرد باع ــی بب ــه نام اینک

ــد.  ــه ده ــات خــود ادام حی
ــفه  ــالف فلس ــهروردی برخ ــفه س ــن فلس در ضم
ــت.  ــوده اس ــراض نب ــورد اعت ــدان م ــینا چن ابن س

ــتانی،  ــی، شهرس ــر رازی، غزال ــکال فخ ــرف اش ط
ــه  ــد، ن ــائیان بودن ــینا و مش ــه، ابن س ــه و هم هم
ــده؛  ــهروردی نش ــّرض س ــی متع ــهروردی. کس س
ــوده  ــن موضــوع چــه ب ــل ای و خواهــم گفــت دلی

اســت.

مــراد غزالــی از تکفیــر فالســفه، رد فلســفه یونانــی 
ــی  ــتن کتاب های ــا نوش ــود او ب ــت و خ ــوده اس ب
مثــل احیــاء علــوم دیــن و مخصوصــًا کتــاب 
ــا نهــد  ــی را بن ــدون آنکــه نظام ــوار، ب مشــکاة االن
ــر  ــی و فلســفه ب ــوع حکمــت ایمان ــادی یــک ن مب
مبنــای نــور را تأســیس کــرده اســت کــه موضــوع 
بحــث مــن اســت. غزالــی بــه طــور کلــی مخالــف 
ــاب  ــه کت ــاره س ــن ب ــود و در ای ــان ب ــفه یون فلس
ــة  ــالم والزندق ــن االس ــة بی ــل التفرق ــته: فیص نوش
ــان را  ــه ایم ــن مرتب ــاعره باالتری ــد اش ــه می گوی ک
دارنــد، معتزلــه حــد واســط بیــن ایمــان و کفرنــد 
و فالســفه، کافــر و زندیق انــد کتــاب تهافــت 
 الفالســفه کــه در ایــن کتــاب، فالســفه را در هفــده 
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مســأله بــه بدعــت منســوب کــرده و در ســه مســأله 
ــن الضــالل. او در  ــذ م ــاب منق ــرده و کت ــر ک تکفی
ــر  ــه تکفی ــی را ب ــن الضــالل، فصل ــذ م ــاب منق کت
ــر بزرگــی  فالســفه اختصــاص داده اســت. او مکفِّ

ــزرگ اســت. ــن یکــی از اشــکاالت ب ــوده و ای ب
ــده اســت  ــا فراهــم آم ــرای م ــروزه شــرایطی ب  ام
ــن  ــوم کرب ــود. مرح ــتگان نب ــت گذش ــه در دس ک
ــر نصــر در  ــا کمــک دکت ــینا را ب ــار ابن س ــام آث تم
ــای  ــاًل کتاب ه ــرد. اص ــاپ ک ــه چ ــن مؤسس همی
ســهروردی در دســت نبــود، ولــی االن ده هــا 
کتــاب نوشــته شــده اســت. االن کتــب همــه 
ــکان  ــن ام ــا اســت و ای ــترس م ــا در دس فرهنگ ه
ــینیم. در  ــه داوری بنش ــه ب ــد ک ــا می ده ــه م را ب
ایــن کرســی هایی کــه می نشــینیم و ســخنرانی 
می کنیــم بایــد داوری کنیــم؛ بــرای اینکــه مطالــب، 
کتاب هــا و مقــاالت زیــادی در دســت ماســت کــه 
در دســترس گذشــتگان نبــود. ایــن داوری هــا هــم 
ــی.  ــاره غزال ــن درب ــد. همچنی ــه باش ــد منصفان بای
ــه اوالً  ــت ک ــن اس ــی ای ــاره غزال ــن درب داوری م
ــالم  ــت االس ــون او را حج ــرده و چ ــر ک او تکفی
رواج  اســالم  عالــم  در  را  تکفیــر  می دانســتند، 
ــزد اهــل ســنت  داده اســت. حجــت االســالم در ن
غیــر از حجــت االســالم در نــزد شــیعه اســت کــه 
ــزد  ــالم ن ــت. حجت االس ــت الل اس ــر از آی پایین ت
ــی. در  ــن مرجــع دین ــی بزرگ تری اهــل ســنت یعن
ــالم در  ــت االس ــه حج ــری ک ــوذ و تأثی ــع نف واق
جهــان اهــل ســنت دارد بی نظیــر اســت. اگــر 
شــما بــه مالــزی، اندونــزی و یــا مصــر برویــد، در 
اخــوان المســلمین همــه حجــت االســالم هســتند. 

ــود. ــده می ش ــم دی ــوز ه ــر او هن ــی تأثی یعن
غزالــی در کتــاب منقــذ مــن الضــالل فصلــی دارد 
بــا عنــوان »فــی أَْصنَاف الَفاَلِسفَة وُشمول َوْصَمة 
الُکفَِر کافّتهُم« یعنــی در انــواع فالســفه و اینکــه 
کفــر شــامل همــه اینهــا می شــود و ایــن خیلــی بــد 
ــوده امــا  ــا اینکــه او آدم خیلــی بزرگــی ب اســت. ب
اشــتباه بــزرگان هــم بــه انــدازه عظمــت آنهاســت. 
ایــن اشــتباه او بســیار بــزرگ اســت کــه در چنــد 
کتــاب، فالســفه را تکفیــر کــرده و آنهــا را زنادقــه 
ــود  ــه وج ــون ک ــه دهری ــفه را ب ــده. او فالس خوان
ــم  ــه عل ــون ک ــد و طبیعی ــکار می کنن ــع را ان صان
ــت  ــه طبیع ــز را ب ــه  چی ــد و هم ــت می خوانن طبیع
ــث، نشــور و  ــاد، بع ــر مع ــد و منک نســبت می دهن
ــد ســقراط  ــون مانن بهشــت و دوزخ هســتند و الهی

ــان  ــا در جه ــروان آنه ــطو و پی ــون و ارس و افالط
ــرده و  ــیم ک ــینا تقس ــی و ابن س ــل فاراب ــالم مث اس
ــا را در  ــتند. آنه ــر هس ــا کاف ــه اینه ــر او هم از نظ
هفــده مســأله، تبدیــع یعنــی بدعت گــذار خوانــده 
و در ســه مســأله تکفیــر کــرده اســت. وقتــی 
حجت االســالم کســی را متهــم بــه کفــر کنــد 
یعنــی آن شــخص ُکشــتنی اســت. اثــرات و تبعــات 

ــد. ــم می بینی ــرف را ه ــن ح ای
غزالــی دانش هایــی کــه فالســفه بــه آن پرداخته انــد 
ــر  ــم کــرده. یعنــی او هــم اهــل تکفی را هــم تحری
بــوده و هــم اهــل تحریــم. دانش هایــی مثــل 
خوانــدن ریاضیــات، خوانــدن طبیعیــات و خوانــدن 
الهیــات را تحریــم کــرد. چــرا؟ چــون اگــر مــردم 
ــات  ــات و طبیعی ــد ریاضی ــد و ببینن اینهــا را بخوانن
ــرف  ــوند ح ــه می ش ــس متوج ــت پ ــت اس درس
ــت  ــر اس ــس بهت ــت؛ پ ــت اس ــم درس ــات ه الهی
اینهــا را نخواننــد. اینهــا بایــد گفتــه شــود. همچنین 
ــری  ــت نظ ــای حکم ــفه، بحث ه ــد فالس می گوی
ماننــد اخــالق، تدبیــر منــزل و علــم سیاســت را از 
انبیــاء ســرقت کرده انــد. ایــن لفــظ ســرقت و ایــن 
ــه  ــاره تعلیمی حرف هــا واقعــًا درســت نیســت. درب

ــم.  ــی نمی کن ــه بحث ــا باطنی ی
ــود  ــود، وج ــه خ ــی در زندگی نام ــه طوس خواج
ــه  ــل ک ــوه و فع ــل ق ــتفاده از اص ــا اس ــام را ب ام
مگــر  نمی شــود  بالفعــل  بالقــوه،  چیــز  هیــچ 
ــد  ــی باش ــد امام ــس بای ــد. پ ــت باش ــه فعلی اینک
ــران را  ــا دیگ ــد ت ــل باش ــت در او بالفع ــه هدای ک
هدایــت کنــد اثبــات کــرده اســت. ســهروردی هــم 
ــا امــام اســت و معتقــد  ــه وجــود قطــب ی ــل ب قائ
ــته  ــود داش ــام وج ــد ام ــر دوره ای بای ــت در ه اس
ــی  ــود غزال ــه خ ــد ک ــد بودن ــی معتق ــد. بعض باش
ــه دســتور  ــه« را ب ــح الباطنی ــاب »فضائ هــم کــه کت
ــن در  ــود. م ــی ب ــل، باطن ــته، در عم ــه نوش خلیف
ــن  ــث ای ــل بح ــم. حاص ــث نمی کن ــاره بح ــن ب ای
ــی  ــل ریاض ــی مث ــوم بحث ــی، عل ــه غزال ــت ک اس
ــرده  ــکار ک ــری را ان ــوم نظ ــه عل ــفه و هم و فلس
ــنهاد و آن  ــت را پیش ــدی از معرف ــوع جدی ــا ن ام
را وارد جریــان فلســفه کــرده کــه آن را علــم 
ذوقــی یــا »علــم االذواق« می گویــد. در کتــاب 
ــد و  ــراب را می زن ــال ش ــالل مث ــن الض ــذ م منق
ــزی،  ــناخت چی ــد ش ــفه می گوین ــد فالس می گوی
ــت  ــد عل ــب می دان ــت. طبی ــت اس ــناخت عل ش
ــت  ــت هیچ وق ــن اس ــی ممک ــت ول ــتی چیس مس
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شــراب نخــورده باشــد. علــم، وقتــی 
اســت کــه شــراب بخــورد و مســت 
شــود؛ ایــن یعنــی علــم ذوقــی، 
علــم تجربــی. ویلیــام جیمــز کتــاب 
ــای آراء  ــر مبن ــی« را ب ــه دین »تجرب
ــن  ــت. او در ای ــته اس ــی نوش غزال
کتــاب چنــد صفحــه از غزالــی نقــل 
ــد؛  ــال را می زن ــن مث ــد و همی می کن
و  روانشــناس  چــون  او  منتهــا 
ــی را  ــال غزال ــوده، مث پراگماتیســم ب
بــه علــم االذواق تفســیر نکــرده، آن 

ــه.  ــی گفت ــه دین را تجرب
ــم  ــا عل ــی، تصــوف ی ــن غزال بنابرای
ذوقــی را وارد جریــان فلســفه کــرده 
ــی  ــم ذوق ــد »تصــوف، عل و می گوی
اســت. صوفیــه اربــاب حال انــد، نــه 
ــان  ــال. روش آن ــل و ق ــاب قی اصح
ماننــد علــوم بحثــی از طریــق ســماع 
)یعنــی شــنیدن( و تعلــم و یادگیــری 
و  ذوق  طریــق  از  بلکــه  نیســت، 
ســلوک و تزکیــه نفــس اســت«. 
تمــام کار دنیــوی مــا بــر بحــث 
ــی  ــوم بحث ــه عل ــتوار اســت. هم اس
هســتند. در واقــع غزالــی باعــث 
ــان  ــی در جه ــوم  بحث ــه عل شــده ک
اســالم دچــار انحطــاط شــود، و 
جریــان  وارد  را  ذوقــی  علــوم 
ــه علــوم ذوقــی  اســالمی کــرده. البت
پیــش از او هــم در نــزد عرفــا بــوده 
ولــی او بــه عنــوان حجــت االســالم، 
ــرده. ــالمی ک ــان اس آن را وارد جری
امــا ســهروردی چــه کار کــرده؟ 
ســهروردی یــک نظریــه جدیــد 
معرفت شناســی وارد فلســفه اســالم 
ــه دو بخــش  ــت را ب ــرده. او معرف ک
ــی و  ــم بحث ــه عل ــم را ب ــرده و عل ک
ــت.  ــرده اس ــیم ک ــی تقس ــم ذوق عل
ــه عرضــی.  ــی هســتند ن علــوم، طول
داریــم:  حکمــت  نــوع  دو  مــا 
حکمــت بحثــی کــه مبتنــی بــر 
برهــان و اســتدالل اســت و حکمــت 
ذوقــی کــه آن را تألــه می گویــد. 
ــی  ــت ذوق ــه دارای حکم ــی ک کس

ــد  ــی باش ــت بحث ــه دارای حکم ــی ک ــت. کس ــه اس ــد متأل باش
حکیــم اســت، امــا حکیم متألــه نیســت. یعنــی آنهایی کــه دارای 
ــم  ــن حکی ــن کامل تری ــد. بنابرای ــی هســتند برتر ن حکمــت ذوق
کســی اســت کــه جامــع میــان حکمــت ذوقــی و حکمــت بحثی 
ــه خــودش  ــم ب ــالم ه ــان اس ــون، و در جه ــل افالط ــد، مث باش
ــی  ــت بحث ــت، حکم ــه حکم ــن مرتب ــد. نازل تری ــاره می کن اش
اســت. کســانی ماننــد ارســطو، فارابــی و ابن ســینا حکیــم 

ــد.  ــره ای ندارن ــا از ذوق به ــتند ام ــی هس بحث
ســهروردی نظریــه ای دربــاره ســیر حکمــت ارائــه کــرد کــه مــن 
در اینجــا بــه چنــد نکتــه از آن اشــاره می کنــم. غزالــی فلســفه را 
فقــط یونانــی دانســته و بــه اعتبــار اینکــه فلســفه یونانــی اســت 
ــفه،  ــد فلس ــهروردی می گوی ــی س ــرده، ول ــت ک ــا آن مخالف ب
ــود  ــتان وج ــران باس ــان و ای ــفه در یون ــت؛ فلس ــی نیس یونان
ــد در  ــدان اســت و می گوی ــه حکمــت جاوی ــل ب داشــته. او قائ
ــت و  ــت هس ــوری از حکم ــک ن ــش ی ــم و بی ــانی ک ــر انس ه
خداونــد هــم بخیــل نیســت. اگــر مــا فــرض کنیــم کــه خداونــد 
ایــن نــور حکمــت را فقــط بــه یونــان داده، پــس بخــل ورزیــده. 
لَیــَس َعَلــی الَْغیـْـِب بَِضنِیــٍن، یعنــی خداونــد بخــل نــدارد. پــس 
ــدان  ــه حکمــت جاوی ــد و نظری ــه را باطــل می کن ــن نظری او ای

ــد.  ــرح می کن را مط
ــا روشــی  ــد کــه خــود او فلســفه را ب ــح می کن ــن تصری همچنی
غیــر از روش بحثــی -کــه همــان روش ذوقــی باشــد- آموختــه 
اســت. می گویــد ابتــدا حکمــت مــن از راه بحثــی بــوده و بعــد 
راه دیگــری را در پیــش گرفتــم؛ کــه منظــور او حکمــت ذوقــی 
اســت. یعنــی مــن هــم مثــل افالطــون، حکمــت ذوقــی و بحثــی 
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را جمــع کــرده ام. 
دســتاورد دیگــر او ایــن اســت کــه عرفــا را دارای حکمــت 
ــد و از  ــطو را می بین ــواب، ارس ــد. او در خ ــه می دان ــی و متأل ذوق
ــهل  ــد و ابوس ــد و بایزی ــاره جنی ــو درب ــر ت ــد نظ ــؤال می کن او س
تســتری چیســت؟ ارســطو جــواب می دهــد اینهــا در واقــع حکیــم 
ــی  ــی بزرگ ــن دســتاورد خیل ــی. ای ــینا و فاراب ــه ابن س ــد، ن حقیقی ان
اســت. بنابرایــن عرفــا را دارای حکــم ذوقــی می دانــد، امــا خــود او 
بیــن حکمــت ذوقــی و حکمــت بحثــی جمــع کــرده اســت. عــارف 
ــن  ــرق بی ــتدالل دارد. ف ــه اس ــرای اینک ــت، ب ــم اس ــت، حکی نیس
عــارف و حکیــم ایــن اســت کــه حکیــم حتمــًا بایــد دارای حکمــت 
بحثــی و اســتداللی و برهانــی و منطقــی باشــد ولــی عــارف خــود را 

ــد.  ــی نمی دان ــت بحث ــه حکم ــد ب متعه
ــای  ــه حکم ــه هم ــت ک ــل اس ــهروردی قائ ــائیان، س ــالف مش برخ
ــای  ــاره حکم ــه ای درب ــی نظری ــد. یعن ــه بودن ــقراط متأل ــش از س پی
پیــش از ســقراط ارائــه می دهــد کــه امــروزه تــازه در غــرب توســط 
هایدگــر و نیچــه مطــرح شــده اســت. اگــر شــما کتاب هــای ارســطو 
را دربــاره حکمــای پیــش از ســقراط بخوانیــد می بینیــد کــه ارســطو 
بــا نظــر حقــارت بــه حکمــای پیــش از ســقراط نــگاه کــرده اســت.

ــه در  ــتند ک ــی هس ــد کودکان ــا مانن ــد اینه ــی می گوی ــاًل در جای  مث
تاریکــی تیــری را پرتــاب کردنــد و بــه تصــادف اصابــت کــرد. ایــن 
حــرف، خیلــی زشــت اســت. برعکــس، ســهروردی از آنهــا دفــاع 
ــد  ــد؛ نمی گوی ــی می دان ــفارت اله ــب س ــا را صاح ــد و آنه می کن
پیامبــران! آنهــا را ســفیران الهــی می گویــد و برای شــان شــأن 

ــل اســت.  ــادی قائ زی
همچنیــن اســاس حکمــت اشــراق مبتنــی بــر قاعــده نــور و قاعــده 

ــی از  ــت. یک ــل اس ــز و تمثی رم
ــی  ــن حکمــت ذوق فرق هــای بی
ــت  ــن اس ــی ای ــت بحث و حکم
ــر  ــی ب ــی مبتن کــه حکمــت ذوق
قاعــده نــور و ظهــور اســت، 
در  هــم  و  عرفــان  در  هــم 
حکمــت اشــراق؛ در حالــی کــه 
این طــور  بحثــی  در حکمــت 
نیســت. حکمــت اشــراق مبتنــی 
بــر قاعــده رمــز و تمثیــل اســت. 
حکمــت  در  تمثیــل  و  رمــز 
ــای  ــدارد. حکم ــی ن ــی جای بحث
بحثــی، رمــز و تمثیــل را بــه 
ــل  ــد؛ تأوی ــر تفســیر می کنن ظاه
تمثیــل  و  رمــز  نمی کننــد. 
ــل  ــی اســت. تأوی همیشــه تأویل
جایــی  بحثــی  حکمــت  در 

ــدارد.  ن
ــر  ــراق ب ــت االش ــاس حکم اس
ــزی در  ــن اســت کــه هــر چی ای
ــه  ــم، ملکوتــی دارد و ب ایــن عال
قائل انــد. در  عوالــم مختلــف 
ــه  ــم، طبق ــی، عال ــت بحث حکم
ــی  ــای ذوق ــی حکم ــدارد، ول ن
ــن  ــن ای ــه بی ــتند ک ــل هس قائ
ــل  ــد عق ــد چن ــم و خداون عال
ــم  َ ــا عال ــه اینه ــود دارد، البت وج
نیســتند ولــی در افالطــون و 
ــزی در  ــر چی ــهروردی ه در س
ــوت،  ــم ملک ــم، در عال ــن عال ای
ــث  ــن بح ــی دارد. بنابرای ملکوت
در  دیگــر  عوالــم  دربــاره 
مثــل  اشــراقی  جهان شناســی 
در  اســت  مطــرح  افالطونــی 
ارســطو  فلســفه  در  حالی کــه 
چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. در 
ــم  ــان، عال ــطو، جه ــفه ارس فلس
ــره  ــرزخ و غی ــم ب ــل و عال عق
نــدارد. چنــد افــرادِ عقــول بــرای 
اینکــه ارتبــاط برقــرار باشــد 

ــدند. ــل ش قائ
در جهان شناســی اشــراقی ماننــد 
ــس و  ــه نف ــی، روش تزکی عرفان
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ــه فقــط  ســلوک باطنــی اهمیــت فراوانــی دارد و ن
ــق  ــن و ح ــن الیقی ــر عی ــه ب ــن، بلک ــر علم الیقی ب
الیقیــن هــم تأکیــد می شــود. بنابرایــن وقتــی 
ــد  ــل توحی ــه اه ــی و متأل ــای ذوق ــد حکم می گوی
ــا  ــه آنه ــن نیســت ک ــد منظــورش ای ــی بودن حقیق
ــن - را  ــد - علم الیقی ــه توحی ــد، بلک ــد نبودن موح
ــی  ــن رســاندند، یعن ــن الیقی ــن و عی ــه حــق الیقی ب

ــیدند. ــی رس ــم حقیق ــهود عل ــه ش ب
ــی  ــا غزال حــاال می خواهیــم ببینیــم نســبت اینهــا ب
ــا  ــا و باره ــکاة را باره ــاله مش ــده رس ــت. بن چیس
خوانــده ام و بــرای همیــن دقــت بیشــتری کــردم و 
بــه ایــن نتیجــه رســیدم. در رســاله مشــکاة االنــوار 
بیشــتر اینهــا هســت. منتهــا فــرق آنهــا فــرق یــک 
ــیده  ــی رس ــت. آن یک ــم اس ــک حکی ــارف و ی ع
و بیــان کــرده، و ایــن یکــی اســتداللی گفتــه 
ــان  ــا بره ــفه ت ــا در فلس ــت. م ــان آورده اس و بره
نیاوریــم چیــزی قابــل قبــول نیســت و نمی توانیــم 
فقــط بگوییــم بــا کشــف بــر مــن ثابــت شــده. البته 
ــه  ــی ب ــر کس ــار دارد. ه ــیار اعتب ــم بس ــف ه کش
مقــام کشــف نمی رســد. کشــف مــال اولیــاء الل و 
کســانی اســت کــه بــه درجه قــرب رســیده باشــند؛ 
ــهود،  ــن ش ــت. ای ــالل اس ــی الل ب ــهود ف ــی ش یعن
ــروزه اســتفاده  ــا ام ــه م ــر از شــهودی اســت ک غی
ــالل  ــی، شــهود ب ــم. شــهود و کشــف عرفان می کنی
ــاخه ای از  ــت؛ ش ــی الل اس ــن الل ال ــی الل لِل مِ ف
علــم لدنــی اســت. یعنــی اتصــال پیــدا می شــود و 

ــود. ــی می ش ــات اله ــان، صف ــات انس صف
مســائلی کــه در فلســفه اشــراق هســت در مشــکاة 
ــی  ــم از غزال ــن نمی گوی ــت. م ــم هس ــوار ه االن
گرفتــه یــا نگرفتــه، مــن گــزارش می کنــم و 
قضــاوت را بــا شــما می گــذارم. اوالً، تعریــف 
ــره« در  ــر لغی ــه و مظه ــر لنفس ــه »ظاه ــه ب ــور ک ن
ــور.  ــواع ن ــت. دوم، ان ــراق هس ــفه اش ــاله فلس رس
ــور عارضــی  ــور قائــل اســت: ن ســهروردی ســه ن
ــرای اینکــه در  ــور، عــارض اســت ب ــن ن ــی ای یعن
جســم اســت. جســم ممکــن اســت نــور باشــد و 
ممکــن اســت نباشــد. اگــر از لــوازمِ جســم باشــد 
بایــد همــه اجســام دارای نــور باشــند، نــور ذاتــی 
ــه  ــس ب ــت. نف ــس اس ــور نف ــه ن ــری ک و جوه
ـِـم اســت و  خــودش آگاهــی دارد. انســان هــم عال

ــوار.  ــوم و نوراالن ــم معل ه
هــم  االنــوار  مشــکاة  در  تقســیم بندی  همیــن 
ــزد  ــور ن ــع اول، ن ــد وض ــی می گوی ــت. غزال هس

عــوام اســت کــه نــور حســی اســت. وضــع دوم، نــور 
نــزد خــواص اســت کــه همــان قــوه ادراِک نــور ظاهــر 
ــر از آن،  ــد و باالت ــور را ادراک می کنی ــما ن ــت. ش اس
ادراک عقلــی اســت. نفــس، تعقــل می کنــد. ایــن همان 
ــری  ــور جوه ــهروردی آن را ن ــه س ــت ک ــوری اس ن
ــواص  ــزد اخص الخ ــور ن ــوم، ن ــع س ــد. وض می گوی
ــب  ــن مرات ــت. بنابرای ــوار اس ــور االن ــت و آن، ن اس
ــت.  ــم هس ــا ه ــت در اینج ــا هس ــه در آنج ــوری ک ن
ــم  ــر بخواهی ــد. اگ ــی دارن ــفه اصطالحــات دقیق فالس
ایــن ســه نــوع نــور را از لحــاظ فلســفی بیــان کنیــم، 
ــره اســت.  ــره بغی ــی نفســه لغی ــور ف ــور عارضــی، ن ن
نــور جوهــری، نــور فــی نفســه لنفســه بغیــره -بغیــره 
ــی  ــور ف ــوار، ن ــور االن ــی علــت دارد- اســت. و ن یعن
ــوب  ــیار خ ــن را بس ــت. ای ــه اس ــه بنفس ــه لنفس نفس

ــان کــرده اســت.  بی
ــور عقلــی هفــت فــرق  ــور حســی و ن ــن ن ــی بی غزال
مــی آورد. فخــر رازی در »تفســیر کبیــر« در تفســیر آیــه 
ــور را  ــواع ن ــوار، ان ــد مشــکاة االن ــور، درســت مانن ن
تفســیر و آن را تکمیــل کــرده اســت. غزالــی می گویــد 
ــا  ــی هســت ام ــور حســی و عقل ــن ن ــرق بی ــت ف هف
ــن  ــت. بنابرای ــرق اس ــت ف ــد بیس ــر رازی می گوی فخ
ــی و  ــال غزال ــه امث ــورد توج ــی م ــوع خیل ــن موض ای
فخــر رازی بــود. مثــاًل نــور چشــم، خــودش را ادراک 
ــود را  ــر خ ــود و غی ــل، خ ــور عق ــی ن ــد ول نمی کن
ــک  ــیار نزدی ــیاء بس ــم، اش ــور چش ــد. ن ادراک می کن
ــل دور و  ــرای عق ــی ب ــد ول ــیار دور را نمی بین و بس
ــد ورای  ــور چشــم نمی توان ــدارد. ن ــک وجــود ن نزدی
ــرای  ــد؛ اصــاًل ب ــی عقــل می توان حجــاب را ببینــد ول
ــل  ــه دلی ــن ب ــال م ــدارد. ح ــود ن ــی وج ــل حجاب عق
ــی و  ــور حس ــای ن ــورد تفاوت ه ــت در م ــق وق ضی

ــم.  ــث نمی کن ــتر بح ــی بیش ــور عقل ن
یــک بحــث داریم دربــاره چشــم ظاهر و چشــم باطن. 
ــی  چشــم ظاهــر کــه همیــن چشــم خــود ماســت ول
چشــم باطــن، عالــم غیــب، عالــم ملکــوت و فرشــتگی 
می کنــد.  اثبــات  را  فرشــتگی  عالــم  می بینــد.  را 
ــر دوی  ــد. ه ــه کنی ــا دکارت مقایس ــهروردی را ب س
ــن  ــک تعیّ ــد کــه هــر جســمی ی ــزرگان قائل ان ــن ب ای
دارد و آن را مــود  می گوینــد. ولــی ایــن موضــوع کــه 
جســم بمــا هــو جســم خــودش باعــث تعیـّـن نیســت 
ــرح  ــهروردی مط ــه س ــرده، بلک ــرح نک را دکارت مط
ــا  ــه آنه ــا ســاخته ایم و ب ــرده. اجســام صناعــی را م ک
تعیّــن داده ایــم ولــی در مــورد درخــت چطــور؟ اگــر 
تعیـّـن مــال جســم باشــد بایــد همــه اجســام این گونــه 
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ــم  ملکــوت نســبت می دهــد. ــه عال ــن را ب باشــند. ای
 همچنیــن در مــورد رنــگ و طعــم و بــو -کــه دکارت 

ــی دارد  ــد علل ــد- می گوی ــوبجکتیو می دان ــا را س آنه
کــه مربــوط بــه آنهــا نیســت. 

بحــث دیگــر، رمــز و تمثیــل اســت. غزالــی در فصــل 
ــز و  ــاره رم ــه بحــث درب ــوار ب ــکاة االن ــاله مش دوم رس
ــت  ــی حکم ــت، یعن ــه اس ــرآن پرداخت ــل در ق تمثی
یونانــی را حکمــت قرآنــی کــرده اســت. بــرای او هــم 
حکمــت قرآنــی، حکمــت اســت. یعنــی بیــن حکمــت 
برهــان و قــرآن جمــع کــرده اســت. در ایــن فصــل او 
ــه و اصطالحــات  ــه رمــز و تمثیــل در قــرآن پرداخت ب
ــجره  ــاح، ش ــه، مصب ــکاة، زجاج ــد مش ــور مانن ــه ن آی
ــون روح  ــانی چ ــس انس ــب نف ــا مرات ــت را ب و زِی
ــری و  ــی، روح فک ــی، روح عقل ــاس، روح خیال حس
ــاط داده اســت و بســیاری از  ــوی ارتب روح قدســی نب
اصطالحــات قرآنــی مثــل طــور، وادی ایمــن، َجــزوه، 
ــوح  ــن، ل ــع نعلی ــدس، خل ــهاب، وادی مق ــس، ش َقبَ
محفــوظ، قلــم، رِقِّ منشــور و غیــره را از لحــاظ 
تمثیلــی بیــان کــرده اســت. رمــز و تمثیــل در حکمــت 

ــم اســت.  ــم بســیار مه االشــراق ســهروردی ه
ــد از  ــه ســهروردی بع ــن اســت ک خالصــه بحــث ای
حملــه غزالــی بــه فلســفه، یــک نظام فلســفی تأســیس 
ــی  ــران غزال کــرد و فلســفه را نجــات داد. چــرا در ای
آنچنــان موفــق نبــوده؟ بــرای اینکــه پنجــاه ســال بعــد 

ــام  ــک نظ ــد و ی ــل ســهروردی آم از او، کســی مث
فلســفی تأســیس کــرد کــه تمــام نــکات مثبــت او 
را گرفــت و تمــام نــکات منفــی را رد کــرد. غزالــی 
منکــر علــم بحثــی و فلســفه بــود و فقــط منطــق را 
قبــول داشــت. بــا تأســیس فلســفه اشــراق، فلســفه 
توانســت بــه حیــات خــودش ادامــه دهــد. درســت 
ــا پاســخ  ــر پاســخ داد، ام ــه خواجــه نصی اســت ک

ــه  ــود کــه ب او متوجــه شهرســتانی و فخــر رازی ب
فلســفه مشــاء حملــه کــرده بودنــد. فلســفه اشــراق 
اصــاًل مــورد حملــه نبــود. چــرا؟ بــرای اینکــه آنهــا 
بــه نــور توجــه داشــتند. جالــب اســت کــه کســانی 
ماننــد فخــر رازی و شهرســتانی متعــرض حکمــت 
ــه فلســفه  اشــراق نشــدند. اشــکاالت آنهــا فقــط ب
ــینا  ــه ابن س ــط متوج ــا فق ــالت آنه ــاء و حم مش

بــود.
نکتــه دیگــر این کــه فخــر رازی و ســهروردی 
هم شــاگردی بودنــد. گفتــه شــده اســت کــه 
ــاب  ــر رازی کت ــهروردی، فخ ــهادت س ــس از ش پ
حکمــت اشــراق را دیــده، آن را بوســیده، بــر ســر 

ــده.  ــاری ش ــمان او ج ــک از چش ــاده و اش نه
والسالم علیکم و رحمة الل
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ــرو  ــث. پی ــل بح ــراغ اص ــروم س ــه ب بی مقدم
فرمایشــات اســتاد عزیــزم، آقــای دکتــر اعوانــی، 
کــه از حکمــت بحثــی و حکمــت ذوقــی ســخن 
ــور  ــان را این ط ــث ایش ــه بح ــن ادام ــد، م گفتن

ــه: ــرم ک ــی می گی پ
شــیخ اشــراق در کتــاب »مطارحــات« در فصلــی 
کــه بــا عنــوان »ســلوک حکمــای متألــه« ترتیــب 
ــه یــک توصیــف دقیــق و روشــن  داده، مــا را ب
ــت  ــود هدای ــی خ ــی و تاریخ ــه تمثیل از تبارنام
می کنــد. ایــن تبارنامــه، بســیار دقیــق و روشــن 

دکتر زهرا زارع
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

خانم دکتر زارع:
 خیلــی خیلــی سپاســگزارم. عــرض ســالم 
محضــر  دارم  فروتنــی  و  احتــرام  و  ادب  و 
شــریف همــه عزیــزان، بزرگــواران و ســروران، 
و  اشراق دوســتان  ارزشــمندم،  اســاتید 
ــان  ــپاس و امتن ــال س ــهروردی پژوهان؛ و کم س
دارم از ســرکار خانــم دکتــر اعوانــی عزیــز کــه 
ــد  ــال دادن ــن مج ــده کمتری ــن بن ــه ای ــروز ب ام
ــزان و  ــت عزی ــه  خدم ــد دقیق ــرای اینکــه  چن ب
ســرورانم درس پــس بدهــم. اجــازه بدهیــد کــه 

شخصیت های سهروردی در آثارش
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ــده  ــن ش ــی تدوی ــرقی و غرب ــب ش در دو جان
ــی  اســت. او در تبییــن شاخه گســتره شــجره ازل
حکمــت از خمیــره مقدســه ای ســخن گفتــه کــه 
در جانــب شــرقی یــا ایرانــی و در جانــب غربــی 
ــت.  ــیده اس ــراق رس ــیخ اش ــه ش ــی ب ــا یونان ی
در جانــب شــرقی، آغازگــر ایــن سلســله و 
نســب نامه، کیومــرث اســت. ســهروردی تأکیــد 

ــن«  ــام »مالک الطی ــا ن ــه او را ب دارد ک
قلمــداد کنــد کــه ترجمــه و برگردانی 
از واژه »ِگلشــاه« در متــون پهلــوی 
اســت. ســپس ذریــه او را بــا عنــوان 
ــا  ــدون« و از کیخســرو ب ــک افری »مل
عنــوان »ملــک ظافــر« نقــل می کنــد.

مــن بــه جهــت اینکــه از زمانــم 
عــدول نکنــم از جزئیــات شــخصیت 
ایــن افــراد گــذر می کنــم. فقــط 
ــه  ــر س ــه ه ــم ک ــرض کن ــد ع بای
ــر  ــی از منظ ــهریاران روحان ــن ش ای
شــیخ اشــراق تجلــی تــام فرهمنــدی، 
و  هســتند  روشن شــدگی  و  نــور 
ایــن بــرای شــیخ اشــراق بســیار 
اهمیــت دارد. بایــد بــه ایــن امــر 
توجــه کنیــم کــه ســاحت اســاطیری 
و حماســی ایــن شــهریاران روحانــی 
ــا  ــهروردی ب ــور س ــام نورمح در نظ
ــده  ــراقی فهمی ــی اش ــک دگردیس ی
ــل  ــیر و تأوی ــورد تفس ــود و م می ش

باطنــی قــرار می گیــرد.
نکتــه ظریفــی کــه الزم اســت در 
چینــش ایــن اعــالم اســاطیری -کــه 
ــد دارد-  ــا تأکی ــر آنه ــهروردی ب س
اشــاره کنــم ایــن اســت کــه اگرچــه 
ایرانــی  ســنت  بــر  ســهروردی 
دیگــر  از  و  دارد  کامــل  اشــراف 
بــزرگان پارســی مثــل زرتشــت، 

ــتم  ــل زال و رس ــی مث ــان ایران ــاس و پهلوان دام
ــا  ــرده، ام ــاد ک ــارش ی ــر آث ــفندیار در دیگ و اس
ــهریاران  ــش ش ــن چین ــر ای ــی ب ــد خاص تأکی
ــه  ــه وجه ــه نظــر می رســد ک ــی دارد و ب روحان
شــهریاری ایــن افــراد بــرای ســهروردی بســیار 
ــرو  ــراد، کیخس ــن اف ــان ای ــت دارد. در می اهمی
بــرای شــیخ اشــراق از اهمیــت بســیار ویــژه ای 

برخــوردار اســت؛ آن چنــان کــه حکمــت شــرقی 
و ایرانــی را از نــام کیخســرو وام می گیــرد و 
ــره  ــره را خمی ــن خمی ــروانیان و ای ــا را خس آنه

ــت.  ــام داده اس ــروانی ن خس
ــراق  ــیخ اش ــاالت ش ــر رس ــه دیگ ــه ب ــا توج ب
ازجملــه رســاله »الــواح العمادیــه« و رســاله 
ــه رســاله های شــهریاری و تعلیمــی  »پرتونامه«ک
ــن  ــتند و او در ای ــراق هس ــیخ اش ش
ــم  ــه رس ــرده ک ــالش ک ــاالت ت رس
و مــرام و شــیوه شــهریاری را بــه 
پادشــاهان یــاد بدهــد، بــه نظــر 
ــک  ــر ی ــهروردی ب ــه س ــد ک می رس
محــور و نقطــه کانونــی متمرکــز  
اســت و آنچــه از ایــن کتاب هــا 
برمی آیــد مقولــه »نــور فــّره« یــا 
»خــوّره کیانــی« یــا »خوئَرنـَـه« اســت 
ــر آن  ــه جــا ب ــه ســهروردی جــا ب ک
ــژه، کیخســرو  ــد و به وی ــد می کن تأکی
اختصاصاتــی  چنیــن  دارای  را 

نــد. می دا
»الــواح  رســاله  در  ســهروردی   
العمادیــه« تشــریح می کنــد کــه وقتــی 
نفــس مطهــر می شــود و بــه نــور حق 
مســتنیر می شــود، در آن، »ســکینه 
ــر ایــن واژه تأکیــد  قدســی« - مــن ب
دارم؛ بــه ایــن جهــت کــه ادامــه 
مباحــث مــن حــول ایــن محــور 
خواهــد بــود- حاصــل می شــود. 
فــردی کــه صاحــب ســکینه اســت و 
بــه تعبیــر ایرانیــان باســتان، از خــوّره 
کیانــی برخــوردار اســت، یــارای 
ــدا  ــوس پی ــام و نف ــرف در اجس تص
می کنــد. شــیخ اشــراق در رســاله 
»پرتونامــه« هــم همیــن بحــث را بــه 
طــور مبســوطی گــزارش کــرده کــه 
ــد  ــزان عالقمن ــم و عزی ــذر می کن ــن از آن گ م
ــن  ــم. بنابرای ــاع می ده ــاب ارج ــن کت ــه ای را ب
مهم تریــن نکتــه ای کــه ســهروردی بــر آن تأکیــد 
دارد همیــن فرهمنــدی و خــّره کیانــی اســت کــه 

ــت.  ــاّم آن اس ــی ت ــرو تجل کیخس
ــهروردی در  ــه س ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
ــام را  ــه مق ــات س ــاله مطارح ــد رس ــین بن واپس
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در تبییــن فــّره بــرای مــا شــرح مــی دهــد کــه 
ــام اول را  ــت. او مق ــه اس ــب توج ــیار جال بس
ــه  ــت ک ــی اس ــر کس ــد. می ــر می دان ــام می مق
ــر  ــه تعبی ــا ب ــت، ی ــی اس ــّره پهلوان ــب ف صاح
شــیخ اشــراق، انــوار جــالل را دریافــت کــرده، 
ــوار  ــم ان ــراقی تر بگویی ــم اش ــر بخواهی ــا اگ ی
قهــر را در خــودش متجلــی کــرده اســت. 
ــر  ــر از منظ ــت. پی ــر اس ــام پی ــام دوم، مق مق
شــیخ اشــراق کســی اســت کــه صاحــب 
ــومین،  ــت. و س ــت اس ــی و حکم ــّره فرزانگ ف
برتریــن و واالتریــن مقــام از آن خســروانی 
ــیده اند.  ــهریاری رس ــام ش ــه مق ــه ب ــت ک اس
ایــن کمــاالت  شــهریار، جامــع هــر دوی 
اســت؛ یعنــی انــوار مهــر و قهــر، انــوار جمــال 
ــی در  ــّره فرزانگ ــی و ف ــّره پهلوان ــالل، ف و ج
او جمــع شــده اســت. شــیخ اشــراق کیخســرو 
ــن  ــر ای ــد و ب ــهریار می دان ــالی ش ــل اع را َمثَ

ــد دارد. ــیار تأکی بس
هانــری کربــن بــا دقــت بســیاری کــه در 
و  ســکینه  نیکویــی  بــه  دارد  مطالعــات ش 
ــب  ــه جان ــد ک ــی می دان ــه را تکیه گاه خوئرن
ــیخ  ــر ش ــت را از منظ ــی حکم ــرقی و غرب ش
اشــراق بــه هــم پیونــد داده. مــا معتقدیــم 
نقطــه ثقــل مباحــث ایــن تبارنامــه –کــه یــک 
ــن  ــت- همی ــی اس ــی و تاریخ ــه تمثیل تبارنام
موضــوع خوئرنــه یــا بــه تعبیــر دقیق تــر، نــور 
خوئرنــه، و نــور ســکینه اســت. اگــر بخواهیــم 
ــبیه  ــبیحی تش ــه تس ــل ب ــراد را در َمثَ ــن اف ای
ــراد و  ــن اف ــد ای ــه می توان ــی ک ــم، آن نخ کنی
ــن  ــد همی ــم متصــل کن ــه ه ــره را ب ــن زنجی ای
مقولــه نــور خوئرنــه و ســکینه در ســنت ایــران 
باســتان اســت کــه در نظــرگاه اشــراقیان بســیار 
مهــم اســت. البتــه ایــن مفهــوم بــا مفهــوم نــور 
ــت  ــر اس ــالمی متناظ ــان اس ــدی در عرف محم
ــم  ــه آن خواه ــم ب ــه عرایض ــن در ادام ــه م ک

ــت. پرداخ
بعــد از کیخســرو، عرفــای 
ــد  ــرار می گیرن ــرقی ق ش
بــه جهــت  مــا  کــه 
و  مشــی  این کــه 
ــیار  ــا بس ــش آنه من
به کیخســرو شــبیه 
را  آنهــا  اســت 

عرفــای خســروانی نامیدیــم. ایــن 
ــد از  ــروانی عبارت ان ــای خس عرف

بایزیــد بســطامی، حــالج، ابوالعبــاس 
قصــاب آملــی، و ســرانجام ابوالحســن 

خرقانــی. البتــه می شــود رشــته دیگــری 
ــری  ــخاص دیگ ــرد. اش ــیم ک ــم ترس را ه

ــارش از  ــراق در آث ــیخ اش ــتند. ش ــم هس ه
بیســت و چنــد صوفــی یــاد کــرده امــا در اینجا 
فقــط بــه ایــن اشــخاص اکتفــا می کنــد. آنچــه 
ــای  ــراد را عرف ــن اف ــا ای ــده م ــث ش ــه باع ک
خســروانی قلمــداد کنیــم ایــن اســت کــه 
همــان مشــی و مــرام خســروانی کــه از جملــه 
ــه  ــت، ب ــتیزی اس ــی و اهریمن س ــا دیوکش آنه
تعبیــر هانــری کربــن، در اینجــا بــا تغییــر 
ماهیــت از آن وجهــه شــهریاری و شهســواری 
ــه فتــوت و جوانمــردی بــدل  ــد نظامــی ب و بُع
ــا  ــهروردی از آنه ــه س ــرادی ک ــه اف ــده. هم ش
و  فتــوت  عرصــه  ســرآمدان  می کنــد  یــاد 

ــتند.  ــردی هس جوانم
ــه  ــدی ک ــه فرهمن ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
ــم و  ــراغ داری ــتان س ــران باس ــنت ای ــا در س م
ــاب کیخســرو اذعــان  شــیخ اشــراق آن را در ب
می کنــد اینجــا در قالــب مفهــوم پیشــوای 
ــودش  ــد و خ ــدا می کن ــاره رخ پی ــوی دوب معن
را نشــان می دهــد؛ کمــا اینکــه در رســاله »فــي 
حالــة الطفولیــة« شــیخ اشــراق، بایزیــد بســطامی 
ــره  ــد و از ک ــی می کن ــت معرف را صاحــب دول
ــک  ــر ی ــه ه ــی ک ــاهان مختلف ــن و پادش زمی
ــد  ــت می کن ــد صحب ــت می کنن ــوی مملک دع
ــن  ــک از ای ــد: »هــر ی ــه می گوی و بعــد در ادام
پادشــاهان دعــوی مملکــت دارنــد امــا اگــر بــر 
ــوی  ــه از دع ــا ک ــوند حّق ــف ش ــت واق حقیق
خــود شــرم دارنــد؛ ایــن دولــت، ابویزیــد 
ــا  ــن از آنه ــه م ــری ک ــن دیگ ــت«. و قرای یاف
ــم ایــن نکتــه را  گــذر می کنــم. امــا الزم می دان
هــم ذکــر کنــم کــه در ســایر اشــخاصی کــه در 
ــن پیشــوایی  ــد، ای ــرار می گیرن ــه ق ــن تبارنام ای
ــر خــود شــیخ اشــراق در  ــه تعبی ــا ب ــوی ی معن
ــب«  ــوم »قط ــراق، مفه ــت االش ــه حکم مقدم
ــاس  ــه ابوالعب ــا اینک ــاًل روشــن اســت. کم کام
ــف  ــدی در کش ــر میب ــه تعبی ــی ب ــاب آمل قص
ــه  ــی ب ــات، پیک ــش از وف ــرار، ده روز پی االس
ــی  ــن خرقان ــه ابوالحس ــتد و ب ــان می فرس خرق
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پیغــام می دهــد کــه َعَلــم و طبــل والیــت را بــه 
اذن الل تعالــی بــه ســمت تــو فرســتادیم و اهــل 

ــو ســپردیم. ــه ت ــن را ب زمی
ــوی  ــب معن ــره و نس ــی زنجی ــب غرب ــا جان ام
کــه شــیخ اشــراق از آن یــاد می کنــد و آن 
را گــزارش می کنــد از هرمــِس واردالحکمــا 
ــه  آغــاز می شــود و بعــد از شــاگرد هرمــس، ب
ــس  ــه اِنبازقول ــد، ب ــد و بع ــورس می رس فیثاغ
ــن فالســفه  ــه ای ــان هم ــا در می ــون. ام و افالط
و  هســتند  شــهره  یونــان  در  کــه  بزرگــی 
ــژه ای دارد،  ــت وی ــا عنای ــه آنه ــهروردی ب س
شــیفتگی خاصی نســبت بــه فیثاغــورس در آراء 
ــی  ــن در ط ــود و ای ــده می ش ــراق دی ــیخ اش ش
تحقیــق بــرای مــا ســؤال بود کــه چگونه اســت 
که شــیخ اشــراق بــر این شــخصیت تأکیــد دارد 
ــد  ــوری می نام ــره فیثاغ ــره را خمی ــن خمی و ای

ــی.  ــره افالطون ــاًل- خمی ــه –مث و ن

ــه  ــاند ک ــا رس ــه اینج ــا را ب ــا، م ــتجوی م جس
ــورس،  ــر فیثاغ ــی ب ــم مغان ــکار تعالی ــر آش تأثی
امــری اســت کــه در صحــت آن تردیــدی 
احیاگــر  را  خــود  اشــراق،  شــیخ  نیســت. 
مغانــی  باســتان و حکمــت  ایــران  تعالیــم 
کــردم  عــرض  کــه  همان طــور  و  می دانــد 
ــژه در شــخصیت  ــه وی ــن تأثیرگــذاری، ب در ای
ــان  ــه مورخ ــت و هم ــکی نیس ــورس، ش فیثاغ
فلســفه یونــان، مورخــان باســتانی، اندیشــمندان 
شــرقی و غربــی آن را ذکــر کرده انــد. مــن 
ــت  ــه جه ــگران ب ــن پژوهش ــام ای ــردن ن از ب
ضیــق وقــت گــذر می کنــم و دوســتان را 
ــه  ــن اینک ــد از ای ــاالل بع ــم ان ش ــوت می کن دع
ایــن کار تدویــن شــد آن را مطالعــه کننــد. 
ــر  ــف ب ــا ُول ــل مارین ــگرانی مث ــی پژوهش حت
تأثیــر آییــن ُزروانــی بــر فِِرکیــِدس ســوری کــه 
ــد و  ــد کرده ان ــت تأکی ــورس اس ــتاد فیثاغ اس
ایــن موضوعــی اســت کــه مــورد اتفــاق همــه 

ــانی  ــالمی، کس ــان اس ــت. مورخ ــان اس محقق
مثــل ابــن فاتــک، ابــن ابــی اصیبعــه و دیگــران 
ــد  ــزارش کرده ان ــذاری را گ ــن تأثیرگ ــم ای ه
ــا  ــراق ب ــیخ اش ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ و ب
فراســت و هوشــمندی تمــام و بــا درک قرابتــی 
ــاع او  ــوری و اتب ــای فیثاغ ــان آموزه ه ــه می ک
ــره را  ــن خمی ــت، ای ــی هس ــت مغان ــا حکم ب

ــت. ــده اس ــوری نامی ــره فیاغ خمی

از دو  تبارنامــه، ســهروردی  ایــن  ادامــه  در 
ــم  ــی اخمی ــد: اخ ــاد می  کن ــالمی ی ــارف اس ع
)کــه جوانمــرد شــهر اخمیــم مصــر مــد نظــر او 
اســت( یعنــی ذوالنــون مصــری و دوم، ابوســهل 
ــاد  ــوان ســیّار تســتر ی ــا عن تُســتَری کــه از او ب
ــه  ــن اســت ک ــب توجــه ای ــه جال ــد. نکت می کن
هــر دوی ایــن اشــخاص، کســانی هســتند کــه 
در طــرح مبانــی والیــت و بــه ویــژه نــور 
ــون مصــری را  محمــدی پیشــرو هســتند. ذوالن
ــور  ــا این ط ــرای م ــدالل انصــاری ب ــه عب خواج
ــت  ــی اس ــین کس ــه »پیش ــد ک ــف می کن توصی
و  قرایــن  آورد«.  عبــارت  در  اشــارت  کــه 
مســتنداتی از ذوالنــون مصــری در دســت اســت 
کــه نشــان گر ایــن اســت کــه ســخنان ذوالنــون 
ــه ای  ــد و مقدم ــک تمهی ــم ی ــری در حک مص
هســتند بــرای تبییــن ایــن اصــل. شــاید علــت 
ارادت تــام و تمــام ابن عربــی بــه ذوالنــون 
مصــری همیــن مقولــه بــوده اســت کــه کتابــی 
در شــأن و در منقبــت او می نویســد و بســیار از 
ــع  ــد. در واق ــاد می کن ــرام ی ــرام و احت ــه اک او ب
ایــن مســتندات، مباحثــی هســتند کــه رویکــرد 
آنهــا بیشــتر بحثــی اســت. قرایــن و مســتنداتی 
ــر اینکــه ســهل  ــی ب ــم مبن هــم در دســت داری
تســتری جــزء نخســتین پیشــگامانی اســت کــه 
ســعی کــرده مقولــه نــور محمــدی و والیــت را 
در یــک شــاکله کالمــی و بحثــی مطــرح کنــد؛ 
ــی  ــف« دیلم ــف األل ــاب »عط ــه درکت از جمل
ــت.  ــده اس ــر ش ــًا ذک ــأله صراحت ــن مس ــه ای ک
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در تفســیر قــرآن تســتری الــی مــا شــاء الل 
ــد  ــت. بع ــده اس ــث آم ــن مبح ــای ای نمونه ه
ــه  ــروان او- و ب ــالمیه -پی ــتری، س ــهل تس از س
ویــژه ابوطالــب مّکــی و کتــاب »قــوت القلــوب« 
ــده،  ــاب را دی ــن کت ــراق ای ــیخ اش ــه ش او -ک
بــه او اســتناد می کنــد و نظــر خاصــی بــه 
ــد  ــه را م ــن مقول ــی ای ــاب دارد- همگ ــن کت ای
ــر  ــه تعبی ــه ب ــان کالم اینک ــته اند. ج ــر داش نظ
ــه  ــور محمدی ــا ن ــتین ی ــور نخس ــینیون، ن ماس
مفهومــی اســت کــه متناظــر بــا واژه ســکینه یــا 
َشــخینا در ســنت یهــود اســت و کلمــه ای الهــی 
ــاء  ــر انبی اســت کــه در صورت هــای مختلفــی ب
و اولیــای خداونــد متجلــی شــده و عرفــای 
فیثاغــوری تــالش کردنــد کــه ایــن مقولــه 
ــاکله  ــک ش ــد و در ی عرفانــی را برهانــی کنن

ــد.  ــت کنن ــی از آن صحب ــی و برهان عقالن

بــاب  در  دارم  تمایــل  عرایضــم  پایــان  در 
ــرح  ــار ط ــه اولین ب ــم ک ــت کن ــه ای صحب فرضی
شــد. البتــه رادکه پیــش از ایــن، قراینــی را طرح 
ــش  ــن پژوه ــا در ای ــا م ــرده؛ منته ک
ســعی کردیــم زوایــای آن 
بحــث  بیشــتر  را 
ســهروردی  کنیــم. 
کتــاب  پایــان  در 
مطارحــات قراینــی 
ــه  ــه ب ــد ک می ده
مضمــر  طــور 

ــر گــروه خاصــی  اشــاراتی دارد ب
ــد. او  ــخن گفتن ــت س ــه از والی ک

ــه  ــه ب ــد ک ــخن می گوی ــی س از قوم
تعبیــر خــود شــیخ اشــراق، خســروانی 

ــا  ــتند ام هس
ــزوج  ــا مم ــا آراء آنه ــوری ب ــره فیثاغ خمی

ــه  ــد ک ــه می ده ــد ادام ــت و بع ــده اس ش
اینهــا را در دواویــن قاّصــه می شــود یافــت. 
ــق  ــن تحقی ــا در ای ــرای م ــه ب ــدی ک ــه کلی کلم
ــود کــه ایــن حکمــای  ــود ایــن ب بســیار مهــم ب
خســروانی شــرقی کــه خمیــره آنهــا بــا خمیــره 
ــه  ــه کلم ــن ب ــت قائلی ــزوج اس ــوری مم فیثاغ
ــا جســتجوی  ــه م ــد ک ــث ش ــن باع ــتند. ای هس
بیشــتری کنیــم و حاصــل مطالعــه مــا ایــن بــود 
ــب شــرقی در ســده ســوم و  کــه حکمــای جان
چهــارم هجــری -کــه آنهــا را در تاریــخ تصوف، 
ــه  ــا حکیمی ــرق ی ــای مش ــوان حکم ــت عن تح
می شناســیم- می تواننــد راه را بــه مــا نشــان 
ــات باشــند. ــر مطالع ــا آغازگ ــرای م ــد و ب بدهن

شــوربختانه مــا در بــاب حکمــای مشــرق 
اطالعــات بســیار کمــی داریــم امــا خوشــبختانه 
ــام و  ــده ت ــه نماین ــذی ک ــم تِرم ــاب حکی در ب
ــت  ــی اس ــری و عرفان ــان فک ــن جری ــام ای تم
آثــار بســیار خوبــی در دســت هســت، از جملــه 
ــر  ــن اث ــه دقیق تری ــاء« ک ــم االولی ــاله »خت رس
و تصنیــف حکیــم ترمــذی اســت. گذشــته 
بــه رســاالت حکیــم  بــا توجــه  اینکــه  از 
ــات  ــار و تصنیف ــا آث ــا را ب ــا آنه ــه م ــذی ک ترم
ــر دو  ــه ه ــم و اینک ــاس کردی ــراق قی ــیخ اش ش
خمیــره فیثاغــوری و خســروانی در آراء حکیــم 
ترمــذی کامــاًل مشــهود، روشــن و واضــح بــود، 
ــرای  ــق ب ــن تحقی ــی کــه در ای ــن دریافت مهم تری
مــا حاصــل شــد ایــن بــود کــه ســاختار فکــری 
ــه  ــک مقول ــر ی ــذی ب ــم ترم والیت محــور حکی
بســیار جــدی اســتوار اســت و آن، ســکینه 
ــذی یکــی  ــم ترم اســت. ســکینه از منظــر حکی
از بنیادی تریــن اختصاصــات ولــی -یــا بــه 
ــی رود.  ــه شــمار م ــر خــود او، محــّدث- ب تعبی
نــوع تعریفــی کــه حکیــم ترمــذی از ســکینه بــه 
دســت می دهــد بســیار نزدیــک اســت بــه آنچــه 
ــراق،  ــیخ اش ــرده. ش ــان ک ــراق بی ــیخ اش ــه ش ک
خوئرنــه یــا فــّره را یــک فــروغ قدســی می دانــد 
ــم  ــار حکی ــن تعریــف را در آث ــًا همی ــا دقیق و م



77

ــکینه را  ــه س ــم ک ــذی می بینی ترم
یــک فــروغ الهــی و قدســی تعریــف 
قرآنــی  مفهــوم  بــا  را  آن  و  کــرده 
ــی  ــم متناظــر دانســته. عزیزان ســلطان ه
ــتند  ــنا هس ــوی آش ــات پهل ــا ادبی ــه ب ک
ــه مفهــوم  ــد ک ــن می دانن ــش از م ــر و بی بهت
خوئرنــه و فــّره کیانــی دقیقــًا بــا مفهــوم ســکینه 

ــبت دارد. مناس
ــا و  ــن مدع ــر ای ــا ب ــر م ــواه دیگ گ
چیــزی کــه ایــن فرضیــه را تقویــت 
ــم  ــا »خت ــن اســت کــه م ــد ای می کن
بــا  االولیــاء« حکیــم ترمــذی را 
در  مهم تریــن رســاله ســهروردی 
ــر  ــاب ســکینه یعنــی رســاله »صفی ب
ســیمرغ« قیــاس کردیــم. آنچــه کــه 
خیلــی جالــب بــه نظــر می آیــد ایــن 
اســت کــه شــیخ اشــراق دقیقــًا ســیر 
بحــث اش را مطابــق بــا ســیر بحــث 
حکیــم ترمــذی انتخــاب کــرده. 
ــاء«  ــم االولی ــم ترمــذی در »خت حکی
ــد  ــاز کن ــث را آغ ــه بح ــرای اینک ب
ــَزَل  ــِذی أَن َّ ــَو ال ــریفه »ُه ــه ش از آی
ــِکینََة فـِـی ُقُلــوِب الُْمْؤمِنِیــَن« مدد  الَسّ
می گیــرد. او بــر اِخبــار از خواطــر و 
ــب  ــزد صاح ــات ن ــر مغیّب ــالع ب اط
ــوم  ــد، مفه ــخن می گوی ــکینه س س
پیــش می کشــد و آن  را  فراســت 
ــب  ــزد صاح ــکینه ن ــی از س را بخش
ســکینه می دانــد، بــر حدیث شــریف 
نبــوی »اِتَُّقــوا َفراَســَة الُْمْؤمـِـَن« داللت 
ــول  ــج حص ــد و آن را از نتای می کن
ســکینه می دانــد و ســپس لســان 
ــوی،  ــث نب ــر حدی ــه تعبی ــر را ب ُعَم
ــد و  ــی می دان ــکینه اله ــداق س مص
ــل  ــام اه ــا مق ــان، ســکینه را ب در پای
نکتــه  می دانــد.  مرتبــط  محبــت 

ــن  ــم همی ــهروردی ه ــه س ــه اینک ــب توج جال
ســیر بحــث را دقیقــًا بــا همیــن عناویــن پیــش 
ــن  ــت تبیی ــا فراس ــث را ب ــن بح ــد و ای می کش

می کنــد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد عــرض کنــم این اســت 
کــه مطالعــه مــا نشــان می دهــد تــا پیش از شــیخ 

ــتینه های  ــون و دس ــک از مت ــچ ی اشــراق، در هی
ــا،  ــدازه از غن ــن ان ــان و دیگــر حکمــا، ای صوفی
فراوانــی و پربســامدی واژه ســکینه وجــود ندارد 
و فقــط امــام محمــد غزالــی در کتــاب »احیــاء« 
اشــاره بســیار کوتاهــی دارد و بســیار بــه اجمــال 
ایــن بحــث را برگــزار می کنــد و شــرح و 

توضیــح چندانــی بــر ایــن موضــوع نــدارد.
همــه ایــن قرایــن مــا را بــه ایــن 
ســمت و ســو پیــش می بــرد کــه 
حکیــم ترمــذی و حکمــای مشــرقی را 
َمثَــل اعــالی فرازهــای پایانــی کتــاب 
اینکــه  بدانیــم. ضمــن  »المشــارع« 
ــری  ــوب«، هجوی ــف المحج در »کش
ــد کــه تصنیفــات  ــان می کن ــوی بی غزن
ــه  ــذی و از جمل ــم ترم ــمار حکی پرش
ــاء« در قــرن پنــج  کتــاب »ختــم االولی
و شــش در میــان اهــل عالــم پراکنــده 
بــوده و اســتنادات بســیار زیــادی 
وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه بزرگانــی 
مثــل ُســَلمی، قَشــیری، ابن عربــی، 
ابوالحســن شــاذلی و دیگــران، همگــی 
بــر آراء و آثــار حکیــم ترمذی اشــراف 
در  او  تصنیفــات  و  آثــار  داشــتند؛ 
ــا  ــوده و آنه ــن بزرگــواران ب دســت ای
ــه  ــتند. ب ــرام می نگریس ــده اک ــا دی را ب
ــه واســطه ای  ــن حلق نظــر می رســد ای
کــه ســهروردی بــه طــور مضمــر از آن 
ــن شــخصیت  ــا ای ــد ب ــت می کن صحب
ایــن  البتــه  باشــد.  تطبیــق  قابــل 
ــری  ــر هان ــه تعبی ــت. ب ــاز راه اس آغ
ــرح  ــیر، ط ــق و مس ــن طری ــن ای کرب
ــه  ــت و از هم ــر اس ــه عم ــم هم عظی
ســهروردی پژوهان  و  پژوهشــگران 
ــاء  ــه ان ش ــم ک ــوت می کن ــز دع عزی
الل بــا پژوهش هــای ارزنــده خــود 

ایــن راهــی کــه آغــاز کردیــم 
ــانند.  ــام برس ــه انج را ب

ــه  ــگزارم از اینک سپاس
ــد.. توجــه کردی

 ممنونم.
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بسم الل الرحمن الرحیم. 
عــرض ســالم و ادب و احتــرام دارم محضــر 
ســروران ارجمند و بســیار سپاســگزارم از حســن 
نیــت اولیــای محتــرم مؤسســه کــه ایــن فرصــت 
را در اختیــار بنــده قــرار دادنــد تــا چنــد کلمــه  از 
آموخته هــای خــود در حــوزه منطــق ســهروردی 

را بــه محضــر حضــار محتــرم عرضــه کنــم.
سهروردی یک نابغه جوان

همــه متفق ایــم کــه ســهروردی یــک نابغــه 
ــک  ــا در ســوگ ی ــن روزه ــا ای ــود و م جــوان ب
ــز  ــرزمین گهرخی ــن س ــر از ای ــه جــوان دیگ نابغ
ــه  ــم ک ــبت مایل ــن مناس ــه ای ــن ب ــته ایم. م نشس
ــی را  ــم میرزاخان ــادروان مری ــره ش ــاد و خاط ی
هــم گرامــی بــدارم. ایشــان یکــی از اندیشــمندان 
ــر  ــم عم ــه رغ ــه ب ــاخصی اســت ک ــزرگ و ش ب
کوتــاه، ثمــرات بزرگــی در ایــن زندگــی دنیــوی 

ــرد.  ــش و اندیشــه عرضــه ک ــان دان ــه جه ب
نکتــه اصلــی  کــه اســتاد بزرگــوار جنــاب آقــای 

منطق سهروردی
  

 دکتر مهدی عظیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ــان  ــد و ارزشمندش ــی در ســخنرانی مفی ــر اعوان دکت
بــه آن اشــاره فرمودنــد عبــارت بــود از طــرح 
مســأله وام داری ســهروردی بــه غزالــی. مــن خیلــی 
ــن  ــرای م ــث را ب ــه بح ــه زمین ــدم ک ــحال ش خوش
ــم از وام داری  ــم بتوان ــن ه ــه م ــد ک ــم کردن فراه
ســهروردی بــه بــزرگ دیگــری، یعنــی بــه ابن ســینا، 
ــت  ــدوارم وق ــم. امی ــق ســخن بگوی ــرو منط در قلم
بــه مــن اجــازه دهــد کــه تمــام بحثــم را ارائــه کنــم.

جملــه معروفــی از نیوتــون هســت کــه گفــت اگــر 
مــن افــق دورتــری را دیــده ام بــه خاطــر ایــن اســت 
ــه  ــن کل قص ــتاده ام. ای ــی ایس ــانه غوالن ــر ش ــه ب ک
تاریــخ علــم، تاریــخ فلســفه و تاریــخ اندیشــه اســت. 
هــر حلقــه  از سلســله اندیشــمندان اگــر افــق برتــر، 
بی شــک  دیــده  را  دوردســت تری  و  گســترده تر 
بــر شــانه اســالف ســترگ و بــزرگ خــودش 
ــه  ــه گفت ــزاره مشــهور ک ــن گ ــه رغــم ای ایســتاده. ب
ــهروردی -و  ــق س ــفه و منط ــه، فلس ــود اندیش می ش
ــه موضــوع بحــث  ــهروردی ک باالخــص، منطــق س
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ــینا  ــفه ابن س ــراق از فلس ــی و افت ــت- واگرای ــن اس م
دارد، مــن می خواهــم بگویــم این طــور نیســت، و 
ــهرةٍ  ــهور »ُرب ش ــل مش ــاس ضرب المث ــر اس ــه ب بلک
ــاس  ــه اس ــهوری ک ــا مش ــی ای بس ــه«، یعن ــل ل ال اص
ــح اســت.  ــزاره صحی ــن گ ــدارد، وارون ای ــادی ن و بنی

مــن بــه قلمروهــای دیگــر وارد نمی شــوم 
ــن نیســت،  چــون در حــوزه تخصــص م
ولــی الاقــل منطــق ســهروردی کامــاًل 
ــع  ــینا اســت و در واق ــق ابن س وام دار منط
ادامــه و اســتمرار طبیعــی و منطقــی منطــق 

ابن سیناســت.
بحثــم را ابتــدا از نظریــه تعریــف شــروع 

می کنــم. ســهروردی در حکمــت االشــراق نظریــه حــد 
تــام را کــه در واقــع اوج و قلــه نظریــه مشــائی تعریــف 
اســت را بــه نقــد می کشــد. او ابتــدا نظریــه حــد تــام 
ــائون أّن  ــّلَم الَمّش ــد »َس ــد و می گوی ــر می کن را تحری
ه الّذاتــی العــام و الخــاص«. یکی  شــیَء یُذَکــُر فــی َحــدِّ
ــه  ــد -ک ــه در ح ــن اســت ک ــائیان ای ــّلمات مش از مس

منظــور حــد تــام اســت، یعنــی کامل تریــن تعریــف 
ممکــن بــرای یــک امــر- ذاتــِی عــام و خــاص ذکــر 
ــام،  ــی ع ــه ذات ــح می دهــد ک ــد توضی می شــود و بع
جنــس نامیــده می شــود و ذاتــی خــاص، فصــل. کــه 
البتــه چــون ایــن حــد، حــد تــام اســت هــم جنــس 
و هــم فصــل، جنــس و فصــل قریــب 
ــوَل  ــّلموا أّن الَمجه ــّم َس ــتند. »ثُ هس
ال یُتَّوَســلُ اِلَیــه ااِّل مِــَن الَمعلــوم«. 
ــائیان  ــّلمات مش ــر از مس ــی دیگ یک
ــم  ــا نمی توانی ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــق  ــر از طری ــیم مگ ــول برس ــه مجه ب
ــان  ــوالت خودم ــی مجه ــوم. یعن معل
معلومات مــان  طریــق  از  فقــط  را 
ــر  ــد ب ــم. بع ــی کنی ــف و واقع نمای ــم کش می توانی
ــف  ــه تعری ــه نظری ــن دو اصــل مســّلم، ب اســاس ای
مشــائی و باالخــص نظریــه حــد تــام هجمــه 
ــور  ــر این ط ــد اگ ــد. می گوی ــد می کن ــرد و نق می ب
ــودٍ  ــَس بَمعه ــیء لَی ــاُص لِش ــُی الخ ــت فَ»الّذات اس
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ــکان  ــوک پی ــر«. ن ــٍع آَخ ــی موض ــُه ف ــن یَجَهُل لَِم
ــر  ــی ب ــاص یعن ــی خ ــر ذات ــودش را ب ــه خ حمل
»فــرض  می گویــد  و  می کنــد  متمرکــز  فصــل 
کنیــد می خواهیــد یــک ماهیتــی را تعریــف کنیــد. 
پــس بایــد جنــس و فصــل آن را ذکــر کنیــد. ایــن 
ماهیــت هــم االن بــرای شــما مجهــول اســت 
و شــما از طریــق تعریــف می خواهیــد ایــن را 
بشناســید. گیــرم کــه شــما جنــس ایــن را از طریقی 
ــث  ــه، بح ــا ن ــود ی ــه می ش ــال اینک ــتید –ح دانس
دیگــری اســت- فصــل آن را از کجــا می خواهیــد 
تشــخیص دهیــد؟« ماهیتــی مثــل ماهیــت الــف را 
ــول  ــن مجه ــرای م ــف االن ب ــد. ال ــر بگیری در نظ
ــم  ــی فصــل آن ه ــق اول ــه طری ــن ب اســت. بنابرای
ــن  ــون م ــرا؟ چ ــت. چ ــول اس ــن مجه ــرای م ب
فصــل الــف را در جــای دیگــری نشــاخته ام، 
زیــرا فصــل الــف اصــاًل در جــای دیگــری وجــود 
ــف وجــود  ــط در خــود ال ــف فق ــدارد. فصــل ال ن
ــرای مــن مجهــول اســت.  دارد و الــف هــم کــه ب
ــول  ــق مجه ــم از طری ــور می توان ــن چط ــس م پ
ــود کــه از  ــه معلــوم برســم؟ مســلم شــما ایــن ب ب
طریــق معلــوم بــه مجهــول برســیم! »َفاِنّــُه اِن اُِحــَد 
ـِـه«. اگــر قــرار باشــد  فــی َغیــره الیَکــوُن خاصــًا ب
مــن فصــل را در چیــز دیگــری بشناســم آن دیگــر 
فصــل نخواهــد بــود، چــون مابه االشــتراک خواهــد 
ــت. »َو  ــز نیس ــل و ممی ــتراک، فص ــود و مابه االش ب
ــل  ــه فص ــد ک ــر می پذیری ــه«. اگ ِ ــًا ب اِذا کاَن خاّص
یــک ماهیــت فقــط مــال خــود آن ماهیــت اســت. 
»َو لَیــَس بِظاِهــٍر لِلِحــس«. نکتــه دیگــر اینکــه خــود 
شــما مشــائیان معتــرف هســتید بــه اینکــه فصــول 
ــد و  ــر، جوهرن ــوِل جواه ــتند. فص ــوس نیس محس
ــم  ــی ه ــوس اند. راه ادراک حس ــا نامحس جوهره
ــَس بَِمعهــودٍ«. و فصــل هــم  مســدود اســت. »َو لَی
ــه«. در  کــه ناشــناخته اســت. »َفیَکــوُن َمجهــوٌل َمَع
این صــورت فصــِل ماهیــِت مجهــول هم تــراز 
ــت و از  ــول اس ــول، مجه ــت مجه ــود ماهی ــا خ ب
طریــق مجهــول هــم نمی شــود مجهــول را معلــوم 
ــر فصــل  ــه حــد، متوقــف ب کــرد. پــس تعریــِف ب
اســت و فصــل هــم هم تــراز بــا خــود آن ماهیــت، 
مجهــول اســت. اگــر کســی بگویــد درســت اســت 

کــه فصــل یــا ذاتــی خــاص مجهــول اســت، ولــی مــا 
ــک الخــاُص  َف ذل ــرِّ ــاِذا ُع ــم. »َف آن را تعریــف می کنی
َف  ــرِّ ــد؟ »اِن ُع ــف می کنی ــور تعری ــًا«. آن را چط اَیض
بِااُلمــور العامــِه دوَن مــا یَُخّصــوا فــال یکونــوا تعریفــًا 
ــف  ــد تعری ــم اعــم بخواهی ــق مفاهی ــر از طری ــه«. اگ ل
 کنیــد، ایــن تعریــف نیســت و مغالطــه اســت. »و 
الُجــزُء الخــاص حالـُـُه علــی مــا َســبَعت«. جــزء خاص 
آن فصــل هــم –از مســلمات مشــائیان ایــن اســت کــه 
فصــول مرکــب نیســتند؛ بســیط اند. ولــی اگــر فــرض 
کنیــم فصــل، مرکــب باشــد و خــود آن هــم فصــل هم 
فصــل دیگــری دارد- مثــل خــود آن فصــل، مجهــول 
خواهــد بــود. چــرا؟ چــون فصــِل فصــل هــم در جــای 
دیگــر معلــوم نمی شــود. خاصیــت فصــل ایــن اســت 
کــه اختصــاص بــه همــان ماهیــت دارد. پــس اگــر آن 
ــول  ــم مجه ــل ه ــِل فص ــد، فص ــول باش ــل مجه فص

ــن نقــد ســهروردی اســت. ــن اولی ــود. ای خواهــد ب
کــه  اســت  ایــن  نقــد دوم ســهروردی  خالصــه 
می گویــد فــرض کنیــم شــما توانســتید از طریــق 
ذاتیــات یــک شــیء، ماهیتــی را تعریــف کنیــد؛ یعنــی 
تعریــف حــدی. همچنیــن سلســله ای از ذاتیــات شــیء 
را ذکــر کردیــد. امــا از کجــا معلــوم کــه ایــن ماهیــت، 
ــکان  ــن ام ــه ای ــون همیش ــدارد؟ چ ــری ن ــی دیگ ذات
وجــود دارد کــه ذاتــی دیگــری وجــود داشــته باشــد 
ــویف  ــه تس ــد و همیش ــت کردی ــما از آن غفل ــه ش ک
ــن  ــود دارد، بنابرای ــناخت وج ــن ش ــی در ای و تعویق
هیــچ گاه شــناخت شــما از ماهیــت یقیــن آور نخواهــد 

ــود. ب
ســهروردی از ایــن نقدهــا نتیجــه می گیــرد »َفتَبَّیــَن اَّن 
ــُر  ــائون، غی ـِـه الَمّش ــَزَم ب ــا اِلتَ ــدِّ َکم ــی الَح ــاَن َعل العِتی
ــه آوردن  ــد ک ــن ش ــن روش ــان«؛ بنابرای ــٍن لالنس ممک
ــد  ــه آن پایبن ــائیان ب ــه مش ــی ک ــه آن صورت ــد ب ح
ــم  ــن اســت. »و صاِحبَُه ــان ناممک ــرای انس ــده اند ب ش
اِعتَــَرَف بُِصعوبَــَة ذلــک«. رئیــس مشــائیان یعنــی 
ــینا باشــد-  ــم مقصــود او ابن س ارســطو – و شــاید ه

ــرده. ــراف ک ــن اعت ــه ای ب
چنانکــه متــن را دیدیــم، تمرکــز ســهروردی بــر حــد 
تــام اســت و از طریــق فصــل، حــد تــام را زیــر ســؤال 
ــر از  ــم داد. اگ ــن را تعمی ــود ای ــی می ش ــرد. ول می ب
طریــق شــناخت ناپذیری فصــل، حــد تــام زیــر ســؤال 
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 رود، حــد ناقــص هــم زیــر ســؤال 
ــد  ــرق ح ــون ف ــت چ ــد رف خواه

تــام و حــد ناقــص در فصل شــان 
کــه  اســت  در جنس شــان  نیســت، 

یکــی مرکــب از جنــس قریــب و فصــل 
ــس  ــب از جن ــی مرک ــب اســت و یک قری

ــب.  ــد و فصــل قری بعی
ــهرورودی در  ــه س ــتداللی ک ــن اس ــور عی همین ط
بــاب فصــل می کنــد در بــاب خاصــه، یعنــی عــرض 
ــم هایی  ــن رس ــدنی اســت و بنابرای ــم ش خــاص، ه
کــه قائــم بــه عــرض خــاص هســتند هــم زیر ســؤال 
ــی  ــد ماهیت ــد کســی می خواه ــرض کنی ــد. ف می رون
مثــل الــف را از طریــق جنــس و خاصــه او تعریــف 
کنــد. اینجــا هــم همــان حــرف ســهروردی بــه میــان 
ــرای شــما مجهــول اســت.  ــت ب ــن ماهی ــد. ای می آی
ــن  ــرای شــما مجهــول اســت. ای خــواص آن هــم ب
ــناختید،  ــری نش ــای دیگ ــه در ج ــم ک ــه را ه خاص
چــون ایــن خاصــه در جــای دیگــری وجــود نــدارد. 
اگــر در جــای دیگــری وجــود داشــت خاصــه ایــن 
ماهیــت نبــود. اســم خاصــه روی آن هســت، یعنــی 
ــن  ــس ای ــت. پ ــت هس ــان ماهی ــاص هم ــط خ فق
ــه آن  ــت، خاص ــول اس ــما مجه ــرای ش ــت ب ماهی
هــم مجهــول اســت، بنابرایــن رســم هــم نخواهیــد 

داشــت.  
تــا اینجــا رویکــرد ســهروردی ســلبی اســت، یعنــی 
دیــدگاه مشــائیان در بــاب تعریــف را تخریــب 
رهیافــت  شــما  آیــا  می پرســیم  او  از  می کنــد. 
ــن  ــه ای ــال ک ــد؟ ح ــم داری ــی ه ــی و ایجاب تأسیس
نظریــه را از دســت مــا گرفتــی آیــا نظریــه جدیــدی 
در بــاب تعریــف بــه مــا ارائــه می کنــی؟ یــا دســت 
ــی؟  ــا می کن ــا را ره ــذاری و م ــی می گ ــا را خال م
ســهروردی بــه مــا می گویــد مــن یــک قســم تعریف 
ــف  ــا تعری ــم و آن را تنه ــی می کن ــما معرف ــه ش را ب
ممکــن و صحیــح می دانــم. »َفــاِذاً لَیــَس ِعندنــا 

ــاع«.  ــّص باالِجتم ــورٍ تَُخ ــاٌت بُِام ااِلّ تَعریف
ــت  ــم ماهی ــیوه می توانی ــک ش ــه ی ــا ب م
را تعریــف کنیــم. از طریــق اعــراض 

ــه  ــی هم ــاع –یعن ــه باالجتم ــی ک عام
بــا هــم- اختصــاص بــه آن ماهیــت 

دارنــد. »َفَلیــَس ااَلوُد ااِّل اِلــی امــورٍ 
َمحسوَســٍة اَو ظاِهــرةٍ مِــن َفریــٍق 
ــا  ــیَء ُجمَلتُه ــُص ش ــر اِن کاَن یَُخ آَخ
باالجتمــاع«. در تعریــف همیشــه دو 
ــک  ــند: ی ــته باش ــود داش ــد وج ــر بای نف
ــه  ــبت ب ــتقیم نس ــناخت مس ــه ش ــر ک نف
آن ماهیــت مجهــول دارد و آن ماهیــت بــرای او 
ــوم اســت و نفــر دیگــری کــه  ــق حــس معل از طری
ــق حــس  ــت را از طری پرســش گر اســت و آن ماهی
نشــناخته. در چنیــن شــرایطی تعریــف ممکــن اســت 
ــور؟  ــام. چط ــراض ع ــق اع ــط از طری ــم فق و آن ه
ــت را  ــه ماهی ــخص اول ک ــه ش ــق ک ــن طری از ای
ــام را  ــه ای از اعــراض ع مســتقیمًا شــناخته، مجموع
ــم،  ــا ه ــام، ب ــراض ع ــن اع ــد و ای ــم بچین ــار ه کن
اختصــاص بــه آن ماهیــت داشــته باشــند. هــر یــک 
ــن  ــتند ممک ــام هس ــون ع ــام چ ــراض ع ــن اع از ای
ــول،  ــت مجه ــر از آن ماهی ــی، غی ــت در ماهیات اس
چــون  باشــند،  شناخته شــده  پرســش گر  بــرای 
ــن  ــد. بنابرای ــول ندارن ــت مجه ــه ماهی ــاص ب اختص
ــناخته.  ــا را ش ــک اینه ــک ت ــش گر ت ــخص پرس ش
حــال شــخص اول کــه آگاهــی مســتقیم دارد، فقــط 
ــن  ــد ای ــد و می گوی ــا را می ده ــه ای از اینه مجموع
ــی  ــت. مثال ــر آن ماهی ــد ب ــت می کنن ــه دالل مجموع
می زنــم کــه موضــوع برایتــان روشــن شــود. فــرض 
ــه  ــوه ای ب ــره ناشــناخته، می ــد مــن در یــک جزی کنی
ــما آن را  ــه ش ــورده ام ک ــده و خ ــف را دی ــم ال اس
ــما  ــا ش ــد. آی ــه خورده ای ــده و ن ــه دی ــان ن در عمرت
وقتــی ادراک حســی نســبت بــه آن میــوه نداریــد و 
ــرای  ــی ب ــد، راه ــتقیم کنی ــاهده مس ــد مش نمی توانی
شــناخت آن داریــد؟ هــر چقــدر مــن بگویــم الــف 
چنیــن و چنــان اســت شــما نســبت بــه آن ادراکــی 
نداریــد. مــن از طریــق ذکر جنــس و فصــل و خاصه 
نمی توانــم بــه شــما بفهمانــم و شــما هــم مســتقیمًا 
ســهروردی  کنیــد.  پیــدا  شــناختی  نمی توانیــد 
ــن  ــه م ــت ک ــن اس ــا راه ای ــد تنه می گوی
ــورده ام  ــیده ام و خ ــوه را چش ــه آن می ک
و اوصــاف و اعــراض عــام اش را درک 
ــا  ــه آی ــم ک ــما بپرس ــرده ام از ش ک
چیســت؟  زرد  رنــگ  می دانیــد 
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ــگ  ــه رن ــرا ک ــه، چ ــد بل ــًا می گویی قطع
ــدارد  ــه میــوه مجهــول ن زرد اختصــاص ب
و در مــوز و گل هــای زرد رنــگ هــم 
ــد  ــا می دانی ــم آی ــما بپرس ــد از ش ــود دارد. بع وج
شــیرینی یعنــی چــه؟ قطعــًا شــیرینی را هــم از طریق 
ادراک حســی درک کرده ایــد، ولــی نــه در آن میــوه 
ــد از شــما  ــای دیگــر. بع ــول، بلکــه در چیزه مجه
بپرســم آیــا می دانیــد شــکل کــروی چیســت؟ 
ــروی،  ــک ک ــون ش ــرا؟ چ ــد. چ ــم می دانی ــاز ه ب
ــوه  ــدارد در آن می ــی ن ــت و لزوم ــام اس ــرض ع ع
ــروی را در  ــکل ک ــید. ش ــرده باش ــول درک ک مجه
هندوانــه و تــوپ بــه ادراک حســی درک کرده ایــد. 
و قــس علــی هــذا مــن سلســله ای از اعــراض عــام 
ــم آن  ــد بگوی ــم و بع ــت کن ــی فهرس ــی یک را یک
ــد و  ــورده  و ندیده ای ــما نخ ــه ش ــی ک ــوه مجهول می
ــکل، زرد  ــروی ش ــت ک ــوه ای اس ــده ام، می ــن دی م
رنــگ، شــیرین و کــذا و کــذا. یعنــی مجموعــه ایــن 
ــوه  ــه آن می ــا باالجتمــاع«، ب ــام، »ُجمَلتُه اعــراض ع
ــق مــن یــک آگاهــی  ــن طری اختصــاص دارد. از ای
ــد  ــرار باش ــر ق ــی اگ ــرده ام. ول ــل ک ــما منتق ــه ش ب
مــن دنبــال جنــس و فصــل و خاصــه و امثــال اینهــا 
ــم، شــما  ــرای شــما تعریــف کن ــم ب باشــم نمی توان
هــم نمی توانیــد خودتــان بــه ایــن شــناخت دســت 
ــد ایــن تنهــا روش  پیــدا کنیــد. ســهروردی می گوی
ممکــن تعریــف اســت. منتهــا اوالً ایــن روش قائــم 
بــه دو نفــر اســت و ثانیــًا نهایتــًا قائــم بــه ادراکات 
حســی هــر دو طــرف اســت، یعنــی هــم مــن بایــد 
ــاهده  ــه مش ــواس پنج گان ــق ح ــوه را از طری آن می
ــراض  ــد اع ــما بای ــم ش ــم و ه ــرده باش ــتقیم ک مس
عــام آن میــوه را در چیزهــای دیگــر ادراک حســی 
کــرده باشــید. اگــر ادراک حســی نباشــد، از طریــق 
تعریــف مفهومــِی صــرف –جنــس، فصــل، ذاتیــات 
ــدگاه  ــن دی و امثالهــم- نمی شــود تعریــف کــرد. ای

ــت. ــف اس ــه تعری ــهروردی در نظری س
ســهروردی در جــای دیگــری، در بحــث مغالطــات، 
ــد  ــد و می گوی ــر می کن ــائیان را اکیدت ــه مش ــد ب نق
ــه اوالً  ــه اینک ــد ب ــراف کرده ان ــائیان اعت ــود مش خ
جوهرهــا، فصــول مجهــول دارنــد؛ یعنــی 
فصــول جواهــر، شــناختنی نیســت. در 

ــوان  ــه عن مــورد خــود مفهــوم جوهــر هــم -کــه ب
ــد  ــه همــه مقــوالت جوهــری اســت- می گوی مقول
مشــائیان جوهــر را بــه امــر ســلبی تعریــف کردنــد. 
موضــوع.  فــی  ال  موجــود  چیســت؟  جوهــر 
ــود  ــه موج ــی دارد ک ــتدالل مفصل ــهروردی اس س
ــم  ــوع ه ــی موض ــت، ال ف ــاری اس ــود اعتب و وج
ــد  ــلبی نمی توان ــوم س ــت و مفه ــلبی اس ــوم س مفه
ــم  ــاری ه ــوم اعتب ــد. مفه ــی باش ــچ ماهیت ذات هی
نمی توانــد ذات هیــچ ماهیــت حقیقــی باشــد. 
ــوم  ــک مفه ــت ی ــم در نهای ــت ه ــن جوهری بنابرای
اعتبــاری بیــش نیســت. و هکــذا اعتــراف کرده انــد 
و عقول-یعنــی جوهرهــای  نفــس  کــه فصــل 
ــراض  ــورد اع ــت. در م ــول اس ــم مجه ــرد- ه مج
هــم اگــر دقــت کنیــم خواهیــم دیــد کــه مشــائیان 

مفاهیــم اعتبــاری در تعریــف اعــراض اخــذ کردنــد 
کــه ایــن بحــث خیلــی مفصــل اســت. جمع بنــدی 
ســهروردی ایــن اســت کــه اگــر شــما مشــائیان این 
را می پذیریــد، مفارقــات یعنــی عقــول مجهول انــد، 
ــراض  ــد، اع ــام مجهول ان ــد، اجس ــوس مجهول ان نف
ــه  ــم چ ــن عال ــس در ای ــد، پ ــه مجهول ان ــم ک ه

ــوم اســت؟!  ــزی معل چی
حــال عــرض مــن ایــن اســت کــه رگه هــای اصلــی 
ــن  ــب ســهروردی و همچنی ــادی و تخری شــاکله نق
ــف  ــوزه تعری ــی در ح ــه ایجاب ــک نظری ــیس ی تأس
توســط او را، پیــش از ســهروردی و بیــش از او، در 
ــن آنچــه کــه ســهروردی  ــم. بنابرای ابن ســینا می یابی
در نظریــه تعریــف می گویــد دقیقــًا جمع بنــدی 
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از آخریــن دســتاوردهای خــود  نتیجه گیــری  و 
ــن فرصــت  ــینا ای ــاید ابن س ــا ش ــوده. ام ــینا ب ابن س
را پیــدا نکــرد. خواهیــم دیــد کــه او ایــن بحث هــا 
را در کتاب هــای اصلــی اش ذکــر نکــرده و در 
ــرده اســت.  ــر ک ــای حاشــیه ای تر خــود ذک کتاب ه
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم ب ــا می توانی ــورت م ــن ص در ای
برســیم کــه –اگــر اســائه ادب بــه مقــام بلنــد ایــن 
فیلســوف نباشــد- گویــا ســهروردی شــاگرد بســیار 
هوشــمند و زیــرک خــود ابن ســینا بــوده و کار 
او را ادامــه و اســتمرار می دهــد، نــه اینکــه کار 
ــایی و  ــق مش ــراق از منط ــی و افت ــک واگرای او ی

ســینوی باشــد. 

ببینیــم ابن ســینا در بــاب تنگناهــای 
حــد تــام قبــل از ســهروردی چــه گفته. 
می گویــد  الحــدود«  »رســاله  در  او 
ــئَلونی اَن  ــی َس ــاِّن اَصِدقای ــد َف ــا بع »اّم
اُملــَی َعَلیهِــم ُحــدوَد اشــیاءٍ یُطالِبوننــی 
بِتحدیَدهــا َفاســتَعَفیُت مِــن ذلــک«. 
دوســتانم از مــن خواســتند کــه تعریف  

ــد  ــه کرده ان ــن مطالب ــه از م ــی را ک ــدی چیزهای ح
- فهرســتی از ماهیــات- برایشــان امــال کنــم. مــن 
ــرا؟  ــتم. چ ــذر خواس ــوت ع ــن دع ــت ای از اجاب
ــواًء  ــر، ِس ــی البََش رِ َعل ــذِّ ــِر الُمتَِع ــُه َکااَلم ّ ــًا بَِان »ِعلم
کاَن تَحدیــداً أو رســمًا«. بــا علــم بــه اینکــه چنیــن 
کاری امــری اســت ناممکــن بــرای انســان. عبــارت 
ســهروردی را بــه یــاد بیاوریــم که گفــت »َفتَبَّیــَن اَّن 
العِتیــاَن َعلــی الَحــدِّ غیــُر ممکــٍن لالنســان«. حتــی 
رِ َعلــی  عبارت هــا هــم نزدیــک اســت. »اَمــِر الُمتَِعــذِّ
البََشــر« همــان غیــُر ممکــٍن لالنســان اســت. بنابراین 
ایــن موضــوع را ابن ســینا قبــل از ســهرورودی بــه 
صراحــت تمــام می گویــد. »و اَّن الُمقــِدَم َعلــی هــذا 
بُِجرَعــٍة و ثََقــٍة لََحقیــٌق أن یَکــوَن أتــی مـِـن َجَهــِت 
ــوم و  ــُد الّرس ــا تَفُس ــی مِنه ــِع الت ــل بِالَمواِض الَجه
الحــدود«. کســی کــه از روی گســتاخی، جســارت 
و اعتمــاد بــه نفــس کاذب خــود اقــدام بــه چنیــن 
کاری کنــد و بخواهــد تعریــف حــدی ارائــه کنــد، 

از روی نادانــی بــه مواضــِع مغالطــاِت 
ــد  ــد و نمی دان ــن کار را می کن ــف ای تعری
ایــن حــوزه چقــدر خطاخیــز اســت. »َفَلم 

یَمنََعُهــم ذلــک«. ایــن توجیــه مــن مانــع درخواســت 
آنهــا نشــد و همچنــان بــر درخواســت خــود اصرار 
کردنــد. »بـَـل اَلـَـّه َعلــّی بِمســاِعدتی اِیّاُهــم«. اصــرار 
کردنــد کــه بــه آنهــا در ایــن زمینــه کمــک کنــم. »َو 
زادوا َعلــّی اِقتِراهــًا آخــر«. پیشــنهاد دیگــری بــه من 
کردنــد و آن پیشــنهاد ایــن بــود کــه مــن تعریف هــا 
را ذکــر نکنــم و مواضــع خطــا را در تعریــف ذکــر 
ــا  ــت دوم اینه ــن درخواس ــد م ــد می گوی ــم. بع کن
ــختی  ــد س ــل از آن بای ــا قب ــم ام ــت می کن را اجاب
ــادآوری  ــی را ی ــام حقیق ــد ت ــه ح ــواری ارائ و دش
ــدِّ  ــَب الَح ــی بَِحَس ــة الت ــوا أّم الصعوب ــم. »َفنَقول کن
ــه«.  ــَس بِاالمــکاِن تَفادینــا مِن ــٌر لَی ــی اَم الحقیقــی َفهِ
صعوبتــی کــه در حــد حقیقــی وجــود 
ــم  ــا بتوانی ــه م ــت ک ــزی نیس دارد چی
از آن خــالص شــویم، خالصــی و 
ــت. »و  ــر نیس ــی از آن امکان پذی رهای
ــا  ــة اِنّم ــقاُقنا َعلــی اَنُفِســنا مِــَن الّذل اِش
ُهــو بَِحَســبِها«. اینکــه مــا بــر خودمــان 
ــدا  ــزش پی ــا و لغ ــه خط ــیم ک می ترس
کنیــم در همیــن حدهــای حقیقــی 
ــود دارد. و  ــزش گاه وج ــه لغ ــت ک ــت؛ اینجاس اس
الــی آخــر، کــه در بــاب صعوبــت تعریــف توضیــح 

می دهــد.
در قطعــه دیگــری از همیــن »رســالة الحــدود« 
بــه طــور دقیق تــر دشــواری ها و اســتحاله های 
ــن  ــر مِ ــد »َفانُظ ــد و می گوی ــر می کن ــف را ذک تعری
ــاُء أن  ــد التِّق ــی التَحدی ــَرُه ف ــِر اَن یَحَض ــَن للبََش أی
ــی  ــُه ف ــوُز َرفُع ــال یَج ــارِق َف ــا ال یُف ــَذ الزًم مِّم یَأُخ
الّتّوُهــم َمــکاَن الّذاتــی«. نــگاه کــن و ببیــن کــه بشــر 
ــای  ــه ج ــه ب ــود ک ــن ش ــد مطمئ ــا می توان از کج
ــون  ــاورده. چ ــک آن را نی ــیء، الزمِ الینف ــی ش ذات
ــد.  ــه هــم شــباهت دارن ــی ب ــات خیل ــوازم و ذاتی ل
ــور،  ــدم تص ــم: تق ــی داری ــی در ذات ــه ویژگ ــا س م
ــوم  ــی س ــتأنف و ویژگ ــل مس ــه جع ــاز ب ــدم نی ع

ــرده ام.  ــوش ک ــر فرام ــال حاض ــه در ح ک
لــوازم در دو ویژگــی از ایــن ســه ویژگــی 
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ــه  ــن نکت ــه همی ــینا ب ــات مشــترک اند. ابن س ــا ذاتی ب
اشــاره می کنــد کــه لــوازم و ذاتیــات بســیار نزدیــک 
بــه هــم  هســتند. بنابرایــن وقتــی شــما فکــر می کنیــد 
کــه ذاتیــات را آورده ایــد از کجــا می توانیــد مطمئــن 
باشــید کــه اینهــا لــوازم شــیء نباشــند؟ »و مـِـن أیــَن 
ــٍع«.  ــی ُکل موض ــَرب ف ــس ااَلق ــَذ الِجن ــه أن یَاُخ َ ل
وقتــی می خواهــد حــد تــام بیــاورد از کجــا مطمئــن 
باشــد کــه جنــس قریــب آورده ایــد؟ از کجــا معلــوم 
ــَذ ااَل  ــَل َفیأُخ ــد؟ »و ال یغَف ــد نباش ــس بعی ــه جن ک

ــد و جــای  ــرب«. و غفلــت نکن ــُه ااَلق ــی اَنّ ــد َعل بَع
ــَزُع  ــّم نَ ــرد. »ثُ ــد و قریــب را اشــتباه نگی جنــس بعی
ــَس  ــًا لی ــه ذاتی ــا َحّصل ــع م ــَل َجمی ــد َحّص ــُه ق أنّ
ــات را  ــم ذاتی ــرض کنی ــال ف ــوازم«. ح ــن الّ ــه مِ فی
ــع  ــود؛ در واق ــوازم نب ــا ل ــن آنه ــرد و در بی ــر ک ذک
الزمِ ماهیــت را جایگزیــن ذاتــی نکــرد. »َفِمــن 
ــة  م ــول الُمَقوِّ ــَع الفص ــَل َجمی ــِر اَن یَُحصِّ ــَن لِلبََش أی
لِلمحــدود«. از کجــا معلــوم کــه همــه فصــول ذاتــی 
را ذکــر کنــد؟ از کجــا معلــوم کــه در ایــن اثنــا، یکی 
ــاده باشــد؟  ــه غفلــت از قلــم نیفت دو فصــل ذاتــی ب
»َفهــذه ااَلســباب و مــا یَجــری َمجراهــا مِّمــا یَطــوُل 

ــَن  ــوَن ُمقتَدری ــن اَن نَک ــنا مِ ــا تُأیُِس ــا ههن ِــه َکالُمن ب
ــادرِ  ــی النّ ــا ااِّل ف ــِة حقه ــِة الحــدود حقیق ــی تَوفیَ َعل
مـِـن األمــر«. ایــن عوامــل و عواملــی مثــل ایــن، مــا 
را از اینکــه بتوانیــم حــد حقیقــی ذکــر کنیــم مأیــوس 
ــش از  ــح کالم ابن سیناســت، پی ــن، صری ــد. ای می کن
ســهروردی و بیــش از او. در مــورد حــدود ناقــص 
و رســوم هــم می گویــد آنجــا اســباب خطــا بســیار 

ــاد اســت. زی
ابن ســینا نکتــه بســیار مهــم دیگــری را در تعلیقــات 

ــود  ــارات خ ــی از عب ــهروردی قطعات ــی آورد و س م
اســت. می گویــد  تعلیقــات گرفتــه  از  را دقیقــًا 
»الوقــوُف َعلــی حقایــق األشــیاء لَیــَس فــی قــدرت 
ــوان بشــر  ــات اشــیاء در ت ــر ماهی البشــر«. آگاهــی ب
نیســت. و »نَحــُن النَعــِرُف مـِـن االشــیاء ااّل الخــواص 
امــور، ماهیــات  از  الــوازم و االعــراض«. مــا  و 
و  اعراض شــان  خواص شــان،  فقــط  اشــیاء،  و 
ــات  ــات ماهی ــی ذاتی ــیم؛ یعن ــان را می شناس لوازم ش
الفصــوَل  نَعــِرُف  ال  و  بشناســیم.  نمی توانیــم  را 
ــه  ــّوم هم ــول مق ــا. فص ــٍد مِنه ــُکلِّ واح ِ ــه ل َم الُمَقوِّ
ــِرُف  ــا ال نَع ّ ــیم. »َفاِن ــم بشناس ــات را نمی توانی ماهی
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ــس  ــل و ال النف ــة االول و ال العق حقیقت
ــق  ــًا حقای ــِرُف اَیض ــک و ال نَع و ال الفل
ــب  ــت واج ــه حقیق ــا ن ــراض«. م االع
الوجــود را می شناســیم، نــه حقیقــت 
عقــل را، نــه حقیقــت نفــس را، نــه 
ــه  ــام را و ن ــله ای از اجس ــت سلس حقیق
حقیقــت اعــراض را. ایــن همــان چیــزی 
بــود کــه ســهروردی هــم می گفــت، 
ابن ســینا در اینجــا صریحــا همــان را 
می گویــد. می گویــد حقیقــت، یعنــی 
ــم  ــا را نمی توانی ــات اینه ــت و ذاتی ماهی
ــراض و  ــاف و اع ــه اوص ــیم. البت بشناس
ــیم،  ــم بشناس ــا را می توانی ــواص اینه خ
چنانکــه در صــدر بحــث آورد. و جملــه 

ــت  ــارت هس ــن عب ــان ای ــه در پای ــی ک ــیار مهم بس
ــم  ــا نمی توانی ــه ال ندرکــه«. م »و الفصــل الحقیقــی ل

ــم.  ــت را درک کنی ــک ماهی ــی ی ــل حقیق فص

را  ابن ســینا  و  ســهروردی  می خواهیــم  حــال 
مقایســه کینــم. یکــی از اشــکاالت ســهروردی -کــه 
ــود کــه  ــن ب ــم- ای ــاًل خواندی ــارت  اش را هــم قب عب
ــه  ــر هم ــتمل ب ــد مش ــدی بای ــف ح ــت تعری می گف
ــد  ــچ گاه نمی توانی ــما هی ــد؛ ش ــت باش ــات ماهی ذاتی
مطمئــن شــوید کــه همــه ذاتیــات را ذکــر کرده ایــد 
و ای بســا ذاتــی یــا ذاتیاتــی کــه مــورد غفلــت قــرار 
گرفتــه. ابن ســینا می گویــد از کجــا بــرای بشــر 
ــر  ــه را ذک ــه« فصــول مقّوم ــه »هم حاصــل شــود ک
کــرده اســت. یعنــی مــا نمی توانیــم مطمئــن باشــیم 
ــه  ــم. همیش ــر کردی ــوم را ذک ــول مق ــه فص ــه هم ک
ممکــن اســت یــک فصلــی از سلســله فصــول جــا 
افتــاده باشــد. ایــن موضــوع را می شــود بــه سلســله 
ــکال  ــن اش ــن، ای ــم داد. بنابرای ــم تعمی ــاس ه اجن

ــت. ــینا هس ــهروردی در ابن س س
ــوٌل  ــا ُفص ــُر لَه ــت »الَجواِه ــا گف ــه م ــهروردی ب س
ــناخته  ــول و ناش ــا مجه ــول جوهره ــه«، فص َمجهول
اســت. ایــن عیــن عبــارت ابن سیناســت کــه »و 
ــا فصــل  ــی م ــه«، یعن ــه ال ندرک ــی ل الفصــل الحقیق

ــدرک  ــر م ــم. غی ــی را درک نمی کنی حقیق
ــارت  ــط عب ــول یکــی هســتند، فق و مجه

ــده اســت. ــوض ش ع
ســهروردی بــه مــا گفــت کــه جوهریــت 
از دیــدگاه مشــائیان از طریــق امــر ســلبی 
ــی  ــلبی، ال ف ــر س ــده و آن ام ــف ش تعری
می گوینــد  مشــائیان  بــود.  موضــوع 
ــی موضــوع اســت.  جوهــر، موجــود ال ف
موجــود، اعتبــاری و ال فــی موضــوع هــم 
ســلبی و اعتبــاری اســت. »َفنَفــُی الموضوِع 
ســلبٌی و الموجودیــُت َعَرضیــٌة«، کــه 
ــاری  ــی اعتب ــه معن ــا ب ــه در اینج عرضی
مثــاُل  »و  می گویــد  ابن ســینا  اســت. 
ذلــَک أنـّـا ال نَعــِرُف حقیقــة الجوهــر، بـَـل 
اِنّمــا َعَرفنــا شــیًء لـَـُه هــذه الخاصیــة«. مــا حقیقــت 
جوهــر را درک نمی کنیــم، بلکــه یــک چیــزی 
کــه ایــن ویژگــی را دارد درک می کنیــم. یعنــی 
نمی دانیــم کنــه خــود آن چیــز چیســت، ویژگــی اش 
را درک می کنیــم. آن ویژگــی چیســت؟ »و ُهــَو 
ــة  ــی موضــوع و هــذا لیــس حقیق ــه موجــود ال ف اَنّ
الجوهــر«. اینکــه ایــن یــک موجــود ال فــی موضــوع 
ــت.  ــر نیس ــِی جوه ــت و ذات ــن حقیق ــت و ای اس
ــل از  ــینا قب ــود ابن س ــه خ ــت ک ــزی اس ــن چی ای
ــر  ــوارد دیگ ــور در م ــد. همین ط ســهروردی می گوی
کــه ســهروردی می گفــت نفــس، مفارقــات، اجســام 
ــناختنی  ــد و ناش ــول دارن ــول مجه ــراض، فص و اع
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــل از او ب ــینا قب هســتند، ابن س

ــرده. ک
 تــا اینجــا دیدیــم کــه همــه دســتاوردهای تخریبــی 
بــه  تعریــف،  نظریــه  در  ســهروردی  ســلبی  و 
ــدود« و  ــالة الح ــینا در »رس ــود ابن س ــای خ حرف ه
»التعلیقــات« مســبوق بــود. حــال بــه ســراغ آن نظریــه 
تأسیســی، یعنــی آن تعریــف صحیــح و ممکــن از نظر 
ســهروردی، می رویــم. ســهروردی بــه مــا گفــت کــه 
یــک جــور تعریــف ممکــن اســت و آن ایــن اســت 
ــتقیمًا ادراک  ــول را مس ــت مجه ــر ماهی ــک نف ــه ی ک
کــرده باشــد و اعــراض عــام آن را بــا هــم جمــع کند 
ــرض  ــام، ع ــراض ع ــه اع ــه مجموع ــه ای ک ــه گون ب
ــه در  ــن مجموع ــرای آن شــیء باشــد و ای خــاص ب
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غیــِر آن یافــت نشــود، ســپس ایــن مجموعــه را بــرای 
ــد.  ــو کن ــد بازگ ــه آن را ادارک نکرده ان ــی ک دیگران
ــن  ــب ای ــود دارد و جال ــینا وج ــم در ابن س ــن ه ای
ــق  ــًا طاب ــارت، تقریب ــر عب ــا دیگ ــه در اینج اســت ک
النعــل بــه النعــل اســت. اوالً ابن ســینا بــه مــا گفــت 
ــوازم و  ــواص و الل ــیاء ااّل الخ ــن االش ــِرُف مِ »و النَع
ــا، اعراض شــان  ــا از اشــیاء و ماهیت ه ــراض«. م االع
را می شناســیم. در »اشــارات« می گویــد »و اَّمــا اِذا 
َف الشــیء بقــوٍل مولــٍف مـِـن اعراضــه و خواصــه  ُعــرِّ
َف ذلــک  التــی تَُخــّص ُجمَلتُهــا باالجتمــاع فقــد ُعــرِّ
ــه  ــف ب ــای تعری ــی از روش ه ــمه«. یک ــیء بَِرس الش
ــراض  ــه ای از اع ــا مجموع ــه م ــن اســت ک ــم ای رس
ــر  ــاص دارد ذک ــت اختص ــه آن ماهی ــه ب ــام را ک ع
ــینا  ــهروردی و ابن س ــه را در س ــن دو جمل ــم. ای کنی
ــد »اِن  ــهروردی می گوی ــد. س ــه کنی ــم مقایس ــا ه ب
ــینا  ــاع«، ابن س ــا باالجتم ــیَء ُجمَلتُه ــُص ش کاَن یَُخ
می گویــد »التــی تَُخــّص ُجمَلتُهــا باالجتمــاع«. یعنــی 

ــت. ــارت ابن سیناس ــن عب ــم عی ــارت ه ــی عب حت
می خواســتم بعــد از ایــن بحث هــای کالســیک 
ــف  ــه تعری ــه از نظری ــری ک ــای معاص وارد تحلیل ه
ــه دلیــل  ــا ب ســهروردی شــده و نقــد آنهــا بشــوم ام
ضیــق وقــت فقــط بــه طــور خیلــی فشــرده و خالصه 
ــی  ــک مطلب ــد ی ــم چــون نوی ــر کن ــه را ذک ــن نکت ای
را بــه مــا می دهــد. والبریــج از نظریــه تعریــف 
ســهروردی نتیجــه جالبــی می گیــرد و آن ایــن اســت 
کــه ســهروردی پیــش از فیلســوفان تحلیلــی معاصــر 
منتقــد ذات گــروی  بــوده.  مــن می خواهــم بــا کمــال 
تواضــع عــرض کنــم کــه اکثــر نتایجــی کــه والبریــج 
ــه بســیار مهمــی وجــود  ــط اســت. نکت ــرد غل می گی
دارد و آن ایــن اســت کــه اگــر نقــد نظریــه تعریــف، 
مــودِی بــه نفــی ذات گــروی می شــود، ایــن پیــش از 
او در ابن ســینا هــم بــود. چــرا بنــا بــر ادعــای شــما 
در ســهروردی مــودی بــه ذات گــروی شــد ولــی 
ــتر  ــه بیش ــن دو فرضی ــد؟ ای ــینا نش در ابن س
نــدارد: یــا بایــد بگوییــم ابن ســینا متفطــن 
ــهروردی  ــود و س ــث او نب ــوازم بح ل
ــی  ــم نف ــد بگویی ــا بای ــود، و ی ب
آن  الزمــه  ذات گــروی 
نقــد نیســت. مــن 

ــرح  ــت ط ــی فرص ــم ول ــاع می کن ــه دوم دف از گزین
ــدارم.  ــث را ن بح

ــد  ــن بدهی ــه م ــی ب ــد فرصت ــال بع ــدوارم در س امی
ــینا در  ــه ابن س ــهروردی ب ــاب وام داری س ــا در ب ت
ــهروردی در  ــم. س ــی را بگوی ــاس عرایض ــه قی نظری
نظریــه قیــاس، دســتگاهی کــه ظاهــرش بســیار 
ــطو هســت را  ــینا و ارس ــتگاه ابن س ــا دس ــاوت ب متف
ــد. ایــن ظاهــر متفــاوت باعــث شــده  معرفــی می کن
ــی  ــتگاه قیاس ــن دس ــه ای ــد ک ــان کنن ــا اذع خیلی ه
ــن ســینا و ارســطو  ــا دســتگاه قیاســی اب ــی ب ــه کل ب
ــله  ــک سلس ــینا ی ــورد ابن س ــت. در م ــاوت اس متف
ــت.  ــورت گرف ــرب ص ــر در غ ــات معاص از تحقیق
ابتــدا نیکــوالس رشــر  ســعی کــرد منطــق موجهــات 
او  تــالش  امــا  کنــد،  را صورت بنــدی  ابن ســینا 
مقــرون بــه توفیــق نبــود. پــس از او، تونــی اســتریت  
ســعی کــرد اشــکاالت آن را برطــرف کنــد، امــا تالش 
او هــم مقــرون بــه توفیــق نبــود. تــا اینکــه پــل تــام 
ــل از  ــازگار و کام ــدی س ــک صورت بن ــت ی توانس
ــاس  ــر اس ــد. ب ــه کن ــینا ارائ ــات ابن س ــق موجه منط
ــه  ــد ک ــوم ش ــام معل ــل ت ــدی پ ــل و صورت بن تحلی
منطــق موجهــات ابن ســینا کامــاًل ذات گروانــه اســت.

تونــی اســتریت مدتــی بعــد نشــان داد کــه دســتگاه 
ــام  ــل ت ــه پ ــدی ک ــا صورت بن ــهروردی ب ــی س قیاس
ــاق کاملــی  از منطــق موجهــات ابن ســینا کــرده، انطب
ســهروردی  قیاســی  دســتگاه  یعنــی  ایــن  دارد. 
قیاســی  دســتگاه  از  دقیقــی  صورت بنــدی  اوالً 
و  او؛  از  افتــراق  و  واگرایــی  نــه  ابن سیناســت، 
دســتگاه  عیــن  هــم  دســتگاه  ایــن  اینکــه  دوم 
بنابرایــن  اســت.  ذات گروانــه  کامــاًل  ابن ســینا 
اگــر بگوییــد کــه نظریــه تعریــف ســهروردی 
ــه  ــد ک ــد بگویی ــا بای anti essentialist اســت ی
ــه  ــت، در نظری ــازگاری اس ــار ناس ــهروردی دچ س
ــه  ــت و در نظری ــف  anti essentialist اس تعری
قیــاس  essentialist اســت، و یــا بایــد بگوییــد 

کــه نظریــه تعریــف و نقدهــای ســهروردی بــه 
هیــچ عنــوان داللتــی بــر نقــد ذات گرایــی 

ــدارد.  ن
والسالم علیکم.



ــور  ــا حض ــینا ب ــت روز ابن س ــبت بزرگداش ــه مناس ــهریورماه( ب ــم ش ــنبه )یک ــارش چهارش ــن آث ــینا در مت ــش ابن س همای

ــد. ــزار ش ــران برگ ــفه ای ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــفه در مؤسس ــته فلس ــتادان برجس ــی از اس جمع
ــر  ــط دبی ــینا توس ــت ابن س ــه خودنوش ــی از زندگی نام ــت بخش ــد و قرائ ــرآن مجی ــی از ق ــاوت آیات ــس از ت ــم پ ــن مراس ای

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــهیدی آغ ــر ش ــم دکت ــرکار خان همایش،س

استاد عبدالحسین خسروپناه                                              نوآوری های ابن سینا در نظام فلسفی خود
دکتر نجفقلی حبیبی                                  تصحیح کتاب قانون ابن سینا
دکتر سید محمود یوسف ثانی                                        نگاهی به تصحیح تازه المباحثات از استاد بیدار فر
دکتر سید حسین موسویان                                      تصحیح دو رساله  االخالق و البّر و اإلثم ابن سینا
دکتر اسداهلل فالحی                              تصحیح مدخل منطق الشفاء
دکتــر محمدجــواد اســماعیلی                               تصحیــح  بیــان الحــّق بضمــان الصــدق و خوانــش لوکری از »طبیعیات« الشــفاء
استاد سید مصطفی محقق داماد                                               ابن سینا و رسائل قرآنی
استاد غالمرضا اعوانی                                              مراتب عقل و تطبیق آن بر آیه نور در »اشارات و تنبیهات«
دکتر شهرام پازوکی                                                                       وجود شناسی ابن سینا در قرون وسطی
استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی                                                             رؤیا و وحی در »تعلیقات« ابن سینا

همایش
 ابن سینا در متن آثارش

دبیر علمی: دکتر فاطمه شهیدی





دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

ــت  ــر نشست هاس ــز از دیگ ــت متمای ــن نشس ای
چــون قــرار اســت کــه در این نشســت ابن ســینا در 
متــن آثــارش معرفــی شــود. معرفــی یــک حکیم و 
متفکــر از طریــق آثــارش بــا معرفــی همــان حکیم 
ــاوت  ــش متف ــی منتقدان ــارحان و حت ــق ش از طری
ــطه  ــری را بی واس ــم متفک ــر بخواهی ــت و اگ اس
بشناســیم بهتــر اســت از طریــق شــناخت آثــارش 
او را بشناســیم. ابن ســینا فیلســوف جامعــی بــود، 
هرچنــد بــه دالیلــی او را شــیخ الرئیــس نامیدنــد و 
نــه معلــم ثالــث. او در زمینه هــای مختلــف قلــم 
زد. ابــن ســینا در ســن 58 ســالگی صاحــب آثــار 
ــت؛  ــوغ اوس ــان دهنده نب ــه نش ــود ک ــددی ب متع

متولــد 370 و متوفــی 428 ه. ق. وی یــک 
نظــام فلســفی  داشــت گرچــه از ارســطو و 
ــود  ــرده و خ ــیار ب ــتفاده بس ــان اس نوافاطونی
ــطاطالیس را  ــی ارس ــنامه عای ــان در دانش ایش
امــام حکیمــان و آمــوزگار فیلســوفان نــام نهــاده 
اســت و ارســطو بــرای او جایــگاه مهمــی دارد 
ــه یــک نظــام فلســفی رســید.  ولــی خــودش ب
ــه  ــرده ب ــر ک ــودش از آن تعبی ــه خ ــی ک نظام
ایــن  شــفا  منطــق  در  و  الحکمة المشــرقیة 
ــال  ــه احتم ــهروردی ب ــرده و س ــام ب ــوان را ن عن
ــیوه و  ــم از ش ــوان و ه ــن عن ــم از ای ــوی ه ق
بهــره  الحکمة المشــرقیة  در  ابن ســینا  روش 

نوآوری های ابن سینا در 
نظام فلسفی خود
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اســت.  بــرده 
دارای  ابن ســینا 
فلســفی  نظــام 
ــفه  ــت یعنی فلس اس
ــث  ــر بح ــاوه ب او ع
از امــور عامــه، جواهــر و 
جهان شناســی،  مســائل  اعــراض، 
نظــام معرفت شناســی، علم النفــس فلســفی و 
دیگــر حوزه هــا را نیــز در بــر می گیــرد. حتــی 
ــد؛  ــر او دی ــم در تفک ــی  ه ــام عرفان ــوان نظ می ت
یعنــی از کنــار هــم گــذاردن نمــط هشــتم و نهــم 
 مقامــات 

ً
و دهــم اشــارات ابن ســینا و مخصوصــا

العارفیــن )نمــط نهــم(، رســالة  حــی  بــن یقظــان، 
رســاله فــی العشــق و ماننــد آن بــه نظامــی 
ــاری در  ــن آث ــت. او همچنی ــت یاف ــی دس عرفان
علــوم پزشــکی، هیــأت و ماننــد آن داشــته اســت. 
ــک  ــک پزش ــوان ی ــط به عن ــینا را فق ــب ابن س اغل
ــی کــه او هــم پزشــک  ــد، در حال ــی می کنن معرف
بــود و هــم طبیعــی دان و هیــوی و از همــه مهم تــر 
اشــعار،  دارای  و  بــود  ادیــب  بــود.  فیلســوف 
ــان فارســی و  ــه زب ــد متعــددی ب ــات و قصای غزلی
ــر او را  ــف تفک ــاد مختل ــد ابع ــت. بای ــی اس عرب

ــرد. ــی ک ــناخت و بررس ش
ــه  ــد ک ــخصیتی نمی دانن ــینا را ش ــان ابن س محقق
ــا کــرده بلکــه  ــه گــردآوری مطالــب اکتف  ب

ً
ــا صرف

ــه  ــی ک ــت. زمان ــته اس ــز داش ــی نی او نوآوری های
دکتــر برتوالچــی بــا اعضــای هیــأت علمــی 
ــات  ــی از الهی ــت گزارش ــه ای داش ــه جلس مؤسس
شــفای ابن ســینا و مقایســه آن بــا متافیزیــک 
ــینا  ــی داد ابن س ــان م ــه نش ــرد ک ــه ک ــطو ارائ ارس
ــر  ــطو تأثی ــک ارس ــد از متافیزی ــا 20 درص 15 ت
ــه   از چ

ً
ــا ــه او احیان ــه اینک ــت. البت ــه اس پذیرفت

شــخصیت های دیگــری متأثــر بــوده اســت را 
ــان  ــی گم ــود. برخ ــداده ب ــرار ن ــق ق ــورد تحقی م
متافیزیــک  همــان  بوعلــی  الهیــات  می کننــد 
ــوده و او  ــه نب ــه اینگون ــی ک ــت در حال ارسطوس
ــه  ــت. ب ــته اس ــه داش ــن زمین ــی در ای نوآوری های
ایشــان گفتــم اگــر اشــارات بوعلــی را مــورد 
در  ایشــان  نوآوری هــای  قــرار دهنــد  تحقیــق 
ــت.   ــات شفاس ــش از الهی ــب بی ــارات به مرات اش
ایشــان در زمینه هــای مختلفــی نــوآوری داشــت. 
چــه  در  ابن ســینا  این کــه  تشــخیص  البتــه 
مباحثــی نــوآوری داشــته کار دشــواری اســت 

ــا  ــار او ب کــه نیازمنــد احیــای تــراث و مقایســه آث
آثــار دیگــران اســت، امــا مــن بــه بعضــی از ایــن 
ــم.  ــاره می کن ــر اش ــور مختص ــه ط ــات ب ابداع
جملــه  از  عملــی  و  نظــری  حکمــت  رابطــه 
فلســفی  الهیــات  ابن سیناســت.  نوآوری هــای 
ــکی او  ــات و پزش ــات و ریاضی ــا طبیعی ــز ب او نی
ــاب  ــه ای کــه اگــر کســی کت ــوط اســت به گون مرب
قانــون بوعلــی را بخواهــد بخوانــد و بفهمــد 
و  خوانــده  را  ابن ســینا  الهیــات  بایــد   

ً
حتمــا

ــون  ــاب قان ــن کت  بی
ً
ــا ــده باشــد؛ چــون دقیق فهمی

و طبیعیــات و الهیــات ابن ســینا پیونــد وثیقــی 
وجــود دارد. ایشــان اگــر از اخــاق اربعــه بحــث 
 بــا طبیعیــات او در ارتبــاط اســت 

ً
می کنــد حتمــا

ــات او. ــا الهی ــن ب و همچنی
ــت.  ــس اس ــود نف ــاره خل ــوآوری او درب ــر ن دیگ
در بیــان وی رابطــه نفــس و بــدن و تأثیــر متقابــل 
و  نفــس  اســتکمال  همین طــور  و  آنهــا  بیــن 
 
ً
ــا ــه قب ــت ک ــی اس ــل نکات ــن قبی ــائلی از ای مس

ــل  ــزد اه ــم. ن ــطو ندیده ای ــان و ارس در نوافاطونی
منطــق تقســیم قیــاس اقترانــی بــه حملی و شــرطی 
ــردد و  ــوب می گ ــینا محس ــای ابن س از نوآوری ه
ــد  ــرار می کن ــن برق ــن فلســفه و دی ــدی کــه بی پیون
 در تبییــن واجــب و ممکــن یــا تبییــن 

ً
مخصوصــا

ــی  ــا دین شناس ــی ب ــد وثیق ــه پیون ــاد ک ــأله مع مس
او دارد و یــا تقســیم بندی معقــوالت اولــی و ثانــی 
ــن زوج  ــل کل ممک ــفی مث ــد فلس ــی قواع و بعض
ــع  ــن جمی ــب م ــه واج ــب لذات ــی و الواج ترکیب
ــت.  ــینا اس ــات ابن س ــر ابداع ــه.... از دیگ جهات
ــار دیگــران باشــد ولــی  ــن مســائل در آث شــاید ای
تبدیــل بــه قاعــده فلســفی شــدن از نوآوری هــای 
ــوف  ــم فیلس ــینا ه ــن س ــس اب ــت. پ ــان اس ایش
ــود  ــدع ب ــوف مب ــک فیلس ــم ی ــود و ه ــی ب جامع
ــک  ــه ی ــت و ب ــفی اس ــام فلس ــک نظ ــه دارای ی ک

ــت. ــت یاف ــرقیه دس ــت مش حکم
در بــاب اهمیــت و ضــرورت تصحیــح متــون 
متفکــران اســامی برخــی معتقدنــد نیازمنــد 
ــه  ــی ک ــتیم، در حال ــامی نیس ــراث اس ــای ت احی
 غلــط، نادرســت و تــا حــدودی 

ً
ایــن تفکــر کامــا

آثــار  اوال  اســت.  پوزیتویســتی  نــگاه  زاییــده 
ــامی  ــدن اس ــی از تم ــامی بخش ــران اس متفک
اســت و اگــر جامعــه مــا بــه تمــدن اســامی توجه 
کنــد هویــت می یابــد و هویــت یــک جامعــه نیــز 
ــی و  ــار تجرب ــان آث ــا می ــت. ثانی ــاز اس تمدن س
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آثــار فلســفی فــرق هســت. آثــار فاســفه گذشــته 
جــزو تاریــخ فلســفه و تاریــخ فلســفه هــم جــزو 
ــود در  ــار موج ــت آث ــن اس ــت. ممک ــفه اس فلس
علــوم تجربــی و طبیعــی جــزو تاریــخ علــم 
ــی  ــوم تجرب ــزو عل ــم را ج ــخ عل ــا تاری ــرود ام ب
ندانیــم –البتــه مــن معتقــدم آثــار مربــوط بــه 
علــوم تجربــی، ماننــد قانــون و طبیعیــات بوعلــی 
ســینا، هــم می توانــد در روش شناســی علــم و 
ــا  ــردد. کم ــع گ ــد واق ــم مفی ــفه عل ــث فلس مباح
ــم  ــفه عل ــش هایی در فلس ــا پرس ــروزه م ــه ام اینک
ــد  ــات هــم می توانن ــب طبیعی ــن کت ــم کــه ای داری
بــه پرســش های فلســفه علــم پاســخ دهنــد- ولــی 
ــفه  ــخ فلس ــزو تاری ــته ج ــفه در گذش ــار فاس آث
محســوب می گردنــد و تاریــخ فلســفه جــزو 
فلســفه اســت. بــه عبارتــی اگــر کتاب هایــی مانند 
الهیــات شــفا، اشــارات یــا دانشــنامه عایــی و ... 
ــط  ــه فق ــت ک ــن نیس ــم ای ــینا را می خوانی ابن س
تاریــخ فلســفه خوانده ایــم بلکــه در واقــع فلســفه 
ــینا  ــفه ابن س ــرح در فلس ــائل مط ــم. مس خوانده ای
ــح  ــذا تصحی ــت. ل ــی اس ــائل روز و مطرح مس
ــون  ــازی مت ــت از آماده س ــارت  اس ــه عب ــون ک مت
ــخه های  ــنجش نس ــه و س ــاس مقابل ــر اس ــن ب که
خطــی، اصــاح اغــاط، اشــتباهات، تحریفــات 
ــی  ــن نهای ــردن مت ــاده ک  آم

ً
ــا ــات و نهایت و تصریف

ــت. ــمندی اس کار ارزش
ــت و در  ــابقه ای اس ــن کار پرس ــح مت  کار تصحی
گذشــته هــم صــورت گرفتــه و در میــان شــاگردان 
ــه  ــرون ب ــت مق ــش و معرف ــت و دان ــل حکم اه
ســابقه اســت بــه طــوری کــه شــاگردان، متــون را 
ــی  ــد و حت ــت می کرده ان ــود قرائ ــاتید خ ــزد اس ن
اصحــاب  نــزد  می تــوان  را  کار  ایــن  ردپــای 
اهــل  بیــت یافــت. بعــد از امــام باقــر)ع( و امــام 
ــال ذلــک  ــره و امث ــد مغی صــادق)ع( عــده ای مانن
از  و  می گرفته انــد  نســاخ  از  را  اصلــی  نســخه 
ــت  ــت، روای ــح روای ــی و صحی ــخه اصل روی نس
را تحریــف و جعــل می کرده انــد. بــه همیــن 
 
ً
ــا ــه مخصوص ــاگردان ائم ــان ش ــل در آن  زم دلی

ــت  ــان قرائ ــزد ایش ــا را ن ــادی)ع( کتاب ه ــام ه ام
می کردنــد و ایــن ســنت ادامــه پیــدا کــرده و 
تاکنــون ادامــه دارد. در حوزه هــای علمیــه نیــز اگــر 
ــی داد  ــود م ــاگرد خ ــه ش ــی ب ــازه روای ــی اج کس
اینــان کســانی بودنــد کــه حدیــث شــناس بودنــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــخیص دهن  تش

ً
ــا ــتند مث و می توانس

نســخه شــیخ صــدوق یــا کلینــی اســت و قــدرت 
ــز  ــح را نی ــح از ناصحی ــث صحی ــخیص حدی تش
ــا  ــد ام ــام می ش ــم انج ــن کار از قدی ــتند. ای داش
نســخه های  و  شــده  دقیق تــر  کارهــا  امــروزه 
فراوان تــری در علــوم وجــود دارد. بــه غیــر از 
کتاب هایــی کــه در کتابخانــه مجلــس، کتابخانــه 
ــی  ــه مرعش ــت الل ــوم آی ــه مرح ــی و کتابخان مل
نجفــی موجــود اســت کــه آثــار ارزشــمندی 
ــه  هســتند، کتاب هــای خطــی مهمــی در کتابخان
ــام آباد  ــای اس ــا کتابخانه ه ــتانبول ی ــلیمانیه اس س
ــد موجــود اســت  ــا  کتابخانه هــای هن پاکســتان ی
شــرایط  در  اینهــا  از  برخــی  متأســفانه  -کــه 
از  در حــال  و  نمی شــوند  نگهــداری  مناســبی 
ــد- و شایســته اســت کــه رایزن هــای  ــن رفتن ان بی

ــد.  ــه کنن ــم توج ــن مه ــه ای ــی ب فرهنگ
بــه نظــر بنــده یکــی از اولویت هــای ملــی، 
احیــاء تــراث اســامی، شناســایی ایــن نســخه ها 
ــای آنهــا اســت. مرحــوم عامــه عســگری  و احی
بــه مــن گفتنــد پدربــزرگ ایشــان یــک دوره 
کامــل فقــه، از طهــارت تــا دیــات، را بــا مشــقت 
فــراوان و در زیــر نــور مهتــاب نوشــته بودنــد کــه 
متاســفانه بعــد از فــوت ایشــان ایــن آثــار در میــان 
وارثــان آن مرحــوم تقســیم شــد و دچار سرنوشــت 
ــد. یکــی از کارهــای مؤسســه  نامعلومــی گردیدن
ــوان  ــران را می ت ــفه ای ــت و فلس ــی حکم پژوهش
ــدگار  ــار مان ــوزه آث ــا ارزش در ح ــار ب ــاء آث احی

ــت.  ــان دانس ــفی اصفه ــت فلس حکم
کار احیــاء مشــتمل بــر تبحــر در نسخه شناســی و 
شــناخت فهــارس چاپــی و در مرحلــه بعــد تبحــر 
کافــی در بررســی تاریخــی نســخ و ســنجش 
اصالــت آنهــا و در مرحلــه آخــر شــناخت کافــی 
ــیار  ــه کار بس ــت ک ــح اس ــی تصحی از روش شناس
پیچیــده ای اســت. کســی کــه متــون کهــن را 
تصحیــح می کنــد بایــد بــه زبــان مؤلــف و دانــش 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــته باش ــراف داش ــن اش مت
تســلط بــر منابــع آن دانــش و حوصلــه زیــادی نیــز 
داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه درســتی کار تصحیح را 
انجــام دهــد. اگــر مصححــان را مجنــون، عاشــق 
ــخن  ــم س ــت بنامی ــت و حکم ــیفتگان معرف و ش

ــت.  ــه ای نیس گزاف
ــه  ــر س ــه اث ــح، ب ــختی کار تصحی ــح س در توضی
جلــدی خــود در شــرح منظومــه و اســفار حضرت 
امــام)ره( و همچنیــن کار در دســت چــاپ دیگــر 
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ــد خواجــه  ــر تجری ــاره شــرح عامــه حلــی ب درب
ــنی  ــیعی و س ــرح ش ــه دو ش ــچی ک ــرح قوش و ش
مقابلــه  ســختی های  می کنــم.  اشــاره  اســت 
و شــرح آنهــا کاری بســیار ســخت و طاقــت 
ــد  ــادی مــی طلب ــه زی فرساســت کــه هــم حوصل
و هــم تــوان فکــری در فهــم درســتی یــا نادرســتی 

ــارات. عب
ــار  ــفا را چندین ب ــان ش ــفا و بره ــات ش ــده الهی بن
می دانیــد  کــه  همان طــور  کــرده ام.  تدریــس 
ــان  ــده )ایش ــور تصحیح ش ــم مدک ــخه ابراهی نس
همــراه بــا دو محقــق دیگــر ایــن متــن را تصحیــح 
ــی  ــه مرعش ــوم آیت الل ــه مرح ــد( و کتابخان کردن
ــده  ــا بن ــت ام ــرده اس ــاپ ک ــم آن را چ ــی ه نجف
ــتباه در  ــه اش ــردم دو نمون ــه ک ــی هایی ک ــا بررس ب
ــفا  ــات ش ــه 32  الهی ــم. در صفح ــح یافت تصحی
 
ٌ
ــة  ب حقیق

َ
ــة  آ و حقیق

َ
ــة ــان آورده » ِانَّ َحقیقت ایش

ــورت  ــه ص ــد ب ــن بای ــه مت ــی ک ــری«، در حال اخ
 اخــری 

ٌ
 ب حقیقــة

َ
 و حقیقــة

ٌ
 آ حقیقــة

َ
» ِانَّ َحقیقتــة

« باشــد. یــا در صفحــه 67 آورده » و ال َیکــوُن 
ــن  ــَو ِم . ُه

ً
ــیئا ــوِة ش ــَو بالق  ُه

ُ
ــث ــن حی ــیء ِم الش

ــه  ــی ک ــر«، در حال  آخ
ً
ــیئا ــل ش ــَو ِبالفع  ُه

ُ
ــث حی

 
ً
ــیئا ــل ش ــَو ِبالفع  ُه

ُ
ــث ــن حی ــد » َو ِم ــد باش بای

ــارت  ــفا عب ــان ش ــه 56 بره ــا در صفح ــر«. ی آخ
ل ... َبــل 

َ
ِة الَجــد

َ
هــا َو ِان شــاَرک ِانَّ

َ
طــه ف

َ
مَّ الُمغال

َ
» َو ا

 علــی مــادة البرهــان« 
ُ

ــل حَم
ُ
ــه ت طی

َ
المــادُة الُمغال

هســت، در صورتــی کــه نســخه درســت بایــد بــه 
 علــی 

ُ
حَمــل

ُ
طیــه ال ت

َ
صــورت » َبــل المــادُة الُمغال

مــادة البرهــان« « باشــد. یــا در صفحــه 61 آمــده 
 فــی 

ً
 ُمدَرجــا

َ
یــث

َ
ــر ل

َ
صغ

َ
کبــِر اِلال

َ
»فــِانَّ کــوَن اال

کــون االصغــِر الالوســط«، در حالــی کــه بایــد بــه 
صــورت » فــی کــون االوســِط الالصغــر« باشــد.
در بیــان اهمیــت ایــن کار، مصادیقــی را از راه 
ــفاء  ــات ش ــح الهی ــتباهات در تصحی ــن اش یافت
ــتاد  ــات اس ــمردند. از زحم ــفاء برش ــان ش و بره
ــام  ــات اهتم ــح المباحث ــه تصحی ــه ب ــر ک بیدارف
ورزیــد قدردانــی می کنــم و وی را چهــره ای خدوم 
ــم. از  ــی می دان ــی و معرفت ــار حکم ــر آث و احیاگ
ــن  ــخن اب ــد »س ــر مانن ــه دیگ ــل ماحظ ــار قاب آث
ســینا و بیــان بهمنیــار« اثــر اســتاد ابراهیمــی 
دکتــر  تصحیــح  بــه  »التعلیقــات«  و  دینانــی 
ــق«  ــی المنط ــط ف ــر االوس ــویان، »المختص موس
بــه ســعی و کوشــش دکتــر یوســف ثانــی و رســاله 

ــر محمــدی  ــا تــاش دکت »المجالــس الســبعه« ب
بــه عنــوان آثــار شــاخص در ایــن زمینــه بایــد نــام 
بــرد. از تمامــی محققانــی کــه آمادگــی ایــن کار را 
ــار  ــح آث ــرای تصحی ــم ب ــد درخواســت می کن دارن

ــد. ــش بگذارن ــدم پی ــینا ق ــن س اب
ــی از  ــک دوبیت ــا ی ــود را ب ــخنان خ ــان س و در پای

ــرم: ــان می ب ــه پای ــینا ب ــن س اب
ماییم به عفو تو توال کرده

 وزطاعت و معصیت تبرا کرده
آنجا که عنایت تو باشد باشد 

ناکرده چو کرده کرده چو ناکرده

هایــی  نکتــه  شــهیدی  دکتــر  خانــم  ســپس 
دربــاب تصحیــح متــون از احمــد ســمیعی را 
ــاری 

ّ
ــای زخ ــد: دری ــت کردن ــر قرائ ــرح زی ــه ش ب

از فرهنــگ پرمایــه مــا در نســخه های خطــی.. 
ــوران ،  ــل گنج ــه بخ ــوس ک ــد. افس ــوج می زن م
پراکندگــی دســت نوشــته ها در بــاد،  غرابــت خــط 
و زبــان،  فــرد یــا کــم شــمار بــودن نســخه،  تشــّتت 
ــی از  ــات و موجبات ــرگیجه آور روای ــاف س و اخت
ــه بیکــران را از دســترس  ــن گنجین ــن دســت،  ای ای
ــت.  ــته اس ــه داش ــتاقان دور نگ ــدان و مش آرزومن
از ایــن رو تصحیــح متــون، بــه خــاف آنچــه بــه 
طنــز گفته انــد،  نبــش قبــر نیســت. گنج یابــی 
ــی  ــت اقدام ــد گف ــت. بای ــگ اس ــای فرهن و احی
ــن  ــران حس ــی از صاحب نظ ــر و برخ ــت ناگزی اس
در  پژوهشــی  طرح هــای  و  برنامه هــا  اجــرای 
ــی  ــا زمان ــا را تنه ــخ م ــان و ادب و تاری ــة زب عرص
ــون  ــر از مت ــادی معتب ــای انتق ــر ویرایش ه ــه ب ک

مبتنــی باشــد عملــی شــمرده اند.
ــناخته  ــن ش ــزاران مت ــح ه ــی و تصحی ــا بازیاب ام
و ناشــناخته،  کــه از هــزار ســال باز انباشــته و 
ــه  ــر. چ ــس خطی ــت ب ــده،  کاری اس ــه ش اندوخت
مایــه هّمــت و نقــد عمــر و رمــق فرهنگــی و 
ســرمایة مــادی می خواهــد،  خــدا می دانــد و 

ــس. ب
بــاری،  تصحیــح متــون بــه پایــه و مایــه نیــاز دارد،  
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از تبّحــر در لغــت و علــوم ادبــی و ســابقة تتبــع در 
منابــع و آشــنایی بــا ســبک ها و مکاتــب و تحــول 
ــا  ــر گویش ه ــی از تأثی گاه ــان و آ ــاختمانی زب س
و لهجه هــا و هــم زبان هــای بیگانــه و فرهنــگ 
ــت و  ــا عربّی ــس ب ــر و ان ــی عص ــمی و مردم رس
الفــت بــا قــرآن و علــوم قرآنــی و تخّصــص در فنی 
ــه  ــم ب ــا عل ــه ت ــن در حــوزة آن اســت گرفت کــه مت

ــور خــط و کتابــت و هنــر خوش نویســی 
ّ

ســیر تط
ــت 

ّ
ــا دق ــه اینه ــراه هم ــا و هم ع ه

ّ
ــایی مرق و شناس

علمــی و قــوة تمیــز و اســتعداد تفــّرس و ســرانجام 
ــی. شــّم و ذوق زبان

ایــن  همــه  کــه  می آیــد  پیــش  به نــدرت 
فــردی  در  مواهــب  و  دانش هــا  و  مهارت هــا 
فراهــم آیــد. البتــه در تصحیــح متــون، عمــده کار 
ــه ایــن ضــرورت  گروهــی اســت و خوشــبختانه ب
ــه  ــد ک ــن می نمای ــت. چنی ــده اس ــز ش ــه نی توج
دوران کارهــای کشــنده انفــرادی، ... ســپری شــده 
ــتاقانه و  ــال ها مش ــا س ــن متن ه ــر ای ــر س ــد. ب باش
مرتاضانــه کار شــده اســت بــه حــدی کــه مصّحح 
تــوان گفــت در فضــای عصــر تألیــف متــن زیســته 
و بــه نوعــی بــا صاحــب اثــر یکــی شــده و گویــی 
ــز  ــم هراس انگی ــت. حج ــده اس ــر او را بازآفری اث
کار تصحیــح متــون قدیــم خواســتار تدابیــری 
ــه  ــازمان و برنام ــت. س ــر اس ــر و ظریف ت بغرنج ت
ــمندانه  ــده و هوش ــض و پیچی ــیم کاری غام و تقس
ــی  ــرایط فرهنگ ــو و ش ــا در ج ــه تنه ــد ک می خواه
ســالم و پیشــرفته و دورانــی پررونــق ســامان دادن 

ــت.... ــر اس ــه آن میس ب
در چنــد دهــه اخیــر،  ســطح متوســط کار تصحیح 

ــت.  ــی اس ــن طبیع ــت و ای ــرده اس ــزل ک ــون تن مت
دامنــة کار چــون گســترده شــود و عــده کاردانــان و 
کارشناســان بــه تناســب آن افزایــش نیابــد،  در هــر 
ــد از  ــا بای ــد. آی ــده روی می کن ــن پدی ــوزه ای ای ح
ایــن جریــان متأســف بــود؟ تــا آنجــا کــه رونــدی 
احترازناپذیــر اســت،  تأســف فایده ای نــدارد. لیکن 
ــه عواملــی هــم  ــزل ســطح کار ب ــن مــورد تن در ای
ــوان  ــه می ت ــتگی دارد ک بس
آنهــا را بی اثــر یــا کم اثــر 
تــا  را  رونــد  و  ســاخت 
ــاید  ــرد و ش ــار ک ــدی مه ح
جهــت آن را تغییــر داد. یــک 
راه مؤثــر ایــن اســت کــه 
 
ً
امــر تصحیــح متــون عمدتــا
فرهنگــی  ســازمان های  در 
نیمه رســمی  یــا  رســمی 
ــازمان هایی  ــد. س ــز یاب تمرک
ــادی  ــات م ــه دارای امکان ک
و علمــی و کادر پژوهشــی 
ــز  ــن تمرک ــه ای ــند. البت ــی باش ــا کفایت ــور و ب درخ
مــی باشــد. محققــان همین کــه 

ّ
شایســته نیســت تحک

ات کار 
ّ

مطمئــن شــوند ســازمانی وســایل و معــد
پژوهشــی را در اختیارشــان می گــذارد و حاصــل 
ــد و  ــه می کن ــد عرض ــرزی آبرومن ــه ط ــان را ب کارش
کارشــان مأجــور اســت بــه آن رو می آورنــد. تمرکــز 
ــش  ــام لطف ــوش ن ــر و خ ــازمان های معتب کار در س
ایــن اســت کــه مصّححــان کــم مایــه را کــه فــرآوردة 
بــازاری تحویــل ناشــر می دهنــد و چــه بســا از 
ــهرت  ــن ش ــیله تأمی ــی و وس ــی نان دان ــن کار علم ای
ــرای خــود ســاخته اند از قلمــرو ایــن حــوزة  کاذب ب
فرهنگــی طــرد می کنــد. حســن دیگــرش اینکــه 
فرصــت خجســته ای بــرای کار گروهــی و خوش عیار 
ــون  ــح مت ــر تصحی ــت،  ام ــی آورد. در حقیق ــد م پدی
ــی مــا ســروکار 

ّ
 بــا پرارزش تریــن ودیعــة مل

ً
مســتقیما

دارد و بایــد تدبیــری اندیشــید کــه هیــچ 
ســهمی از ایــن ودیعــه 

و  نااهــل  دســت  بــه 
ــودجو  ــردم س  م

ً
ــا احیان

ــد  ــگ نیفت ــام نن و بی ن
از ســکه  را  آن  کــه 

ــاه  ــا تب ــد ی بیندازن
ــد. کنن
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بخش اول: »احیاء آثار«



تصحیح کتاب
 قانون ابن سینا

دکتر نجفقلی حبیبی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران

ــی  ــون، یک ــار قان ــه اختص ــا ب ــب ی ــون در ط قان
پزشــکی  درزمینــه  ســینا  ابــن  کتاب هــای  از 
ــز  ــال در مراک ــد س ــه هفتص ــک ب ــه نزدی ــت ک ا س
و  اســت  می شــده  تدریــس  اروپــا  علمــی 
ــیار  ــاب او بس ــه کت ــای مقدم ــارت پردازی ه عب
اعجــاز آمیــز اســت و ابــن جمیــع مصــری 
بــه عنــوان یکــی از منتقدیــن سرســخت ابــن 
ــته  ــه می نوش ــه را ک ــینا هرچ ــن س ــون اب ــینا چ س
ــاب را دارای  ــن کت ــت ای ــده اس ــاره نمی خوان دوب
اغــاط می دانســته هرچنــد دســت اخــر مجبــور 

می شــود بــه فضائــل کتــاب معتــرف شــود. ابــن 
ســینا دلیــل نوشــتن کتــاب را درخواســت یکــی از 

دوســتانش می دانــد کــه،
ــی  ــتما عل ــا مش ــب کتاب ــی الط ــف ف  ان اصن
ــة اشــتماال یجمــع الــی  ــة و الجزئی ــه الکلی قوانین
ــه  ــر حق ــاء االکث ــی ایف ــار و ال ــرح االختص الش

ــاز. ــان االیج ــن البی م
 هــم عنــوان کتــاب قانــون از همیــن 

ً
ظاهــرا

عبــارت گرفتــه شــده اســت و شــارحان ایرادهــای 
ــی  ــودش کل ــون خ ــه قان ــد ک ــه ان ــن گرفت ــر ای ب
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ــدارد.  ــی ن ــی و جزی ــر کل ــت و دیگ اس
ــون  ــر قان ــرحی ب ــودش ش ــه خ ــی ک ــم آمل حکی
ــک  ــه او را ی ــارت مقدم ــن عب ــت ای ــته اس نوش
ــح  ــت تصحی ــد. وی گف ــی می دان ــاز عبارت اعج
کتــاب قانــون را بــه ســفارش بنیــاد بوعلــی ســینا 
ــن  ــار ای ــر ب ــردم از زی ــه ک ــام دادم و هرچ انج
مســئولیت شــانه خالــی کنــم نشــد و باالخــره بــه 
ایــن کار اهتمــام ورزیــدم. وی ادامه داد ابن ســینا 
ــرده  ــیم ک ــاب تقس ــج کت ــه پن ــون ب ــاب قان کت

اســت کــه قبــل از او هــم مرســوم بــوده 
اســت نخســتین کتــاب کلیــات اســت 
کــه رنــگ و بــوی فلســفی دارد کتــاب 
دوم داروهــای طبــی، کتــاب ســوم کــه 
اســت  قانــون  بخــش  مفصل تریــن 
ــاره  ــینا درب ــات ابن س ــامل توضیح ش
اجــزای مختلــف بــدن، کتــاب چهــارم 
دربــاره داروهــای ترکیبــی و کتــاب 
پنجــم دربــاره برخــی بیماری هــای 
کــه بــه بعضــی از اعضــاء بــدن مربوط 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قانون ابن ســینا 
ــت  ــده اس ــس می ش ــا تدری ــه قرن ه ک
نســخه های  از  بســیاری  متأســفانه 
چاپــی ایــن کتــاب مغلوط اســت . وی 
ــاپ  ــی را چ ــخه چاپ ــن نس قدیمی تری
رم دانســت کــه ســال 1595 چــاپ 
دوره هــای  در  البتــه  و  اســت  شــده 
ــر را  ــن اث ــا ای ــدا مصری ه ــر ابت متأخ
چــاپ کرده انــد کــه بــه چــاپ بــوالق 
معــروف اســت کــه مــن بــه آن ارجاعی 
ــن  ــپس در دوره ناصرالدی ــداده ام و س ن
ــی  ــم باش ــط حکی ــر توس ــن اث ــاه ای ش
آدم  کــه  اســت  شــده  تصحیــح  او 
فاضلــی بــوده اســت و ایــن نســخه بــه 
نســخه چــاپ تهــران مشــهور اســت. 
وی دربــاره پیچیدگی هــای تصحیــح 
ــرد و  ــان ک ــخنانی را بی ــز س ــون نی قان

ــفارش  ــه س ــه ب ــن ک ــاوه برای ــد: ع ــادآور ش ی
بنیــاد بایــد از نســخه هــای خطــی مصــر و تهران 
ایــن  از  دیگــر  نســخه ای  اســتفاده می کــردم 
ــاگردان  ــی از ش ــه یک ــود ب ــوط می ش ــاب مرب کت
درجــه اول حکیــم ابوالبــرکات بغــدادی معــروف 
ــارت  ــن کار نظ ــر ای ــز ب ــودش نی  خ

ً
ــرا ــه ظاه ک

داشــته و هــم پزشــک بزرگــی اســت و هــم 
فیلســوف بســیار بــزرگ کــه البتــه اکنــون نیمــی از 
ایــن کتــاب در اختیــار مــن اســت و نیمــی دیگــر 
ــود  ــه موج ــه ای در ترکی ــاب در کتابخان ــن کت از ای
اســت. نســخه خطــی دیگــر ایــن کتــاب مربــوط 
بــه قونــوی شــاگرد معــروف ابن عربــی اســت کــه 
ــده  ــارج ش ــک او خ ــاب از تمل ــن کت ــار ای ــه ب س
و دوبــاره بــه او بازگشــته اســت. وی همچنیــن 
ــه  ــرای وی مای ــاد کــرد کــه بســیار ب از شــروحی ی
دلگرمــی بــوده اســت . مهمتریــن 
شــرح کــه وی دیــده اســت شــرح 
ــام التحفــة  ــا ن قطب الدیــن شــیرازی ب
ــل  ــیار مفص ــه بس ــت ک ــعدیه اس الس
ــاید  ــروز ش ــاپ ام ــه چ ــه ب ــت ک اس
بــه 2700-2800 صفحــه برســد. 
التحفــة الســعدیه کــه شــرحی بــر 
ــت  ــینا اس ــن س ــون اب ــۀ اول قان مقال
ــت.  ــده اس ــته ش ــد نوش ــه مجل و در ن
قطب الدیــن از خانــواده ای کــه ســابقۀ 
طبابــت داشــته اند برآمــده و بــه دنبــال 
ــون  ــاب قان ــش از کت ــق و پژوه تحقی
حتــی تــا مصــر هــم رفتــه اســت 
ــرح  ــرف ش ــود ص ــر خ ــال های عم س
ــن شــرح  ــی ای ــون کــرده اســت ول قان
فقــط شــرح بخــش اول کتــاب قانــون 
ــاب  ــی از کل کت  نیم

ً
ــا ــت و تقریب اس

ــن  ــی ای اول را پوشــش داده اســت یعن
ــریح و  ــش تش ــد بخ ــز فاق ــاب نی کت
برخــی بخــش هــای اخــر کتــاب 

ــت. اوس
ــرح  ــر ش ــروح دیگ ــر از ش ــی دیگ یک
فخــر رازی اســت کــه جــدال زیــادی 
ــت. وی  ــته اس ــود داش ــال خ ــه دنب ب
العــرب  زیــن  شــرح  از  همچنیــن 
مصــری نــام بــرد کــه در ایــران چنــدان 
ــارح  ــن ش ــت. ای ــوده اس ــهور نب مش
ــرای  ــی ب ــت جالب ــم روای ــری ه مص
ــری  ــه تاج ــون دارد ک ــاب قان ــت اوردن کت از بدس
کــه بیمــار شــده بــود بــرای رفــع بیمــاری بــه آن هــا 
ــی  ــر م ــه حاض ــدا ن ــد و در ابت ــت می کن مراجع
شــود کتــاب قانــون را بــه آن هــا بفروشــد و نــه آن 
ــد  ــرار می ده ــا ق ــار آن ه ــت در اختی ــرای کتاب را ب
ــا  ــد ت ــت می کن ــی درخواس ــه او از قاض ــا اینک ت
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ــرار  ــان ق ــار ایش ــاب در اختی ــار کت ــه اجب ــر ب تاج
و  رنج هــا  داســتان  حبیبــی  اســتاد  می دهــد. 
مرارت هــا مســلمانان بــرای در اختیــار گرفتــن ایــن 
کتــاب را در تاریــخ علــم بــرای خــودش ودیگــران 
بســیار جالــب توجــه و مایــه عبــرت می دانــد. وی 
گفــت کــه او همچنیــن بــرای تصحیــح ایــن کتــاب 
از شــرح نخجوانــی و شــرح خونجــی هــم اســتفاده 

ــت. ــرده اس ک
ــل  ــاب دواص ــن کت ــح ای ــه داد در تصحی وی ادام
ــه  ــن ب ــوده اســت. اول مت ــرای وی بســیار مهــم ب ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد و دوم ب ــک باش ــف نزدی ــر مؤل اث
ــر  ــد اث ــده بتوان ــاب خوانن ــن کت ــواری های ای دش
ــان  ــل ایش ــن دلی ــه همی ــد. ب ــادگی بخوان ــه س را ب
ــتری  ــای بیش ــته بندی ه ــت دس ــده اس ــور ش مجب
انجــام دهــد کــه کتــاب قابــل فهم تــر بــرای 
ــدن  ــر ش ــه مطول ت ــر ب ــه منج ــد ک ــده باش خوانن

ــت. ــده اس ــم ش ــاب ه کت

ــی  ــون برخ ــاب قان ــی از کت ــان عبارت ــا بی ــپس ب س
ــه: ــود ک ــن ب ــه دال برای ــمرد ک ــی را برش ــکات طب ن
1.  او بــر بحــث زمــان مناســب بــرای خــوردن غــذا 
ــک  ــذا در ی ــوردن غ ــر خ ــط ب ــرد و فق ــد می ک تاکی

کیــد داشــته اســت. وعــده تأ
ــد می کــرد  کی ــر بحــث اهمیــت مســأله آب تأ 2. ب
ــته  ــمه می دانس ــا را آب چش ــن آب ه ــه بهتری و اینک

اســت.
ــر  ــی از نظ ــدن آدم ــرای ب ــذا ب ــازگارترین غ 3. س

ابــن ســینا لــذت بخش تریــن آنهاســت.
4. بــر ورزش و تنــوع حرکتــی در تندرســتی جســم 
و روان و انجــام حــرکات ورزشــی مخصــوص 
ــرده  ــیاری ک ــد بس کی ــدن تأ ــای ب ــک از اعض هری

ــت. اس
ــد و  ــرای رش ــگ ب ــیقی و آهن ــش موس ــه نق 5. او ب
تقویــت مــزاج کــودکان اهمیــت قائــل شــده اســت.
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نگاهی به تصحیح
 تازه المباحثات 
از استاد بیدار فر

دکتر سید محمود یوسف ثانی 
مدیر گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دارای  ابن ســینا  آثــار  بیــن  در  المباحــاث  کتــاب 
ویژگی هــای منحصربه فــردی اســت کــه ایــن کتــاب را 
از دیگــر آثــار او و حتــی دیگــر آثــار فیلســوفان اســامی 
متمایــز می کنــد. در واقــع، ایــن کتــاب کتابــی نیســت 
کــه بــه رســم مألــوف بــا مقدمــه ای آغــاز و با مؤخــره ای 
ــادالت،  ــل مج ــاب حاص ــن کت ــد؛  ای ــان برس ــه پای ب
ــات  ــاورات و مراس ــا،  مح ــت و گوه ــات،  گف  مباحث
مخالفانــش  شــاگردان  و  بــا  ابن ســینا  مکاتبــات  و 
ــیوه ها  ــاب ش ــن کت ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ــت. می ت اس
ــینا در  ــاری ابن س ــای رفت ــی ویژگی ه ــا و حت و روش ه

ــرد. ــتخراج ک ــس وی را اس ــم و تدری تعلی

اول بایــد بدانیــم ابن ســینا بــه تعــاون و همــکاری 
ــد  ــی معتق م

ّ
ــری و تعل ــیوه تفک ــج و ش ــی در نه علم

ــی  ــا ف ــد جماعتن ــون »لیجته ــری همچ ــت. تعابی اس
ابن ســینا  کیــد  تأ الحــق«،  درک  علــی  یتعــاون  ان 
بــر تعــاون در کار علمــی و تحقیقــی را می رســاند 
ــی  ــر عل ــب ان نتظاه ــون »فیج ــری همچ ــا تعابی و ی
ــا  ــه در اینج ــه«، ک ــل و الممانع ــن األص ــق م ــا انغل م
ــت و  ــم دادن اس ــه ه ــت ب ــای پش ــه معن ــر« ب »نتظاه
ــش و  ــاون در کار پژوه ــکاری و تع ــر هم ــدی ب کی تأ
کار گروهــی. کتابــی بــا  ویژگی هــای المباحثــات 
ــا  ــی دارد ب ــی و گفت وگوی ــه دیالوگــی و تعامل کــه جنب
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ایــن طــول و تفصیــل و بــا ایــن خصوصیــات را از دیگــر 
ــر  ــر عم ــاب در اواخ ــن کت ــدارم. ای ــراغ ن ــوفان س فیلس
ــا 20  ــدود 15 ت ــی در ح ــت یعن ــده اس ــته ش ــیخ نوش ش
ســال آخــر عمــر شــریف ایشــان کــه تفکــر ایشــان دارای 
ــاح  ــوده و به اصط ــت ب ــجام و قطعی ــج و انس ــوام و نس ق
ــه  ــرام یافت ــفی اب ــائل فلس ــاره مس ــان درب ــر ایش رأی آخ

ــت. ــوده اس ب
ــت دادن  ــدم دخال ــاره ع ــینا درب ــر ابن س ــر نظ ــورد دیگ م
ــه  ــت؛ اینک ــی اس ــف در روش علم ــات و عواط احساس
ــا »هــذا خســیس«  ــد »هــذا شــریف« ی فیلســوف بگوی
 مربــوط به ســاحتی غیــر از ســاحت کار علمی اســت. در 
نظــر او بایــد صــورت مســائل را بــر اهــل فــن و متعاطیان 
آن علــم عرضــه کــرد تــا در مــورد یــک مســأله علمــی بــه 
داوری پرداختــه شــود و از رهگــذر ایــن عرضــه علمــی، 
ــان  ــا و عی ــتی آراء برم ــف و سس ــرج و ضع ــل و ف خل
گــردد. البتــه بایــد در بیــان اشــکاالت از حــدود علمــی 

خــارج نشــد. 
ــت. در  ــل و مدعاس ــه دلی ــب اقام ــر تناس ــب دیگ مطل
بیــان ادعــای یــک مطلــب دلیــل بایــد بــا مدعــا تناســب 
ــه  ــص از آن،  خــارج از آن و ب ــد و اعــم و اخ داشــته باش
بحثــی غیــر از آن مربــوط نباشــد. مهــم و اهــم تشــخیص 
داده شــود و جــای اهــم و مهــم بــا هــم خلــط نگــردد و 
ــای  ــود و راه حل ه ــانده ش ــود نش ــای خ ــک را در ج هری
ــردد. ــز گ ــی متمای ــی و تخمین ــای ظن ــی از راه حل ه قطع
ــینا  ــه ابن س ــد ک ــان می کردن ــری را از او بی ــی تعابی برخ
ــه باشــم و  ــن را مــن نگفت ــد شــاید ای در جــواب می گوی
اگــر گفتــه باشــم از مــن عجیــب اســت چنیــن ســخنی 
ــود را درک  ــخن خ ــن س ــل ای ــد دلی ــا بای ــم ی ــه باش گفت
ــی  ــن«، یعن ــی احس ــکوت بالناس ــإن الس ــا »ف ــم، ی کن
نســیان کار اگــر ســکوت کنــد بهتراســت »والنطــق 
بالذاکــر«؛  یعنــی، کســی کــه دارای یــاد و خاطــره اســت 
بایــد ســخن بگویــد. وی مــی گویــد شــاید بهتــر اســت 
 خطایــی در بیــان وی رخ داده اســت در ایــن 

ً
اگــر ســهوا

ــد. ــدری بیشــتر تأمــل و تفکــر کن ــورد ق م
ــای  ــغ آق ــش بلی ــعی و کوش ــه س ــادن ب ــن ارج نه ضم
ــخه  ــان از 13 نس ــه ایش ــم ک ــرض کن ــد ع ــر بای ــدار ف بی
ــه  ــخه ها را ب ــد و نس ــره برده ان ــاب به ــح کت ــرای تصحی ب
چهــار دســته تقســیم کرده انــد. ویرایــش اول کتــاب 
حــدود 20 ســال پیــش انجــام شــده اســت کــه در زمــان 
ــرد  ــامدی منحصربه ف ــادر و پیش ــی ن ــز اتفاق ــودش نی خ
ــمار  ــه ش ــینا ب ــب ابن س ــار و کت ــخ و آث ــح نس در تصحی
ــش دوم  ــاب ویرای ــد کت ــش جدی ــت و ویرای ــه اس می رفت
 David( آن اســت. محققــی به نــام دیویــد ریزمــن

کتــاب  چــاپ  از  بعــد  ســال  چهــار   )Reisman
المباحــاث بــه تصحیــح آقــای بیدارفــر کتابــی را ناظــر 
ــا  ــر نوشــته اســت ب ــدار ف ــای بی ــاب آق ــح جن ــه تصحی ب

ــوان: عن
 The Making of the Avicennan Tradition: The
 Transmission, Contents, and Structure of Ibn

 )Sīnā,s al-M ubāḥaṭāt )The Discussions
 هنــوز هــم در زمانــه مــا المباحــاث کتابــی ویــژه و نادر 
ــه  ــی ب ــیاری خوب ــای بس ــات و ویژگی ه ــت. اضاف اس
کتــاب افــزوده شــده اســت کــه برخــی بــا ویرایــش قبلــی 
ــد اســت.  ــه ویرایــش جدی مشــترک و برخــی مختــص ب
ــد  ــذاری کرده ان ــماره گ ــک و ش ــب را تفکی ــان مطال ایش
 آشــکار اســت و عــاوه بــر ایــن 

ً
و اختــاف نســخ کامــا

در طبــع جدیــد تعلیقــات ارزشــمندی بــه کتــاب افــزوده 
شــده کــه ایــن اضافــات و توضیحــات بــه زبــان فارســی 
ــای   مقدمه ه

ً
ــوال ــر معم ــای بیدارف ــه آق ــا اینک ــت. ب اس

ــه ســفارش  ــان عربــی می نویســند ولــی ب ــه زب خــود را ب
ــی  ــان عرب ــه زب مؤسســه مقدمــه ویرایــش قبلــی را کــه ب
بــود را بــا بســط و تفصیــل و مطول تــر بــه زبــان فارســی 
نوشــته اند و مقدمــه انگلیســی نیــز بــه طبــع جدیــد 
و  از ویژگی هــا  برخــی  اینهــا  اســت.  افــزوده شــده 
امتیازاتــی بــود کــه بــرای ایــن کتــاب  برشــمرده شــد البتــه 

ــود دارد. ــز وج ــری نی ــای بهت ــا ویژگی ه حتم
برخــی نــکات را از نظــر خــودم و همچنین کتــاب ریزمن 
جهــت بهتــر شــدن ایــن کتــاب انشــاء للــه در آینــده اگــر 
فرصــت و مجالــی پیــش آیــد توصیــه می کنــم. اول 
اینکــه از ایــن کتــاب 26 نســخه وجــود دارد کــه اســتاد 
بیــدار فــر از حــدود نیمــی از آن بهــره گرفته انــد و اینکــه 
شــاید اســتفاده از برخــی نســخه های اقــدم بتوانــد برخــی 
ــن  ــده از ای از مســائل و مشــکات کوچــک برجــای مان
ــخه های  ــه نس ــه هم ــد تهی ــد. هرچن ــل کن ــاب را ح کت
ــی  ــد ول ــس نباش ــچ ک ــوان هی ــاید در ت ــاب ش ــن کت ای
بهتــر اســت الاقــل برخــی از نســخه های قدیمی تــر 
ــته  ــینا نوش ــات ابن س ــد از وف ــال بع ــدود 100 س ــه ح ک
شــده اســت در اختیــار ایشــان قــرار داده شــود تــا شــاید 
ان شــاءالله در ویرایــش بعــدی ایــن کتــاب مؤثــر افتــد و 
ــوان برخــی  ــدم می ت ــن نســخه های اق ــه ای ــه ب ــا مراجع ب
ــاب را  ــن کت ــده در ای ــای مان ــکات برج ــائل و مش مس
ــخه  ــت نس ــر اس ــه بهت ــر اینک ــرد. دیگ ــل ک ــل و فص ح
صفحــه اول و آخــر یــک نســخه خطــی آورده شــود 
ــرد. و در  ــی بب ــخه پ ــخصات آن نس ــه مش ــده ب ــا خوانن ت
ــدم هــا و  ــود برخــی تق ــی ش ــان م ــر ایش ــه نظ ــت ب نهای

ــر نمــود. ــز بهت ــاب را نی ــم کت تأخرهــا در تنظی
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تصحیح دو رساله  
االخالق و البّر و اإلثم 

ابن سینا
دکترسید حسین موسویان  

مدیر گروه فلسفه اسالمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ابن ســینا از جملــه فیلســوفانی اســت کــه 
رســائل اخاقــی مســتقل کمــی دربــاب 
ــاله  ــاق و رس ــی االخ ــاله ف ــاق دارد. رس اخ
ــینا  ــن س ــی اب ــاله اخاق ــم دو رس ــر و االث الب
اســت کــه اینجانــب در حــال تصحیــح ایــن 
ــات  ــه مطالع ــه ب ــا توج ــتم. ب ــا هس ــاله ه رس
ــاله  ــرح دومس ــا ط ــود را ب ــخنان خ ــر س اخی
آغــاز می کنــم: 1.انگیــزه ابــن ســینا از نوشــتن 
ایــن رســاله ها چــه بــوده اســت؟ 2. محتــوای 
ایــن رســاالت چیســت؟ مشــهور اســت کــه 

ابن ســینا اهتمــام خاصــی بــه اخــاق نداشــته 
اســت و رســاله خیلــی محکــم و قــوی و 
مســتقلی دربــاب اخــاق نــدارد. اینکــه 
ــته  ــاق داش ــوان اخ ــا عن ــاله ای ب ــان رس ایش
ــت و  ــم اس ــر واالث ــاله الب ــن رس ــد همی باش
ــی  ــه ف ــوان مقال ــا عن ــز ب ــری نی ــاله دیگ رس
اســت  ایــن  ســؤال  حــال  دارد.  االخــاق 
ــرد؟  ــف ک ــاله را تألی ــن رس ــرا ای ــینا چ ابن س
بــا اشــاره بــه زندگینامــه خودنوشــت ابن ســینا 
ــاله را در  ــن رس ــینا ای ــت: ابن س ــوان گف می ت
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ــه در  ــی ک ــی، زمان ــوان جوان عنف
بخــارا بــوده اســت بیــن ســال های 

درخواســت  بــه   392 و   387
ــان  ــایگی ایش ــه در همس ــخصی ک ش

 
ً
ــاال ــه احتم ــته ک ــرده نوش ــی می ک زندگ

در آن  زمــان 18 تــا 20 ســاله بــوده اســت 
و در ادامــه همــان رســاله سرگذشــت آمــده 

کــه جوزجانــی از ایــن رســاله تعبیــر بــه کتاب 
ــد  ــه در دوجل ــاله ک ــه رس ــت و ن ــرده اس ک
نوشــته شــده بــوده اســت. ظاهــر ایــن رســاله 
هــم نشــان مــی دهــد کــه انــگار ایــن رســاله 
ــت و از  ــته اس ــک نوش ــط ی ــی از اواس بخش
ــه  ــینا گفت ــه ابن س ــور ک ــت. آن ط ــدا نیس ابت
ــن  ــرا ای ــه چ ــت و اینک ــوده اس ــخه ب دونس
رســاله ایــن طــور اســت و ناقــص بــه دســت 
ــی  ــد بحث ــر می رس ــه نظ ــت ب ــیده اس ــا رس م

ــت. ــی اس تاریخ

ــن  ــتن ای ــینا از نوش ــزه ابن س ــه انگی ــا اینک ام
ــد  ــوده اســت؟ برخــی می گوین رســاله چــه ب
شــاید بــه دلیــل رقابتــی بــوده اســت کــه بیــن 
ــوده  ــاق ب ــم اخ ــه عال ــکویه ک او و ابن مس
اســت وجــود داشــته اســت. داســتانی را نیــز 
ــینا  ــه ابن س ــد ک ــل می کنن ــه نق ــن زمین در ای
از ابن مســکویه خواســته اســت مســاحت 
گردویــی را محاســبه کنــد و ابن مســکویه 
در پاســخ او گفتــه اســت کــه تــو بــه اخــاق 
نیازمندتــر هســتی تــا محاســبه مســاحت 
یــک گــردو. شــاید ایــن انگیــزه ای بوده باشــد 
اینکــه ابن ســینا رســاله ای دربــاب  بــرای 

ــد.  ــاق بنویس اخ
ــک  ــینا پزش ــون ابن س ــد چ ــر می رس ــه نظ ب
ــت  ــی اهمی ــمی خیل ــائل جس ــه مس ــوده ب ب

مســائل همین طــور  و  اســت  مــی داده 
روحــی و روانــی. در همیــن رســاله هــم  

ــس در  ــری نف ــه تعبی ــه ب ــت ک ــده اس آم
نظــر او دارای دو مقــام اســت نفــس در 

ــدن.  ــام ب ــس در مق ــل و نف ــام عق مق
و بــه نظــر مــی رســد نفــس در 

ــد  ــه نیازمن ــت ک ــدن اس ــام ب مق

ایــن  البتــه  می شــود.  اخــاق 
ــد   در ح

ً
ــا ــن فع ــر م ــأله در نظ مس

ــی،  در  ــه عبارت ــه اســت . ب یــک فرضی
نظــر ابن ســینا کســی کــه جســم ســالم 
و متعادلــی داشــته باشــد خــود به خــود از 
روان متعادلــی نیــز برخــوردار خواهــد بود و 
در نتیجــه بســیاری از مســائل اخاقــی نیــز به 
همیــن صــورت حــل و فصــل خواهنــد شــد؛ 
تــو گویــی انــگار دیگــر بــه توصیه هــای 
اخاقــی نیــز نیــازی نخواهــد داشــت. ایشــان 
ــه دارد کــه  ــه قلبی ــام االدوی ــه ن ــز ب رســاله ای نی
ــری  ــب صنوب ــای قل ــه معن ــه ب ــب ن ــن قل ای
ــی دارد  ــا مقدمات ــت و در آنج ــتی اس و گوش
ــدن  ــن روان و ب ــد بی ــینا می خواه ــن س و اب
انســان ارتباطــی ایجــاد کنــد و بگویــد کســی 
کــه بــدن ســالمی دارد از مــزاج ســالمی هــم 
بهره منــد اســت و در تعــادل اســت. یعنــی بــه 
ــالم تر  ــی س ــر بدن ــه از نظ ــی ک ــی آدم عبارت
بهره منــد  هــم  ســالم تری  روان  از  اســت 

ــت. اس
مســأله دیگــر ایــن اســت کــه چــرا ابــن ســینا 
ــه  ــاص توج ــور خ ــه ط ــاق ب ــأله اخ ــه مس ب
می تــوان  را  مســأله  ایــن  اســت؟  نکــرده 
ــزد تمــام فاســفه  ــح داد کــه ن ــه توضی اینگون
نیــز کمــال برتــر را بایــد در حــوزه عقــل 
ــال  ــی کم ــه عبارت ــرد،  ب ــتجو ک ــری جس نظ
آدمــی آنجاســت کــه انســان بــه لحــاظ نظری 
دارای معرفــت کاملــی از خــودش باشــد و در 
ــتی  ــه هس ــبت ب ــی نس ــناخت کامل ــع ش واق
خــود و آفرینــش و نســبت بــه خداونــد داشــته 
ــود.  ــری بش ــم نظ ــاح حکی ــه اصط ــد، ب باش
ــارات ابن ســینا  ــن مســأله عب شــاهد دیگــر ای
ــه  ــی ک ــت جای ــارات اس ــتم اش ــط هش در نم
او بحــث ســعادت را مطــرح کــرده اســت. او 
باالتریــن ســعادت را ادراک کلیــات می دانــد 
ــت و  ــر اس ــوه نظ ــه ق ــوط ب  مرب

ً
ــا ــه کام ک

ــود  ــوط می ش ــل مرب ــه عم  ب
ً
ــا ــاق اساس اخ

ــس در  ــه نف ــه ب ــد از توج ــگار بع ــن ان بنابرای
ــه طــور خودبه خــود  ــدن اخــاق ب ــام ب مق

حاصــل می گــردد.
کوچــک  خیلــی  اخــاق  رســاله 
ــه  ــم البت ــر و االث ــاله الب ــت و رس اس
ــت.  ــتری اس ــات بیش دارای صفح
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بــه  اینهــا  مختلــف  مجموعه هــای  در 
گاهــی  آمده انــد.  مختلفــی  صورت هــای 
پشــت ســر هــم آمده انــد و گاهــی یکــی 
آمــده و دیگــری نیامــده اســت ولــی بــه نظــر 
ــد از  ــاق و بع ــه اخ ــدا مقال ــت ابت ــر اس بهت
ــاط  ــون ارتب ــد چ ــم بیای ــر و االث ــاله الب آن رس
مفهومــی بهتــری در ایــن صــورت بــه وجــود 
مــی آیــد. از دیگــر نــکات مهــم در ایــن زمینه 
ایــن اســت کــه متــن ایــن دو رســاله برگرفتــه 

از آثــار فارابــی اســت یکــی التنبــه 
ــری  ــعاده و دیگ ــبیل الس ــی س عل
ســعی  مــن  و  منتزعــه  فصــول 
خواهــم کــرد ایــن تأثیرپذیــری 
ــود  ــاب خ ــن کت  در مت

ً
ــتندا را مس

نشــان بدهــم. ایــن مســأله بــه نظــر 
ــل دارد.  ــای تأم ــیار ج بس

ــه از    برگرفت
ً
ــا ایــن دو رســاله عمدت

آثــار فارابــی اســت ولی خود شــیخ 
بــا تصــرف در عبــارات متــن مــورد 
ــت. وی  ــته اس ــود را نوش ــر خ نظ
ــینا در  ــه ابن س ــه مقدم ــاره ب ــا اش ب
خطبــه آغازیــن رســاله اخــاق بــه 
دو نکتــه مهــم اشــاره کردنــد کــه از 
ایــن عبــارات برمــی آیــد: المعتنــی 
لمعرفــه  المحــب  نفســه  بامــر 
 ... اقتنائهــا  کیفیــه  و  الفضایــل 
یجــب علیــه تکمیــل قوتــه النظریــه 
بالعلــوم...اول اینکــه ایــن عبــارات 
نشــان می دهــد کســی کــه بــه 
کار درون و نفــس خــود اهتمــام 
و اشــتغال داشــته باشــد و دغدغــه 
خویــش را داشــته باشــد و دوســت 

ــر  ــد ب ــل را بشناس ــه فضائ ــد ک ــته باش داش
ــود در وادی اخــاق  اینهــا واجــب خواهــد ب
ــرای  ــاق ب ــی،  اخ ــه عبارت ــد. ب ــای بگذارن پ
همــه آدمیــان نیســت یعنــی کســی کــه غــرق 
ــت  ــادی اس ــی ع ــره زندگ ــواالت روزم در اح
ــه طــور خــاص  ــه اخــاق ب دیگــر توجهــی ب
ــاق  ــب اخ ــی مخاط ــت. یعن ــد داش نخواه

ــی  گاه ــه خودآ ــه ب ــت ک ــی اس ــر خاص قش
رســیده اســت. مســأله دوم مســأله رابطــه 
اخــاق و اختیــار اســت. یجــب علیــه بدیــن 
معنــی اســت اخــاق تنهــا بــرای کســی معنــا 
خواهــد داشــت کــه از قــوه انتخــاب و اختیــار 
ــم  ــاب کنی ــد انتخ ــا بای ــد. م ــوردار باش برخ
ــود  ــار وج ــاب و اختی ــه انتخ ــی ک و در جای
ــا  ــی اســت. م نداشــته باشــد اخــاق بی معن
ــه ای  در وســط هســتی واقــع شــده ایم در میان
کــه در حــد اعــای آن واجــب 
الوجــود و در ســر دیگــر آن جهــان 
مــادی قــرار دارد. در اینجاســت 
ــط  ــد وس ــود را در ح ــد خ ــه بای ک
ــاب  ــینا در کت ــم. ابن س ــرار دهی ق
ــی  ــار حقیق ــود اختی ــات خ التعلیق
ــد.  ــد می دان ــه خداون را منحصــر ب
جایــی  مطلــق  اختیــار  یعنــی 
معنــا دارد کــه موجــود مختــار 
ــد  ــام بده ــرکاری را انج ــد ه بتوان
و خداونــد کــه همــه خیرهــا را بــه 
ــا  ــود دارد تنه ــا در خ ــور یک ج ط
موجــود مختــار واقعــی اســت. 
و مــا ادمیــان تنهــا در محــدوده 
خاصــی مــی توانیــم عمــل نماییــم 
و بــه عبارتــی بهتــر اســت بگویــم 
قــدرت انتخــاب و گزینــش داریم. 
ــام  ــه ن ــه ای ب در خاتمــه از ســه گان
ــاق و  ــاالت، اخ ــف و انفع عواط
ــه  ــی ک ــرم. جای ــام می ب ــون ن قان
هســت  انفعــاالت  و  عواطــف 
اخــاق مطــرح نیســت و در حــوزه 
ــر  ــی ب ــاالت حالت ــف و انفع عواط
ــه در  ــود ک ــی ش ــارض م ــان ع انس
ــوی آن اســت کــه مــی  ــه ثان مرحل
تــوان از بحــث اخــاق ســخن بــه 

ــان آورد.  می
ــوا  ــم وال تفرح ــا فاتک ــی م ــوا عل ــه ال تأس آی
بمــا اتکــم را ایــن طــور تفســیر کــرد بعــد از 
ــوی  ــه ثان ــات اول و در مرحل ــت لحظ گذش
ادمــی بایــد بــه کنتــرل عواطــف و انفعــاالت 
حدوســط  اخــاق  بپــردازد.  خویــش  در 

ــت. ــون اس ــف و قان عواط
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تصحیح مدخل 
منطق الشفاء

دکتر اسدالّل فاّلحی 
عضو گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

الشــفاء مهم تریــن و جامع تریــن اثــر ابن ســینا، بــه 
ــی  ــر اصل ــوان اث ــه عن  ب

ً
ــی اســت و معمــوال ــان عرب زب

امــر  در  گاهــی  کــه  می شــود  شــناخته  ابن ســینا 
ــت  ــده اس ــع ش ــز واق ــری نی ــی مه ــورد ب ــح م تصحی
درحالــی کــه ایــن اثــر در مــوارد بســیاری منبعــی الهــام 
ــگران در  ــان و پژوهش ــرای محقق ــمند ب ــش و ارزش بخ
ــه شــمار مــی رود. مــن ســخنان خــود  طــول تاریــخ ب
را بــا ارائــه تصویــری اجمالــی از مدخــل منطــق شــفا 
و نکاتــی دربــاره تصحیــح ایــن کتــاب آغــاز می کنــم. 
ــفا  ــق ش ــل منط ــح از مدخ ــک تصحی ــا ی ــون تنه تاکن

انجــام شــده کــه در ســال 1952 در حــدود 65 ســال 
ــر  ــینا در مص ــاد ابن س ــزاره می ــبت ه ــه مناس ــل ب قب
مــورد تصحیــح قــرار گرفتــه اســت. بــه نظــر مــی رســد 
ضــرورت بازنگــری ایــن تصحیــح بعــد از 65 ســال از 
اخریــن تصحیــح آن امــری جــدی اســت. ایــن کتــاب 
همچنیــن در ســال 1405 ه . ق مطابــق 1364 ه. ش 
ــد  ــی تجدی ــی نجف ــه مرعش ــارات آیت الل ــط انتش توس

چــاپ شــده اســت. 
منطــق شــفا از 9 بخــش تشــکیل شــده اســت و فنــون 
ــده اند،  ــرح ش ــفاء مط ــق ش ــه در منط ــه ای ک ــه گان ن
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از: عبارت انــد 
1. ایســاغوجی یــا مدخــل منطــق کــه در آن از معرفــی 
منطــق و ســایر علــوم؛ فایــده و موضــوع منطــق؛ تعریف 
ــات گوناگــون در  ــرد و مرکــب؛ بررســی نظری لفــظ مف
ــون  ــرات گوناگ ــی نظ ــی؛ بررس ــی و عرض ــورد ذات م
ــیم  ــد؛ تقس ــت می کن ــت دالل ــر ماهی ــه ب ــاره آنچ درب
لفــظ مفــرد کلــی بــه اقســام پنــج گانــه: جنــس، نــوع، 
فصــل، عــرض خــاص و عــام؛ کلــی طبیعــی، عقلــی و 
ــا  ــس ب ــات خم ــات کلی ــتراکات و اختاف ــی؛ اش منطق

یــک دیگــر... بحــث شــده اســت.

2.قاطیغوریــاس یــا مقــوالت کــه در آن از اجنــاس 
عالــی ماهیــات ممکنــه کــه آنهــا را »مقــوالت عشــر« 

ــت. ــده اس ــو ش ــت وگ ــد گف می نامن
3.بــاری ارمنیــاس یــا عبــارت کــه مشــتمل بــر مباحث 

ــد. ــا می باش قضای
ــه در آن از  ــی ک ــات اول ــا تحلی ــای اول ی 4.آنالوطیق
صــورت قیــاس مطلــق، اقســام گوناگــون قیــاس و 

ــت. ــده اس ــث ش ــاس بح ــف قی ــکال مختل اش
ــه در آن از  ــه ک ــات ثانی ــا تحلی ــای دوم ی 5.آنالوطیق
برهــان، یعنــی قیاســی کــه مقدماتــش قضایــای یقینــی 

ــان آمــده اســت. ــه می باشــد، ســخن ب
6.طوبیقــا یــا جــدل کــه در آن از شــناخت قیــاس 
ــه آن بحــث  ــوط ب ــده و اصطاحــات مرب ــی و فای جدل

ــت. ــده اس ش
7.سوفســطیقا یــا سفســطه کــه در آن از شــناخت 
ــم،  ــر قس ــا ه ــه ب ــت مقابل ــام آن و کیفی ــه و اقس مغالط

ــت. ــده اس ــث ش بح
ــه،  ــده خطاب ــه در آن از فای ــه ک ــا خطاب ــا ی 8.ریطوریق
ــاظ  ــار الف ــینات و اختی ــب، تحس ــه خطی ــراض اولی اغ

ــت. ــده اس ــه ش ــخن گفت ــرات و... س ــرای تعبی ب
9.بوطیقــا یــا شــعر کــه در آن از تعریــف شــعر، انــواع 
صنعت هــای شــعری، اغــراض کلــی شــعرا، مناســبت 

تعــداد ابیــات بــا اغــراض و... بحــث شــده اســت.
ــوس  ــاغوجی فرفوری ــع ایس ــل در واق ــش اول مدخ بخ
ــه  ــه آن اضاف ــادی را ب ــب زی ــینا مطال ــه ابن س ــت ک اس
ــه  ــه آورده شــده اســت: مقال کــرده اســت و در دو مقال

ــه. ــه ثانی اولــی و مقال

ــل اول آن در  ــه 4 فص ــل دارد ک ــی 14 فص ــه اول مقال
مــورد مقدمــات منطــق اســت. ایــن 4 فصــل در واقــع 
یــک موضــوع مرتبــط بــه هــم دارنــد. ســه فصــل بعدی 
در مــورد کلــی و جزیــی و اقســام کلــی اســت.  فصــل 
5 و 6 و 7 دربــاره ذاتــی و عرضــی و ویژگی هــای ذاتــی 
اســت. فصــل 8 تــا 14 معطــوف بــه ایســاغوجی یعنــی 
جنــس،  فصــل،  نــوع،  عــرض عــام و خــاص و در واقــع 
ــاب  ــوس در کت ــه فورفوری ــت ک ــی اس ــان محتوای هم
ــت،  ــل نخس ــن 7 فص ــت. بنابرای ــاغوجی آورده اس ایس

ــتند.  ــتقلی هس ــای مس فصل ه
ــات  ــن کلی ــات بی ــتراکات و مباین ــه اش ــه ثانی در مقال

ــت.  ــه اس ــث گرفت ــورد بح ــس م خم
بــه نظــر ایــن جانــب، ایــن ترتیــب عجیبــی اســت کــه 
مطالــب مرتبــط در یــک مقالــه و مطالــب نامرتبــط در 
مقالــه ای دیگــری در کنــار هــم آمــده اســت. بــه نظــر 
ــا  می رســد اگــر کســی می خواســت اینهــا را تبویــب ی
فصل بنــدی نمایــد بایســتی اینهــا را در ســه مقالــه قــرار 
ــه در  ــۀ ثانی ــات، مقال ــی در مقدم ــۀ اول ــی داد؛ مقال م
مباحــث کلــی، و مقالــۀ ثالثــه در بــاب کلیــات خمــس.
 بــرای مــن جــای ســؤال اســت کــه ایــن تبویــب 
ــا از  ــن سیناســت ی ــه خــود اب ــا منتســب ب نادرســت آی
ــا ایــن  ــا ممکــن اســت ابــن ســینا ت ــان اســت؟ آی کاتب
ــن  ــه ای ــد؟ البت ــتباه کن ــب اش ــب مطال ــد در تبوی ح
احتمــال قــوی اســت کــه تبویــب ایــن مطالــب بعدهــا 
ــن  ــر م ــه نظ ــب ب ــن ترتی ــون ای ــد چ ــده باش ــام ش انج
نادرســت اســت و از ابــن ســینا بعیــد می نمایــد بــا آن 

ــد.  ــوده باش ــر نب ــن ام ــه ای ــت متوج ــوش و فراس ه
دارد  وجــود  شــفا  مدخــل  از  زیــادی  نســخه های 
ــترس  ــا در دس ــی از آنه ــن چندان ــخه های که ــی نس ول
مــا نیســت. ولــی نســخه هایی کــه اکنــون بــه آن 
ــه  ــران و س ــخه از ای ــم دو نس ــدا کرده ای ــی پی دسترس
ــال های  ــه س ــت ک ــه اس ــای ترکی ــخه از کتابخانه ه نس
ــران  ــه ای ــه ب ــی از ترکی ــر حبیب ــاب دکت ــل توســط جن قب
ــر  ــخه های دیگ ــان نس ــت و کاش ایش ــده اس آورده ش
ــی  ــا جای ــد. ت ــران بیاورن ــه ای ــتند ب ــی توانس ــم م را ه
ــخه اول در  ــا نس ــدم ی ــخه اق ــاع دارم نس ــن اط ــه م ک
ــت  ــال 536 ه. ق اس ــخه س ــان نس ــر هم ــال حاض ح
ــخه ای  ــه نس ــت ک ــفا اس ــل ش ــخ مدخ ــدم نس ــه اق ک
ــم  ــاع داری ــا اط ــه م ــی ک ــا جای ــر ت ــن قدیمی ت از ای
وجــود نــدارد. در روی صفحــه اول و آخــر ایــن نســخه 
ــارت  ــد آن عب ــه روی جل ــه در صفح ــت ک ــی اس عبارت
المجلــد اولــی مــن کتــاب شــفا اورده شــده اســت و در 
ــن  ــد االول م ــت المجل ــارت »تّم ــر آن عب ــه آخ صفح
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ــه  ــل را دارد ب ــخه کل مدخ ــن نس ــفاء«. ای ــاب الش کت
ــه  ــوالت ک ــاب مق ــه اول کت ــل از مقال ــه فص ــراه س هم
متأســفانه جلدهــای دیگــر ایــن نســخه پیــدا نشــده یــا 
مفقــود شــده  انــد و یــا در دســترس نیســت. بــه عبارتــی 
فقــط همیــن جلــد از ایــن کتــاب برجــای مانــده. خــط 

ــت.  ــی اس ــا و خوش خوان ــا،  خوان ــخه زیب نس
 در اختیــار 

ً
بــه نظــر می رســد ایــن نســخه قطعــا

ــری  ــخه مص ــت و نس ــوده اس ــری نب ــان مص مصحح
ــش،   ــپ،  ویرای ــر تای ــیاری از نظ ــای بس دارای خطاه
پارگــراف بنــدی و ....اســت. در تصحیــح قاهــره، 
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــی اش ــخه هایی در پاورق ــه نس ب
صحیــح تــر از مــواردی اســت کــه در خــود متــن 

ــت.  ــده اس ــاب ش انتخ

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه گاهــی ابن ســینا بــه عمــد 
لغــات دشــوار را در ایــن کتــاب جایگزیــن لغــات 
آســان کــرده اســت و مصحــح و محقــق را بــه دشــواری 
ــی  ــه شناس ــا و ریش ــتجوی معن ــه جس ــا ب ــدازد ت می ان

ــرود.  آن ب
ــود دارد در  ــفا وج ــل ش ــه در مدخ ــری ک ــۀ دیگ نکت
ــت،  ــینا اس ــار ابن س ــت در آث ی ــرد واژه انِّ ــورد کارب م
واژه ای کــه در تاریــخ فلســفه اســامی بســیار کاربــرد 
ــن کلمــه  دارد و در واقــع شــاید یکــی از ریشــه های ای
 همیــن 

ً
بــاز مــی گــردد بــه کتــاب شــفاء و مخصوصــا

یــت بــه کســر الــف  کتــاب مدخــل. البتــه ایــن کلمــه انِّ
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــده اس ــره آم ــاپ قاه در چ

ــت. ــری اس ــح آن واژه دیگ صحی
ــل  ــار در مدخ ــه 22 ب ــن کلم ــم ای ــد بگوی ــدا بای  ابت
شــفا،  5 بــار در برهــان شــفا،  15 بــار در الهیــات 
تعلیقــات  در  بــار   3 و  شــفا  نفــس  در  شــفا، 1بار 
ــواع  ــه صــورت ان ــن واژه ب تکــرار شــده اســت. امــا ای
یــت  و اقســام مختلفــی ثبــت و ضبــط شــده اســت. إنِّ
ــز آمــده اســت. برخــی  ــا فتحــه نی یــت ب ــا کســر و أنِّ ب
ــه  ــد ک ــل می دانن ــبهه بالفع ــان ِإنِّ مش ــه آن را هم ریش
ــد.  ــود می کن ــر وج ــت ب ــت دالل ی ــورت ِإنِّ ــن ص در ای
َنّ مشــبهه بالفعــل بــا فتحــه الــف 

َ
برخــی ریشــه آن را أ

ــا فتحــه اســتعمال  ــد و اغلــب غربی هــا آن را ب می دانن
می کننــد. برخــی نیــز آن را هم ریشــه »ِأْن« شــرطی بــه 
ــد!  ــای تشــکیک و عــدم قطعیــت و تردیــد می دانن معن

ــت« از  ــای »آنی ــه معن ــح آن را ب ــط صحی ــی ضب برخ
ن« یونانــی)hen( بــه معنــای وجــود، می داننــد و 

ُ
أ

گاهــی از »أیــَن«ی عربــی بــه معنــای جــا و مــکان. و 
ِنّیــت« بــدون تشــدید نــون و برگرفتــه 

َ
گاهــی برخــی »أ

ــی  از »أنــا« می داننــد و مســبوق بــه ســابقه در آیــۀ »إّن
ــا«. ــه اال أن ــذی ال ال ــه ال ــا الل أن

بــرای نخســتین بــار توســط أبوریــده در تصحیــح 
کتابــی از کنــدی در ســال 1950 تحقیقــی انجــام 
ــورت  ــه ص ــت« ب ــه »انی ــط کلم ــه ضب ــت ک ــده اس ش
ــت  ــا درس ــن ادع ــر ای ــت. اگ ــت« اس ّیَیّ

َ
ــت »أ درس

ــم  ــفا ه ــاب ش ــش کت ــدی در خوان ــاق جدی ــد اتف باش
ــات  ــه، تحقیق ــن زمین ــت. در ای ــد گرف ــورت خواه ص
ــام  ــا 2012 انج ــال های 1913 ت ــان س ــی در می مفصل
شــده اســت. برتوالچــی مقالــه ای دارد کــه مضمــون آن 
یــت یــا أّیّیــت؟ بــه عبارتــی، ضبــط  نِّ

َ
ایــن اســت کــه أ

ــا أّیّیــت ؟ او معتقــد  یــت اســت ی نِّ
َ
صحیــح ایــن واژه أ

اســت کــه أّیّیــت درســت اســت. حــاال اگــر در کتــاب 
ــوردی  ــن 22 م ــم ای ــت بدانی ــت را درس ــن أّیّی ــفا ای ش
ــت  ــده اس ــت آم ی ــه انِّ ــورت کلم ــه ص ــن واژه ب ــه ای ک
کــه همــراه فصــل اســت و در جــواب »أّی شــی هــو؟« 
برخــاف جنــس و نــوع کــه در تعریــف و جــواب »مــا 
ــی  ــه عبارت ــود. ب ــد ب ــت نخواه ــد درس ــو؟« می آی ه
ــی  ــو؟« م ــا ه ــواب »م ــوع در ج ــس و ن ــر،  جن دیگ
ــواب  ــت و در ج ــت اس یَّ

َ
ــل ا ــه فص ــی ک ــد در حال آین

ــت  ــط درس ــن ضب ــد. بنابرای ــو؟« می آی ــی ه »أّی ش
ــت.  ــت اس ــفا أّیّی ــل ش ــورد در مدخ ــن 22 م ــام ای تم
ــه  ــال اینک ــد احتم ــح باش ــب صحی ــن مطل ــر ای و اگ
باقــی کتــاب شــفاء و باقــی کتاب هــای ابن ســینا 
یــت امــده أّیّیــت باشــد بســیار باالســت  آنجایــی کــه انِّ
و البتــه ایــن نظــر هنــوز قطعــی نیســت و احتیــاج بــه 

ــتری دارد. ــات بیش تحقیق
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تصحیح  بیان الحّق بضمان 
الصدق و خوانش لوکری از 

»طبیعیات« الشفاء

محمد جواد اسماعیلی 
عضو گروه فلسفه اسالمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بخــش  کــرده ام  تصحیــح  لوکــری  از  کــه  متنــی 
»طبیعیــات« بیــان الحــق بضمــان الصــدق اوســت کــه 
بیــش از شــش صــد صفحــه و شــامل هشــت بخــش 
اســت: 1( الســماع الطبیعــی، 2( الســماء والعالــم، 3( 
ــادن،  ــة، 5( المع ــار العلوّی ــاد، 4( اآلث ــون والفس الک
6( النفــس، 7( النبــات و 8( الحیــوان. در مکتــب 
ــن ســینا شــاگردان بســیاری تربیــت شــده اند کــه از  اب
ــوده اســت و  ــان ب ــن مرزب ــار ب ســرامدان ایشــان بهمنی
ابوالعبــاس لوکــری در زمــرۀ شــاگردان بهمنیــار اســت. 
بهمنیــار بــن مرزبــان در التحصیــل و ابوالعبــاس لوکری 

ــتین  ــرۀ نخس ــدق در زم ــان الص ــّق بضم ــان الح در بی
پیــروان ابن ســینا بــه شــمار آمده انــد کــه ســبک 
ــترش  ــی گس ــای طبیعت شناس ــینا را در نگارش ه ابن س
ــه لوکــر اســت، شــهری در  ــد. لوکــری منســوب ب دادن
ــات ســی وچهارگانه  ــروزه یکــی از والی افغانســتان و ام
ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود و در روزگار خــودش از 

ــت.  ــوده اس ــوردار ب ــت برخ ــکوه و عظم ش
شــناخت مــا از زندگــی لوکــری بــر پایــۀ منابــع کهــن، 
انــدک اســت و در پژوهش هــای جدیــد نیــز هــر یــک 
بــه برخــی از منابــع مربــوط بــه زندگــی لوکــری اشــاره 
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شــده اســت. قدیمی تریــن منبــع 
دربــارۀ زندگــی لوکــری تتمــة صــوان 

ــی  ــن بیهق ــتۀ ظهیرالدی ــة نوش الحکم
نــدق )درگذشــتۀ 

ُ
مشــهور بــه ابــن ف

ــاب  ــن کت ــت. او در ای ــری( اس 565 قم
ــردی ادیــب  ــد کــه لوکــری ف اشــاره می کن

ــاعر و  ــم ش ــری ه ــت. لوک ــوف اس و فیلس
ــوده و هــم فیلســوف یعنــی هــم نگارش هــای  ادیــب ب
فلســفی دارد و هــم دیــوان شــعر. بخشــی از اشــعار وی 
نیــز برجــای مانــده و ماننــد ابــن ســینا آثــار خــود را بــه 
دو زبــان عربــی و فارســی بــه نــگارش درآورده اســت و 
ــان الحــق  ــاب بی ــن کت ــار لوکــری همی ــن آث از مهم تری
بضمــان الصــدق اســت کــه در واقــع تلخیــص شــفاء 
اســت. کتــاب دیگــری نیــز از فاضــل هنــدی موجــود 
ــارده  ــت گم ــفا هم ــص ش ــه تلخی ــز ب ــه او نی ــت ک اس
ولــی تفــاوت لوکــری بــا فاضــل هنــدی در ایــن اســت 
 متــن شــفا را روبــروی 

ً
کــه فاضــل هنــدی گویــا دقیقــا

ــی  ــرده ول ــص ک ــا را تلخی ــرار داده و عبارت ه ــود ق خ
ــه  ــت بلک ــوده اس ــفا نب ــص ش ــط تلخی ــری فق کار لوک
آن را بــا دیگــر آثــار ابن ســینا ســنجیده و اگــر عبــارات 
مناســب تری را می دیــده از آنهــا اســتفاده می کــرده 
ــن  ــار اب ــری از آث ــره گی ــر به ــزون ب ــری، اف ــت. لوک اس
ــتن  ــز در نوش ــار نی ــل بهمنی ــاب التحصی ــینا، از کت س

کتــاب خــود بهــره بــرده اســت.
یکــی از ویژگی هــای شــخصّیت لوکــری کوشــش 
ــت. او در  ــوده اس ــان“ ب ــت در خراس ــار حکم در”انتش
روزگاری مــی زیســته کــه معاصــران بســیار برجســته ای 
ــی  ــن ماحم ــن ب ــن الدی ــی،  رک ــد غزال ــد ابوحام مانن
روزگار  آن  در  بغــدادی  ابوالبــرکات  و  خوارزمــی 
می زیســته اند کــه خــود هریــک بــه ترتیــب بــه عنــوان 
کام  اشــعری،  کام  مکتــب  نیرومنــد  نماینــدگان 
معتزلــی و اندیشــه یهــودی بــه شــمار می رفته انــد 
و آثــاری مکتــوب در انتقــاد از ابن ســینا بــه رشــته 
تحریــر درآورده ا نــد. او در ایــن روزگار بــا تربیــت 
ــت  ــار حکم ــه انتش ــت ب ــر و چیره دس ــاگردان متبّح ش

ــارد.  ــت گم ــزرگ هم ــان ب در خراس
در خصــوص پژوهــش در بــاب آثــار و 

اندیشــه های لوکــری، عمــده پژوهشــگران 
ایرانــی بیشــتر بــه تصحیــح آثــار لوکــری 

پرداخته انــد در حالــی کــه پژوهشــگران 
ــری  ــاد فک ــه ابع ــتر ب ــی بیش خارج

و شــخصیت او در تاریــخ تفکــر 
خصــوص  در  کرده انــد.  توجــه 
ــق  ــان الح ــات« بی ــح »طبیعّی تصحی
ــخه از  ــط دو نس ــدق فق ــان الص بضم
ایــن اثــر در اختیــار اینجانــب بــوده 
اســت: یکــی نســخه موجــود در کتابخانــه 
دیگــری  و  تهــران  دانشــگاه  مرکــزی 
نســخه ای از ایــن کتــاب کــه در کتابخانــه ملــی فرانســه 
در پاریــس موجــود اســت. در تصحیــح اینجانــب 
ضمــن مقابلــه ایــن دو نســخه و ارائــه گــزارش کاملــی 
ــر  ــاب الشــفاء )زی ــا کت ــه ب ــا، مقابل از تفاوت هــای آنه
نظــر ابراهیــم مدکــور، چــاپ قاهــره( و در مــواردی نیــز 
ــد اإلشــارات والتنبیهــات  ــار ابن ســینا مانن ــا دیگــر آث ب
ــل  ــم( و التحصی ــاپ ق ــی، چ ــی زارع ــح مجتب )تصحی
بهمنیــار )تصحیــح مرتضــی مطهــری، چــاپ تهــران( 
ــه اســت. در مــواردی کــه چــاپ قاهــره  صــورت گرفت
مشــکل متــن را حــل نمی کــرد از کتــاب الشــفاء 

ــردم. ــتفاده ک ــز اس ــران نی ــنگی طه ــاپ س چ
ــت او از  ــد گف ــری بای ــات لوک ــوص طبیعی در خص
پرداختــن بــه مــوارد مناقشــه برانگیــز احتــراز کــرده 
ــت  ــوده اس ــن ب ــای او ای ــی از ویژگی ه ــت و یک اس
کــه وقتــی در طبیعیــات بــه عباراتــی از اندیشــمندان 
یونانــی برخــورد کــرده گاهــی آنهــا را حــذف کــرده 
ــه از  ــت ک ــوده اس ــن ب ــد او ای ــاید قص ــت. ش اس
به کارگیــری عباراتــی کــه بــه نظــر او مناقشــه برانگیز 
بــوده اســت در کتــاب خــود بپرهیــزد چــرا کــه وی 
می خواســته اســت کتابــی را در اختیــار طالبــان 
ــی  ــن درس ــه مت ــد ک ــرار  ده ــت ق ــت و معرف حکم
ــان  ــت در اختیارش ــی حکم ــول و مبان ــد و اص باش
قــرار گیــرد. افضــل الدیــن غیانــی نیــز یکــی دیگــر 
از شــاگردان لوکــری قلمــداد شــده اســت. غیانــی 
ــت و روزگاری  ــینا اس ــن س ــران اب ــرۀ خرده گی در زم

ــت. ــرده اس ــس می ک ــداد تدری ــه بغ در نظامی
ــمندان  ــری از اندیش ــه لوک ــت ک ــد گف ــان بای در پای
بــزرگ بــه شــمار می آیــد کــه گرچــه اطــاع 
ــت  ــد و درگذش ــخ تول ــی از تاری موثق
ــارش،  ــه برکــت آث ــی ب ــم ول او نداری
حکمــت در ایــران انتشــار یافتــه 
لوکــری،  شــاگردان  طریــق  از  و 
چــراغ معرفــت در قــرون متمــادی 

اســت. بــوده  روشــنایی بخش 
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دکتــر فاطمــه شهیدی:...فلســفه نــه فقــط محصــول 
تاریــخ خــود اســت ، بلکــه در همــان تاریــخ 
خــود ســرزنده و بالفعــل مــی شــود... تاریــخ 
ــی از  ــه بعض ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــفه نمایانگ فلس
ــد و آن در  ــرد نامیده ان ــاودان خ ــمندان آن را ج دانش
هــر دوره مشــخصی از تاریــخ بــه نحــوی جلوه گــر 

ــای  ــام جنبه ه ــه تم ــدون اینک ــود،  ب ــی ش م
ــاودان  ــازد. ج ــکار س ــا آش ــود را یک ج خ
خــرد،  چشــم بــه افــق نهایــی خــرد دوختــه 
ــی  ــی،  نظرگاه ــفه اصیل ــر فلس ــت و ه اس
اســت کــه بــه روی آن بــاز می شــود تــا 
ــز  امــکان گشــایش ابعــاد دیگــر تفکــر را نی
 
ً
ــا ــف الزام ــع مختل ــن مواض ــم آورد. ای فراه

ــه  ــتند،  بلک ــر نیس ــکار یکدیگ ــت ان در جه
ــه درجــه ای از  ــه مــدد یکدیگــر ب همــگان ب
ــان را  ــن انس ــق ذه ــند و اف ــاف می رس انکش
ــان وســعت بیشــتری  در هــر برهــه ای از زم
ــاودان  ــامحه،  ج ــا مس ــر ب ــند. اگ ــی بخش م
خــرد را برابــر عقــل فعــال بدانیــم،  تصویــر 
از  آن  دربــاره  می توانیــم  زیبایــی  ادبــی 
ــن  ــی ب ــی ح ــاله تمثیل ــی رس ــه فارس ترجم
ــری  ــم: » پی ــول کنی یقظــان ابن ســینا نقــل ق
ــال  ــد و س ــا و فره من ــد زیب ــد آم از دور پدی
خــورده،  روز دراز بــرو آمــده و وی را تازگــی 
ُبرنــا آن بــود کــه هیــچ اســتخوان وی سســت 

نشــده بــود و هیــچ اندامــش تبــاه نبــود و بــر وی از 
ــران«.... ــکوه پی ــز ش ــود ج ــان نب ــچ نش ــری هی پی

ــناخت  ــدون ش ــری ب ــراد بش ــلی از اف ــچ نس »هی
در  نمی توانــد  را  خــود  خــود،  هویــت  تاریــخ 
اختیــار بگیــرد؛  نســلی کــه بــه گذشــته خــود 

بخش دوم: »اندیشه در آثار«

ــه  ــز ن ــود را نی ــع روزگار خ ــت در واق ــف نیس واق
بــه درســتی می توانــد ارزیابــی بکنــد و نــه بــه 
ــد  ــود می توان ــده خ ــی از آین ــور احتمال ــچ تص هی
دســت بیابــد. البتــه از طــرف دیگــر هویــت را نیــز 
ــا و  ــه ای از ادعاه ــه مجموع ــته ب  وابس

ً
ــا ــد صرف نبای

فخرفروشــی های نادرســت کودکانــه دانســت،  بلکه 
بایــد کوشــید تــا ضوابــط و ماک هــای 
ــته  ــر از گذش ــناخت بهت ــرای ش ــدی ب جدی
ــای  ــه نظریه ه ــت آورد. البت ــه دس ــود ب خ
رایــج زیــادی دربــاره تاریــخ بیــان شــده کــه 
ــم،   ــا نمی کنی ــه آنه ــاره ب ــا اش ــا در اینج م
جامعــه  یــک  بطــن  در  به ناچــار  ولــی 
ــم  ــرات،  اع ــه ای از خاط ــود،  مجموع موج
از مشــهورات و شــایعات نــزد عــوام وجــود 
دارد و از طــرف دیگــر اغلــب تحقیقــات و 
تفســیرهای معتبــری توســط دانشــگاهیان و 
ــرد. در  ــام می گی ــه انج ــگان آن جامع نخب
هرصــورت مســلم ایــن اســت کــه همیشــه 
ــن  ــتند و از ای ــری هس ــل بازنگ ــا قاب باوره
لحــاظ گذشــته یــک قــوم بــه نحــوی 
ــرا او در  ــت،  زی ــود اوس ــراه خ ــتمر هم مس
واقــع ســاخته و پرداختــه گذشــته خــود 
 ســعی بــر ایــن اســت کــه 

ً
اوســت. معمــوال

ــات  ــته، امکان ــح گذش ــناخت صحی ــا ش ب
واقعــی آینــده نیــز کشــف شــود،  ولــی 
ــه  ــی ک ــم، قوم ــاره کردی  اش

ً
ــا ــه قب ــور ک همان ط

گذشــته خــود را فرامــوش کــرده اســت و نســبت بــه 
ــر  ــد، دیگ ــی کن ــاس نم ــود احس ــدی در خ آن تعه
آینــده ای نیــز بــرای خــود نمــی توانــد تصــور 

ــد... کن



109

ابن سینا و رسائل قرآنی

دکتر سید مصطفی محّقق داماد 
استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ابن ســینا مــرد بزرگــی اســت کــه بــه رغــم عمــر 
کوتاهــش ســایه دانــش خــود را بــر ادبیــات 
اســامی گســترده اســت و در همــه جــا می تــوان 
ردپــای او را دیــد؛  در فقــه،  اصــول فقــه،  و شــاید 
کســی بــاور نکنــد حتــی در صــرف و نحــو زبــان 
ــه و....  ــات فارســی و شــعر گرفت ــا ادبی عــرب،  ت
 
ً
تــا اینکــه می رســد بــه تفســیر قــرآن کریــم. مثــا

ــون  ــر معمــول واحــد، نحوی ــن ب ــوارد عاملی در ت
بــه قاعــده ای تمســک می کننــد کــه شــبیه قاعــده 
ــد  ــد و الواح ــه اال الواح ــدر عن ــد ال یص »الواح
ابن سیناســت.  الواحــد«  مــن  اال  یصــدر  ال 
صیــت اندیشــه او چنــان گســترده شــده اســت که 

اندیشــه او از مرزهــای جهــان اســام هــم فراتــر 
ــخیر  ــرب را تس ــرق و غ ــرعت ش ــه س ــه و ب رفت
ــه عنــوان  کــرده اســت. ابن ســینا در بــادی امــر ب
یــک فیلســوف مشــائی و پیــرو ارســطو شــناخته 
ارســطویی،  شــیوه  ممیــزه  فصــل  می شــود. 
ــان و  ــو افاطونی درســت برخــاف افاطــون و ن
ــتداللی و   اس

ً
ــا ــه کام ــت ک ــن اس ــن، ای فلوطی

عقانی اســت و بــه دور از هرگونه دالئل شــهودی 
ــذا  اســت. ایــن ویژگــی شــیوه مشــائی اســت. ل
ــی  ــاد برخ ــه مف ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ای
رســاله های منتســب بــه ابن ســینا -از جملــه 
ــا  ــرالصاة ی ــاله س ــا رس ــی- ی ــاله های قرآن رس
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ــد  ــه می توانن ــارت چگون اســرار دعــا و اســرار زی
بــا شــیوه حکمــی ابن ســینا منطبــق شــوند؟ و بــه 
ــه شــیوه  ــه دور از هــر گون ــز ب اصطــاح اینهــا نی
عقانــی محــض و شــیوه ارســطویی هســتند. بــه 
نظــر مــی رســد برخــی بــه دلیــل عــدم توانایــی 
بــه حــل مشــکل،  و شــاید حساســیت بــه مســائل 
معنــوی و شــهودی و افــراط بــه شــیوه ارســطویی 
و جهــات مختلــف دیگــر بــه جــای حــل مســأله، 
ــی و  ــا بررس ــده اند. ب ــر ش ــأله را منک ــل مس اص
ــا  ــان، م ــل تردید ش ــر روی دالی ــر ب ــان نظ امع
اســتدالالت قــوی در انــکار ایــن نســخه ها و 
ــتر  ــا بیش ــل آنه ــم. دالی ــان او نمی بینی ــیوه بی ش
ــینا  ــر ابن س ــائی تفک ــیوه مش ــر ش ــد ب کی روی تأ
متمرکــز اســت کــه در واقــع خــوِد ســؤال اســت، 

ــه راه حــل و برهــان.   ن
بــه نظــر می رســد ایــن گونــه مواجهــه بــا رســائل 
ــینا  ــن س ــه اب ــب ب ــوی منتس ــار معن ــی و آث قرآن
چنــدان موجــه نیســت. مــا اگــر در انتســاب ایــن 
رســائل بــه ابن ســینا شــک کنیــم آیــا مــی توانیــم 
ــی  ــات -یعن ــارات و تنبیه ــر اش ــط اخی در دو نم
نمــط مقامــات العارفیــن و اســرار آالیــات- هــم 
ــینا  ــی ابن س ــائل قرآن ــر در رس ــم؟ اگ ــک کنی ش
شــک می کنیــد، بقیــه را چــه می کنیــد؟ بــا 
ــارات  ــه از افتخ ــرقیین ک ــت المش ــه حکم مقدم
و  اشــارات  مقامات العارفیــن  و  ابن سیناســت 
تنبیهــات کــه بــه نوعــی تصــوف علمی و فلســفی 
اســت و به هیــچ وجــه بــا شــیوه ارســطویی 

ــد؟  ــه می کنی ــت چ ــازگار نیس س
بــرای شــناخت کل آثــار ابن ســینا بایــد بــه گونــه ای 
ــوع   دو ن

ً
ــا ــا عمدت ــن توجیه ه ــید. ای ــر اندیش دیگ

ــینا  ــاره ابن س ــج درب ــه رای ــی دو توجی ــد یعن توجیه ان
ــینا  ــه ابن س ــت ک ــن اس ــه اول ای ــود دارد. توجی وج
ــارت  ــه عب ــد. ب ــول ش ــی اش متح ــول زندگ در ط
ــت  ــج از حکم ــود و به تدری ــائی ب ــر، اول مش دیگ
مشــائی بــه حکمــت عرفــان گرایــش پیــدا 
ــم  ــن ه ــه ای ــت. البت ــرده اس ک
ایــن  و  نــدارد  ایــرادی 
در  به کــرات  مســأله 
متفکــران،  زندگــی 
متکلمــان،  عرفــا و 
فقهــا و حکمــا و... 
اســت.  داده  رخ 

ــا  ــتظهری ب ــی المس ــا غزال  آی
ً
ــا مث

غزالــی المنقــذ من الضــال و یــا 
ــدارد؟  ــی ن ــوم تفاوت ــی احیاءالعل غزال

 فیــض کاشــانی یــک عــارف اســت 
ً
مثــا

ــاق  ــم اخ ــک معل ــه ی ــر ب ــت آخ ــه دس ک
ــود. او در  ــدل می ش ــاری ب ــبک اخب ــه س ب

مــن  می گویــد  االنصــاف  کتــاب  ابتــدای 
ــفین رو آوردم. واژه  ــار متفلس ــی از آث ــه بعض اول ب
متفلســفه را ابن ســینا نیــز اســتعمال کــرده و همیــن 
عنــوان در بیــان فیــض کاشــانی آمده اســت و منظور 
بــه فلســفه های  ایــن واژه کســانی اند کــه  از  او 
ــد.  ــی اشــتغال دارن ــه دور از تفکــر عرفان عــاری و ب
ــه  ــرقیین کلم ــه منطق المش ــینا در مقدم ــود ابن س خ
ــرادی  ــا اف ــت و بعده ــرده اس ــه کار ب ــفه را ب متفلس
ــن واژه را از  ــدرا همی ــانی و ماص ــض کاش ــل فی مث
او وام گرفته انــد. ولــی آیــا می تــوان ماصــدرای 
ــیه  ــدرای عرش ــا ماص ــدی را ب ــه میب ــرح هدای ش
ــه  ــل مقایس ــا قاب ــت؟ اینه ــی دانس ــاعر یک ــا مش ی
نیســتند. ماصــدرای اســفار بــا مشــاعر فــرق مــی 
ــکیکیه  ــدت تش ــه وح ــفار ب ــدرای اس ــد. ماص کن
ــه   ب

ً
ــا ــاعر کام ــدرای مش ــت و ماص ــد اس معتق

وحــدت عینیــه می رســد. حتــی ســعدی نیــز ابتــدا 
عــارف و صوفــی بــود کــه بعــد وارد حــوزه عقانــی 
ــر  ــرای ه ــول ب ــال تح ــال احتم ــر ح ــه ه ــد. ب ش
ــرار  ــاب اس ــور  در کت ــن المن ــود دارد. اب ــس وج ک
التوحیــد فــی مقامــات شــیخ ابوســعید، ابن ســینا را 
ــرای  ــر ب ــن تأثی ــا ای ــد. ام ــر از ابوســعید می دان متأث
ــه  ــی ک ــت. ادب و تواضع ــد اس ــای تردی ــده ج بن
ابوســعید در مقابــل ابن ســینا دارد نمی توانــد از 
یــک مربــی و معلــم و مرشــد ومــراد باشــد، بلکــه 
ــه  ــت. توجی ــر ابن سیناس ــاگرد در براب ــک ش ــل ی مث
دوم ایــن اســت کــه ابن ســینا یــک فیلســوف اســت 
ــفه  ــلمانان فلس ــلمان. مس ــوف مس ــک فیلس ــا ی ام
ــلول  ــک س ــان ی ــا چون ــد ام ــان گرفته ان را از یونانی
ــد  ــواد غیرمفی ــذب و م ــد را ج ــواد مفی ــه م ــده ک زن
ــد و  ــم کردن ــود هض ــد،  آن را در خ ــع می کن را دف
حتــی آن را بــه مراحــل باالتــری رســاندند. مطالعــه 
ــر  ــه او در اکث ــد ک ــان می ده ــینا نش ــن س ــار اب آث
آثــار خــودش در نهایــت از ســنت مشــائی فاصلــه 
گرفتــه و راه خــود را پیــش گرفتــه اســت و در کتــاب 
ــاید  ــن و ش ــه از مختصرتری ــات ک ــارات و تنبیه اش
او  آخــر  نمــط  دو  اوســت  کتاب هــای  آخریــن 
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ــٌم و  ــد »وه  می گوی
ً
ــا ــت و دائم ــراقی اس  اش

ً
ــا کام

تنبیــٌه« کــه وهــٌم مربــوط بــه حرف هــای مشــائیون 
ــودش. او  ــای خ ــه حرف ه ــعر ب ــٌه مش ــت و تنبی اس
ــادت  ــال رش ــا کم ــرقیین ب ــق المش ــه منط در مقدم
ــدازم  ــو در بین ــی ن ــم طرح ــن می خواه ــد م می گوی

ــوم.  ــدا ش ــائیون ج ــه از مش ــدارم ک ــی ن و باک
ــرآن  ــیر ق ــاره تفس ــاله درب ــد رس ــینا چن ــن س اب
ــت. او  ــور اس ــاله ن ــا رس ــی از آنه ــه یک دارد ک

تفســیری از آیــه نــور ارائــه کــرد 
مفســری  هیــچ  او  از  پیــش  کــه 
ــور  ــه را آن ط ــن آی ــود ای ــته ب نتوانس
ــد.  ــیر کن ــرده تفس ــیر ک ــه او تفس ک
ــده  ــر بن ــه نظ ــم ب ــه گفت ــل این ک دلی
ــت  ــری اس ــه بهت ــه دوم توجی توجی
ایــن اســت کــه ابن ســینا نگــران 
اســت قــرآن تفســیر غیرعقانــی 
ــرآن  ــیر ق ــاح تفس ــود و به اصط نش
بــه دســت ابــن تیمیه هــا نیافتــد 
ــیر  ــد. تفاس ــور کن ــش ظه ــه داع ک
عجیــب و غریبــی کــه او دربــاره 
 »
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ــرانی  ــی مفس ــج فهم ــای ک نمونه ه
از ایــن دســت اســت. اینهــا نتیجــه 
پیــروی علمــای اصــول مــا از اصــل 
ــافعی  ــاب ش ــور جن ــت الظه اصال
ــم  ــوء فه ــز س ــه نی ــت. ابن بطوط اس
ــات  ــه آی ــت از اینگون ــوء برداش و س
ــت در  ــینا می خواس ــت. ابن س داش
برابــر ایــن گونــه تفســیرها بــا تفســیر 
اســتداللی و متقــن، تفســیر قــرآن را 
ــد و تفســیرهای  ــه مــا بیاموزان ــز ب نی

درخشــانی مثــل تفســیر عامــه طباطبایــی ادامــه 
ــت. راه اوس

ســوره  دربــاره  تفســیری  ابن ســینا  همچنیــن 
توحیــد دارد. ایــن تفســیر در کتابــی بــا نــام 
جامــع البدائــع بــرای نخســتین بــار در ســال 
1335 قمــری در مصــر چــاپ شــده اســت. 
ایــن کتــاب را محیــی الدیــن الصبــری الکــردی 
الکانــی مشــکانی ســنندجی )1860 - 1940 

ــی  ــه کوتاه ــت و مقدم ــرده اس ــردآوری ک م( گ
ــه  ــاب را در کتابخان ــن کت ــان ای ــر آن دارد. ایش ب
ــار  ــن بــک مصطفــی کــه از امــرای آن دی نورالدی
بــوده اســت به دســت آورده اســت و در کتابخانــه 
ــازه  ــرده و اج ــورد ک ــس برخ ــر نفی ــن اث ــا ای او ب
چــاپ و تکثیــر آن را از او مــی گیــرد. تاریــخ 
ــه ای  ــاله مقدم ــن رس ــت. ای ــت آن 699 اس کتاب
دارد کــه از ابن ســینا نیســت و مــا نمی دانیــم 
ــن  ــت. ای ــته اس ــی آن را نوش ــه کس چ
ولــی  شــده  ترجمــه  دوبــار  کتــاب 
ــرده  ــه نک ــه را ترجم ــس آن مقدم هیچ ک
اســت. ترجمــه اول از کســی اســت 
ــاری  ــد رودب ــن احم ــکین ب ــام مس به ن
که شــب 25 محــرم الحــرام 1268 ه.ق 
یعنــی چیــزی حــدود 180 ســال قبل آن 
را ترجمــه کــرده اســت. ترجمــه دیگــر 
ــط  ــه توس ــت ک ــر ماس ــه معاص ترجم
مرحــوم ضیــاء الدیــن ُدّری ترجمه شــده 
اســت. ایشــان بــدون اینکــه بدانــد ایــن 
ترجمــه  یک بــار  او  از  پیــش  رســاله 
ــه  ــاره ای ب ــچ اش ــون وی هی ــده -چ ش
نکــرده  کتــاب  ایــن  قبلــی  ترجمــه 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــه ک ــت- آن را ترجم اس
ــه قلــم  هــر حــال مقدمــه ایــن کتــاب ب
ــد از  ــت. در آن بع ــینا نیس ــود ابن س خ
حمــد و  ثنــا می گویــد »ان العقــل و 
ــاح  ــوع مفت ــل و المطب ــاب النق ان کان ب
المســموع. لکــن کمــال العقــول و تمــام 
هدایتهــا انمــا یفــر مــن ناحیــه الکتــاب 
ــد  ــل فوج ــی المرس ــی النب ــزل عل المن
تخــوذ  ان  والقرائــح  االذهــان  علــی 
ــتنزاال  ــه اس ــی ارجاع ــل ف ــج التأم لج
ســمائه«.  قمــام  مــن  الحیــاة  لمــاء 
ــن  ــر ای ــه ب ــه ای عالمان ــع مقدم در واق
ــن  ــیر معوذتی ــر تفس ــم ب ــه ای ه ــاله و مقدم رس
ــت در  ــر اس ــم بهت ــه می کن ــت. توصی ــته اس نوش
ــه  ــی و پرمای ــائل غن ــه رس ــن گون ــز ای ــا نی حوزه ه
ــم  ــق بیاب  اگــر توفی

ً
تدریــس شــود و حتــی حتمــا

خــودم ایــن رســاله را تدریــس خواهــم کــرد. بــه 
نظــر مــن کاری را کــه بایــد انجــام داد ایــن اســت 
دیگــر  بــا حرف هــای  را  ایــن حرف هــا  کــه 

ــرد.  ــه ک ــودش مقایس ــای خ ــینا در ج ابن س
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مراتب عقل
 و تطبیق آن بر آیه نور در 

» اشارات و تنبیهات«

دکتر غالمرضا اعوانی 
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

ــه  ــیر آی ــدرا در تفس ــینا در مالص روش ابن س
نــور و ســوره اعلــی ادامــه یافتــه و ایــن شــیوه 
ــی )ره(  ــه طباطبای ــینا در عالم ــبک ابن س و س
بــه کمــال خــودش دســت یافتــه اســت. او بــه 
ــه  ــخن گفت ــور س ــه ن ــیر آی ــت از تفس صراح
ــد  ــی ابوحام ــد و حت ــی کن ــل م و آن را تأوی
غزالــی نیــز از او تأثیــر پذیرفتــه و هــر قدمــی 
کــه ابن ســینا در طریــق حکمــت برداشــته بــه 
نتایــج درخشــانی در فیلســوفان بعــدی منجــر 
شــده اســت. تفســیر آیه نــور نیازمنــد مقدماتی 

ــات در فصــل دهــم در  ــن مقدم اســت کــه ای
ــور  ــن ط ــم و هشــتم و همی ــوم،  هفت ــط س نم
حتــی تــا یازدهــم و دوازدهــم و بعــد از آن در 
ــر  ــل در نظ ــده اســت. بحــث عق ــارات آم اش
ابن ســینا بســیار اهمیــت دارد و اشــکاالتی کــه 
امــروزه در فلســفه جدیــد و غــرب راجــع بــه 
ــینا  ــر ابن س ــاًل در تفک ــود دارد اص ــل وج عق
ــیاری  ــائل بس ــت. وی مس ــرح نیس ــل مط قاب
ــب  ــی و مرات ــری،  عمل ــل نظ ــاب عق را در ب
عقــل و احــکام عقلــی و ...دارد کــه در فلســفه 
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ــل اســتفاده اســت. در فصــل  ــز قاب تطبیقــی نی
ــی و  هشــتم بیــن صــور حســی و صــور خیال
صــور عقلــی تمایــز قائــل شــده اســت. صــور 
ــت و  ــی اس ــاده خارج ــا م ــه ب ــی آمیخت حس
ــور  ــت و ص ــراه اس ــادی هم ــوارض م ــا ع ب
خیالــی عــاری از هرگونــه مــاده خارجــی 
ــل  ــادی مث ــا عــوارض م ــه اســت ب ــا آمیخت ام
صــورت در آیینــه و صــور معقــول، مجــرد از 
ــاده ای  ــی و م ــی و خیال ــاده خارج ــه م هرگون
ــر  ــاده عقلــی تعبی ــه م کــه ارســطوییان از آن ب
مــی کننــد هســتند؛ مــاده عقلــی یعنــی امــری 
ــت. او  ــی اس ــودن جزئ ــی ب ــن کل ــه در عی ک
در فصــل نهــم بــه بســط قــوای باطنــی انســان 
می پــردازد و از حــس مشــترک می گویــد 
و آن را اثبــات می کنــد. مثــاًل آتش گــردان 
ــه  ــود و ن ــده می ش ــترک فهمی ــس مش در ح
خــاص  محسوســات  اینکــه  و  حــس،  در 
ــا را  ــه آنه ــد هم ــی بای ــس حس ــد پ متباین ان
بــا هــم یک جــا جمــع کنــد و آنهــا را در 
ــد  ــی گردان ــع م ــترک مجتم ــس مش ــک ح ی
ــع  ــت. در واق ــترک اس ــس مش ــش ح ــه نام ک
حــس مشــترک، عــالوه بــر محسوســات 
ــواس  ــن ح ــترک بی ــات مش ــاص، محسوس خ
را ادراک می کنــد. ســپس بــه قــوه خیــال 
می پــردازد کــه کار ایــن قــوه ایــن اســت کــه 
ــت  ــترک اس ــس مش ــه در ح ــی ک صورت های
ــت  ــوری اس ــظ ص ــد و حاف ــط می کن را ضب
ــت.  ــده اس ــد آم ــترک پدی ــس مش ــه در ح ک
ــه  ــد ک ــخن می گوی ــه س ــوه وهمی ــگاه از ق آن
ادراک  ابن سیناســت و کار آن  ابــداع خــود 
ــوه  ــه ای در ق ــت و حافظ ــه اس ــی جزئی معان
ــه  ــا حافظ ــره ی ــوه ذاک ــه ق ــت ک ــه اس واهم
ــه  ــوه وهمی ــه توســط ق ــای جزئی اســت و معن
را حفــظ می کنــد. پــس از  آن از قــوه متصرفــه 
ــرح نشــده  ــاز در ارســطو مط ــه ب ــد ک می گوی
ــه در  ــت ک ــوه ای اس ــه ق ــوه متصرف ــت. ق اس
صــور خیالــی و معانــی جزئیــه غیر محسوســی 
ــرف  ــود تص ــظ می ش ــره حف ــوه ذاک ــه در ق ک
ــی  ــی و معنای ــد صــور خیال ــد و می توان می کن
ــیر و در آن  ــب، تفس ــم ترکی ــا ه ــه را ب جزئی
ــل  ــر عق ــه را اگ ــوه متصرف ــد. ق ــرف کن تص
ــا فکــر نامیــده می شــود  ــرد مفکــره ی ــه کار ب ب
ــرد آن  ــه کار ب ــه را اگــر وهــم ب ــوه متصرف و ق

را متخیلــه می خواننــد. ابن ســینا ســپس در 
ــردازد و  ــل می پ ــث عق ــه بح ــم ب ــل ده فص
ــد و  ــی می گوی ــری و عمل ــل نظ ــز عق از تمی
اثبــات می کنــد عقــل عملــی بــه عقــل نظــری 
احتیــاج دارد و هیــچ عملــی بــدون نظــر ممکن 
می گوینــد  کــه  هندی هــا  ماننــد  نیســت. 
ــه پاســت و عقــل نظــری  عقــل عملــی به منزل
همچــون چشــم و بیــان مفصلــی در رابطــه بین 

ــی دارد.  ــری و عمل ــل نظ عق
ــن  ــن اســت چــه ارتباطــی بی حــال ســؤال ای
ــود  ــور وج ــه ن ــا آی ــری ب ــل نظ ــب عق مرات
دارد؟ عقــل نظــری چنــد مرتبــه دارد کــه 
ــی و عقــل  ــه آن - عقــل هیوالن فقــط دو مرتب
ــل بالملکــه  بالفعــل - در ارســطو هســت، عق
ــه  ــت، و بقی ــی اس ــکندر افرودیس ــم در اس ه
پایین تریــن  ابن سیناســت.  ابتــکارات  از 
عقــل، عقــل هیوالنــی اســت. عقــل هیوالنــی 
ــز  ــه چی ــد هم ــی توان ــه م ــت ک ــی اس عقل
بشــود عقلــی کــه بالقــوه اســتعداد قبــول 
همــه معقــوالت را دارد، قــوه ای کــه اســتعداد 
ــه  ــت نیافت ــه هیچ وجــه فعلی ــق اســت و ب مطل
اســت. ماننــد اســتعداد نوشــتن بــرای کــودک 
ــه  ــت ک ــی اس ــه عقل ــل بالملک ــال. عق خردس
ــی  ــری را ادراک م ــا فط ــی ی ــوالت بدیه معق
ــی  ــتین بدیه ــوالت نخس ــی معق ــا وقت ــد. ت کن
را ادراک نکــرده باشــیم نمی توانیــم بــه اثبــات 
معقــوالت ثانــی اســتدالل کنیــم و بــرای درک 
ــدس  ــا ح ــر ی ــه فک ــز ب ــه نی ــوالت ثانی معق
نیازمندیــم. فکــر حرکــت اســت؛  الفکــر حرکــة 
ــراد. در  ــی الم ــادی ال ــن مب ــادی و م ــن المب م
فکــر دو حرکــت الزم اســت: اول حرکــت از 
ــه  ــه در خزان ــی ک ــه طــرف مقدمات ــول ب مجه
خیــال و ذاکــره موجــود اســت، و دوم انتخــاب 
مقدمــات مناســب و ترکیــب آنها بــه نحوی که 
ــه نتیجــه مطلــوب برســیم.  ابتــکار ابن ســینا  ب
در اینجــا طــرح بحــث حــدس اســت. حــدس 
و فکــر در چنــد چیــز متفاوت انــد. در حــدس 
ــر در  ــی فک ــت ول ــی اس ــت، آن ــت نیس حرک
ــم در فکــر  ــی وه ــد. گاه ــاق می افت ــان اتف زم
ــل و  ــن عق ــر بی ــی فک ــد، یعن ــرف می کن تص
وهــم اســت و انســان گاهــی بــا اینکــه ســعی 
دریابــد،  را  نمی توانــد حدوســط  می کنــد، 
ــد. او در فصــل  ــی افت ــاق م حــدس آنجــا اتف



114

یازدهــم بــه تفصیــل از آن صحبــت مــی 
ــف  ــدس ضعی ــی دارد از ح ــه درجات ــد ک کن
ــور خالصــه  ــه ط ــوی. ب ــا حــدس بســیار ق ت
ــر و  ــتن فک ــاظ داش ــردم از لح ــد م او می گوی
قــوه حــدس درجاتــی دارنــد. بعضــی از مــردم 
چنــان گــول هســتند کــه قــدرت تفکــر ندارند. 
بعضــی تــا حــدی دارای فطانــت هســتند و از 
فکــر برخوردارنــد. برخــی دیگــر از آنهــا هــم 
ــا حــدس  ــوالت را ب ــد. بعضــی معق زیرک ترن
ــی  ــم درجات ــدس ه ــتن ح ــد و داش درمی یابن
ــه کســانی  دارد. چنانچــه در طــرف نقصــان ب
منتهــی می شــود کــه نــادان و فاقــد قــوه 
حــدس هســتند، پــس یقیــن داشــته بــاش کــه 
در طــرف زیــادت بــه کســانی منتهــی می شــود 
کــه از قــوت حــدس از تعلــم بی نیازنــد. 
ــه طــور بدیهــی ادراک  ــز را ب ــی همــه چی یعن
می کننــد. چنیــن کســانی مثــل پیامبــران و 
حکمــای بــزرگ دارای قــوه قدســیه یــا عقــل 
ــا  ــه ب ــز را ن ــه چی ــه هم ــتند ک ــیه هس قدس
اســتدالل، بلکــه بــا قــوه فکــر ادراک می کننــد. 
و باالتریــن مرتبــه حــدس نــزد انبیــاء و اولیــاء 
و انســان هایی وجــود دارد کــه دارای قــوه 
قدســیه اند. پیامبــران و حکمــای بــزرگ از 
ــوه  ــد و دارای ق ــدس ادراک می کنن ــق ح طری
ــتفاد را  ــل مس ــخن از عق ــد س ــیه اند. بع قدس
بــه میــان مــی آورد کــه عقلــی اســت کــه همــه 
ــال الهــی  ــل فع ــوالت را بی واســطه از عق معق
ــال از  ــل فع ــاره عق ــی درب ــرد. توضیح می گی
نــگاه ارســطو می دهــم. ممکــن، اقتضــا نــدارد 
ــاج  ــد احتی ــدا کن ــت پی ــه فعلی ــرای آنک و ب
ــوه و فعــل قاعــده  ــه واجــب دارد. قاعــده ق ب
بســیار دقیقــی اســت کــه در عقــل هــم بایــد 
ــث  ــوه از آن حی ــل ق ــد. عق ــور باش همین ط
کــه بالقــوه اســت بــه فعلیــت نمی رســد مگــر 
ــد و در  ــل باش ــه بالفع ــی ک ــطه عقل ــه واس ب
ــه آن را  ــد ک ــوه ای نباش ــچ ق آن هی
می گویــد.  فعــال  عقــل 
ــه  ــمیه آن ب ــه تس وج
ــن  ــل مســتفاد ای عق
اســت کــه فعلیــت 
از  مســتفاد  آن 
ــت  ــی اس عقل
کــه خــودش 

دائمــًا بالفعــل اســت و آن همــان 
ــد از  ــت و بع ــارق اس ــل مف عق

ــا  ــه نوعــی ب ــل انســان ب اینکــه عق
آن اتصــال پیــدا کــرد صــور معقــول 

اســتفاده می شــود.  اقتبــاس و  آن  از 
و در حیــن وصــول بــه ایــن مقــام،  

ــود  ــب خ ــی مرات ــه منته ــانی ب ــل انس عق
ــل  ــرای آن حاص ــی ب ــال نوع ــد و کم می رس
ــبه  ــود تش ــه وج ــادی اولی ــه مب ــود و ب می ش
ــر  ــتمل ب ــال مش ــل فع ــه عق ــد و آنچ می جوی
تفســیر  در  مــی آورد.  به دســت  اســت،   آن 
ــود  ــی وج ــرات مختلف ــز نظ ــال نی ــل فع عق
دارد. در نظــر اســکندر افرودیســی عقــل فعــال 
همــان خداســت. وقتــی معقــول بالقــوه شــما 
ــر  ــر اث ــل می شــود ب ــل تبدی ــول بالفع ــه معق ب
اشــراق آن علــم الهــی اســت. پــس ایــن دســته 
ــم الهــی  ــه عقــل فعــال، عل ــد ک ــر آن رفته ان ب
فارابی، ابــن  افرودیســی،  اســکندر  اســت. 
سینا، ابن رشــد و بســیاری دیگــر در عصــر 
جدیــد،  عقــل فعــال را خــارج از نفــس انســان 
قــرار داده و دارای اســتقالل جوهــری نســبت 
ــم  ــیر دوم از ه ــمرده اند. و تفس ــس ش ــه نف ب
تئــو فراســطوس و پیــروان اوســت کــه عقــل 
ــد  ــس می خوانن ــب نف ــی از مرات ــال را یک فع
کــه بیــرون از نفــس انســان نیســت. متفکــران 
اســالمی همــه بــه یــک راه و نهــج رفته انــد و 
عقــل فعــال را عقــل عاشــر، عقــل مدبــر جهان 
ــق همــه  ــون تطبی ــادون قمــر دانســته اند. اکن م
ــم  ــور خواهی ــه ن ــا آی ــل را ب ــب عق ــن مرات ای
ــل  ــب عق ــارات مرات ــینا در اش ــت. ابن س گف
ــور  ــة: »اهلل ن ــی در آی ــور اله ــب ن ــه مرات را ب
ــرده اســت،   الســموات و االرض ...« تشــبیه ک
بدیــن ترتیــب کــه عقــل هیوالنــی را بــه منزلــه 
مشــکات،  عقــل بالملکــه را بمنزلــه زجاجــه،  و 
از دو فعــل ایــن عقــل فکــر را بمنزلــه شــجرة 
ــوه  ــت،  و ق ــه زی ــدس را بمنزل ــه،  و ح زیتون
ــیء و  ــا یض ــکاد زیته ــام » ی ــی را در مق قدس
ــل مســتفاد را »  ــار« ، و عق ــم تمسســه ن ــو ل ل
ــاح،  ــور« و عقــل بالفعــل را مصب ــی ن ــور عل ن
 و عقــل فعــال را نــار دانســته اســت کــه نــور 
ــارات و  ــت. )االش ــتفاد از آن اس ــاح مس مصب

التنبیهــات،  ص 354-353(.
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وجود شناسی ابن سینا در 
قرون وسطی و تأثیر آن بر 

فلسفه مدرن

دکتر شهرام پازوکی
مدیرگروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مــن به طــور مفصــل وارد بحــث وجودشناســی 
ــان  ــال بی ــه دنب ــتر ب ــوم و بیش ــی ش ــینا نم ابن س
ــه  ــتم؛  ب ــدرن هس ــفه م ــر فلس ــر او ب ــر تفک تأثی
عبــارت دیگــر،  از معنــای وجــود نــزد ابن ســینا 
ــن  ــده و ای ــطی ش ــرون وس ــیری در ق ــه تفس چ
تفســیر چــه تأثیری بــر فلســفه در عالــم مدرن و 
 تفکــر در عالــم مــدرن گذاشــته اســت؟ 

ً
اصــوال

ممکــن اســت در بــادی امــر چنــان گمــان 
ــول و  ــیر تح ــه س ــر ب ــث ناظ ــن بح ــه ای رود ک
تفســیر یــک مفهــوم فلســفی بــه نــام »وجــود« 
اســت، ولــی در واقــع ایــن طــور نیســت. ایــن 

ــر در  ــیس تفک ــول در تأس ــخ تح ــول،  تاری تح
دوره هــای مختلــف تاریــخ اســت ؛  یعنــی ایــن 
طــور نیســت کــه ایــن بحــث فقــط یــک بحــث 
ذهنــی و انتزاعــی باشــد کــه تنهــا مناســب حال 
کادمی هــای  فاســفه باشــد و یــا فقــط بــه کار آ
قــان فلســفه قــرون وســطی در 

ّ
فلســفی یــا محق

دوره حــوزوی ) Scholastic(بیایــد. ایــن بحث 
بســیار جدی تــر اســت. پرســش از اینکــه وجود 
ــی  ــش اصل ــطو پرس ــان ارس ــه بی ــت؟ ب چیس
ــائل  ــایر مس ــود و س ــد ب ــوده و خواه ــفه ب فلس
فلســفی فــرع بــر ایــن پرســش اصلــی اســت؟ 
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بنابرایــن بــا فهــم ســیر تحــول معنــای وجــود 
ــادی تفکــر در ادوار مختلــف  ــه مب ــوان ب می ت
ــده  ــه فهمی ــود چ ــه از وج ــرد.  اینک ــدا ک راه پی
می شــود و هســتی بــه چــه معنــا فهمیــده 
ــف  ــای مختل ــاد دوره ه ــع بنی ــت، در واق اس
ــط  ــود فق ــأله وج ــن مس ــت. بنابرای ــخ اس تاری

بحثــی فلســفی نیســت.
نــزد   مهم تریــن نکتــه در معنــای موجــود 
ــت.  ــوق« اس ــه »مخل ــت ک ــن اس ــینا ای ابن س
ــان   متکلم

ً
ــا ــت را غالب ــوق و خلق ــه مخل کلم

بــه کار می برنــد. در نظــر متفکــران دینــی 
ــیحی و  ــودی، مس ــب یه ــه ترتی ــی ب ابراهیم
اســامی مخلوقیــت موجــودات یعنــی خلقت 
ــی  ــه وجودشناس ــاد هرگون ــدم، بنی ــا از ع آنه
ــع  ــودات تاب ــر آن موج ــه بناب ــرا ک ــت،  چ اس
ــدم  ــا را از ع ــه آنه ــتند ک ــی هس ــدای خالق خ
ــه  ــه ب ــدم را چ ــن ع ــال ای ــد؛ ح ــق می کن خل
ــدم  ــا ع ــان،  ی ــی متکلم ــدم زمان ــای ع معن
ذاتــی فیلســوفان یــا عــدم تجلــی نــزد عارفــان 
ــر  ــته از فک ــم،  برخاس ــی بدانی ــه هرمعنای ــا ب ی

ــت.  ــت اس خلق

اولیــن نتیجــه اصلــی مترتــب بــر مفهــوم 
خلقــت نــزد فیلســوفان، حیثیــت امکانــی 
ــه  ــول ب ــت و ق ــوق اس ــود مخل ــن موج یافت
ــی مرکــب از  اینکــه هــر موجــودی زوج ترکیب
دو جــزء وجــود و ماهیــت اســت کــه ایــن دو 
مغایــر یکدیگرنــد، زیــرا وجــود داشــتن زائــد 
بــر ماهیــت موجــودات اســت و تنهــا خداونــد 
اســت  واجب الوجــود  چــون  کــه  اســت 
ــر  ــه تعبی ــت. ب ــش اس ــن ماهیت ــودش عی وج
ــه« و  ــه انیت ــق ماهیت ــامی »الح ــفه اس فاس
ایــن تمایــز مهم تریــن اصــل فلســفی در تفکــر 
اســامی اســت کــه نظــام فلســفی بــر آن نهاده 
ــع آن مســائل دیگــر کــه  ــه تب شــده اســت و ب
ــوده اســت -مســائلی از  ــی نب در فلســفه یونان
قبیــل تقســیم موجــود بــه واجــب و ممکــن و 
ــه علــت تامــه و ناقصــه-  ــا تقســیم علــت ب ی
همــه فــرع آن اصــل تمایــز وجــود و ماهیــت 

ــت.  اس
اگرچــه ایــن بحــث را نخســت فارابــی مطــرح 

کــرده اســت ولــی جالــب توّجــه اســت بدانیــم 
ــن  ــوفان مغرب زمی ــزد فیلس ــل ن ــن اص ــه ای ک
بــه »اصــل ســینوی تمایــز وجــود و ماهیــت«1  
ــرار  ــی ق ــث فراوان ــورد بح ــده و م ــهور ش مش
ــن  ــی چنی ــر یونان ــه در تفک ــت. البت ــه اس گرفت
 قابــل طــرح نبــوده اســت چراکه 

ً
اصلــی اساســا

ــت.  ــود اس  موج
ً
ــا ــی دائم ــی عالم ــم یونان عال

لــذا تصــور عــدم مطلــق یــا خلــق از عــدم کــه 
ــودات  ــتن موج ــی داش ــه امکان ــتلزم جنب مس
 در عالــم یونانــی مطــرح نیســت. 

ً
شــود اصــا

ارســطو وقتــی کــه واژه to on/To ov بــه 
را  آن  می بــرد  بــه کار  را  »موجــود«  معنــای 
عیــن موجودیــت اشــیاء خارجــی یعنــی اوســیا 
ــراد  ــد م ــه می گوی ــد. چنانچ )ousia(می دان
از موجــود جوهــر اســت. بــه نــزد او انســان و 
ــد(  ــح می کن ــه تصری ــود )چنانک ــان موج انس
کتــاب  در  هســتند.  معنــی  یــک  دارای 
ــان  ــان انس ــان هم ــد انس ــک می گوی متافیزی
ــود  ــراد او از وج ــن م ــت،  بنابرای ــود اس موج
ــت.  ــی اش نیس ــدری و انتزاع ــای مص ــه معن ب
موجــود نــزد یونانیــان بــه تعبیــر ناصــر خســرو 
ــت.  ــنده« اس ــت، »باش ــت« اس ــان »هس هم
اینهــا دو واژه بســیار مهــم در کتــاب گشــایش و 
رهایــش ناصرخســرو هســتند کــه بســیار دقیــق 
ــر  ــک ت ــیار نزدی ــد و بس ــه کار رفته ان ــا ب و به ج
ــرف  ــه در ع ــت ک ــی آن اس ــای یونان ــه معن ب
فلســفه اســامی بــه عنــوان »موجــود« بــه کار 
ــز  ــود نی ــظ موج ــه لف ــت. البت ــده اس ــرده ش ب
اشــتباه ترجمــه نشــده اســت بلکــه تابــع همان 
ــرو  ــر خس ــت. ناص ــودن اس ــوق ب ــر مخل تفک
ــا  ــت« ی ــد »هس ــود می گوی ــای موج ــه ج ب
»باشــنده« و االن کلمــه باشــنده در افغانســتان 
ــود  ــای موج ــه معن ــه ب ــت ک ــج اس  رای

ً
ــا کام

ــت.  اس
to on/ امــا در ترجمــه خــود ایــن لفــظ یونانــی
ــه  ــفی نهفت ــیری فلس ــود تفس ــه موج To ov ب
بــود و ایــن امــر هــم چنــدان تابــع ذوق اهــل 
لغــت نبــوده اســت؛ چــرا کــه موجــود کــه در 
زبــان عربــی اســم مفعــول اســت خودبه خــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــی ماهیت ــزی یعن ــی از چی حاک
دارای وجــود اســت –ذات لــه الوجــود- و ایــن 
امــر هــم مســتلزم فکــر خالقیــت خداونــد بــه 

عنــوان معطــی وجــود اســت.
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البتــه نطفــه بحــث تمایــز میــان وجــود و 
ماهیــت در تفکــر ارســطویی وجــود دارد و 
 ایــن معنــا را مــورد 

ً
ارســطو خــود نیــز تلویحــا

 وی در بــاب دوم 
ً
اشــاره قــرار داده اســت. مثــا

ــن  ــم، بی ــره هفت ــی، فق ــای ثان ــاب آنالوطیق کت
ــت«  ــه هس ــن ک ــیء« و »ای ــتی ش ــه بودس »چ
ــان  ــتی انس ــد: چیس ــذارد و می گوی ــرق می گ ف
از هســتی او متفــاوت اســت. امــا ارســطو 
ایــن تمایــز را تمایــز منطقــی می دانــد و آن 
ــرده  ــوان ک ــیء عن  ش

ّ
ــد ــاره ح ــث درب را در بح

ــه در  ــود. چنانچ ــث وج ــه در مباح ــت و ن اس
جــای دیگــری از ایــن کتــاب می گویــد مــا در 
جســتجوی چهــار چیــز هســتیم و ایــن همانــی 
فاســفه  اصطــاح  در  کــه  اســت  چیــزی 
اســامی از آن بــه »مطالــب  علــم« تعبیــر 
می شــود کــه عبــارت اســت از »مطلــب هــل« 
و »مطلــب مــا« و »مطلــب لــم«. امــا اینهــا در 
نظــر او تفاوت هــای منطقــی اســت و در واقــع 
تفاوت هــای وجــودی نیســت،  یعنــی در ذهــن 
ــه  ــه گفت ــور ک ــی همان ط ــت دارد،  ول ــا حیثی م
ــود  ــطویی، موج ــم ارس ــر عال ــون بناب ــد چ ش
ایــن تمایــز،  بــودن اســت،  عیــن هســت 
نیافــت.  وی  افــکار  در  وجــودی  اهمیــت 
یعنــی انتولــوژی ارســطویی برمبنــای ایــن 
ــی  ــت در حال ــده اس ــذارده نش ــان گ ــز بنی تمای
 
ً
ــن ســینا کامــا ــی و اب کــه وجودشناســی فاراب

ــت.  ــأله اس ــن مس ــر ای ــی ب مبتن
ــود  ــون موج ــینا چ ــن س ــی و اب ــر فاراب در نظ
مخلــوق اســت و از ایــن رو بایــد وجــود خــود 
را از خالــق هســتی بگیــرد، تمایــز میــان وجــود 
و ماهیــت بــه عنــوان اساســی ترین اصــول 
 مطــرح شــد و آنهــا 

ً
فلســفی نــزد آنــان صراحتــا

ــد  ــاره کرده ان ــأله اش ــن مس ــه ای ــان ب در آثارش
ــه  ــت و ب ــت اس ــر ماهی ــارض ب ــود ع ــه وج ک
الوجــود  »إن  ســبزواری  مرحــوم  اصطــاح 

ــه«. ــارض المهی ع
ــت در  ــر ماهی ــود ب ــروض وج ــا ع ــادت ی  زی
ــورد  ــد م ــب ابن رش ــینا از جان ــی و ابن س فاراب
انتقــاد جــدی قــرار گرفتــه اســت. اگــر تفســیر 
ــد را  ــت ابن رش ــت التهاف ــا تهاف ــه ی مابعدالطبیع
مــورد ماحظــه قــرار دهیــم، می بینیــم بــا لحن 
بســیار تنــد و زشــتی ابــن ســینا را مــورد انتقــاد 
ــینا  ــول ابن س ــن ق ــد ای ــد. ابن رش ــرار می ده ق

راجــع بــه تمایز بیــن وجــود و ماهیــت را عدول 
 در نظــر 

ً
از تفکــر ارســطویی می دانــد و اساســا

ابن رشــد فیلســوف فقــط و فقــط ارسطوســت. 
او ابن ســینا را در ایــن مســأله متأثــر از اشــاعره 
می دانــد و معتقــد اســت همــان طــور کــه 
ــتند  ــر ذات می دانس ــد ب ــات را زائ ــاعره صف اش
ــارض و  ــود را ع ــط وج ــه غل ــز ب ــینا نی ابن س
زائــد بــر ماهیــت می دانــد. در ایــن خصــوص 
ابن رشــد خــودش دقــت خاصــی را بــه کار 
می بــرد. او بــرای اینکــه ارســطویی بــودن 
خویــش را حفــظ کنــد بــه جــای بــه کار بــردن 
ــه  خــود  ــه نظــرش خــود ب لفــظ موجــود کــه ب
ــت، از  ــت اس ــود و ماهی ــر وج ــی از تغای حاک
ــد  ــد »کائــن« اســتفاده کن الفــاظ دیگــری مانن
کــه در آن ایــن تمایــز در خــود لغــت ملحــوظ 
نشــود. ابن رشــد از طرفــی هــم بــر ایــن اصــل 
ــب  ــه مترت ــه نتیج ــم ب ــت و ه ــرده می گرف خ
ــه  ــه ب ــود ک ــودن وج ــی ب ــی عرض ــر آن یعن ب
ــه  ــود. او ب ــل می ش ــه تسلس ــر ب ــرش منج نظ
طــور مفصــل از اینکــه لــوازم ســوء ایــن قــول 
ــه  ــد )کــه البت ابن ســینا چیســت، بحــث می کن
ــودن ابن ســینا  منظــورش خــاف ارســطویی ب
اســت(. در ایــن بــاره، برخــی از محققــان 
معاصــر ماننــد مرحــوم دکتــر حائــری در مقالــه 
مفصلــی گفته انــد کــه مــراد از عــروض و 
عرضــی بــودن بــه معنــای مشــهور و متداولــش 
یعنــی آن گونــه کــه در بــاب قاطیغوریــاس یعنی 
مقــوالت بــه کار مــی رود نیســت. مراد ابن ســینا 
ــر می آیــد عــروض در  ــه کــه از آثــارش ب آنگون
بــاب ایســاغوجی اســت؛ در بــاب ایســاغوجی 
ــودن و  ــراد ب ــی اف ــودن یعنــی جــزء ذات ــی ب ذات
عرضــی بــودن بــه معنــای خــارج از ذات افــراد 
ــزء  ــودن ج ــدی ب ــه بع  س

ً
ــا ــت؛ مث ــودن اس ب

ذات جســم اســت ولــی ســفید بــودن عرضــی 
ــر  ــه تعابی ــینا ب ــه ابن س ــس اینک ــت. پ آن اس
ــد  ــا زائ ــارض،  ی ــود ع ــد وج ــی می گوی مختلف
ــراد   م

ً
ــرا ــت؛ ظاه ــت اس ــر ماهی ــه، ب ــا اضاف ی

ــا  ــن اســت کــه وجــود خــارج از ذات ی وی ای
ــزء  ــی ج ــه عبارت ــت و ب ــت اس ــت ماهی حقیق
ــبیه  ــرادف و ش ــول م ــن ق ــت و ای ــوم آن نیس مق
ــود را  ــه وج ــت ک ــول کان ــان ق ــا هم ــت ب اس
 being is : ــد یــک محمــول واقعــی نمــی دان
not a real predicate؛real   در ایــن عبــارت 
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کانــت معنــای واقعــی نمــی دهــد و ایــن 
ترجمــه دقیــق نیســت؛بلکه بــه معنــای خــارج 
از ذات بــودن اســت چنانکــه در قــرون وســطی 
فهمیــده می شــد. مرحــوم آقــای دکتــر حائــری 
در آن مقالــه گفته انــد بنابــر رابطــه تحافــظ 
می تــوان گفــت ماهیــت هــم عــارض بــر 
ــه ایــن اســت کــه ایــن  وجــود اســت امــا نکت
ــدارد  ــی ن ــت قطع ــینا صراح ــأله در ابن س مس
چنانکــه در خــود فلســفه اســامی نیــز منشــاء 

ــی شــد. مجادالت
ــینا از  ــد ابن س ــاره می گوی ــن ب ــو در ای ایزوتس
خطــر اینکــه بدیــن نحــو کــه از ســخنان او در 
گاهــی داشــت  ــر شــود آ ــاب ســوء تعبی ایــن ب
ــه  کیــد می کــرد مــا نبایــد وجــود را ب امــا او تأ
ــر  ــراض دیگ ــد اع ــرض همانن ــک ع ــوان ی عن
ــرد  ــد ک کی ــم. او تأ ــتباه کنی ــیاهی اش ــد س مانن
ــت،  ــه اس ــاص و یگان ــرض خ ــک ع ــود ی وج
واقعیــت عینــی  او ســاختمان  ولــی خــود 
ــه  ــاوراء قضی ــه در م ــودن را ک ــارج از ذات ب خ
ــن  ــل ای ــرد و ح ــن نک ــت، روش ــی اس منطق

ــت. ــدگان واگذاش ــه آین ــأله را ب مس
 بــه ایــن ترتیــب ابــن رشــد از ابــن ســینا ایــراد 
ــر  ــد ب ــکال ابن رش ــراد و اش ــن ای ــرد و ای می گی
ــی در  ــث مفصل ــاء بح ــودش منش ــینا خ ابن س
ــردد.  ــرب می گ ــفه غ ــطی و در فلس ــرون وس ق
ــأله  ــرب در مس ــفه غ ــیر فلس ــی مس ــه عبارت ب
ــد  ــه می یاب ــا ادام ــن ج ــی از همی وجودشناس
بــا تفســیری کــه درســت یــا نادرســت از 

ــت.  ــده اس ــینا ش ابن س

ــا موجــود  ــودن شــیء ی ــی ب مســأله زوج ترکیب
یعنــی داشــتن دو جــزء وجــود و ماهیــت 
و تغایــر ایــن دو وقتــی کــه در فلســفه 
مدرســی قــرون وســطی وارد شــد 
ــوس  ــنا و مأن  آش

ً
ــا کام

تلقــی شــد و بــه مبانی 
ــا  ــفه آنه ــی فلس اصل
و البتــه بــه مبانــی 
دینــی  اعتقــادی 
مســیحیت بــدل 

ــد.  ش

ــأله  ــن مس ــه ای ــون ب ــن ژیلس اتی
اشــاره کــرده اســت کــه قبــول 

ــا  ــه تنه ــت ن ــود از ماهی ــز وج تمای
کوئینــی  آ تومــاس  فلســفه  اســاس 

بلکــه اصــل اصیــل هرگونــه فلســفه 
ــر  ــی اگ ــت. یعن ــیحی اس ــم مس در عال

شــما می خواهیــد مســیحی باشــید و اهــل 
ــز  ــل تمای ــه اص ــد ب ــید بای ــم باش ــفه ه فلس
وجــود از ماهیــت قائــل باشــید. خــود تومــاس 
کوئینــی بــه ســبک ابن ســینا رســاله مســتقلی  آ
ــاله  ــت؛ رس ــود و ماهی ــدر وج ــام ان ــه ن دارد ب
ــه انگلیســی  مختصــری اســت کــه از التیــن ب
چنــد بــار ترجمــه شــده اســت. همــراه بــا ایــن 
اصــل نکتــه فلســفی دیگــری بــه نــام ابن ســینا 
وارد فلســفه مدرســی گردیــد. اینکــه گفته شــد 
ــل  ــینا اص ــزد ابن س ــود ن ــای موج ــه در معن ک
ماهیــت اســت وجــود عــارض یــا زائــد بــر آن 
اســت. ایــن قــول را ابتــدا ابن رشــد مطــرح کرد 
و از طریــق او وارد فلســفه مدرســی شــد. بدین 
ــینا از  ــور ابن س ــه منظ ــر از اینک ــرار صرف نظ ق
عــروض وجــود بــر ماهیــت چــه بــوده اســت، 
ــفه  ــوص در فلس ــه خص ــی ب ــفه مدرس در فلس
کوئینــی بــه تبــع ابن رشــد، ابن ســینا  تومــاس آ
فیلســوفی دانســته شــد کــه قائــل بــه اصالــت 
کوئینــی در جاهــای  ماهیــت اســت. تومــاس آ
بــه  می گیــرد  ایــراد  ابن ســینا  از  مختلــف 
ــه اصالــت  ــل ب ــه نحــوی قائ ــل کــه ب ــن دلی ای
ــد  ــه می گوی ــه اینک ــه ب ــت باتوج ــت اس ماهی
وجــود عــارض بــر ماهیــت اســت، زیــادت را 

ــد. ــت می کن ــا برداش ــن معن ــه ای ب
ــیحیان  ــان مس ــل در می ــن اص ــوص ای در خص
قــرون وســطی اتفــاق نظــری وجــود دارد امــا 
ــا  در مــورد اینکــه تفســیر اینهــا چیســت، و آی
ــر  ــا تغای ــر خارجــی اســت ی ــر، تغای ــن تغای ای
شــده  مطــرح  زیــادی  بحث هــای  ذهنــی 

ــوم. ــی ش ــه وارد آن نم ــت ک اس
آن چیــزی کــه مهــم اســت تفســیری اســت که 
فیلســوف مدرســی متأخــر بــه نــام فرانچســکو 
ســوآرز مطــرح کــرده اســت کــه یک فیلســوف 
 ناشــناخته 

ً
قــرن 16 – 17 اســت و در ایران تقریبا

اســت. او در انتقــال فلســفه قــرون وســطی بــه 
فلســفه مــدرن بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت و 
مباحثــی را نیــز در بــاب حقــوق مطــرح کــرده 



119

در  و  دارد  اهمیــت  بســیار  کــه 
ــیار  ــدرن بس ــوق م ــای حق بحث ه
تأثیرگــذار بــوده اســت و بخشــی 
از آن متأثــر از آراء اوســت. وی آراء 
مطرحــی دارد و دکارت فلســفه قــرون 
 از معبــر ســوآرز خوانده 

ً
وســطی را عمدتــا

بیشــتر  در  او  تعابیــر  و  از اصطاحــات  و 
ــا  ــد. بعده ــتفاده می  کن ــارش اس ــای آث جاه
می بینیــم کــه فیلســوف مشــهور دکارتــی، 
کریســتین ولــف، کــه کانــت رســاله او در باب 
ــن رســاله در مابعدالطبیعــه  وجــود را عالی تری
می دانــد مدیــون ســوآرز اســت. منشــاء  کلمــه 
انتولــوژی )وجودشناســی( هم ســوآرز اســت. 
ســوارز قائــل بــه تمایــز مفهومــی یعنــی تمایــز 
ــی  ــود. ول ــت ب ــود و ماهی ــان وج ــی می ذهن
آنچــه کــه خیلــی مهــم اســت ایــن اســت کــه 
ســوآرز بیــش از همــه چیــز برخــاف تومــاس 
ــا  ــی ی ــر مفهوم ــه تغای ــط ب ــه فق ــی ک کویین آ
ــه  عقلــی وجــود و ماهیــت معتقــد اســت نکت
مهمــی را دریافتــه بــود کــه در تعریــف موجــود 
یــا شــیء مأخــوذ اســت و آن ایــن کــه موجــود 
ــزو ذات  ــکان، ج ــت. ام ــن اس ــود ممک موج
ــای  ــه معن ــکان ب ــراد از ام ــت و م ــیء اس ش
ــد  ــاع می کن عــام اســت کــه فقــط ســلب امتن
ــتن در آن  ــا نداش ــتن ی ــی داش ــود خارج و وج

ملحــوظ نیســت. 

مثــال یــا اســتفاده ای کــه دکارت از ایــن مفهوم 
می کنــد در مفاهیــم ریاضــی اســت. در واقــع 
را در مســائل ریاضــی می بینیــم  ایــن  مــا 
بدیــن معنــا کــه در واقعیــت خارجــی داشــتن 
ــود  ــی وج ــای فراوان ــی بحث ه ــم ریاض مفاهی
ــت.  ــت اس ــی ماهی ــت ذات ــکان، صف دارد. ام
مــراد ســوآرز از موجــود ممکــن ماهیــت 
اســت. برایــن اســاس آنچــه در خــارج تحقــق 
دارد ماهیــات اســت. بعــد از او بــه دکارت 
امتیــاز  ســوآرز  ماننــد  دکارت  می رســیم. 
و  می دانســت  عقلــی  را  ماهیــت  و  وجــود 
ماننــد او قائــل بــود بــه اینکــه تصــوری کــه مــا 
از وجــود اشــیاء داریــم همــان تصــوری اســت 

ــم. ــی داری ــات خارج ــه از ماهی ک

ــاری  ــدرن از مج ــفه م ــاس فلس ــن اس ــر ای ب
ــامی  ــفه اس ــاح فاس ــه اصط ــه ب ــری ک تفک
ــاری و  ــت ج ــت اس ــت ماهی ــر اصال ــی ب مبتن
ــدرن  ــفه م ــی فلس ــه عبارت ــردد. ب ــاری می گ س
ــا کانــت فلســفه اصالــت ماهیتــی  از دکارت ت
اســت. تفکــری کــه بــا قــول بــه اصالــت 
عقــل نــزد مؤسســان فلســفه مــدرن مثــل 
ــم  ــت و راسیونالیس ــازگار اس  س

ً
ــا دکارت کام

ــا اصالــت   ب
ً
ــز کامــا ــودن فلســفه دکارت نی ب

ــت.  ــازگار اس ــق و س ــودن آن مواف ــی ب ماهیت
عبارت انــد  موجــودات  آن  در  کــه  عالمــی 
از ماهیاتــی کــه عقــل می توانــد تصــوری 
 
ً
واضــح و متمایــز از آنهــا داشــته باشــد کامــا
ــت.  ــب اس ــل متناس ــت عق ــه اصال ــول ب ــا ق ب
ــودش  ــت و خ ــی اس ــم دکارت ــم عال ــن عال ای
نیــز می گویــد. امــا بــا اینکــه دکارت از وارثــان 
فکــری ســوآرز اســت؛ یک فیلســوف مدرســی 
ــوف  ــک فیلس ــت. او ی ــطی نیس ــرون وس در ق
مــدرن اســت و مؤســس فلســفه مــدرن اســت. 
قــول بــه اصالــت ماهیت نــزد دکارت بــه وضع 
دیگــر دچــار می شــود کــه متناســب بــا تفکــر 
جدیــد اســت. ایــن عبــارت یعنــی »متافیزیک 
اصالــت ماهیتــی« دکارت را در بســیاری از 
کتاب هــا کــه در بیــان تأســیس فلســفه مــدرن 
گفتــه می شــود بــه کــرات می تــوان دیــد. 
تفســیری کــه از موجــود در فلســفه دکارت بیان 
می شــود بــه معنــای ابــژه و انســان بــه معنــای 
 بــا ایــن مســأله متناســب اســت 

ً
ســوژه کامــا

ــه  ــم ب ــدرن ه ــفه م ــژه در فلس ــه اب ــرای اینک ب
ــزی اســت کــه   چی

ً
ــا ــرده می شــود و دقیق کارب

ــا  وجــود خارجــی در آن مطــرح نیســت و تنه
ــی  ــش ذهن ــری و نمای ــه حکایت گ ــان جنب هم
)representation( و متعلــق شناســایی بودن 
آن اعتبــار دارد؛  یعنــی موجــودات از آن حیــث 
کــه ابــژه هســتند موجودنــد. ایــن یعنــی یــک 

ــع  ــی در واق ــت یعن ــت ماهی ــوع اصال ن
بــه نوعــی بــه آن چیــزی نزدیــک 

نــزد  در  کــه  می شــویم 
در  اســامی  فاســفه 

مباحــث شناســایی از 
آن بــه قــول به شــبح 

یــاد می کنیــم. 
مــا در اینجــا بــا 
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صــورت عقلــی )form( نــزد ارســطو 
بلکــه  ســروکارنداریم  ابن ســینا  یــا 
هرچیــزی   )picture( تصویــر  بــا 
ســروکار داریــم، بــه همیــن دلیــل نظریــه 
دکارت را نظریــه تصویــری بــودن معرفــت هــم 

نامیده انــد.
بعــد از دکارت بــه کانــت می رســیم. در واقــع 
مســأله انتولــوژی )وجودشناســی( ابن ســینا 
ــده  ــیر ش ــطی تفس ــرون وس ــه در ق ــور ک آن ط
ــق  ــی از طری ــا تحول ــود و ب ــت می ش ــود تثبی ب
ســوارز وارد فلســفه دکارت می گــردد ولــی 
اوج آن کانــت اســت در واقــع ایــن کانــت 
اســت کــه در کتــاب نقــد عقــل محــض 

 روشــن کنــد موجــود 
ً
خــود می خواهــد دقیقــا

چگونــه بایــد بــه عنــوان ابــژه فهمیــده شــود؟ او 
قائــل بــه یــک اصالــت ماهیــت بــه اصطــاح 
در مراتــب عالی تــر اســت و بــه همیــن ترتیــب 
می بینیــم کــه قــول مشــهور کانــت کــه وجــود 
یــک محمــول real نیســت از همیــن رهگــذر 
مطــرح می شــود چــرا کــه وی موجودیــت 
 ابــژه بودنــش بــرای ســوژه 

ً
شــیء را صرفــا

ــت  ــد از کان ــر. و بع ــز دیگ ــه چی ــد و ن می دان
 مباحــث انتولــوژی در فلســفه 

ً
می بینیــم اساســا

ــود و در  ــل می ش ــی تعطی ــور کل ــه ط ــدرن ب م
زبــان نیــز اثــر خــود را می گــذارد 
ــود و  ــم وج ــک مفاهی ــه تفکی چنانک

ــر  ــک ام ــورت ی ــه ص ــی ب ــود در انگلیس موج
ــد یعنــی قــرارداد می کنننــد  قــراردادی در می آی
کــه  being بــا b کوچــک بــه معنــای موجــود و 
Being بــا B بــزرگ بــه معنــای وجــود اســت 
چــون تفکیکــی اساســی بیــن وجــود و موجــود 
در فلســفه مــدرن بعــد از کانــت وجــود نــدارد.
ــطو،  ــینا از ارس ــیر ابن س ــه در تفس ــه اینک نتیج
موجــود معنــای تــازه ای پیــدا می کنــد کــه 
ــر  ــودن آن اســت. مســأله تغای ــع مخلــوق ب تاب
ــن  ــوان تفســیری از ای ــه عن ــت ب وجــود و ماهی
ــدل  ــی ب ــی وجودشناس ــأله اصل ــه مس ــا ب معن
ــا تفســیری کــه  می شــود و در قــرون وســطی ب
فیلســوفان  می کنــد،  ابن ســینا  از  ابن رشــد 

مدرســی ابن ســینا را قائــل بــه اصالــت ماهیــت 
ــه در دوره  ــود ک ــن می ش ــه ای ــد و نتیج می دانن
ــت  ــوآرز حیثی ــا س ــی ب ــی یعن ــر مدرس متأخ
ــه  ــودات ب ــه موج ــه ب ــیاء و توج ــی اش امکان
عنــوان ماهیــات صــرف بــه عنــوان اصــل 
مبنایــی بــه طــور جــدی موردتوجــه قــرار 

می گیــرد. 
ایــن فهــم از اشــیاء در تأســیس فلســفه مــدرن 
ــیء  ــت ش ــزد کان ــذارد و ن ــزایی گ ــر به س تأثی
ــه  ــژه ب ــه اب ــه مثاب ــدی ب ــای جدی  معن

ً
ــا کام

ــه از  ــه ک ــا آنچ  ب
ً
ــا ــه کام ــرد ک ــود می گی خ

ــود ســازگار  ــه ارث رســیده ب ســوآرز و ولــف ب
ــد  ــیر ش ــژه تفس ــه اب ــیء ب ــی ش ــا وقت ــود. ام ب
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کــه در افــق جدیــد فکــری قــرار گرفــت 
کانــت؛  و  دکارت  فکــری  افــق  در  یعنــی 
افقــی کــه دائرمــدارش اصالــت یافتــن ســوژه 
ــی انســان تنهــا  ــا سوبژکتیویســم اســت؛  یعن ی

ــت  ــوژه اس ــه س ــت ک از آن جه
ــد  ــی می توانن ــودات خارج موج
ابــژه آن باشــند. رابطة ســوژه-ابژه 
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــه دقیق رابط
انســان ســوژه نباشــد موجــودات 
ــر  ــد و اگ ــود ندارن ــی وج خارج
موجــودات خارجــی ابــژه نباشــد 
انســان دیگــر ســوژه نیســت. بــه 
ــق  ــود تحق ــا وج ــل ب ــن دلی همی
ــفه  ــه در فلس ــه ن ــات اولی مقدم
ــفه  ــه در فلس ــطی و ن ــرون وس ق
اســامی هیــچ گاه شــیء معنــای 
ــق  ــن اف ــون ای ــت. چ ــژه نیاف اب
مســیحی  فلســفه  در  فکــری 
گشــوده  اســامی  فلســفه  یــا 
نیســت؛  یعنــی در قــرون وســطی 
هیــچ گاه اصالــت ماهیــت چنــان 
را  مــدرن  عالــم  کــه  نگردیــد 
تأســیس بکنــد و وارد مرحلــه 
در  همین طــور  شــد.  دیگــری 
ــه  فلســفه اســامی هــم وضــع ب
ــد  ــفه جدی ــه در فلس ــن مرحل ای
ــناختی  ــراث وجودش ــید. می نرس
اســامی  فلســفه  در  ابن ســینا 
بــه دلیــل تأثیــر افــکار عرفانــی و 
اشــراقی و معنایــی کــه از وجــود 
ماصــدرا  بــه  می شــد  آن  در 
ــا  رســید کــه اصالــت وجــود مبن
ــت،  ــفه اوس ــن فلس ــن رکی و رک
عالــم  عرفانــی،   عالــم  چــون 
نــه  و  اســت  وجــود  وحــدت 
ــا در  ــات. ام ــرت ماهی ــم کث عال
قــرون وســطی مســیری طــی 
ــت  ــه اصال ــول ب ــه ق ــود ک می ش
ماهیــت در کل فلســفه مــدرن 
غلبــه پیــدا می کنــد تــا اینکــه در 

ــود  ــث وج ــرح مباح  ط
ً
ــما ــت رس ــفه کان فلس

می شــود.  دانســته  بی حاصــل  و  مهمــل 

ــفه  ــان در کل فلس ــت چن ــراث کان می
مــدرن تأثیــر می گــذارد کــه نیچــه در 
ــد  ــزی نمی دان ــود را چی ــارش وج آث

ــا یــک مغالطــه فکــری. حــال  ــار ی ــه جــز غب ب
کوئینــی می گویــد  آنکــه تومــاس آ
وجــود اســم خداســت. اســم اصلــی 
خداونــد وجــود اســت؛  چون موســی 
ــتی؟  ــو کیس ــید ت ــدا پرس ــی از خ وقت
گفــت: بگــو کــه مــن یهــوه ام، یعنــی 

ــتم«. ــه هس ــم ک ــن آن »م
ــت  ــت و غفل ــت ماهی ــه اصال ــول ب ق
می رســد  بدآنجــا  تــا  وجــود  از 
کــه فیلســوف معاصــر هیدگــر در 
پیشــگفتار کتــاب وجــود و زمــان 
ــه  ــر دارد ک ــن تعابی ــا ای ــی ب مضمون
زمانــه مــا زمانــه  ای اســت که نســبت 
بــه معنــای وجــود و توجــه بــدان 
مبتــا بــه جهــل مرکــب شــده اســت. 
نمی دانــد  کــه  نمی دانــد  چــون 
ــن رو  ــت، از ای ــود چیس ــای وج معن
ــت و  ــده اس ــب ش ــل مرک ــار جه دچ
ــات  ــه تبع ــاء هم ــل سرمنش ــن جه ای
ســوئی اســت کــه عالــم مــدرن دچــار 
آن شــده اســت. از طــرف دیگــر، 
ــن  ــی، اتی ــک تومائ ــوف کاتولی فیلس
از  غفلــت  بحــث  هــم  ژیلســون،  
وجــود را، یعنــی غفلــت از آن چیــزی 
کوئینــی اصالــت وجــود  کــه تومــاس آ
می خوانــد، منشــاء انحــراف فکــری و 
ــردو  ــد. ه ــدرن می دان ــم م ــی عال دین
فیلســوف از دو منظــر متفــاوت دینــی 
و غیردینــی مســأله غفلــت از وجــود را 
 یــک مســأله ذهنــی و انتزاعــی 

ً
صرفــا

ــأله ای  ــه مس ــد بلک ــفی نمی دانن فلس
می داننــد کــه کل وضعیــت عالــم 
ــده  ــاخته ش ــاد آن برس ــر بنی ــدرن ب م

ــت. اس

پی نوشت ها:
 1.The Avicinean distinction 

of essence and existence. 
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رؤیا و وحی
 در »تعلیقات« ابن سینا

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی  
استاد فلسفه اسالمی و عضو فرهنگستان علوم

ــم، چــون خســته  ــد دیگــر فلســفه نگویی اجــازه بدهی
ــود و  ــت وج ــفی اصال ــث فلس ــن مباح ــدیم از ای ش

ــت و ...  ــت ماهی اصال
سخت سیم و سخت چوب و سخت پوست 

از کجا می آید این آوای دوست؟
ــاخته  ــیم س ــت و س ــه از پوس ــت ک ــزی اس ــه چی چ
می شــود؟ ایــن تــار و تنبــک اســت کــه از ســیم 
ــاخته  ــخت س ــت س ــخت و پوس ــوب س ــخت و چ س
می شــود. ســه چیــز ســخت؛ ســیم کــه آهــن اســت، 
چــوب و پوســت ســخت. ایــن آواز لطیــف از کجــای 

ــن  ــه ای ــخت ک ــز س ــه چی ــد س ــد؟ ببینی آن در می آی
همــه لطافــت از آن در می آیــد و ایــن آواز لطیــف 
از کجــای آن درمی آیــد؟ پــس اگــر ایــن شــعر را 
ــد.  ــد ش ــل خواه ــان ح ــائل برایت ــه مس ــد هم فهمیدی
ــدن اســت،  همین طــور اســت انســان. انســان یــک ب
 یــک جســم اســت. االن فیزیولوژیســت ها و پزشــکان 
ــدن  ــه ب ــد ک ــان می دهن ــود نش ــگاه های خ در آزمایش
انســان از میلیون هــا ســلول ســاخته شــده اســت. 
بــدن جســم اســت و جســم مرکــب از ســلول اســت. 
پــس ایــن شــعر لطیــف حافــظ از کجــا در می آیــد؟ از 
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ــه های  ــور اندیش ــا. همین ط ــم م ــن جس ای
لطیــف ابــن ســینا از کجــا در می آیــد؟ 
از جســم می آیــد؟ جســم کــه ســخت 
اســت. ابن ســینا در بحــث جوهــر عقلــی 

ــد:  مــی گوی
ــام  ــارق االجس ــی مف ــر عقل ــوُد جوه وج
و ثابــت مــی کنــد کــه انســان جوهــر 
ــت؟  ــی چیس ــر عقل ــت. جوه ــی اس عقل
ــم  ــل جس ــت. عق ــام اس ــارق از اجس مف
نیســت و خصلــت جســمانی نــدارد،  ُبعــد 
ــنگینی در او راه  ــبکی و س ــنگینی و س و س
ــن عقــل از کجــا آمــده اســت؟ ــدارد. ای ن
ــازه  ــد. ت ــر کنی ــائل فک ــن مس ــه ای ــد ب بای
هنــوز ســؤال مطــرح می کنــد. همیــن 

ــد؟ جســم اســت  ســؤال را چــه کســی مطــرح می کن
ــه  ــم ک ــد؟ جس ــرح می کن ــؤاالت را مط ــن س ــه ای ک
نمی توانــد ایــن ســؤاالت را مطــرح کنــد. همــه مــردم 
ــه  ــته اید همیش ــا نشس ــه اینج ــما ک ــه ش ــا از جمل دنی
ــت؟  ــده اس ــد آم ــی پدی ــم از ک ــه عال ــید ک می پرس
ــگ )انفجــار  ــگ بن ــه بی ــه نظری ــل ب شــاید برخــی قائ
ــی  ــد ول ــول نداری ــه را قب ــا آن نظری ــتند ی ــزرگ( هس ب
ــن ســؤال مطــرح می شــود  ــی همــواره ای ــا هــر مبنای ب
ــت؟  ــده اس ــود آم ــی به وج ــه زمان ــان از چ ــن جه ای
ــه  ــی ب ــه از ک ــه اندیش ــیده اید ک ــت پرس ــا هیچ وق آی
ــان  ــیم جه ــط می پرس ــا فق ــت؟  م ــده اس ــود آم وج
ــرا  ــت چ ــن اس ــن ای ــؤال م ــد؟ س ــود آم ــه وج ــی ب ک
ــود  ــه وج ــی ب ــان ک ــیم جه ــه می پرس ــای اینک به ج
ــود  ــه وج ــی ب ــه ک ــیم اندیش ــت؟ نمی پرس ــده اس آم
آمــد؟ البــد می گوییــم اول جهــان پدیــد آمــد و بعــد 

از  آن اندیشــه. 
ــه اول  ــد ک ــرف را بزن ــن ح ــس ای ــن هرک ــر م ــه نظ ب
ــد از آن  ــی و بع ــور تصادف ــه ط ــد ب ــد آم ــان پدی جه
اندیشــه در جهــان پیــدا شــد حماقــت محــض اســت. 
اگــر جهــان پدیــد آمــد بــر اســاس عقــل و اندیشــه بــه 
وجــود آمــده اســت. آیــا اول جهــان همیــن طــور پدید 
آمــد و بعــد عقــل و اندیشــه در آن بــه وجود آمــد؟  باید 
از ایــن بــه بعــد ســؤال خــود را عــوض کنیــم. نگوییــم 
جهــان کــی بــه وجــود آمــد؟  حــاال ســراغ بیــگ بنــگ 
ــات  ــک روز اثب ــتید ی ــاید توانس ــد ش ــد بروی ــم رفتی ه
ــی از  ــد آمــد ول ــی پدی ــد کــه جهــان در چــه زمان کنی
ایــن هــم بپرســید کــه اندیشــه کــی بــه وجــود آمــد؟

ــن  ــنیدید م ــن ش ــش از م ــل پی ــاره عق ــی را درب بیانات
ــت  ــر اس ــه و فک ــن اندیش ــوم. ای ــی ش ــا نم وارد آنه

کــه می اندیشــد. اگــر عقــل نبــود چــه 
ــود  ــل نب ــر عق ــید؟  اگ ــی اندیش ــزی م چی
ــود و شــنیدن هــم شــنیدن  ــدن نب دیــدن، دی
ــم  ــردن ه ــس ک ــود لم ــل نب ــر عق ــود، اگ نب
ــام  ــا ن ــی دارم ب ــود. کتاب ــردن نب ــس ک لم
ــا  ــه در آنج ــول« ک ــا معق ــوس ت »از محس
ــل  ــر عق ــه اگ ــه ام ک ــه پرداخت ــن نکت ــه ای ب
ــر  ــی دارد؟ اگ ــه معنای ــوس چ ــد محس نباش
ــد؟  ــه کار می آی ــه چ ــس ب ــد ح ــل نباش عق
ایــن عبــارت عبــارت بی معنایــی اســت کــه 
حــس حــس می کنــد. جهانــی را کــه شــما 
می بینیــد جهــان زیســته اســت. جهــاِن 
زیســته در عقــل ظاهــر مــی شــود. جهــان 
عقــل  را  جامعــه  می شناســد،  عقــل  را 
ــی  ــوق اجتماع ــی و حق ــت اجتماع ــد. عدال می شناس
را عقــل می شناســد. ممکــن اســت شــما بگوییــد کــه 
ــت، کار  ــل نیس ــه کار عق ــد ک ــود دارن ــی وج چیزهای
احســاس و عواطــف ماســت. عواطــف آدمــی یعنــی 
ــا وقتــی  ــدد. آی ــا می خن ــد ی ــه می کن  انســان گری

ً
ــا مث

ــل  ــدد از روی تعق ــا می خن ــد ی ــه می  کن ــان گری انس
گریــه می کنــد یــا می خنــدد؟ یــا اینکــه گریــه و خنــده 
از روی احســاس اســت؟ امــا خنــده هــم قبــل از اینکه 
ظاهــر شــود اندیشــیده شــده اســت. می خواهــم 
 نگفتــه و آن را 

ً
حــرف تــازه ای بزنــم کــه هیچ کــس قبــا

ــم  ــر نمی کنی ــده فک ــه خن ــه ب ــم ک ــنیده اید. می دان نش
ولــی خنــده اندیشــیده شــده می آیــد. شــاید خودمــان 
ــم  ــب نمی کردی ــر تعج ــا اگ ــیم. ام ــه نباش ــم متوج ه
ــه  ــدیم گری ــن نمی ش ــر غمگی ــد و اگ ــده نمی آم خن

نمی آمــد.
تعجــب و غــم عامــت اندیشــیدن اســت. حال ســؤال 
ــه از  ــت؟  و اندیش ــل چیس ــود عق ــه خ ــت ک اینجاس
ــه وجــود آمــده اســت؟ به جــای اینکــه  ــی ب چــه زمان
بپرســید عالــم از کــی بــه وجــود آمــده بپرســید 
ــن  ــد ای ــؤال کنن ــده؟ س ــود آم ــه وج ــی ب ــه از ک اندیش
ــت.  ــوده اس ــه ب ــل همیش ــت. عق ــل اس ــش، عق پرس
ــرح  ــی را مط ــارق عقل ــات مف ــا اثب ــینا در اینج ابن س
مــی کنــد. مفــارق یعنــی مجــرد. عقــل مجــرد اســت. 
قبــل از اینکــه مــا بــه وجــود آییــم عقــل بــوده اســت. 
می پرســم آیــا مــا عقــل را بــه وجــود آوردیــم یــا عقــل 
ــود  ــه وج ــل را ب ــا عق ــت. م ــود آورده اس ــا را به وج م
ــه  ــل را ب ــز عق ــر نی ــرت آدم ابوالبش ــم. حض نیاوردی
وجــود نیــاورد. آیــا حضــرت آدم مــا را بــه وجــود آورد 
ــه وجــود آورد؟ مطلــب تمــام شــد.  ــا را ب ــا عقــل م ی
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گاهــی اســت. منتهــا شــما در ایــن  همــه چیــز از روی آ
ــد  ــت بگذاری ــه انگش ــزی ک ــر چی ــر روی ه ــم ب عال
گاهــی در  گاهــی را در آن می بینیــد. ردپــای آ ردپــای آ
تمامــی موجــودات جهــان وجــود دارد. جایــی نیســت 

ــد. گاهــی در آنجــا نباش ــای آ ــه ردپ ک
بلکــه  بــه کار نمی بــرم  را  ابــژه  و  مــن واژه ســوژه 
ــی  ــر م ــامی فک ــتم. اس ــن هس ــن و ذه ــرف دار عی ط
ــای  ــامی، حکم ــفه اس ــن از فلس ــور م ــم و منظ کن
ــای  ــه ج ــت و ب ــلمان اس ــوفان مس ــا فیلس ــلمان ی مس
ــا  ــینا ب ــن. ابن س ــن و ذه ــم عی ــوژه می گوی ــژه و س اب
ابــژه و ســوژه ســروکار نــدارد، ابن ســینا فیلســوف ذهن 
و عیــن اســت. برخــی معتقدنــد کــه ابن ســینا قائــل بــه 
ــاله  ــک دروغ هزار س ــن ی ــت. ای ــت اس ــت ماهی اصال
فلســفه ورزی های  حماقــت  معلــول  کــه  اســت 
ــتند  ــول هس ــن ق ــه ای ــل ب ــه قائ ــانی ک ــت و کس ماس
اگــر  نخوانده انــد.   ... و  المباحــاث  و  التعلیقــات 
ــی  ــد. عبارات ــن حرف هــا را نمی زدن ــد ای ــده بودن خوان
، مــا جعــل اللــه 

ً
در شــفا و اشــارات وجــود دارد مثــا

المشمشــة مشمشــة بــل أوجدهــا، یعنــی خداونــد زرد 
ــی  ــه آن م ــود ب ــه وج ــد بلک ــو نمی کن ــو را زرد آل آل
ــد  ــو را نمــی آفرین ــد زردآل ــی خداون ــه عبارت دهــد و ب
بلکــه وجــود بــه آن مــی دهــد و ایــن یعنــی صراحــت 

ــود. ــت وج در اصال
ــلول  ــت و از س ــمانی اس ــم و جس ــه جس ــی ک انسان
و....و  می شــود  پیــر  و  دارد  وزن  و  شــده  تشــکیل 
ــی  ــت حت ــمانی در آن هس ــواص جس ــن خ ــه ای هم
ســلول هایش هــم بعــد دارد در حالــی کــه عقــل 
ــن  ــدارد. ای ــری ن ــق و پی ــرض و عم ــول و ع ــد و ط ُبع
ــی 4  ــود. وقت ــر نمی ش ــه پی ــد؟ اندیش ــا می آی از کج
میــز،  4 گــردو و یــا 4 چیــز روبــروی ماســت اینهــا از 
ــه  ــی رود بلک ــن نم ــدد 4 از بی ــی ع ــد ول ــن می رون بی
ــا  ــی رود؟ آی ــن م ــدد 4 از بی ــا ع ــد. آی ــی می مان باق
ــا گردوهــا در جهــان خــارج  عــدد در خــارج اســت ی
وجــود دارنــد؟  بــه عبارتــی،  آیــا عــدد در جهــان 
ــا معــدود؟ و ســؤال دیگــر آنکــه  خــارج وجــود دارد ی
ــدد  ــم ع ــا می توانی ــا م ــدود دارد. آی ــددی مع ــر ع ه
ــددی  ــر ع ــیم؟ ه ــته باش ــدود داش ــدون مع را ب
ــا  ــد ام ــدد باش ــود ع ــا می ش ــدود دارد آی مع
ــد؟ ــا می آی ــا از کج ــد؟ اینه ــدود نباش مع
چــوب  ســخت  و  ســیم  ســخت 
کجــا  از  پوســت  ســخت  و 
می آیــد؟ ایــن صــدای زیبــا 
از تــوی ســیم و چــوب 

ــف  ــه ها و لطائ ــن اندیش ــد؟ ای ــرون می آی ــور بی چط
فکــری چطــور از ایــن ســلول ها بــدن و جســم انســان 
در مــی آیــد؟ مســأله مهــم و اساســی همیــن اســت آیــا 
ــت؟  ــوح اس ــک ل ــان ی ــا انس ــت؟ ی ــرف اس ــان ظ انس
لــوح ســفیدی کــه افــکار او در آن نوشــته شــده اســت؟ 
ــا ایــن  میــر ســّید شــریف جرجانــی کتابــی دارد کــه ب
ــّوه ای  ــی را ق ــه آدم ــدان ک ــود: »ب ــروع می ش ــه ش جمل
ــیاء  ــور اش ــردد در وی ص ــش گ

ّ
ــه منق ــه ک ــت دّراک اس

ــه   ــه منزل ــن ب ــد: ذه ــه« . وی می گوی ــه در آیین چنانک
ــه اســت و صــورت اشــیاء در قــوای ادراکــی  یــک آیین
مــا منعکــس می شــود. ولــی آیینــه منفعــل اســت امــا 
ــه  ــا فعــال؟ البت ــز منفعــل اســت ی ــا ذهــن آدمــی نی آی
کــه ذهــن فعــال اســت. آیینــه منفعــل اســت همــو کــه 
ــد  ــس می کن ــت منعک ــم و کاس ــد را بی ک در آن می افت
ــت و  ــت را زش ــدارد. زش ــرف در آن را ن ــدرت تص و ق
زیبــا را زیبــا نشــان می دهــد. بــه عبارتــی، همانــی کــه 
هســت را همــان طــور نشــان می دهــد. آیــا ذهــن آیینــه 
ــن  ــزی در ذه ــی چی ــت وقت ــال اس ــن فع ــت؟ ذه اس
وارد می شــود یعنــی وقتــی محســوس را دریافــت 
ــه  ــر ســر آن مــی آورد. ذهــن آیین ــا ب ــد هــزار ب می کن
نیســت. لــوح هــم نیســت. لــوح ســفید هــم نیســت. 
عقــل را نمی تــوان بــه آیینــه تشــبیه کــرد. شــاید 
ــد.  ــور باش ــرای عب ــل مج ــرای عق ــف ب ــن تعری بهتری
ــی  ــه ها از جای ــد؟ اندیش ــا می آی ــه از کج ــاال اندیش ح
ــد.  ــرار می دهن ــر ق ــد و اعمــال مــا را تحــت تأثی می آین
ــینا در  ــت. ابن س ــم اس ــد مه ــا می آی ــه از کج ــن ک ای
ایــن زمینــه بــاب توحیــد برهانــی را بــاز کــرده اســت و 
ــت ــا نیس ــان م ــه جه ــد ک ــی می آی ــد از جهان می گوی
گاهــی  گاهــی بــه وجــود آمــد یــا آ عالــم بــر اســاس آ
گاهــی  گاهــی اســت. آ در عالــم؟ پیدایــش عالــم بــا آ
گاهــی  آ ایــن  امــا  مــی آورد  وجــود  بــه  را  عالــم 
گاهــی جهــان غیــب اســت.  کجاســت؟ مخــزن ایــن آ
ــل  ــی و عق ــل کل ــی از عق ــارک و تعال ــق تب ــم ح عل
ــت؟  ــی چیس ــه کل ــن ک ــال ای ــد. ح ــارق در می آی مف
ــی  ــان کل ــم انس  می گویی

ً
ــا ــت دارد. مث ــیار اهمی بس

اســت. انســان کلــی را برخــی فــرد منتشــر می فهمنــد. 
ــی انســان منتشــر  ــد کلــی یعن حــال اگــر کســی بگوی

ــن  ــا در ای ــول م ــای اص ــت. علم ــش اس ــط فاح غل
بــاره بســیار خــوب بحــث کرده انــد. ولــی 

ابن ســینا خــودش ایــن مســأله را خــوب 
ــی را درک  ــی کل ــر کس ــد. اگ می فهمی

ــت. ــوف اس ــرد فیلس ک
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سخنرانی افتتاحیه
 دکتر سید محمود یوسف ثانی )دبیر علمی(

بســم اهلل الرحمن الرحیــم. ایــن جلســه بــه مناســبت روز 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی منعقــد شــده. مؤسســه مــا 
چنــد ســال اســت بــه ایــن مناســبت، ســمیناری بــرای 
بررســی و معرفــی شــخصیت و افــکار خواجــه نصیــر 
طوســی اختصــاص می دهــد. در ســال های گذشــته 
ــه  ــود خواج ــاره خ ــًا درب ــخنرانی عمدت ــات س موضوع
ــه  ــدودی دامن ــا ح ــال ت ــد. امس ــاب می ش ــر انتخ نصی
بحــث گســترده تر در نظــر گرفتــه شــده و بــه مناســبت 
نقــش خاصــی کــه خواجــه نصیــر در تقریــب فلســفه و 
کالم و یــا بــه معنــای عام تــر، حکمــت و کالم داشــت، 
عنــوان ایــن همایــش »نســبت حکمــت و کالم« انتخــاب 
شــده اســت تــا هــم افــکار و آراء خــود خواجــه  نصیــر، 
ــوص در  ــه خص ــه راه او را -ب ــانی ک ــم آراء کس و ه
ــب  ــن تقری ــد و در جهــت ای ــه دادن ــم تشــیع- ادام عال
ــر  ــی در ه ــج بســیار نیکوی ــه نتای ــًا ب کوشــیدند و نهایت
ــیدند، بررســی شــود و  دو حــوزه حکمــت و کالم رس

نتایــج ایــن آثــار دیــده شــود. 
نقــش خواجــه در ایجــاد تعامــل و هماهنگــی میــان کالم 
ــار  ــر افــکار و آث و فلســفه نقــش بی بدیلــی اســت. تأثی
و مکتــب او منحصــر بــه متفکــران و دانشــمندان شــیعی 
ــه نحــو مبســوط و گســترده،  ــًا و ب ــه عمیق ــوده، بلک نب
آراء و افــکار علمــای اهــل ســنت را هــم تحــت تأثیــر 
قــرار داد. شــیوه تفکــر خواجــه نصیــر، کیفیــت کار او و 
روش خــاص او در نــگارش کتاب هــای کالمــی و آراء 
کالمــی و تأســیس مکتــب کالمــی خاصــی کــه تــا حــد 
ــران و  ــای خــود اوســت، متفک ــادی نتیجــه تالش ه زی
دانشــمندان و متکلمــان اهــل ســنت را هــم تحــت تأثیــر 
ــان  ــرح کنندگان و حاشیه نویس ــیاری از ش ــرار داد. بس ق
کتــاب خواجــه یعنــی تجریــد االعتقــاد از اهــل ســنت 
هســتند و بســیاری از اهــل ســنت بــه ســبک و ســیاق 
ــف  ــود را تألی ــی خ ــای کالم ــه کتاب ه ــود خواج خ
البتــه در آن قســمت هایی کــه اختالفــات  کردنــد. 
ــد خــود را نگاشــتند  ــوده آنهــا عقای ــی ب خــاص عقیدت
امــا ســبک، روش و شــیوه کار او، هــم در جهــان تشــیع 

و هــم در جهــان تســنن بســیار موثــر واقــع شــد. 
ــد  ــی تجری ــه یعن ــاص خواج ــاب خ ــن کت ــت ای عظم

االعتقــاد بــه حــدی اســت کــه وقتــی بعضــی از 
ــد  ــی، می خواهن ــل تفتازان ــنت، مث ــل س ــران اه متفک
دربــاره ایــن کتابــی مطلبــی بگوینــد یــا داوری  بکننــد، 
بســیار بــا احتــرام دربــاره آن کتــاب و خواجــه صحبــت 
ــد در  ــه در تجری ــد خواج ــی می گوی ــد. تفتازان می کنن
ــالف  ــی خ ــت رأی ــاره ماهی ــأله ای درب ــوص مس خص
شــرح اشــارات داده و ممکــن اســت ایــن ظــن را ایجــاد 
ــی  ــر خواجــه نباشــد، ول ــاد اث ــد االعتق ــه تجری ــد ک کن
ــره«؛  ــة قــدره أن لــن ینســب الــی غی ــن کتــاب »مــع جالل ای
ــم  ــدر و عظی ــدری جلیل الق ــه ق ــاب ب ــن کت ــی ای یعن
اســت کــه بــه غیــر آن جلیل القــدر هــم قابــل انتســاب 
ــم  ــد و ه ــرار می کن ــاب را اق ــت کت ــم عظم نیســت. ه
عظمــت مؤلــف را؛ آن هــم کســی کــه هم مســلک 
ــه  ــد از خواج ــا می خواه ــت. او هرج ــه نیس ــا خواج ب
صحبــت کنــد یــا بــه لفــظ حکیــم یــا بــه لفــظ حکیــم 
محقــق از او یــاد می کنــد. ایــن تأثیــر و نقــش خواجــه 

ــی دهــد. را نشــان م
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن تأثیــر و نقــش خاصــی کــه 
ــاره »نســبت  ــا درب ــا شــده ت خواجــه داشــته امســال بن
ــت  ــر« صحب ــه نصی ــب خواج ــت در مکت کالم و حکم
شــود؛ اعــم از مقــداری کــه خــودش متکفــل ایــن معنــا 
ــب فکــری او  ــه از روش و مکت ــا کســانی ک شــده، و ی
ــد. ــر پذیرفتنــد و بعــد از او ایــن روش را ادامــه دادن اث
ــخنران  ــن س ــده، اولی ــالم ش ــه اع ــه ای ک ــه برنام ــا ب بن
ــرم  ــروپناه، ریاســت محت ــر خس ــای دکت ــاب آق ــا جن م
ــرای  ــم ب ــه از ایشــان تقاضــا می کن مؤسســه هســتند ک

ــد. ــریف بیاورن ــان تش ــراد سخنرانی ش ای
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نسبت کالم و حکمت

دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

بســم اهلل الرحمــن الرحیم. الحمــد هلل رب العالمین 
و صلــی اهلل علــی محمــد و آلــه الطاهریــن. آغــاز 
ــم،  ــی دو عال ــی ب ــال ب ــالگرد ارتح ــخن، س س
فاطمــه زهــرا را تســلیت عــرض می نمایــم و 
ــران را  ــت ای ــه مل ــواری ک ــه ناگ ــن حادث همچنی
عــزادار کــرد و جمعــی از فرهیختــگان دار فانــی 
را وداع کردنــد. امیــدوارم روح همــه آنهــا غریــق 
ــم از  ــکر می کن ــرد. تش ــرار بگی ــی ق ــت اله رحم
عزیزانــی کــه ایــن جلســه را ترتیــب دادنــد. ایــن 
ــد،  ــزی ش ــش برنامه ری ــاه پی ــد م ــه از چن جلس
پیرامــون موضــوع، بحــث و گفتگوهــای فراوانــی 

شــد، و در نهایــت بــه ایــن جمع بنــدی کــه امــروز 
محضــر شــما عرضــه می داریــم رســیدیم. از آقای 
دکتــر یوســف ثانــی کــه زحمــت برنامه ریــزی را 
ــرای  ــه در اج ــان ک ــر جلیلی ــای دکت ــیدند، آق کش
ایــن برنامــه نقــش موثــری داشــتند و ســایر 
عزیزانــی کــه مشــارکت داشــتند، خصوصــًا 
معاونــت محتــرم پژوهشــی، ســرکار خانــم دکتــر 
اعوانــی و اســاتیدی کــه دعــوت مؤسســه را 

ــگزارم. ــد سپاس پذیرفتن
ــش،  ــوان همای ــان عن ــده هم ــث بن ــوع بح موض
»نســبت کالم و حکمــت« اســت. حکمــت در 
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اینجــا بــه معنــای فلســفه و عرفــان اســت. علــت 
اینکــه اصطــالح کالم اســتفاده شــده ایــن اســت 
ــه فلســفه نشــود و عرفــان  کــه بحــث منحصــر ب
را هــم شــامل شــود. ابتــدا مقدمــه کوتاهــی 

می کنــم. عــرض  خدمت تــان 

ــه  ــن مؤسس ــال ها در همی ــه س ــن ک ــری کرب هان
مشــغول تحقیــق، مطالعــه و افــاده بودنــد، تاریــخ 
تفکــر تشــیع را بــه چهــار دوره تقســیم می کننــد. 
دوره اول، دوره امامان شــیعه است از امیرالمؤمنین 
ــارم(.  ــرن چه ــل ق ــی اوای ــری )یعن ــت کب ــا غیب ت
ــا خواجــه  دوره دوم از کلینــی شــروع می شــود ت
نصیرالدیــن طوســی-یعنی قــرن هفتــم- کــه دوره 
ــت. دوره  ــی اس ــی و روای ــع حدیث ــن جوام تدوی
ــروع  ــی ش ــن طوس ــه نصیرالدی ــوم از خواج س
ــل  ــخصیت هایی مث ــه. او ش ــا صفوی ــود ت می ش
عالمــه حّلــی، فخــر المحققیــن، افضل الدیــن 
و  کبــری  نجم الدیــن  عربــی،  ابــن  کاشــانی، 
شــاگردان او، ســید حیــدر آملــی –قــرن هشــتم- 
ــی را در  ــه اصفهان ــی  جمهــور و ابن ترک ــن اب و اب
همیــن دوره ســوم قــرار می دهــد. و دوره چهــارم 

ــا زمــان حاضــر اســت.  از صفویــه ت
بحــث پیونــد کالم و حکمــت کــه موضــوع ایــن 
نشســت اســت مربــوط بــه دوره ســوم و چهــارم 
اســت. یعنــی مــا در دوره اول و دوم شــاهد ایــن 
ــنت.  ــل س ــای اه ــر در فض ــتیم، مگ ــه نیس مقول
شــخصیتی مثــل غّزالــی در کتــاب المســتصفی في 
علــم االصــول بــه یــک معنــا تعریــف فلســفه را به 
علــم کالم داد و بــه نوعــی، فلســفه را کالمی کرد. 
امــا بایــد اعتــراف کنیــم کــه در تفکــر شــیعه، بــا 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی )رضــوان اهلل تعالــی 

علیــه( ایــن اتفــاق افتــاد. 

پــس از ایــن مقدمــه، مــن در بــاب پیونــد حکمت 
ــپس  ــم و س ــرح می کن ــرض مط ــد ف و کالم چن
ــزرگان  ــن ب ــار ای ــه آث ــن فرض هــا ســری ب ــا ای ب

ــت  ــد کالم و حکم ــا پیون ــم آی ــا ببینی ــم ت می زنی
محقــق  نیســت،  ممکــن  یــا  اســت  ممکــن 
ــا  ــوب اســت ی ــق نیســت، و مطل ــا محق اســت ی
ــه  ــی ک ــاس فرض های ــر اس ــی ب ــوب. یعن نامطل

ــم.  ــم داری ــش مه ــه پرس ــم س ــرض می کن ع
ــود  ــم مقص ــه بگویی ــت ک ــن اس ــرض اول ای ف
ــاًل  ــت؛ مث ــی اس ــات کالم ــم کالم، موضوع از عل
ــارک و  ــد تب ــدأ، ذات خداون ــل مب ــی مث موضوع
تعالــی، صفــات خــدا، علــم خــدا، قــدرت خــدا، 
ــوت،  ــه نب ــال الهــی )از جمل ــات خــدا، و افع حی
امامــت و معــاد(. موضوعــات کالمــی را بگیریــم 
ــی،  ــا کمــک مســائل فلســفی و عرفان و آنهــا را ب
یــا بــه تعبیــری، مبانــی کالمــی و مبانــی فلســفی و 
عرفانــی و حتــی روش شناســی فلســفی و عرفانی، 
مبیـّـن و مدلـّـل کنیــم. ایــن موضوعــات کالمــی در 
ــاًل  ــده اند. مث ــل ش ّ ــن و مدل ــیپلین کالم، مبیّ دیس
شــیخ مفیــد بــه اثبــات خــدا یــا نبــوت پرداختــه، 
یــا ســید مرتضــی یــا شــیخ طوســی موضوعــات 
ــزرگان،  ــن ب ــد. ای ــرح کردن ــی را مط ــر کالم دیگ
متکلمیــن روزگار بودنــد. مــا موضوعــات را 
ــم و  ــوف بدهی ــک فیلس ــه ی ــد ب ــم و بع بگیری
ــا  ــراق ی ــاء، اش ــفه مش ــه فلس ــما ک ــم ش بگویی
ــائل  ــا مس ــد ب ــول داری ــه را قب ــت متعالی حکم
فلســفی یــا روش شناســی، ایــن موضوعــات 
ــا در  ــد. ]ی ــرح دهی ــد و ش ــن کنی ــی را تبیی کالم
ــداران  ــه طرف ــا ب ــم، ی ــی بدهی ــه ابن عرب ــان ب عرف

ــرض اســت. ــک ف ــن ی ــان نظــری[ ای عرف
ــه نظــر مــن ایــن فــرض، هــم ممکــن اســت،   ب
هــم محقــق اســت و هــم مطلــوب. بــرای امــکان 
آن، همیــن کــه مــن نمونه هایــی را در تاریــخ 
ــی  ــت. وقت ــی اس ــم کاف ــال بزن ــیعه مث ــر ش تفک
تحقــق ثابــت بشــود، امــکان هــم ثابــت می شــود. 
مطلــوب بــودن چطــور ثابــت می شــود؟ بــه ایــن 
صــورت کــه بــه هــر حــال اگــر ایــن اتفــاق نیفتد 
دیگــر دیســیپلینی بــه نــام فلســفه و عرفــان -بــه 
شــکلی کــه داریــم- تحقــق پیــدا نمی کنــد و بــه 
نوعــی فلســفه ناقــص خواهــد بــود. بــه تعبیــری، 
فلســفه دیگــر الهیــات بالمعنــی االخــص نخواهــد 
داشــت. البتــه بایــد در اینجــا اعــم را بــه معنــای 
ــی  ــات بالمعن ــون الهی ــم، چ ــه بگیری ــور عام ام
االعــم گاهــی معنایــی دارد کــه اخــص هــم جــزو 
ــه  ــیوه ای ک ــن ش ــه ای ــفه ب ــر فلس ــت. اگ آن اس
ــا روش فلســفی  ــردازد، یعنــی ب عــرض کــردم نپ
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ــرده  ــث ک ــه بح ــور عام ــه در ام ــی ای ک و مبان
اســت بــه مبــدأ و معــاد و نبــوت عامــه و امامــت 
عامــه نیایــد،  آن وقــت الهیــات بالمعنــی االخــص 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــد بخ ــود و بای ــل می ش تعطی
ــت  ــراق و حکم ــاء و اش ــات مش ــث الهی از مباح
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــرد. و ب ــذف ک ــه را ح متعالی
فیلســوف »بایــد« بــه ایــن مقــوالت هــم بپــردازد 
ــی  ــه فیلســوف اســت، کار مطلوب از آن جهــت ک

اســت. 
در اینجــا می خواهــم بــه ایــن اشــکال هــم 
ــن  ــد ای ــراد می گوین ــی اف ــم. بعض ــواب بده ج
ــه  ــی کاری ک ــت. یعن ــت؛ کالم اس ــفه نیس فلس
مالصــدرا، ابن ســینا یــا شــیخ اشــراق انجــام 
ــوت  ــا نب ــدا ی ــود خ ــات وج ــه اثب ــد و ب داده ان
ــی  ــک کار کالم ــد ی ــه پرداخته ان ــت عام ــا امام ی

اســت. ایــن افــراد متوجــه نیســتند کــه 
ــور  ــا تص ــت! آنه ــن نیس ــم کالم ای عل
کردنــد اگــر یــک فیلســوف بــه اثبــات 
و  متکلــم،  می شــود  بپــردازد  خــدا 
ــردازد  ــدا بپ ــکار خ ــه ان ــد ب ــًا بای حتم
تــا بشــود فیلســوف. در حالــی کــه 
فیلســوف کســی اســت کــه ابتــدا مبانــی 
فلســفی خــود را بــا روش عقلــی حــل 
ــت،  ــود، ماهی ــث وج ــاًل بح ــرده –مث ک

ــا آن  ــره- ســپس ب ــت، ســنخیت و غی ــدم، علی ع
ــت  ــا امام ــوت ی ــا نب ــدا ی ــأله خ ــه مس ــی ب مبان
ــن روش،  ــا ای ــر ب ــا اگ ــت. از قض ــه اس پرداخت
ــرد  ــل ک ــاد را ح ــت و مع ــوت و امام ــأله نب مس
ــی در  ــا ظواهــر دین ــه ب ــه نتیجــه ای رســید ک و ب
تعــارض باشــد، ظواهــر دینــی را تأویــل می بــرد. 
ــن  ــوری تبیی ــت را ط ــه و روای ــر آی ــی ظاه یعن
ــی او  ــا مبان ــه ب ــد ک ــح می ده ــد و توضی می کن
ــل را  ــم اص ــه متکل ــی ک ــد. در حال ــازگار باش س
ــرد و  ــل را می گی ــر نق ــذارد. ظاه ــل می گ ــر نق ب
ســپس تــالش می کنــد بــرای اثبــات آن ظاهــری 
کــه اســتفاده کــرده برهــان بیــاورد. از ظاهــر 
ــد کــه مجــرد فقــط خداســت  ــر می آی ــات ب روای
و موجــودات ماســوی اهلل همــه مادی انــد. ســپس 
ــا آن را تبییــن و اثبــات  متکلــم تــالش می کنــد ت
ــی و هستی شناســی  ــی فیلســوف از مبان ــد. ول کن
عوالمــی  می کنــد  ثابــت  و  می کنــد  شــروع 
هســت -عالــم مجــردات هســت، مجــردات تــام 
هســت، عالــم مثــال هســت، عالــم مــاده هســت- 

ــر  ــی رود و ب ــی م ــوص دین ــراغ نص ــه س ــد ب بع
ــیر و  ــی را تفس ــوص دین ــی، نص ــاس آن مبان اس

تبییــن می کنــد. 
بنابرایــن اگــر مقصــود مــا از پیونــد کالم و 
ــد  ــن باش ــان( ای ــفه و عرف ــی فلس ــت )یعن حکم
ــر  ــدا و پیغمب ــل خ ــی مث ــات کالم ــه موضوع ک
ــا مســائل و روش  ــد ب ــم و بع ــت را بگیری و امام
فلســفی آنهــا را تبییــن، اثبــات و توجیــه –توجیــه 
آن  در  کنیــم،  معرفت شــناختی  -  معنــای  بــه 
ــق دارد  ــم تحق ــت، ه ــن اس ــم ممک ــورت، ه ص
و هــم مطلــوب اســت. اصــاًل اگــر کار فیلســوف 
ایــن نباشــد بخشــی از فلســفه اش تعطیــل اســت، 
ــود.  ــل می ش ــارف تعطی ــان ع ــی از عرف ــا بخش ی
اجــازه بدهیــد بــرای اینکــه تحقــق ایــن را نشــان 
ــرای مثــال خواجــه  ــاورم. ب ــال بی بدهــم چنــد مث
اهلل  )رضــوان  طوســی  نصیرالدیــن 
ــب  ــات واج ــرای اثب ــه( ب ــی علی تعال
تعالــی بــه اســتحاله دور و تسلســل بــه 
صراحــت، و بــه طــور ضمنــی بــه اصل 
ــی  ــت. یعن ــرده اس ــک ک ــت تمس علی
ــد  ــه تجری ــور عام ــه در ام ــی ک مباحث
و جواهــر و اعــراض تجریــد -کــه دو 
مقصــد اول تجریــد العقایــد هســتند- را 
در جــای خــودش بحــث کــرده، بعــد 
از آنهــا بــرای اثبــات بــاری تعالــی اســتفاده کــرده. 
می گویــد »الموجــود إن کان واجبــا فهــو المطلــوب، و 
إال اســتلزمه الســتحالة الــدور و التسلســل«؛ وجــود یــا 
واجــب اســت کــه در ایــن صــورت واجــب الوجــود 
ــه  ــا ممکن الوجــود اســت ک ــود، ی ــی ش ــت م ثاب
چــون دور و تسلســل محــال اســت حتمــًا منتهــی 
می شــود بــه واجــب تعالــی. اســتحاله دور و 
ــرده و از آن  ــه بحــث ک ــور عام تسلســل را در ام

ــی.  ــاری تعال ــات ب ــرای اثب ــد ب ــتفاده می کن اس
مثــال دوم، بحــث اراده اســت. در بحــث اراده 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی )رضــوان اهلل تعالــی 
ــی الداعــی و  ــدة عل ــد »و لیســت زائ ــه( می فرمای علی
اال لــزم التسلســل او تعــدد القدمــاء«؛ اراده زائــد بــر 
ــه  ــت ک ــور نیس ــت. این ط ــل نیس ــر فع ــی ب داع
ــام اراده باشــد و یــک صفــت  ــه ن یــک صفتــی ب
بــه نــام داعــی. چــون اشــاعره معتقــد بــه زیــادت 
ــن دو از  ــد ای ــد. او می گوی ــزه بودن ــا انگی اراده ب
ــر داعــی نیســت، واال  هــم جــدا نیســتند، زائــد ب
ــال  ــد. ابط ــا الزم می آی ــدد قدم ــا تع ــل ی تسلس
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ــه.  ــور عام ــرده؟ در ام تسلســل را کجــا بحــث ک
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــن کار اتف ــاًل ای ــن عم بنابرای
ــدود  ــه ح ــودم ک ــد خ ــاب کالم جدی ــن در کت م
ــه کالم  ــد از آن ب ــاپ ش ــش چ ــال پی ــت س بیس
فلســفی تعبیــر کــردم. یعنــی موضوعــات کالمــی 
را بــا مبانــی فلســفی اثبــات کــرده. کالم، فلســفی 
اســت؛ بــر خــالف کاری کــه غزالــی کــرد. غزالــی 
فلســفه را کالمــی کــرد. یعنــی مســائل فلســفه را 
ــه  ــن و توجی ــی تبیی ــه مباحــث کالم ــا توجــه ب ب

کــرد. 
امــا آیــا جنــاب خواجــه نصیــر در سراســر مقصــد 
ســوم، چهــارم، پنجــم و ششــم تجریــد از فلســفه 
کمــک گرفتــه؟ خیــر. در بعضــی مــوارد می بینیــم 
از مبانــی متکلمیــن اســتفاده می کنــد. مثــاًل جنــاب 
ــال  ــث افع ــی در بح ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

الهــی، نبــوت و امامــت از حســن و 
قبــح عقلــی اســتفاده می کنــد ]متکلمیــن 
معتقــد بــه حســن و قبــح ذاتــی و 
ــن و  ــینا حس ــاب ابن س ــد[. جن عقلی ان
قبــح را جــزو مشــهورات معرفــی کرده. 
ــل  ــث قاب ــفه بح ــا در فلس ــا م از قض
توجهــی در بــاب حســن و قبــح نداریم، 
و ایــن از مبانــی متکلمین اســت. جناب 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی در مقصــد 

ســوم کــه بحــث توحیــد و صفــات و افعــال الهی 
ــا  ــد إم ــف بالزائ ــل المتص ــد »الفع ــت می گوی اس
حســن أو قبیــح« یعنــی از حســن و قبــح اســتفاده 
ــد »و الحســن أربعــة و همــا  کــرده. بعــد می گوی
ــم  ــح الظل ــم بحســن اإلحســان و قب ــان للعل عقلی
ــر شــرع«. یعنــی حســن و قبــح ذاتــی و  عــن غی
عقلــی اســت؛ شــرعی نیســت، مبنــای عقلــی دارد. 
ــد.  ــتفاده می کن ــی اس ــای کالم ــک مبن ــا از ی اینج
یــا مثــاًل در بحــث بعثــت انبیــاء از قاعــده لطــف 
ــه  اســتفاده کــرده اســت. در فلســفه مــا چیــزی ب
ــم از  ــا ه ــم. او در اینج ــف نداری ــده لط ــام قاع ن
یــک قاعــده و مبنــای کلمــی اســتفاده کــرده 
اســت. »البعثــه حســنه الشــتمالها علــی فوائــد« و 
در انتهــا می گویــد »فیحصــل اللطــف للمکلــف«. 
آیــا متکلــم می توانــد موضوعــات کالمــی را 
بگیــرد، امــا بــا مبانــی فلســفی اثبــات کنــد؟ بلــه. 
ــذا کالم او  ــرده و ل ــن کار را ک ــر ای خواجــه نصی
کالم فلســفی اســت. حــاال در مــورد عرفــان هــم 
ــد موضوعــات  ــک عــارف می توان ــا ی ــم. آی بگوی

ــی  ــی و روش عرفان ــا مبان ــرد و ب ــی را بگی کالم
ــه.  ــردازد؟ بل ــن آن بپ ــات و تبیی ــه اثب ــفی ب فلس
همیــن کار را ســید حیــدر آملــی انجــام داده. 
ــود،  ــاب خ ــه کت ــر س ــی در ه ــدر آمل ــید حی س
ــن  ــوار و همچنی ــرار و  منبع االن ــی جامع االس یعن
ــوص و  ــص النص ــاب ن ــن کت ــمقدمات م در الـ
ــن کار را انجــام داده  ــرار الشــریعه، ای ــز در اس نی
ــریعه  ــرار الش ــی در اس ــاًل وقت ــان مث ــت. ایش اس
ــردازد  ــوت بپ ــی نب ــن عرفان ــه تبیی ــد ب می خواه
ــوت را  ــن( نب ــریعت )متکلمی ــل ش ــد »اه می گوی
ــد  ــی می دانن ــت ربان ــی و تربی ــرارداد اله ــک ق ی
کــه بــا انبیــاء و اولیــاء جهــت تکمیــل خودشــان 
ــاط  ــی ارتب ــت«. یعن ــده اس ــد ش ــه منعق و جامع
بیــن خالــق و خلــق را بــرای نبــوت تبییــن 
می کنــد. ولــی وقتــی می خواهــد بیــان اهــل 
حقیقــت )عرفــا( را توضیــح  دهــد، 
ــوت  ــه نب ــی ک ــوع کالم ــان موض هم
اســاس  بــر  و  می گیــرد،  را  اســت 
ــت  ــریعت و طریق ــه گانه ش ــب س مرات
ــد.  ــن می کن ــوت را تبیی ــت، نب و حقیق
می خواهــد  وقتــی  فیلســوف  یــک 
ــول  ــد از عق ــح بده ــری را توضی پیامب
اربعــه اســتفاده می کنــد و می گویــد 
عقــل  بــه  پیغمبــر  بالفعــِل  عقــل 
ــا عقــل  ــل شــده و عقــل مســتفاد ب مســتفاد تبدی
ــق  ــد و حقای ــدا می کن ــد پی ــل( پیون ــال )جبرئی فع
ــوف  ــک فیلس ــی ی ــرد. یعن ــل می گی را از جبرئی
ــد.  ــن می کن ــوت را تبیی ــفی، نب ــات فلس ــا ادبی ب
ــن  ــوت را تبیی ــد نب ــی می خواه ــارف وقت ــا ع ام
کنــد، بــا اســماء و صفــات الهــی، و بــا شــریعت 
و طریقــت و حقیقــت تبییــن می کنــد. پــس ایــن 
ــم  ــق ه ــم دارد، و تحق ــکان ه ــت، ام ــدنی اس ش

ــرده اســت.  ــدا ک پی
ــی  ــن عل ــد ب ــاب محم ــن کار را جن ــبیه همی ش
ــی  جمهــور احســائی انجــام  ــن اب ــن ابراهیــم ب ب
داده اســت. می گوینــد احســائی یــک فقیــه، 
محــدث، متکلــم، عــارف امامی المذهــب اســت. 
چــرا ایــن قیــود را بــه او می دهنــد؟ بــرای 
ــرن  ــل ق ــم و اوائ ــرن نه ــِر ق ــن متفک ــه ای اینک
ــن کالم  ــد بی ــوی پیون ــه نح ــد ب ــم می خواه ده
ــی  ــد. یعن ــاد کن ــان ایج ــفه و کالم و عرف و فلس
ــل اش در  ــا دالی ــی را ب ــای کالم ــد ادع می خواه
ــذارد؟  ــل اش بگ ــا دالی ــفه ب ــای فالس ــار ادع کن



132

ــه و  ــی را گرفت ــات کالم ــًا موضوع ــر. عمدت خی
ــتفاده از  ــی، اس ــه روش کالم ــاره ب ــا اش ــد ب بع
ــرده  ــن ک ــا را تبیی ــی، آنه روش فلســفی و عرفان
ــان  ــان، عارف ــان روش حکیم ــًا ایش ــت. نهایت اس
ــد.  ــح می ده ــان ترجی ــر متکلم ــان را ب و صوفی
در جلــد پنجــم کتــاب مجلــی مــراة المنجــی فــی 
الــکالم و الحکمتیــن و التصــوف کــه از مهم تریــن 
کتــب ایشــان اســت می گویــد »پــس از جســتجو 
در احــوال علمــای راســخون و اهــل ســلوک، از 
حکیمــان و صوفیــان ســابق دریافتــه ام کــه راه و 
ــان  ــت. ایش ــوده اس ــی ب ــان یک روش و مقصدش
ــی  ــا راهنمای ــرار دادم و ب ــود ق ــای خ را راهنم
آنــان در ایــن لغزشــگاه ها گام برداشــتم و در 
ــای  ــای پ ــر ج ــدم ب ــته ق ــای بس ــودن دره گش
ایشــان گذاشــتم«. حتــی در جایــی دقیقــًا تصریح 
می کنــد کــه روش متکلمــان راه بــه جایــی 
ــان  ــاًل ایشــان در یکــی از مباحث ش ــرد. مث نمی ب
در همیــن مجلــی می گویــد »موضــوع علــم 
کالم و موضــوع فلســفه و موضــوع عرفــان یکــی 
اســت. موضــوع هــر ســه علــم، معرفــت  الحــق 
ــم  ــرق دارد. روش متکل ــا ف ــا روش ه ــت ام اس
ــت، روش  ــی اس ــواهد نقل ــی و ش ــل قطع دالی
ــارف  ــن قیاســی اســت، و روش ع ــم براهی حکی
شــهود و ذوق اســت«. بعــد می گویــد »روش 
ــت و  ــه غای ــد و ب ــان عقیم ان ــفه و متکلم فالس
ــارف  ــن روش ع ــند«. بنابرای ــان نمی رس هدف ش
را ترجیــح می دهــد. مــن از توضیحــی کــه 
ــس  ــوم. پ ــرض دوم ش ــم وارد ف دادم می خواه
فــرض اول ایــن بــود کــه موضوعــات را از علــم 
کالم بگیریــم، آنــگاه فیلســوف بــا مبانــی و روش 
خــودش و عــارف بــا مبانــی و روش خــودش، به 
تبییــن و اثبــات ایــن موضوعــات بپــردازد. ایــن 
ــم  ــت و ه ــق اس ــم محق ــت، ه ــن اس ــم ممک ه

ــوب. مطل
فــرض دوم ایــن اســت کــه مجموعــه دیســیپلین 
ــرده و  ــرح ک ــم مط ــه متکل ــی ک کالم -موضوع
تبییــن و روشــی کــه بــرای اثبــات ادعــا داشــته- 
ــوف  ــارف و فیلس ــیپلین ع ــه دیس ــا مجموع را ب
ــات را  ــا موضوع ــه تنه ــی ن ــم. یعن ــد بزنی پیون
بگیریــم،  بلکــه حتــی مدعیــات، تبیین هــا و 
ــم  ــا ه ــم و ب ــد بزنی ــم پیون ــه ه اســتدالالت را ب
آشــتی دهیــم. آیــا ایــن می شــود؟ امــکان نــدارد. 
ممکــن نیســت، محقــق نیســت، و قطعــا مطلــوب 

هــم نخواهــد بــود. بــه ایــن دلیــل کــه هــر کــدام، 
مبانــی خــاص خــود را دارنــد. متکلــم قائــل بــه 
تبایــن خالــق و مخلــوق اســت، فیلســوف قائــل 
ــارف  ــت، ع ــوق اس ــق و مخل ــنخیت خال ــه س ب
ــق،  ــه خل ــر اســت. نظری ــی مظاه ــه تجل ــل ب قائ
ــک  ــر ی ــر س ــی ب ــه تجل ــدور و نظری ــه ص نظری
ــدوث  ــه ح ــل ب ــم قائ ــینند. متکل ــفره نمی نش س
زمانــی عالــم اســت، فیلســوف قائــل بــه حــدوث 
ذاتــی اســت، و تبییــن عــارف از حــدوث هــم بــا 
ــاوت اســت.  ــد متف ــه فیلســوف می کن ــی ک تبیین
ــر  ــان امکان پذی ــفه، کالم و عرف ــد فلس ــذا پیون ل
نیســت. حتــی فلســفه و عرفــان را هــم نمی شــود 
بــا هــم پیونــد زد. ممکــن اســت کســی بگویــد 
پــس حکمــت متعالیــه چــه کار کــرده؟ حکمــت 
ــی را  ــد ابن عرب ــی مانن ــات عرفای ــه مدعی متعالی
ــرای  ــرده. ب ــات ک ــی اثب ــا روش عقل ــه و ب گرفت
ــان  ــد 9 بره ــا گفتن ــه عرف ــری ک ــت جوه حرک
آورده. بــرای وحــدت وجــود یــک برهــان ذکــر 
کــرده. یعنــی کار مالصــدرا ایــن بــود کــه ادعــای 
عرفــا را اوالً نظام منــد و ثانیــًا مدلـّـل کــرد. عرفــا، 
ــد  ــن می کردن قبــل از او حرف هــای خــود را مبیّ
امــا مدلـّـل نمی کردنــد. مگــر اســتثنائًا ابــن  ترکــه 
ــود  ــدت وج ــر وح ــی ب ــدر برهان ــید حی ــا س ی
ــری  ــان نظ ــام عرف ــرای کل نظ ــه ب ــاورد. اینک بی
ــا  ــا آی ــود. ام ــدرا ب ــد کار مالص ــتدالل بیاورن اس
مالصــدرا کالم را عینــًا در فلســفه آورده ؟ امــکان 
نــدارد. چطــور می شــود ادعــای متکلــم –متکلــم 
خالــص- را بــا فیلســوف و عــارف جمــع کــرد؟ 
ایــن امکان پذیــر نیســت. دوســتان در مــورد 
ــد.  ــت می کنن ــتقل صحب ــور مس ــی جمه ــن اب اب
امــا اگــر هــم گفتــه  شــود ابــن  ابــی جمهــور بیــن 
ــان و  ــن فلســفه و عرف ــا بی ــه، ی اشــاعره و معتزل
ــن  ــی اســت. ای ــای باطل ــرده، ادع ــع ک کالم جم
امــکان  نــدارد. خیلــی از اوقــات -مثــاًل در بحــث 
ــن کار  ــوند. او ای ــع نمی ش ــار- جم ــر و اختی جب
را نکــرده، بلکــه عمدتــًا موضوعــات را گرفتنــد. 
ابــن ابــی جمهــور در واقــع یــک متکلــم عرفانــی 
ــه و  ــی را گرفت ــات کالم ــی موضوع ــت. یعن اس
ــن  ــه. م ــات آن پرداخت ــه اثب ــی ب ــا روش عرفان ب
ــردم و  ــه ک ــا مطالع ــا انته ــدا ت ــی را از ابت مجل
ایــن را فهمیــدم. اینکــه بگوییــم می خواهــد 
ــرم  ــه نظ ــد ب ــع کن ــم جم ــا ه ــیپلین ها را ب دیس
ــاده.  ــم نیفت ــاق ه ــن اتف ــر نیســت و ای امکان پذی
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ــی را  ــت روش عرفان ــم در نهای ــان ه ــود ایش خ
ــد. ــح می ده ــر ترجی ــای دیگ ــر روش ه ب

حاصــل عــرض مــن ایــن اســت کــه مــا وقتــی 
از پیونــد کالم و حکمــت صحبــت می کنیــم 
ــیپلین کالم  ــه دیس ــت ک ــن اس ــود ای ــر مقص اگ
را بــا دیســیپلین عرفــان و فلســفه پیونــد بزنیــم، 
ــا  ــد نشــاید. چــون در خیلــی مــوارد ب ایــن پیون
هــم تعــارض دارنــد. البتــه اگــر مــا از تعلق مــان 
ــم  ــرون بیایی ــا کالم بی ــان ی ــا عرف ــفه ی ــه فلس ب
و درجــه دو نــگاه کنیــم می بینیــم هرکــدام 
ــوص  ــن در خص ــفه و متکلمی ــا و فالس از عرف
ــک ســاحتی از آن  ــه ی ــک موضــوع، نســبت ب ی
موضــوع نظــر داده انــد. نمی خواهــم بگویــم 
ــی  ــا گاه ــت، ام ــن اس ــان همی ــه مسائل ش هم
ایــن اتفــاق می افتــد. مثــاًل مــن در بحــث نبــوت 
ــن  ــر م ــه نظ ــم. ب ــا را بکن ــن ادع ــم ای می توان
ــوت  ــن از نب ــفه و متکلمی ــا و فالس ــن عرف تبیی
بــا هــم معــارض نیســتند. متکلــم یــک ســاحت 
ــک  ــوف ی ــد، فیلس ــح می ده ــوت را توضی از نب
ســاحت دیگــر، و عــارف یــک ســاحت دیگــر. 
اینهــا بــا هــم ناســازگار نیســتند. امــا وقتــی ایــن 
ســه بزرگــوار در خصــوص نســبت خلــق و 
حــق توضیــح می دهنــد بــا هــم تعــارض دارنــد. 
پــس اگــر بخواهیــم از پیونــد ســخن بگوییــم و 
مقصــود ایــن باشــد کــه ســه دیســیپلین بــا هــم 
یکــی شــود ایــن امــکان نــدارد. و همان طــور کــه 
گفتــم امــکان نــدارد فلســفه و عرفــان هــم بــا هم 
جمــع شــوند. حکمــت متعالیــه کامــاًل متفــاوت 
اســت. حکمــت متعالیــه در واقــع همــان عرفــان 
نظــری ابن عربــی اســت کــه مدلــل شــده اســت. 
اشــکالی نــدارد کــه اســم آن را حکمــت متعالیــه 
بگذاریــم چــون در آنجــا جمــع شــده اســت. امــا 
حکمــت مشــاء بــا عرفــان خیلــی اختــالف دارد 
و قابــل جمــع نیســتند. ممکــن اســت در بعضــی 
از توضیحــات هــر کــدام بــه یک ســاحت اشــاره 
کننــد ولــی در مــواردی بــا هــم تعــارض دارنــد. 
امــا اگــر مقصــود ایــن باشــد کــه مــا موضوعــات 
ــارف  ــا ع ــوف ی ــه فیلس ــم و ب ــی را بگیری کالم
بدهیــم، و ســپس فیلســوف و عــارف بــا بیــان و 
روش خــودش بــه آن بپــردازد، ایــن هــم ممکــن 
ــر  ــخ تفک ــت و در تاری ــق اس ــم محق ــت، ه اس
ــوب  ــم مطل ــت، و ه ــاده اس ــاق افت ــیعه اتف ش
ــن  ــر نیســت. ای ــن امکان پذی ــر از ای اســت و غی

ــا  غیــر از ایــن اســت کــه بگوییــم کار عــارف ی
ــوژی  ــه! متدول ــت. ن ــی اس ــوف کار کالم فیلس

ــاًل متفــاوت اســت. اینهــا کام

دکتــر یوســف ثانــی: خیلــی متشــکرم از 
ــد  ــن چن ــروپناه. م ــر خس ــای دکت ــاب آق جن
نکتــه در مــورد فرمایشــات  ایشــان عــرض 
می کنــم. هــر علمــی وقتــی می خواهــد بــا 
ــد  ــی بای ــد یعن ــته باش ــد داش ــر پیون ــم دیگ عل
ــا هــم  ــادی ب ــه لحــاظ مب ً و ب

ــًا، مســألة موضوع
یکــی شــوند. در مــورد کالم، فلســفه و عرفــان 
ــول اســت و شــدنی نیســت  ــی نامعق ــم خیل ه
ــا  ــان ی ــه تمایزش ــف -ک ــوم مختل ــن عل ــه ای ک
ــان و  ــه روش ش ــا ب ــت ی ــان اس ــه موضوع ش ب
ــم شــوند. ایشــان  ــه غایت شــان- یــک عل ــا ب ی
هــم گفتنــد شــدنی نیســت و تنهــا بــه ایــن معنــا 
ــا مســائلی  ــات ی ــه موضوع شــدنی دانســتند ک
ــه روش  ــا ب ــفی ی ــه روش فلس ــم کالم ب از عل
ــن  ــورت ممک ــود. در آن ص ــات ش ــی اثب عرفان
ــه  ــی ک ــن علم ــدی بی ــوی پیون ــه نح ــت ب اس
موضــوع را داده و علمــی کــه روش را داده 
ایجــاد شــود. و مثال هایــی را هــم مطــرح 

ــد.  کردن
البتــه مــن نمی دانــم کــه مثــاًل اگــر مــا بگوییــم 
ــل  ــم کالم –مث ــی از عل ــدر موضوعات ــید حی س
نبــوت- را اخــذ کــرده و تحــت عنوان شــریعت 
و طریقــت و حقیقــت بحث هایــی دربــاره آنهــا 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه همی ــا ب ــرده آی ــرح ک مط
موضوعــی را از علــم کالم گرفتــه و آنهــا را بــه 
روش عرفانــی اثبــات کــرده؟ بــه عبــارت دیگر، 
ــی  ــات عرفان ــی اصطالح ــتفاده از برخ ــا اس آی
ــات  ــی موضوع ــاره بعض ــث درب ــِن بح در ضم
کالمــی، بــه معنــای اســتفاده از عرفــان در اثبات 
ــه  ــیم ک ــی باش ــر مدع ــون اگ ــت؟ چ کالم اس
ــم اگــر  ــد بگویی ــا شــهود اســت، بای روش عرف
آن موضوعــات را اینهــا شــهوداً درک کردنــد آن 

ــی. ــود عرفان ــت می ش وق
نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه مکــرراً گفتــه 
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ــی  ــح عقل ــن و قب ــر حس ــینا منک ــده ابن س ش
ــار  اســت و درســت هــم هســت. ایشــان در آث
ــرار  ــا اص ــن معن ــر ای ــی ب ــود خیل ــف خ مختل
دارد کــه مــا اگــر از همــه تربیت هــا و تلقین هــا 
ــه حســن  ــم ب ــه شــویم نمی توانی و القاهــا تخلی
عــدل یــا قبــح ظلــم حکــم کنیــم. خیلــی عجیب 
اســت کــه ابن ســینا حســن و قبــح را مطلقــًا بــه 
لحــاظ عقلــی قابــل اثبــات ندانــد و بگویــد اینها 
ــل  ــره اســت. مث ــت و غی ــگ و تربی ــر فرهن تأثی
همیــن کتابــی کــه بنــده اخیــراً تصحیــح کــردم، 
ــد  ــد و می گوی ــک »ااِّل« وارد می کن ــا ی در اینج

» ااّل بــه آن روشــی کــه افالطــون در فالن رســاله 
ــد  ــم نمی ده ــل ه ــرده« و تفصی ــث ک از آن بح
کــه منظــورش چیســت. او در یــک جــای دیگــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــرده اس ــن کار را ک ــم ای ــار ه از آث
ــائل  ــی از رس ــه در بعض ــی ک ــتفاده از روش اس
بحــث  اخالقــی  مســائل  دربــاره  افالطــون 
شــده، ضروریــات علــم اخــالق را قابــل اثبــات 
ــه  ــانی ک ــد. کس ــح نمی ده ــا توضی ــد، ام می دان
ــد  ــتند می توانن ــه هس ــه ذی عالق ــن زمین در ای
ــوده  مراجعــه کننــد و ببیننــد نظــر شــیخ چــه ب
ــا  ــا ب ــرای ایــن معن ــل او ب ــا می شــود از قِبَ و آی

ــه  ــوری  عرض ــک تئ ــاله ها ی ــه آن رس ــه ب توج
کــرد یــا نــه. 

ــد  ــه فرمودن ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه ــه آخ نکت
ــتداللی  ــان را اس ــائل عرف ــه مس ــدرا هم مالص
امهــات  منظورتــان  می کنــم  گمــان  کــرد، 

ــد.  ــوده باش ــائل ب مس
نظــری  عرفــان  اصــول  خســروپناه:  دکتــر 
ــه  ــن هم ــر م ــه نظ ــرد. ب ــل ک ــی را مدل ابن عرب
ــل  ــم دارد( مدل ــی ه ــون فروع ــول را )چ اص

ــرده.  ک

ــرض  ــن را ع ــما ای ــه اول ش ــاره نکت ــن درب م
بکنــم کــه اینکــه موضوعــات را از کالم گرفتنــد 
ــرده،  ــهود ک ــارف ش ــد ع ــت بگویی ــن اس ممک
ــم.  ــی بپرس ــف ثان ــر یوس ــؤال از دکت ــک س ی
چطــور شــهود عــارف شــیعه موضوعــات 
شــیعی اســت و عــارف ســنی، ســنی و هنــدو، 
هندویــی اســت. معلــوم می شــود آن عــارف در 
فضــای فرهنــگ شــیعی کــه زیســت کــرده آن 
ــم  ــش کالم ه ــًا دان ــات را دارد. طبیعت موضوع
یکــی از آن بخش هــای فضــای فرهنــگ شــیعی 

ــه اســت. ــر پذیرفت ــه از آن تأثی اســت ک
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نسبت کالم و حکمت
 از منظر 

خواجه نصیرالدین طوسی

حجت االسالم و المسلمین سیدیداهلل یزدان پناه
عضو مجمع عالی حکمت و مدیرگروه عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی

اعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم. بســم اهلل الرحمن 
ــی اهلل  ــن و صل ــد هلل رب العالمی ــن. و الحم الرحمی
علــی محمــد و آلــه الطاهریــن. بنــده در آغــاز بایــد 
تشــکر کنــم از ســروران محترمــی کــه ایــن جلســه 
را برپــا کردنــد. ایــن جلســات، مفاخــر علمــی ایــن 
مــرز و بــوم را بــه همــگان می شناســانند و از 
ــا در ســنت خــود بیــش  طرفــی باعــث می شــود م
ــم  ــکر می کن ــن تش ــم. همچنی ــل نمایی ــش تأم از پی
ــاب اســتاد خســروپناه کــه بحــث پیشــین را  از جن
ــخص  ــث مش ــای بح ــه و فض ــد و زمین ــه دادن ارائ
شــد: نســبت کالم و حکمــت )حکمــت بــه معنایــی 

کــه هــم شــامل فلســفه بشــود و هــم عرفــان(. 
موضــوع بحثــی کــه بنــده بایــد خدمــت ســروران 
عرضــه بــدارم نســبت کالم و حکمــت در کار 
خواجــه نصیــر اســت. خواجــه نصیــر انصافــًا 
ــام  ــی انج ــت و کارهای ــته ای اس ــخصیت برجس ش
داده کــه جــا دارد واقعــًا در ایــن زمینــه تأمــل شــود. 
ــاب کار  ــه در ب ــش از اینک ــد پی ــازه دهی ــی اج ول
خواجــه نصیــر طوســی در نســبت کالم و حکمــت 
ــم  ــینه ه ــک پیش ــم، ی ــروع کن ــود را ش ــث خ بح

ــد.  ــا کمــک کن ــه بحــث م ــه ب ــدارم ک عرضــه ب
ــی  ــود مباحث ــرای خ ــی ب ــه روش کالم ــد ک می دانی
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ــش از  ــی پی ــینا و حت ــی س داشــت و در دوره بوعل
او بــه نتایجــی رســید. حتمــًا در کار جنــاب بوعلــی 
ــه هایی  ــه مناقش ــن زمین ــه در ای ــد ک ــینا دیده ای س
در  کــه  دارد  کالمــی  اندیشــه های  بــه  نســبت 
ــو  ــت. از آن س ــده اس ــس ش ــم منعک ــارات ه اش
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــی وارد می ش ــًا ایرادات ــم طبیعت ه
ــی  ــخصیت کالم ــه ش ــی، ک ــوی غزال ــال از س مث
واقعــًا برجســته ای اســت و جــزو اســاتید برجســته 
کالم بــود. غزالــِی متقــدم در فضــای کالمــی  نفــس 
ــود و شــروع  ــا فلســفه ســازگار نب ــه ب می کشــید ک
ــت  ــا در تهاف ــن نقده ــرد. ای ــفه ک ــد فالس ــه نق ب
میــان  از  کامــاًل مشــخص می شــود.  الفالســفه 
ــه  ــد در س ــرح می کن ــه او مط ــکالی ک ــت اش بیس
ــا  ــر فالســفه هــم داد. او ب ــر تکفی اشــکال حکــم ب
ــأله را  ــام داد مس ــه انج ــژه ای ک ــر وی ــبک تکفی س
ــن  ــش از او هــم ای ــه پی ــرد. البت ــی حســاس ک خیل
ــته ای  ــخصیت برجس ــی ش ــا غزال ــود، ام ــأله  ب مس
ــت(.  ــتری گذاش ــر بیش ــاً کار او تأثی ــود )و طبیعت ب
ناگفتــه نمانــد کــه برخــی از اشــکاالتی کــه او مطرح 
ــه عــارف شــد-   ــِی متأخــر -ک ــود در غزال ــرده ب ک
ــان  ــه هم ــل ب ــرد و تبدی ــر ک ــته تغیی ــته آهس آهس
ــن  ــی از ای ــد. برخ ــینا ش ــی س ــه های بوعل اندیش
ــن شــگفت آور  ــرای خــود م ــده ام و ب ــوارد را دی م
ــر  ــود. ایشــان در معــاد جســمانی بوعلــی را تکفی ب
کــرده بــود. ایشــان ابتــدا از یــک اثــر از آثــار جنــاب 
بوعلــی در بحــث معــاد جســمانی اســتفاده می کــرد 
ــد  ــا دی ــی بعده ــت. ول ــراد می گرف ــق آن ای و طب
در اشــارات، شــفا و جاهــای دیگــر، بوعلــی بیانــی 
ــد مــن  ــاب معــاد جســمانی کــه می فرمای دارد در ب
برهانــی بــرای آن نــدارم ولــی اگــر بخواهــد باشــد 
ــا در کار  ــد. بعده ــه باش ــده اینگون ــد علی القاع بای
غزالــِی متأخــر –غزالــِی عــارف- هــم می بینیــم کــه 

همیــن تأثــر وجــود دارد. 
ــنت  ــفه و س ــی از فلس ــدی مهم ــر ج ــی تأثّ غزال
فلســفی گرفتــه کــه بایــد آن را متذکــر شــد. ســنت 
ــود.  ــی نب ــود؛ روش برهان ــی ب ــی ســنت جدل کالم
ــِی عــارف شــد، در کتــاب  بعدهــا کــه ایشــان غزال
ــر  ــًا یــک مهــر ابطــال ب المنقــذ مــن الضــالل تقریب
ــر  ــا تعبی ــید. در آنج ــود کش ــین خ روی کالم پیش
ــت،  ــی اس ــًا جدل ــین تمام ــه کالم پیش ــد ک می کن
ــطاس  ــاب القس ــرد. کت ــی را می پذی و روش برهان
تطبیــق  قــرآن  آیــات  بــا  حتــی  او  المســتقیم 
ــرای  ــرد مهــم ب ــن یــک ب ــد. مــن معتقــدم ای می کن

ــه  ــرد ک ــر دیگــر می پذی ــه تعبی فیلســوفان اســت. ب
روش برهانــی حــق اســت و هویــت روش جدلــی 
بــه گونــه ای اســت کــه نمی تــوان بــه واقــع رســید. 
ــی  ــود، ول ــا ارزش ب ــی ب ــم خیل ــدار ه ــن مق همی
ــر فلســفه  ــای او ب ــن حــال برخــی از ایراده در عی
ــه  ــی ک ــای عرفان ــده. در فض ــی مان ــان باق همچن
پیــش از او بــوده، بیشــتر از قــوت القلــوب اســتفاده 

می شــد. 
ــه  ــی، اســتاد اوســت ک ــش از غزال ــدم پی ــن معتق م
ــر  ــفه درگی ــا فلس ــی ب ــای کالم ــد در فض می خواه
ــی  ــر میمون ــفه را ام ــا فلس ــری ب ــن درگی ــود. م ش
می دانــم، زیــرا همچنــان کــه در مــورد غزالــی 
ــه  ــان را ب ــفه، آن ــا فلس ــری ب ــردم، درگی ــاره ک اش
ــان  ــت. ]در می ــانده اس ــائل کش ــی مس ــان برخ اذع
شــخصیت های کالمــی کــه نقــدی بــر فســلفه 
ــه در  ــت ک ــم هس ــدادی ه ــرکات بغ ــد ابوالب دارن
حــال حاضــر نمی خواهــم بــه او بپــردازم[. در 
ــام  ــه ن ــم ب ــری داری ــخصیت دیگ ــر ش ــن عص ای
ــت و  ــال 505 اس ــی س ــی متوف ــتانی. غزال شهرس
شهرســتانی متولــد 548 یــا 549 یــا نیمــه دوم قــرن 
ــفه  ــد در رد فالس ــی می نویس ــان کتاب ــم. ایش شش
ــم  ــاب ه ــن کت ــفه. ای ــة الفالس ــم مصارع ــه اس ب
نقــدی اســت بــر فالســفه از موضــع کالم کــه بعــداً 
ــد.  ــرادات می ده ــن ای ــه ای ــخ او را ب ــه پاس خواج
ــم  ــی ه ــای او خیل ــرد ایراده ــان ک ــد اذع ــه بای البت

ــت.  ــدی نیس ج
ــی  ــر رازی متوف ــر رازی. فخ ــه فخ ــیم ب ــا می رس ت
606 اســت. او شــخصیت متکلمــی اســت کــه 
ــه  ــوفان و ب ــای فیلس ــام متن ه ــرد و تم ــه ک حوصل
ــث  ــل مباح ــه مث ــد و بلک ــی را خوان ــژه بوعل وی
المشــرقیه تقریــر و تحریــر روان کــرد و بلکــه مثــل 
ــرح  ــون ش ــرح عی ــن ش ــارات و همچنی ــرح اش ش
ــرای  کــرد. بایــد اذعــان کــرد تحریرهــای ایشــان ب
کارهــای مشــاء بــه قــدری روان اســت کــه صــدرا 
ــد از مباحــث  ــل کن ــاء نق ــد از مش ــی می خواه وقت
ــدار  ــد هش ــد بای ــد. هرچن ــل می کن ــرقیه نق المش
ــا  ــی هســت، ام ــوارد خلل های ــه در بعضــی م داد ک
مجموعــًا در ایــن زمینــه خیلــی خــوش درخشــیده. 
ــه  ــی دارد ک ــی کتاب ــد غزال ــم مانن ــر رازی ه فخ

ــرد. ــر می گی ــار در نظ ــزو کف ــوفان را ج فیلس
ــد  ــث ش ــام داد و باع ــه انج ــی ک ــی از کارهای  یک
ــی  ــدی حیات ــگ ج ــود و جن ــر ش ــأله  جدی ت مس
ــک  ــرح، ت ــع ش ــه موق ــود ک ــن ب ــود ای ــروع ش ش
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ــد  ــح می ده ــاء توضی ــه از مش ــی را ک ــک مباحث ت
ــفره  ــر س ــد و س ــًا آم ــی تقریب ــد. یعن ــد می کن نق
فلســفه قــرار گرفــت؛ نــه اینکــه مثــل غزالــی فقــط 
ــه  ــه ب ــارات –ک ــرح اش ــان در ش ــد. ایش ــد کن نق
تعبیــر خواجــه و برخــی عرفــا، جــرح اســت- یــک 
ــوردی کــه رســید، نقــد کــرد.  ــه هــر م ــک ب ــه ی ب
ــد.  ــا بیفت ــًا کار او ج ــه تقریب ــد ک ــث ش ــن باع ای
اگــر خواجــه نصیــر نبــود مــا االن ســر ســفره فخــر 
می نشســتیم و معلــوم نبــود فلســفه بــه ایــن معنــا و 
ــرد. ــدا می ک ــه پی ــه االن دارد ادام ــی ک ــن حیات ــا ای ب
کــرد  رازی  فخــر  جنــاب  کــه  کاری  بــا   
ــر کــرد، و  ــر کــرد، تقری -روان نویســی کــرد، تحری
بعــد بــا حوصلــه یــک بــه یــک را نقــد کــرد- ایــن 
مســأله  بــه ذهن هــا خطــور کــرد کــه گویــا فلســفه 
جــدی نیســت و یــا ایرادهــای بســیار زیــادی دارد 
و نبایــد بــه آن اعتنــا کــرد. یعنــی نوعــی بی مهــری 
بــه فلســفه پدیــد آمــد. بــه ویــژه ایشــان بــه گونه ای 
همــه را در طبــق اخــالص بــرای کالم ریخــت 
کــه ســر از کالم اشــعری ایشــان درمــی آورد. 
ایشــان انصافــًا شــخصیت ویــژه ای اســت. درســت 
ــم  ــاد جــدی داری ــم و اعتق ــا می گویی ــه م اســت ک
ــن حــال  ــا در عی ــرده، ام ــه فخــر رازی جــرح ک ک
او کارهایــی کــرده کــه فلســفه مــا برخــی از 
موضوعاتــش را وامــدار اوســت؛ کــه برخــی از آنهــا 
ــراد اســت و برخــی هــم دســته بندی  ــه شــکل ای ب
فلســفی اســت کــه ایشــان ارائــه داد. بــه هــر حــال 
ــری  ــی بی مه ــرد نوع ــر رازی ک ــه فخ ــا کاری ک ب
نســبت بــه فلســفه و یــک نــوع گشــودگی نســبت 
بــه کالم پدیــد آمــد. ایــن رونــد بــه نحــوی پیــش 
ــا  ــًا ســر ســفره اندیشــمندان م ــه تقریب ــت ک می رف
ــفه  ــفه. فلس ــه فلس ــت، ن ــرار می گرف ــط کالم ق فق

ــد.  ــذف می ش ــد ح بای
اینجــا الزم اســت شــخصیتی بیایــد کــه مانند ایشــان 
حوصلــه کنــد و ســطر به ســطری کــه ایشــان آورده 
را بررســی کنــد و توضیــح دهــد کجــای ایــن شــرح 
درســت اســت و کجــا نیســت؛ همچنیــن حوصلــه 
کنــد و ســطر بــه ســطری را کــه ایشــان نقــد کــرده 
یکــی یکــی پاســخ دهــد. ایــن کار را خواجــه انجــام 
داد. مــن حــاال می خواهــم بــا ایــن ذهنیــت و بــا این 
ــوم.  ــد وارد بحــث خواجــه ش ــه ش ــی ک هجمه های
ــاب  ــا، جن ــن هجمه ه ــار ای ــد در کن ــه نمان ناگفت
ــاء  ــفه مش ــت فلس ــد و می خواس ــراق آم ــیخ اش ش
ــد؛  ــرار بده ــؤال ق ــورد س ــت اش م ــا آن تمامی را ب

ــمت هایی از  ــه قس ــفه را، بلک ــل فلس ــه اص ــه ن البت
راهــی کــه بوعلــی ســینا رفتــه را زیــر ســؤال بـُـرد. 
ــًا همــه  ــود. تقریب بنابرایــن ایرادهــای ایشــان هــم ب
ــه ای کــه  ــه گون اینهــا ســر ســفره فلســفه بودنــد، ب
گاهــی احســاس می شــد فلســفه نبایــد باشــد. 
ــه را  ــن حوصل ــد و ای ــر آم ــا اینکــه خواجــه نصی ت
کــرد. ایشــان متوفــی 672 اســت. بــه نظــر مــن ایــن 
ــت.  ــد از آن درس گرف ــت و بای ــم اس ــی مغتن خیل
اندیشــه ای  می بینیــم  وقتــی  وقت هــا  بعضــی 
ــه  ــودی هم ــال ناب ــده و در ح ــه دار ش ــی ریش خیل
ــال  ــه در ح ــک اندیش ــر ی ــه خاط ــا ب ــت و م جاس
کنــار گذاشــتن بنیادهــای معرفتی مــان -کــه برآمــده 
ــاب اســت-  ــگ ن ــل و فرهن ــن، اندیشــه، تعق از دی
ــه  ــد مثــل خواجــه وارد شــد و ســطر ب هســتیم بای

ســطر ایــراد گرفــت. 
بــا ایــن توضیــح می رســیم بــه کار خواجــه نصیــر. 
ــد  ــی نق ــارع یعن ــارع المص ــه مص ــان در مقدم ایش
مصارعــة الفالســفه شهرســتانی می گویــد مــن 
ــن  ــم ای ــی می بین ــت دارم ول ــه کشــف حقیق دغدغ
یعنــی  نیســتند.  جــدی   حرف هــای  حرف هــا 
ــفه  ــه فلس ــبت ب ــب نس ــت و تعص ــث او حمای بح
ــتانی  ــه شهرس ــبت ب ــم نس ــن کار را ه ــت. ای نیس
ــه نظــر مــن  ــه فخــر رازی. ب کــرد و هــم نســبت ب
هــر کــس ایــن کتــاب را بخوانــد متوجــه می شــود 
کــه مســأله شهرســتانی جــدی نیســت. امــا مســأله 
فخــر رازی جــدی بــود، زیــرا آثــار فخــر رازی در 
حــال تبدیــل شــدن بــه یــک محــور در اندیشــه ها 
ــاز هــم تذکــر بدهــم کــه فخــر رازی  ــود. البتــه ب ب
هــم روش برهانــی را پذیرفــت و ایــن بــه نظــر مــن 
یــک نــوع عقب نشــینی از اندیشــه کالم و ســنت آن 
ــادار  ــد بســیار معن اســت. ایــن عقب نشــینی می توان
ــان حجــت  ــد بره ــد بگوی ــط بای ــًا فق باشــد. طبیعت
ــی  ــه برهان ــاء گفت ــه مش ــزی ک ــا آن چی ــت ام اس
نیســت. مــن می گویــم زمینــه کالم فلســفی را 
ــد فخــر رازی  ــی، و بع ــد غزال ــی، و بع اســتاد غزال
ــل  ــه اص ــل ک ــن دلی ــه ای ــرا؟ ب ــد. چ ــد آوردن پدی
ــفه  ــا فلس ــری ب ــد و درگی ــول می کنن ــان را قب بره
را جــدی می کننــد. برخــی از موضوعــات فلســفی، 
ــکان  ــل ام ــفی –مث ــه های فلس ــی از اندیش و برخ
ــاده شــد. ــن ســفره آم ــد. ای ــل می کنن وجــود- را نق
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ــر  ــی کــه خواجــه نصی یکــی از کارهای
در ایــن زمینــه کــرد ایــن بــود کــه بــا آن 

تضلــع علمــی شــروع کــرد بــه نقــد. مثــاًل 
ــه  ــر رازی را ک ــارات فخ ــرح اش ــاب ش کت

می گفتنــد  -و  می کردنــد  تحســین  دیگــران 
ــا را  ــدر نکته ه ــت، چق ــوی و روان اس ــدر ق چق

ــن  ــم ای ــرد. از نظــر تاریخــی ه ــد ک می فهمــد- نق
ــن  ــدارم در ای ــت ن ــن فرص ــت. م ــت اس ــا ثاب معن
ــد  ــما می توانی ــی ش ــم ول ــح بده ــوص توضی خص

رجــوع کنیــد بــه مقدمــه ابــن خلــدون. مقدمــه ابــن 
ــث  ــوم. در بح ــاب عل ــی دارد در ب ــدون بخش خل
ــد هــر کــس می خواهــد فلســفه  علــم کالم می گوی
ــب  ــی و ابن الخطی ــه غزال ــد ب ــوع کن ــد رج بخوان
ــه  ــورد خواج ــان در م ــر رازی. در پای ــی فخ –یعن
ــاب  ــة بکت ــرق عنای ــل المش ــد »اله ــر می گوی نصی
االشــارات البــن ســینا«؛ یعنــی کتــاب اشــارات کتاب 
ــد فخــر رازی  درســی شــده اســت. و بعــد می گوی
ــه  ــس از او، خواج ــی پ ــته، ول ــی نوش ــرح خوب ش
نصیــر، تمــام اشــکاالت فخــر را پاســخ داد و غلبــه 
کــرد. و تعبیــر می کنــد »فــوق کل ذی علــم علیــم«. 
ــن  ــدون ای ــن خل ــی اب ــاظ تاریخ ــه لح ــن ب بنابرای
ــر داده اســت. ــم کالم خــودش تذک ــا را در عل معن

ــد  ــر رازی را نق ــفی فخ ــاب فلس ــا کت ــه تنه خواج
ــرد  ــر ک ــه نصی ــه خواج ــری ک ــرد؛ کار دیگ نک

ــد  ــم نق ــی او را ه ــاب کالم ــه کت ــود ک ــن ب ای
ــه  ــی دارد ب ــاب کالم ــر رازی کت ــرد. فخ ک

ــد  ــاب نق ــه در کت ــل. خواج ــام المحص ن
المحصــل یــا تلخیــص المحصــل هــم بــا 

حوصلــه، یــک بــه یــک، حتــی برخــی 
ــه و  ــر گفت ــه فخ ــی ک ــث کالم از مباح
ــرده  ــان نک ــت بی ــا درس ــوده ی ــتند نب مس
را هــم بیــان و نقــد کــرد. بــه تعبیــر دیگــر، 
ــن  ــود ای ــر رازی ب ــه فخ ــه در چنت ــه ک آنچ
ــه ســمت کالم  ــراد را ب ــود کــه می خواســت اف ب
بکشــاند. خواجــه بــر آن کالم هــم عالمــت ســؤال 
ــه در فضــای ســنت فلســفی  گذاشــت، و آنچــه ک

ــرار داد. ــؤال ق ــورد س ــم م ــود را ه ب

امــا خــود خواجــه چــه کــرد؟ حــاال کــه ایــن راه را 
بســتید و راه فلســفه را بــاز گذاشــتید، کالم را بایــد 
چــه کــرد؟ اینجــا یــک اندیشــه روی می دهــد کــه 
ــن بســتر تاریخــی هــم آن را همراهــی  ــه نظــر م ب
ــت و  ــت اس ــان حج ــت بره ــی گف ــد. غزال می کن
ادلــه قــرآن کریــم بــر اســاس برهــان اســت. فخــر 
رازی هــم همیــن را گفــت. بنابرایــن همــه برهــان 
را قبــول دارنــد. کالم اینهــا هــم کــه بــا اشــکاالتی 
ــر  ــن ب ــک کالم متق ــما ی ــس ش ــت. پ ــرو اس روب
ــد  ــه بای ــی ک ــه آنجای اســاس برهــان بنویســید )البت
برهــان آورد. چــون بعضــی جاهــا ســمعیات و 
نقلیــات اســت و حســاب آنهــا جداســت(. خواجــه 
می خواســت ایــن کار را بکنــد و همیــن کار را هــم 
کــرد. تجریــد االعتقــاد از ایــن دســت اســت. نقــد 

ــن فضاســت.  المحصــل هــم در همی
امــا نکتــه مهــم از نظــر مــن ایــن اســت کــه 
خواجــه یــک مصلــح فرهنگــی اســت. 
بحث هــای  از  خیلــی  می توانســت  او 
و  ببــرد  بیــن  از  یک ســره  را  کالم 
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این گونــه  بگویــد مــن موضوعــات کالمــی را 
ــان  ــم کالم برایت ــن عل ــت م ــا گف ــم. ام حــل می کن
ــالف  ــور خ ــدارد ام ــی ن ــی لزوم ــم، ول می نویس
عقــل را بیاوریــد. شــما امــور عقلــی را قبــول کنیــد 
ــظ  ــد را حف ــما داری ــه ش ــی ک ــم مرزهای ــن ه و م
ــات  ــول مفارق ــاد او عق ــد االعتق ــم. در تجری می کن
را نمی پذیــرد و خــودش هــم می گویــد چــرا. 
می فرمایــد دلیــل بــر انــکار نداریــم ولــی دلیــل بــر 
ــه مدخــول اســت؛  ــی ادل ــم، یعن ــم نداری ــات ه اثب
مثــل قاعــده الواحــد. جالــب اســت کــه او در 
ــرده  ــل ک ــورت عم ــن ص ــه ای ــاس ب ــای حس جاه
اســت. مثــاًل اگــر عقــول مفارقــات را می پذیرفــت، 
ــل  ــدم فاع ــن معتق ــب –م ــل موِج ــث فاع در بح
موِجــب اســت نــه فاعــل موَجــب- و فاعــل مختــار 
یــک شــکاف بــه وجــود می آمــد و دســتگاه 
ــق و  ــط خال ــاب رب ــه در ب ــی ک ــی و دیدگاه کالم
مخلــوق داشــتند خــراب می شــد. می گوینــد اینکــه 
ــن کار را  ــه ای ــت! خواج ــت؛ کالم نیس ــفه اس فلس
کــرد. مصلــح بــود. جالــب اســت کــه او ایــن حرف 
ــه عقــل فعــال اعتقــاد  ــی زد کــه خــودش ب را زمان
ــگاه  ــل ن ــات عق ــاله اثب ــه رس ــد ب ــت. می توانی داش
کنیــد. برخــی می گوینــد بــه لحــاظ تاریخــی، 
ــن  ــد المحصــل جــزو آخری ــاد و نق ــد االعتق تجری
کارهــای خواجــه اســت؛ کــه درســت هــم هســت. 
ــاگرد  ــود ش ــی خ ــام جوان ــی در ای ــه حّل ــا عالم ام
ــر  ــر عم ــت از اواخ ــط می توانس ــود و فق او می ش
ایشــان اســتفاده کنــد. عالمــه حّلــی می گویــد 
وقتــی مــن از خواجــه پرســیدم نفس االمــر را شــما 
چطــور تبییــن می کنیــد ایشــان بحــث عقــل فعــال 
را مطــرح کــرد. یعنــی همــان رســاله اثبــات العقــل 
ــف  ــم در کش ــان، ه ــت و ایش ــان گف ــرای ایش را ب
 المــراد و هــم در نهایــه المــرام آن را منعکــس کــرد. 
ــه  ــد ب ــن اســت کــه خواجــه معتق ــده ای عــرض بن
ــح  ــک مصل ــوان ی ــه عن ــی ب ــال اســت ول ــل فع عق
اجتماعــی کمــی هــم کوتــاه می آیــد. بعضــی اســم 
ــم  ــن می گوی ــا م ــتند، ام ــه گذاش ــن کار را تقیّ ای
همراهــی. بــرای اینکــه او یــک علــم کالم در فضای 
خــود شــما، امــا معقــول و موجــه و در عیــن حــال 
مبتنــی بــر برهــان، ارائــه کــرد. بــه نظــرم کاری کــه 

ــرد.  ــش ب ــی کار را پی ــرد خیل ایشــان ک

خواجــه عمــاًل ســه ســطح طولــی )کالمــی، فلســفی 
و عرفانــی( را در کار خــود قائــل اســت. می گویــد 
ــن  ــد م ــه داری ــم کالم را نگ ــد عل ــر می خواهی اگ
یــک علــم کالم پدیــد مــی آورم کــه مبانــی درســتی 
ــور  ــان ج ــا بره ــد و ب ــه باش ــد، عاقالن ــته باش داش
ــدار را نگــه  ــن مق باشــد. شــما خــوب اســت همی
داریــد. جالــب اســت کــه بعــد از آن، کالم خواجــه 
مــورد پذیــرش قــرار گرفــت. اگــر بــه کتــاب شــرح 
ــد  ــرح المقاص ــا ش ــریف ی ــید ش ــف میرس المواق
ــن  ــا در همی ــه اینه ــه هم ــد ک ــد می بینی ــگاه کنی ن
بســتری کــه خواجــه فراهــم آورد نوشــته شــدند، و 
بلکــه بعدهــا محصــول فلســفه مــا شــد ذیــل کالم 
ــاد(. مکتــب شــیراز اصــاًل  ــد االعتق خواجــه )تجری
ــد االعتقــاد و اندیشــه بعــد از آن  ســر ســفره تجری
–مواقــف، مقاصــد و امثــال آن- نشســته. بعضــی از 
ــاًل  ــت؛ مث ــول داش ــه قب ــود خواج ــه ها را خ اندیش
حــدوث زمانــی عالــم مــاده را قبــول داشــت و در 
کتــب خــودش منعکــس کــرده بــود. مــن فرصــت 
نــدارم یــک بــه یــک بخوانــم. مــا ایــن را در یــک 
ــم  ــتان ه ــی از دوس ــم. از یک ــه کردی ــه عرض مقال
خواســتیم تــا در یــک پایان نامــه ایــن اندیشــه 
ــه  ــتید مطالع ــر خواس ــد. اگ ــح ده را مفصــل توضی

کنیــد.
ــذار  ــیار اثرگ ــت بس ــک جه ــه از ی ــن کار خواج ای
ــای  ــی از آموزه ه ــه برخ ــت ک ــن اس ــود و آن ای ب
کالمــی را نگــه داشــت. او بــه معــاد جســمانی قائــل 
ــه  ــدوث ب ــث ح ــوص بح ــان در خص ــت. ایش اس
ــرای  ــل اســت و ب ــاده قائ ــم م ــی عال حــدوث زمان
ــفی اش  ــای فلس ــا در کتب ه ــی آورد، ام ــل م آن دلی
باعــث  زمانــی  حــدوث  ایــن  امــا  می گویــد 
ــیم!  ــته باش ــات نداش ــول مفارق ــا عق ــود م نمی ش
حســاب آن جداســت. و بعــد گفــت فاعــل موِجــب 
در  نمی آیــد.  الزم  هــم  می گوییــد  شــما  کــه 
ــح  ــن صــورت توضی ــه ای بحث هــای فلســفی اش ب
ــم در  ــد ه ــده الواح ــد قاع ــی می گوی ــد. حت می ده

ــت.  ــفی الزم نیس ــای فلس فض
ــطح اول را  ــرد. س ــت ک ــاحت درس ــه س ــی س یعن
بــه ایــن صــورت بســت تــا عمــوم اســتفاده کننــد 
ــه  ــود. ب ــذار ب ــم اثرگ ــاًل ه ــی عم ــر تاریخ و از نظ
ــه  ــان ک ــود. همچن ــی ب ــح فرهنگ ــن مصل ــر م نظ
ــده-  ــر آم ــن کثی ــخ اب ــد –در تاری ــر داری حتمــًا خب
ایشــان شــهریه ای بــرای کســانی کــه در کار علمــی 
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ــل فلســفه  ــرای اه ــود؛ ب ــه ب هســتند در نظــر گرفت
ــرای  ــط، و ب ــب متوس ــل ط ــرای اه ــترین، ب بیش
ــه  ــی اســت ک ــن بحــث مفصل ــر. ای برخــی پایین ت
مــن بــه ایــن مقــدار اکتفــا می کنــم و از ایــن 

موضــوع می گــذرم.
ســطح دیگــری هــم هســت کــه بــه نظــر مــن بایــد 
در کار خواجــه جــدی گرفــت. یعنــی ایشــان یــک 
ســطح کالمــی دارد، یــک ســطح فلســفی دارد، 
ــت.  ــی اس ــه عرفان ــر دارد ک ــطح باالت ــک س و ی
ــت  ــه دس ــم دارد ک ــی ه ــای عرفان ــان کتاب ه ایش
ــته  ــود نوش ــر خ ــر عم ــل آخ ــا در مراح ــر قض ب
ــه در  ــارات ک ــرح اش ــر ش ــط آخ ــه نم ــت. س اس
ــم زده  ــی اســت ایشــان قل ــورد بحث هــای عرفان م
ــی  و از قلــم او مشــخص اســت کــه فضــای عرفان
عالــی ای دارد. کتــاب دیگــری دارد بــه نــام اوصــاف 
االشــراف کــه یــک دوره بحث هــای ســیر و ســلوک 
اســت و تقریبــًا همــان ســنت نمــط نهــم را بســط و 
توضیــح فــراوان داده و گرچــه عرفــان علمی اســت، 
ــان نظــری را هــم در  ــوان مباحــث عرف ــی می ت حت
آن یافــت. کتــاب دیگــری هــم دارد بــه نــام آغــاز 
ــی  ــاد او در آنجــا خیل ــای مع ــه بحث ه و انجــام ک
ــای  ــه در کتاب ه ــت ک ــب اس ــرد. جال اوج می گی
کالمــی کــه نوشــته –کتــاب فصــول العقایــد- 
ــپس  ــد. س ــد کالم را می گوی ــد در ح ــائل عقای مس
ــان،  ــد کالم در عرف ــن ح ــه ای ــود ک ــر می ش متذک
ــم  ــری ه ــت و راه دیگ ــری اس ــای باالت ــک فض ی
دارد و لقمــه هــر کســی –نصیــب متکلمــان- هــم 

ــل اســت.  ــه ایــن ســطوح قائ نیســت. ب
بعضــی معتقدنــد خواجــه تحــول پیــدا کــرد؛ یعنــی 
اول فلســفه را قبــول داشــت، بعــد بــه عرفــان 
گرایــش پیــدا کــرد. ولــی مــن معتقــدم کــه اینطــور 
ــه  ــه ب ــم ک ــم داری ــی ه ــواهد تاریخ ــت و ش نیس
ــای او را  ــر کتاب ه ــرده. اگ ــل نک ــکل عم ــن ش ای
ــیم.  ــه می رس ــن نتیج ــه همی ــم ب ــدی کنی ــته بن دس
بنابرایــن خواجــه ســه ســاحت قائــل اســت. ســطح 
اوِل کالمــی، کــه اگــر قــرار اســت باشــد –بعضــی 
ــودش در  ــه را خ ــه در کالم گفت ــه هایی ک از اندیش
ــد کالمِ  ــر می خواهی ــت- و اگ ــل نیس ــفه قائ فلس
محقــِق مبرهــِن قابــل قبــول داشــته باشــید بــه ایــن 
ــی  ــر تاریخ ــاًل از نظ ــد. و عم ــل کنی ــورت عم ص
جــواب داده. یــک ســطح هــم فلســفه اســت 
کــه در کارهــای فلســفی ایشــان وجــود دارد. 

ــد کــه در ســطح فلســفه، از بعضــی از  ــه نمان ناگفت
ــی  ــدوث زمان ــث ح ــل بح ــی مث ــای کالم بحث ه
ــرده و دســت  ــت ک ــاد جســمانی حمای ــم و مع عال
ــد.  ــفره صــدرا می آی ــر س ــا س ــه اینه ــر قضــا هم ب
صــدرا هــم بــه حــدوث زمانــی و معــاد جســمانی 
ــه-  ــر خواج ــر از تقری ــژه –غی ــر وی ــک تقری ــا ی ب
قائــل اســت. ســطح باالتــر، ســطح عرفانــی اســت 
ــدا  ــی را پی ــن تلق ــی ای ــه راحت ــم ب ــا می توانی و م
کنیــم کــه ســطح عرفانــی از ســطح فلســفی باالتــر 
اســت. مثــاًل معــادی کــه ایشــان بــه لحــاظ فلســفی 
گفتــه وقتــی می رســد بــه آغــاز و انجــام خیلــی اوج 
گرفتــه و خــودش هــم توضیــح می دهــد کــه ســطح 
ایــن فــرق دارد. او ایــن ســه ســاحت را بــا هــم نگه 
داشــت و خــودش دلبســته ایــن ســه ســاحت بــود، 
ــی  ــه کالم موجه ــود ک ــن ب ــر ای ــالش او ب ــط ت فق
داشــته باشــد. مــن بــه همیــن مقــدار اکتفــا می کنــم. 

ــم. والســالم علیک

ــاب  ــکریم از جن ــی متش ــف ثانی: خیل ــر یوس دکت
اســتاد یزدان پنــاه. ایشــان کار خواجــه را در دو محور 
تلخیــص کردنــد: یکــی محــور تخریــب و دیگــری 
محــور بنــا. ایشــان در محــور اول بیــان کردنــد کــه 
خواجــه آنچــه را کــه فکــر می کــرد ممکــن اســت 
ــد،  ــی ایجــاد  کن ــام فخــر ســوء تفاهمات ــار ام ــا آث ب
یــا برداشــت های غلطــی باشــد، یــا روش نادرســتی 
ــی  ــه لحــاظ برهان ــه ب ــا مســائلی باشــد ک باشــد، ی
ــی  ــک تفصیل ــا ی ــتند، ب ــات نیس ــل اثب ــدان قاب چن
ــا اســتفاده از  ــرد. ســپس خــودش ب ــد و نفــی ک نق
روش فلســفی و بلکــه برخــی موضوعات و مســائل 
فلســفی کالم جدیــدی را بنیــاد گذاشــت و ضمــن 
اینکــه آن موضوعــات را وارد کالم کــرد، بخشــی از 
موضوعــات کالمــی را هــم کــه گویــی هویــت علــم 
کالم وابســته بــه آنهاســت نگــه داشــت؛ اگــر آنهــا 
را هــم نمی پذیرفــت چنیــن بــود کــه مــا کالم را از 
ــالک  ــه م ــد ک ــم. کاش می فرمودن ــت داده بودی دس
ــود؟ چــون  ــن مســائل چــه ب ــظ ای خواجــه در حف
مــا می توانیــم بگوییــم هرچــه خواجــه نگــه داشــته 
ــل اســت و هــر چــه را  در هویــت علــم کالم دخی
رهــا کــرده دخیــل نیســت. و ایــن معیــار مطلوبــی 
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ــائل  ــدام مس ــویم ک ــه بش ــا متوج ــه م ــرای اینک ب
ــا  ــد ی ــل باش ــم کالم دخی ــت عل ــد در هوی می توان

نباشــد نیســت.
ــد او  ــی فرمودن ــاره غزال ــه درب ــر اینک ــه دیگ نکت
ــوع در  ــن موض ــن داد و ای ــان ت ــه بره ــه ب خالص
کتاب هــای متأخــر او دیــده می شــود. کســانی 
ــوژی  ــد و کرونول ــق کردن ــوال او تحقی ــه در اح ک
آثــار او را تــا حــدودی معیــن کردنــد معتقدنــد او 
هم زمــان کتاب هــای متعــارض نوشــته اســت. 
ــاق  ــن نیســت کــه یــک ســیر در او اتف ــی چنی یعن
ــی از  ــت یک ــت اس ــن جه ــه همی ــد. ب ــاده باش افت
ــاب شــخصیات قلقــه فــی  شــخصیات قلــق در کت
االســالم عبدالرحمــن بــدوی، همیــن غزالی اســت. 
چــون اگــر کســی یــک ســیر عقالنــی منظــم داشــته 
ــق در  ــک قل ــی ی ــق نیســت. وقت ــًا قل باشــد قاعدت
وجــود او هســت می توانــد هم زمــان چیزهــای 
مختلفــی را بپذیــرد یــا متعارضاتــی بگویــد. غزالــی 
چنیــن آدمــی اســت. ارتبــاط بــا خالفــت، تحوالت 
روحــی، وضعیــت اجتماعــی، خیلــی ایــن قلــق در 
ــا  ــر کار گوی ــه در آخ ــود. البت ــاد ب ــود او زی وج
مقصــد خاصــی را پیــدا کــرده و بــه راهــی رســیده.
نکتــه آخــر اینکــه اخیــراً در انتســاب مصــارع 
ــدی  ــای ج ــر تردیده ــه نصی ــه خواج ــارع ب المص
ــال  ــد احتم ــه کرده ان ــی ک ــا تحقیقات ــاده. ب در افت
ــد.  ــاب از ایشــان نباش ــن کت ــه ای ــادی هســت ک زی
اســتاد یزدان پنــاه: در خصــوص ســؤال اول شــما 
ــه  ــی کالم را نگ ــائل ناموس ــه مس ــم ک ــد بگوی بای
ــق و اینکــه بخواهــی  ــق و خال داشــت. مســأله خل
فاعــل موِجــب قبــول کنــی یــا نــه، بــرای متکلمــان 
ــگاه  ــخ کالم ن ــه تاری ــر ب ــی جــدی اســت. اگ خیل
ــأله  ــر مس ــأله دیگ ــت. مس ــورد هس ــن م ــد ای کنی
ــاب  ــود جن ــًا خ ــه اتفاق ــت ک ــمانی اس ــاد جس مع
یکــی  کــرد.  تکفیــر  همیــن  به خاطــر  غزالــی 
حــدوث عالــم اســت و دیگــری علــم بــه جزئیــات. 
ــح مــی داد  ــم را طــوری توضی مشــاء، حــدوث عال
ــدارد؛  ــازی ن ــچ آغ ــرد هی ــاس می ک ــه آدم احس ک
ــدا  ــدوث خ ــا ح ــا ب ــد م ــان می گفتن ــی متکلم ول
را اثبــات می کنیــم و کاًل بــه دالیلــی در متــن 
ــد  ــر آن تأکی ــد و ب ــده بودن ــدوث را دی ــی ح دین
ــرد و  ــر ک ــوش اث ــی خ ــن کار خیل ــد. ای می کردن
ــواع بحث هــای حــدوث در فلســفه  باعــث شــد ان
ــد، حــدوث  ــی داری ــود. االن حــدوث ذات ــدا ش پی

ــه دلیــل همیــن  دهــری، حــدوث زمانــی... همــه ب
ــد.  ــود آمدن ــه وج ــا ب بحث ه

امــا خــود خواجــه ایــن کار را کــرد: حــال را قبــول 
کنیــم یــا نکنیــم چــه چیــزی را بــه  هــم می زنــد؟ 
ــکان  ــد؟ شــما وجــوب و ام چــرا ســخت می گیری
را قبــول کنیــد، ولــی بگوییــد عالــم مــاده اســت و 

ــث  ــرات باع ــی دارد، تغیی ــم تغییرات ــاده ه ــم م عال
می شــود کــه مــا ایــن بحــث را بکنیــم کــه فاعــل 
مختــار اســت. ایــن نــوع کارهــا را کــرد و جالــب 
اســت کــه یــک دوره بحث هــای فلســفی را در دو 
ســه مقصــد اول آغــاز آورده و بحث هــای فلســفی 
را پایــه قــرار داد. احســاس می کــرد کــه چیــزی را 
بــه هــم نمی زنــد. جالــب اســت کــه خــود متکلمان 
ــد. از  ــان همراهــی کردن ــا ایــن زب هــم گهگاهــی ب

نظــر تاریخــی هــم اثــر خــود را گذاشــت. 
ــاًل  ــم اص ــر ه ــی متأخ ــه دوم، غزال ــورد نکت در م
کــه  نمی گویــد  کســی  االن  اســت.  مشــخص 
احیــاء العلــوم از غزالــی متقــدم اســت. اصــاًل خــود 
ــه کــه  ــاب المنقــذ مــن الضــالل گفت ــی در کت غزال
ــدا  ــی پی ــودم، بعــد حــال عرفان ــن اول چطــور ب م
ــدم.  ــوب را خوان ــوت القل ــاب ق ــاًل کت ــردم و مث ک
آثــار کتــاب قــوت القــوب در کتــاب احیــاء و چنــد 
کتــاب دیگــر اصــاًل مشــخص اســت. مــا در مــورد 
ــوط  ــه مرب ــم ک ــد داری ــا تردی ــی از کتاب ه بعض
ــًا  ــا یقین ــن کتاب ه ــی ای ــی اســت ول ــه چــه زمان ب

ــارف اســت.  ــی متأخــر و ع ــه غزال ــوط ب مرب
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تفکر کالمی ـ حکمی
 ابن ابی جمهور

 در کتاب المجلی

دکتر حامد ناجی اصفهانی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

ــالم  ــرض س ــا ع ــم. ب ــن الرحی ــم اهلل الرحم بس
ــن  ــار م ــوع گفت ــم. موض ــروران معظ ــت س خدم
کمــی متشــتت اســت. می خواهــم راجــع بــه 
کتــاب المجلــی صحبــت کنــم و گفتگــو راجــع به 
کتــاب المجلــی، نیازمنــد یــک سلســله مقدماتــی 
اســت. ممکــن اســت در آغــاز تصــور شــود کــه 
ــه بحــث هســتند.  ــوط ب ــر مرب ــات، غی ــن مقدم ای
ــن  ــه ای ــوم می شــود ک ــای بحــث معل ــا در انته ام
مقدمــات ارتبــاط کامــالً وثیقــی بــه بحــث دارنــد. 
جنــاب ابــن ابــی جمهــور احســائی شــخصیتی در 
قــرن نهــم و دهــم اســت. امــروزه ایــن شــخصیت 
ــن  ــدان شــناخته شــده نیســت. ای ــا چن ــزد م در ن

شــخصیت شــاید بــرای اولیــن بــار در تاریــخ فکر 
ــًا در  ــگ تقریب ــور مادلون ــط پروفس ــر، توس معاص
ســال 1970 معرفــی شــد. پــس از آن، یــک رســاله 
پروفســوری خانــم زابینــه اشــمیتکه بــه ایــن 
ــون  ــه متأســفانه تاکن مطلــب اختصــاص یافــت ک
بــه زبــان فارســی ترجمــه نشــده اســت. متأســفانه 
فارســی زبان ها و بــه طــور کلــی فرهنــگ معاصــر 
ــد. در  ــه نکردن ــدان توج ــاب چن ــن کت ــه ای ــا ب م
ــه  ــر ب ــد- اگ ــد آم ــه خواه ــه -چنانک ــی  ک صورت
ایــن اثــر توجــه شــود، شــاید بتــوان یــک سلســله 
ــرد.  از مباحــث و مشــکالت را توســط آن حــل ک
جنــاب ابــن ابــی جمهــور احســائی متولــد ســال 
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ــب  ــی داشــت. جال ــاتید مختلف 838 اســت. او اس
ــاتید،  ــن اس ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــت ک ــن اس ای
مشــهور نبودنــد و ُطرفــه آن اســت کــه هیــچ یــک 
از شــاگردان آنهــا نیــز مشــهور نیســتند. امــا خــود 
ابــن ابــی جمهــور احســائی، سلســله کتاب هایــی 
ــد.  ــاز بودن ــی سرنوشت س ــه نوع ــه ب ــت ک نوش
ایشــان دو کتــاب دارنــد کــه بــه نظــرم هــر دوی 
آنهــا مهــم هســتند: یکــی کتــاب غوالــی اللئالــی یا 
عوالــی اللئالــی و دیگــری کتــاب المجلــی اســت. 
کتــاب عوالــی اللئالــی تقریبــًا در ســال 894 نوشــته 
ــوده و  ــخه، مس ــی در دو نس ــاب المجل ــد. کت ش
ــه  ــگارش مبیض ــت. ن ــده اس ــته ش ــه، نوش مبیض
ــن  ــس از ای ــید. او پ ــام رس ــه اتم ــال 896 ب در س
کتــاب، یــک کتــاب کالمــی بــه نــام شــرح علــی 
البــاب الحــادی عشــر نوشــت. شــاید ایــن کتــاب 
ــاب المجلــی مهــم نباشــد.  ــدازه کت ــه ان کالمــی ب
ــوند،  ــرح می ش ــه در آن ط ــی ک ــله بحث های سلس

ــردد.  ــج برمی گ ــث رای ــه مباح ب
ــاره  ــم اش ــاه ه ــرو پن ــتاد خس ــه اس ــور ک همان ط
ــور  ــی جمه ــن اب ــاب اب ــه جن ــی ک ــد زمان کردن
ــی را طراحــی  ــاب المجل ــد کت احســائی می خواه
ــن کالم،  ــد بی ــد و آن را بنویســد، ســعی می کن کن
فلســفه و عرفــان جمــع کنــد. البتــه او لغــت 
ــت  ــه حکم ــرد و از کلم ــه کار نمی ب ــفه را ب فلس
)بــه تعبیــر خــودش، حکمتیــن: حکمــت ذوقــی و 
ــد. او می خواهــد  حکمــت بحثــی( اســتفاده می کن
چهــار مقــام را بــا هــم جمــع کنــد: کالم، حکمــت 
بحثــی، حکمــت ذوقــی و تصــوف. همچنیــن 
ــی  ــز تحاش ــان نی ــت عرف ــان از لغ ــا ایش در اینج
ــع  ــن جم ــد ای ــه بخواه ــرای اینک ــد. او ب می کن
ــد  ــو از تجری ــن ن ــک تدوی ــد، ی ــی کن را طراح
خواجــه عرضــه می کنــد. ایــن تدویــن نــو خیلــی 
ــم  ــاره خواه ــه آن اش ــه ب ــت و در ادام ــم اس مه

کــرد.

مــن مجبــورم بــرای اینکــه ایــن بحــث جــا بیفتــد، 
ــه  ــه، ب ــن مقدم ــه ای ــم. البت ــه ای را طــرح کن مقدم
ظاهــر غیرمربــوط اســت، امــا کامــاًل بــه کل بحــث 

ــی  ــزاع کالم ــک ن ــه ی ــث ب ــردد. کل بح برمی گ
ســنتی برمی گــردد و آن نــزاع کالمــی ســنتی، 
بــه نــام بحــث معرفــت اضطــراری اســت. بحــث 
معرفــت اضطــراری بــر ســر ایــن اســت کــه آیــا 

ــک  ــه ی ــت ب ــه حضــرت حــق و معرف ــت ب معرف
سلســله امــور، از ابتــدای تولــد در وجود انســان ها 
بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت یــا خیــر؟ بــه تعبیر 
ــد،  ــا می آی ــه دنی ــخصی ب ــی ش ــا وقت ــر، آی دقیق ت
ــت؟  ــا نیس ــت ی ــوم هس ــله عل ــک سلس دارای ی

بحــث از اینجــا شــروع شــده اســت. 
اگــر قــرار باشــد کــه بگوییــم یــک سلســله علــوم 
در درون انســان بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت، 
آنــگاه بحــث بنیادینــی طــرح می شــود کــه عقــل 
ــل  ــگاه عق ــت و جای ــه کاره اس ــان چ ــن می در ای
ــه اســت؟  ــراری چگون ــت اضط ــه معرف نســبت ب
نظــر اول ایــن اســت کــه از دیربــاز، اهــل حدیــث 
ــراری  ــت، اضط ــون معرف ــه چ ــد ک ــالم کرده ان اع
اســت، پــس عقــل منبــع معرفــت نیســت. یعنــی 
آنهــا رســمًا اعــالم کردنــد کــه مــا بــا عقــل کاری 
نداریــم. نظــر دوم در مخالفــت گــروه اول مطــرح 
ــت  ــع معرف ــل، منب ــه عق ــد ک ــه گفتن ــد. معتزل ش
ــه  ــل، ب ــودِ عق ــت و خ ــی اس ــاز از وح ــی نی و ب
خــودی خــود اســتقالل معرفتــی دارد. نظــر ســوم، 
نظــر امامیــه بــود کــه راجــع بــه آن بحــث خواهیم 
ــع  ــل، منب ــه عق ــدند ک ــد ش ــه معتق ــرد. امامی ک

معرفــت اســت، ولــی مقیــد بــه وحــی اســت.
ــن  ــرد ای ــکل می گی ــا ش ــه اینج ــی ک ــث دقیق بح
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اســت کــه عقلــی کــه در فرهنــگ حدیثــی مــا و 
ــاد  ــیعی از آن ی ــب ش ــرن اول و دوم در کت در ق
می شــود، چــه عقلــی اســت؟ یعنــی زمانــی 
ــت و  ــت نیس ــع معرف ــل، منب ــد عق ــه می گویی ک
ــد  ــه بای ــه وحــی اســت، چگون ــد ب ــل مقی ــا عق ی
ــل دچــار  ــن تحلی ــرد؟ خــود ای ــی ک ــل را معن عق
اشــکال اســت و مــن نمی خواهــم وارد آن بحــث 
ــد از آن  ــورت ک ــه ص ــًا ب ــن صرف ــوم.  بنابرای ش
ــب  ــن مطل ــزی ای ــر مع ــای امی ــم. آق ــور می کن عب
را تحلیــل کــرده و نشــان داده انــد کــه قبــل از قــرن 
چهــارم وقتــی از عقــل در فرهنــگ اســالمی یــاد 
می شــد، منظــور عقــل قدســی بــوده اســت. شــاید 

 intellect بتــوان با یک مســامحه آن را بــه
ترجمــه کــرد کــه امــروزه ســنت گرایان 
از آن اســتفاده می کننــد. آقــای مدرســی 
ــن عقــل  ــی می خواهــد از ای ــی وقت طباطبای
گفتگــو کنــد، آن را بدیــن معنــی اســتخراج 
می کنــد کــه ایــن عقــل صرفــًا عقــِل 
ابــزاری اســت کــه در دفــاع از دیــن اتفــاق 
ــک  ــس ی ــتقاللی. پ ــل اس ــه عق ــد، ن می افت
شــکاف بنادیــن بیــن عقــل قدســی و عقلــی 
ــد،  ــه آن reason می گوین ــرب ب ــه در غ ک
داریــم. حــال بایــد ببینیــم کــه ایــن عقــل در 

ــد.  ــا می آی ــالمی از کج ــگ اس فرهن
اســنادی کــه در اختیــار مــا هســت و اتفاقــًا 
آقــای مادلونــگ هــم بــه ایــن مطلــب 
کــه  نشــان می دهــد  اشــارتی می کنــد، 
ــای  ــه معن ــل ب ــا عق ــی -ی ــِل غیرقدس عق
reason- از زمــان ســید مرتضــی بــه بعــد 
می شــود.  مطــرح  اســالمی  فرهنــگ  در 

البتــه عقــِل غیــر قدســی لغــت زیبایــی نیســت. اما 
ــل intellect و  ــن عق ــرای اینکــه بی ــن آن را ب م
ــم.  ــل شــوم، اســتفاده می کن reason تفکیــک قائ
ــم.  ــل کنی ــن مطلــب تأم ــورد ای حــال کمــی در م
اولیــن کســی کــه قــرار شــد کــه در ســنت 
ــد،  ــام ده ــل انج ــی از عق ــاع وجیه ــالمی دف اس
شــخصی بــه نــام شــیخ مفیــد اســت. البتــه همــه 
ــه  ــد ب ــنیده اند و می توانن ــم او را ش ــروران اس س
آثــار او مراجعــه کننــد و ببیننــد کــه او راجــع بــه 

ــرده اســت.  ــی ک ــل چــه صحبت عق
ــان، دو بحــث را  ــن می ــد در ای ــیخ مفی ــاب ش جن

اینکــه او می گویــد مــا  مطــرح می کنــد. اول 
ــت  ــت، معرف ــم؛ معرف ــراری نداری ــت اضط معرف
کســبی اســت. یعنــی اگــر قــرار باشــد کــه انســان 
ــاب  ــن انتخ ــد و دی ــت کن ــدا حرک ــوی خ ــه س ب
کنــد، بایســتی از قــوه عقــل خــودش اســتفاده کنــد 
و بــه واســطه ایــن عقــل، مبانــی دیــن را اســتخراج 
ــد را در  ــن قی ــی. او ای ــه وح ــداً ب ــا مقی ــد، ام کن
همــه ســاحت ها رعایــت می کنــد و می گویــد 
ــم.  ــتفاده کنی ــل اس ــد از عق ــی بای ــه وح ــداً ب مقی
ــتفاده  ــر اس ــوب و نظ ــوزه وج ــا از آم او در اینج
ــر ســر  ــوزه وجــوب و نظــر ب ــد. بحــث آم می کن
ایــن بــود کــه آیــا انســان بــه خــودی خــود بحــث 
ــن  ــًا ای ــد؟ او دقیق ــا نکن ــد ی ــدا بکن از خ
بحــث را از معتزلــه گرفــت و قائــل شــد که 
انســان بایســتی بحــث از خــدا بکنــد و ایــن 
ــان  ــت؛ انس ــان اس ــف انس ــی از وظای جزی
ــی  ــد و مبان ــتفاده کن ــل اس ــتی از عق بایس

ــد.  ــن کن ــن را تبیی دی
ســؤالی کــه اینجــا پیــش می آمــد و در 
ــه  ــود ک ــن ب ــود ای ــی ب ــؤال معتزل ــع س واق
زمانــی کــه می گوییــم بایســتی از عقــل 
اســتفاده کــرد، خــود اســتفاده از عقــل، 
ــن  ــی؟ ای ــا وجــه عقل وجــه شــرعی دارد ی
ــن پیشــین اســت. متکلمیــن  ســؤال متکلمی
عقــل،  از  اســتفاده  می گفتنــد  معتزلــی 
وجــوب عقلــی دارد. یعنــی نیــاز نیســت که 
شــارع تبییــن کنــد کــه از عقل تــان اســتفاده 
ــوت  ــه ق ــه ب ــد. خــود شــما هســتید ک کنی
ــت  ــل حجی ــه عق ــد ک ــه می فهمی ــوه عاقل ق
ــه  ــرد. معتزل ــتفاده ک ــد از آن اس دارد و بای
اعتقــاد داشــتند کــه عقــل در عیــن حــال نیازمنــد 
ــش  ــتفاده از آن، عقل ــا اس ــه ب ــذر اســت ک ــه ُمن ب
ــک  ــذر ی ــات ســوق دهــد. من ــه ســوی ربوبی را ب
ــذارد  ــذر نمی گ ــر من ــی اســت. آن ام ــر معتزل تعبی
ــی  ــه مبان ــت ب ــی حرم ــل، گســتاخانه و ب ــه عق ک

ــد. ــار کن ــی رفت دین
ــرف  ــرد و ح ــب را می گی ــن مطل ــد ای ــیخ مفی ش
ــان در  ــل انس ــد عق ــد. او می گوی ــی می زن عجیب
ــه  ــد ب ــودش نیازمن ــودی خ ــات وج ــام لحظ تم
ــانی  ــل انس ــه عق ــن، بلک ــه ای ــت، و ن ــی اس وح
ــن،  ــه همی ــت؛ و ن ــی اس ــد وح ــه نیازمن همیش
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پــس همیشــه نبــی در امــت حاضــر اســت. ایــن 
ــت.   ــمت اس ــن قس ــد در ای ــیخ مفی ــتدالل ش اس

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه یــک متکلم بغــدادی 
ــا  ــن مبن ــر همی ــی، ب ــح کراچک ــو الفت ــام اب ــه ن ب
ــْم 

َ
ایــن بحــث را طــرح می کنــد کــه »َمــْن مــاَت َول

ــًا  «. او دقیق ً
ــة  جاِهِلَیّ

ً
ــة ــاَت َمْیَت ــِه م ــاَم َزماِن  إم

ْ
ــِرف َیْع

مطلبــی کــه شــیخ مفیــد گفــت را تبییــن می کنــد 
ــن  ــه ای ــی ب ــگی نب ــور همیش ــد حض و می گوی
ــُت اهلل  ــرای معرف ــی ب ــا از نب ــه م خاطــر اســت ک
ــل، در  ــت عق ــد می گف ــیخ مفی ــم. ش ــتفاده کنی اس
فهــم ربوبیــات اســتقالل دارد، امــا نیــاز بــه منــذر 
دارد. در واقــع او نــگاه بینابیــن می کــرد. امــا 

کراچکــی ایــن بحــث را بــه مطلــب وحــی 
و امامــت وصــل کــرد و اســتقالل عقــل را 

ــا حــدی کــم کــرد.  ت
کل ایــن مطالــب بــه دســت ســید مرتضــی 
رســید. او رســمًا شمشــیر از نیــام کشــید و 
گفــت کــه مفیــد یــک قســمت را درســت 
ــت؛ و  ــه اس ــط گفت ــمت را غل ــک قس و ی
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــت ه ــمت درس آن قس
عقــل،  حجیــت دارد و حجیــت عقــل هــم 
دقیقــًا عقــِل اکتســابی اســت و کلیــه احــکام 
ــتفاده شــوند. در  ــل اس بایســتی توســط عق
اینجــا بحث هــای عجیــب و غریبــی اتفــاق 
ــای  ــا گزاره ه ــا ب ــبت م ــه نس ــد ک ــی افت م
ــید  ــاب س ــود؟ جن ــه می ش ــی چگون وحیان
ــرد  ــالم ک ــخ رســمًا اع مرتضــی در آن تاری
ــف  ــه مخال ــن ک ــزاره ای در دی ــر گ ــه ه ک
عقــِل محــض باشــد، بایــد تأویــل شــود و 
ایــن گــزاره قابــل اخــذ نیســت. ایــن تعبیــر 

را ســید مرتضــی، در کتــاب تجریــد خواجــه 
ــا  ــر بعده ــن تعبی ــأول«. ای ــمع م ــد: »والس می آی
توســط عالمــه حلــی و کل شــارحان کالمــی 

ــود.  ــول می ش قب
ــه بحــث مهمــی  ــک گــزاره ای هســت ک اینجــا ت
ــم در مــورد آن بحــث  اســت و مــن دریــغ می دان
ــرح  ــد ط ــل از مفی ــان قب ــؤالی از متکلم ــم. س نکن
ــا  ــوان آن را از شــیخ صــدوق و ی می شــود و می ت
از متکلمــان مکتــب قــم پرســید. ســؤال این اســت 
ــان  ــار انس ــا در اختی ــین کج ــارف پیش ــه آن مع ک
ــتی از آن  ــان بایس ــال انس ــه ح ــت ک ــرار گرف ق

ــد،  ــل از مفی ــد؟ متکلمــان قب ــارف اســتفاده کن مع
ایــن بحــث را بــه بحــث عوالــم پیشــین و اثبــات 
ــم ذر  ــا عال ــگاه آنه ــد. در ن ــه دادن ــم ذر احال عال
بحــث فــوق العــاده مهمــی بــود. عالــم ذر یعنــی 
ــس از آن،  ــه پ ــه ک ــارف الهی ــب مع ــل کس مح
ــا می آمــد و از ایــن معــارف الهیــه  ــه دنی انســان ب
ــید مرتضــی و  ــد، س ــیخ مفی ــرد. ش ــتفاده می ک اس
شــیخ طوســی هــر ســه ایــن بحــث را رد کردنــد و 
گفتنــد عالمــی بــه نــام عالــم ذر بــه عنــوان اینکــه 
یــک عالمــی باشــد کــه انســان در آنجــا معــارف 
را باالســتقالل دریافــت کنــد، وجــود نــدارد. بلکــه 
کل معــارف در اینجــا اســتفاده می شــود. هــر ســه 

ــد.  ــم ذر را رد کردن ــث عال ــا احادی آنه
بــه عنــوان یــک نمونــه، بــه رد کــردن 
ــی  ــید مرتض ــاب س ــط جن ــم ذر توس عال
ــد  ــی می گوی ــید مرتض ــم. س ــاره می کن اش
ــه  ــت. او ب ــد اس ــر واح ــم ذر، خب کل عال
ــم را  ــه کل عال ــد ک ــی می گوی ــن راحت همی
بایــد دور بریزیــم. ســید مرتضــی وقتــی بــه 
ــد.  ــل می کن ــا را تأوی ــد، آنه ــات می رس آی
ــگاه  ــی ن ــیخ طوس ــگاه ش ــان، ن ــن می در ای
ــم ذر را  ــث عال ــر اســت. او احادی اعتدالی ت
ــا-  ــه انبی ــی ب ــک ســری خواص-یعن ــه ی ب
بقیــه  می گویــد  و  می دهــد  اختصــاص 
ــم الســت نیســتند و  انســان ها مخاطــب عال

ــد. ــل می کن ــث را تعطی ــن بح ای

 
ــار  ــث را کن ــه بح ــه ب ــر مربوط ــه غی ــن مقدم ای
ــه و  ــت خواج ــه دس ــث ب ــن بح ــذارم. ای می گ
تابعیــن او می رســد. حــال مــن عقــل را عقلــی در 
نظــر بگیــرم کــه ســید مرتضــی تعریــف کــرد؟ بــه 
ــی  ــر طوس ــه نصی ــب خواج ــر، مکت ــر دقیق ت تعبی
ــی اســت؟  ــب کوف ــا مکت ــی اســت؟ آی چــه مکتب
ــداد  ــب بغ ــا مکت ــت؟ ی ــم اس ــب ق ــا مکت ــا آی ی
ــه  ــت ک ــری اس ــامانه فک ــه س ــن چ ــت؟ ای اس
بایســتی اینجــا طراحــی کنیــم؟ ایــن نکتــه جــای 
ــه  ــت ب ــن اس ــه ممک ــده ک ــر بن ــث دارد. نظ بح
مــذاق بعضــی از دوســتان خــوش نیایــد این اســت 
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کــه خواجــه امتداد 
ســید مرتضــی اســت، 
کیاســت ها،  بــا  البتــه 
فراســت های  و  رندی هــا 

ــاص.  ــاًل خ کام
را  تجریــد  کتــاب  خواجــه 
خواجــه  تجریــد  کتــاب  می نویســد. 
ــده  ــته ش ــرقیه نوش ــث المش ــاس مباح ــر اس ب
ــرقیه  ــث المش ــاختمان آن از مباح ــت و کل س اس
ــا  ــاب را ب ــن دو کت ــول ای ــما فص ــر ش ــت. اگ اس
هــم مقایســه کنیــد، بــه ایــن مطلــب پــی خواهیــد 
ــد کــه ایــن بحث هــا  ــرد. بعضی هــا فکــر می کنن ب
ــور  ــه این ط ــی ک ــتند. درحال ــه هس ــداع خواج اب
ــرقیه  ــث المش ــه از مباح ــًا برگرفت ــت و دقیق نیس

ــت.  ــده اس ــص ش ــر رازی و ملخ فخ
البتــه در حــق فخــر هــم خیلــی ظلــم شــده اســت. 
ــد، ارزش  ــه دوســتان اشــاره کردن همــان طــور ک
فخــر بیــش از ایــن حرف هاســت. وصیت نامــه ای 
از امــام فخــر در کتابخانــه مجلــس پیــدا شــد کــه 
در آن، فخــر مطلــب زیبایــی نوشــته بــود. او 
ــکوکی  ــه ش ــد ک ــر می کنن ــا فک ــد خیلی ه می گوی
ــود. در  ــن ب ــادات م ــردم، اعتق ــن وارد ک ــه م را ک
صورتــی کــه ایــن شــکوک جــزء اعتقــادات مــن 
ــان  ــحیذ اذه ــت تش ــکوک، جه ــن ش ــت. ای نیس
ــده و  ــا ورزی ــتند ذهن ه ــان می خواس ــت. ایش اس
تنــد شــوند. حــال اگــر نــگاه مســالمت آمیزی بــه 
فخــر داشــته باشــید، شــاید اشــکالی نداشــته باشــد 
کــه بگوییــم خواجــه ایــن مطلــب را از او گرفتــه 

اســت. 
ــم  ــرح می کن ــه دوم ط ــوان مقدم ــه عن ــؤالی را ب س
و آن ایــن اســت کــه موضــوع علــم کالم چیســت؟ 
همــان طــور کــه می دانیــد، در مــورد موضــوع علــم 
ــم  ــروزه ه ــت. ام ــده اس ــادی ش ــای زی کالم بحث ه
کســانی می گوینــد کــه کالم، موضــوع نــدارد؛ 
ــود  ــیر می ش ــت تفس ــب غای ــه حس کالم ب
قبیــل.  ایــن  از  حرف هایــی  و 
ایــن مطلــب در اســاس 
ــه  ــت ک ــاس هس االقتب
موفــق  متأســفانه 
کــردن  پیــدا  بــه 
ــدم.  ــه آن نش صفح

ــاره  ــاب اش ــن کت ــه در ای ــار، خواج ــرای اولین ب ب
ــا  ــود بم ــم کالم، »موج ــوع عل ــه موض ــد ک می کن
هــو موجــود« اســت. یعنــی موضــوع علــم کالم را 
ــد.  ــی می کن ــد بررس ــا خداون ــاط ب ــث ارتب از حی
او بــرای اولین بــار موضوعــی را بــرای علــم کالم 
تبییــن می کنــد کــه در هیــچ یــک از آثــار پیشــین 

ــت.  نیس
ــاره  ــن ب ــراد در ای ــر م ــی در گوه ــاب الهیج جن
کالم  یکــی  دارد:  ســاحت  دو  کالم  می گویــد 
پیشــینیان و دیگــری کالم متأخرین. کالم پیشــینیان 
جدلــی اســت امــا کالم متأخریــن، تبیینــی اســت. 
ــاجرات  ــد، از مش ــه بع ــه ب ــان خواج کالم، از زم
دســت برداشــت و جهــت تبییــن گزاره هــای 
دینــی قــرار گرفــت و قــرار شــد کــه گزاره هــای 

ــد.  ــل کن ــی را تحلی دین
ــم.  ــول می کنی ــا حــرف خواجــه را قب ــا اینجــا م ت
حــال بــا توجــه بــه ســخنانی کــه عــرض کــردم، 
وارد کتــاب المجلــی ابــن ابــی جمهــور احســائی 
ــائی  ــور احس ــی جمه ــن اب ــاب اب ــویم. جن می ش
می گویــد  می شــود  بحــث  ایــن  وارد  وقتــی 
موضــوع علــم کالم بنــا بــر نهــج اســالمی، بحــث 
ــدة  ــی قاع ــود عل ــو موج ــا ه ــود بم ــوارض موج از ع
ــه  ــد ک ــاره می کن ــه او اش ــت. در ادام ــالم اس اإلس
ــدا  ــث ذات خ ــن، بح ــای بنیادی ــی از بحث ه یک
و صفــات و افعــال خــدا اســت. بنابرایــن دوبــاره 
ــالم  ــون اس ــر قان ــاد را ب ــدأ و مع ــات مب موضوع
تحلیــل می کنــد. او تــا اینجــا ظاهــراً حرفــی 
ــا  ــه اینه ــت. هم ــرده اس ــه نک ــه اضاف ــه خواج ب

حرف هــای خواجــه هســتند. 
ــی  ــن اب ــه اب ــت ک ــن اس ــن ای ــه بنیادی ــا نکت ام
دقیقــًا  را  کتابــش  ســامانه  احســائی  جمهــور 
ــری  ــک س ــا ی ــه ب ــه -و البت ــد خواج ــل تجری مث
ــم  ــوع عل ــد. موض ــی می کن ــی- طراح ترفندهای
ــا او  ــت. ام ــود اس ــو موج ــا ه ــود بم کالم، موج
وقتــی وارد بحــث الهیــات می شــود می گویــد 
کــه اطــالق »موجــود« فقــط بــر خداونــد درســت 
اســت. اینجــا جایــی اســت کــه کل ماجــرا عــوض 
ــد  ــائی می گوی ــور احس ــی جمه ــن اب ــود. اب می ش
ــود«  ــو موج ــا ه ــود بم ــود« در »موج ــه »موج ک
یعنــی فقــط خداونــد. پــس بقیــه موجــودات چــه 
ــًا  ــودی را دقیق ــص وج ــث حص ــتند؟ او بح هس
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ماننــد مکتــب شــیراز طــرح می کنــد. یعنــی مــآل 
ــد  ــودی می کش ــص وج ــث حص ــه بح کالم را ب
کــه بقیــه موجــودات، حصــص وجودی انــد. 
ــت  ــد اس ــوع کالم، خداون ــر او موض ــس از نظ پ
ــاب  ــد. از جن ــص وجودی ان ــیاء حص ــه اش و بقی
ــو  ــرق ت ــه ف ــد ک ــیده ش ــور پرس ــی جمه ــن اب اب
بــا عرفــان چیســت؟ او گفــت مــن خــود عرفــان 
هســتم. پــس بــا یــک دســتکاری خیلــی ســاده و 
ــود.  ــه می ش ــان احال ــه عرف ــم کالم ب ــه، عل رندان
ــن  ــع بی ــت کالم، جم ــد غای ــه می گوی او در ادام
ــرح  ــه او ط ــی ک ــت. کالم ــوف اس ــفه و تص فلس
ــنتی دارد و  ــا کالم س ــادی ب ــه زی ــد، فاصل می کن
آن کالم ســنتی نیســت. او می گویــد غایــت کالم، 
تکمیــل نفــس بــه معــارف حــق، جهــت مشــابهت 
بــه انــوار مجــرده و اتصــال بــه عالــم قدس اســت. 
اینجــا او خیلــی از مطالــب را جمــع می کنــد. 
غایــت کالم چیســت؟ غایــت ایــن مناظــرات 
تکلیــف  چیســت؟  تبییــن  غایــت  چیســت؟ 
مناظــرات روشــن اســت. امــا خــود مناظــره 
می خواهــد بــه کجــا برســد؟ غایــت تبییــن 
اتصــال  غایــت،  ایــن  او می گویــد  چیســت؟ 
ــی  ــه حضــرت ربوب ــدس و اتصــال ب ــم ق ــه عال ب
اســت. چــه، اتصــال بــه حضــرت ربوبــی مســاوی 
اســت بــا ســعادت عظمــی. جنــاب ابــن ســینا در 
ــد  نمــط 8 اشــارات )بهجــت و ســعادت( می گوی
ــی  ــذت عقل ــه ل ــیدن ب ــعادت، رس ــن س باالتری

ــت.  ــی اس ــعادت عظم ــن س ــت و ای اس
ابــن ابــی جمهــور احســائی هــم دقیقــًا همیــن را 
ــا  ــفِی ت ــن مشــرب فلس ــع او بی ــد. در واق می گوی
ــت مشــرقی ســینوی  ــی قرائ حــدی اشــراقی، یعن
ــد علــم کالم،  ــد. در ادامــه او می گوی جمــع می کن
شــرافت دارد و وجــوه شــرافِت علــم کالم در ایــن 
ــه موضــوع اســت  ــی اســت: یکــی شــرف ب معان
)چــون موضــوع علــم کالم، خداونــد اســت(؛ دوم 
ــتفاده  ــه اس ــه عقلی ــم کالم از ادل ــون عل ــه چ اینک
ــا  ــرافت دارد؛ )اینج ــوم ش ــایر عل ــر س ــد ب می کن
ادلــه عقلیــه جــزء کالم می شــود. ایــن دقیقــًا 
ــیار  ــت بس ــا قرائ ــه ب ــی، البت ــید مرتض ــرف س ح
ــن  ــده کالم ای ــه فای ــوم اینک ــت( و س ــر اس زیبات
ــتفاده  ــات از آن اس ــد از مم ــه انســان بع اســت ک

ــت.  ــر اس ــاًل بک ــر کام ــن تعبی ــد. ای می کن

ــه  ــن ب ــا م در اینج
عربــی  ابــن  نامــه 

رازی  فخــر  امــام  بــه 
در  می کنــم.  اشــاره ای 

ــی  ــن عرب ــا، اب ــه زیب ــن نام ای
اشــاره می کنــد کــه حیــف از ایــن 

ــن جــودت  ــف از ای ــی، حی جــوالن ذهن
و حیــف از ایــن علــم کــه وقــت خــود را 

ــر او خــود  ــرده اســت. اگ ــه ک ــوم دنی صــرف عل
را وقــف توحیــد یــا علــم النفــس می کــرد، 
ــه درد  ــئات ب ــام نش ــه در تم ــد ک ــگاه می فهمی آن
ــه  ــوان ب ــن کالم می ت ــا ای ــورد. ب ــد خ او خواهن
ــخن  ــرد. س ــدا ک ــی پی ــروی دسترس ــرف اخ ش
مهم تــر او ایــن اســت کــه کالمــی کــه مــن بــرای 
شــما می گویــم مســاوی اســت بــا حکمــت، هــو 
ــو الباطــن.  ــر و ه ــو الظاه ــو اآلخــر، ه االول و ه
گزاره هــای او بــه تعبیــری علــی االطــالق هســتند. 
گزاره هــای او محکــوم بــه گذشــته، حــال و آینــده 
ــوردد. او  ــار را درمی ن ــام اعص ــه تم ــتند. بلک نیس
ــت  ــه حکم ــول ب ــن، وص ــر کالم م ــد ثم می گوی
اســت. فســلفه یکــی از شــئون چیــزی اســت کــه 
ــود.  ــال آن ب ــه دنب ــائی ب ــور احس ــی جمه ــن اب اب
ابــن ابــی جمهــور حســائی می گویــد کالمــی کــه 
مــن می گویــم، علــم الهــی اســت. اگــر قدمــا بــه 
ــم  ــن می گوی ــه م ــزی ک ــد، چی آن کالم می گفتن
ــع  ــز جم ــه چی ــا هم ــت. در اینج ــی اس ــم اله عل
ــم  ــه می دانیــد، عل ــور ک ــون همان ط ــت. چ اس
ــالق  ــا اط ــن حوزه ه ــام ای ــه تم ــبت ب ــی نس اله

دارد. 
ــام  ــه اتم ــم را ب ــم و بحث ــی را می گوی ــه لطیف نکت
ــرط  ــش ش ــد ش ــه او می گوی ــانم. در ادام می رس
بایــد در وجــود شــما محقــق شــود تــا بــه 
ــه  ــوگ از کالم ب ــا دیال ــید. در اینج ــت برس حکم
حکمــت مــی رود. او می گویــد اولیــن چیــزی 

کــه بــرای قبــول حکمــت بــرای شــما الزم 
ــداِل  ــه اعت ــت ک ــن اس ــت ای اس

در  باشــید.  داشــته  مــزاج 
ــس  ــچ ک ســنت اســالم هی

چنیــن چیــزی را نگفتــه 
یــک  ایــن  اســت. 

ــی و  ــوزه بودای آم
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هندوئیســم اســت. حــال معلــوم نیســت کــه جناب 
ابــن ابــی جمهــور، حســب تــوارد چنیــن چیــزی 
را می گویــد یــا واقعــًا آن مطلــب را دیــده اســت. 
بنابرایــن شــرط اول، اعتــدال مــزاج اســت. شــرط 
دوم، حســن اخــالق اســت. شــرط ســوم، ســرعت 
فهــم اســت. شــرط چهارم، جــودت حدس اســت. 
شــرط پنجــم، ذوق کشــفی اســت -کــه او ایــن را 
بــه شــرط کالم و حکمــت می دانــد. بنابرایــن 
ــه  ــد ب ــن اســت کــه شــخص بای شــرط پنجــم ای
ذوق کشــفی برســد. شــرط ششــم ایــن اســت کــه 
ــن  ــه ای ــد. او ب ــه باش ــوار الهی ــه ان ــور ب ــب من قل
ــم تکــن فــی هــذه  ــد: »و مــن ل ــه اســتناد می کن جمل
الشــروط، فــال یتعــب فــی طلــب هــذه العلــوم، فانــه ال 
ــه.  ــة الل ــم و رحم ــالم علیک ــا.« والس ــل اال غایته یص

ــی  ــر ناج ــاب دکت ــی: از جن ــف ثان ــر یوس دکت
بســیار متشــکریم. ایشــان در دو بخــش مطالب شــان 
را فرمودنــد. بخــش اول، در واقــع مقدمــه ای بــرای 
ورود بــه بحــث بــود و یــک بخــش هــم بیــان خــود 
آراء ابــن ابــی جمهــور بــود. مــن بیشــتر در مــورد 
بخــش دوم بحــث می کنــم. خــوب بــود کــه ضمــن 
بیــان رأی ابــن ابــی جمهــور، ایــن مطلــب اساســی 
ــر »موجــود بمــا هــو  ــز مطــرح می شــد کــه تعبی نی
ــا  ــه؟ م ــی چ ــالم« یعن ــون االس ــی قان ــود، عل موج
ــی  ــود عل ــو موج ــا ه ــود بم ــاره موج ــه درب چگون
قانــون االســالم می خواهیــم بحــث کنیــم؟ اگــر ایــن 
ــون االســالم«،  ــه هــم بچســبند، »علــی قان ــر ب تعابی
ــه چــه روشــی خــود را  ــه و ب کجــای کار و چگون
نشــان می دهــد؟ چــون همان طــور کــه ایشــان 
اشــاره کردنــد، به جــز ابــن ابــی جمهــور، دیگــران 
ــون  ــا تاکن ــی م ــد. ول ــرف را گفته ان ــن ح ــز ای نی
ــون  ــی قان ــد »عل ــه بگوین ــم ک ــی ندیده ای در جای
ــدی اســت.  ــه قی ــف چگون ــن تعری االســالم« در ای
بــه عنــوان مثــال بحــث موجــود بمــا هــو موجــود، 
ــود  ــون الیه ــی قان ــا عل ــیحیه ی ــون المس ــی قان عل
ــان  ــن از ادی ــک دی ــالم ی ــون اس ــه؟ چ ــی چ یعن
مختلــف اســت، پــس بایــد بتــوان ایــن قســم تعابیــر 
را کنــار هــم قــرار داد. دخالــت دیــن دربــاره بحــث 
ــه تشــخص پیــدا  موجــود بمــا هــو موجــود چگون

ــه  ــدا می کنــد؟ کســی ب می کنــد؟ و چــه معنایــی پی
ایــن ســؤاالت پاســخ دقیــق نــداده اســت، ولــی بــه 
ــفی کالم  ــث فلس ــه حی ــرای اینک ــد ب ــر می رس نظ
یــا تقیــد اسالمی شــان را نشــان دهنــد، ایــن قیــد را 
اضافــه کردنــد. در حالــی کــه چیــز خاصــی دربــاره 

ــد.  آن نگفتن
ــا  ــن بحث ه ــه در ای ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
نظــر  بــه  می شــود.  آورده  لفــظ خــدا  مکــرراً 
ــه  ــت ک ــی اس ــالح دین ــک اصط ــدا ی ــد خ می آی
ــی  ــای دین ــوازم بحث ه ــی از ل ــد، خیل ــی می آی وقت
ــد.  ــار آن می آی ــز کن ــا نی ــی م ــا برداشــت های دین ی
ــه  ــی ب ــر علم ــا در ه ــر م ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب
ــم  ــم، می توانی ــد بمانی ــم مقی ــان عل ــوع هم موض
قــدری از خلــط ایــن مســائل دور بمانیــم. اگــر در 
ــان واحــد بالشــخص  ــان هــم موضــوع بحث ت عرف
یــا وجــود شــخصی باشــد، اگــر کنــار آن اهلل تعالــی 
یــا هــو الحــق و اینگونــه عبــارات را اضافــه کنیــد، 
ــرح  ــه ط ــی ک ــرف علم ــای ص ــما را از آن فض ش
کــه  بحث هایــی  وارد  و  می کنــد  دور  می کنیــد، 
الزمــه درک هــای دینــی اســت می کنــد. مگــر 
ــت  ــن اس ــی، همی ــان دین ــد اهلل در زب ــه بگویی اینک
کــه در اینجــا بــه نــام موجــود بمــا هــو موجــود، یــا 
موجــود مطلــق، یــا موجــود متشــخص و یــا واحــد 
ــز  ــن صــورت نی ــه در ای ــم. البت بالشــخص می گویی
بــاز آن لــوازم ذهنــی همــراه آن می آیــد. وقتــی مــا 
در عرفــان از خــدا بحــث می کنیــم، هنــوز بــه خــدا 
ــم کــه خــدا چیســت.  ــوز نمی دانی نرســیده ایم و هن
ــان  ــر منظورت ــت. اگ ــی اس ــوم دین ــک مفه ــدا ی خ
ــان  ــت، هم ــخص اس ــد بالش ــان واح ــدا، هم از خ
را بگوییــد و تکــرار کنیــد. گویــا آوردن الفــاظ 
دینــی در کنــار آن، قــدری فضــای بحــث را تغییــر 

می دهــد. 
دکتــر ناجــی اصفهانــی: مــن دو اشــارت می کنــم. 
ــد، جــدی  ــر فرمودن ــای دکت ــی کــه آق هــر دو بحث
ــی  ــن اب ــار از اب ــک انتص ــه، ی ــن نکت ــتند. اولی هس
جمهــور اســت و نکتــه دوم، بحثــی مســتقل اســت. 
ــاب  ــه کت ــتان ب ــه دوس ــت ک ــن اس ــث اول ای بح
ــراد و  ــر م ــراد، گوه ــف الم ــه، کش ــد خواج تجری
شــوارق االلهــام مراجعــه کننــد و ســاختار بحث هــا 
را ببیننــد. آنــگاه ایــن ســاختار را بــا کتــاب المجلــی 
ابــن ابــی جمهــور مقایســه کننــد. ابــن ابــی 
ــده  ــی قاع ــا عل ــالم ی ــج االس ــی نه ــور، عل جمه
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ــد  ــه می فهم ــن گون ــاب بدی ــالم را در کل کت االس
ــد،  ــان می کن ــی را بی ــه اگــر در هــر بخــش مطلب ک
بایســتی یــک آیــه قــرآن یــا یــک حدیــث قطعیــه 
مؤیــد آن پیــدا کنــد و اگــر نتوانــد چنیــن چیــزی 
ــکوت  ــالم مس ــث در اس ــا آن بح ــد، ی ــدا کن را پی
ــا اینکــه آن بحــث، اســالمی نیســت. او  اســت و ی
بــه همیــن جهــت مقیــد اســت و بــه همیــن دلیــل 
بــرای اولیــن بــار می بینیــم کــه یــک کتــاب پــر از 
ــش از او و  ــه پی ــی ک ــت. در کتاب های ــث اس حدی
ــراد و  ــر م ــاًل در گوه ــم، مث ــد از او داری ــی بع حت
شــوارق و کلمــه طیبــه، بــه نــدرت حدیــث و آیــه 

ــت  ــن اس ــور ای ــی جمه ــن اب ــای اب ــد. ادع می بینی
کــه نــه تنهــا از آیــات و احادیــث استشــهاد کنــد، 

ــا او بحــث کنــد.  بلکــه هــم تــراز ب
بحــث دوم کــه جنــاب دکتــر فرمودنــد، یــک گالیه 
و دردمنــدی در حــوزه بحــث خداونــد اســت. مــن 
ــم؛  ــی بحــث را حــل کن ــا کم ــم ت ــارتی می کن اش
ــرا جنــس  ــن بحــث حــل نمی شــود. زی گرچــه ای
ایــن بحــث، قابــل حــل نیســت. برهــان در فضــای 
ســنتی مــا بــه نوعــی از ســاختمان قیــاس اســتفاده 
می کنــد کــه ســاختمان قیــاس، وصــول از کلــی بــه 
جزئــی اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه جزئــی 
ــوردار  ــی ص ــود دارد، جزئ ــاس وج ــه در قی ای ک
ــاص.  ــم خ ــه اس ــی و ن ــی حقیق ــه جزئ ــت، ن اس
ــت  ــطویی صحب ــاس ارس ــاختمان قی ــی در س وقت
ــی اســت.  ــه جزئ ــه موجب ــم قضی ــم، می گوی می کن
ــی از  ــتند. »بعض ــی هس ــان ها عینک ــی از انس بعض
انســان ها« جزئــِی بــه معنــی اســم خــاص نیســت. 
ایــن جزئــی، در مقابــل آن کلــی اســت کــه دارای 

صــور اســت. ایــن نکتــه نیــاز بــه تأمــل دارد. 
نتیجــه ایــن کالم آن اســت کــه مفــاد هــر برهانــی 
ــات واجــب الوجــود آورده شــود و  ــرای اثب ــه ب ک
ــد آورده شــود،  ــرای خداون ــا هــر برهانــی کــه ب ی
ــد  ــد اســت. نتیجــه جزئــی صورمن ــِی صورمن جزئ
دیــده  منطــق  کتاب هــای  در  کــه  همان طــور 
ــک  ــه واجــب الوجــود ی ــن اســت ک می شــود، ای
ــدق  ــل ص ــی قاب ــی مفهوم ــت؛ یعن ــی اس ــر کل ام
بــر کثیریــن اســت. بــه همیــن دلیــل از ادلــه 
توحیــد اســتفاده می شــود تــا بگوییــم کــه واجــب 
ــچ  ــه هی ــان ب ــس بره ــت. پ ــی اس ــود یک الوج

ــم  ــاده اس ــنتی اف ــای س ــد در فض ــه نمی توان وج
ــت.  ــه برهان هاس ــکل هم ــن مش ــد. ای ــاص کن خ
بــه هیــچ وجــه شــما نمی توانیــد برهانــی را بــرای 
ــچ وجــه از  ــه هی ــات اهلل ب ــد. اثب ــات اهلل بیاوری اثب
ــر  ــال اگ ــت. ح ــر نیس ــاس، امکان پذی ــامانه قی س
ــی  ــن معن ــه ای ــم )ب ــل دهی ــث را تنزی ــن بح ای
ــه اهلل  ــم ک ــث کنی ــورد آن بح ــل در م ــه از قب ک
یعنــی وحــدت شــخصیه وجــود، اهلل یعنــی علــت 
ــبب(،  ــی مس ــدث و اهلل یعن ــی مح ــل، اهلل یعن العل
در آن صــورت شــاید بتــوان کارهایــی کــرد. امــا 
ابــن ابــی جمهــور احســائی رنــدی می کنــد 
ــد  ــه خداون ــود را ب ــه، وج ــب ذوق و تأل و مکت
انحصــار می دهــد. دقیقــًا مثــل همــان ادعایــی کــه 
ــور  ــت. همان ط ــود اس ــخصیه وج ــدت ش در وح
کــه می دانیــد وحــدت شــخصیه وجــود بــه یــک 
قرائتــی جــزء اصــول موضوعــه اســت و بــه یــک 
قرائتــی هــم شــاید بتــوان آن را از اصــول موضوعه 

ــرد.  خــارج ک
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پیامدهای ادغام
 فلسفه و کالم 

از دیدگاه فلسفه کالم

دکتر حسین هوشنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق )ع(

ــت  ــید خدم ــته نباش ــالم و خس ــرض س ــا ع ب
آقــای  چنانکــه  محتــرم.  اســاتید  و  حضــار 
ــن  ــا در ای ــد، م ــاره کردن ــوان اش ــه عن ــر ب دکت
ــدن کالم  ــفی ش ــث فلس ــم بح ــث می خواهی بح
یــا بــه تعبیــری ادغــام فلســفه و کالم را از 
دیــدگاه فلســفه کالم بررســی کنیــم. در ایــن 
بــرای  مقدمتــًا  هســت.  نکتــه  دو  عنــوان 
شــود،  مشــخص  بحــث  موضــوع  اینکــه 
بایــد در مــورد آنهــا توضیحاتــی را ارائــه دهــم. 
ــار  ــه اختص ــت. ب ــفه کالم اس ــأله، فلس ــک مس ی
ــت،  ــش پیداس ــه از نام ــه چنانک ــم ک ــرض کن ع

ــود  ــه می ش ــم اضاف ــک عل ــه ی ــفه ب ــی فلس وقت
ــه  ــم -ک ــه آن عل ــاال و درجــه دو ب ــگاه ب ــک ن ی
ــا  ــد. م ــت- می کن ــان کالم اس ــا منظورم در اینج
تطــور و تحــول فلســفه کالم را بــه عنــوان 
ــی  ــک تاریخ ــه از ی ــی )ک ــت تاریخ ــک هوی ی
ــی  ــرد و مراحل ــدا ک ــول پی ــور و تح ــون، تط تک
را از ســر گذرانــد( از بــاال نــگاه می کنیــم و 
ــر آن را از شــرایط دیگــر و زمینه هــا  ــر و تأث تأثی
ــا،  ــن آن خصوصیت ه ــم. همچنی ــی می کنی بررس
ویژگی هــا و مؤلفه هــای کارکــردی و هویتــی 
ایــن علــم را کــه از بــدو تولــد و تکــّوِن خــود بــا 
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آنهــا عجیــن بــوده اســت، عــرض 
می کنــم. 

اســاتید  کــه  ســخنانی  متعاقــب 
ــدن  ــفی ش ــوص فلس ــرم در خص محت

کالم مطــرح کردنــد، ایــن تبصــره و 
ــه  ــه خواج ــم. کاری ک ــرض می کن ــه را ع تکلم
نصیــر کــرد ایــن بــود کــه میــراث دار کالمــی شــد 
کــه بــه قــول ابــن خلــدون، از جوینــی، غزالــی و 
ــدون از  ــود و ابن خل ــده ب ــروع ش ــر رازی ش فخ
در  او  می کنــد.  تعبیــر  متأخــر  کالم  بــه  آن 
اگــر  کــه  می کنــد  توصیــه  مقدمــه  همــان 
کســی می خواهــد کالم بخوانــد، کالم متقــدم 
نظــر  بــه  )و  جوینــی  مــرز  تــا  یعنــی 
بخوانــد.  را  غزالــی(  حداکثــر  تــا  بنــده 
ــی  ــول و تبدل ــک تح ــد از آن، کالم ی ــون بع چ

پیــدا کــرده اســت. 
عــرض بنــده ایــن اســت کــه بــه فلســفی شــدن 
ــوع  ــن موض ــه ای ــم. البت ــه کنی ــد توج کالم بای
ــه آن  ــاره ای ب ــط اش ــت و فق ــن نیس ــث م بح
ــب کار فخــر صــورت  ــه متعاق ــم. کاری ک می کن
گرفتــه اســت ایــن اســت کــه مرحــوم خواجــه، 
حــدی  تــا  را  کالم  األعــِم  بالمعنــی  الهیــات 
اســت.  داده  قــرار  فلســفی  مبانــی  زیــادی 
قبــل از خواجــه، در کالم متقــدم نیــز راجــع 
ــل، روش  ــی، عق ــی معرفت ــل مبان ــی مث ــه مبان ب
ــی،  ــی، کیهان شناس ــود، وجودشناس ــی، وج عقل
جهان شناســی و انسان شناســی بحــث می شــد 
ــان  ــا، متکلم ــب آنه ــی و متعاق ــان معتزل و متکلم
ــی داشــتند.  اشــعری و شــیعی، یــک ســری مبان
کاری کــه خواجــه کــرده ایــن اســت کــه الهیــات 
ــرار  ــی فلســفی ق ــًا مبان ــی األعــم را عمدت بالمعن

است.  داده 
ــر  ــن تغیی ــص ای ــی األخ ــات بالمعن ــا در الهی ام
ــت  ــت؟ هوی ــزش داش ــدار ری ــه مق ــدل چ و تب
و ماهیــت الهیــات بالمعنــی األخــص، یعنــی 
کالمــی  مباحــث  خاصتــًا  کــه  مباحثــی 
هســتند، مثــل نبــوت، معــاد، فعــل انســان و 

ــرده  ــر ک ــدار تغیی ــه مق ــا چ ــد اینه مانن
اســت؟ ایــن محــل بحــث اســت. زیــرا 
ــر ناجــی  ــاب دکت ــه جن همان طــور ک
ــه  ــد، کالم خواج ــاره کردن ــم اش ه
األخــص،  باالمعنــی  الهیــات  در 

زیــادی  حــد  تــا  هنــوز 
و  مرتضــی  ســید  ســنت  در 
و  اســت  مانــده  باقــی  معتزلــی 
ــار  ــال و اختی ــه افع ــع ب ــی راج وقت
می کننــد،  بحــث  اینهــا  ماننــد  و 
حســن و قبــح همچنــان بــه عنــوان یــک 
مبنــا در ایــن مباحــث دخیــل اســت. ایــن تلقــی 
کــه کالم از دوره ایشــان برهانــی و فلســفی شــد 
ــر  ــه نظ ــت، ب ــرده اس ــدا ک ــوی پی ــدل ماه و تب

کمــی دور از دقــت می آیــد. 
ــود  ایــن تحــول کــه خواجــه نقطــه عطــف آن ب
ــرد، از  ــفی ک ــم را فلس ــی األع ــات بالمعن و الهی
ــن  ــت و آن ای ــی داش ــی عواقب ــگاه بیرون ــک ن ی
هویــت  یــک  عنــوان  بــه  کالم  کــه  اســت 
مســتقل، و متکلــم بــه عنــوان صنفــی از صنــوِف 
ــدا کالم  ــت. کالم ابت ــان رف ــًا از می ــاء، تقریب علم
و  مرجئــه  خــوارج،  سیاســی  اجتماعــی- 
از  پــس  اســت؛  متقــدم  دوره  در  شــیعه 
آن، کالم نظــری و علمــی؛ و پــس از آن، کالم 
هشــتم  قــرن  از  بعــد  می شــود.  فلســفی 
چهاردهــم  و  ســیزدهم  قــرن  تــا  نهــم  و 
و حتــی در زمــان حــال حاضــر، بــه جــز 
کالم  کــه  کالمــی  بحث هــای  از  دســته  آن 
حاشــیه  بــه  کالم  می شــود،  نامیــده  جدیــد 
ــم  ــام متکل ــه ن ــی ب ــر هویت ــت و دیگ ــه اس رفت
می کنــم،  عــرض  مــن  کــه  بحثــی  نداریــم. 
کمــی ناظــر بــر ایــن واقعیــت تاریخــی اســت و 
بایــد بررســی شــود کــه آیــا ســیر کالم و فلســفی 
ــوان  ــه عن ــن کالم ب ــان رفت ــدن آن، در از می ش
بــوده  مقــارن  دینــی،  مســتقل  علــم  یــک 
بلکــه  تامــه،  علــت  )نــه  مســبب  یــا 
علــت ناقصــه( نیــز بــوده اســت؟ ایــن امــر چــه 
تبعاتــی می توانــد داشــته باشــد و چــه بــرآوردی 

می توانیــم از آن داشــته باشــیم؟ 

ــه دو قســمت تقســیم  ــن بحــث را ب م
بحــث،  از  بخــش  یــک  می کنــم. 
ناظــر بــر هویــت، ماهیــت، تعریــف 
کالم  ذاتــی  کارکردهــای  و  کالم 
اســت کــه از بــدو تکــّون بــا 



152

ــث،  ــر بح ــش دیگ ــت. بخ ــوده اس ــراه ب آن هم
از بُعــد جامعه شناســی علــم کالم اســت. در واقــع 
ایــن بخــش از بحــث، مربــوط بــه نــگاه فرهنگــی 
ــی  ــوم دین ــان عل ــگاه آن در می ــه کالم و جای ب

است.
 از بُعــد اول، مــا چنــد نکتــه را در کالم تشــخیص 
ــا  ــف کالم ب ــت کالم و تعری ــه هوی ــم ک می دهی
آن عجیــن اســت و کارکــرد ذاتــی و اصلــی 
کالم بــوده اســت. یــک نکتــه کــه نکتــه مکــرری 
اســت، بحــث جدلــی بــودن کالم اســت. ســنت 
فلســفی مــا، جدلــی بــودن را یــک نقطــه منفــی 
می بینــد؛ درحالــی کــه اساســًا هویــت کالم، 
ــه  ــی ک ــن کس ــت. اولی ــته اس ــام داش ــه آن قی ب
ــی اســت. او  ــرده اســت فاراب کالم را تعریــف ک
می گویــد کار کالم دفــاع از عقایــد و آرایــی 
و  کــرده  بیــان  دیــن  واضــع  کــه  اســت 
مقابلــه بــا شــبهاتی اســت کــه متوجــه آن 
ــد و  ــف نکردن ــه کالم را تعری ــوند. معتزل می ش
ــد از آن،  ــا بع ــل دارد. ام ــای تعلی ــه ج ــن نکت ای
ابن خلــدون(  تعبیــر  )بــه  متأخــر  کالم  در 
ــره،  ــد و غی ــرح المقاص ــف، ش ــرح مواق و در ش
ــه  ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــی را ب ــد جدل ــه بُع هم
یعنــی  دانســته اند.  زبــان  اصلــی  کارکــرد  و 
مأموریــت و رســالت متکلــم، دفــاع از باورهــای 
ــدل از  ــا ج ــت. ام ــی اس ــای دین ــه و باوره عام
موضــع فلســفی، مبانــی برهانــی نــدارد و متکلــم 
نیــز چنیــن ادعایــی نــدارد. آیــا ایــن یــک نقیصــه 

ــه نظــر مــن نیســت.  اســت؟ ب
همــان طــور کــه مســتحضر هســتید، وقتــی ابــن 
ــتدالل و حجــت را  ــام اس ــد اقس رشــد می خواه
ــد،  ــان کن ــردم بی ــی م ــوژی روان ــه لحــاظ تیپول ب
برهانــی  اســتدالِل  قســمت،  یــک  می گویــد 
و  خــاص  عــده ای  بــه  متعلــق  کــه  اســت 
ــری را  ــرای اینکــه ام ــه ب ــل فلســفه اســت ک اه
ــان  ــد برایش ــد در ص ــد ص ــر بای ــد، آن ام بپذیرن
مســجل شــود، بــه گونــه ای کــه نقیــض آن محــال 
باشــد. امــا یــک طیــف از ذهنیت هــا )کــه بخــش 
ــد(، ذهنیــت جدلــی  وســیعی از مــردم این گونه ان
اســت؛ یعنــی بــا ظــن و درصــدی از اطمینــان کــه 
ــد و  ــر نباش ــب ضعیف ت ــاور رقی ــان از ب باورش
ــه طــور نســبی امــری را  ــر باشــد، ب بلکــه قوی ت
می پذیرنــد. نــگاه دیگــر، نــگاه خطابــی اســت که 

محــل بحــث نیســت. وظیفــه متکلــم ایــن اســت 
کــه از حریــم ایمــان عامــه و بخــش وســیعی از 
مــردم و مؤمنیــن بــا جــدل دفــاع کنــد. در حالــی 
کــه اساســًا فلســفه، جــدل را نقطــه ضعفــی 
ــوف  ــو فیلس ــا ه ــوف بم ــک فیلس ــد. ی می بین

ــد.  ــدل باش ــل ج ــد اه نمی توان
ــد  ــودن و مقی ــن ب ــه دی ــد ب ــر، مقی ــأله دیگ مس
ــرف  ــن ح ــت. ای ــودن اس ــی ب ــوص دین ــه نص ب
عجیبــی نیســت و در تعاریفــی کــه عــرض 
کــردم، از جملــه در تعریــف فارابــی نیــز هســت. 
چنــان کــه عــرض کــردم، رســالت و مأموریــت 
ــن اســت. او  ــه دی ــودن ب ــد ب ــم اساســًا مقی متکل
ایــن پیــش فــرض را دارد کــه از آراء دینــی 
ــه  ــِی جامع ــاز اجتماع ــک نی ــن ی ــد. ای ــاع کن دف
متدیــن یــا جامعــه ایمانــی اســت کــه یــک عالـِـم 
بــا پیــش فرض هــای دینــی اش تــالش کنــد کــه 
ــان  ــل بره ــر قاب ــد؛ اگ ــتدل کن ــی را مس آراء دین
ــه، در  ــاورد و اگــر ن هســتند، برایشــان برهــان بی
ســطوح پائین تــر و متنزل تــری از آنهــا دفــاع 

ــد.  کن
بــه  کالم  کــردم،  عــرض  کــه  همان طــور 
خصــوص در دوره معتزلــی -یعنــی از قــرن دوم 
ــی در  ــم حت ــا می بینی ــا پنجــم- علمــی شــد. م ت
جایــی کــه متکلمیــن مباحــث نظــری و الهیــات 
ــناختی،  ــی جهان ش ــتند، مبان ــم داش ــی األع بالمعن
داشــتند.  انسان شــناختی  و  معرفت شــناختی 
ــاب  ــالک انتخ ــوان م ــه عن ــی ای را ب ــا مبان آنه
خدمــت  در  بتوانــد  بهتــر  کــه  می کردنــد 
دیــن باشــد، متکلــم را در دفــاع از دیــن تواناتــر 
ــدگاری  ــرای مان ــتری ب ــتگی بیش ــد و شایس کن
ــی  ــّزا، یک ــزء الیتج ــم، ج ــد. اتمیس ــته باش داش
ابتــدا  کــه  اســت  جهان شــناختی  مبانــی  از 
ــد  ــد و بع ــاذ کردن ــی آن را اتخ ــن معتزل متکلمی
ــه  ــا توج ــد. ب ــز آن را برگرفتن ــاعره نی از آن، اش
بــه اینکــه اتمیســم، بــه اجســام و اعــراض 
ــیم  ــه ای ترس ــه گون ــان را ب ــد، جه ــل می ش قائ
ــان  ــا، خودش ــا و بق ــت فن ــه می گف ــرد ک می ک
یــک َعَرضــی هســتند کــه خداونــد بایــد دم بــه 
ــم را  ــع عال ــم بدهــد. اتمیســم در واق ــه عال دم ب
ــدا  ــه خ ــق ب ــدا و متعل ــه خ ــزان ب ــق و آوی معل
ــن، از  ــته از متکلیم ــن دس ــرد و ای ــیم می ک ترس
ــد.  ــار کردن لحــاظ موضــع کالمی شــان آن را اختی
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از طــرف دیگــر، همــان  طــور کــه در طــول 
ــده و  ــان عقی ــر متکلم ــم، اگ ــخ کالم می بینی تاری
ــد  ــاب می کردن ــی انتخ ــن مبان ــه ای را در ای نظری
ــت، آن  ــات داش ــی مناف ــات دین ــا احساس ــه ب ک
ــت  ــام می گف ــد. نَّظ ــته می ش ــار گذاش ــه کن نظری
کــه خداونــد نمی توانــد ظلــم کنــد. ایــن نظریــه 
کنــار گذاشــته شــد. زیــرا تعبیــر آن، احساســات 
دینــی را جریحــه دار می کــرد. گاهــی متکلــم بــه 
ــی از  ــاع عقل ــد دف ــه می خواه ــی ک ــوان کس عن
دیــن کنــد، بایــد بــه لــوازم کالم خــود نیــز ملتــزم 
ــخ  ــول تاری ــا در ط ــرد. م ــا را بپذی ــد و آنه باش
ــه  ــوازم ک ــی ل ــًا از بعض ــه بعض ــم ک کالم می بینی
ــی را  ــات دین ــت و احساس ــی داش ــات دین تبع
ــا بعضــی از عقایــد یــا  جریحــه دار می کــرد یــا ب
نصــوص منافــات داشــت، دســت کشــیده شــده 
اســت. مثــل بحــث نفــی حرکــت کــه ابوالهذیــل 
بــه آن قائــل بــود و می گفــت مــا بعــد از مــرگ، 
حرکــت نداریــم. ایــن بحــِث جــدی در فلســفه 
هــم هســت کــه در بهشــت و دوزخ نــه حرکــت 
هســت، و نــه اختیــار. چــون اگــر اختیــار باشــد، 
ــراد  ــه اف ــی ک ــت؛ درحال ــف اس ــرد مکل ــاز ف ب
در قیامــت، دیگــر مکلــف نیســتند. بعدهــا ایــن 
نظریــه کنــار گذاشــته شــد. همــه ایــن مــواردی 
ــی  ــف، منتف ــر تعری ــا ب ــم، در فلســفه بن ــه گفت ک
ــد ایــن قســم دغدغه هــا  هســتند. شــما نمی توانی
را بــه عنــوان یــک فیلســوف لحــاظ کنیــد. بنــا بر 
ــت را دارد و  ــه حقیق ــوف دغدغ ــف، فیلس تعری
نگــران لغــزش اســت، نــه نگــران تبعــات نتیجــه.

ــه  ــث کالم را ب ــت. مباح ــیمی در کالم هس تقس
ــف  ــا لطی ــکالم ی ــق ال ــه دقی ــوا، ب ــاظ محت لح
الــکالم و جلیــل الــکالم )جلــی هــم گفتــه 
دقیــق  گاهــی  می کننــد.  تقســیم  می شــود( 
ــی  ــی و جل ــی غیرالهیات ــات، و مبان ــا طبیعی را ب
ــا در  ــد. ام ــی یکــی می گیرن ــا مباحــث الهیات را ب
تقســیمی دیگــر کــه متکلمیــن انجــام داده انــد، بــه 
ــات  ــا عقلی ــکالم را ب ــق ال ــه دقی ــد ک ــر می آی نظ
یکــی گرفتــه و جلیل الــکالم را آن دســته از 
و  ســمعی  کــه  دانســته اند  کالمــی  مباحــث 
ــا حتــی  نقلــی اســت. در بیــن صفــات الهــی، م
صفــات خبــری هــم داریــم؛ مثــل الرحمــن علــی 
العــرش اســتوی. پــس جلیــل الــکالم راجــع بــه 
ایــن مباحــث و بحث هــای معــاد و خصوصیــات 

بحــث  خاصــه  نبــوت  و  جهنــم  و  بهشــت 
ــه  ــا ســمعی هســتند. البت ــه اینه ــه هم ــد ک می کن
ــی،  ــه کالم ــا آن صبغ ــمعی ب ــای س ــن بحث ه ای
از بحث هــای تفســیری و مباحــث اهــل حدیــث 
و فقــه الحدیــث متفــاوت اســت و ایــن نیازمنــد 
ــفه  ــردازد و فلس ــا بپ ــه آنه ــه ب ــت ک ــی اس صنف

ــود.  ــر ش ــن ام ــل ای ــد متکف نمی توان
امــا مســأله دیگــر، معطوف بــه عمل بودن اســت. 
کالم، معطــوف بــه عمــل و تکلیف محــور اســت. 
تکلیــف، از مباحــث اولیــه و محوری کالم اســت 
فعــل  فقــه،  اســت.  عمــل  بــر  ناظــر  و 
مکلفیــن را بررســی می کنــد. یــک بحــث اصلــی 
متکلــم هــم تکلیــف اســت. هرچنــد کــه متکلــم 
می گویــد تکلیــف عملــی و تکلیــف نظــری 
ــم،  ــی داری ــل قلب ــی و فع ــل عمل ــم و فع داری
ولــی بــه هــر حــال حتــی آن تکلیــف نظــری را 
ــرد و  ــوان یــک فعــل در نظــر می گی ــه عن هــم ب
تکلیف محــور اســت. عــرض کردیــم کــه خــود 
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــالت و تکلیف ــک رس کالم ی

ــد.  ــاس می کن ــم احس عال
می خواهــم ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه 
ــه  ــع ب ــه راج ــا ک ــو آنج ــی، ول ــای کالم بحث ه
عقایــد اســت، معطــوف بــه نتیجــه عملــی اســت. 
ــرد،  ــر می گی ــم در نظ ــه متکل ــعادتی ک ــون س چ
ــه آن  ــرت ب ــان در آخ ــه انس ــت ک ــعادتی اس س
ــواب  ــا ث ــم ی ــت و جهن ــود و بهش ــل می ش نای
ــل  ــاب عم ــزاء و عق ــر ج ــرع ب ــاب، متف و عق
انســان اســت. آنجــا کــه راجــع بــه مبــدأ و معــاد 
ــی  ــعادت عمل ــب و س ــود، آن عواق بحــث می ش
ــاره  ــه اش ــه چنانک ــی ک ــت. درحال ــر اس ــد نظ م
ــعادت  ــان را س ــعادت انس ــوف س ــم، فیلس کردی
ــا  ــان عالم ــرورت االنس ــد: »و صی ــری می دان نظ

ــی«.  ــم العین ــا للعال ــا مضاهی عقلیّ
بــه  راجــع  کتــاب  جلــد  چهــار  اس،  فــان 
ــرن نخســت اســالمی  بحث هــای کالم در ســه ق
نوشــته اســت و کتــاب کالم و جامعــه او در 
حــال ترجمــه اســت و جلــد اول آن زیــر چــاپ 
ــدن اســالمی،  ــوم و تم ــگ و عل اســت. در فرهن
تأکیــد بــر عمــل بــه حــدی اســت کــه فــان اس 
ــر  – ــر نظ ــد ب ــد تأکی ــه می گوی ــن رابط در ای
ــه کالم را  ــت ک ــج اس ــرقین رای ــان مستش در می
ــه در  ــد ک ــد. هرچن ــری می بینن ــم نظ ــک عل ی
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تقســیمات حکمــت نظــری و عملی، کالم بیشــتر 
در نظــر قــرار می گیــرد- یــک اشــتباه و خلطــی 
ــیحیت رخ  ــالم و مس ــه اس ــه از مقایس ــت ک اس
داده اســت. چــون در مســیحیت، ارتدکســی 
ــل  ــت عقیدتی اص ــا راس ــی ی ــی راست کیش یعن
ــی  ــالم، ارتوپراکس ــه در اس ــی ک ــت؛ درحال اس
ــن حــرف  ــی راســت عملی اصــل اســت. ای یعن
کمــی رادیــکال و تنــد اســت و از همیــن جهــت، 
دور از واقــع بــه نظــر می رســد. عقیــده هــم در 
ســعادت انســان دخیــل اســت. می خواهــم ایــن 
را بگویــم کــه کســی از بیــرون بــه ایــن موضــوع 
ــناس اســت و بیشــتر  ــه کالم ش ــد ک ــگاه می کن ن
ــد  ــت می بین ــدم کالم اس ــر آن دوره متق ــر ب ناظ
کــه آن وجــه عملــی کالم خیلــی برجســته 
اســت. درحالــی کــه در حکمــت نظــری و 
ــای عمــل را یــک  فلســفه، حســن و قبــح و مبن
بحــث جدلــی می داننــد و بیشــتر بــر نظــر 

ــد دارند.  تأکی
نکتــه دیگــر، متطــور و متحــول بــودن کالم 
اســت. وقتــی از بــاال نــگاه می کنیــم، کالم 
بــه عنــوان یــک هویــت تاریخــی، هویتــی کامــاًل 
متطــور و متحــول دارد. تطــور کالم هــم از 
لحــاظ موضوعاتــش اســت و هــم از لحــاظ 
ــره،  ــاه کبی روش. در یــک دوره می بینیــد کــه گن
کفــر و ایمــان مســأله آن اســت و در دوره ای 
ــود  ــأله آن می ش ــات مس ــد و صف ــر، توحی دیگ
و بســته بــه شــرایطی کــه جامعــه اســالمی 
آن،  بــا  را  خــود  هــم  کالم  می کنــد،  طــی 
از  کــه  تعریفــی  و  موضوعــات  روش،  در 
بنابرایــن  می دهــد.  تطبیــق  دارد  خــودش 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــه م ــی ک کالم در موضوعات
ــور  ــه ط ــا را ب ــت و آنه ــور اس ــد، متط می ده
ــم  ــد. نمی خواهــم بگوی طبیعــی بازنگــری می کن
ــرا  ــه اســت. زی ــاًل خودآگاهان کــه ایــن امــر کام
ــت  ــا عینی ــت و ب ــن اس ــه عجی ــا جامع کالم ب
جامعــه آمیختــه اســت. جامعــه متطــور و متحول 
اســت و کالم هــم بخشــی زنــده و پویــا از 
پــای  هــم  و  متناســب  کــه  اســت  جامعــه 
ــد  ــث کالم جدی ــد. بح ــت می کن ــه حرک جامع
هــم در اینجــا معنــا پیــدا می کنــد. چــون جامعــه 
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــت و کالم زن ــور اس متط
کالم حتــی در مبانــی، موضوعــات و حتــی روش 

خــود تجدیــد نظــر می کنــد. چــون بایــد در هــر 
ــان، پاســخگوی جامعــه و مســائل آن باشــد.  زم
جدلــی بــودن، یکــی از عوامــل تطور کالم اســت. 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــأله دیگ مس
ــازی می کــرد، نقــش یــک  ــم ب نقشــی کــه متکل
ــه فکــری اســت. در ایــن بحث هــا تفاوتــی  نخب
بیــن روشــنفکر و آکادمیســین قائــل می شــوند بــه 
ایــن نحــو کــه روشــنفکر درگیــر مســائل عینــی 
جامعــه، اصــالح جامعــه، انقــالب در جامعــه و 
دگرگونــی جامعــه اســت. بــه نظــرم شــبیه 
فیلســوف  میــان  می تــوان  را  تفــاوت  ایــن 
و متکلــم در نظــر گرفــت. فیلســوف، یــک 
دغدغــه  فارغ البــال  کــه  اســت  آکادمیســین 
حقیقــت دارد. لــذا می بینیــد کــه مصلحــان 
ــریعتی  ــوم ش ــد. مرح ــی ندارن ــه مثبت ــز نظری نی
ــه  ــن گون ــم ای ــی متکل ــازد. ول ــه فالســفه می ت ب
ــوارج در دوره ای  ــه خ ــم ک ــا می بینی ــت. م نیس
بــا یــک اندیشــه کالمــی و بــا تعریــف خاصــی 
ــال  ــد. انتق ــی می کردن ــان، خشــونت آفرین از ایم
جامعــه از آن خشــونت، بــه مداراگــری و تحمــِل 
دیگــری دقیقــًا توســط متکلمــان صــورت گرفت 
و متکلمــان –چــه مرجئــه، چــه متکلمــان شــیعی 
و چــه معتزلــه- در آن انتقــال دخیــل بودنــد. ایــن 
ــای  ــان هم پ ــه متکلم ــد ک ــان می ده ــه نش نکت

ــوند.  ــول می ش ــه متح جامع
نیازهــای  بــه  ناظــر  مســأله  بــه  متکلمــان 
عینــی بــودن، مقابلــه بــا بدعت هــا، مقابلــه 
ــز  ــا حکومــت نی ــه ب ــات و حتــی مقابل ــا خراف ب
ــد. جــدا از متکلمــان شــیعه، بســیاری  پرداخته ان
از متکلمــان مثــل مرجئی هــا، خــوارج، زیدیــه و 
معتزلــه، موضــع منتقــد حکومــت، بعضــًا موضــع 
انقالبــی، و بعضــًا موضــوع ســکوت و همراهــی 
داشــتند. متکلــم بایــد از یــک موضــع دینــی در 
مــورد مســائل حکومــت و جامعــه، اعتقاداتــی که 
ــه ای  ــای بیگان ــه، باوره ــات، زندق هســت، خراف
ــواه  ــازگار و خ ــواه س ــوند -خ ــه وارد می ش ک
ــم  ــوف ه ــد. فیلس ــر کن ــار نظ ــازگار- اظه ناس
می توانــد جــدا از موضــع فلســفی، موضــع 

ــد.  ــته باش ــود را داش خ
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ــرم  ــه کالم را متص ــم ک ــت متکل ــک خصوصی ی
می کنــد و پــا بــه پــای جامعــه حرکــت می کنــد، 
انفتــاح اســت. متکلــم بــه لحــاظ فرهنگــی، بــه 
روی دیگــری گشــوده اســت. منظــور از دیگری، 
ــه  ــا و مذاهــب دیگــر اســت. البت ــان، نحله ه ادی
نــه بــه ایــن معنــا کــه متکلــم آنهــا را می پذیــرد، 
ــه  ــا چ ــه ت ــد ک ــد ببین ــم می خواه ــه متکل بلک
حــد می توانــد از آنهــا اســتفاده کنــد و آنهــا تــا 
ــه آن  ــا ب ــبهه انگیزند ت ــن ش ــرای دی چــه حــد ب
ــا،  ــه ایــن معن پاســخ بگویــد. بنابرایــن متکلــم ب

ــودگی دارد.  گش
ــا منتقــدان و پرسشــگران،  رویارویــی مســتقیم ب
خصوصیــت دیگــر متکلــم اســت. متکلــم دائــم 
در جامعــه حضــور دارد و پاســخگوی منتقــدان 
اســت. ایــن امــر، ماهیــت متطــور بــودن متکلــم 

ــد.  ــم می زن را رق

بــه  و  می گــذارم  کنــار  را  سیاســت  بحــث 
متکلــم،  می پــردازم.  جامعــه  و  کالم  بحــث 
یــک  عنــوان  بــه  فیلســوف،  خــالف  بــر 
در  شــما  می شــد.  شــناخته  دینــی  عالــم 
اســالمی  عالمــان  کــه  متعــددی  تقســیمات 
ــالمی  ــوم اس ــالمی از عل ــوفان اس ــی فیلس و حت
کالم  امــا  نمی بینیــد؛  را  فلســفه  کرده انــد، 
یکــی از علــوم مهــم اســالمی اســت. چــرا 
کالم  کــه  باشــد  گونــه ای  بــه  وضــع  بایــد 
ــور  ــف، حض ــک صن ــوان ی ــه عن ــم، ب و متکل
جــدی نداشــته باشــد؟ بــه وجــه تبلیغــی و 
متکلــم  آموزش گــری  وجــه  و  دعوت گــری 
ــاجد،  ــفه در مس ــرد. فالس ــه ک ــد توج ــز بای نی
حــوزه درســی و حلقــات درســی نداشــتند! 
ــدارس  ــاجد، در م ــم در مس ــه متکل ــی ک درحال
ــا  ــا، در دارالعلم ه ــی، در دارالتبلیغ ه ــه دین علمی
و در دارالحکمه هــا حلقــات درســی داشــت. 
ــگاه  ــم ن ــی عل ــاظ جامعه شناس ــه لح ــی ب وقت
می کنیــم، می بینیــم کــه اینهــا خســران هایی 
ــا را  ــدن کالم، فرصت ه ــفی ش ــه فلس ــتند ک هس

از کالم گرفتــه اســت. 
ــدل و  ــرای معت ــک عقل گ ــوان ی ــه عن ــم ب متکل
مقیــد بــه نصــوص و بــه ظواهــر دینــی، طبقــه ای 

ــی را در  ــراغ عقل گرای ــت چ ــه می توانس ــود ک ب
ــده  ــی زن ــه دین ــان جامع ــن و در می ــان ُمتِدیِنی می
نــگاه دارد؛ چــون عمومــًا او را بــه عنــوان یــک 
ــی  ــند. ول ــمیت می شناس ــه رس ــی ب ــم دین عال
ــن  ــرعین چنی ــان متش ــان در می ــا عرف ــفه ی فلس
نبــود. مــن نمی گویــم کــه ایــن حــرف درســتی 
ــک  ــواره ی ــروز، هم ــا ام ــدا ت ــا از ابت ــت. ام اس
نــگاه منفــی بــوده مبنــی بــر اینکــه فلســفه ریشــه 
یونانــی دارد. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت. 
نکتــه آخــر، جایــگاه فرهنگــی کالم اســت. 
یــک  دینــی،  علــوم  پیکــره  میــان  در  کالم 
ــدام واری  ــگاه سیســتماتیک و ارگانیــک و ان جای
دارد؛ درحالــی کــه فلســفه ایــن جایــگاه را 
ــه  ــا غلطــی ایــن گفت ــه درســتی ی ــدارد. مــن ب ن
کار نــدارم و واقعیــت قضیــه را عــرض می کنــم. 
ــوم دینــی دارد  ــان عل جایگاهــی کــه کالم در می
ایــن اســت کــه مبانــی کالمــی در مبانــی فقــه، در 
ــیر،  ــث و در تفس ــی، در حدی ــای اصول بحث ه
دخیل انــد. یــک مفســر، پیشــاپیش مبانــی کالمــی 

دارد. 
ــم.  ــرض می کن ــه ع ــه فق ــع ب ــه ای را راج نکت
ــی  ــم مبان ــد متکل ــی در المســتصفی می گوی غزال
فقــه را تعمیــم می کنــد. نــگاه بــه خــدا در فقــه به 
عنــوان مــوال و بــه عنــوان مکلِّف و شــارع اســت 
و انســان، عبــد اســت. حــال از شــما می پرســم 
کــه در کجــای فلســفه در مــورد مکلِّــف بــودن و 
شــارع بــودن خداونــد بحــث شــده اســت؟ ایــن 
متکلــم اســت کــه بحــث می کنــد خــدا مکلِّــف، 
ــی  ــع مبان ــت. در واق ــارع اس ــده و ش تکلیف کنن
ــد.  ــه او می ده ــازه را ب ــن اج ــم ای ــک متکل ی
کتــاب معتمــد ابوالحســین بصــری )کــه االن هــم 
عبدالجبــار  او،  از  قبــل  و  اســت(  موجــود 
ــه کالم  ــان ک ــه، در آن زم ــول فق ــد در اص عم
ــته شــدند.  ــود، نوش ــده ب ــت داشــت و زن حیوی
ــادی  ــا حــد زی ــاب المســتصفی را ت ــی، کت غزال
ــاب  ــا کت ــر اســاس معتمــد نوشــته اســت. آنه ب
اصولــی، فقهــی و مبانــی حدیثــی داشــتند و ایــن 
تنگاتنگــی کالم بــا ســایر علــوم دینــی را نشــان 
می دهــد. اگــر مــا کالم را کامــاًل فلســفی کنیــم، 
فرصــت داد و ســتد و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســایر 
علــوم را از آن گرفته ایــم. از حوصلــه ای کــه بــه 
خــرج دادیــد، خیلــی ممنونــم. والســالم علیکــم. 



156

متشــکرم.  خیلــی  ثانــی:  یوســف  دکتــر 
ســخنرانی بســیار خــوب و پــر نکتــه ای بــود در 
ــود  ــو موج ــالف ج ــر خ ــم کالم؛ ب ــاع از عل دف
کــه  ایــران  در  اســالمی  علــوم  جامعــه  در 
همــه مســحور فلســفه و بحث هــای عقلــی 
شــده ایم. و خیلــی خوشــحالیم کــه کالم در 
دامــن فلســفه آمــده و هویــت خــود را از دســت 
داده و چیــزی از آن باقــی نمانــده اســت. اینهــا 
ــه  ــوم نیســت ک ــرا معل ــود. زی ــکات مهمــی ب ن

ادغــام کالم در فلســفه کــه باعــث از بیــن رفتــن 
هویــت مســتقل کالم شــد، حادثــه خوبــی 
بــوده یــا خیــر. کاش آقــای دکتــر زودتــر 
ایــراد  اول  در  ســخنرانی  ایــن  و  می آمدنــد 
ــخنرانان  ــن س ــری بی ــث بهت ــه بح ــد ک می ش
بعــدی کــه ممکــن بــود موضــع دیگری داشــتند 

ــرد.  دربگی
حضــار: مــا راجــع بــه کالم صحبــت می کنیــم، 
ــرا  ــت؟ چ ــکیده اس ــه کالم خش ــرا برک ــا چ ام
کالم بــه معتزلــه و مرجئــه و غیــره محــدود شــده 
ــاب  ــن کت ــرد؟ ای ــدا نک ــه پی ــرا ادام ــت؟ چ اس
خســته کننــده اســت و حــرف نــو نــدارد و 
ــه  ــراری ک ــای تک ــری از حرف ه ــک س ــه ی ب
سربســته هســتند محــدود اســت. ایــن کتــاب در 

ــدارد.  ــو ن ــی ن حــوزه اســالمی، حرف
دکتــر یوســف ثانــی: فکــر می کنــم کــه آقــای 
ــما را  ــخ ش ــان، پاس ــن صحبت هایش ــر ضم دکت

داده انــد. 
ــال 672  ــی س ــه متوف ــنگی: خواج ــر هوش دکت
ــم، وقتــی الهیــات باالمعنــی  اســت. از قــرن هفت
فلســفی  کالم  می شــود،  فلســفی  األعــم 
ــردم،  ــرض ک ــه ع ــور ک ــه همان ط ــود. البت می ش
کالم بــه طــور کامــل هــم فلســفی نشــد. فلســفی 
دانســتن کالم، فقــط در خواجــه -کــه شــیعه 
اســت- نیســت. شــما در شــرح المواقــف و 
شــرح المقاصــد نیــز همیــن داســتان را می بینیــد. 

ایجــی، تفتازانــی و جرجانــی همــه اشــعری 
هســتند. امــا در عیــن حــال، کالم را فلســفی در 

ــد. ــر می گیرن نظ
در مــورد درجــا زدن جریــان کالم کــه شــما 
فرمودیــد، بایــد گفــت کــه او درجــا نــزده اســت، 
ــه در  ــوم خواج ــم. مرح ــا زده ای ــا درج ــه م بلک
زمــان خــودش مســائل را جــواب داده اســت. بــه 
ــفی،  ــان فلس ــن جری ــار ای ــد در کن ــرم می آی نظ
ــیع-  ــه تش ــنن و چ ــه تس ــالم -چ ــان اس در جه
ــه  ــه ب ــت ک ــه نیس ــه اینگون ــم ک ــی داری جریان
از  هــم  کننــد.  نــگاه  فلســفی  صرفــًا  کالم، 
آن اســتفاده می کننــد و هــم از مبانــی دیگــر. 
امــا اینهــا افــراد متفنــن هســتند؛ یعنــی در درجــه 
ــه هســتند، مثــل آیــت اهلل ســبحانی کــه  اول فقی
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مرجــع تقلیــد اســت و در عیــن 
حــال، دغدغــه کالمــی هــم دارد. یــا 
مثــل آیــت اهلل مــکارم، و بــه نظــر من 
اســتاد  اینهــا،  همــه  از  قوی تــر 
ــا حــد  مطهــری اســت کــه ایشــان ت
زیــادی ممحــض بودنــد. ایــن در 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــیعه اس ــان ش جه
ــیعه،  ــون ش ــت. چ ــر اس ــد بهت می آی
آن میــراث فلســفی و عقلــی را دارد. 
ولــی مباحــث و اشــکاالت در آن 
ســطح فلســفی باقــی ماندنــد و فــرد 

ــز ممحــض نیســت.  نی
ــد کــه  ــاه اشــاره کردن اســتاد یزدان پن
خواجــه بــه فالســفه یــک شــهریه ای 
ــود. در یــک دوره،  اختصــاص داده ب
حمایــت  متکلمیــن  از  حکومــت 
ــرری  ــان مق ــون برایش ــرد، مأم می ک
ــواص از  ــی خ ــود و بعض ــته ب گذاش
آنهــا حمایــت می کردنــد. وقتــی 
باشــد،  داشــته  وجــود  صنــف 
بایــد حامــی نیــز داشــته باشــد. 
االن آن صنــف و حامــی نیســت. 
فــردی فقیــه، مفســر و فیلســوف 
ــاس  ــر اس ــت ب ــار اس ــت و ناچ اس
دغدغه هــای شــخصی اش، یــک آراء 
کالمــی را هــم پاســخ بدهــد. بــه نظر 
می آیــد ایــن داســتان در اهــل تســنن 
هــم اتفــاق افتــاده اســت. مــا متکلــم 
دوره  در  تنهــا  نداریــم.  ممحــض 
متأخــر -کــه بعضی هــا می گوینــد 
ــر  ــازی فک ــاب بازس ــال و کت از اقب
ــال شــروع شــده  ــی و ســید جم دین
اســت- همــه منتظرنــد کــه یــک کالم 
کــه از آن بــه کالم جدیــد تعبیــر 
تعبیــر  دو  کنــد.  ظهــور  می شــود 
یکــی  هســت.  جدیــد  کالم  از 
ــی  ــت، یعن ــد اس ــان کالم تجری هم
در مبانــی و روش بــه مســائل جدیــد 
ــر  ــی دیگ ــک تلق ــد؛ و ی ــخ ده پاس
ــور و  ــت متط ــا هوی ــب ب ــه متناس ک
متصــرم کالم اســت ایــن اســت کــه 
یــک ســنتی شــروع شــود کــه حتــی 

ــد.  ــر کن ــد نظ ــم تجدی در روش ه
ــد بحــث حقــوق  یعنــی شــاید نتوان
ــی  ــا مبان ــر را ب ــوق بش ــا حق زن ی
فلســفی پاســخ دهــد. هرچنــد آیــت 
فلســفی  موضــع  از  جــوادی  اهلل 
از  امــا  داده انــد،  جــواب  آن  بــه 
بــه  بایــد  نیــز  حقوقــی  موضــع 
نظــر  بــه  شــود.  داده  پاســخ  آن 
ــه  ــم ک ــویی بروی ــه س ــد ب ــن بای م
ــده  کالم تخصصــی شــود و یــک ع
ــر  ــد نظ ــوند و از تجدی ممحــض ش
و  موضوعــات  مبانــی،  روش،  در 
حتــی اولویت هــا ابایــی نداشــته 

ــند.  باش
حضــار: شــما می فرماییــد کــه کالم 
ــفه  ــا فلس ــالح دارد. ام ــه اص دغدغ

چنیــن دغدغــه ای را نــدارد.  
ــل  ــه دلی ــنگی: کالم ب ــر هوش دکت
ماهیتــش، یــک هویــت پویــا، چابک 
نمی توانــد  و  دارد  ســبک بال  و 
ــل  ــه اه ــی ک ــه آن مبان ــود را ب خ
فــرا  برهانــی،  می گوینــد  فلســفه 
ــد  ــت مقی ــی اس ــرا مکان ــی و ف زمان
کنــد و فقــط بــا آن مبانــی کار کنــد. 
آن مبانــی در دفــاع از خــدا و اثبــات 
واجــب همیشــه بــه کار می آینــد. اما 
ــط  ــر از فق ــی فرات ــن خیل بحــث دی
اثبــات خــدا اســت. در حــال حاضــر 
اثبــات خــدا و وجــود خــدا چقــدر 
دغدغــه بشــریت اســت؟ مــن آماری 
را جدیــداً دیــده ام کــه نمی دانــم تــا 
ــه  ــت. گفت ــر اس ــدازه معتب ــه ان چ
ــدود 42% از  ــه ح ــت ک ــده اس ش
ــدود  ــی و ح ــور کل ــه ط ــدان ب ملح
ــه  ــورت روزان ــه ص ــا ب 22% از آنه
آنهــا  از  عــده ای  می کننــد.  دعــا 
گفتــه بودنــد فقــط در موقعیت هــای 
در  یــا  و  مخاطره آمیــز  خطیــر، 
تنهایــی دعــا می کننــد. یعنــی آن 
کســی هــم کــه بــه صراحــت منکــر 
ــون ضمیــرش  اســت، در عمــق مکن
چنیــن بــاوری دارد. از آنهــا پرســیده 
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شــد کــه دعــا کــردن تــا چــه انــدازه معقــول 
ــد و  ــواب می ده ــن کار ج ــد ای ــت؟ گفتن اس

ــرم.  ــش می گی ــردن، آرام ــا ک ــا دع ــن ب م
ــنیده ام  ــود ش ــه ب ــی: گفت ــف ثان ــر یوس دکت
ایــن کار بــرای کســانی کــه معتقــد نیســتند هم 

ــد.  ــواب می ده ج
ــه کالم،  ــه وظیف ــد ک ــما فرمودی ــار: ش حض
ــه  ــه ب ــن اســت. االن ســؤاالتی ک ــاع از دی دف
فلســفه  بــا  مخلــوط  می شــود  وارد  دیــن 
ــفی  ــک فلس ــث هرمنتوتی ــی بح ــت. یعن اس
را مطــرح می کننــد. کالم اینجــا کاربــردی 

ــدارد.  ن
ــًا  ــفه لزوم ــور از فلس ــنگی: منظ ــر هوش دکت
ــفه  ــا فلس ــه ب ــت. البت ــدرا نیس ــفه مالص فلس
ــوان  ــی می ت ــک مبنای ــا ی ــم ب ــدرا ه مالص

متألهیــن  مگــر  داد.  پاســخ  آن  بــه 
ــم  ــا متکل ــد؟ آنه ــه کار کردن ــی چ غرب
امــروزی هســتند. تیلیــش یــا بولتمــان با 
ــتی  ــری و اگزیستانسیالیس ــی هایدگ مبان
از دیــن دفــاع می کننــد. مــا آن دفــاع را 
ــما  ــه ش ــردم ک ــرض ک ــم. ع نمی پذیری
بعضــی از شــبهات فلســفی را بــا مبنــای 

ــه نظــر مــن االن  ــد. ب فلســفی پاســخ می دهی
ــه  ــث نظری ــبهات، بح ــن ش ــی از مهم تری یک
ــت.  ــل اس ــی تکام ــی و اجتماع ــاد فرهنگ ابع
حتــی آن بحــث فیزیولــوژی کــه برهــان 
ــاد  ــم االن زی ــرد ه ــؤال می ب ــر س ــم را زی نظ
ــی  ــی- فرهنگ ــاد اجتماع ــت. ابع ــرح نیس مط
کــه اخــالق، دیــن و هنــر را می خواهــد 
و  اصلــح  بقــای  تکاملــی،  نظریــه  بــا 
انطبــاق بــا محیــط توضیــح دهــد. االن عمومــًا 
اشــکاالت از ناحیــه علــوم انســانی مثــل 
مطــرح  روان شناســی  و  جامعه شناســی 
نیــز  اشــکاالت  ایــن  پاســخ  می شــوند. 
ــًا  ــد و لزوم ــان باش ــنخ خودش ــد از س بای
ــی آنجــا  ــد فلســفی باشــد. ول نمی توان
کــه اشــکاالت، ماهیــت فلســفی 
از  بایــد  متکلــم  قطعــًا  دارد، 
اســتفاده  فلســفی  مبانــی 

ــد.  کن

می کنــم  فکــر  اعوانــی:  دکتــر  خانــم 
ــث  ــک مبح ــه کالم ی ــت ک ــن اس ــکل ای مش
مختــص بــه همــان جامعــه، همــان فرهنــگ، 
همــان عقیــده و همــان دیــن اســت. مــا 
ــفه  ــا فلس ــی را ب ــث کالم ــم مباح می خواهی
غــرب جــواب بدهیــم. یعنــی از یــک جهــت، 
فلســفه بــه طــرف فلســفه غربــی رفتــه اســت 
و از ســوی دیگــر، فلســفه اســالمی بــه رشــد 
مباحــث کالمــی امــروز نرســیده اســت. 
بنابرایــن از فلســفه غربــی بــرای کالم پاســخ 
تهیــه می کنیــم کــه موجــب خلطــی می شــود 

کــه مخــرب اســت. 
ــتفاده  ــی اس ــی از مبان ــنگی: یعن ــر هوش دکت
ــا ناهم خــوان  می کنیــم کــه شــاید معــارض ی
باشــند. کالم بایــد از دل جامعــه و ســنت 
بجوشــد. فلســفه نیــز بایــد از دل ســنت 
بجوشــد. چیــز جدیــدی کــه منتظــر آن 
هســتیم، نمی توانــد وارداتــی باشــد. 
ــد.  ــد خوان ــب را بای ــه مطال ــه هم البت
ــی،  ــا فاراب همــان  طــور کــه ابن ســینا ی
افالطــون را خواندنــد، متکلمیــن مــا هم 
ــد  ــان گرفتن ــفه یون ــم را از فالس اتمیس
ــا  ــن م ــد. بنابرای ــازی کردن ــی س و آن را بوم
ــفه  ــا فلس ــم. ام ــاب را ببندی ــم آن ب نمی توانی
بایــد از درون بجوشــد. یعنی ارتبــاط ارگانیک 
و انــدام وار بــا ســایر علــوم بایــد حفــظ شــود. 
ــد  ــای جدی ــا روش ه ــا ب ــی م در روش شناس
ــرآن  ــث و ق ــالمی، حدی ــوم اس ــاًل در عل مث
روش هــا  ایــن  گاهــی  می شــویم.  آشــنا 
یــک ســری مبانــی دارنــد کــه ممکــن اســت 
بــا وحــی ناســازگار باشــد. حــال آنکــه مــا در 
ــم!  ــتفاده می کنی ــا اس ــا از آنه ــاخ و برگ ه ش
آنجــا کــه علــم، کالم و تفکــر زنــده باشــد و 
ایــن رشــد و تحــول انــدام وار رخ بدهــد، این 

مشــکالت پیــش نخواهــد آمــد.
دکتــر یوســف ثانــی: خیلــی ممنــون 

ــه  ــما ک ــنگی و ش ــر هوش ــای دکت از آق
مســتمع ایــن جلســه بودیــد. والســالم 

ــم. علیک
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مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

گروه ادیان و عرفان
بررسی برخی آموزه های موالنا در عالم مدرن                                                                   دکتر شهرام پازوکی
علم الهی در ساحت عرفان و حکمت متعالیه                                                        دکتر سیداحمد غفاری قره باغ

گروه حکمت هنر دینی
 کتاب »انسان و صیرورت او بنا بر ودانته«                                                                                                  دکتر بابک عالیخانی

گروه فلسفه اسالمی
رســالة »الصالة« ابن ســینا                                                                 دکتر ســید حســین موســویان
طبیعت شناسی در مکتب ابن سینا                                                             دکتر محمدجواد اسماعیلی
بررسی تحلیلی رساله الحروف فارابی                                                              دکتر فاطمه شهیدی
بررسی نظریة صدور از دیدگاه فارابی و تأثیر فالسفه نوافالطونی بر آن                                    دکتر لیال کیان خواه

گروه فلسفه علوم انسانس اسالمی
تبیین سوبژکتیویســم در فلســفه مدرن و تأثیر آن بر تجربه دینی                              دکتر مهدی عبدالهی
ارادۀ آزاد و کارکردهای آن در علوم انسانی                                                       دکتر محمد حسین زاده
رابطه ایمان و تصدیق مدلل از منظر عقل و متون دینی                                                        دکتر عبداهلل محمدی

گروه فلسفه غرب
مناسبات دین و اخالق در عقل گرایان                                                               دکتر شهین اعوانی
در آمــدی بــر پدیدارشناســی هوســرل                                                              دکتــر بهمــن پازوکــی
 مبانــی اخالقــی فعالیــت  دانشــگاهی: رویکــردی فضیلت گرایانــه              دکتــر امیــر حســین خداپرســت
انسان شناسی فلسفی در ساحت فلسفه  ماکس شلر                                                            دکتر غالمرضا نظریان

گروه کالم
»برهان وجودی در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی«                                                                           دکتر علی افضلی
حدوث زمانی جهان از دیدگاه فیزیک                                                                                دکتر میثم توکلی بینا
سبک زندگی اسالمی؛ چالش ها و راه کارها                                                                          دکتر اسماعیل علی خانی
تأثیر ارزش بر علوم انسانی و چالش های معرفت شناختی آن                                   دکتر غالمحسین جوادپور

گروه مطالعات علم
تاریخ فلسفة علِم قرن هفدهم                                                                    دکتر امیراحسان کرباسی زاده
بررسی آثار »نوام چامسکی«                                                                               دکتر شاپور اعتماد
تبیین تکاملی اخالق                                                                              دکتر حســن میانداری 
فلسفة استنباط علّی                                                                                 دکتر مهدی عاشوری

گروه منطق
منطق های پیش جدولی در منطق ربط                                                                   دکتر اسداهلل فالحی
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استاد عبدالحسین خسروپناه
 رئیس موسسه

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. إِنـَّـا أَْعَطیْنـَـاَك الَْکْوثـَـَر.  َفَصــِلّ لَِربـِّـَک َوانَْحــْر. إَِنّ َشــانِئََک ُهــَو اْلَبْتـَـُر. 
ــه پژوهــش انجــام  ــه در هفت ــن برنام ــود ای ــرار ب ــم. ق ــزز تشــکر می کن ــتادان مع از حضــور اس
شــود کــه بنــا بــه دالیلــی بــه تأخیــر افتــاد. قــرار بــر ایــن اســت کــه اعضــای محتــرم هیــأت 
علمــی در مــورد طــرح پژوهشــی خــود، گزارشــی ارائــه کننــد. هــدف از ایــن نشســت، صرفــًا 
ــه و بحــث  ــر مباحث ــرار ب ــوای ایــن پژوهش هاســت. یعنــی ق یــک اطالع رســانی نســبی از محت
و نقــد و نظــر نیســت. اگــر هــر یــک از دوســتان مطلبــی داشــتند می تواننــد در انتهــای جلســه 

آن را مطــرح کننــد.



163

بررسی برخی آموزه های موالنا 
در عالم مدرن

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــال،  ــرای امس ــده ب ــی بن ــف پژوهش ــرح موظ  ط
عالــم  در  موالنــا  آموزه هــای  برخــی  بررســی 
مــدرن اســت. شــروح چنــدی بــر مثنــوی وجــود 
ــرح های  ــه ش ــی، چ ــرح های عرفان ــه ش دارد، چ
ــی اســت.  ــرح های ادب ــًا ش ــه عمدت ــی ک غیرعرفان
ــه  ــتر جنب ــم بیش ــی ه ــرح های عرفان ــی در ش حت
ادبــی غلبــه دارد. تنهــا شــرحی کــه می تــوان 
ــرح  ــت ش ــی اس ــًا عرفان ــفی و بعض ــت فلس گف
ــم  ــه آن ه ــت ک ــبزواری اس ــادی س ــاج ماله ح

شــرح مثنــوی نیســت، مثنــوی بنــا برروایــت 
فلســفی حــاج مالهــادی ســبزواری اســت؛ یعنــی 
مســتندات و شــواهدی اســت کــه حاجــی در 
تأییــد کالم خــودش از مثنــوی آورده اســت و لــذا 

شــرح محســوب نمی شــود. 
ــش  ــم در کار موظــف خوی ــده ه ــرار نیســت بن ق
مثنــوی را شــرح کنــم، بلکــه قــرار اســت بعضــی 
ــه در  ــا را ک ــوی موالن ــم از مثن ــات مه از موضوع
ــش  شــده اند،  ــدرن دچــار تعــارض و چال ــم م عال
ــه  ــچ وج ــه هی ــن، ب ــت م ــم. بدین جه ــرح کن مط

استاد شهرام پازوکی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه ادیان و عرفان
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دیگــر  شــرح های  بــر  شــرحی  نمی خواهــم 
مثنــوی اضافــه کنــم، بلکــه می خواهــم وارد تفکــر 
در ضمــن  فروزان فــر  مرحــوم  موالنــا شــوم. 
مقالــه ای نوشــته بودنــد کــه مــا دربــارۀ مثنــوی بــه 
ــم،  ــی خیلــی ســخن گفته ای ــن ادب ــوان یــک مت عن
ــر  ــی وارد تفک ــه کس ــده ک ــش آم ــر پی ــی کمت ول
ــن  ــگاه ای ــود و جای ــوی ش ــا در مثن ــود موالن خ
تفکــر را پیــدا کنــد. در میــان آثــار معاصــران، تنهــا 
کتابــی را کــه می تــوان از ایــن حیــث قابل اهمیــت 
دانســت کتــاب مرحــوم همایــی اســت کــه در دو 
جلــد تحــت عنــوان مولوی نامــه بــه صورت هــای 
مختلــف چــاپ شــده اســت و شــاید بهترین شــرح 
فکــری موالناســت و شــاید بتــوان گفــت یک ســر 
و گــردن از کار مرحــوم فروزان فــر و بقیــه شــروح 
موجــود باالتــر اســت. چــون اســتاد همایــی نوعــی 
ــا موالنــا  همدمــی، هم دلــی، یــا الاقــل هم زبانــی ب

داشــت. 

ــا  ــأله ی ــد مس ــه چن ــود ب ــف خ ــن در کار موظ م
ــن  ــی از ای ــت. یک ــم پرداخ ــی خواه ــوزه اصل آم
ــوی  ــا در مثن ــم، مســأله ســنت اســت. موالن مفاهی
ســنت را برخــالف آنچــه کــه غالبــًا مرســوم 
اســت تعریــف می کنــد. گاهــی اوقــات معتزلــه را 
مســخره می کنــد و می گویــد اینهــا ســنّی نیســتند. 
ــد  ــف می کن ــان تعری ــنت را چن ــات س ــی اوق گاه

ــی اوســت.  ــه تفکــر عرفان کــه تعریــف او ناظــر ب
ــد: ــی می گوی ــاًل در جای مث

سخره ی حس اند اهل اعتزال
خویش را سنّی نمایند از ضالل

ــی  ــت ول ــنّی اس ــه س ــد ک ــود می کن ــی وانم معتزل
ــن قبیــل  ــه ای در حقیقــت ســنّی نیســت. برخــی ب
ــد  ــه او می گوی ــد ک ــتناد می کنن ــا اس ــعار موالن اش
مــن ســنّی هســتم.  امــا اینجــا اصــاًل بحــث شــیعه 
ــنّی« در  ــور او از »س ــت. منظ ــرح نیس ــنّی مط و س
ــاال  ــت. ح ــوی« اس ــنت نب ــت از س ــا »تبعی اینج
معتزلــه چــه ربطــی بــه تبعیــت از ســنت نبــی دارد؟ 
ــری و  ــال ظاه ــت در اعم ــت، تبعی ــور او تبعی منظ
ــا از  ــد آنه ــد بگوی ــه می خواه ــت، بلک ــه نیس فق
ــی  ــأله مهم ــن مس ــتند. ای ــنّی نیس ــر س ــر تفک نظ
ــول  ــر و اص ــر تفک ــی از نظ ــه کس ــه چ ــت ک اس
ــت.  ــنّی نیس ــی س ــه کس ــت و چ ــنّی اس ــن س دی
ــه معنــای خــاِص تابــع  در واقــع ســنّی بــودن را ب
ــنت  ــد س ــر دارد. نمی خواه ــورد نظ ــی م ــر نب تفک
ــات  ــن ابی ــا در ای ــد، منته ــد کن ــریعت را نق در ش
ــوع را در  ــن موض ــن ای ــت. م ــن اس ــورش ای منظ
فصلــی از ایــن تحقیــق توضیــح داده ام و بعــد 
می پــردازم بــه اینکــه مــا ســنت را در عالــم مــدرن 
ــوم  ــن مفه ــه ای ــم و اینک ــف می کنی ــه تعری چگون
ســنت -چــه از جانــب ســنت مدارها و چــه از 
ــم  ــی در عال ــب مخالفان شــان- چــه چالش های جان

ــدرن دارد. م
مســألة دیگــر مفهــوم علــم اســت. موالنــا از جانب 
ــه علم ســتیزی مشــهور شــده اســت.  ــش ب مخالفان
ــی از  ــب یک ــم از جان ــی ه ــالب کتاب ــل از انق قب
آقایــان مراجــع چــاپ شــده بــود کــه عمــدۀ حرف 
ــت؛  ــتیز اس ــا علم س ــه موالن ــود ک ــن ب ــان ای ایش
ــی  ــا  Science)یعن ــت. موالن ــور نیس ــی اینط ول
علــوم جزئــی( و Knowledge )یعنــی معرفــت( 
ــه تنهــا هیچ کــدام  ــد. او ن را از هــم تفکیــک می کن
ــی  ــأ اله ــه منش ــد، بلک ــکار نمی کن ــوم را ان از عل

ــد: ــت و می گوی ــل اس ــا قائ ــرای آنه ب
جمله ِحرفت  ها یقین از وحی بود
 اول او لیک عقل آن را می فزود

ــوم  ــامل عل ــم ش ــا ه ــای م ــرف قدم ــه در ع حرف
ــد  ــت کنی ــر دق ــا. اگ ــون و هنره ــم فن ــت و ه اس
ــه  در رســالة صناعیــه میرفندرســکی نیــز، حرفــه ب
معنــای علــوم و فنــون و بــه معنایــی عام تــر همــة 

ــر  ــرحی ب ــم ش ــه نمی خواه ــچ وج ــه هی ــن، ب م
شــرح های دیگــر مثنــوی اضافــه کنــم، بلکــه 
می خواهــم وارد تفکــر موالنــا شــوم. مرحــوم 
ــد کــه  ــه ای نوشــته بودن ــر در ضمــن مقال فروزان ف
ــی  ــن ادب ــک مت ــوان ی ــه عن ــوی ب ــارۀ مثن ــا درب م
ــده  ــر پیــش آم ــی کمت ــم، ول ــی ســخن گفته ای خیل
ــوی  ــا در مثن ــود موالن ــر خ ــی وارد تفک ــه کس ک

ــد ــدا کن ــر را پی ــن تفک ــگاه ای ــود و جای ش



165

پیشــه ها اســت. ایــن کلمــه معنــای عامــی داشــت. 
ســپس موالنــا مثــال می زنــد کــه قابیــل نتوانســت 
علــم کنــدن گــور را بفهمــد، مگــر اینکــه بــا وحــی 
الهــی بــه او گفتــه شــد چطــور بایــد گــور بکنــد؛ 
یعنــی حتــی ایــن دانــش هــم بنــا بــه وحــی بــود. 

کندن گوری که کمتر پیشه بود
کی ز فکر و حیلت و اندیشه بود

ــا علــوم را انــکار نمی کنــد، بلکــه اینکــه مــا  موالن
ــوم  ــازل عل ــت را در حــد ن ــی و معرف ــم حقیق عل
جزئــی پاییــن بیاوریــم و منحصــر بــه آنهــا کنیــم، 
ــا  ــت ادع ــب بی جه ــد طبی ــد. می گوی ــکار می کن ان
می کنــد کــه بــه آن معرفــت مــورد نظــر او رســیده. 
ــد  ــا نگوی ــتم، ام ــب هس ــن طبی ــد م ــد بگوی او بای
مــن علــم بــه آن معنــا را دارم. اینجــا مــن وارد ایــن 
قضیــه می شــوم کــه علــم مــد نظــر او چیســت؟ و 

تکلیــف موالنــا بــا علــوم جدیــد چیســت؟
ــه  ــه ب ــوی ک ــم مثن ــم مه ــر از مفاهی ــی دیگ یک
ــت.  ــوزۀ ارادت اس ــده، آم ــأله درآم ــورت مس ص
مهم تریــن شــاخصه یــا صفــت ممیــزه خــود 
موالنــا، ارادت او بــه شــمس تبریــزی اســت. 
بیشــترین سوء تفســیر در مــورد مســأله ارادت 
از جانــب غربی هــا در عالــم مــدرن صــورت 
ــه  ــاره اینک ــیاری درب ــاالت بس ــت. مق ــه اس گرفت
هم جنس گرایانــه  رابطــة  یــک  ارادت،  رابطــة 
ــه شــمس  اســت، وجــود دارد و ارادت خــود او ب
تبریــزی، نهایتــًا چیــزی بیــش از ایــن نیســت. در 
حالــی کــه موالنــا مســأله ارادت را عمــق دینــداری 
عرفانــی می دانــد. مســأله ای کــه مــن وارد آن 
شــدم ایــن اســت کــه موالنــا در مثنــوی ارادت را 
بــه چــه معنــا می دانــد؟ ارادت موالنــا بــه شــمس 
ــأله ارادت در  ــای مس ــه اســت؟، و چالش ه چگون
ــه  ــی و چ ــر درون دین ــه از منظ ــدرن چ ــم م عال
از منظــر بــرون دینــی چــه هســتند؟ االن یکــی از 
مشــکالتی کــه در خــود دیــن بــر ســر آن بحــث 
بســیار می شــود ایــن اســت کــه برخــی ارادت را 
ــاًل از  ــا ارادت اص ــد. ام ــتباه می کنن ــد اش ــا تقلی ب
ســنخ تقلیــد نیســت؛ تقلیــد یعنــی رجــوع کســی 
کــه در علــم فقــه اطالعــی نــدارد و جاهــل اســت 
ــا  ــم. ام ــن عل ــص ای ــر و متخص ــب نظ ــه صاح ب
در ارادت اصــاًل مــا چنیــن چیــزی نداریــم. یعنــی 
ــا  ــد ب ــد و مقل ــه تقلی ــد، رابط ــراد و مری ــه م رابط
مرجــع تقلیــد نیســت. اصــاًل ممکــن اســت مــراد 

ــی – ــچ علم بی ســواد باشــد، و متخصــص در هی
ــه- نباشــد.  ــه خصــوص فق ب

امــا از مســائلی کــه در مــورد ارادت مطــرح و ایراد 
ــه ممکــن  ــه می شــود ایــن اســت کــه چگون گرفت
اســت کســی عقــل خــود را آن قــدر ناقــص بدانــد 
ــل  ــل او را کام ــه عق ــود ک ــی ش ــلیم کس ــه تس ک
ــت.  ــان اس ــه انس ــت ب ــن کار اهان ــد و ای می دان
ــل  ــن و دالی ــأله ارادت را در دی ــی مس ــن مبان م
ــه ام  ــر آن شــرح داده ام و گفت ــان ب ــای مخالف نقده
کــه از منظــر موالنــا اینگونــه اســت؛ یعنــی مجادلــه 
نکــرده ام، فقــط گفتــه ام کــه موالنــا در مقابــل ایــن 
ــد.  ــن می گوی ــد و چنی ــن می اندیش ــا چنی چالش ه
مســأله دیگــر، مســ ألة هنــر و زیبایــی اســت. 
شــاید مثنــوی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
منابــع مــا در مــورد درك مفهــوم زیبایــی از منظــر 
ــا وقتــی  حکمــت و عرفــان اســالمی باشــد. موالن
راجــع بــه زیبایــی ســخن می گویــد مطالــب 
مــدرن  زیبایی شناســی  بــه  ربطــی  هیــچ  او 
ــا  ــه آن aesthetics ی ــا ب ــه م ــزی ک ــدارد. چی ن
ــه درك  ــی ب ــم اصــاًل ربط ــی می گویی زیبایی شناس
ــی را  ــا زیبای ــدارد. موالن ــزد او ن ــی ن مفهــوم زیبای
ــه  ــد ک ــی می دان ــک و متافیزیک ــری اونتولوژی ام
ــه عنــوان ســوژه ربــط  ــه ذهــن انســانی ب اصــاًل ب
نــدارد و مبانــی کامــاًل متفاوتــی دارد، چنان کــه در 
ــم  ــر مه ــت. تعبی ــور اس ــم همین ط ــر ه ــورد هن م
»هنــر بی هنــری« در مثنــوی حاکــی از ایــن اســت 

ــر دارد.  ــی از هن ــی خاص ــه تلق ک
آخریــن نکتــه ای کــه فعــاًل درنظــر دارم آن را 
ــل  ــگ و در مقاب ــاد و جن ــم، مســأله جه طــرح کن
ــا  ــه موالن ــیری ک ــت. تفس ــالم اس ــح و س آن صل
از از ایــن مســأله می کنــد - بــه خصــوص در 
ــدو  ــتان خ ــان داس ــوی در بی ــر اول مثن ــان دفت پای
ــد، یکــی  ــر روی علی)ع(می کن ــن خصــم ب انداخت
ــوم  ــی اســت. مفه ــاهکارهای مباحــث عرفان از ش
ســالم در عــرف مثنــوی یــک مفهــوم بســیار 
مهــم اســت. ســالم از صلــح خیلــی باالتــر اســت. 
ــد  ــی نمی ده ــتراتژیک اهمیت ــح اس ــه صل ــا ب موالن
ولــی بــه ســالم اهمیــت بســیار می دهــد. در 
نهایــت آن را بــا چیــزی کــه اکنــون تحــت عنــوان 
جهــاد مطــرح می شــود و نمونــه مهــم آن از 
ــا مقایســه  آن کوشــیدم  جانــب داعــش اســت و ب
ــا چیســت.  ــه حــرف و نظــر موالن ــم ک نشــان بده
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علم الهی در ساحت عرفان
 و حکمت متعالیه

ــم اهلل  ــم. بس ــیطان الرجی ــن الش ــاهلل م ــوذ ب أع
الرحمــن الرحیــم و الحمــدهلل و صلــی اهلل علــی 

ــن.  ــه الطاهری محمــد و آل
موضوعــی کــه از هنگامــه ورود مــن بــه گــروه 
عرفــان، دغدغــه مــن بــود، بحــث دربــاره علــم 
ــه  ــت متعالی ــان و حکم ــاحت عرف ــی در س اله

اســت. 
طبعــًا ایــن بحــث از یــک ســو، از جنبــه 
ــم  ــن عل ــرار اســت ای ــم و اینکــه ق هویــت عل
در ســاحت حضــرت حــق مــورد بررســی قــرار 

ــودش را دارد. ــاص خ ــاد خ ــرد، ابع بگی
 از ســوی دیگــر، اینکــه شــخصیتی مثــل جناب 
صــدرا ارائه کننــده دیدگاه هایــی اســت کــه 
ــای  ــر دیدگاه ه ــارت ب ــا نظ ــا ب ــن دیدگاه ه ای
موجــود در عرفــان ارائــه شــده اند، توجــه 
بــه تفکیــک ادبیــات و اصطالحــات فلســفی و 
ــًا لســان  ــد. طبع ــم می کن ــی را بســیار مه عرفان
ــاوت  ــان متف ــفه، دو لس ــان و فالس ــوم عرف ق
ــت.  ــترك نیس ــم مش ــان ه ــت و ادبیات ش اس
و  صــدرا  بیــن  مقصــودات  همانندســازی 

دکتر سیداحمد غفاری قره باغ
عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان 



167

عرفــای مســلمان، کــه ابن عربــی و قونــوی بــه 
طــور خــاص مــد نظــر مــن هســتند، یکــی از 
ــن بحــث خیلــی  ــی اســت کــه مــن در ای نکات

ــده ام. ــد ش ــه آن عالقمن ب
مقدماتــی مبنــی بــر علم شناســی صدرایــی 
و عرفانــی وجــود دارد. در بیــن همــه ایــن 
بحث هــای مقدماتــی دو نکتــه بــرای مــن 
بــود: یکــی بحــث  جــذاب و جلوه کننــده 
ــاره هویــت مطابقــت در ادبیــات صدرایــی  درب
و دیگــری بحــث هویــت تعلقــی علــم در 

ــی.  ــات عرفان ادبی
در حــوزه فلســفی وقتــی صحبــت از مطابقــت 
ــر  ــم، ب ــی می کنی ــود علم ــی و وج ــود عین وج
ــه  ــا ب ــدون م ــب م ــه در کت ــه ک ــب آنچ حس
طــور مرســوم ارائــه شــده، نظریــه وجــود 
ــن،  ــن و ذه ــان عی ــوی می ــق ماه ــی تطاب ذهن
ــی  ــات صدرای ــن در ادبی ــود. لک ــي مي ش تلق
ــاد اســت کــه آن  ــل اصطی ــدگاه دیگــری قاب دی
ــت  ــی حکم ــاس مبان ــر اس ــًا ب ــدگاه، قانون دی
ــت.  ــت اس ــن مطابق ــه تبیی ــا وج ــه، تنه متعالی
چــون فلســفه صــدرا فلســفه وجــودی اســت و 
فلســفه ماهــوی نیســت، لــذا منــاط علــم –تأکید 
زیــادی بــر کلمــه منــاط دارم- لزومــًا بایــد یــک 
ــن  ــت عی ــس مطابق ــد. پ ــودی باش ــاط وج من
ــه  ــد، ن ــودی باش ــت وج ــد مطابق ــن بای و ذه

ــوی.  ــت ماه مطابق
ــال  ــل و مث ــم عق ــان عوال ــت می ــه مطابق نظری
ــان  ــت می ــا مطابق ــد زدن آن ب ــاده، و پیون و م
عیــن و ذهــن از نــکات بســیار زیبــای حکمــت 
صدرایــی اســت کــه خــأ تلقــی وجــودی را در 
ــا  ــد. اینکــه م ســاحت معرفــت برطــرف می کن
در هستی شناســی، وجــودی صحبــت کنیــم 
ــوی  ــات ماه ــا ادبی ــی ب ــی در معرفت شناس ول
صحبــت کنیــم، خأیــی اســت کــه در ســابقین 
ــده می شــود و در اینجــا برطــرف  از صــدرا دی

شــده اســت.
ــات  ــم در ادبی ــی عل ــت تعلق ــه دوم، هوی نکت
عرفاســت کــه بــرای بعضــی از نویســندگان مان، 
ــه  ــن نظری ــاز شــده اســت. بعضــی ای مشکل س
هویــت تعلقــی را بــا نظریــه فخر مقایســه کردند 
و میــان نظریــه فخــر و ابن عربــی همانندســازی 

کردنــد کــه خطــای بســیار فاحشــی اســت. 
بــرای اینکــه ایــن نکتــه را عــرض کنــم ناچــار 

بایــد ایــن مقدمــه را عــرض کنــم کــه ادبیــات 
هــر دانشــی مختــص خــودش اســت. طبیعــی 
اســت کــه همگــی ایــن موضــوع را می پذیریــم. 
ــر  ــم را ب ــک عل ــم اصطالحــات ی ــا نمی توانی م
حســب اینکــه مــا در یــک دانشــی ایــن واژه را 
بــه یــک معنــا تلقــی می کنیــم، در علــم دیگــر 
هــم لزومــًا بــه همــان معنــا تلقــی کنیــم. یــک 
مثــال خیلــی ســاده از آن واژه »معــدوم« اســت. 
ــدوم  ــم مع ــا نمی توانی ــی م ــات عرفان در ادبی
را بــه همــان معنایــی کــه در فلســفه معنــا 
ــای  ــی آق ــه جالب ــم. نکت ــه کار ببری ــم ب می کنی
دکتــر توکلــی فرمودنــد کــه معــدوم در فیزیــک 
ــی رود  ــه کار م ــفه ب ــه در فلس ــی ک ــا معدوم ب
یکــی نیســت. در همــه علــوم بــه همیــن شــکل 
ــتفاده از  ــر اس ــی ب ــرار ابن عرب ــذا اص ــت. ل اس
ــک  ــان دادن ی ــت نش ــه جه ــق«، ب ــه »تعل کلم
نکتــه بســیار مهــم اســت کــه مــن در ادامــه بــه 

آن اشــاره خواهــم کــرد. 
کــه  کــرده  تــالش  مقاله نویســان  از  یکــی 
اثبــات کنــد ایــن تعلــق نیســت و تعقــل اســت! 
بنابرایــن بیــن نظریــه نســبت انگاری در هویــت 
علــم کــه فخــر ارائــه می کــرد بــا نظریــه 
ــد،  ــی دارن ــال ابن عرب ــه امث ــی ک ــت تعلق هوی

ــود دارد. ــی وج ــاوت فاحش تف
نکتــه بعــد دربــاره مبانــی قریبــه ای مثــل 
ــت  ــی، هوی ــکیک خاص ــود، تش ــت وج اصال
ــات  ــه نظری ــبت ب ــه نس ــت ک ــط اس عین الرب
علــم الهــی در عرفــان و فلســفه صدرایــی 
وجــود دارد. مهم تریــِن ایــن مبانــی قریبــه، بــه 
ــودن و محــوری  ــن ب ــت و بنیادی حســب اهمی
ــیء  ــت و ش ــان واقعی ــک می ــودن آن، تفکی ب
اســت؛ گزینــه ای کــه در دهه هــای اخیــر بســیار 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــه م ــورد توج ــدرت م ــه ن ب
اســت. چــرا کــه فلســفه امــروز، فلســفه مبتنــی 
ــون  ــت و چ ــی اس ــه طباطبای ــار عالم ــر آث ب
ورود خواننــدگان آثــار فلســفی بــه بحث هــای 
طباطبایــی  عالمــه  کتاب هــای  بــا  فلســفی 
ــوند  ــه می ش ــان مواج ــدگاه ایش ــا دی ــت، ب اس
ــن   ــه مخاطبی ــم ب ــاتید ه ــات اس ــی اوق و گاه
فلســفی اطــالع نمی دهنــد کــه ایــن فقــط 
ــت.  ــود اس ــفی موج ــای فلس ــی از دیدگاه ه یک
ــی  ــیء یک ــت و ش ــان واقعی ــک می ــن تفکی لک
از امــوری اســت کــه مــن معتقــدم اگــر کســی 
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آن را نپذیــرد، اصــاًل حکمــت صدرایــی شــکل 
ــت  ــرای حکم ــا ب ــن مبن ــرد. بنیادی تری نمی گی
صدرایــی کــه فــارق میــان حکمــت صدرایــی 
و حکمت هــای ســابق اســت همیــن مبناســت؛ 
ــتلزام  ــدون اس ــدد ب ــای متع ــه واقعیت ه اینک
ــل  ــک وجــود واحــد قاب ــدد وجــودی در ی تع
ــذا اگــر مــن در یــک شــیء،  جمــع هســتند. ل
واقعیــات متعــددی را مشــاهده کــردم ایــن 
موضــوع نبایــد مــرا بــه یــاد اشــیاء یا وجــودات 
متعــدد بیانــدازد. ایــن مبنــا، نســبت بــه بحــث 
ــث  ــی در بح ــای صدرای ــی و یافته ه ــم اله عل
ــد.  ــی ایجــاد می کن ــد پرقدرت ــی، پیون ــم اله عل
تمــام نقطــه قــوت صــدرا در بحــث علــم الهــی 
نشــان  دادن ایــن اســت کــه ذات حضــرت 
حــق، بــا حفــظ همــان وحــدت اطالقــی، 
جامــع جمیــع کمــاالت بــا همــه متفرعــات آن 

اســت. بــه نظــرم ایــن نکتــه، 
ــه مهمــی اســت. نکت

بعــد از ایــن مبنــا، مبنــای 
هویــت عیــن الربطــی اســت. 
عــرض  اشــاره وار  مــن 
نظریــه  ایــن  کــه  می کنــم 
ســاختار  کل  صــدرا  در 
در  موجــود  نســبت های 
فلســفه های ســابق را خــراب 
ــن نســبتی  ــد. واضح تری می کن
کــه در فلســفه های پیشــین 
وجــود داشــت نســبت علیـّـت 
ــز  ــه دلیــل اینکــه تمای ــود. ب ب

ــول  ــورد قب ــي، م وجــودی در حکمــت صدرائ
ــن  مــی رود. چــرا  نیســت، نســبت علیــت از بی
ــول نیســت؟ چــون  ــورد قب ــز وجــودی م تمای
ــودی  ــزات وج ــتلزم تمای ــات مس ــز واقعی تمای
نیســت. صــدرا بــه جــای علیــت، تشــأن را بــه 
ــت  ــی اس ــد واژه  مهم ــأن، کلی ــرد. تش کار می ب
ــز نیســت  ــر اینکــه صــدرا منکــر تمای ــی ب مبن

ــت.  ــودی اس ــدد وج ــر تع ــی منک ول
برخــی بــه دلیــل اینکــه تفکیــک واقعیــت 
ــال  ــده، خی ــم نش ــا هض ــرای آنه ــود ب و وج
ــتلزم  ــودی مس ــدد وج ــی تع ــه نف ــد ک کرده ان
نفــی تعــدد واقعیــات اســت. تمــام مخالفت هــا 
بــا ادبیــات صدرایــی از همین جــا شــروع 
ــم  ــاًل گفتی ــا مث ــر م ــی اگ ــه گوی ــود ک می ش

وجــود واحــد اســت گفته ایــم واقعیــت واحــد 
اســت! این گونــه نیســت. صــدرا هیــچ گاه 
و  خــدا  نمی دانــد.  ممکن الوجــود  را  خــدا 
ــود  ــا وج ــی ب ــت ول ــود، دو واقعی ممکن الوج

ــتند. ــد هس واح
در ســیر بحــث، مــن بــه بحث مقایســه دیــدگاه 
صــدرا و عرفــای مســلمان، بــه خصــوص 
ابن عربــی و قونــوی، در بحــث علــم بــه خــود 
مطالعــه  را  آنهــا  رهیافت هــای  و  پرداختــم 

ــردم. ک
ــود  ــا وج ــه در اینج ــی ک ــن نکته های  مهم تری
دارد مســأله توجــه بــه گزینه هایــی اســت 
کــه بــه عنــوان حــد وســط بــرای صــدرا 
نقش آفرینــی کردنــد. صــدرا از وجــود، تجــرد، 
اعطــای علــم و اســتجماع کمــاالت بــه عنــوان 
ــه خــود  ــد و علــم ب ــد میــان خداون نقطــه پیون
ــبهاتی  ــد و ش ــتفاده می کن اس
مــورد  زمینــه  ایــن  در  را 
می دهــد.  قــرار  بررســی 
در  مــا  بحــث  مهم تریــن 
مــورد صــدرا مربــوط بــه 
و  ماسواســت  بــه  علــم 
آن  بخــش  چالشــی ترین 
ــت.  ــین اس ــم پیش ــث عل بح
ــه پیچیدگــی  صــدرا اصــرار ب
و رمــوز آن دارد و بعضــی  
آنقــدر  می گویــد  جاهــا 
امثــال  کــه  دارد  رمــوز 
ابن ســینا نتوانســتند ایــن را 

ــد. ــل کنن ح
 مــن در اینکــه چــرا صــدرا اصــرار بــر غموض 
ــه  ــردم و  ب ــاره ک ــه اش ــار نکت ــه چه آن دارد ب

ــل تأمــل هســتند.  نظــر می رســد کــه قاب
یکــی اینکــه علــم پیشــین بــدون متعلــِق 
ــی  ــر علم ــد. ه ــم می کن ــی عل ــود، طراح موج
ــود  ــوم موج ــی معل ــوم دارد. وقت ــه معل ــاز ب نی
ــود؟  ــی ش ــین طراح ــم پیش ــور عل ــت چط نیس
مســأله دوم، اجتمــاع واجدیــت جمیــع کماالت 
از یــک ســو و عــدم ترکیــب اســت کــه چالــش 
مهمــی در بحــث علــم پیشــین محســوب 

می شــود. 
چالــش ســوم، اینکــه گویــی مخلــوق در علــم 
ــه  ــی ک ــوری دارد؛ در حال ــش مح ــین نق پیش
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ــت و از  ــی اس ــم ذات ــک عل ــین ی ــم پیش عل
کمــاالت محســوب می شــود. 

چالــش چهــارم، مســأله صــدق و کــذب 
اســت. هــر علمــی در دانــش حصولــی نیازمنــد 
مطابقــت اســت و صــدرا علــم حصولــی را از 
ــالوه  ــد. او ع ــکار نمی کن ــال ان ــد متع خداون
می پذیــرد،  را  علــم حضــوری  اینکــه  بــر 
علــم حصولــی را هــم می پذیــرد. هرچنــد 
منــاط علــم، علــم حضــوری اســت ولــی ایــن 
ــدارد. ــی ن ــم حصول ــرش عل ــا پذی ــی ب مناقات

مــن بــرای ایــن علــم پیشــین، در نوشــته 
خــودم، پنــج گام طراحــی کــردم. 

گام اول:
ــم  ــت عل ــر موجودی ــزام ب  ال
پیشــین. اصــاًل چــرا علــم 
پیشــین بایــد موجــود باشــد؟ 

گام دوم:
ــان ذات  ــاط وجــودی می  ارتب
و علــم الهــی اســت، برخالف 
نــگاه حکمــای ســابق کــه این 
ــودی  ــاط وج ــاط را ارتب ارتب

ــد.  ــی نمی کنن تلق
گام سوم:

ــی  ــی و تفصیل ــأله اجمال  مس
بــودن آن اســت کــه مــن 
تأکیــد دارم آن مبنــای بنیــادی 

ــود.  ــده ش ــا دی ــد اینج بای
گام چهارم:

و حضــوری بــودن ایــن علــم اســت کــه 
ــه  ــت گفت ــج اس ــه رای ــه ک ــفانه در آنچ متأس
ــی اســت  ــم حصول ــر عل ــود صــدرا منک می ش
کــه اشــتباه اســت. صــدرا منــاط علــم را علــم 
حضــوری می دانــد. منکــر علــم حصولــی 

ــت.  نیس

گام پنجم: 
امتیــازات و اشــتراکات بــا ســایرین اســت. 
ره آورد بحث هــای  نکتــه ای کــه  مهم تریــن 
ــوده  ــه خــود ب ــد ب مــن در بحــث علــم خداون
ــه خــود و  ــی ب تفکیــک میــان علــم غیب الغیوب

ــد  ــه خــود اســت. خداون ــی ب ــن اّول ــم تعی عل
ــود دارد.  ــه خ ــم ب ــاحت، عل ــال در دو س متع
از دیــدگاه عرفــا ایــن علــم بــه خــود در مقــام 
غیب الغیــوب و در مقــام تعیــن اول بــه دو 

ــه اســت.  گون
ما اینجا دو مسأله داری

م: 1( این دو علم چه تفاوتی با هم دارند؟
 2( اساســًا چــه نیــازی بــه طــرح مجــدد مســأله 

علــم به خــود هســت؟
ــام  ــود در مق ــه خ ــم ب ــه عل ــود اینک ــا وج  ب
غیب الغیــوب حاضــر اســت چــرا بایــد دوبــاره 

ــود.  ــرح ش ــن اول مط در تعی

اینجــا مســأله تفکیــک  در 
تشــأن  و  اندمــاج  میــان 
بســیار راه گشاســت. یکــی 
ــه  ــی ک ــن نکات از غامض تری
ــی  ــه خوب ــد ب ــا بای در اینج
اســت  ایــن  تبییــن شــود 
کــه علــم ذات بــه ذات در 
علــم  غیب الغیــوب،  مقــام 
سرتاســری  و  اندماجــی 
را  ذات  سرتاســر  اســت؛ 
ــه  ــدون هیچ گون ــانده، ب پوش
تمایــز و بــدون هیچ گونــه 
غلبــه. ولــی در علــم ذات بــه 
ذات در مقــام تعیــن اول، اندمــاج جــای خــود 
را بــه تشــأن می دهــد و اینجــا علــم بــا هویــت 
نســبت، حضــور پیــدا می کنــد کــه همــان 
ــی  ــط ابن عرب ــده توس ــی مطرح ش ــت تعلق هوی
ــت.  ــمی اس ــه اس ــاوت دوم در غلب ــت. تف اس
ــف  ــه اســمی یکــی از مســائل بســیار ظری غلب
عرفــان اســالمی اســت کــه در مقــام تعیــن اول 
مــا شــاهد غلبــه هویــت علمــی هســتیم. اصــاًل 
ــی کــه  ــه اال العلــم، در حال ــة ل ــن اول ال هوي تعی
ــچ  ــم هی ــا نمی توانی ــوب م ــام غیب الغی در مق
ــه  ــه بدهیم،ب ــر غلب ــت دیگ ــر هوی ــی را ب هویت
جهــت اینکــه ایــن مقــام، مقــام نفــی هرگونــه 
غلبــه اســت، مقــام اطــالق اســت، حتــی مطلــق 

ــالق. ــن اط از همی



170

کتاب
 »انسان و صیرورت او بنا 

بر ودانته«

دکتر بابک عالیخانی
عضو هیأت علمی گروه حکمت هنر دینی

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. بــا ســالم خدمــت 
ــی  ــرح پژوهش ــوع ط ــرم. موض ــار محت حض
ــای  ــی،  آق ــت گرام ــکاری دوس ــا هم ــده ب بن
دکتــر ساســانی، ترجمــه و تحشــیة یکــی 
کــه  اســت  بــوده  گنــون  کتاب هــای  از 
ــرم  ــاون محت ــه مع ــید و ب ــرانجام رس ــه س ب
ــاب  ــک کت ــد و ی ــل داده ش ــی تحوی پژوهش
ــارا  ــه آن از کوم ــا موضوعــی شــبیه ب دیگــر ب
ــه دارم. کتابــی کــه بــه  ســوامی در دســت تهیّ
ســرانجام رســید کتــاب انســان و صیــرورت او 
بنــا بــر ودانتــه بــود کــه در موضــوع متافیزیک 

هنــد نوشــته شــده و وجهــه نظــر تطبیقــی هــم 
ــوده؛ یعنــی در ایــن کتــاب،  مّدنظــر مؤلــف ب
مؤلــف متافیزیــک هنــد را بــا متافیزیــک 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــالمی مقایس اس
مؤلــف ایــن کتــاب، از بیــن موضوعــات 
ــر  ــان را مّدنظ ــّور انس ــوع تط ــت، موض حکم
ــا  ــدن- او را ت ــا ش ــرورت -ی ــته و صی داش
ــت.  ــرح داده اس ــن ش ــة ممک ــن مرتب باالتری
بــر ترجمــة کتــاِب رنــه گنــون، بــرای روشــن 
و  توضیحــات  مقــداری  مطلــب،  شــدن 
ــراق و  ــت اش ــتفاده از حکم ــا اس ــات ب تعلیق
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ــد.  ــزوده ش ــا اف ــار عرف آث
آثــار داراشــکوه در زمینــه عرفــان هنــد و 
ــل  ــاری قاب ــالم آث ــان اس ــا عرف ــة آن ب مقایس
توجــه اســت و ســال ها پیــش، دکتــر تاراچنــد 
ــاب ســّر  ــی، کت ــی نائین ــای جالل ــاب آق و جن
ــر  ــکوه را منتش ــن داراش ــر و مجمع البحری اکب
ــود،  ــد. ایــن کتاب هــا در دســت ب کــرده بودن
ولــی گنــون در کتــاب انســان و صیــرورت او، 
حکمــت هنــد را از دیدگاهــی شــرح می دهــد 
ــن  ــت. ای ــار داراس ــا آث ــه ب ــل مقایس ــه قاب ک
موضــوع بــاز هــم جــای بررســی بیشــتر دارد، 
ولــی چــون موضــوع مربــوط بــه گنون اســت، 
ــر  ــم میسَّ ــوع مه ــن موض ــث در ای ــر بح دیگ
ــه  ــاب، ماندوکی ــم کت ــط در ضمائ ــد. فق نش

اوپانیشــاد را بــا اصالحاتــی چند در 
متــن تاراچنــد و نائینــی آوردیــم و 
غیــر از آن، همــة مجمع البحریــن را 
هــم بــا تصحیــح جدیــدی ضمیمــة 

کتــاب رنــه گنــون نمودیــم. 
و  انســان  کتــاب  در  گنــون 
صیــرورت او چندیــن بــار بــه 
ــام  ــه ن ــی ب ــائل عرب ــی از رس یک
رســالة االحديــه رجــوع و فقراتــی را 

نقــل می کنــد. بــه نظــر گنــون ایــن رســاله بــه 
ابن عربــی تعلُّــق دارد، در حالــی کــه محققیــِن 
ــور  ــد. در کش ــری دارن ــر دیگ ــد از او نظ بع
فرانســه، یکــی از اولیــن کســانی کــه پــی بــرد 
ایــن رســاله از ابن عربــی نیســت، میشــل 
ــه نویســندۀ  ــرد ک َولســان اســت. او اعــالم ک
ایــن رســاله ابن عربــی نیســت، بلکــه عارفــی 
اســت از شــهر کازرون، بــه نــام شــیخ عبــداهلل 
البلیانــی. بعــد از او، شــودکویچ، ابن عربــی  
ــن  ــه ای ــرد ک ــد ک ــم تأیی ــهور ه ــناس مش ش

رســاله از ابن عربــی نیســت. 
ــف آن رســاله چــه   قطــع نظــر از اینکــه مؤل
ــاله ای اســت  ــاله، رس ــن رس کســی اســت، ای
در علــم توحیــد و وحــدۀ الوجــود. نویســندۀ 
ــتر از  ــاید بیش ــه ش ــاه - ک ــاله کوت ــن رس ای
12 الــی 13 بــرگ نباشــد - بــرآن اســت کــه 
ــت  ــه هس ــه ک ــر چ ــق، ه ــود ح ــر از وج غی

ــه  ــت. ب ــش نیس ــداری بی ــردۀ پن ــراب و پ س
بــه رســائل  و  کتابخانــه مجلــس  نســخة 
ــه(  ــالة وجودیّ ــو و رس ــاب اله ــی )کت ابن عرب
مراجعــه کردیــم و تصحیــح جدیــدی بــر 
اســاس نســخه های مطبــوع و مخطــوط ارائــه 

ــم.  نمودی
ــام حکمــت  ــه ن ــاله ای دارد ب ــون رس ــه گن رن
مشــرقیه کــه در واقــع خطابــه ای اســت کــه در 
ــوان  ــه عن ســال 1925 در دانشــگاه ســوربن ب
لــّب کتــاب انســان و صیــرورت او ارائــه 
ــز در  کــرده اســت. ترجمــة ایــن رســاله را نی
ــم  ــرورت او آوردی ــاب انســان و صی آغــاز کت
و یــک رشــته توضیحــات هــم بــر آن رســاله 
ــگ  ــا فرهن ــون ب ــب گن ــا مطال ــته ایم ت نوش

ایرانی-اســالمی هماهنگ تــر گــردد.
غیــر از ترجمه رســاله حکمت مشــرقیه 
کــه نطــق گنــون در دانشــگاه ســوربن 
اســت، مقالــه ای از کومــارا ســوامی 
-دانشــمند هنــدی و از همــکاران و 
یــاران گنــون- دربــارۀ گنــون و آثــارش 
ترجمــه شــده و در آغــاز کتــاب قــرار 
کتــاب  در  بنابرایــن  اســت.  گرفتــه 
ــه،  ــر ودانت ــا ب ــروت او بن انســان و صی
ــارا  ــم کوم ــه قل ــت ب ــه ای اس ــاز، مقدم در آغ
ســوامی و ســپس نطــق ســوربن یــا حکمــت 
ــم  ــد ه ــاب و بع ــن کت ــپس مت ــرقیه و س مش

ــت.  ــده اس ــم آورده ش ــداری ضمائ مق

 رنه گنون
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در ضمیمــة اول، ماندوکیــه اوپانیشــاد از کتــاب 
ســّر اکبــر را نقــل کرده ایــم. ضمیمــه دوم 
عبــارت اســت از مجمع البحریــن بــه صــورت 
جدیــدی غیــر از آنچــه کــه قبــاًل بــوده اســت. 
ــه  ــتری ب ــت بیش ــکریت دق ــالم سانس در اَع
ــه  ــش« را ک ــال واژه »َمهِ ــد. مث ــرج داده ش خ
ــه  ــایگان ب ــر ش ــای دکت ــکوه آورده، آق داراش
صــورت »مهــا ایشــَوَره« آوانویســی کــرده 
اســت؛ در حالــی کــه از مقایســه الفــاظ و 
ــا  ــه »مه ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــالم ب اَع
نیســت.  معــادل درســتی  قطعــًا  ایشــَوَره« 
ــه  ــود ب ــاب خ ــایگان در کت ــر ش ــای دکت آق
ــام، عرفــان هندویــی و اســالمی، مفصــاًل در  ن
ــت.  ــرده اس ــث ک ــن بح ــورد مجمع البحری م
ــت  ــا هس ــمندی آنج ــوب و ارزش ــکات خ ن
ــه در رســالة  ــی اســت ک ــه روشــنگر ابهامات ک
داراشــکوه هســت. داراشــکوه از موقعیــت 
ممتــازی برخــوردار بــوده اســت. او هــم 
عرفــان اســالم را بــه خوبــی می دانســته و هــم 

عرفــان هنــدو را. آثــار داراشــکوه را 
می  تــوان بــه صــورت کاری مســتقل 
و بــه عنــوان موضــوع تحقیقــات 
امــا  کــرد.  دنبــال  گســترده تری 
ــان  ــاب انس ــه در کت ــدار ک ــن مق ای
تصحیــح  آمــده،  او  صیــرورت  و 
ــر  ــّر اکب ــاد از س ــه اوپانیش ماندوکی
و تصحیــح مجمع البحریــن اســت 
االحدیــه  رســالة  از  تصحیحــی  و 

ــا در  ــت ام ــی اس ــه ابن عرب ــوب ب ــه منس -ک
ــاب  ــوم کت ــة س ــت- ضمیم ــع از او نیس واق
ــه  انســان و صیــروت اوســت.  رســالة االحدی
ــن  ــا ای ــده، ام ــاپ ش ــی چ ــام ابن عرب ــه ن ب
ــه  ــی ب کتــاب درواقــع از یــک عــارف کازرون
ــی  ــت. جام ــی اس ــداهلل البلیان ــیخ عب ــام ش ن
دربــاره  صفحــه  چهــار  نفحات االنــس  در 
بلیانــی نوشــته و ابیاتــی از او آورده اســت. 
ــوده و  ــگفت انگیزی ب ــیار ش ــخصیت بس او ش
بیشــتر اوقاتــش در صحــرا و کــوه و دشــت بــه 

ریاضــت می گذشــته اســت. 

کتــاب دیگــر در موضــوع معــارف هندوســتان 
-غیــر از کتــاب انســان و صیــرورت او بنــا بــر 

ودانتــه- از کوماراســوامی اســت 
بــه نــام آییــن هندویــی و آییــن بودایــی 
)Hinduism and buddhism( کــه کتــاب 
ــنده در  ــه نویس ــت ک ــی اس ــاه و کم حجم کوت
ــی و  ــن هندوی ــار آیی ــه اختص ــمت اول ب قس
ــی را شــرح داده  ــن بودای در قســمت دوم، آیی

اســت. 

 مسجد تاج محل-هند

یکــی از چیزهــای عجیــب ایــن 
اســت کــه مقــداری از یادداشــت های 
ســهراب ســپهری برگرفتــه از همیــن 
اســت.  ســوامی  کومــارا  کتــاب 
ــه  ــه ســبب عالق ســهراب ســپهری ب
بــه حکمــت مشــرق، بــه ایــن کتــاب 
کــه کتــاب مختصــر و مفیــدی اســت 
مراجعــه  کــرده اســت. نویســنده ایــن 
کتــاب ســعی کــرده اســت کــه معــارف بســیار 
–شــاید  کــم  در صفحــات  را  گســترده ای 
حــدود صــد صفحــه- جــا بدهــد و در واقــع 
بحــری را در کــوزه ای بگنجانــد. ترجمــة ایــن 
رســاله هــم بــه اتمــام رســیده اســت و بــرای 
ــان و  ــرای دانشــجویان رشــته های ادی اینکــه ب
نیــز عمــوم عالقمنــدان بــه ایــن موضــوع قابــل 
ــد ضمیمــه و یادداشــت و  ــه چن فهــم شــود ب
توضیحــات هــم  نیــاز دارد. ایــن یادداشــت ها 
و توضیحــات هــم تقریبــًا رو بــه اتمــام اســت. 
ایــن کتــاب نیــز بــا همــکاری دوســت گرامــی، 
ــه و  ــه فارســی ترجم ــانی ب ــر ساس ــای دکت آق

تحشــیه شــده اســت. 
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بسم اهلل  الرحمن  الرحیم.
 طرحــی کــه مــن در حــال انجــام آن هســتم کار 
ــر دردســری  ــح کار پ ــح اســت. کار تصحی تصحی
اســت. آقــای دکتــر احمــدی می گفتنــد کــه 
ترجمــه کار پــرارج و کم اجــری اســت. تصحیــح 
ــح  ــی کار تصحی ــت. حواش ــور اس ــم همین ط ه
ــان  ــه انس ــی ک ــت و وقت ــن آن اس ــتر از مت بیش
بــرای پرداختــن بــه حواشــی می گــذارد بیشــتر از 
وقتــی اســت کــه صــرف متــن کار می کنــد. و آن 
ــه  ــده نمی شــوند. ب حواشــی هــم هیــچ وقــت دی

ــه  ــه در آیین نام ــی ک ــن کّمیت گرای ــن ای ــر م نظ
ــالی  ــت و ب ــت، آف ــی اس ــف فعل ــق مکل تحقی
تحقیــق اســت و خــدا می دانــد ایــن رســم 
نادرســت چــه زمانــی از صحنــة وجــود برداشــته 
خواهــد شــد! چــون اصــاًل اجــازه فکــر کــردن بــه 
ــع  ــن اســت کــه رف شــما نمی دهــد. نتیجــة آن ای
ــد.  ــا می زن ــق درج ــا تحقی ــود، ام ــف می ش تکلی
مایــی  دامن گیــر  بیشــتر  کّمــی  قانــون  ایــن 
ــز را  ــتیم، و تمرک ــن کار هس ــه در ای ــود ک می ش
ــن طــرح  ــودم ای ــدوار ب ــن امی ــرد. م ــا می گی از م

دکتر سید حسین موسویان
عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفة اسالمی 

رساله »الصالة« 
ابن سینا
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ــان  ــی همچن ــم ول ــام کن ــش تم ــال پی را دو س
گرفتــار آن هســتم. در کار تحقیــق، خصوصــًا کار 
ــوش  ــد آدم فرام ــه می افت ــی فاصل ــح، وقت تصحی
ــود.  ــه کاری ب ــام چ ــال انج ــه در ح ــد ک می کن

ــار و  ــود، آث ــه طــرح ابن ســینا مطــرح ب ــی ک زمان
کتــب و رســائلی بــرای بعضــی از اســاتید در نظــر 
ــارده  ــح چه ــده دار تصحی ــن عه ــد. م ــه ش گرفت
رســاله کوتــاه و بلنــد از ابن ســینا شــده بــودم؛ از 
جملــه آنهــا رســاله ای اســت در »اخــالق« و »بــّر 
و اثــم« و رســاله ای در »تعبیــر رؤیــا« - کــه شــاید 
ــر  ــه مفصل ت ــاله از هم ــارده رس ــن چه ــن ای از بی
باشــد - و رســاله دیگــری در »صــالة« یــا »نمــاز« 
کــه اکنــون گــزارش کوتاهــی از آن می دهــم، 
و رســاله های دیگــری کــه کوتاه تــر از اینهــا 

هســتند. 

ــخه ها از  ــی از نس ــه در برخ ــالة« ک ــالة »الص رس
آن بــه نــام »أســرار الصــالة« یــا »ماهّیــة الصــالة« یاد 
ــه  ــت. البت ــه ابن سیناس ــوب ب ــت منس ــده اس ش
می گوینــد  فهرست شــان  در  مهــدوی  آقــای 
ــخه های  ــدام از نس ــاله در هیچ ک ــن رس ــم ای اس
قدیمــی فهرســت آثــار شــیخ نیامــده، ولــی 
حاجــی خلیفــه، صاحــب کشــف الظنــون و 
تاریخ نــگار مشــهور تــرك در زمــان عثمانــی کــه 
خــودش هــم در لشگرکشــی های عثمانی هــا 
شناســایی  را  نســخه ها  و  داشــت  حضــور 
ــار شــیخ الرئیــس  ــن رســاله را در آث می کــرد، ای
ــا ســال  ــای مهــدوی ت ابن ســینا آورده اســت. آق
را  ایــن رســاله  از  نســخه  1331 حــدود 36 
ــه  ــر االن ب ــه اگ ــود ک ــرده ب ــی ک ــا معرف در دنی
ــتر  ــان بیش ــًا تعدادش ــم مطمئن ــا بروی ــراغ آنه س
ــن  ــن ای ــت، از بی ــن فهرس ــود. در ای ــد ب خواه
ــران  ــخه در ای ــط 10 نس ــاید فق ــخه، ش 36 نس
ــوالً در  ــم معم ــر ه ــخه های مرغوب ت ــد. نس باش
خــارج از ایــران هســتند. یکــی از دالیــل ایــن امر 
ــول  ــه مغ ــی ک ــول باشــد. زمان ــه مغ شــاید حمل
ــخه ها  ــیاری از نس ــرد، بس ــه ک ــران حمل ــه ای ب
ــه  ــه ترکی ــا ب ــدند؛ ی ــرده ش ــرون ب ــران بی از ای
ــا  ــتان، و ی ــتان و پاکس ــه هندوس ــا ب ــد، ی رفته ان
ــه در  ــتر نســخه هایی ک ــن بیش ــا. بنابرای ــه اروپ ب

ــد  ــه بع ــم ب ــرن نه ــه ق ــوط ب ــران هســتند مرب ای
بــه  مربــوط  نســخه های  معمــوالً  و  هســتند 

ــرون  ــران بی ــتم از ای ــم و هش ــرن هفت ق
بــه  دسترســی  بنابرایــن  رفته انــد. 

ــت.  ــان نیس ــی آس ــم خیل ــا ه آنه
یکــی از دغدغه هــای تصحیــح 
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــواره ای هم
ــة  ــرای تهی ــچ گاه  ب ــئوالن هی مس
ــرمایه  ــان و س ــخه ها زم ــن نس ای

نمی گذاشــتند.
حواشــی  ایــن  از  کمــی  حــال 

بگذریــم و مــن دربــاره ایــن رســاله، 
ــه ابن ســینا باشــد و چــه  ــق ب چــه متعل

نباشــد - کــه البتــه ادبیــات آن خیلــی نزدیــک 
بــه ابن ســینا بــه نظــر می رســد -توضیحاتــی 
ــاله  ــن رس ــن ای ــر م ــه نظ ــون ب ــم. چ ــرض کن ع
ــه  ــن در ادام ــد، بنابرای ــینا باش ــد از ابن س می توان
ــاله  ــن رس ــرم. ای ــام می ب ــینا ن ــخنانم از ابن س س
را ابن ســینا بــا خطــاب بــه یــک رفیــق بــا 
ــاز  ــق« آغ ــل الصدی ــفیق والعاق ــف  »االخ الش وص
ــرای  ــت ب ــته اس ــا از او خواس ــه گوی ــد ک می کن
ــل  ــه فص ــینا س ــاز بنویسد.ابن س ــارۀ نم وی درب
ــل  ــرد: فص ــر می گی ــاله در نظ ــن رس ــرای ای را ب
اول در ماهیــت نمــاز اســت، فصــل دوم در ظاهــر 
ــن  ــوم در ای ــل س ــت، و فص ــاز اس ــن نم و باط
ــاز -  ــم نم ــن دو قس ــدام از ای ــر ک ــه ه ــت ک اس
نمــاز ظاهــری و نمــاز باطنــی ـ بــر چــه کســانی 
ــینا در  ــت. ابن س ــب نیس ــا واج ــت ی ــب اس واج
اینجــا طــوری صحبــت می کنــد کــه گویــی کســی 
ــری  ــاز ظاه ــت، نم ــی اس ــاز باطن ــل نم ــه اه ک
ــه  ــر او واجــب نیســت، و اگــر هســت ب اصــاًل ب
صــورت دیگــری واجــب اســت. در اینجــا بحــث 
ــوع  ــک ن ــه ی ــد. اینک ــرح می کن ــه ای را مط دوگان
نمــاز، نمــاز ناجــی اســت؛ کــه نمــاز کســی اســت 
کــه بــه دنبــال نجــات اســت. نــوع دیگــر نمــاز، 
نمــاز مناجــی اســت؛ کــه نمــاز کســی اســت کــه 
ــط  ــن فق ــد. م ــات کن ــدا مناج ــا خ ــد ب می خواه
ــب اســت اشــاره  ــم جال ــه کــه برای ــد نکت ــه چن ب
ــده  ــب پراکن ــن مطال ــت ای ــن اس ــم. ممک می کن
باشــند و نظــم و ترتیــب منطقــی نداشــته باشــد.

و  مخلوقــات  عالــم  ابتــدا  او  اول،  فصــل  در 
آفرینــش را چنیــن تصویــر می کنــد کــه خداونــد 
اول عقــل را آفریــد، ســپس موجــودات مــادی را 
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آفریــد، و بعــد در موجــودات مــادی هــم مراحلی 
طــی شــد تــا رونــد آفرینــش بــه انســان رســید که 
آن موجــود کامــل و عاقــل باشــد. بــه اصطــالح او 
ــروع  ــل ش ــش را از عق ــد آفرین ــد خداون می گوی
ــم  ــل - کــه انســان اســت - خت ــه عاق کــرده و ب
ــه  ــان - ک ــرد انس ــه می گی ــپس نتیج ــرده. س ک
موجــود کامــل اســت - عالــم اصغــری دارد شــبیه 
بــه عالــم اکبــر؛ یعنــی کّل عالــم در موجــودی بــه 

اســم آدم جمــع شــده اســت.

 
ــوای  ــوای نفــس و ق ــن بخــش، او بحــث ق درای
ــه طــور خالصــه در  ــد و ب ــدن را مطــرح می کن ب
ــرد:  ــر می گی ــه را در نظ ــه مرتب ــی س ــود آدم وج
ــت،  ــد اس ــه کب ــوط ب ــه مرب ــی ک ــش طبیع بخ
بخــش حیوانــی کــه بــه قلــب مربــوط می شــود، 
و بخــش انســانی کــه بــه مغــز مربــوط می شــود. 
مقدمــه  عنــوان  بــه  را  مرتبــه  ســه  ایــن  او 
بــه ظاهــری و  را  نمــاز  می گویــد و ســپس 
ــه  ــری ب ــاز ظاه ــد. نم ــی تقســیم بندی می کن باطن
آن دو مرتبــه اول -یعنــی بخــش طبیعــی و بخــش 
حیوانــی - مربــوط اســت و نمــاز باطنــی، ویــژه 
آن مرتبــه انســانی آدمــی زاد اســت. کار طبیعــت، 
هضــم و جــذب و دفــع غــذا و کارهایــی اســت 
ــد و در  ــورت می گیرن ــی ص ــور طبیع ــه ط ــه ب ک
ــه  ــد. در مرتب ــا را دی ــوان اینه ــم می ت ــات ه نبات
حیوانــی بحــث حرکــت و قــوای غضــب و 
ــه ابن ســینا در اینجــا  ــد. البت شــهوت پیــش می آی

می گویــد قــوه غضــب هــم از فرعیــات شــهوت 
ــهوت کســی اســت  ــع ش اســت. غضــب در واق
ــیطره  ــلط و س ــران تس ــر دیگ ــد ب ــه می خواه ک
ــت  ــه معرف ــم ب ــانی ه ــه انس ــد. مرتب ــدا کن پی
ــاص  ــل خ ــه فع ــا ب ــود. در اینج ــوط می ش مرب

ــد.  ــاره می کن ــانی اش ــش انس ــز و بخ مغ
ــه بخــش  ــه س ــب را ب ــن مرات ــن فصــل ای در ای
ــاز  ــث نم ــه بح ــل دوم ک ــد و فص ــیم می کن تقس
ــا  ــی ب ــود خیل ــرح می ش ــی مط ــری و باطن ظاه
ایــن مباحــث تطبیــق نــدارد، امــا اگــر ایــن تطبیق 
ــت  ــه دس ــی ب ــم نتایج ــم می توانی ــام دهی را انج
ــی  ــی و طبیع ــل بدن ــد فع ــاًل می گوی ــم. مث بیاوری
ـ مثــل خــوردن، نوشــیدن و اصــالح امــور بــدن 
- بــه هــر صورتــی کــه اتفــاق بیفتــد فقــط مربوط 
بــه همیــن بــدن اســت و از آن نبایــد انتظــار ثواب 
و عقــاب داشــت. یعنــی اگــر افعــال بدنــی کــه از 
شــما ســر می زنــد ثــواب و عقابــی داشــته باشــد، 

همین جــا دیــده می شــود. 
در  آگاهــی  هیچ گونــه  طبیعــی  بخــش  در 
کار نیســت. مثــاًل قــوای هاضمــه و جاذبــه 
ــید  ــما آگاه باش ــه ش ــدون اینک ــود و ب خودبه خ
ــان  ــاز خواندن ش ــا نم ــد. بعضی ه ــاق می افت اتف
نمــاز طبیعــی اســت؛ هیــچ آگاهــی ای در آن 
نیســت، فقــط خــم و راســت می شــوند، و حتــی 
ــم  ــاز باشــد ه ــه نم ــط ب ــه مرتب ــی ک ــچ تخیّل هی
ندارنــد. خیلی هــا نمازشــان این گونــه اســت. 
ــح،  ــد صب ــه کرده ان ــی ک ــر حســب عادت ــی ب یعن
ــد می شــوند و  ــرب، عشــاء بلن ــر، عصــر، مغ ظه
ــد.  ــی ندارن ــچ توجه ــی هی ــد، ول ــاز می خوانن نم
از ایــن نمــاز دیگــر نبایــد انتظــار ثوابــی داشــت، 

مبعــوث  قیامــت  بــدن در  ایــن  چــون 
بــه  را  بعــث  ابن ســینا  نمی شــود. 

وصــل بــه عالــم روحانــی و مالئکــه 
ــوع  ــن ن ــن ای ــد. بنابرای ــا می کن معن

ــدارد.  ــی ن ــچ پاداش ــاز هی نم
در نمــاز حیوانــی شــهوت و غضب 
ــان  ــما در نمازت ــی ش ــت. یعن هس
مثــاًل  می خواهیــد؛  چیزهایــی 

ــاران و  ــفای بیم ــالمتی، ش آرزوی س
ــال  ــّوۀ خی ــا ق ــه ب ــی ک ــره. چیزهای غی

ــه  ــوط ب ــاز مرب ــد ب ــان می خواهی در نمازت
ایــن عالــم می شــود و اگــر جوابــی داده شــود در 

ــد.  ــاق می افت ــم اتف ــن عال همی
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امــا فعــل  نفــس انســانی، انتظــار کشــف حقایق و 
بــه اصطــالح، دیــدن عیــن حقیقــت بــدون هیــچ 
ــی  ــاز حقیق ــد نم ــینا می گوی ــی اســت. ابن س نقاب
نمازی اســت کــه در آن، جز ذکر حــق و خداوند، 
شــما بــه هیــچ چیــز دیگــری متوجــه نیســتید. در 
ــوط  آن نمــاز شــما اصــاًل خواســته هایی کــه مرب
بــه امــور بدنــی و دنیایــی باشــد نداریــد. پــاداش 
ــت  ــی اس ــرت باطن ــان بصی ــم هم ــاز ه ــن نم ای
ــرای شــخص اتفــاق می افتــد؛ کــه آن هــم  کــه ب
ــًا این طــور  ــرا صرف ــه نوعــی قیامــت اســت. زی ب
نیســت کــه بــدن از بیــن بــرود تــا قیامتــی اتفــاق 
بیفتــد. بعــد از فنــاء بــدن، آن حالــت ادراکــی از 
ــاد دارد  ــینا اعتق ــن نمــی رود. مخصوصــًا ابن س بی
در مقــام عقــل ـ یعنــی معقــوالت و کلیــات -بقــا 

ــی در کار نیســت.  ــد و فنای ــاق می افت اتف
در انتهــا نتیجــه می گیــرد کــه نمــاز تشــبِّه نفــس 
ــم  ــد دائ ــه اجــرام فلکــی و تعبّ انســانی اســت ب
ــرمدّی. در  ــواب الس ــًا للث ــق، طلب ــّق مطل ــه ح ب
ــت.  ــه هس ــی نهفت ــک ظرافت ــم ی ــه ه ــن جمل ای
ــد  ــان، می گوی ــی آن زم ــادات هیأت ــق اعتق مطاب
ــد و  ــره وار دارن همــه اجــرام فلکــی حرکــت دای
فقــط دور یــک کانــون می گردنــد. نمــاز انســانی 
ــما  ــه ش ــه توج ــت ک ــوری اس ــم ط ــی ه و باطن
دائمــًا بــه یــک کانــون اســت، و آن کانــوِن حــق 
ــل اســت کــه آنجــا فقــط  ــن دلی ــه همی اســت. ب
ــک  ــما دور ی ــی ش ــت. وقت ــورت اس ــک ص ی
ــد،  ــز می بینی ــک چی ــط ی ــد فق ــون می گردی کان
هیــچ  چیــز دیگــری شــما را مشــّوش و پراکنــده 
ــد  ــی نمــاز باطنــی می خوانی ــی وقت ــد، یعن نمی کن
در عالــم کثــرات نیســتید. بــه همیــن دلیــل 
ــن  ــدر در ای ــر آن ق ــد گاهــی پیامب ایشــان می گوی
ــر  ــه س ــی ب ــر واقع ــی و ذک ــت ادراك حقیق حال
می بــرد کــه نظــام عــددی - تعــداد رکعــات 
را  نمــازش  و  می کــرد  فرامــوش  را   - نمــاز 
ــول  ــا کان الرس ــرد: »وربم ــد می ک ــا بلن ــاه ی کوت
ــّي  ــذا اإلدراك الحقیق ــتغل به ــالم اش ــه الس علی
فمنعتــه هــذه الحالــة عــن النظــام العــددّي، 
ــه  ــاًل ب ــال«؛ مث ــا أط ــه وربم ــر صالت ــا قّص فربم
ــت  ــد در رکع ــت بخوان ــه رکع ــه س ــای اینک ج
دوم نمــازش را تمــام می کــرد یــا چهــار رکعــت 

می خوانــد. چــرا؟ چــون آن رکعــات مربــوط 
ــی در  ــت. وقت ــی اس ــی و حیوان ــاز طبیع ــه نم ب
بــدن حضــور نــداری ممکــن اســت اصــاًل غافــل 
ــل از  ــن دلی ــه همی ــی. ب ــه می کن ــه چ ــوی ک ش
ــه«؛  ــي ُيناجــي َربَّ

ّ
ــه »الُمَصل ــد ک ــر نقــل می کن پیامب

ــد  ــات می کن ــد مناج ــا خداون ــزار ب ــی نمازگ یعن
ــی  ــا اجــزاء بدن ــه ب ــزی اســت ک و مناجــات چی
ــی اســت کــه  ــد. مناجــات در جای ــاق نمی افت اتف

ــد. ــاًل نباش ــاب اص ــه و حج ــن فاصل ای
آثــار  در  گاهــی  کــه  همان طــور  ابن ســینا 
ــد کــه  ــد در اینجــا هــم می گوی دیگــرش می گوی
عرضــه ایــن رســاله را را بــرای کســانی کــه اهلش 
ــن  ــد م ــپس می گوی ــم. س ــرام می دان ــتند ح نیس
ــتم! ــم ســاعت نوش ــر از نی ــاله را در کمت ــن رس ای

ــن  ــه ای ــد ک ــر نمی کنی ــر، فک ــای دکت ــش: آق پرس
ــت،  ــاد طبیع ــت از مع ــر غفل ــل تعبی ــه دلی ــاله ب رس
اگــر هــم مــال ابن ســینا باشــد بایــد قبــل از مقامــات 

ــد؟ ــده باش ــته ش ــارات نوش ــن اش العارفی
پاســخ: البتــه تعبیــر غفلــت، تعبیــر بنــده اســت. 
نمــاز  محصــول  ظاهــری  نمــاز  می گویــد:  او 
ــل  ــا دلی ــی را ب ــاز باطن ــوب نم ــت و وج ــی اس باطن
ــل  ــه عق ــد ک ــان می کن ــد. او بی ــات می کن ــی اثب عقل
می گویــد بایــد حالــت عبودیــت را داشــته باشــی. تــا 
ــچ حکمــی  ــد هی ــه باشــد، شــرع نمی توان ــل نگفت عق
بکنــد. شــریعت فقــط بــر اســاس فرمــان عقــل حکــم 

می کنــد.
پرســش: عقــل را معیــار کمــال انســان می دانــد. ایــن 

ــا نظــام مشــایی ابن ســینا هماهنــگ اســت. ب
ــا عقــل  ــن اســت کــه م ــه. منظــور مــن ای پاســخ: بل
را در مقابــل شــرع قــرار می دهیــم، امــا اینجــا کامــاًل 
برعکــس اســت. البتــه در اصــول فقــه می گوینــد »مــا 
ــا آن عقــل،  ـِـِه الشــرع«؛ ام ــَم ب ـِـِه العقــل، َحَک ــَم ب َحَک
عقــِل عقالیــی اســت. عقــل ابن ســینا، عقــل عقالیــی 
ــزی  ــه چی ــتقل ب ــِل مس ــر عق ــد اگ ــت. می گوی نیس
نرســد شــریعت نمی توانــد هیــچ حکمــی بکنــد. 
ــاط  ــک ارتب ــزوم ی ــه ل ــان ب ــا عقل ت ــا ب ــی شــما ت یعن
ــن موجــود نرســید،  ــوان کامل تری ــه عن ــد ب ــا خداون ب
ــوان آداب ظاهــری  ــه عن ــی ب ــد حت شــرع نمی توان

ــاورد. هــم حکمــی بی
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طبیعت شناسی در مکتب 
ابن سینا

ــت را  ــن فرص ــه ای ــت ک ــندی اس ــه خرس مای
فراهــم کردیــد کــه بــه قــول آقــای دکتــر اعتمــاد 
ــوص  ــکی در خص ــه از چامس ــری ک ــا تعبی ـ ب
ــم. ــد ـ حــرف بزنی ــل کردن ــان نق ــت انس خصل

ــی  ــار گوناگون ــینا آث ــات« ابن س ــاب »طبیعی در ب
ــاء  ــه احی ــاری ک ــم آث ــت: ه ــده اس ــر ش منتش
شــامل  را  ابن ســینا  طبیعیاتــی  نگارش هــای 
ــرح  ــه ش ــر ب ــه ناظ ــاری ک ــم آث ــردد و ه می گ
و تفســیر آثــار طبیعیّاتــی ابــن ســینا اســت. 
یکــی از دغدغه هــای مــن تصحیــح کتــاب فــن 

ــر  ــای دکت ــه آق ســماع طبیعــی الشــفاء اســت ک
ــد  ــه، تأکی ــرم مؤسس ــت محت ــروپناه، ریاس خس
ــی ام  ــای پژوهش ــت کاره ــه در اولوی ــتند ک داش
قــرار گیــرد. در چنــد ســال اخیــر بیشــتر 
ــن  ــات اب ــیری طبیعیّ ــنّت تفس ــا س ــیده ام ت کوش
ســینا را شناســایی کنــم و بــا تصحیــح و تحلیــل 
ــه ای فراهــم  ــن ســنّت،  زمین ــا ای ــط ب ــار مرتب آث
شــود کــه در آینــده بتوانــم فــن ســماع طبیعــی 

ــم. ــق کن ــح و تحقی ــفاء را تصحی الش
اولیــن تصحیحــی کــه از طبیعیــات شــفاء انجــام 

دکتر محمدجواد اسماعیلی
عضو هیأت علمی گروه فلسفة  اسالمی 
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شــد در ســال 1305 قمــری بــود کــه بــه صورت 
دو جلــدی، شــامل یــک جلــد طبیعیــات و یــک 
ــد و در  ــون منتشــر ش ــات، در دارالفن ــد الهی جل
ســال 1364 خورشــیدی بــه کوشــش آقــای 
ــورت  ــه ص ــنگی ب ــاپ س ــن چ ــر همی بیدارف
افســت منتشــر شــد. در ســال 1983 ســعید 
زایــد اولیــن تصحیــح نســبتًا علمــی را در قاهــره 
منتشــر کــرد و بعــد هــم در کشــورهای مختلــف 
از جملــه لبنــان، ترکیــه و آمریــکا تصحیح هایــی 
ــاظ  ــه لح ــا ب ــن تصحیح ه ــا ای ــد. ام ــر ش منتش
علمــی هنــوز معتبــر شــمرده نمی شــوند و 
ایــرادات جــّدی دارنــد. بررســی و ارزیابــی 
ــا  ــت ت ــته اس ــم کاری بایس ــا ه ــن تصحیح ه ای
ــی  ــدازه راه علم ــه ان ــا چ ــه ت ــود ک ــن ش روش
ــای  ــا معیاره ــدازه ب ــا چــه ان ــوده شــده و ت پیم
معتبــر فاصلــه دارد. ممکــن اســت پرســیده 
ــر  ــه در عص ــی دارد ک ــه ضرورت ــه چ ــود ک ش
ــون  ــای گوناگ ــود دگرگونی ه ــا وج ــر ـ ب حاض
و  طبیعت شناســی  مباحــث  ارائــه  نحــوۀ  در 
ــفی  ــد فلس ــه آن ـ از بع ــوط ب ــائل مرب ــز مس نی
ــن  ــات الشــفاء و مخصوصــًا ف ــاب طبیعی ــه کت ب
ــن  ــا ای ــردد؟ آی ــه گ ــی آن مالحظ ــماع طبیع س
ــرو فلســفة  ــادی در قلم ــری بنی ــوز اث ــاب هن کت
طبیعــت شــمرده می شــود؟ پژوهــش هــای 
ناظــر بــه ایــن کتــاب، تــا چــه انــدازه می توانــد 
ــی روزگار  ــفی و طبیعت شناس ــث فلس ــا مباح ب

ــد؟ ــته باش ــا نســبت داش م

ــت:  ــث اس ــد مبح ــدۀ چن ــاب دربردارن ــن کت ای
1( از یــک ســو شــامل ســخنان ارســطو اســت 
ــی  ــر تبیین ــت ب ــتمل اس ــه مش ــی ک ــن معن بدی
ــه  ــاب پدیده هــای طبیعــی ارائ کــه ارســطو در ب
ــر  ــرده اســت؛ 2( از ســوی دیگــر، مشــتمل ب ک
ــر  ــطو نظی ــارحان ارس ــه ش ــت ک ــی اس انتقادات
ارســطو  بــر  نحــوی(  )یحیــی  فیلوپونــوس 
ــر  ــش پ ــن، نق ــر ای ــزون ب ــد؛ 3( اف وارد کرده ان
اهمیــت آراء طبیعت شناســی متکلمــان مســلمان 
روزگار  در  معتزلــه-  چــه  و  اشــاعره  -چــه 
ــورد  ــفاء م ــاب الش ــه در کت ــت ک ــینا اس ابن س
ــای  ــت؛ 4( نوآوری ه ــه اس ــرار گرفت ــه ق توّج

ــز  ــن پدیده هــای طبیعــی و نی ــن ســینا در تبیی اب
واکنــش بــه منتقــدان ارســطو و همچنیــن پاســخ 

ــی. ــعری و معتزل ــان اش ــه متکلم ب

 اولیــن کســی کــه کتــاب إشــارات را جــدی 
گرفتــه اســت، شــرف الدیــن مســعودی، اســتاد 
ــکوك  ــاب الش ــه کت ــود ک ــن رازی ب فخرالدی
ــادی  ــات انتق ــورت تعلیق ــه ص ــث را ب والمباح
ــگارش  ــه ن ــینا ب ــن س ــارات اب ــه إش ــر ب ناظ
ــند  ــتادش ناخرس ــخنان اس درآورد. رازی از س
ــادات  ــه انتق ــوب ب ــورت مکت ــه ص ــت و ب اس

ــد ــخ می ده ــعودی پاس مس

بنــا بــر ایــن، ایــن کتــاب، اثــری اســت فلســفی 
کــه مســائل طبیعت شناســی در آن مطــرح شــده 
ــام  ــاب هــم در مق ــن کت اســت و ابن ســینا در ای
ــفه  ــگار فلس ــام تاریخ ن ــم در مق ــوف و ه فیلس
تاریخ نــگار  اســت.  کــرده  مطــرح  را  خــود 
فلســفه کســی نیســت کــه مــا را از روزگار 
زندگــی و درگذشــت فیلســوفان پیشــین بــا 
خبــر می کنــد یــا اینکــه از شــهرهایی کــه 
فیلســوفان در آن می زیســتند و در آن شــهرها بــه 
تدریــس فلســفه مشــغول بودنــد خبــر می دهــد 
و اینکــه چــه کتاب هایــی را درس می دادنــد. 
ــت  ــات دارای ارزش اس ــن اطالع ــد ای ــر چن ه
ــک  ــر فلســفی ی ــق فک ــناخت دقی ــرای ش ــا ب ام
ــه  ــینا ب ــن س ــد. اب ــت نمی کن ــوف، کفای فیلس
عنــوان روایتگــر افــکاری کــه در کتاب هــای آن 
روزگار مطــرح بــود، آراء آنهــا را نقــد و ارزیابــی 
ــزارش  ــکار، گ ــر اف ــور از روایتگ ــد. منظ می کن
تبیینــی و انتقــادی افــکار اســت نــه صرفــًا نقــل 
آراء دیگــران. پــس از ایــن جهــت ایــن کتــاب، 

ــود. ــوب می ش ــدی محس ــاب کلی ــک کت ی
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افــزون بــر مباحــث طبیعت شناســی کتــاب 
ــز از  ــات نی ــارات والتنبیه ــاب اإلش ــفاء، کت الش
ــن  ــت. اولی ــی اس ــور بررس ــر در خ ــن منظ ای
ــه  ــدی گرفت ــارات را ج ــاب إش ــه کت ــی ک کس
اســتاد  مســعودی،  الدیــن  شــرف  اســت، 
ــکوك  ــاب الش ــه کت ــود ک ــن رازی ب فخرالدی
ــادی  ــات انتق ــه صــورت تعلیق والمباحــث را ب
ــگارش  ــه ن ــینا ب ــن س ــارات اب ــه إش ــر ب ناظ
ــند  ــتادش ناخرس ــخنان اس درآورد. رازی از س
ــادات  ــه انتق ــوب ب ــورت مکت ــه ص ــت و ب اس
مســعودی پاســخ می دهــد. ولــی بــه نظــر 
ــوده  ــته ب ــه بایس ــان ک ــه رازی چن ــد ک می رس
اســت حــّق مطلــب را اداء نکــرده اســت از ایــن 
رو، دســت بــه تلخیــص و نیــز تفســیر إشــارات 
ــب  ــه ترتی ــار ب ــن آث ــوان ای ــه عن ــد ک می زن
ــي  ــارات ف ــارات و اإلن ــاب اإلش ــد از: لب عبارتن
شــرح اإلشــارات. شــرح رازی چنــان دارای 
اهمیّــت می شــود کــه اندیشــمندان بعــدی 
نظیــر ســیف الدین آمــدی، نصیرالدیــن طوســی، 
ــدان  ــن رازی ب ــتری و قطب الدی ــن تس بدرالدی

واکنــش نشــان می دهنــد.
نظــر بــه اینکــه عمــدۀ شــرح، حواشــی و 
ــه  ــر ب ــم ناظ ــترس داری ــه در دس ــی ک تعلیقات
ــکالت  ــل مش ــی ح ــت یعن ــی اس ــاب طوس کت
ــت  ــر آن داش ــرا ب ــب م ــن مطل ــارات، ای االش
تــا بخشــی از ایــن کتــاب، یعنــی مباحــث 
مربــوط بــه حرکت شناســی از نمــط دوم آن 
را برگزینــم، و تعلیقــات قطب الدیــن شــیرازی، 
ســید برهان الدیــن بخــاری، بدرالدیــن تســتری 
ــه  ــر ب ــی را ناظ ــریف جرجان ــید ش ــر س و می
ــک  ــم و در ی ــردآوری کن ــب را گ ــن مطال ای
ــی را  ــا اهمیــت نکات ــم ت مجموعــه بررســی کن
ــینا  ــاب آراء ابن س ــمندان در ب ــن اندیش ــه ای ک
بیــان داشــته اند توضیــح بدهــم کــه بــه عنــوان 
بخشــی از طــرح پژوهشــی یکســاله بــه تصویب 
شــورای محتــرم پژوهشــی رســید و إن شــاء اهلل 
در شــمارۀ ســی و یکــم جاویــدان خــرد منتشــر 
ــا نشــان دهــد کــه ســنت تفســیری  می شــود ت
ــه  ــا چ ــارات ت ــینا در إش ــی ابن س طبیعت شناس

ــوده اســت. ــت ب ــدازه دارای اهمی ان
بــر اســاس مســتندات موجــود، بــه نظــر 

می رســد کــه کتــاب الشــفاء، از زمــان میردامــاد 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توّج ــتر م ــد، بیش ــه بع ب
ــور  ــه ط ــد از وی ب ــمندان بع ــت و اندیش اس
مختصــر یــا مبســوط به نــگارش آثــاری در باب 
ــا را  ــن نگارش ه ــه ای ــد ک ــاب پرداختن ــن کت ای
شناســایی کــرده ام و آنهــا را بــه تدریــج انتشــار 
ــار  ــز آث ــار نی ــاده انتش ــر آم ــم داد. دو اث خواه
ــه  ــی اســت ک ــم گیالن ــی و حکی ــم تنکابن حکی
بعــد از نگارشــم در بــاب ســنّت تفســیری 

ــت.   ــد یاف ــر خواهن ــارت نش إش
 1396 ســال  در  مــن  پژوهــش  ســه  ایــن 
ــی از  ــزارش فارس ــه گ ــر اینک ــًا ب ــت مضاف اس
در  نیــز  لوکــری  طبیعیّــات  از  بخش هایــی 

دســت انجــام اســت.

ــدا  ــه پی ــا ادام ــر م ــا عص ــفاء ت ــه الش ــه ب توج
ــه  ــی ک ــد از زمان ــال بع ــت. دو س ــرده اس ک
ــر  ــون منتش ــفاء در دارالفن ــنگی الش ــاپ س چ
شــد، محمدعلــی فروغــی بــرای تحصیــل وارد 
ــا  ــداً در همانج ــد و بع ــون ش ــه دارالفن مدرس
بــه ســمت اســتادی نائــل شــد. در ســال 
1316 خورشــیدی وی کتــاب فــن ســماء 
ــرد.  ــه ک ــی ترجم ــه فارس ــفاء را ب ــی الش طبیع
ــتیانی  ــدی آش ــرزا مه ــاتی از می ــراً مناقش اخی
ــن  ــه ای ــر ب ــت ناظ ــی اس ــر فروغ ــه هم عص ک
ترجمــه منتشــر شــده اســت. بنــده بــه تازگــی 
مطالعــة مناقشــات را بــه پایــان بــردم و نکاتــی 
را کــه مرحــوم میــرزا مهــدی آشــتیانی نســبت 
بــه مرحــوم فروغــی بیــان کــرده اســت بررســی 
ــن  کــردم و إن  شــاء اهلل قصــد دارم حاصــل ای
مطالعــه را بــه صــورت یــک مقاله در اســفندماه 
1396 در همایــش ترجمــة فلســفی در دانشــگاه 
ــی و  ــن فروغ ــات بی ــوان محاکم ــه عن ــز ب تبری
آشــتیانی ارائــه کنــم. آقــای دکتــر اعتمــاد هــم 
ــش  ــه بخ ــد ک ــر دادن ــودمندی تذک ــة س نکت
ــفی  ــش مفهومی-فلس ــی را از بخ ترجمه شناس
ــخ  ــش تاری ــم در همای ــه آن ه ــم ک ــدا کن ج
دانشــگاه  در   1396 اســفندماه  در  طبیعیــات 

ــد. ــد ش ــه خواه ــران ارائ ته
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دکتر فاطمه شهیدی
عضو هیأت علمی گروه فلسفة اسالمی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــی  ــری فاراب ــفه نظ ــه روی فلس ــن ک ــی م ــرح قبل  در ط
ــا آنجــا  ــی ت ــود بحث هــای وجودشــناختی فاراب متمرکــز ب
ــتم کار  ــون می خواس ــد. چ ــرح ش ــت مط ــکان داش ــه ام ک
روی فلســفه فارابــی را ادامــه دهــم، طرحــی کــه بــه 
ــروف  ــاب الح ــه کت ــع ب ــق راج ــک تحقی ــید ی ــرم رس نظ
فارابــی اســت. دلیــل انتخــاب ایــن کتــاب ایــن اســت کــه 
ــان  ــا زم ــراض، ت ــاله اغ ــی در رس ــه خــود فاراب ــق گفت طب
فارابــی هیــچ شــرحی غیــر از شــرح اســکندر افرودیســی 
و تامســطیوس بــر کتــاب المبــدا از مابعــد الطبیعــه ارســطو 
وجــود نداشــت. البتــه کتــاب المبــدا هــم صرفــًا پیرامــون 
مبــادی  دربــاره  آن  در  و  اســت  الهیاتــی  بحث هــای 
ــن دو  ــر از ای ــن غی ــود. بنابرای ــت می ش ــودات صحب موج
ــه  ــرحی از مابعدالطبیع ــچ ش ــدا، هی ــاب المب ــر کت ــرح ب ش

بــه دســت فارابــی یــا بــه دســت فیلســوفان مــا تــا آن زمــان 
ــای  ــرح های کتاب ه ــراً ش ــه ظاه ــی ک ــیده بود. در حال نرس
منطقــی ارســطو آن زمــان در دســترس بــوده و می بینیــم کــه 
ــد  ــا ارجــاع می ده ــه آنه ــی خــود ب ــار منطق ــی در آث فاراب
ــر  ــون ب ــی چ ــد. ول ــاوت می کن ــا قض ــد ی ــا را نق و آنه
ــتفاده  ــت، اس ــود نداش ــرحی وج ــچ ش ــه هی مابعدالطبیع
فارابــی مســتقیمًا از خــود مابعدالطبیعــه ارســطو اســت. هــر 
ــا  ــع تحلیل ه ــی دارد، در واق ــه فاراب ــی ک ــث متافیزیک بح
ــطو  ــک ارس ــودش از متافیزی ــه خ ــت ک ــیرهایی اس و تفس

داشــت.
مــا اثــر دیگــری از فارابــی کــه در آن صرفــًا و منحصــراً بــه 
بحــث متافیزیــک پرداختــه شــده باشــد نداریــم. بقیــه آثــار 
او یــا منطقــی هســتند و یــا جهان شناســی. منظــور از آثــار 

بررسی تحلیلی رساله 
الحروف فارابی
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ــای  ــی از آن بحث ه ــه بخش ــت ک ــاری اس ــی آث جهان شناس
متافیزیکــی یــا وجودشناســی و بخشــی از آن سیاســی اســت. 
ــا فلســفه نظــری یعنــی  ــرار باشــد م ــل اگــر ق ــه همیــن دلی ب
متافیزیــک فارابــی را بررســی کنیــم، کتــاب الحــروف تقریبــًا 
ــدا کــردن تصویــری از مابعدالطبیعــه  ــرای پی ــا ب ــع م تنهــا منب
ــه نظــرم رســید ایــن کتــاب تأثیرگــذار  ــزد فارابــی اســت. ب ن
جــای تحقیــق دارد. بــه خصــوص بــه ایــن دلیــل کــه قبــل از 
تصحیــح توســط محســن مهــدی در ســال 1986، ایــن کتــاب 
ــود. حــدود ســی- چهــل ســال اســت  اصــاًل در دســترس نب
ــا  ــه و همــه توجه ه ــرار گرفت ــاب در دســترس ق ــن کت ــه ای ک
بــه ایــن کتــاب، در ایــن چنــد دهــه اخیــر انجــام شــده اســت. 
مثــال محققانــی مثــل اشــتراوس کــه خیلــی بــه فارابــی پرداخته 
ــری  ــار دیگ ــد و آث ــی نکرده ان ــاب توجه ــن کت ــه ای ــد، ب ان
مــورد توجه شــان بــوده . در ایــران حــدود بیســت ســال اســت 
کــه ایــن کتــاب از جهــات دیگــری هــم مــورد توجــه قــرار 
ــای خــود  ــه ویژگی ه ــدار ب ــک مق ــه ی ــه البت ــه اســت ک گرفت
کتــاب هــم ربــط دارد. یعنــی درســت اســت کــه بحــث کتــاب 
ــاب  ــی در کت متافیزیــک اســت و بحث هــای متافیزیکــی فاراب
الحــروف متمرکــز اســت، ولــی مباحــث دیگــری کــه در ایــن 
کتــاب مطــرح شــده  شــرایطی را فراهــم کــرده  تــا ایــن کتــاب 

ــود.  ــی ش ــف بررس ــای مختل در حوزه ه
ــاب  ــن کت ــه در ای ــت ک ــن اس ــا ای ــن ویژگی ه ــی از ای یک
مطالــب زبان شناســی بــه صــورت خیلــی جــدی در آن ســطح 
و محــدوده کــه در زمــان فارابــی مطــرح بــوده، گنجانــده شــده 
اســت. مــا تقریبــًا اثــر دیگــری از فیســلوفان متقــدم خودمــان 
در عرصــه زبان شناســی نداریــم. بــه صــورت دقیق تــر، مشــابه 
ــر  ــم دیگ ــد از او ه ــتیم و بع ــی نداش ــل از فاراب ــر قب ــن اث ای
نداریــم. یعنــی بحث هایــی کــه فارابــی در ایــن کتــاب مطــرح 
کــرده در جــای دیگــری تکــرار نشــده اند. همیــن نکتــه کتــاب 
را مــورد توجــه قــرار داده اســت. شــاید اولیــن توجهــات بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــای زبان شناس ــر بحث ه ــه خاط ــاب ب ــن کت ای

در آن مطــرح شــده اســت.
ویژگــی دیگــر اینکــه بحث هایــی کــه در ایــن کتــاب راجــع 
ــا  ــل توجهــی ب ــاوت قاب ــن شــده تف ــه نســبت فلســفه و دی ب
آثــار دیگــر فارابــی دارد. بــه نظــر می آیــد در ایــن کتــاب دیــن 
مــورد نظــِر او دیــن وحیانــی نیســت. چــون او خیلــی از دیــن 
ــارت  ــد. عب ــی نمی زن ــی حرف ــی از وح ــد ول ــت می کن صحب
صریــح خــود او ایــن اســت کــه »دیــن خــادم فلســفه اســت«. 
ــوام  ــون ع ــت و چ ــوام اس ــن ع ــب دی ــد مخاط او می گوی
توانایــی فهــم حقایــق را بــه نحــو برهانــی و فلســفی ندارنــد 
دیــن آنچــه در فلســفه مبرهــن و اثبــات شــده را بــا بیانــی کــه 
بــرای مــردم قابــل فهــم باشــد ارائــه می کنــد. اینهــا چیزهایــی 
ــن صراحــت  ــه ای ــی ب ــای فاراب ــر کتاب ه ــه در دیگ اســت ک

ــاب  ــن کت ــه ای ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــان نشــده اند. ب بی
ــدا  ــت پی ــز اهمی ــن و دین شناســی نی در حــوزه فلســفه دی

کــرده اســت. 
ویژگــی دیگــر اینکــه اصطالحــات فلســفی مطــرح شــده 
در ایــن اثــر و نحــوه پرداختــن فارابــی بــه آنهــا بی ســابقه 
ــی کــه در آنهــا  ــی کتاب های ــل و بعــد از فاراب ــا قب ــود. م ب
ــده  ــام ش ــفی انج ــات فلس ــات اصطالح ــدود و تعریف ح
ــه  ــه ب ــردن ک ــف ک ــه تعری ــی این گون ــتیم، ول ــد داش باش
ــط  ــن و بس ــفی تبیی ــث فلس ــی مباح ــه اصطالح شناس بهان
داده شــود چیــزی اســت کــه اختصــاص بــه ایــن اثــر دارد. 
در  الحــروف  کتــاب  کــه  اســت  دالیــل  ایــن  بــه 
ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــی م ــف خیل ــای مختل حوزه ه
ــوم  ــجویان عل ــه دانش ــدم ک ــال دی ــد س ــن چن ــن در ای م
ــی و  ــته مترجم ــی رش ــی، زبان شناس ــی، جامعه شناس سیاس
دانشــجویان فلســفه هــر کــدام از دیــد خودشــان و از زاویه 
ــاب  ــن کت ــه ای ــی ب ــان توجهات ــی خودش ــای علم بحث ه
ــا  ــاب اســت و ب ــده اهمیــت کت ــن نشــان دهن ــد. همی دارن
توجــه بــه قدمــت کــم ایــن توجهــات، الزم اســت تحقیــق 
جامعــی راجــع بــه آن انجــام شــود و تــا جــای ممکــن از 
ــد.  ــطحی از آن نجــات یاب ــی و س ــای عرف ــم ه ــر فه خط

ایــن کتــاب ســه بخــش دارد کــه دو بخــش آن اصطالحات 
فلســفی اســت. بخــش دیگــر کتــاب بحــث پیدایــش علــوم 
و صنایــع اســت. فارابــی تحقــق علــوم و صنایــع را مبتنــی 
بــر پیدایــش زبــان دانسته اســت. او اینهــا را در یــک ســیر 
وابســته بــه هــم می دانــد یعنــی مراحلــی کــه تقــدم و تأخــر 
ــیر را  ــن س ــه ای ــش ک ــن بخ ــت دارد. در همی در آن اهمی
ــفه و  ــن، فلس ــه دی ــع ب ــی راج ــد، بحث های ــرح می کن مط
ــرح  ــوم مط ــبت عل ــه نس ــع ب ــی راج ــن بحث های همچنی
می شــود کــه بحث هــای جالــب و خاصــی هســتند. 
ــراد در  ــدی اف ــورد طبقه بن ــی در م ــاب، فاراب ــن کت در ای
جامعــه هــم بحث هایــی دارد و آنهــا را بــه دو طبقــه 
ــه  ــت ک ــد اس ــد. او معتق ــیم می کن ــواص تقس ــوام و خ ع
افــراد جامعــه مراتبــی دارنــد، بــه طــوری کــه هــر چــه بــه 
ــوند.  ــر می ش ــویم خاص ت ــر ش ــت نزدیک ت ــه عقالنی مرحل
ــا  ــه در حرفه ه ــد ک ــث می کن ــی بح ــورد گروه های او در م
و علــوم مختلــف ادعــای خــاص بــودن می کننــد ولــی در 
ــا ممکــن  ــن بحث ه ــای خــود محــق نیســتند. ای ــن ادع ای
ــه نظــر می رســد  اســت ســوابق تاریخــی داشــته باشــند. ب
آن موقــع بــر ســر اینکــه چــه کســی خــاص یــا عــام اســت 
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ــی  ــال فاراب ــوان مث ــه عن ــوده. ب ــی ب دعوای
کســی  مختلــف  حرفه هــای  در  می گویــد 

ــد کــه  ــه اســت فکــر می کن کــه رئیــس آن حرف
ــه خاطــر اینکــه  خــاص اســت. امــا در حقیقــت ب

ــه  ــادی رأی و ن ــه ب ــره و ب ــورات روزم ــه ام کار او ب
ــه دارد خــاص  ــی تکی ــت و اســتدالل عقالن ــه عقالنی ب

ــه در  ــانی ک ــن کس ــد در دی ــاًل او می گوی ــا مث ــت. ی نیس
ــد. در  ــد فکــر می کننــد خاص ان ــرار دارن ــی ق مراحــل باالی
ــه کســانی اســت  ــودن آنهــا نســبت ب ــی کــه خــاص ب حال
کــه بــه آن دیــن متدیــن هســتند، نــه نســبت بــه همــه افــراد 
ــب،  ــر همــه مرات ــد از ذک ــق. بع ــا بصــورت مطل ــه ی جامع
ــد  ــه بای ــه ک ــراد در جامع ــد شایســته ترین اف ــًا می گوی نهایت
ــار دیگــر  آنهــا را خــاص بدانیــم فیلســوفان هســتند. در آث
ــت،  ــوف اس ــر او فیلس ــه از نظ ــه ک ــس مدین ــی رئی فاراب
ــا  ــده اوســت. اینه ــدی ش ــه طبقه بن اخــص خــواص جامع
ــاب  ــه در ب ــت ک ــی اس ــی و جامعه شناس ــای سیاس بحث ه

ــود.  ــرح می ش ــاب مط دوم کت
ــال  ــات انتق ــورد اقتضائ ــی در م ــاب بحث های ــه کت در ادام
ــه  ــر ارائ ــه دیگ ــه جامع ــه ای ب ــفه از جامع ــا فلس ــن ی دی
ــک  ــود. ی ــی می ش ــب اختالفات ــب موج ــه اغل ــد ک می ده
نمونــه از ایــن اختالفــات ناســازگاری و معانــدت اهــل دین 
و اهــل فلســفه اســت. فارابــی همــه ایــن اختالفــات را بــه 
ــد  ــه زبان شناســی برمی گردان بحث هــای پیشــینش راجــع ب
ــد.  ــم را نمی فهمن ــان ه ــع زب ــا در واق ــه اینه ــد ک و می گوی
ــد  ــان می کنن ــه بی ــزی ک ــتند چی ــن می دانس ــل دی ــر اه اگ
مثــاالت فلســفه اســت و اصــل آن در فلســفه بــوده، اصــاًل 
ــه را  ــن توج ــون ای ــی چ ــد؛ ول ــوا نمی کردن ــم دع ــا ه ب
ندارنــد بــه عنــاد بــا فیلســوفان می پردازنــد و اهــل فلســفه 
هــم مجبــور می شــوند از خــود دفــاع کننــد و ایــن دعواهــا 
ــاب دوم  ــی در ب ــی فاراب ــی پایان ــد. بحث ــدا می کن ــه پی ادام
ــق  ــه -طب ــک جامع ــفه از ی ــی فلس ــه وقت ــت ک ــن اس ای
ترتیبــی کــه خــودش ذکــر کــرده- وارد یــک جامعــه دیگــر 
ــا  ــت ت ــاز اس ــفی نی ــای فلس ــم بحث ه ــرای فه ــود ب می ش
ــود. او  ــن ش ــد تبیی ــه جدی ــفی در جامع ــات فلس اصطالح
بــرای روشــن شــدن ایــن اصطالحــات و قابــل فهــم شــدن 
آنهــا در جامعــه جدیــد، پیشــنهادات روش شناســانه ای 
ــد  ــه اصطالحــات بای ــد در ترجم ــد و می گوی ــه می ده ارائ
چــه کنیــم و بــه چــه چیزهایــی توجــه داشــته باشــیم. او 

ــرای انتقــال  ــا ب ــد روش را پیشــنهاد می دهــد کــه م چن
فلســفه و انتقــال اصطالحــات بایــد ایــن روش هــا را 

ــت  ــن اس ــنهادات او ای ــای پیش ــم. مبن ــه کار ببری ب
کــه در جامعــه اول کــه فلســفه بــه وجــود آمــده، 

ــوی  ــه نح ــه چ ــات ب ــات و اصطالح آن کلم

از  معمــوالً  اصطالحــات  انتخــاب شــده اند. 
زبــان عرفــی بــه زبــان تخصصــی فلســفه منتقــل 
ــم  ــد ببینی ــدا بای ــه ابت ــرای ترجم ــا ب ــود و م می ش
ــوده و در  ــه ب ــات چ ــه اصطالح ــی اولی ــای عرف معن
ــه  ــه را در جامع ــی اولی ــای عرف ــد، آن معن ــه بع مرحل
خودمــان پیــدا کنیــم و ببینیــم بــرای آن از چــه اصطالحــی 
ــن در  ــم. همچنی ــه کار ببری ــان را ب ــود و هم ــتفاده می ش اس
مــورد حاالتــی مثــل نداشــتن آن اصطــالح و یــا وجــود مشــابه 
ــد.  ــه می ده ــنهاداتی را ارائ ــه دوم پیش ــالح در جامع آن اصط
ــاب باشــد  ــه کت ــد مقدم ــاب دوم بای ــه نظــر می رســد کــه ب ب
ــن  ــت. در ای ــاب دانس ــط کت ــاب را وس ــن ب ــوان ای و نمی ت
ــاب بحــث کامــاًل مقدماتــی اســت و توضیحاتــی در مــورد  ب
ــده  ــه ش ــش گرفت ــیری در پی ــه س ــاب چ ــه کت ــه در بقی اینک

ــود.  ــه می ش ارائ
ــفی را  ــات فلس ــود، اصطالح ــاب خ ــاب اول کت ــی در ب فاراب
ــؤال  ــروف س ــای ح ــاب دوم، معن ــد و در ب ــح می ده توضی
ــی  ــوارد او از معن ــام م ــد. در تم ــح می ده ــفی را توضی فلس
ــفی اش وارد  ــای فلس ــه معن ــد ب ــد، بع ــروع می کن ــی ش عرف
ــک بحــث  ــای فلســفی، ی ــه آن معن ــه بهان ــد ب ــود و بع می ش

ــد.  ــه می ده ــفی ارائ فلس
ایــن تقریبــًا خالصــه محتــوای کتــاب اســت. بنــا بــود مــن در 
ایــن طــرح اوالً یــک راهنمایــی بــرای مطالعــه کتــاب الحروف 
ــوص از  ــه خص ــه -ب ــانی ک ــب کس ــون اغل ــم. چ ــه کن تهی
ــچ  ــد، هی ــه می کنن ــاب را مطالع ــر فلســفه- کت ــای غی حوزه ه
ــاب  ــا کت ــه ب ــد و در مواجه ــاب ندارن ــه کت ــوری از بقی تص
مطالــب نامأنوســی دریافــت می کننــد؛ بنابرایــن الزم اســت مــا 
چنیــن گزارشــی از کتــاب داشــته باشــیم. عــالوه بــر ایــن، بــه 
نظــرم رســید بــا ایــن طــرح بتوانــم جایــگاه کتــاب الحــروف 
را بیــن آثــار فارابــی مشــخص کنــم. چــون ایــن کتــاب، تنهــا 
ــه  ــی ب ــای متافیزیک ــه در آن بحث ه ــت ک ــی اس ــاب فاراب کت
طــور تخصصــی مطــرح می شــود. همچنیــن بــه نظــرم رســید 
بایــد راجــع بــه جایــگاه تاثیــر کتــاب الحــروف بــر فیلســوفان 
بعــد از فارابــی و همچنیــن مواجهه هایــی کــه در دوران 
ــر  ــه ایــن اث معاصــر یعنــی بعــد از تصحیــح کتــاب نســبت ب

شــده، کارهایــی انجــام دهــم. 
ــه  ــت ب ــوب اس ــی خ ــی و گزارش ــای تاریخ ــر از بحث ه غی
ــد  ــه قص ــن ک ــه ای ــه ب ــی توج ــود. یک ــه ش ــث توج دو بح
ــورد  ــن م ــود. در ای ــه ب ــاب چ ــن کت ــف ای ــی از تألی فاراب
ــه  ــز ب ــی نی ــده و حدس های ــی زده ش ــای مختلف حدس ه
ذهــن مــن رســیده اســت. اولیــن حــدس ایــن اســت 
کــه او می خواســت اصطالحــات فلســفی را روشــن 
ــاب  ــر کت ــه وضــوح از ظاه ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک کن
بحــث  می رســد  نظــر  بــه  امــا  برمی آیــد. 
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فراتــر از ایــن باشــد. احتمــال دیگــر مربــوط 
ــه یــک مناظــره اســت کــه در آن دوره انجــام  ب

ــی،  ــه در دوره فاراب ــن اســت ک شــده. مشــهور ای
مناظــره ای میــان ابــو بشــر متــی بــه عنــوان نماینــده 

اهــل منطــق و ابــو ســعید ســیرافی بــه عنــوان نماینــده 
اهــل زبــان یعنــی دســتور زبــان عربــی صــورت گرفــت 

کــه در واقــع مناظــره میــان نحــو و منطــق اســت. ســیرافی 
معتقــد بــود کــه منطــق بــرای زبــان یونانــی و مربــوط بــه آن 
جامعــه اســت و شــکل اولیــه آن جامعــه هــم از بیــن رفتــه، 
بنابرایــن مــا دیگــر نیــازی بــه منطــق نداریــم. او معتقــد بــود 
دســتور زبــان خودمــان بــرای انتقــال فکــر و بــرای تضمیــن 
صحــت فکرمــان کفایــت می کنــد. متــی بــه عنــوان نماینــده 
ــود کــه منطــق ضامــن صحــت فکــر  اهــل منطــق، معتقــد ب
ــق  ــد، منط ــه باش ــان چ ــه زبان م ــارغ از اینک ــی ف ــت؛ یعن اس
تضمیــن می کنــد کــه مــا حــرف درســتی را بزنیــم. او 
ــان اســت.  ــه زب ــرط نســبت ب ــه ش ــق، ال ب ــود منط ــد ب معتق
ایــن مناظــره بــه نحــوی تمــام شــد کــه بــه نفــع ابــو ســعید 
ســیرافی و در واقــع بــه نفــع زبــان بــود. محســن مهــدی ادعــا 
ــوی  ــه نح ــی ب ــه مت ــا ک ــد از آنج ــا معتقدن ــد بعضی ه می کن
ــاب  ــن کت ــا ای ــی ب ــد، فاراب ــوب می ش ــی محس ــتاد فاراب اس
می خواهــد از ســاحت منطــق و فلســفه دفــاع کنــد. بــه نظــر 
ــوع  ــا موض ــاط ب ــی ارتب ــاب ب ــای کت ــه درس ه ــد ک می رس
مناظــره نیســت امــا در عیــن حــال نمی تــوان گفــت فارابــی 
بــا تدویــن ایــن کتــاب می خواهــد شکســت متــی در مناظــره 

ــد.  ــران کن را جب
ــتری  ــد کار بیش ــاب می خواه ــن کت ــن او در ای ــر م ــه نظ ب
کنــد و نشــان دهــد کــه زبــان عربــی ظرفیــت طــرح مباحــث 
فلســفی بــه خصــوص دو اصطــالح »وجــود« و »موجــود« را 
دارد. درواقــع تــالش مهــم فارابــی در ایــن کتــاب ایــن اســت 
کــه نشــان دهــد فلســفه در زبــان عربــی قابــل طــرح اســت. 
ــن  ــاب ای ــف کت ــزه تألی ــورد انگی ــر در م ــم دیگ ــدس مه ح
ــد  ــه ای باش ــروف مقدم ــاب الح ــت کت ــرار اس ــه ق ــت ک اس
ــته ســنت مدخل نویســی  ــک. در گذش ــه متافیزی ــرای مطالع ب
ســنت  در  منتهــی  داشــت.  رواج  مقدمه نویســی  یــا 
مدخل نویســی، بیشــتر تــالش بــر ایــن بــود کــه فــرد 
ــح  ــاب را توضی ــول کت ــت فص ــرض و در نهای ــوع، غ موض
ــی  ــای کل ــک دورنم ــدا ی ــنت ابت ــع در آن س ــد. در واق ده

ــح  ــب توضی ــود مطل ــد خ ــد و بع ــم داده می ش از آن عل
ــتر از آن  ــزی بیش ــاب، چی ــن کت ــی ای ــد. ول داده می ش

ــرب  ــگ ع ــی در فرهن ــر کس ــت. اگ ــج اس ــنت رای س
زبــان بخواهــد متافیزیــک ارســطو را بخوانــد، بایــد 

اصطالحــات، بعضــی قواعــد و بعضــی مفاهیــم را 
ــد.  بدان

احتمــال آخــر در مــورد انگیــزه تألیــف کتــاب 
و  وجــود  اصطــالح  دو  توضیــح  الحــروف 
ــک موضــوع  ــرار باشــد ی ــر ق موجــود اســت. اگ
را موضــوع اصلــی کتــاب الحــروف فارابــی بدانیــم، 
آن موضــوع، تبییــن و توضیــح اصطــالح فلســفی 
ــاب  ــن کت ــی در ای ــت. فاراب ــود« اس ــود« و »موج »وج
ــالح  ــورد دو اصط ــاص در م ــح خ ــیر و توضی ــک تفس ی
وجــود و موجــود دارد. خــود کلمــه موجــود بــه خاطــر اینکه 
ــن توهــم را ایجــاد  ــک کلمــه مشــتق اســت، ای ــر ی در ظاه
می کنــد کــه ترکیبــی اســت از یــک موضــوع و وصفــی کــه 
عــارض بــر آن موضــوع شــده. یعنــی چیــزی کــه وجــود بــر 
ــن اســت  ــی ای ــالش فاراب آن عــارض شــده اســت. همــه ت
کــه توضیــح دهــد علی رغــم اینکــه موجــود ظاهــراً مشــتق 
اســت، نبایــد آن را بــا معنــای مشــتق درك کنیــم. او در ایــن 
ــؤال  ــه درس ــاب از جمل ــف کت ــمت های مختل ــورد در قس م
»هــل« کــه آن هــم ناظــر بــر بحــث وجــود و موجــود تالیــف 
ــود  ــد وج ــد و می خواه ــه می ده ــی را ارائ ــده، توضیحات ش
ــح  ــه ای توضی ــه گون ــطویی را ب ــای ارس ــه معن ــود ب و موج
دهــد کــه خطایــی از کلمــه موجــود -ماننــد چیــزی کــه بیــن 
متکلمیــن از تمایــز بیــن شــیء و وجــود و بــه نحــوی وجــود 
ماهیــت اســت- ایجــاد نشــود. ایــن توضیحــات، در تاریــخ 
فلســفه تأثیــر می گــذارد بــه نحــوی کــه ابــن رشــد هــم در 
تلخیــص مابعدالطبیعــه، هــم در تفســیر کبیــر مابعــد الطبیعــه 
و هــم در تهافــت التهافــت و هــر جــا کــه می خواهــد تمایــز 
ــن  ــک دور ای ــد، ی ــینا را رد کن ــن س ــت اب ــود از ماهی وج
ــد. گاهــی  ــل می کن ــاب الحــروف نق ــی را از کت بحــث فاراب
می گویــد کــه فارابــی در کتــاب الحــروف ایــن گونــه گفتــه 
و گاهــی حتــی ایــن را هــم نمی گویــد؛ ایــن بحــث را نقــد 
ــود  ــرده ب ــه نک ــون توج ــینا چ ــن س ــد اب ــد و می گوی می کن
کــه کلمــه موجــود فقــط در ظاهــر یــک کلمــه مشــتق اســت 
ــوب از  ــز وج ــد تمای ــروض و بع ــز و ع ــا، تمای ــه حقیقت ن

ــت.  ــی آن کرده اس ــکان را در  پ ام
پرســش: اشــاره ای بــه اصالــت وجــود و ماهیــت بــر اســاس 

بــه کار بــردن وجــود و موجــود می شــود؟
ــز  ــه تمای ــی مطــرح می شــود ک ــت جای ــر، اصال ــخ: خی پاس
باشــد. فارابــی اصــاًل تمایــز را قبــول نــدارد. بنابرایــن اصالت 
اینجــا طــرح نمی شــود. البتــه او تمایــز وجــود و موجــود را 
قبــول دارد امــا تمایــز وجــود و ماهیــت را قبــول نــدارد. 
ــی  ــه معن ــود دارد ب ــه وج ــزی ک ــی چی ــود یعن موج
چیــزی کــه ذاتــی دارد، یعنــی وجــود برایــش معنــی 
مقــوم ذات می دهــد. چیــزی کــه ذاتیاتــی دارد 
موجــود می شــود نــه اینکــه یــک چیــزی داریــم 

ــود. ــارض می ش ــر آن ع ــود ب ــه وج ک
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دکتر لیال کیان خواه
عضو هیأت علمی گروه فلسفة اسالمی 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
ــال حاضــر  ــه در ح ــرح پژوهشــی  ک ــوان ط عن
ــة  ــی نظری ــتم، »بررس ــام آن هس ــغول انج مش
صــدور از دیــدگاه فارابــی و تأثیــر فالســفه 
نوافالطونــی بــر آن« اســت. ایــن طــرح در 
واقــع تکمیل کننــدۀ طــرح پژوهشــی ســوم مــن 
در مؤسســه، بــا عنــوان »بررســی نظریــة صــدور 
از دیــدگاه ابن ســینا و تومــاس آکویینــی« اســت. 
دغدغــة اصلــی مــن در طــرح مذکــور ایــن بــود 
کــه چگونــه ابــن ســینا بــه عنــوان یک فیلســوف 

ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــاس آکویین مســلمان و توم
فیلســوف مســیحی بــا دو روش بــه ظاهــر 
ــد و  ــت ورود می کنن ــه خلق ــه نظری ــاوت ب متف
ایــن مســألة دینــی را توجیــه عقالنــی و فلســفی 

می کننــد. 
ــینا  ــه ابن س ــت ک ــن اس ــه چنی ــر قضی    ظاه
قاعــدۀ »الواحــد« را جــزء مبانــی فلســفی خــود 
ــده و  ــن قاع ــتفاده از ای ــا اس ــد و ب ــرار می ده ق
اصــول فکــری دیگــری همچــون اصــل تمایــز 
ــب از  ــز واج ــل تمای ــت و اص ــود از ماهی وج

بررسی نظریة صدور از 
دیدگاه فارابی و تأثیر فالسفه 

نوافالطونی بر آن
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را  »فیــض«  نظریــة  ممکــن، 
از  و  می کنــد  صورت بنــدی 
ــت را  ــوزۀ خلق ــق آن، آم طری
می نمایــد.  عقالنــی  توجیــه 
امــا تومــاس آکویینــی بــه دلیــل 
ــث«،  ــوزۀ »تثلی ــه آم ــان ب ایم
نمی توانــد قاعــدۀ »الواحــد« 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد و ب را بپذی
از نظریــة »فیــض« افلوطیــن 
ــدۀ  ــاد قاع ــر مف ــی ب ــه مبتن ک
الواحــد اســت، اســتفاده نکــرده 
نظریــة  از  آن  جــای  بــه  و 
توجیــه  بــرای  »بهره منــدی« 
می کنــد.  اســتفاده  خلقــت 
ایــن  اول  مرحلــة  بنابرایــن، 
دقیــق  بررســی  تحقیــق، 
خلقــت  توجیــه  چگونگــی 
فیلســوف  دو  ایــن  آثــار  در 
اشــتراك  نــکات  بررســی  و 
امــا  اســت.  آن دو  افتــراق  و 
تمایــزات  درك  منظــور  بــه 
دیــدگاه،  دو  ایــن  دقیــق 
مبانــی  و  خاســتگاه  بایــد 
مــورد  نیــز  نظریات شــان 
ــذا  بررســی قــرار می گرفــت؛ ل
ــوق،  ــرح ف ــام ط ــس از انج پ
ــا  ــری ب ــی دیگ ــرح پژوهش ط
عنــوان »بررســی نظریــة صدور 
تأثیــر  و  فارابــی  دیــدگاه  از 
ــر آن«  ــی ب ــفه نوافالطون فالس
بــه شــورای پژوهشــی مؤسســه 
پیشــنهاد داده شــد تــا اوالً مبانی 
فکــری ابن ســینا و ثانیــًا تأثیری 
ــه  ــی، ب ــه فالســفه نوافالطون ک
عنــوان مبدعــان نظریــه صدور، 
ــر فالســفة اســالمی داشــتند،  ب
بــه طــور دقیــق مــورد بررســی 

ــرد. ــرار گی ق

ــال  ــه در ح ــی ک ــن طرح بنابرای
حاضــر مشــغول آن هســتم دو 
قســمت اصلــی دارد: یکی بررســی 
دیــدگاه فارابــی و دیگری بررســی 
نوافالطونــی.  فالســفة  دیــدگاه 
ــی  ــتاوردهای بررس ــه دس از جمل
ــه دو  ــوان ب ــی، می ت ــدگاه فاراب دی
ــاره  ــر اش ــم زی ــیار مه ــه بس نتیج
کــرد: یکــی این کــه فارابــی در 
ارائــة دیــدگاه خــود، تفاوت هــای 
جوهــری بــا دیــدگاه صاحــب 
ــة  ــا دارد. از جمل ــاب أثولوجی کت
آن هــا می تــوان بــه دخیــل کــردن 
علــم و ارادۀ الهــی در بحث صدور 
و فیــض اشــاره داشــت کــه ایــن 
ــر  ــم ب ــة حاک ــوع در اندیش موض
کتــاب أثولوجیــا موجــود نیســت. 
نتیجــة مهــم دیگــر ایــن اســت که 
ــی نشــان  مطالعــة دقیــق آراء فاراب
ــد  ــا ح ــینا ت ــه ابن س ــد ک می ده
ــدوری  ــه ص ــدع نظری ــادی مب زی
اســت کــه در نظــام مابعدالطبیعــی 
یعنــی  می دهــد.  ارائــه  خــود 
مشــهور  کــه  آنچــه  برخــالف 
دیدگاه هــای  ابن ســینا  اســت، 
خــودش را در ایــن بــاب، بــه 
اقتبــاس  فارابــی  از  هیچ وجــه 
تفاوت هــای  و  اســت  نکــرده 
ــت  ــا او دارد. در حقیق ــی ب اساس
بندی نظریــة  صــورت  هــم 
»صــدور« در مابعدالطبیعــة فارابــی 
ــت و  ــاوت اس ــینا متف ــن س و اب
هــم مبانــی فکــری ای کــه بــه 
عنــوان مقدمــات ایــن نظریــه مــد 

نظــر داشــته اند. 
ــی و ابن ســینا  ــه هــر حــال فاراب ب
هــر کــدام در توجیــه عقالنــی 
خلقــت، ابداعــات فراوانــی داشــته 
و الگــوی فکــری خاص خودشــان 
را دارنــد. ایــن در واقــع بــر عکس 
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چیــزی اســت کــه در بســیاری از کتــب تاریــخ 
فلســفه و حتــی مقاله هــای علمی-پژوهشــی در 
ــینا را  ــه ابن س ــده ک ــان ش ــر، بی ــال های اخی س
ــد  ــی می دانن ــر از فاراب ــدور متأث ــة ص در نظری
ــفه  ــزو فالس ــه، ج ــن نظری ــر دو را در ای و ه

ــد.  ــوب می کنن ــی محس نوافالطون

 بخــش دوم طــرح فعلــی مــن کــه بخش بســیار 
مهمــی اســت، بــه بررســی تأثیــر آثــار فالســفه 
ــاص  ــی اختص ــدگاه فاراب ــر دی ــی ب نوافالطون
دارد. بــا توجــه بــه مهلــت یکســالة انجــام ایــن 
ــرده ام  ــی ک ــاری را بررس ــط آث ــن فق ــرح، م ط
کــه بــه زبــان عربــی ترجمــه شــده و در اختیــار 
فارابــی بوده انــد، و آثــار دیگــِر آن دورۀ فکــری 
را فعــاًل بررســی نکــرده ام. آثــاری کــه مــن بــر 
آن هــا تمرکــز داشــته ام، کتــاب أثولوجیــا، کتــاب 
العلــل پروکلــوس، و قطعــات باقیمانــده از شــیخ 

یونانــی -یــا افلوطیــن- اســت. 

ــار  ــض« در آث ــة »فی ــی نظری ــر بررس ــالوه ب ع
فــوق، مســائل دیگــری نیــز در ضمــن کار 
مطــرح شــد کــه هــم اکنــون مشــغول بررســی 
ــن  ــائل، یافت ــن مس ــة ای ــتم. از جمل ــا هس آن ه
پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا فارابــی 
ــه  ــق ب ــا را متعل ــًا، أثولوجی ــینا حقیقت ــن س و اب
ارســطو می دانســتند و یــا آن را بــه فالســفة 
نوافالطونــی منســوب می کردنــد؟ چــرا کــه 
ــر  ــن اث ــینا ای ــی و ابن س ــه فاراب ــت ک ــل اس نق
را متعلــق بــه ارســطو و تکمیــل کننــدۀ مباحــث 

کتــاب مابعدالطبیعــه می دانســتند.   
عــالوه بــر ایــن پرســش، بررســی خــود کتــاب 
أثولوجیــا هــم اهمیــت زیــادی دارد. اینکــه ایــن 
ــوز محــل  ــاب تألیــف چــه کســی اســت هن کت
ــی  ــة عرب ــاب ترجم ــن کت ــا ای ــام اســت. آی ابه
اثــری از فرفوریــوس اســت کــه درس گفتارهای 
افلوطیــن را نــگارش کــرده؟ یــا این کــه اساســًا 
تألیفــی در حــوزه تفکــر اســالمی اســت و صرفًا 

ــود؟  ــوب نمی ش ــه محس ترجم
ــوق، از  ــی ف ــرح پژوهش ــام ط ــِن انج  در ضم
ــه،  ــای مؤسس ــی از دغدغه ه ــه یک ــی ک آنجای
تصحیــح آثــار ابن ســینا اســت، تصحیــح شــرح 
أثولوجیــای ابن ســینا را هــم در دســتور کار 
قــرار دادم. کــه بخــش زیــادی از آن انجــام 
شــد و بــه حــد موظــف طــرح پژوهشــی رســید 
ــی را  ــخة اصل ــتم دو نس ــفانه نتوانس ــی متأس ول
کــه اتفاقــًا اّصــح نســخ هــم هســتند تهیــه کنــم. 
ــری در  ــر و دیگ ــخ در مص ــن نس ــی از ای یک
ــداری  ــکارا نگه ــب آن ــماعیل صائ ــة اس کتابخان
می شــوند. نســخه ای کــه در مصــر موجــود 
اســت شــامل حــدود 15صفحه از رســاله اســت 
ــچ نســخة  دیگــری موجــود نیســت.  کــه در هی
ــدور را  ــة ص ــش، نظری ــن بخ ــینا در ای ــن س اب
ــود  ــی خ ــدگاه اختصاص ــد و دی ــریح می کن تش

ــد.  ــه می ده ــاب ارائ ــن ب را در ای
ــرای  ــم ب ــری ه ــت دیگ ــدور از جه ــه ص نظری
مــن حائــز اهمیــت بــود. وقتــی مشــغول 
ــوان  ــا عن ــه  ب ــم در مؤسس ــرح اول ــگارش ط ن
»تعریــف مابعدالطبیعــه از دیــدگاه فارابــی و 
ابن ســینا« بــودم، متوجــه شــدم فارابــی در 
ــات  ــر حی ــه اواخ ــوط ب ــه مرب ــی ک کتاب های
او هســتند، نظریــة صــدور را محوری تریــن 
مبحــث آثــار خــود قــرار می دهــد و بــه قــدری 
بــه نظریــة صــدور اهمیــت می دهــد کــه حتــی 
ــاس آن  ــر اس ــود را ب ــة خ ــاختار مابعدالطبیع س
تألیــف می کنــد. البتــه طــرح نخســت مــن، بــه 
ــا  عنــوان کتــاب، توســط انتشــارات مؤسســه، ب
ــی  ــه آرای ــه، صفح ــدود 400 صفح ــم ح حج
شــده و ان شــاءاهلل پــس از تهیــة نمایــه کتــاب 
ــید. ــد رس ــه چــاپ خواه ــردن آن، ب ــی ک و نهای
ــه  ــن ک ــدی م ــی بع ــرح پژوهش ــوان ط    عن
ــه  ــه تازگــی در شــورای پژوهشــی مؤسســه ب ب
تصویــب رســیده اســت، تصحیــح انتقــادی 
بخــش إلهیــات کتــاب ارزشــمند نجــات اســت 
ــی کــردن طــرح  کــه ان شــاءاهلل پســص از نهای
ــی و  ــدگاه فاراب ــدور از دی ــة ص ــی نظری »بررس
تأثیــر فالســفه نوافالطونــی بــر آن«، در دســتور 

ــت ــد گرف ــرار خواه کار  ق
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تبیین سوبژکتیویسم در فلسفه 
مدرن و تأثیر آن در مسأله 

تجربه دینی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 مــن ابتــدا یــک گــزارش بســیار کوتــاه از طــرح 
خاتمه یافتــه و چاپ شــده خــودم خدمــت عزیــزان 
عــرض می کنــم. طــرح بنــده، ترجمــه، تحقیــق و 
نقــد کتــاب نظریــه معرفــت کیــث لــِرر بــود. کیث 
ــت و  ــر اس ــجام گرای معاص ــن انس ــِرر مهم تری ل
همان طــور کــه می دانیــد انســجام گروی هــم 
ــروی  ــل مبناگ ــب در مقاب ــه رقی ــن نظری مهم تری
ــا  ــذا م پذیرفته شــده فیلســوفان اســالمی اســت. ل
ایــن ضــرورت را دیدیــم کــه بــا توجــه بــه نبــود 

منبــع پژوهشــی در خصــوص انســجام گروی، 
ــاب  ــن کت ــع مهم تری ــه در واق ــاب را ک ــن کت ای
ــم.  ــه کنی ــت ترجم ــر اس ــجام گروی معاص در انس
ــک  ــی و ی ــوارد تحقیق ــک ســری م ــده ی ــه بن البت
ــی  ــن معرفت شناس ــی بی ــای تطبیق ــری بحث ه س
ــه انتهــای هــر  ــرر را ب ــا دیدگاه هــای ل اســالمی ب
ــه  ــه را ب ــن ترجم ــذا ای ــردم. ل ــه ک ــل اضاف فص
عنــوان ترجمــه، تحقیــق و نقــد ارائــه کردیــم و از 

طــرف مؤسســه منتشــر شــد. 

دکتر مهدی عبدالهی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه علوم انسانی-اسالمی 
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 کتاب نظریه معرفت حاصل طرح پژوهشی دکتر مهدی عبدالهی

تحقیقــی کــه در حــال حاضــر مشــغول انجــام آن 
هســتم تبییــن سوبژکتیویســم در فلســفه مــدرن و 
تأثیــر آن در مســأله تجربــه دینــی اســت. مســأله 
سوبژکتیویســم از دوران دانشــجویی دغدغــه 
ــرح  ــن ط ــه ای ــه در مؤسس ــا اینک ــود، ت ــده ب بن
ــالی هســت  ــاندیم و چندس ــب رس ــه تصوی را ب
ــای  ــا انته ــدوارم ت ــتیم. امی ــه مشــغول آن هس ک
ــد.  ــه برس ــه خاتم ــرح ب ــن ط ــده ای ــال آین س
ــش  ــق بی ــن تحقی ــده در ای ــته های بن دست نوش
از دویســت صفحــه اســت. به اعتقــاد بنــده، 
ــم  ــیار مه ــوع بس ــق، موض ــن تحقی ــوع ای موض
ــم  ــانی ه ــوم انس ــه در عل ــت ک ــدی اس و کلی

ــت.  ــد داش ــیاری خواه ــی بس کارای

ــل  ــه مقاب ــم نقط ــده، سوبژکتیویس ــی بن ــه تلق ب
نگــرش رئالیســتی در معرفت شناســی ســنتی 
پذیرفته شــده  معرفت شناســی  کــه  اســت 
در  فیلســوفان غــرب  و  اســالمی  فیلســوفان 
یونــان باســتان و قــرون وســطی بــوده اســت. در 
ــت در  نگــرش رئالیســتی، فاعــل معرفــت، اصال
معرفــت نــدارد بلکــه ایــن ابــژه و متعلــق معرفت 
ــت  ــه اصال ــی خارجــی اســت ک ــت عین و واقعی
ــتقل از  ــی، مس ــات عین ــا واقعی ــرای آن ه دارد. ب

ــه ای کــه  ســابجکت معرفــت وجــود دارد به گون
هســتی و چیســتی واقعیــات خارجــی مســتقل از 
فاعــل معرفــت و علــم و جهــل اوســت. و تمــام 
تــالش فاعــل معرفــت ایــن اســت کــه ذهنیتــی 

ــد. ــدا کن ــع پی ــا واق ــق ب مطاب

ــه فلســفه را فلســفه  ــاب آنچــه ک ــا در ب غربی ه
مــدرن می کنــد و تفــاوت میــان فلســفه پــس از 
دوره رنســانس بــا فلســفه دوره پیشــین، ســخنان 
دیدگاه هــای  و  تقریرهــا  و  دارنــد  زیــادی 
ــا  ــه شــده اســت. ام ــاره ارائ ــن ب مختلفــی در ای
آنچــه کــه دقیق تــر و عمیق تــر بــه نظــر می آیــد 
ایــن اســت کــه تغییــر نگــرش معرفت شــناختی 
و تغییــر رویکــرد از رئالیســم بــه سوبژکتیویســم 
اســت کــه فلســفه را مــدرن می کنــد. ایــن 
تغییــر رویکــرد هــم از کوگیتــوی دکارت شــروع 
می شــود. البتــه همان طــور کــه مســتحضرید 
دو تفســیر در خصــوص دکارت وجــود دارد. 
ــن مســأله  ــت ای ــا در انقــالب کوپرنیکــی کان ام
ــادی  ــفه نق ــود و فلس ــان می ش ــت بی ــه صراح ب
کانــت و تفکیــک نومــن از فنومــن دقیقــًا همیــن 
ــت  ــد از کان ــر می کشــد. بع ــه تصوی مســأله را ب
را  او  پــروژه  آلمانــی،  ایده آلیســت های  نیــز، 
ــه  ــادی او را ادام ــفه نق ــد و فلس ــل می کنن تکمی
ــه  ــی ب ــن خارج ــه نوم ــی ک ــا جای ــد ت می دهن
کلــی اســتقالل ش را در قبــال فاعــل معرفــت از 

ــد. ــت می ده دس

بــه تلقــی بنــده، سوبژکتیویســم نقطــه مقابــل نگــرش 
رئالیســتی در معرفت شناســی ســنتی اســت کــه 
ــالمی و  ــوفان اس ــده فیلس ــی پذیرفته ش معرفت شناس
فیلســوفان غــرب در یونــان باســتان و قــرون وســطی 

بــوده اســت

فصــل نخســت ایــن تحقیــق بــه مفهوم شناســی 
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اندیشــه  تاریــخ  در  پیشــینه هایی  یافتــن  و 
ــم  ــأله سوبژکتیویس ــه مس ــبت ب ــیحیت نس مس
اختصــاص دارد. در فصــل دوم بــه تبییــن 
سوبژکتیویســم در فلســفه مــدرن یعنــی از 
ایده آلیســت های  و  کانــت  دکارت،  منظــر 
ــلینگ-  ــته و ش ــگل، فیش ــی ه ــی -یعن آلمان
ــع  ــق در واق ــوم تحقی ــل س ــم. فص می پردازی
ــش  ــن بخ ــت. در ای ــق اس ــش دوم تحقی بخ
تحقیــق، نگــرش سوبژکتیویســتی را در قلمــرو 
تجربــه دینــی بررســی کردیــم. همان طــور کــه 
ــراض  ــی اعت ــه نوع مســتحضرید، رمانتیســم ب
بــه تأکیــد بــر عقالنیــت در دوره روشــن گری 
ــر حــس  اســت و در دوره رمانتیســم بیشــتر ب
ــه رغــم  ــد می شــود. ب ــال تأکی ــه و خی و عاطف
ــه  ــی ک ــی و تقابل ــای اساس ــود تفاوت ه وج
روشــن نگری  و  رمانتیسیســم  دوره  بیــن 
ــک روح  ــم ی ــر می کن ــده فک ــود دارد، بن وج
ــن دو دوره وجــود دارد  ــن ای ــز بی مشــترك نی
کــه همــان نگــرش سوبژکتیویســتی اســت. در 
ــن گری،  ــت در دوره روش ــوان گف ــع می ت واق
دوره  در  و  داریــم  عقالنــی  سوبژکتیویســم 
رمانتیسیســم، سوبژکتیویســم در قلمــرو حــس 

ــال. و خی

ــدرن  ــودِن فلســفه م ــدرن  ب همان طــور کــه وجــه م
بــه  رئالیســم  از  بــه چرخــش معرفت شــناختی 
سوبژکتیویســم اســت، بــه نظــر می رســد در الهیــات 

ــت. ــم اس ــم حاک ــم روح سوبژکتیویس ــدرن ه م

ــندگان  ــمندان و نویس ــده، اندیش ــر بن ــه نظ ب
دینــی  تجربــه  حــوزه  در  کــه  داخلــی 
آثــار طــراز  قلم فرســایی کردنــد و حتــی 
ــد  ــن بُع ــفانه از ای ــم متأس ــوزه ه ــن ح اول ای
ــا  ــیاری از آن ه ــد و بس ــت کرده ان ــأله غفل مس
بــه تأثیــر رمانتیسیســم در مســأله تجربــه دینــی 
توجــه نداشــتند، در حالــی کــه کتــاب اصلــی 
ــه  ــأله تجرب ــذار مس ــه بنیان گ ــالیرماخر -ک ش

دینــی و الهیــت مــدرن و الیهــات لیبــرال 
ــاب  ــوان On Religion خط ــا عن ــت- ب اس
ــن  ــا ای ــودش ب ــت و خ ــه رمانتیسیست هاس ب

رمانتیســت ها ارتبــاط داشــت.

ایــن  در  بنــده  کــه  نتیجــه ای  مجمــوع  در 
ــور  ــه همان ط ــت ک ــن اس ــم ای ــق گرفت تحقی
ــه  ــدرن ب ــفه م ــودِن فلس ــدرن  ب ــه م ــه وج ک
بــه  رئالیســم  از  معرفت شــناختی  چرخــش 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــم اس سوبژکتیویس
الهیــات مــدرن هــم روح سوبژکتیویســم حاکــم 
ــون  ــی تک ــدی در فضای ــات جدی ــت. الهی اس
یافتــه اســت کــه الهیــات وحیانــی بــا نهضــت 
ــه، و  ــؤال رفت ــر س ــدس زی ــاب مق ــادی کت نق
فاتحــه الهیــات طبیعــی و عقلــی بــا اشــکاالت 
ــده شــده  ــوم و فلســفه نقــادی کانــت خوان هی
اســت. بــه نظــر بنــده در الهیــات جدیــدی نیــز 
ــرد،  ــکل می گی ــی ش ــه دین ــه تجرب ــر پای ــه ب ک
روح سوبژکتیویســم حاکــم اســت و وجــه 
مشــترك الهیــات مــدرن و فلســفه مــدرن، 
همیــن نگــرش سوبژکتیویســتی اســت، بــا 

ــرو.  ــاوت در قلم تف
در آخــر ایــن تحقیــق بــه نتیجه گیــری و بیــان 
ــرح  ــرش مط ــن دو نگ ــر ای ــه ب ــی ک انتقادات
می شــود خواهیــم پرداخــت. البتــه ایــن تحقیــق 
ــه  ــا توج ــود. ب ــم نمی ش ــا خت ــه اینج ــًا ب قطع
بــه اینکــه پست مدرنیســم هــم بــه نوعــی 
ــول  ــه ق ــه سوبژکتیویســم اســت. ب ــراض ب اعت
جیســون »روح فلســفه پســت مدرن، مــرگ 
ســوژه اســت« و بــه تعبیــر پــل شــیهان »اولیــن 
قربانــی فلســفه پسامدرنیســم، ســوژه متافیزیکی 
اســت«. یعنــی شــناخت عمیــق و دقیــق فلســفه 
مــدرن و فلســفه پســامدرن، مبتنــی بــر بررســی 
ــم، روح  ــت. سوبجکتیویس ــم اس سوبجکتیویس
ــی  ــه دین ــأله تجرب ــاد مس ــدرن و بنی ــفه م فلس
نخســتین اش  نظریه پــردازان  در  -حدأقــل 
ــو- اســت  ــف اوت ــل شــالیر ماخــر و رودل مث
ــی  ــع عکس العمل ــامدرن در واق ــفه پس و فلس
ــه  ــت ک ــوژه اس ــودِن س ــت و بنیاد-ب ــه اصال ب
ــد.  ــا می کن ــی ره ــه نوع ــیم را ب سوبجکتیوس
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دکتر محمد حسین زاده
عضو هیأت علمی گروه فلسفه علوم انسانی-اسالمی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــال در  ــه از امس ــار را دارم ک ــن افتخ ــده ای بن
ــی مؤسســه  خدمــت همــکاران و اســاتید گرام
ــده بحــث اراده آزاد  هســتم. موضــوع طــرح بن
ــوم  ــه در عل ــت ک ــی اس ــا و اثرات و کارکرده
ــی  ــن مبان انســانی دارد. شــاید یکــی از مهم تری
ــن  ــد. ای ــث اراده آزاد باش ــانی، بح ــوم انس عل
ــه  ــت ک ــال اس ــزار س ــش از دو ه ــوع بی موض
مطــرح شــده، بــا این حــال در هــر دوره ای 
دســت خوش نغییراتــی شــده و خــودش را 

بــه صــورت جدیــدی نشــان می دهــد. در 
ــخ  ــه  های پاس ــم ریش ــه می توانی ــال ک ــن ح عی
ایــن مســأله را در اعصــار گذشــته ببینیــم، هــم 
ــده و  ــانی ش ــر دوره ای به روز رس ــأله در ه مس
ــخ ها  ــم پاس ــرده و ه ــدا ک ــدی پی ــکل جدی ش
متناســب بــا جدیــد شــدن مســأله، خودشــان را 

ــد. ــه روز کردن ب
 یــک بخــش از کاری کــه در ایــن تحقیــق انجام 
شــده همــان تبییــن مســأله اراده آزاد اســت کــه 
ــار دارد.  ــا اختی ــی ب اصــاًل اراده آزاد چــه تفاوت

ارادۀ آزاد و کارکردهای آن 
در علوم انسانی
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در ســنت فلســفی مــا، چــه در کالم و چــه در 
فلســفه اســالمی، ایــن بحــث تحــت عنــوان 
ــت  ــروزه تح ــا ام ــده؛ ام ــرح ش ــار مط اختی
عنــوان اراده آزاد مطــرح می شــود. آیــا اینهــا 
ــد  ــک بحــث جدی ــن ی ــا ای یکــی هســتند ی

اســت و لــوازم جدیــدی دارد؟ 
تقریرهــای گذشــته کامــاًل بی ارتبــاط بــا 

مســئولیت پذیری بودنــد. لــذا 
یــک مســأله  را  ایــن مســأله 
مــا  می انگاشــتند.  حل شــده 
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
اراده آزاد یــک تقریــر جدیــد 
ــر  ــه ب ــه تکی ــار اســت ک از اختی
لــذا  دارد.  مســئولیت پذیری 
فلســفه  در  کــه  تقریرهایــی 
اســالمی یــا کالم ارائــه شــده اند 
و آنهــا را بــا یک نگــرش انتقادی 
چــون  می کنیــم،  بررســی 
نپرداخته انــد  نکتــه  ایــن  بــه 
نیــاز  پاســخ گوی  نمی تواننــد 

امــروزی مــا باشــند. 
ــأله  ــن مس ــه ای ــش دوم ب در بخ
ــک  ــا ی ــه م ــده ک ــه ش پرداخت
آزاد  اراده  از  وجدانــی  درك 
داریــم کــه از آن بــه شــهود اراده 
آزاد تعبیــر می شــود. در ایــن 
بخــش بحثــی داریــم تحــت 
ــی اراده آزاد  ــوان پدیدار شناس عن
ــا از  ــی م ــن درك وجدان ــه ای ک
دارد.  اعتبــار  آزاد چقــدر  اراده 
ــوان  ــه عن ــم آن را ب ــا می توانی آی
ــه  ــم ک ــی لحــاظ کنی ســنگ بنای
ــری  ــث نظ ــا در مباح ــر کج ه
قانع کننــده  پاســخ  یــک  بــه 
نرســیدیم از آن بــه عنــوان معیــار 

ــه؟ ــا ن ــم ی ــتفاده کنی اس
مــن،  طــرح  بعــدی  بخــش 

طــرح ســه چالــش دربــاره اراده آزاد اســت. 
ــه  ــت ب ــدی اس ــش جدی ــش، چال ــک چال ی
ــرح  ــاًل مط ــه قب ــه ک ــم اراده آگاهان ــام توه ن
کــه  آزمایش هایــی  نتیجــه  از  و  نبــوده 
شــخصی بــه نــام بنیامیــن لیبــت –کــه یــک 

عصب¬شــناس بــود- انجــام داده پیــش روی 
ــور  ــا تص ــت. م ــه اس ــرار گرفت اراده آزاد ق
ــپس  ــم و س ــدا اراده می کنی ــه ابت ــم ک می کنی
ــه  ــزی ک ــد و آن چی ــه کار می افت ــان ب مغزم
در  امــا  می دهــد.  انجــام  کرده ایــم  اراده 
ــن  ــالف ای ــزی خ ــان چی ــای ایش آزمایش ه
ثابــت می شــود. ایشــان بــه ایــن نتیجــه رســید 
ــن  ــل از اینکــه م ــا قب ــه مدت ه ک
بفهمــم کــه اراده  کــرده ام )چیــزی 
ــد  ــه( فراین ــدود 450 میلی ثانی ح
ــی  ــس حرکت ــت در کورتک حرک
مغــز آغــاز شــده اســت. در واقــع 
نشــان  ایشــان  آزمایش هــای 
ــه  ــن اراده آگاهان ــه م ــد ک می ده
ــان  ــن فرم ــز م ــه مغ ــدارم، بلک ن
آن  از  مــن  بعدهــا  و  می دهــد 
چیــزی کــه مغــز تصمیــم گرفتــه 
ســعی  می شــوم.  آگاه  اســت 
کردیــم بــا اســتفاده از مبانــی 
مالصــدرا بــا ایــن چالــش مواجــه 

ــم. ــخ دهی ــه آن پاس ــویم و ب ش
ــروف  ــش مع ــر، چال ــش دیگ چال
مهم تریــن  کــه  اســت  علیــت 
ــأله  ــن مس ــش روی ای ــش پی چال
اســت. مــا بخــش عمــده پژوهش 
ــاص  ــش اختص ــن چال ــه ای را ب
ــدرا  ــای مالص ــم و راهکاره دادی
را بــا نگاهــی بــه راهکارهــای 
ــر  ــم. اگ ــتخراج کردی ــد اس جدی
یــک  عنــوان  بــه  مالصــدرا 
فیلســوف ســازگارگرا راهکارهایی 
ــا ایــن راهکارهــا  ــه داده، م را ارائ
ــروزی مقایســه  ــات ام ــا نظری را ب
کردیــم و بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
کــه راهبردهــا شــباهت زیــادی بــا 
ــوف هایی  ــد. فیلس ــر دارن یکدیگ
کــه از یــک راهبــرد و یــک روش 
ــتراکات  ــتند اش ــأله هس ــل مس ــدد ح در ص
قابــل توجهــی دارنــد. نهایتــًا بــه ایــن نتیجــه 
ــن اراده آزاد  ــرای تبیی ــا ب ــه اینه ــیدیم ک رس
کافــی نیســت و یــک بخــش را بــه طراحــی 
ــم  ــده اختصــاص دادی ــدگاه برگزی ــان دی و بی
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ــدرا  ــی مالص ــتفاده از مبان ــا اس ــه ب ک
داشــته  آزاد  اراده  بــه  رویکــردی 
ــزء  ــته بندی ها، ج ــه در دس ــیم ک باش
می گیــرد.  قــرار  ناســازگارگرا  رویکردهــای 
یعنــی هــم بتوانیــم علیــت را قبــول کنیــم و هــم 
ــد  ــم قواع ــه بخواهی ــدون اینک ــرورت را -ب ض
ــد  ــرای فراین ــم- ب ــا بگذاری ــر پ ــفی را زی فلس

ــم.  ــر نگیری اراده در نظ

توهم اراده آگاهانه 
شــخصی بــه نــام بنیامیــن لیبــت –کــه یــک 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــش ب ــا آزمای ــود ب ــناس ب عصب ش
ــم  ــن بفهم ــه م ــل از اینک ــا قب ــه مدت ه ــید ک رس
کــه اراده  کــرده ام )چیــزی حــدود 450 میلی ثانیــه( 
فراینــد حرکــت در کورتکــس حرکتــی مغــز آغــاز 
شــده اســت. در واقــع آزمایش هــای ایشــان نشــان 
می دهــد کــه مــن اراده آگاهانــه نــدارم، بلکــه مغــز 
ــزی  ــن از آن چی ــا م ــد و بعده ــان می ده ــن فرم م
ــوم  ــه اســت آگاه می ش ــم گرفت ــز تصمی ــه مغ ک

ــای  ــان کارکرده ــه بی بخــش دیگــر پژوهــش ب
اراده آزاد در علــوم انســانی اختصــاص دارد. 
ــای اراده آزاد داده  ــه چالش ه ــه ب پاســخ هایی ک
می شــود چهــار یــا پنــج نــوع تقریــر از اختیــار 
ــک  ــا ی ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــد ک ــم می زنن را رق
ــن بخــش از پژوهــش  ــد. ای ــد دارن ســری پیام
هنــوز کامــل انجــام نشــده اســت. قــرار اســت 
ایــن پیامدهــا بررســی شــود. یــک پیامــد، پیامــد 
ــز علــوم انســانی از علــوم طبیعــی اســت.  تمای
ــا  ــت را ب ــر کســی ســازگارگرا باشــد و علی اگ
ــن  ــرای تبیی ــًا ب ــد، طبع ــازگار بدان اراده آزاد س
ــه در  ــده ای ک ــوان پدی ــه عن ــم -ب اراده آزاد ه
ــن و ترســیم شــود- از  ــد تبیی ــت بای نظــام علی
همــان روشــی کــه بــرای تبییــن ســایر 
پدیده هــای عّلــی اســتفاده می کنــد 
بهــره می بــرد. امــا اگــر کســی ایــن دو 

را ناســازگار دانســت بایــد بــرای تبییــن اراده 
و امــوری کــه در علــوم انســانی بــر ایــن اراده 
ــد.  ــه ده ــری ارائ ــتند، روش دیگ ــی هس مبتن
ــای  ــه بحث ه ــانی ک ــی از کس ــرب، یک در غ
خوبــی در ایــن زمینــه داشــته دیلتــای اســت 
ــکار اراده،  ــرای راه ــت، ب ــر از کان ــه متأث ک
ــل  ــک قائ ــری تفکی ــی و نظ ــل عمل ــن عق بی
ــذا روش اینهــا را در پژوهــش در  می شــود. ل
ــر،  ــد دیگ ــد. پیام ــوم انســانی جــدا می کن عل
پیامــد تفســیر علیــت اســت کــه اگــر کســی 
ــای  ــن پدیده ه ــرای تبیی ــت ب ــوع علی از دو ن
طبیعــی و انســانی اســتفاده کــرد، طبعــًا آن دو 
نــوع علیــت بایــد در مباحــث علــوم انســانی 
دو جــور روش را فراهــم کنــد. پیامــد دیگــر، 
اراده  کــه  اســت  پیش فرض هایــی  بحــث 
ــت.  ــرار می گرف ــفی ق ــای فلس آزاد در نظام ه
مثــاًل می دانیــم کــه هــگل چنــد نــوع اختیــار 
یــا اراده آزاد را ترســیم می کنــد و هــر کــدام 
از اینهــا یــک مقطعــی از آن فراینــد تاریخــی 
ــا از اراده آزاد – را تشــکیل می دهــد. فهــم م

کــه ابتــدا یــک فهــم خــام و نپختــه بــود. االن 
ــا  ــد م ــم- می توان ــر داری ــم عمیق ت ــک فه ی
ــه اینکــه اراده آزاد چــه نقشــی در نظــام  را ب
فلســفی شــخص ایفــا می کنــد نزدیــک کنــد. 
فیلســوف دیگــر، هابرماس اســت کــه تقریری 
از اراده آزاد مبنــای فلســفه او قــرار می گیــرد. 
او معتقــد اســت اراده مــا نبایــد تحــت تأثیــر 
عوامــل رســانه ای و ســایر عوامــل اجتماعــی 
کــه تحــت اختیــار مــا نیســتند قــرار بگیــرد.
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رابطه ایمان و تصدیق مدلل از 
منظر عقل و متون دینی، با تأکید 

بر آراء عالمه طباطبایی

بسم اهلل الرحمن الرحیم.
ــه  ــده ارائ ــه بن ــی ک ــم. موضوع ــالم علیک  س
ــده  ــی بن ــه طــرح موظف ــوط ب خواهــم داد مرب
اســت کــه در گــروه کالم تصویــب شــده بــود 
ــروه  ــد و در گ ــول انجامی ــه ط ــال ب و دو س
فلســفه و علــوم انســانی هــم بــه اتمــام رســید. 
عنــوان تحقیــق، »رابطــه ایمان و تصدیــق مدلل 
از منظــر عقــل و متــون دینــی، بــا تأکید بــر آراء 
عالمــه طباطبایــی« اســت. ماحصــل ایــن طــرح 
دوســاله انشــاء اهلل یــک کتــاب و  چهــار مقالــه 

ــتانه  ــا در آس ــه ی ــت ک ــی اس علمی- پژوهش
ــده اند. ــاپ ش ــا چ ــتند و ی چــاپ هس

ــان و  ــه ایم ــن، رابط ــث م ــی بح ــأله اصل مس
معرفــت بــا یــک نــگاه جدیــد بــود. همان طــور 
کــه می دانیــد در مســیحیت خیلــی بــه مســأله 
ایمــان و معرفــت، توجــه شــده اســت. جریــان 
کی یرکگــور و ویتگنشــتاین هــر کــدام بــه 
ــد و  ــی پرداختن ــأله ایمان گرای ــه مس ــوی ب نح

بــا  همراهی هایــی  یــا  مخالفت هــا 

دکتر عبداهلل محمدی
 عضو هیأت علمی گروه فلسفه علوم انسانی-اسالمی 
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بــود.  شــده  آن 
بــا رصــد  بنــده 
آثــار کالمــی متوجــه 
از  نحــوی  شــدم 
ایمان گرایــی بــه شــکل 
اندیشــه  در  پنهان تــری 
متفکــران و متلکمــان مســلمان 
هــم هســت و بــر همیــن موضــوع 
تمرکــز کــردم. تــالش شــده اســت مباحثــی 
کــه در آثــار دیگــران، بررســی شــده، تکــرار 
نشــود و بــا نگاهــی متفــاوت مســئله 
ــا  ــل شــود. یکــی از تفاوت ه ــان تحلی ایم
ایــن بــود کــه تــالش کــردم رابطــه ایمــان 
و معرفــت را بــا یــک تعبیــر عقالنــی 
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــی ب ــم؛ یعن ــن کن تبیی
ــد  ــازه نمی ده ــان اج ــی ایم »هستی شناس
کــه ایمــان جــدای از معرفــت باشــد«برهان 

ــاورم.  ــی بی عقالن

 عالمه طباطیائی

کــه  دیگــری  کار 
انجــام دادم ایــن بــود 
بــر  مفصــاًل  کــه 
ــی،  ــق منطق تصدی
ــی  ــق قلب تصدی

ــیاری  ــون در بس ــدم. چ ــز ش و اراده متمرک
ــی و  ــی و ... منطق ــق منطق ــون تصدی از مت
تصدیــق قلبــی تفکیــک نشــده بودنــد، مــن 
ــه در  ــانی ک ــیاری از کس ــدم بس ــه ش متوج
ــی  ــه ایمان گرای ــل ب ــالمی متمای ــر اس تفک
ــد ،  ــمی بیاورن ــه اس ــدون اینک ــدند البته ب ش
بیــن تصدیــق منطقــی و تصدیــق قلبــی 
ــی از  ــن گزارش های ــد. همچنی ــط کردن خل
ایــن خلط هــا از ســوی غزالــی، تفتازانــی و 

دیگــران را ارائــه کــردم. 
در تحلیــل هســتی شناســانه نســبت بــه 
ایمــان مســأله سرشــت ایمــان، ادراکــی 
نبــودن، فعلــی بــودن، نســبت آن بــا عمــل، 
و شــدت و ضعف پذیــری آن را بررســی 
کــردم و در نهایــت پنــج اســتدالل آوردم بــر 
اینکــه منطقــًا ایمــان بــدون معرفــت ممکــن 

ــود. ــی ب ــا ابداع ــه بیشــتر آنه نیســت ک

 
در نهایــت بایــد بــه دیــدگاه مخالفــان 
بــه  را  اشــاره می کــردم. مخالفــان  هــم 
ــی  ــردم. گروه ــدی ک ــته طبقه بن ــد دس چن
و  داشــتند  معرفت شــناختی  اشــکاالت 
ــکاالت  ــی. در اش ــکاالت کالم ــی اش گروه
ــه  ــد ک ــا می ش ــن ادع ــناختی چنی معرفت ش
اساســًا مــا نمی توانیــم مســأله خطیــری 
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اســتدالل  مبنــای  بــر  را  ایمــان  ماننــد 
عقلــی،  اســتدالل  چــون  دهیــم،  قــرار 
دارد.  جــدی  معرفت شــناختی  ایــرادات 
ــت  ــه واقعی ــی ب ــی راه ــتدالل های عقل اس
ــن  ــد. در ای ــر گریزناپذیرن ــد و حداکث ندارن
مخالفــان  و  پالنتینــگا  اشــکاالت  زمینــه 

دادم. پاســخ  را  مبناگرایــی 
ــات  ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــق، ب ــن تحقی در ای
ــور  ــروی کرکگ ــه ایمان گ ــبت ب ــین نس پیش
بررســی  بــه  کمتــر  ویتگنشــتاین،  و 
ــد و  ــه ش ــراد پرداخت ــن اف ــای ای دیدگاه ه
ــان  ــی آن ــای اصل ــر نقده ــروری ب ــا م تنه

ــد. ش

 در معرفــی اشــکاالت کالمی، دو شــخصیت 
و  غزالــی  شــد،  انتخــاب  مســلمانان  از 
بــر  غزالــی  اشــکاالت  ســید بن طاووس. 
روش عقلــی و اســتداللی را بررســی کــرده 
و پاســخ دادیــم. امــا ســید بــن طــاووس در 
ــید  ــود. س ــناخته ب ــا ناش ــی م ــای کالم فض
ــه او  ــه ای  ب ــدش نام ــوغ فرزن ــگام بل در هن
نوشــت و در آن عباراتــی دربــاره ایمان دارد 
کــه همــان نامــه کوتــاه، بــرای اخباری گــری 
ــری  ــای اخباری گ ــود. ردپ ــر می ش ــأ اث منش
را بــه آثــار ســید ارجــاع داده انــد و مکتــب 
ــن  ــید ب ــران از س ــان و دیگ ــاری اصفه اخب
ــن  ــد. م ــدی پذیرفته ان ــر ج ــاووس تاثی ط
ــی  ــردم و نقدهای ــی ک ــم معرف ــان را ه ایش
کــه نســبت بــه آن داشــتم را مطــرح کــردم.

در تمــام طــول تحقیــق تــالش مــن بــر ایــن 
بــود کــه هــم بــا نــگاه عقلــی و برهانــی  بــه 

نــگاه  بــا  ویــژه 
طباطبایــی   عالمــه 

ــر  ــأله را در ه ــن مس ای
فصــل دنبــال کنــم و هــم 

روایــات  و  آیــات  ســراغ 
بــروم. کــه در هستی شناســی 

ــن کار انجــام شــد. ــز همی ــان نی ایم
در فصــل آخــر هــم بــه ایــن مســأله پاســخ 

دادم کــه الگــوی رفتــاری معصومــان در مواجهــه بــا 
ــه می شــود  ــات گفت ــی اوق ــود؟ چــون خیل ایمــان چــه ب
ائمــه و پیامبــر بــرای ایمــان مــردم از آنهــا مبانــی نظــری 
ــان  ــه ایم ــد ک ــه می گیرن ــن نتیج ــتند؛ و از ای نمی خواس
ــه ای از  ــم در هال ــدارد و می توانی ــت ن ــا معرف ــی ب ارتباط
شــک بمانیــم و ایمــان هــم بیاوریــم. ایــن روایــات را هــم 

جمــع آوری کــردم و پاســخ دادم. 

ــکان  ــدون معرفــت ام ــم کــه ایمــان ب نتیجــه گرفت
ــه در  ــم نشــان دادم ک ــی ه ــه لحــاظ نقل ــدارد؛ ب ن
ــد  ــت تمجی ــک هیچ وق ــه ش ــی، مقول ــات دین ادبی
ــد و  ــواره تأیی ــن هم ــل، یقی نشــده اســت. در مقاب

ســتایش شــده اســت. 

ــان  ــی ایم ــه در هستی شناس ــتداللی ک ــد اس ــته از چن گذش
ابــداع کــردم و  نتیجــه گرفتــم کــه ایمــان بــدون معرفــت 
ــه در  ــان دادم ک ــم نش ــی ه ــاظ نقل ــه لح ــدارد؛ ب ــکان ن ام
ــده  ــد نش ــت تمجی ــک هیچ وق ــه ش ــی، مقول ــات دین ادبی
ــتایش شــده  ــد و س ــواره تأیی ــن هم ــل، یقی اســت. در مقاب
اســت. مفاهیــم ســؤال و طلــب یقیــن، غیــر از مفهــوم شــک 
ــا دیدگاه هــای مخالفــان  اســت.  همچنیــن تــالش کــردم ت

ــم در  ــا  را ه ــن و قدم ــور  از معاصری ــل کش داخ
ــم.  ــی کن ــف بررس ــای مختل فصل ه
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مناسبات دین و اخالق در 
عقل گرایان: دکارت، اسپیوزا، 

مالبرانش و الیب نیتز

ــا   بســم اهلل الرحمــن الرحیــم طــرح دو ســاله بنــده ب
ــان:  ــالق در عقل گرای ــن و اخ ــبات دی ــوان »مناس عن

ــت.  ــز« اس ــش و الیب نیت ــپیوزا، مالبران دکارت، اس
ــه  ــوم ب ــن ق ــی انســان در ای ــه موضــوع قرآن در مقدم
عنــوان فریضــة مقــدس، مجــاز بــودن یــا نبــودن ایــن 
ــود.ویژگی های  ــاره می ش ــی اش ــل از لحــاظ اخالق فع
کلــی فیلســوفان قــرن هفدهــم نیــز در مقدمــه بررســی 
فیلســوف  صرفــًا  فالســفه  ایــن  اکثــر  می شــود. 
ــی دان،  ــه ریاض ــتند بلک ــدود آن نیس ــای مح ــه معن ب
فیزیــک دان، متخصــص حقــوق، متکلــم، اخــالق، 
زبان شــناس هســتند. حتــی در میــان آنهــا کســی مثــل 

الیب نیتــز فعالیــت سیاســی دارد. همــة فیلســوفان ایــن 
ــا زمــان معاصــر  ــان ت قــرن تأثیرگذارنــد و دیــدگاه آن
مطــرح اســت. مثــاًل نظــر الیب نیتــس،  دکارت و... در 
موضــوع دیــن و اخــالق مــورد توجــه کســانی نظیــر 

ــورا و راســل اســت. کاســیرر، هانکــن، کوت

می پرســد: آیــا خــودِ خدایــان هــم موظف انــد 
معیارهــای »پرهیــزگاری و تقــوی« را مقــدس و 
محتــرم بشــمارند؟ و یــا آنهــا هــر کار کــه بخواهنــد، 

دکتر شهین اعوانی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه غرب
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ــن  ــد. ای ــی ندارن ــات اخالق ــد و الزام انجــام می دهن
ــرن  ــا ق ــالق، ت ــن و اخ ــن دی ــاط بی ــؤال در ارتب س
هفدهــم حتــی بعــد از آن و هنــوز هــم مطرح اســت. 
ــه  ــی )Moral dilemma( ک ــای اخالق در تنگناه
ــی  ــا مســائل دشــوار اخالق ــن ب ــارض دی ــان تع هم

ــد کــرد؟ اســت، چــه بای

ــه چیســتی دیــن اختصــاص  فصــل اول ایــن طــرح ب
ــی  ــگ غرب ــوی در فرهن ــاظ لغ ــه لح ــت. ب ــه اس یافت
ــأت  ــنّت نش ــای س ــه معن religion از relegere ب
ــد دادن و  ــای پیون ــه معن ــی religere ب ــرد ول می گی
ــا و  ــا، ارزش ه ــة باوره ــر مجموع ــة religio ب کلم

ــود. ــالق می ش ــا اط رفتاره

رنه دکارت

در بخــش اول ایــن طــرح تعاریــف مختلــف فالســفة 
عقل گــرای قــرن هفدهــم از دین بررســی شــده اســت. 
بعضــی اصالــت را بــه دیــن داده انــد و گفته انــد بــدون 
ــوف  ــود. فیلس ــرح نمی ش ــالق مط ــن و اخ ــدا، دی خ
ــاور  ــد: ب ــکال )1662-1623( می پرس ــوی پاس فرانس
ــا وجــود دارم؟ پاســکال ایمان گراســت  ــس آی دارم، پ
می گویــد:   )Pensses( اندیشــه ها  رســالة  در  و 
ــل  ــل آن دالی ــود را دارد و عق ــاص خ ــل خ »دل دالی
را نمی شناســد«. بعــد فــرق دیــن الهــی )ادیــان 
ــدث  ــت مح ــق، عل ــدا خال ــه در آن خ ــی(، ک ابراهیم
ــن فلســفی  ــا دی ــز اســت ب ــه چی ــة هم ــت مبقی و عل
ــندۀ عصــر  ــر فیلســوف و نویس ــود. ولت ــرح می ش مط
روشــنگری در اواخــر قــرن هفــده، بــه جدایــی دیــن 
ــن حــال  ــل اســت و در عی از اخــالق و سیاســت قائ
 religion=( بــه صراحــت از دیــن الهــی یــا وحیانــی

Theism( جانبــداری می کنــد.
در اواخــر قــرن هفدهــم بــود کــه در انگســتان، 
خدابــاوری طبیعــی )Deism( یــا دیــن بــدون وحــی 

و رســالت، بــدون التــزام بــه وحــی پدیــد آمــد. هیــوم 
ــرد و گفــت:  ــرو ک ــازه ای روب ــا مســألة ت دئیســم را ب
یــک طبیعــت بشــری وجــود دارد کــه همــه  جــا یکــی 
ــی  ــری و تجرب ــی نظ ــش اساس ــی دان ــت و نوع اس
دارد کــه تکیــه گاه مطلــق، اوســت. هیــوم ســه ســؤال 
ــت؟ 2(  ــری کجاس ــت بش ــد: 1( طبیع ــرح می کن مط
ــی  ــط نوع ــا فق ــی دارد؟؛ 3( آی ــت تجرب ــا واقعی آی
ــورد  ــان م ــوم و عقل گرای ــخ هی ــت؟ پاس ــه اس فرضی

ــرده ام. ــن  ک ــر، را تبیی نظ
فصــل دوم بــه چیســتی اخــالق اختصــاص دارد. تأثیــر 
جهان بینــی دینــی یــا فلســفی عقل گرایــان بــر دیــدگاه 
ــی(،  ــن طبیع ــا دی ــی ی ــن وحیان ــواه دی ــی )خ اخالق
ــی  ــر وجود شناس ــی ب ــر معرفت شناس ــا تأخ ــدم ی تق
یــا بالعکــس. تقــدم فکرکــردن بــر هســت بــودن مثــاًل 
ــه  ــارت و cogito ergo sum او ک در دکارت و عب

کلیــد فلســفة جدیــد غــرب شــد.
فــرق آرتــه )Arte( بــا )virtue( و فضیلــت مطــرح 
ــه  ــون ب می شــود و اشــتباهاتی کــه در ترجمه هــای مت
فارســی در ایــن بــاره صــورت گرفتــه و پیامدهــای آن 
)بــا ذکــر یکــی دو مثــال( مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. ایــن کــه آرتــه بــه فضیلــت ترجمــه می شــود 
ــد  ــردد، نمی توان ــرح می گ ــطویی مط ــل ارس و فضائ
منظــور در همــه جــا یکســان باشــد. اصــوالً منظــور 
خــود  اجتمــاع  در  فــرد  وظیفه شناســی  آرتــه،  از 
اســت مثــاًل آرتــة پادشــاه در فرماندهــی کــردن، آرتــة 
ــاداری  ــر در وف ــة همس ــجاعت و آرت ــو در ش جنگج

اوســت.
ــالق  ــی )اخ ــالق جمع ــردی و اخ ــالق ف ــپس اخ س
عقل گرایــان،  در  اخــالق  جایــگاه  اجتماعــی(، 
هنجارهــای  هنجــاری،  )اخــالق   .ethics فــرق 
morality )منــش اخالقــی،  moral و  کلــی( و 
اخالقی بــودن(، تحــت عنــوان فلســفة اخــالق و علــم 

ــت. ــده اس ــرح ش ــم مط ــرن هفده ــالق در ق اخ
نســبی گرا،  اخــالق  مطلق گــرا،  اخــالق  مباحــث 
اخــالق واقع گــرا، حــس اخالقــی )شافتبســری و 
هیــوم(، چیســتی شــأن دینــی و اخالقــی عشــق، 
ــم در  ــن مفاهی ــول ای ــار و تح ــروت، ایث ــفقت، م ش

ــت. ــده اس ــی ش ــال بررس ــه اجم ــم ب ــرن هفده ق
فصــل ســوم بــه مناســبات عقــل، بــا دیــن و اخــالق. 
ــر  ــاره ای ب ــفة ق ــی و فلس ــفة تحلیل ــگاه فلس ــرق ن ف
دیــن و اخــالق مطــرح شــده اســت. فلســفة اخــالق 
بایــد بکوشــد تــا عقالنیــت یــا منطــق نهفتــه در ضمیر 
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انســان را دربــارۀ معرفــت اخالقــی و شــیوۀ عمــل او 
ــوزۀ  ــران ح ــدف متفک ــر ه ــن نظ ــد. از ای ــف کن کش
ــون  ــرا قان ــت زی ــو نیس ــق ن ــف حقای ــالق، کش اخ

ــِی انســان اســت. اخــالق، ذات
فلســفة اخــالق می کوشــد تــا منطــق نهایــِی معرفــت 
ــل  ــان از قب ــه انس ــی را ک ــیوۀ عمل های ــی و ش اخالق
ــالق  ــر خ ــازد. ب ــن س ــد و مبیّ ــت، متح ــد اس واج
ــول و  ــت اص ــد اس ــه معتق ــی ک ــی اخالق واقع گرای
فضایــل اخالقــی و ارزش هــای اخالقــی بــه صــورت 
ــال،  ــتقل از امی ــد، مس ــود دارن ــی وج ــتقل از آدم مس

ــی. ــای اخالق ــا باوره ــات ی احساس
دیدگاهــی  هــر  اســت  معتقــد  عقل گــرا  دکارت 
ــی  ــِن غیرحقیق ــد، دی ــه باش ــل ناموَج ــزد عق ــه ن ک
اســت و خرافــه و باطــل اســت. دیــن حقیقــی 
آن اســت کــه عقل بــاور باشــد و نــه قرینه بــاور 
ــای  ــر مبن ــاوری ب ــن قرینه ب )evidentialism(. ای
ــوع  ــه، موض ــاه اولی ــت. گن ــی اس ــِت معرفت عقالنی
هبــوط انســان در مســیحیت، شــرایط تکوینــی انســان 
و نقــش آن در بُعــد اخالقــی و معرفتــی عقل گرایــان 
ــی  ــن فصــل مطــرح می شــود. رابطــة عقل گرای در ای
و ایمان گرایــی و نیــز پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
ــن  ــة دی ــر پای ــوان ب ــط می ت ــی را فق ــزام اخالق الت
ــه  ــرار گرفت اســتوار کــرد؟ در این بخــش مــد نظــر ق

اســت.
در فصــل چهــارم نســبت نظــر فیلســوف بــه جوهــر، 
 )dualism( ــگاری ــر دکارت و میــراث دوگانه ان نظی
ــک  ــگاه ت ــدن، و ن ــر ب ــر روح و جوه ــی جوه یعن
جوهــری و وحــدت وجــودی اســپینوزا، مونــاد 
ــن  ــال دی ــا در قب ــن دیدگاه ه ــر ای ــز و... تأثی الیب نیت
ــی،  ــدگاه معرفت ــا دی ــود. آی ــرح می ش ــالق مط و اخ
هستی شناســی و جهان بینــی او در مناســبات اخــالق 

ــن تأثیرگــذار اســت؟ و دی

دربــارۀ دکارت تاکنــون ســه مقالــه )دو مقالــه  علمی- 
پژوهشــی( و یکــی علمــی تخصصــی نوشــته شــده 
ــم کاری کــه  ــذا الزم می بین ــه اســت. ل و انتشــار یافت
بــر اســپینوزا تاکنــون انجــام گرفتــه اســت، توضیــح 

داده شــود:
هــدف اســپینوزا بازگردانــدن انســان و حیــات ارادی 
ــگاه شایســتة آنهــا در طبیعــت  ــه جای و عاطفــی او ب

اســت زیــرا هیــچ چیز–حتــی روح انســان- بیــرون از 
طبیعــت نیســت. اســپینوزا بــه رغــم وفــادار بــودن بــه 
ــور/  ــک egoist )خودمح ــالق ی ــیحیت، در اخ مس
خودمــدار( اســت. بــرای انســان شــناخت و معرفــت، 
ســعادت  بحــث  در  او  اســت.  فضیلــت  یــک 
سرمشــق  را  ابن میمــون  نظــر   )Eudaimonia(
ــط  ــدس فق ــاب مق ــر او، کت ــد. از نظ ــرار می ده ق
بندگــی انســان و تمکیــن او را در قبــال خــدا تعلیــم 
می دهــد نــه شــناخت خــدا را. لــذا فلســفه و دیــن، 
ــد و در دو ســپهر  ــان از یکدیگــر جداین ــل و ایم عق
مجــزا و منحصــر بــه خــود فعالیــت می کننــد و 
فلســفه از دیــن و دیــن از فلســفه مســتقل اند. او 
ــه  ــًا ب ــدا صرف ــد خ ــه می گوین ــانی را ک ــر کس نظ
و  می کنــد  نقــد  دارد،  وجــود  فلســفی  معنــای 
ــان انگاری  ــا انس ــان گونگی ی ــه انس ــر گون ــر ه منک
ــت.  ــی اس ــود اله )anthropomorphizing( وج
ــک  ــا ی ــان را ب ــدا جه ــه خ ــت ک ــر آن اس او منک
 )undetermined( ــب ــی و غیرموَج ــل تحَکم فع
ــالق«  ــت خ ــرق »طبیع ــد. ف ــق می کن اراده آزاد خل
مخلــوق»  »طبیعــت  بــا   )natura naturans(
)natura naturata( و بعــد از آن علــت غایــی 
و تأثیــر آن در دیــن و اخــالق مطــرح می شــود. 
ــر انجــام  ــز دیگ ــر چی ــه خاط ــچ کاری را ب خــدا هی
 )final cause( غایــی  علــت  یعنــی  نمی دهــد 
وجــود نــدارد. همــة آنچــه دربــارۀ غایــات و نیَــات 
خــدا مطــرح می شــود همــه از توهمــات یــا خــدا را 

انســان گونه  انگاشــتن اســت.

ــار  ــن تمام عی ــوف دی ــک فیلس ــع ی ــپینوزا در واق اس
اســت و قائــل بــه وحــدت وجــود: »خــدا همــه چیــز 
ــر  ــه ام ــچ گون ــت«. »هی ــز خداس ــه چی ــت و هم اس
فراطبیعــی یقینــًا ممکــن نیســت درون طبیعــت باشــد. 

در عیــن حــال اســپینوزا همــه خداانــگار نیســت. 
در طــرح بــه اندیشــة سیاســی او نخواهــم پرداخــت 
ولــی در سیاســت او نــکات اخالقــی مــد نظــر قــرار 
ــج  ــه و تروی ــای تقیَ ــاًل پیامده ــت. مث ــد گرف خواه
ــس دو  ــش و الیب نتی ــه. مالبران ــک جامع ــا در ی ری
ــه  ــده ب ــان باقی مان ــی زم ــه ط ــتند ک ــوفی هس فیلس

ــه. ــم پرداخــت. الحمــدهلل والمنَ ــا خواه آنه
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ــا ســالم. عنــوان طــرح موظــف مــن در ســال  ب
گذشــته، یعنــی از دی مــاه 1395 تــا دی مــاه 
ــرل«  ــی هوس ــر پدیدارشناس ــدی ب 1396، »در آم
بــه  پدیدارشناســان  از  مرلوپونتــی،  اســت. 
نــام فرانســوی، در پیش گفتــار کتــاب خــود 
می پرســد:  ادراك  پدیدارشناســی  عنــوان  بــا 
»پدیدارشناســی ـ چیســت آن؟ اینکــه نیــم قــرن 
بعــد از انتشــار اّولیــن کار هوســرل ایــن پرســش 
همچنــان مطــرح می شــود، شــاید بــه نظــر 
ــوز پاســخی  ــن حــال هن ــا ای ــب برســد، ب عجی
بــدان داده نشــده اســت«. مــن نیــز اّدعــا نــدارم 

کــه توانســته باشــم پدیدارشناســی هوســرل 
ــه  ــا ورود ب ــع و ب ــوط و جام ــو مبس ــه نح را ب
ــه  ــه باتوّج ــم، بلک ــرده باش ــرح ک ــات ش جزئی
ــی  ــرح پژوهش ــی ط ــای زمان ــه محدودیت ه ب
گزارشــی مختصــر از بعضــی از مفاهیــم اساســی 

ــرده ام. ــه ک ــی ارائ پدیدارشناس
ایــن طــرح، ترجمــة صــرف نیســت، امــا تألیــف 
هــم نیســت. مــا در ایــران کســی کــه بتوانــد در 
فلســفه، کتــاب تألیفــی بنویســد، نداریــم، و اگــر 
مــن ایــن ادعــا را بکنــم ادعــای خیلــی بزرگــی 
ــه و  ــل مطالع ــرح، حاص ــن ط ــود. ای ــد ب خواه

در آمدی بر پدیدارشناسی 
هوسرل
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 )Monographie( اقتبــاس از ده تک نــگاری
از  بعضــی  همچنیــن  و  هوســرل  دربــاره 
کتاب هــای مجموعــه آثــار اوســت. بنابرایــن کار 
ــا و  ــن مونوگرافی ه ــاب از ای ــامل انتخ ــن ش م
تنظیــم و انســجام آنهــا بنابــر فهمــی کلــی کــه از 
آنهــا داشــته ام اســت، می شــود. شــاید در همیــن 
ــا  ــب ب ــن مطال ــه انتخــاب و انســجام ای حــد ک
مــن بــوده بتــوان بــه آن تألیــف گفــت، وگرنــه 
اینطــور نیســت کــه مطالــب از خــودِ مــن باشــد. 
ایــن طــرح از چهــار فصل تشــکیل شــده اســت. 
ــات« مشــتمل اســت  ــوان »کّلی ــا عن فصــل اّول ب
ــالح  ــرل، اصط ــی هوس ــه ای از زندگ ــر خالص ب
پدیدارشناســی، ســیر فکــری او و در آخر مراحل 
فصــل   3 هوســرل.  پدیدارشناســی  آغازیــن 
بعــدی ایــن کتــاب مطابــق بــا تقســیم بندی ســه 
مرحلــه ای مســیر فکــری هوســرل انجــام گرفتــه 
اســت. دورۀ اّول فلســفة هوســرل کــه بــا کتــاب 
پژوهش هــای منطقــی شــروع می شــود بــه دورۀ 
پدیدارشناســی توصیفــی مشــهور اســت. غایــت 
ــی  ــی توصیف ــرورش پدیدارشناس ــرل در پ هوس
ــوان رشــته هایی  ــه عن ــم و فلســفه ب تأســیس عل
متّقــن بــود. راه رســیدن بــه ایــن غایــت رجــوع 
ــیط و  ــرش بس ــا( و پذی ــا )دادگی ه ــه نُموده ب
ســاده آنهــا و توصیــف بی پیشــداوری آنهــا 
اســت پیــش از آنکــه نظریــه آنهــا را مخــدوش 
کنــد. بــا یــک چنیــن مشــّخصاتی پدیدارشناســی 
توصیفــی شــباهت زیــادی بــه اقــوال قائــالن بــه 
اصالــت وجــود محصــل )پوزیتیویســت ها( دارد 
کــه رویکــرد اصلی اشــان چــه در فلســفه و چــه 
 )Fakten( در علــوم مبنــا قــراردادن امــور واقــع
ــای  ــه گمانه زنی ه ــول هرگون ــودداری از قب و خ
متافیزیکــی اســت کــه بــه لحــاظ نظــری غیرقابل 
ــتند.  ــده هس ــی بی فای ــاظ عمل ــه لح ــات و ب اثب
بدیــن معنــا هوســرل خــود را در کتــاب ایده هــا 
توّجــه  بایــد  اّمــا  می خوانــد.  پوزیتیویســت 
داشــت کــه منظــور هوســرل از نُمــوده )داده( یــا 
ــه  ــه شــعار »ب خودنمــوده )خــودداده( باتوّجــه ب
ســوی خــود چیزهــا« و نیــز باتوّجــه بــه اینکــه 
نحــوه مناســب تجربــه در پدیدارشناســی شــهود 
ــت،  ــل ادراك نیس ــی( قاب ــود )دادگ ــت، نُم اس
بلکــه داده )نُمــوده( ذات و ســاختار ذاتــی امــور 
و چیزهاســت. پدیدارشناســی هوســرل علــم بــه 
ــا و  ــارۀ معن ــت درب ــی اس ــت، پژوهش ذوات اس

ــی و  ــای واقع ــا چیزه ــش ب ــن پژوه ــول. ای مدل
امــور واقــع فی نفســه ســروکار نــدارد، بلکــه بــا 
ــروی از  ــه پی ــرل ب ــه هوس ــور ک ــا آن ط ذوات ی
 )eidos( افالطــون می گویــد، بــا آیدوس هــا
ســروکار دارد و از ایــن جهــت علمــی آیدتیــک 
اســت. در ایــن فصــل نخســت گزارشــی می آیــد 
ــه  ــپس ب ــی و س ــای منطق ــاب پژوهش ه از کت
ــی«  ــی« و »شــهود مقول ــث التفات دو مفهــوم »حی
ــتند  ــن دوره هس ــم ای ــن مفاهی ــه از عمده تری ک

ــود. ــه می ش  پرداخت
ــاب  ــا کت ــه ب ــرل را ک ــفه هوس ــه دوم فلس مرحل
دورۀ  می شــود  آغــاز   1911 ســال  در  ایده هــا 
فلســفه اســتعالئی می نامنــد. اندیشــه بنیادیــن 
ــه  ــخ ب ــن پاس ــن دوره یافت ــرل در ای ــر هوس راهب
ــت آن اســت.  ــم و واقعیّ حــّل مســأله وجــودِ عال
ــه لطــِف آگاهــی  ــرای مــن هســت ب هــر آنچــه ب
شناســنده مــن اســت. میــان ســوژه و ابــژه نســبتی 
آنچــه  وجــود  از  اســت.  برقــرار  متضایــف 
ــا  ــا معن ــوان ب ــت نمی ت ــو اس ــد و ابژکتی عالم من
ســخن گفــت مگــر بــا رجــوع بــه آزمــون زیســته 
ســوبژکتیو. چیســتی عالــم و معنــای هســتی 
آن را تنهــا در آزمــون زیســته و الینفــک از آن 
پدیدارشناســی  درنتیجــه  داد.  نشــان  می تــوان 
ــوژه را  ــی س ــای التفات ــل کارکرده ــه تحلی وظیف
بــه عهــده می گیــرد. علیرغــم تأکیــد بــر وحــدت 
ــه  ــدن اندیش ــا بازتابان ــه ب ــژه و اینک ــوژه و اب س
ــه  ــواره آنچ ــی هم ــل آگاه ــه فع )Reflexion( ب
در ایــن فعــل منظــور و بــدان التفــات شــده اســت 
ــمت  ــه س ــش ب ــد، چرخ ــه ادراك درمی آی ــز ب نی
ســوژه و ســوبژکتیویته در ایــن دوره حکایــت 
ــتعالئی  ــفه اس ــمت فلس ــه س ــرل ب ــن هوس از رفت
ــی  ــرل پدیدارشناس ــش هوس ــن چرخ ــا ای دارد. ب
خــود را در ردیــف فلســفه اســتعالئی کانــت 
ــِم  ــده و خات ــل کنن ــود را کام ــد و خ ــرار می ده ق
ــت  ــت ثاب ــون کان ــت او همچ ــمرد. غای آن می ش
کــردن اّدعــای اعتبــار فلســفه و علــم از راه ارائــة 
نظریــه ای انتقــادی از شــناخت اســت. هوســرل بــر 
آن بــود تــا نشــان دهــد کــه ابژه هــا از هــر حیــث، 
چــه صــوری و چــه مضمونــی از دل ســوبژکتیویته 
قابــل تأســیس و و قابــل توجیه انــد. واقعیــت 
نمی توانــد خــارج از ســوژه قائــم بــه خــود باشــد، 
بلکــه چــون چیــزی کــه بــدان التفــات شــده و بــه 

ــت. ــوژه اس ــاّل در س ــده ح ــی درآم آگاه
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 ادموند هوسرل

 هوســرل ســه انتظــار از فلســفه اســتعالئی دارد: 
1( شــمول عــام داشــتن پرســش اســتعالئی؛ 2( 
ــم اســتعالئی و 3( داشــتن  ــق عل ــت مطل معقولی
روش اســتعالئی کــه مســتقیما بتوانــد پدیدار هــا 
را نشــان دهــد. شــمول عــام یعنــی اینکــه اعتبــار 
هیــچ هســتی و هیــچ عینیّتــی نبایــد بــدون 
ــارِ  ــد. اعتب ــی بمان ــا باق ــادی پابرج ــی انتق وارس
ــد  ــوم انســانی بای ــوم طبیعــی و هــم عل هــم عل
ــار  ــود. در کن ــیده ش ــش کش ــه پرس ــه ب نّقادان
اینهــا مــِن عالم گونــه و ابژه هــای عالم گونــه 
نیــز بایــد از حیــث صــورت و مضمونشــان بــه 
ــه  ــرده شــوند و برپای نحــو اســتعالئی تحویــل ب
ســوبژکتیویته تأســیس و توجیــه شــوند. منظــور 
از معقولیــت مطلــق ایــن اســت کــه نبایــد 
بــه تحویــل عالــم بــه ســوبژکتیویته بســنده 
ــد  ــز بای ــوبژکتیویته را نی ــود س ــه خ ــرد، بلک ک
ــرد.  ــه ک ــناختی توجی ــرد و پدیدارش ــل ب تحوی
ــوم  ــار س ــرل از انتظ ــراد هوس ــر، م ــت آخ دس
ــی  ــای ذات ــه قانونمندی ه ــت ک ــن اس ــود ای خ
در ســوبژکتیویته اســتعالئی را بایــد به طــور 
مســتقیم نشــان داد تــا براســاس آنهــا گام بــه گام 
ــن  ــان نهــاد. مهمتری ــوم را بنی ــو عل ــه جل و رو ب
ــن دوره،  ــرل در ای ــی هوس ــم پدیدارشناس مفاهی
بــه نظــر نگارنــده، مفاهیــم تعلیــق حکــم 
 ،)Reduktion( تحویــل  و  رد   ،)Epoche(
و   )Noesis( نوئزیــس  و   )Noema( نوئمــا 

هســتند.   )Konstitution( قوام بخشــی 

ــی را در دوره  ــوم قوام بخش ــرل مفه ــه هوس البت
ــه  ــه کار گرفت ــز ب ــی نی ــی توصیف پدیدارشناس
اســت، اّمــا کاربــرد آن در آن دوره آنچنــان 
ــا  ــه ب ــود، بلک ــد نب ــاید نظام من ــد و ش ــه بای ک
آغــاز پدیدارشناســی اســتعالئی اســت کــه ایــن 

ــد. ــدا می کن ــق پی ــی دقی ــوم معنای مفه
مرحلــه ســوم تفّکــر هوســرل بــا کتــاب بحــران 
علــوم اروپایــی و پدیدارشناســی اســتعالئی 
شــروع می شــود. محّرك هــای فکــری هوســرل 
در ایــن دوره بحــران به وجــود آمــده در عصــر 
او بــود. او ایــن محّرك هــا را وارد فلســفه 
ــی  ــب تحّول ــرد و بدین ترتی ــتعالئی خــود ک اس
آورد.  به وجــود  خــود  اندیشــه  در  درونــی 
ــن دوره  ــرل در ای ــه هوس ــده ای ک ــوم عم مفه
ــت.  ــته« اس ــوم »عالم زیس ــد مفه ــرح می کن مط
ــن دوره نشــان دادن بهم بســتگی  ســعی او در ای
عالم زیســته  نظریــة  و  اســتعالئی  ســوژه 
ــا کار پدیدارشناســی  ــر آن اســت ت اســت. او ب
اســتعالئی را در هیئــت علمــی کّلــی بــه انجــام 
برســاند و از آن بیــش از هرچیــز در برابــر علــم 
ــن  ــه ای ــا ورود ب ــه ب ــد. البتّ ــاع کن ــو دف ابژکتی
دوره دســت آوردهای پژوهش هــای قبلــی او 
ــیاری  ــه بس ــوند، بلک ــاقط نمی ش ــار س از اعتب
دربــارۀ  پیشــین  دهه هــای  توصیفــات  از 
ادراك، شــی ء، مــکان و زمــان در طرح هــای 
ــن  ــه همی ــده اند. ب ــاظ ش ــته لح او از عالم زیس
ــرار و  ــا تک ــواره ب ــار او هم ــز در آث ــل نی دلی
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ــوم  ــتیم. مفه ــرو هس ــات روب ــل موضوع تداخ
ــی در  ــات اصل ــی از موضوع ــته« یک »عالم زیس
ــن  ــه ای ــت. اگرچ ــرل اس ــر هوس ــفة متآخ فلس
ــته های او  ــال 1917 در دست نوش ــوم از س مفه
یافــت می شــود، امــا بــه صراحــت و بــه عنــوان 
موضوعــی خــاص اصــوالً از ســال 1930 و بــه 
ــت.  ــده اس ــرح ش ــران مط ــاب بح ــژه در کت وی
بخــش ســوم کتــاب بحــران کــه بعــد از مــرگ 
هوســرل منتشــر شــد، کوششــی اســت در 
واردشــدن نظام منــد بــه مبحــث پدیدارشناســی 
اســتعالئی. در ایــن بخــش هوســرل بــا تحویــل 
ــد  ــه عالم زیســته، راهــی جدی عمــوم مســائل ب
و غیردکارتــی بــرای ورود بــه فلســفه اســتعالئی 

ــد.  ــدا می کن پی
ــای  ــه معن ــران س ــاب بح ــوم در کت ــن مفه ای
هستی شــناختی   ،)mundan( عالم سرشــت 
ــی  ــد عالم ــته از دی ــتعالئی دارد. عالم زیس و اس
ــوژه  ــی س ــة عمل ــق تجرب ــی وصــف اف ـ طبیع
ــم  ــا عال ــته در اینج ــور از عالم زیس ــت. منظ اس
ــک انســان ها اســت،  ــک ت ــی ت ــط انضمام محی
افقــی اســت کــه حــول و حــوِش اشــیاء 
ــم را  ــه عال ــن ب ــرار دارد و یقی ــی اش ق زندگ
ــته  ــا از عالم زیس ــن معن ــد. ای ــت می کن ضمان
اندیشــه خــود  را هوســرل در مرحلــة دوم 
ــد.  ــی در موضــع طبیعــی« می نام »وضــع عموم
هــر چیــزی )Etwas( کــه در تجربــه بــه 
نحــو التفاتــی قابــل تعییــن اســت از ایــن افــِق 
ــود  ــه خ ــد ک ــت، هرچن ــته اس ــم برخاس عال
ــه  ــود، بلک ــژه نمی ش ــته اب ــِق عالمْ زیس ــن اف ای
نشــان  و  بی نــام  زمینــه ای  پــس  همچــون 
در جهــت معنابخشــی همــة اعیــان ممکــن 
اســت.  درکار  کلــی  به طــور  عینیت هــا  و 
ــارت  ــته عب ــم  زیس ــناختی عال ــوم هستی ش مفه
اســت از ســاختاری صــوری ـ کّلــی از سلســله 
مراتبــی تغییرناپذیــر. عالــم در ایــن مفهــوم 
»تمامــی چیزهــا« اســت، عالــِم زمانــی ـ مکانــی 
پیش داده هــای ابژکتیــو و یقینیــات وجــودی 
اســت. ســرانجام مفهــوم اســتعالئی عالم زیســته 
ــی  ــرل از آن »قلمروی ــور هوس ــه منظ ــت ک اس
ــده  ــی مان ــناس باق ــای ناش ــت از پدیداره اس
و ســوبژکتیو«. ایــن پدیدارهــا از آن حیــث 
بی نــام و نشــان اند  کــه مشــاهدۀ بســیط و 

ابژکتیوانگارانــة عالــم هیچ چیــز از اهمیّــت بــی 
ــا در  ــی آنه ــای التفات چــون و چــرای کارکرده
ــد. ــم، نمی دان ــل عال ــای بالفع ــن معن ــیر تعیی مس
ــم  ــوان عال ــه عن ــوم ب ــن مفه ــه ای ــه او ب توّج
ســوبژکتیو و قابــل مشــاهدۀ اشــخاص از چنــد 
ــت  ــألة نخس ــت. مس ــت اس ــر دارای اهمی نظ
پرســش از بنیان گــذاری علــوم اســت کــه 
در  هوســرل  تدریــس  ســال های  همــان  از 
ــک  ــی از ی ــه طرح ــه ارائ ــر ب ــن منج گوتینگ
علــم توصیفــی و پیشــینی از زندگــی شــد 
کــه وظیفــة آن پرداختــن بــه ســاختارهای 
ــه ســمت  ــن ب ــا رفت ــود. ب ــه ب پیشــاعلمی تجرب
ــم  ــی )genetisch( عال ــی تکوین پدیدارشناس
در آگاهــی ســوژه های اســتعالئی کــه خــود در 
 )intersubjektiv( ــوبژکتیو ــباتی میان س مناس
ــن  ــد و چگونگــی ای ــوام می یاب ــد، ق ــرار دارن ق
قوام یابــی هرچــه بیشــتر روشــن می شــود. 
مفهــوم عالــم زیســته از ســوی دیگــر نظــر بــه 
بنیان گــذاری عالــم روحانــی ـ تاریخــی فرهنگ 
انســان دارد. ایــن هــر دو نــگاه برآمــده از 
بحرانــی بــود کــه در ســال های جنــگ جهانــی 
اول در علــم و فرهنــگ بــه وجــود آمــده بــود 
و تبعاتــی بــا خــود داشــت. از اینــرو در بخشــی 
از ایــن فصــل بــه نســبت میــان عالــم زیســته و 
ــم  ــه می شــود و ســپس نقــش عال ــم پرداخت عل
ــورد  ــرل م ــزد هوس ــه ن ــگ ب ــته در فرهن زیس

ــرد. ــرار می گی ــی ق بررس
موضــوع بخــش پایانــی ایــن فصــل تأثیــر 
اندیشــه های هوســرل و وضعیت پدیدارشناســی 
ــزارش  ــت گ ــت. نخس ــات او اس ــان حی در زم
ــرل  ــی هوس ــبت پدیدارشناس ــری از نس مختص
ــرل  ــرش آراء هوس ــی پذی ــر و چگونگ و هیدگ
امریکایــی  ـ  آنگلــو  و  اروپایــی  فلســفه  در 
ــرل در  ــای هوس ــان ردپ ــت و در پای ــده اس آم
بعضــی از علــوم از جملــه در روان شناســی، 
علــوم اجتماعــی و علــوم شــناختی دنبــال شــده 
ــر به ســزائی  اســت. پژوهش هــای هوســرل تأثی
ــانی  ــام کس ــرای تم ــته اند و ب ــفه داش در فلس
کــه روش پدیدارشناســی او را در تحقیقــات 
خــود بــه کار گرفته انــد قلمــرو  کاری جدیــد و 

ــاوری گشــوده اســت. پهن
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مبانی اخالقی فعالیت  دانشگاهی: 

رویکردی فضیلت گرایانه

طــرح تحقیــق مــن در خصــوص اســتدالل های 
ــام آن  ــه انج ــود ک ــدا ب ــود خ ــر وج ــی ب اخالق
دو ســال طــول کشــید و آن را تحویــل دادم. 
ــتدالل های  ــه ای از اس ــامل مجموع ــرح ش آن ط
خداباورانــه اســت کــه یــا مســتلزم ایــن هســتند 
کــه بگوییــم قوانیــن و قواعــد اخالقــی بی معنــا 
ــان  ــق فرم ــه متعل ــر اینک ــتند مگ ــا هس و بی مبن
خــدا قــرار بگیرنــد، یــا مســتلزم ایــن هســتند که 
ــتند  ــا هس ــا و بی مبن ــی بی معن ــای اخالق الزام ه
مگــر اینکــه از ســوی خــدا ناشــی شــده باشــند، 
و یــا مســتلزم ایــن هســتند کــه غایــت زندگــی 

ــی محقــق نمی شــود مگــر اینکــه وجــود  اخالق
ــم.  خــدا را فــرض بگیری

شــده  آورده  کــه  اســتداللی  مشــهورترین 
منســوب بــه کانــت اســت. پــس از کانــت هــم 
ــر  ــه اکث ــلوف ک ــد فیس ــم چن ــرن نوزده در ق
ــی  ــتدالل اخالق ــتند، اس ــت هس ــا ایدئالیس آنه
بــر وجــود خــدا آورده انــد و در ادامــه، در نیمــه 
خــالل  از  اســتدالل هایی  بیســتم،  قــرن  دوم 
ــدا  ــود خ ــر وج ــل ب ــه تکام ــوط ب ــث مرب مباح
ــن  ــه ای ــرح ب ــن در آن ط ــده اســت. م آورده ش
مــوارد پرداختــم و ســعی کــردم نشــان دهــم کــه 

دکتر امیر حسین خداپرست
عضو هیأت علمی گروه فلسفه غرب 
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ــی  ــن اســتدالل ها در نهایــت واف هیچ کــدام از ای
ــل  ــن آن طــرح را تحوی ــه مقصــود نیســتند. م ب
داده ام و در حــال تــالش بــرای تکمیــل و انتشــار 

ــتم.  آن هس

عنــوان طــرح جدیــد مــن »مبانــی اخالقــی 
فعالیــت  دانشــگاهی: رویکــردی فضیلت گرایانــه« 
اســت. مــن بــه دلیــل عالقــه ای کــه بــه نظریــه 
فضیلــت دارم ایــن طــرح را پیشــنهاد داده ام. 
ــرن  ــه ق ــاء در نیم ــس از احی ــت پ ــه فضیل نظری
بیســتم، اکنــون در شــرایطی اســت کــه در 
قلمروهــای اخــالق و معرفت شناســی بســط 
پیــدا کــرده، بــه نحــوی کــه االن شــاخه مســتقلی 
ــم.  ــوان معرفت شناســی فضیلــت داری تحــت عن
ــی  ــای متفاوت ــت روایت ه ــی فضیل معرفت شناس
روایــت  مــن،  توجــه  مــورد  روایــت  دارد. 
فضیلــت  معرفت شناســی  از  مســئولیت باور 
ــود و  ــه ن ــی ده ــال های پایان ــه در س ــت ک اس
ابتــدای قــرن فعلــی بــه دســت فیلســوفانی مثــل 
جیمــز مونتمارکـِـت و لینــدا َزگزبســکی پرورانده 
شــد. ایــده ایــن اســت کــه ارزیابــی اخالقــی را 
مبنــای ارزیابــی معرفتــی قــرار دهیم. مبنــا گرفتن 
ــی، در  ــی معرفت ــرای ارزیاب ــی ب ــی اخالق ارزیاب
واقــع، مطــرح کــردن نظریــه فضیلــت بــه عنــوان 
ــالق  ــه اخ ــابه نظری ــی مش ــه معرفت ــک نظری ی
ــن  ــر ای ــت. ب ــی اس ــت در معرفت شناس فضیل
اســاس، ابعــاد اخالقــی معرفــت را بــا رویکــرد 
ــه  ــن را ک ــم، ای ــی می کن ــه بررس فضیلت گرایان
فضیلت هــا و رذیلت هــای فکــری چــه هســتند، 
ــه  ــا چگون ــه اینه ــراد ب نحــوه متصــف شــدن اف
ــای فکــری در  ــی فعالیت ه اســت، نحــوه ارزیاب
اجتمــاع معرفتــی بــر مبنــای اینهــا چگونه اســت، 
و روابــط متقابلــی کــه فضیلت هــای اخالقــی و 
ــته  ــی داش ــاع معرفت ــد در اجتم ــری می توانن فک

ــرار خواهــم داد. ــورد بحــث ق باشــند م
در مقــام کاربــرد، مــن دانشــگاه ها و مراکــز 
پژوهشــی را بــه عنــوان مهم تریــن مراکــز فعالیت 
فکــری در جامعــه جدیــد انتخــاب کــرده ام کــه 
ــا  ــه ی ــری فضیلت مندان ــادات فک ــا و ع رونده
رذیلت مندانــه ای در آنهــا شــکل می گیــرد و 

ــترده در  ــور گس ــه ط ــری را ب ــای فک فعالیت ه
ســطح جامعــه تعمیــق می کننــد. کاری کــه 
ــرای  ــه ب ــن اســت ک قصــد انجــام آن را دارم ای
فعالیــت دانشــگاهی، مبانــی اخالقــی ای متصــور 
شــوم کــه بتــوان راجــع بــه ایــن مبانــی اخالقــی 
بــا رویکــرد فضیلت گرایانــه -بــه همــان معنایــی 

کــه در ابتــدا گفتــم- بحــث کــرد.
ــاد  ــه نه ــداری ب ــد مق ــه بای ــت ک ــی اس طبیع
دانشــگاه پرداختــه شــود. دانشــگاه نهــادی اســت 
ــی و حتــی رهبــری  کــه مســئولیت رهبــری مدن
اخالقــی را در یــک جامعــه بــر عهــده دارد، 
ــه  ــی در جامع ــر خاص ــه تأثی ــت ک ــی اس جای
ــری، و  ــرای یادگی ــی اســت ب ــی دارد، فضای مدن
ــا  ــرادی ب ــی مشــورتی اســت کــه در آن اف فضای
ــد  ــعی می کنن ــمگیر س ــری چش ــای فک تفاوت ه
غایــات معرفتــی واحــدی را پــی بگیرنــد و آنهــا 
را محقــق کننــد. فعالیــت دانشــگاهی شــامل 
همــکاری  و  تحقیــق  و  پژوهــش  تدریــس، 
ــک کل  ــوع، ی ــه در مجم ــت ک ــگاهی اس دانش
ــدت  ــک وح ــد و ی ــکل می دهن ــجم را ش منس
اخالقــی را بــه وجــود می آورنــد. وحــدت 
اخالقــی ای کــه ایــن فعالیت هــا - تدریــس، 
ــگاهی -  ــکاری دانش ــق، و هم ــش و تحقی پژوه
شــکل می دهنــد مبتنــی بــر ایــن اســت کــه خیــر 
ــی  ــد؛ یعن ــج کنن ــه تروی مشــترکی را درون جامع
عــالوه بــر خیرهــا و خوبی هــای معرفتــی، یــک 
ــد. ــج کنن ــه تروی ــام را در درون جامع ــی ع خوب

ایــن بحــث مســتلزم آن اســت کــه بدانیــم فعالیت 
ــوع حرفــه ای اســت. فعالیــت  دانشــگاهی چــه ن
از جهــت  اســت کــه  دانشــگاهی حرفــه ای 
ــور  ــردم دارد، همین ط ــوم م ــا عم ــه ب ــبتی ک نس
ــت در  ــه معرف ــا  مقول ــه ب ــبتی ک ــت نس از جه
مختلــف  دوره هــای  و  گوناگــون  رشــته های 
ــی  ــا تحوالت ــول آنه ــًا در ط ــه قاعدت ــی -ک زمان
ــا  معرفتــی در جامعــه شــکل می گیــرد- دارد و ب
ــرد،  ــی می گی ــی کــه پ ــی اخالق ــه اهداف توجــه ب
دائمــًا در حــال تغییــر اســت. فعالیــت دانشــگاهی 
ــت در آن در  ــل معرف ــه فاع ــت ک ــه ای اس حرف
ــه ای اســت  حــال یادگیــری دائمــی اســت؛ حرف
ــه ارزش هــای اخالقــی و معرفتــی مرتبــط  کــه ب
ــی را  ــی- معرفت ــی اخالق ــع غایت اســت و در واق
ــوان  ــه عن ــگاه -ب ــاد دانش ــرد. در نه ــی می گی پ
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ــه ارزش هایــی کــه  نهــادی در جامعــه مدنــی- ب
ــدت  ــة به ش ــک جامع ــات در ی ــیاری از اوق بس
ــه  ــتند، توج ــم هس ــا ه ــارض ب ــرا متع کثرت گ
ــه رســمیت شــناخته می شــوند  ــا ب می شــود؛ آنه
و فعــال دانشــگاهی تعهــد نقادانــه ای نســبت بــه 
ــی  ــگاه فضای ــای دانش ــن فض ــا دارد. بنابرای آنه
اســت؛  یادگیــری  دائمــًا در حــال  مدنــی و 
ــارزی دارد. فضایــی اســت کــه وجــه مشــورتی ب

ــی  ــه زمان ــم ک ــتدالل کن ــن اس ــم چنی می خواه
ــه  ــت ک ــه اس ــگاهی فضیلت مندان ــت دانش فعالی
ــی  ــی در آن پ ــی و اخالق ــای معرفت ــن خیره ای
گرفتــه شــود. در پیگیــری ایــن خیرهــای اخالقی 
و معرفتــی بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه فقــط 
یــک رونــد اصــالح و بازنگــری مــداوم -یعنــی 
ــش آن  ــود، و پاالی ــت موج ــر وضعی ــارت ب نظ
ــد  ــر- می توان ــورد نظ ــت م ــه غای ــه ب ــا توج ب
دانشــگاه را بــه یــک دانشــگاه فضیلت منــد 
تبدیــل کنــد. بــه ایــن منظــور، بایــد بدانیــم که در 
ــای  ــا و رذیلت ه ــه فضیلت ه ــگاه چ ــاد دانش نه

ــد. ــده دارن ــت تعیین کنن ــری ای اهمی فک

مــن از دیــدگاه آقــای جــون نیکِســن، مدیر اســبق 
مدرســه تعلیــم و تربیــت دانشــگاه شــفیلد، کمــک 
گرفتــه ام کــه اشــاره می کنــد کــه دســت کم 
ــت و  ــرام، اصال ــت، احت ــت صداق ــار فضیل چه
بزرگ منشــی، و فضیلت هــای مرتبــط بــا ایــن 
فضائــل - فضیلت هــای مرتبــط بــا صداقــت: 
مرتبــط  فضیلت هــای  صمیمیــت؛  و  دقــت 
فضیلت هــای  راســتی؛  و  توجــه  احتــرام:  بــا 
شــفقت؛  و  شــجاعت  اصالــت:  بــا  مرتبــط 
بزرگ منشــی:  بــا  مرتبــط  فضیلت هــای  و 
 )caring(ــت ــی)autonomy( و مراقب خودآیین
-  در شــکل دادن یــک دانشــگاه فضیلت منــد 
ــل  ــن فضای ــتند. ای ــده هس ــای تعیین کنن فضیلت ه
ــد هــم فکــری؛ و در اینجــا دیگــر  هــم اخالقی ان
آن تمایــز اخالقی-فکــری مطــرح نیســت. کارکرد 
دوگانــه  ایــن فضایــل بــه ایــن شــکل اســت کــه 
ــدن  ــدل ش ــوی ب ــه س ــت را ب ــل معرف ــم فاع ه
بــه یــک فاعــل معرفــِت فضیلت منــد ســوق 
می دهنــد، هــم ناظــر بــه دیگــران هســتند و 

اجتمــاع معرفتــی را تغییــر می دهنــد. هــر دو اینهــا 
ــد. ــم مرتبط ان ــا ه ــی ب ــو دیالکتیک ــه نح ب

عــالوه بــر ایــن مــوارد، فعالیــت دانشــگاهی 
ــادی خاصــی  ــرایط نه ــتلزم ش ــه مس فضیلت مندان
اســت، از جملــه روابــط بیــن دانشــجویان و 
ــرای توضیــح  اســتادان و همــکاران دانشــگاهی. ب
ــه،  ــن گفت ــه نیکِس ــا آنچ ــق ب ــأله، مطاب ــن مس ای
ــتی  ــت ارســطویِی دوس ــوم فضیل ــوان از مفه می ت
ــًا  ــا تعبیرهــای خــاص- کمــک گرفــت. ضمن – ب
ــظ  ــرای حف ــم ب ــترده تری ه ــادی گس ــرایط نه ش
معرفتــِی  و  اخالقــی  خوبی هــای  تــداوم  و 
ــت دانشــگاهی، الزم اســت.  ــورد نظــر در فعالی م
همان طــور کــه در ابتــدای صحبــت ذکــر کــردم، 
ــت  ــا را روای ــن بحث ه ــه ای ــری هم ــای نظ مبن
مســئولیت باور از معرفت شناســی فضیلــت بــه 

ــد. ــت می ده دس
اهدافــی کــه در طــول ایــن کار دارم ایــن اســت که 
ــی  ــرای معرفت شناس ــی ب ــرد عمل ــک کارب اوالً ی
کنــم  بررســی  و  بگیــرم  نظــر  در  فضیلــت 
چــه  عمــل  مقــام  در  فکــری  فضیلت هــای 
ــای  ــناخت ویژگی ه ــد. دوم، ش ــی دارن ویژگی های
و  فضیلت مندانــه  دانشــگاهی  فعالیت هــای 
اســت.  رذیلت مندانــه  دانشــگاهی  فعالیــت 
ســوم، شــناخت ویژگی هــای نهــادی دانشــگاهی 
ارزیابــی  چهــارم،  و  اســت؛  فضیلت منــد 
ــی  ــو ارزیاب ــی در پرت مختصــری از دانشــگاه ایران
مبتنــی بــر فضیلت هــا و رذیلت هــای فکــری 
)یعنــی اطــالق و تأثیــر آن بحــث در مــورد 

دانشــگاه در ایــران(.
ــه شــرایط نهــادی اشــاره کنیــم،  اگــر بخواهیــم ب
ــه شــرط الزم  ــد ک ــه نظــر می آی ــن ب ــًا چنی عجالت
شــکل گیری دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد 
فضیلت منــد در جامعــه مدنــی ایــران، تحقــق 
ــدای  ــه از ابت ــت ک ــی اس ــت تاریخ ــک خواس ی
تأســیس دانشــگاه در ایــران وجــود داشــته و 
ــی  ــا وقت ــت. ت ــگاه اس ــاد دانش ــتقالل نه آن اس
ــی  ــاد دانشــگاه مســتقل نباشــد، دانشــگاه ایران نه
نمی توانــد بــه یــک دانشــگاه فضیلت منــد تبدیــل 
شــود، چــه رســد بــه اینکــه اساســًا نهــاد دانشــگاه 
بــه رســمیت شــناخته نشــود یــا مراکــز پژوهشــی 
ــت  ــان را از دس ــاختار نهادی ش ــگاهی س و دانش

ــد. بدهن
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دکتر غالمرضا نظریان
عضو هیأت علمی گروه فلسفة غرب 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
عنــوان طــرح پژوهشــی بنــده »انسان شناســی 
فلســفی در ســاحت فلســفه ماکــس شــلر« اســت. 
مــن بــه چنــد دلیــل موضــوع انسان شناســی 
را نقطــه آغــاز تحقیقــات خــود قــرار داده ام. 
ــن  ــوع ای ــن موض ــه ای ــه ب ــل توج ــن دلی مهم تری
اســت کــه ایــن موضــوع در فلســفه و خصوصــًا 
پست مدرنیســم  و  مدرنیســم  دوران  فلســفه 
ــگاه باالیــی اســت. امــروزه  دارای اهمیــت و جای
تفکــر  جریــان  در  جایگاهــی  انسان شناســی 

ــفه ها  ــاز فلس ــه آغ ــان نقط ــه انس ــرده ک ــدا ک پی
ــتی.  ــا هس ــی ی ــه آگاه ــردد و  ن ــوب می گ محس
ــا  ــا دکارت ب ــرون معاصــر ب ــه در ق همان طــور ک
از هستی شناســی  تغییــر موضوعیــت هســتی، 
ــل  ــی)epistemology( منتق ــه شناخت شناس ب
بــا چنیــن  نیــز  می شــویم، در قــرون اخیــر 
ــی  ــع شناخت شناس ــم و در واق ــری مواجه ای تغیی
هــم بــه نوعــی جــای خــود را بــه آنتروپولــوژی 
ــث  ــه بح ــن ب ــر ورود م ــت دیگ ــت. عل داده اس
ــام  ــی تم ــه نوع ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای انسان شناس

انسان شناسی فلسفی در 
ساحت فلسفه ماکس شلر
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نظریه هــای انسان شناســی گــردآوری شــده و 
مــورد نقــد و بررســی فیلســوفانه قــرار گیــرد تــا 
بــه واســطة آن بتوانیــم  براســاس اندیشــه بومــی 
ــی  ــه  انسان شناس ــک نظری ــه ی ــان ب ــی خودم دین
فلســفی کــه مبنــای علــوم  انســانی مان قــرار 
ــده  ــر بن ــه نظ ــن ب ــم. بنابرای ــت یابی ــرد دس بگی
مقولــه انسان شناســی فلســفی از جهاتــی کــه 

ــت. ــت اس ــیار پراهمی ــردم بس ــرض ک ع
و از ســوی دیگــر، از دوران قبــل از انقــالب 
ــان پدیدارشناســی بعــد  ــون، جری ــا کن اســالمی ت
از هوســرل در ایــران تنهــا بــه اندیشــه ها و 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــوده اس ــوف ب ــات او معط نظری
ــرل  ــاگردان هوس ــه از ش ــا اینک ــلر ب ــد ش می رس
بــوده اســت در جریــان ســیر اندیشــه ای در ایــران 
مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. ماکــس شــلر، 
ــرد  ــک ف ــم ی ــه ه ــت ک ــری اس ــوف معاص فیلس
ــه انسان شــناس  ــم ب ــن مســیحی اســت و ه متدی
ــهور  ــتم مش ــرن بیس ــودن در ق ــناس ب و جامعه ش
اســت، بــه همیــن دلیــل چــون او یــک فیلســوف 
انسان شناســی  تفکــر  و  اســت  چندبعــدی 
ــر جهــات دیگــر تفکــرش ترجیــح  ــه او ب متدینان
ــه  ــا از عناصــر  و تجرب ــر آن شــدم ت دارد، مــن ب
انسان شناســی او بــرای تدویــن یــک نظریــه 

ــرم.  ــره گی ــودی به ــع خ ــانه جام انسان شناس
ــا یــک انسان شناســی  ــق و پژوهــش مــن  ب تحقی
ــاز  ــی،  آغ ــر مکتب ــارغ از ه ــی، ف ــق و عموم مطل
انسان شناســی  موضــوع  و   روش  و  می گــردد 
انسان شناســی  و نظریه هــای مختلفــی کــه در 
نظریــه  جملــه،  -از  اســت  شــده  مطــرح 
هموســاپینس )Homo sapiens( کــه انســان را 
حیــوان ناطــق و عاقــل می دانــد- را مورد بررســی 
قــرارداده ام. مکتــب پوزیتیویســم منطقــی، نظریــه 
ــوان  ــان را حی ــد و انس ــاپینس را رد می کن هموس
ناطــق نمی دانــد، بلکــه انســان را حیــوان ابزارســاز 
می دانــد. دالیــل آنهــا و نقــد پســت مدرن بــر ایــن 
ــی  ــی های مقدمات ــانه، در بررس ــگاه انسان شناس ن
ــع مبحــث  ــه اســت و در واق ــده انجــام پذیرفت بن
ــورد  ــاًل م ــام را کام ــای ع ــه معن ــی ب انسان شناس

ــرار داده ام.  ــه ق مطالع
و  عناصــر  بررســی  مرحلــه  ایــن  از  پــس   
ــاز  ــلر آغ ــس ش ــر ماک ــی تفک ــای اصل ــه ه مؤلف

ــلر  ــر ش ــای  تفک ــنگ بن ــن س ــردد. مهم تری می گ
در انسان شناســی بــر مســأله شــخص بــودِن 
انســان  اســتوار اســت. وی می گویــد انســان، 
ــل  ــد عم ــل بای ــن دلی ــه همی شــخص اســت و ب
ــون  ــود. چ ــه ش ــر گرفت ــرد او را در نظ و عملک
انســان در هــر لحظــه عملــی انجــام می دهــد کــه 
ــس  ــداده اســت، پ ــل از آن انجــام ن در لحظــه قب
بایــد بــه عنــوان امــری ســیال و فاقــد تعریــف در 
نظــر گرفتــه شــود و در واقــع انســان در میانــه ای 
از دو مبــدأ جهــان ســفلی و جهــان علیا قــرار دارد 
ــن دو  ــان ای ــم و مســتمر در می ــه طــور دائ ــه ب ک
ــت.  ــیالن اس ــد و س ــت و آم ــال رف ــه در ح نقط
بدیــن ترتیــب، ماکــس شــلر تفکــر انسان شناســی 
ــر  ــه تأثی ــد ک ــذاری می کن ــوری مبناگ ــود را ط خ
ــر  ــر هیدگ ــی تفک ــه اصل ــر مولف ــی ب ــیار مهم بس
ــفه های  ــتر فلس ــذارد و بیش ــن می گ ــی دازای یعن
بعــد از او، مثــل لوینــاس و دریــدا نیــز از او تأثیــر 

پذیرفته انــد. 
 The( وی دو نوشــتار مهــم با عنــوان ایده انســان
 Man and( و انســان و تاریــخ )Idea of Man
History( دارد. شــلر در اواخــر عمــر خــود 
ــی  ــوان انسان شناس ــا عن ــی ب ــت کتاب ــد داش قص
فلســفی بنویســد کــه در اثنــای نوشــتن آن از 
در  او  کتــاب  اینکــه  علی رغــم  رفــت.  دنیــا 
ــزا  ــتوفا و مج ــور مس ــه ط ــی ب ــاب انسان شناس ب
از کتــب دیگــر او نیمــه کاره مانــده اســت، امــا از 
ــگاه  ــه نام هــای جای کتاب هــای مهــم دیگــر  او ب
ــان و  ــت انس ــاب ابدی ــان و در ب ــان در جه انس
ــی  ــی اخالق ــر صورت گرای ــی و غی صورت گرای
ــفی او  ــانه فلس ــر انسان شناس ــدل تفک ــوان م می ت

ــرد.  ــتنباط ک را اس
مــن بنــای خــود را بــر تبییــن و تشــریح دو 
ــورد انسان  شناســی گذاشــته   نوشــتار ایشــان در م
خــالل  در  را  خــود  نقدهــای  و  بحث هــا  و 
ــوان  ــه عن ــر ب ــلر آورده ام. هایدگ ــای ش بحث ه
ــه  ــلر گفت ــاره ش ــذار درب ــوف تأثیرگ ــک فیلس ی
ــون فلســفه شــلر  ــا مدی اســت ســیر فلســفه اروپ
ــر نشــان دهندۀ اهمیــت جایــگاه  اســت. ایــن تعبی
ــول  ــان را محص ــلر انس ــت. ش ــلر اس ــری ش فک
فلســفة تاریــخ، فلســفة جامعــه و فلســفة فرهنــگ 
ــد از   ــان را بای ــد انس ــر می رس ــه نظ ــد، ب می دان

ــرد. ــیر ک ــفه تفس ــه فلس ــن س ــر ای منظ
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برهان وجودی
 در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی 

و »بحث طینت در آموزه های 
وحیانی، آیات و روایات«

دکتر علی افضلی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه کالم

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. مــن در مــورد 
را  توضیحاتــی  اجمــاالً  خــودم  طرح هــای 
ــوان  ــا عن ــود ب ــم. یکــی طرحــی ب ــه می ده ارائ
ــفه  ــرب و فلس ــفه غ ــودی در فلس ــان وج بره
اســالمی کــه بــه چــاپ رســید و قطعــًا در 
اختیــار عزیــزان قــرار گرفــت. چــون آن طــرح 
ــط  ــد، فق ــاپ ش ــاب چ ــید و کت ــام رس ــه اتم ب
توضیــح مختصــری در مــورد آن طــرح عــرض 
ــان  ــتحضرید، بره ــه مس ــور ک ــم. همان ط می کن
ــا  ــکاری غربی ه ــن ابت ــی از براهی ــودی یک وج
در اثبــات وجــود خداســت و مــا ســابقه  زیــادی 

از ایــن برهــان در فلســفه اســالمی نداریــم، مگــر 
در یکــی دو مــورد کــه بــه آنهــا اشــاره خواهــم 

کــرد. 
در حقیقــت برخــالف همــه براهیــن دیگــر اثبات 
وجــود خــدا کــه از یــک وجــود خارجــی - این 
وجــود خارجــی می توانــد نظــم عالــم طبیعــت، 
اصــل وجــود عالــم، خلــوص عالــم، حرکــت و 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــا ویژگی ه ــم، و ی ــر عال تغیی
در عالــم هســت باشــد- وجــود خــدا را اثبــات 
ــه  ــی اســت ک ــان وجــودی برهان ــد، بره می کنن
ادعــا می کنــد صرفــًا از تعریــف خــدا می توانــد 
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ــه  ــن نکت ــه ای ــد و ب ــات کن ــدا را اثب ــود خ وج
کــه آیــا اصــاًل در عالــم چیــزی وجــود دارد یــا 
ــه  ــدا را ب ــا خ ــه م ــن ک ــدارد. همی ــه کاری ن ن
ــم،  ــف می کنی ــی تعری ــل نامتناه ــک ذات کام ی
ــد کــه همیــن  ــان برهــان وجــودی معتقدن مدعی
ــود  ــر وج ــد ب ــت می کن ــف ذهنــی دالل تعری

ــن ذات. خارجــی ای

 کتاب برهان وجودی حاصل طرح پژوهشی دکتر علی افضلی

 اولیــن بــار ایــن برهــان را آنِســلم بــه کار بــرد و 
بعــد دکارت نســخه جدیــدی از آن ارائــه کرد که 
ــر برهــان وجــودی  ــن تغیی ــع معروف تری در واق
ــف، خــدا  ــر تعری ــا ب ــه بن ــن اســت ک هــم همی
ــته  ــود نداش ــر وج ــت. اگ ــن ذات اس کامل تری
باشــد و معــدوم باشــد، مشــخص می شــود کــه 
کامــل  نیســت. چیــزی کــه کامــل اســت، از آن 
جهــت کــه کامــل اســت بایــد وجــود خارجــی 
هــم داشــته باشــد. ایــن برهــان دکارتــی اســت. 
ــن  ــران ای ــس و دیگ ــپینوزا، الیب نیت ــا اس بعده
ــل  ــی تکمی ــکل های گوناگون ــه ش ــان را ب بره
کردنــد. امــا از همــان زمــان آنِســلم ایــن برهــان 

ــاس و  ــن توم ــت. س ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق م
دیگــران آن را مــورد انتقــاد قــرار دادنــد. کانــت، 
ــه برهــان  ــن ایرادهــا را ب ــن و محکم تری مهم تری
وجــودی گرفــت و ایــن داســتان تــا بــه امــروز 
ادامــه دارد. از همــان لحظــه شــروع تــا بــه امروز 
متفکــران غربــی دو دســته بوده انــد. بعضــی 
معتقــد بودنــد کــه ایــن برهــان، درســت اســت و 
بعضــی معتقــد بودنــد برهــان یــک مغالطــه لفظی 
ــود  ــوان وج ــف نمی ت ــرف تعری ــت و از ص اس
ــن  ــوا و ای ــن دع ــت. ای خارجــی را نتیجــه گرف
ــراق  ــدون اغ ــه دارد. ب ــروز ادام ــا ام ــتان ت داس
ــن  ــرب در ای ــاب در غ ــه و کت ــا مقال میلیون ه

زمینــه نوشــته شــده اســت. 
ــی-  ــز در یک ــالم به ج ــودی در اس ــان وج بره
بــه  بعضی هــا  نــدارد.  ســابقه ای  مــورد  دو 
غلــط تصــور می کننــد برهــان صدیقیــن همــان 
ــه  ــت، ک ــکلی از آن اس ــا ش ــودی ی ــان وج بره
ــن  ــان صدیقی ــت. بره ــی اس ــرف غلط ــن ح ای
هیــچ ربطــی بــه برهــان وجــودی نــدارد. چــون 
برهــان صدیقیــن، بــا تقریرهــای گوناگونــی کــه 
ــاز هــم از یــک وجــود خارجــی وجــود  دارد ب
ــان  ــه بره ــی ک ــد. در حال ــت می کن ــدا را ثاب خ
ــود  ــدا، وج ــوم خ ــف و مفه ــودی از تعری وج

ــد.  ــت می کن ــدا را ثاب خ
در بیــن متفکــران اســالمی دو نفــر هســتند کــه 
بــه طــور برجســته براهینــی را بــه کار بردنــد کــه 
ــت؛  ــودی غربی هاس ــان وج ــان بره ــاًل هم کام
ــر  ــن نف ــتند. اولی ــمی روی آن نگذاش ــه اس البت
مرحــوم محقــق نراقــی اســت و بعــد هــم 
ــی اســت کــه معــروف  مرحــوم غــروی اصفهان
بــه کمپانــی اســت و تقریــری از خــاص برهــان 

ــد.  ــه می ده ــودی ارائ وج
چــون برهــان وجــودی بــر تعریــف خــدا 
ــه  ــه اینکــه شــما چگون اســتوار اســت، بســته ب
ــرق  ــم ف ــر آن ه ــد تقری ــف کنی ــدا را تعری خ
ــوان  ــه عن ــع شــما خــدا را ب ــک موق ــد. ی می کن
ــد اگــر  ــد و می گویی ذات کامــل تعریــف می کنی
خــدا وجــود نداشــته باشــد پــس کامــل نیســت. 
ــا  ــت. بعضی ه ــی اس ــر دکارت ــان تقری ــن هم ای
ــف  ــود تعری ــب الوج ــوان واج ــه عن ــدا را ب خ
ــد.  ــرق می کن ــان ف ــر بره ــذا تقری ــد. ل کرده ان
ایــن دو حکیــم مســلمان  کــه مــن آراءشــان را 
ــرد آورده ام،  ــدان خ ــاالت جاوی ــی از مق در یک
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ــد. ــه کرده ان ــی ارائ ــر خاص تقری
ــه  ــردی ب ــرن نوزدهــم و بیســتم ف ــا در ق  بعده
ــرح  ــا را مط ــن تقریره ــم همی ــن َملُک ــام نورم ن
ــم  ــام َملک ــه ن ــا ب ــا در دنی ــن تقریره ــرد و ای ک
معــروف شــده در حالــی کــه مقــدم بــر َملکــم، 
مرحــوم نراقــی و کمپانــی ایــن تقریــر را مطــرح 
کردنــد. بــه نظــر مــن بی عیب تریــن تقریــر 
برهــان وجــودی خــدا هــم همیــن تقریــر اســت. 
هرچنــد بــه نظــر مــن تقریــر دکارت هــم تقریــر 
درســتی اســت و ایرادهــای کانــت وارد نیســت. 
امــا ایــن تقریــر، تقریــر خیلــی متقنــی اســت و 
آن ایــن اســت کــه بــه حســب عقلــی، یــا خــدا 
ــود  ــر وج ــدارد. اگ ــود ن ــا وج ــود دارد ی وج
نداشــته باشــد، یــا بایــد ممکــن الوجــودی باشــد 
ــد  ــا بای ــرده، و ی ــاد نک ــش او را ایج ــه علت ک
ــارج  ــال خ ــن دو ح ــد. از ای ــود باش ممتنع الوج
ــر  ــد اگ ــود ندارن ــه وج ــی ک ــت. چیزهای نیس
ممکــن الوجــود هســتند -مثــل اژدهــای هفــت 
ــد آن را ایجــاد کنــد و اگــر آن  ســر- علتــی بای
ــد  ــم نمی توان ــز ه ــودِ آن چی ــد خ ــت نباش عل
ــال  ــد. ح ــود باش ــد ممتنع الوج ــا بای ــد؛ و ی باش
ــه  ــه ممکن الوجــود اســت کــه محتــاج ب خــدا ن
علــت باشــد -چــون بــا تعریــف واجــب الوجود 
منافــات دارد- و نــه ممتنــع الوجــود. هیــچ 
امتناعــی در وجــود خــدا نیســت. بنابرایــن وقتی 
ــه راحتــی  ایــن دو شــکل منتفــی اســت پــس ب
ــه  ــوان نتیجــه گرفــت خــدا وجــود دارد. ب می ت
عبــارت دیگــر هــر چیــز کــه وجــود نــدارد یــک 
ــا ایــن  ــر ســر راه وجــودش هســت. ی مانعــی ب
ــاع ذاتــی.  ــا امتن ــع، نبــودِن علــت اســت و ی مان
ــودن  ــم نب ــه بگویی ــت دارد ک ــه عل ــد ن خداون
علــت اش باعــث شــده نباشــد و نــه در مفهــوم 
خــدا امتناعــی وجــود دارد. بنابرایــن هیــچ 
مانعــی بــر ســر راه وجــود خــدا نیســت و ایــن 
بــه آن معنــی اســت کــه خــدا وجــود دارد. ایــن 
ــد.  ــوه می کن برهــان، برهــان ســهل ممتنعــی جل
بــه هرحــال متأســفانه مثــل همــه مــوارد دیگــر 
بــه علــت ســهل انگاری، غربیهــا ایــن برهــان را 
بــه عنــوان برهــان ابتــکاری خودشــان بــه دنیــا 
ــم  ــه اس ــز ب ــان نی ــن بره ــد، ای ــه کرده ان عرض
ــه هرحــال  نورمــن َملکــم تمــام شــده اســت. ب
ایــن دو بزرگــوار مقــدم بــر َملکــم ایــن برهــان 

ــد. را مطــرح کردن

ــه  ــتند ک ــر هس ــالمی دو نف ــران اس ــن متفک در بی
ــه  ــد ک ــه کار بردن ــی را ب ــور برجســته براهین ــه ط ب
غربی هاســت  وجــودی  برهــان  همــان  کامــاًل 
ــر  ــی، غی ــروی اصفهان ــوم غ ــی ومرح ــوم نراق مرح
ــن  ــده ای ــر کنن ــان تقری ــه خودش ــتاد  ک ــن دو اس ای
برهــان هســتند، ایــن برهــان دو مدافــع دارد. یکــی 
ــری  ــری و دیگ ــی جعف ــد تق ــه محم ــوم عالم مرح
ــع  ــزدی کــه ســخت مداف ــری ی ــر حائ مرحــوم دکت
ایــن برهــان بودنــد. از آن طــرف هــم کســانی مثــل 
مرحــوم عالمــه طباطبایــی، مرحــوم آقــای مطهــری 
و آیــت اهلل جــوادی آملــی از مخالفیــن ایــن برهــان 

ــتند هس

 مــن در ایــن طــرح از ابتــدای زمــان آنِســلم تــا َملکــم 
ــن و  ــت تمــام نظــرات موافقی ــا آخــر کان ــع ت و در واق
ــن  ــه ای ــن ملکــم را ب ــردم. نورم ــن را مطــرح ک مخالفی
دلیــل کــه هــم تقریــر جدیــدی اســت و هــم پاســخی 
ــن  ــم آورده ام. ای ــت، در کتاب ــادات کان ــه انتق ــت ب اس
ــاب حــدود نهصــد صفحــه اســت و بخــش عمــده  کت
ــق و  ــای مواف ــرب و دیدگاه ه ــفه غ ــه فلس ــع ب آن راج
مخالــف غربیــان اســت. بخــش دوم ایــن کتــاب راجــع 
بــه موافقــان و مخالفــان ایــن برهــان در فرهنگ اســالمی 
اســت. چــون عینــًا همیــن موافــق و مخالــف در فرهنگ 
اســالمی هــم هســت. غیــر از مرحــوم نراقــی و کمپانــی 
کــه خودشــان تقریــر کننــده ایــن برهــان هســتند، ایــن 
ــد  ــه محم ــی مرحــوم عالم ــع دارد. یک ــان دو مداف بره
تقــی جعفــری و دیگــری مرحــوم دکتــر حائــری 
ــد. از آن  ــان بودن ــن بره ــع ای ــه ســخت مداف ــزدی ک ی
ــی،  ــه طباطبای ــوم عالم ــل مرح ــانی مث ــم کس ــرف ه ط
ــی از  ــوادی آمل ــت اهلل ج ــری و آی ــای مطه ــوم آق مرح
مخالفیــن ایــن برهــان هســتند. مــن نظــرات هــر کــدام 
ــه  ــرار داده ام ک ــی ق ــورد بررس ــام م ــِل تم ــه تفصی را ب
ــه.  ــا ن ــت ی ــح اس ــان صحی ــرادات و نظرات ش ــا ای آی
ــا  ــن ایرادهــا ب ــه خصــوص از آن جهــت کــه مهم تری ب
کانــت اســت، چیــزی حــدود ســیصد صفحــه بــه نقــد 

ــاص دارد. ــت اختص ــرات کان ــی نظ و بررس
طــرح پژوهشــی دیگــر بنــده تهیــه مقالــه ای در مــورد 
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بحــث طینــت در آموزه هــای وحیانــی و آیــات و 
روایــات و همین طــور مقایســه آن بــا آراء دیگــران 
اســت. در آیــات و روایــات اســالمی مــا ده هــا روایــت 
ــده اند.  ــق ش ــی خل ــک طینت ــان ها از ی ــه انس ــم ک داری
ــت  ــم طین ــم بگوی ــن پژوهــش اوالً می خواه ــن در ای م
ــت  ــیری از طین ــا تفس ــوفان م ــاًل فیلس ــه؟ مث ــی چ یعن
ــه  ــی ک ــور روایات ــه منظ ــد ک ــد و گفته ان ــه کرده ان ارائ
ــد انســان از طینــت خلــق شــده اســت هیــوالی  گفته ان
دادنــد.  نظــرات دیگــری  اولــی اســت. بعضی هــا 
ــوم  ــت مفه ــه طین ــم ک ــخص کردی ــدا مش ــا ابت در آنج
ــر  ــت ب ــا طین ــات م ــب روای ــه موج ــت. ب ــی اس خاص
ــّجینی.  ــت س ــی و طین ــت عّلیین ــت: طین ــم اس دو قس
ــده اند  ــق ش ــی خل ــت عّلیین ــانها از طین ــی از انس بعض
ــور  ــع منظ ــّجینی. در واق ــت س ــر از طین و بعضــی دیگ
از خلــق انســان، روح انســان نیســت. روح انســان 
ــر  ــادی اســت. اگ ــری م ــت، ام ــه مجــرد اســت. طین ک
بخواهــم آن را در بــه صــورت ســاده تعریــف کنــم بــه 
ایــن صــورت اســت کــه بــه موجــب آیــات و روایــات 
اســالمی انســان از چهــار جــزء تشــکیل شــده اســت. 
یکــی همیــن بــدن پوســتی و گوشــتی کــه مــادی اســت. 
ــات  ــه در اصطــالح روای ــدن دیگــری اســت ک یکــی ب
مــا از آن بــه بــدن  ذره ای تعبیــر شــده اســت کــه مــن 
آن را در مقــاالت دیگــر توضیــح داده ام. اصــل بــدن مــا 
بــه موجــب روایــات و آیــات، همــان بــدن ذره ای اســت 
کــه بعــد بــا جــذب مــواد، تبدیــل بــه بــدن پوســتی و 
ــا روح  ــی ی گوشــتی می شــود. یکــی دیگــر، روح حیات
حیوانــی مــا اســت. هــر ســه اینهــا مــادی هســتند؛ منتهــا 
بــه درجــات مختلفــی از ناپاکــی و لطافــت. و چهارمیــن 
ــه  ــا روح انســانی ماســت ک ــه ی جــزء هــم نفــس ناطق
ــت  ــان از طین ــم انس ــا می گویی ــی م ــت. وقت ــرد اس مج
آفریــده شــده، منظورمــان ســه جــزء اول اســت؛ یعنــی 
هــر جنبــه ای - چــه ایــن ســه مــورد، و چــه جنبه هــای 
بیشــتری کــه ممکــن اســت در وجــود مــا باشــد و مــا 
از آنهــا خبــر نداریــم- از وجــود مــا. یعنــی هــم بــدن 
ــادری-  ــدن م ــن ب ــر م ــه تعبی ــتی -و ب ــتی و گوش پوس
هــم  بــدن ذره ای و هــم روح حیاتــی، از مــاده آفریــده 
ــده اند  ــق ش ــا از آن خل ــه اینه ــاده ای ک ــام م ــده اند. ن ش

طینــت اســت. 
ــم.  ــرض می کن ــب را ع ــط مطال ــت وار فق ــن فهرس م
ــا  ــی اســت. ب ــا و جذاب ــن بحــث، بحــث بســیار زیب ای
ــد  ــوه می کن ــخت جل ــان، س ــرای اذه ــم ب ــه می دان اینک
ــات  ــات و روای ــه ای در آی ــم. نکت ــاره ای می کن ــا اش ام
ــم  ــودات عال ــه موج ــه هم ــت ک ــن اس ــت ای ــا هس م

حتــی جمــادات دارای شــعور و ادراك هســتند. فلســفه 
ــد  ــق می کنن ــن موضــوع را تصدی ــم ای ــا ه ــان م و عرف
ــد،  ــار دارن کــه حتــی جمــادات شــعور و ادراك و اختی
ــدی  ــن در ح ــد. بنابرای ــف دارن ــدت و ضع ــی ش منته
ــان  ــورد امتح ــد، م ــار دارن ــعور و ادراك و اختی ــه ش ک
قــرآن  اینکــه  قــرار می گیرنــد.  بندگــی  آزمــون  و 
می گویــد »َو مــا َخَلْقــُت الِْجــَنّ َو اإْلِنـْـَس إاَِلّ لِیَْعبُــُدوِن«، 
فقــط در مــورد انســان نیســت. مــا خلقــت الجمــادات 
و النباتــات و الجــن و االنــس و المالئکــه و هــر چیــز 
ــرای بندگــی خلــق  ــز ب دیگــری اال لیعبــدون. همــه چی
ــد  ــا می توانن ــد، بعضی ه ــار دارن ــون اختی ــده اند. چ ش
طریــق بندگــی را انتخــاب کننــد و بعضــی هــم طریــق 
نافرمانــی را. ایــن حــرف فقــط در مــورد انســان نیســت، 
ــن در امتحــان  ــم هســت. بنابرای ــادات ه ــورد جم در م
ــم  ــد در عوال ــی خداون ــا معرف ــه ب ــد ک ــی خداون بندگ
ــا ارتبــاط دارد، حتــی بعضــی از جمــادات  پیــش از دنی

ــق.  ــق شــدند و بعضــی ناموف ــن امتحــان موف در ای
ــق  ــان موف ــن امتح ــه در ای ــاده ک ــی از م ــه آن ذرات ب
ــی از مــاده کــه  ــه آن ذرات شــده اند طینــت عّلیینــی، و ب
در ایــن امتحــان مــردود شــده اند طینــت ســّجینی گفتــه 
می شــود. بعضــی از انســان ها از طینــت عّلینــی آفریــده 
شــده اند. یعنــی کل مــاده بــدن آنهــا -چــه بــدن مــادی، 
ــت  ــان- از طین ــه روح حیاتی ش ــدن ذره ای و چ ــه ب چ
ــّجینی  ــت س ــی از طین ــده اند و بعض ــاخته ش ــی س عّلین
ســاخته شــده اند. هــر کــدام از ایــن دو نــوع طینــت در 
افــکار و اخــالق و رفتــار و روحیــات انســان ها، وقتــی 
ــد تأثیــر دارد. ــا بگذارن ــه ایــن دنی ــا ب کــه می خواهنــد پ
ــود، از  ــرح می ش ــبهات مط ــری ش ــک س ــا ی در اینج
ــض الزم  ــد، تبعی ــر الزم می آی ــا جب ــه اینج ــل اینک قبی
می آیــد، چــرا خــدا عــده ای را از آن طینــت و عــده ای را 
از ایــن طینــت خلــق کــرده اســت؟ پــس کســانی کــه از 
طینــت ســّجینی خلــق شــده اند بــه گنــاه کــردن مجبــور 

هســتند، و ایــن قســم شــبهات. 
مــن در ایــن طــرح پژوهشــی کــه بــه عنــوان یــک مقالــه 
ــه  ــم، ب ــه ده ــد ارائ ــی ام بای ــت مطالعات ــان فرص در پای
ایــن بحــث خواهــم پرداخــت کــه طینــت یعنــی چــه؟ 
ــات  ــد. آی ــت کرده ان ــیری از طین ــه تفس ــران چ و دیگ
ــی از  ــه بعض ــاالً ب ــد و اجم ــه می گوین ــات چ و روای
شــبهاتی کــه در ایــن زمینــه وارد شــده پاســخ خواهــم 
ــن  ــا ای ــا ب ــچ کج ــث در هی ــن بح ــه ای ــاید ب داد. ش
رویکــرد و بــه ایــن صــورت پرداختــه نشــده باشــد. ان 
ــن  ــم انجــام ای ــق دهــد تصمی شــاء اهلل اگــر خــدا توفی

کار را دارم. 
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حدوث زمانی جهان
 از دیدگاه فیزیک

ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــه م ــق و دغدغ ــأله تحقی مس
در فیزیــک آنچــه کــه در مــورد پیدایــش یــا 
ــان مطــرح می شــود چیســت؟ در  ــدی جه آغازمن
واقــع در ایــن تحقیــق مــن دقیقــًا بــه دنبــال نقطــه 
آغــاز بــودم کــه آیــا اساســًا در بعــد زمانــی وجــود 
دارد یــا نــه، و نیــر توضیــح فیزیکــی آن چیســت؟ 
ــر  ــه ب ــم ک ــرض کن ــد ع ــه بای ــوان مقدم ــه عن ب
ــی  ــک دانش ــه فیزی ــی ک ــور عموم ــالف تص خ
ــداد  ــه تع ــت ب ــد گف ــزاح بای ــه م ــع اســت، ب قاط
ــن موضــوع  ــک وجــود دارد. ای ــا فیزی فیزیکدان ه
ــه آن  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــزء اولی ج

بیشــتر فکــر کنیــم. قبــاًل فقــط متافیزیــک در 
ــالی  ــد س ــا ص ــت، ام ــود داش ــی وج کیهان شناس
جــوالن  حــوزه  کیهان شناســی  کــه  هســت 
فیزیــک اســت. مــدل دادن در ایــن حــوزه، هیــچ 
محدودیتــی نــدارد. یعنــی مثــاًل ممکن اســت شــما 
دوســت داشــته باشــید یــک مــدل ارائــه دهیــد کــه 
ــد،  ــته باش ــر را داش ــا صف ــت ت ــای بی نهای از منه
ــا از  ــد، ی ــت باش ــت بی نهای ــا مثب ــر ت ــا از صف ی
ــد.  ــت باش ــت بی نهای ــا مثب ــت ت ــای بی نهای منه
ــما  ــت ش ــی اس ــد. کاف ــکان دارن ــا ام ــه این ه هم
ــُرز  ــا یــک تبدیــل پِن ــه دهیــد کــه ب توصیفــی ارائ

دکتر میثم توکلی بینا
عضو هیأت علمی گروه کالم 
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ــد.  ــرای آن ترســیم کنی ــی ب ــد فضای ــد َمنیُفل بتوانی
ــن مدل هــا ســپس بررســی می شــوند کــه روی  ای
کدام یــک از آنهــا می تــوان داده هــا و شــواهد 
ــی کــه ترســیم  ــوع َمنیُفلدهای ــری را یافــت. تن بهت
ــکلی را  ــور ش ــه ج ــت و هم ــاد اس ــوند زی می ش
می تــوان ترســیم کــرد. همــه می تواننــد بــه تعــداد 
ایده هایــی کــه دارنــد پیشــنهاد ارائــه کننــد؛ 
منتهــی پیشــنهاد بایــد در نهایــت بتوانــد بــا 
شــواهد مســتقیم و غیــر مســتقیم پشــتیبانی شــود 
و ابزارهــای آزمــون و مشــاهده بــرای آن طراحــی 

ــردد.  گ
ــر  ــه صف ــن اســت، نقط ــر م ــد نظ ــه م ــه ای ک نکت
ــر  ــک نف ــم ی ــه گفت ــن توضیحــی ک ــا ای اســت. ب
ــرد.  ــر نگی ــر را در نظ ــه صف ــاًل نقط ــد اص می توان
ــک  ــم ی ــت. االن ه ــواه اس ــز دلخ ــک چی ــن ی ای
ــد.  ســری مدل هــا هســتند کــه نقطــه صفــر ندارن
ــری  ــه صف ــه نقط ــی ک ــا مدل های ــن آنه ــن از بی م
پیشــنهاد می کننــد انتخــاب کــردم؛ بــه ایــن دلیــل 

ــت.  ــدی اس ــأله کران من ــن  مس ــأله م ــه مس ک
بعضــی  از نگرش هایــی کــه بــه نقطــه آغــاز بــاور 
ــط  ــد و فق ــد، اصــاًل فیزیکــی بحــث نمی کنن دارن
ــِت  ــا اصــاًل بی نهای ــد. آی ــی بحــث می کنن ریاضیات
ــی-  ــوم ریاضیات ــک مفه ــوان ی ــه عن ــل -ب بالفع
ــان و  ــأله موافق ــن مس ــه. ای ــا ن ــت ی ــن هس ممک
مخالفانــی دارد. مثالــی کــه مخالفــان می زنند بیشــتر 
بــر مبنــای نظــر هیلبــرت اســت، و آنهایــی کــه در 
دفــاع از بی نهایــت بالفعــل صحبــت می کننــد 
هــم بیشــتر نظریــه  کانتــور را می پســندند. و 
شــاید ایــن مرافعــه  الینحلــی باشــد و بــه نظــر مــن 
بحــث بی ســرانجامی اســت. چــون اگــر بخواهیــم 
در فیزیــک راجــع بــه واقعیــت صحبــت کنیــم، از 
ــات بحث هــای انتزاعــی اســت،  ــه ریاضی آنجــا ک
ــاده  ــل پی ــت قاب ــًا در واقعی ــت لزوم ــوم نیس معل
ــد در  ــه. بی نهایــت بالفعــل بای ــا ن شــدن باشــند ی
ــم  ــه در عال ــود، ن ــنجیده ش ــی س ــت فیزیک واقعی

ــات. ــی ریاضی انتزاع
ــدل فیزیکــی هســت.  ــه م ــور خالصــه س ــه ط  ب
ــد،  ــتاندارد می گوین ــدل اس ــه م ــدل را ک ــن م اولی
ــر  ــا صف ــه ی ــه کران ــت ک ــگ اس ــگ بن ــدل بی م
زمانــی دارد. ولــی علــت اســتاندارد نبــودِن آن ایــن 
اســت کــه پیشــنهاد منیفلدهــای دیگــر هــم ممکــن 
و موجــود اســت. بــه ایــن دلیــل می گوییــم 
ــه آن  ــچ داده ای ک ــه هی ــتاندارد اســت ک ــدل اس م

ــود  ــرای آن وج ــد ب ــرده باش ــت ک ــه ثاب را قاطعان
نــدارد و هنــوز تــالش بــرای نشــان دادن شــواهد 
مســتقیم ادامــه دارد. ولــی تــا االن بیشــترین 
ــه  ــا داده هــای کیهان شناســی دارد. البت ــاق را ب انطب
از ایــن »بیشــترین انطبــاق« هــم تصــور نشــود کــه 
نــود درصــد انطبــاق دارد! مثــاًل اگــر بقیــه مدل هــا 
کمتــر از بیســت درصــد بــا داده هــا انطبــاق دارنــد، 
فیزیکدان هــا  دیــدگاه  بــه  بســته  مــدل  ایــن 
بیشــتر از بقیــه انطبــاق دارد. بخش هایــی از آن 
ــازل  ــک پ ــورت ی ــه ص ــول و ب ــاًل مجه ــم کام ه
اســت. یعنــی حتــی بخش هایــی از آن پیشــنهادی 
ــدارد. آن  ــی اســت، چــون داده ای وجــود ن و ذهن
ــمت هایی از  ــوند. قس ــل ش ــد تکمی ــمت ها بای قس
ــدیدی  ــات ش ــد و مرافع ــح ندارن ــًا توضی آن لزوم
بیــن فیزیکدانــان بــر ســر توضیــح دادن آن وجــود 

دارد. 
مــدل اســتاندارد بیــگ بنــگ کــه بســیاری از مــردم 
روی آن تمرکــز دارنــد دو نکتــه مهــم دارد. یکــی 
اینکــه بیــگ بنــگ یــک مــدل نیســت؛ تقریرهــای 

مختلفــی دارد. 
ــک نقطــه  ــل از ی ــه قب ــن اســت ک ــد ای ــه بع  نکت
ــن در  ــه م ــه دغدغ ــه، نقط ــه آن نقط ــاص – ک خ
ــز حــدس اســت.  ــه چی ــرح اســت - هم ــن ط ای
تمثیلــی  و  همه فهــم  بســیار  بخواهــم  اگــر 
ــتین  ــه اینش ــاس نظری ــر اس ــم، ب ــتان را بگوی داس
ــم دور  ــان ها از ه ــل، کهکش ــاهدات هاب ــا مش و ب
می شــوند و جهــان در حــال انبســاط اســت. اگــر 
ــه  ــرد ب ــورت عقب گ ــه ص ــاط را ب ــن انبس همی
ــک نقطــه تکینگــی  ــه ی ــد ب ــم بای گذشــته برگردی
یــا فشــردگی خیلــی شــدید در فضــا، زمــان، مــاده 
ــه در  ــی اســت ک ــن مدل ــز برســیم. ای و همــه چی
ــت.  ــده اس ــث ش ــورد آن بح ــگ در م ــگ بن بی
ولــی حدســمان ایــن اســت کــه اگــر ایــن انبســاط 
روی محــور زمانــی ادامــه داشــته باشــد، بــه طــور 
طبیعــی از یــک جایــی بــه قبــل -یعنــی از ده بــه 
تــوان منفــی چهــل و ســه ثانیــه- بــا امتــداد مســیر 
بایــد بــه صفــر برســیم. چــرا می گوییــم حــدس؟ 
ــه  ــر از ده ب ــی کوچک ت ــازه ی زمان ــا در ب چــون م
تــوان منهــای چهــل و ســه ثانیــه -کــه یــک زمــان 
ــم  ــی نداری ــچ فیزیک ــاًل هی ــت- اص ــک اس پالن
ــن  ــا ای ــک ب ــم و فیزی ــاوت کنی ــم قض ــه بتوانی ک
ــون در  ــود. چ ــی می ش ــی اش منتف ــات فعل امکان
آن جــا احتیــاج داریــم نظریــه گرانــش کوانتومــی1  
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ــای  ــزو آرزوه ــن ج ــم. ای ــیم و نداری ــته باش داش
ــی  ــورد چیزهای ــن م ــه در ای ــان اســت ک فیزیکدان
ــد. در  ــث کنن ــورد آن بح ــد در م ــد و بتوانن بدانن
ــه دادن  ــان، فقــط همــان ادام ــل از آن زم ــع قب واق
ــچ  ــت و هی ــب اس ــه عق ــازی ب ــیر فشرده س مس

ــم. ــز دیگــری نداری چی
دومیــن شــکلی کــه جهــان می توانــد کرانــه داشــته 
ــرح  ــگ مط ــای هاوکین ــه آق ــود ک ــی ب ــد مدل باش
کــرد و بــه ایــن صــورت بــود کــه یــک منیفلــد یــا 
ــدی،  ــن کران من ــه در عی ــنهاد داد ک ــی را پیش مدل
بی نهایــت اســت. یعنــی مشــکلی کــه در فیزیــک 
ــدارد. توضیــح دادن و  ــد، ن ــا آن برخــورد می کنن ب
حتــی دیــدن آن کمــی ســخت اســت. ایــن مــدل 
ــرار گرفــت،  بعدهــا خیلــی ســاده مــورد انتقــاد ق
چــون هیچ کــدام از شــواهد تجربــی از آن حمایــت 
ــود و  ــی ب ــازی ذهن ــک ب ــتر ی ــد. بیش نمی کردن
ــت.  ــگ اس ــوب هاکین ــای خ ــزء کاره ــًا ج انصاف
ــور  ــم از آن عب ــگ ه ــود هاکین ــا خ ــی بعده ول
کــرد. در کتاب هایــی کــه نظریــات هاوکینــگ 
را توضیــح  او  اول  نظریــه  فقــط  نوشــته اند  را 
ــود  ــه خ ــدند ک ــه نش ــا متوج ــد و خیلی ه می دهن

ــرد.  ــدول ک ــه ع ــن نظری ــم از ای او ه
مــدل ســومی کــه امــروز روی آن بحــث می شــود، 
و هاکینــگ هــم ایــن مــدل را مطــرح کــرده، 
پیدایــش از هیــچ کوانتمــی اســت. ولــی متأســفانه 
آن را بــه گونــه ای مطــرح کــرد کــه خــودش قــادر 
بــه حمایــت کــردن از آن نبــود و بیشــتر بــه ضــرر 
نظریــه اش عمــل کــرد و در کتــاب طــرح بــزرگ 
ــد مطــرح شــده اســت.  شــاید کــراوس  خیلــی ب
ــد. او  ــح می ده ــه توضی ــر از هم ــر و علمی ت بهت
می گویــد صفــر زمانــی داریــم و پیدایــش از هیــچ 
ــح اســت  ــل توضی ــه کوانتمــی قاب ــق نظری از طری
و نیــازی بــه متافیزیــک نــدارد. البتــه ریشــه ایــن 
نظریــه تقریبــًا بــه 1980 و مســأله ای بــه نــام افــت 
ــز  ــت و خی ــردد. در اف ــی برمی گ ــز کوانتوم و خی
ــرژی  ــز در ســطوح ان ــت و خی ــه اف ــی، ک کوانتوم
ــِچ کوانتومــی  ــاده از هی ــکان پیدایــش م اســت، ام
وجــود دارد. ایــن یــک واقعیــت فیزیکــی و 
ــا  ــی ب ــز کوانتوم ــت و خی ــده اســت. اف پذیرفته ش
ــد، روی  ــگ دادن ــراس و هاوکین ــه ک توســعه ای ک
نقطــه آغــاز کیهــان مدل ســازی شــده اســت. 
ــن  ــوان چنی ــاده می ت ــان س ــه زب ــه را ب ــن نظری ای
گفــت »بــا وجــود قوانیــن افــت و خیــز کوانتومــی 

ــه  ــاده ب ــک پادم ــاده و ی ــک م ــه ی ــکان اینک ام
وجــود بیایــد همیشــه وجــود دارد ولــی به شــدت 
ناپایــدار هســتند. اگــر خــود مــاده یــا پادمــاده در 
مجــاورت ســیاه چاله تحــت گرانــش بســیار شــدید 
قــرار گیــرد و یــک طرف شــان بــه طــرف داخــل 
ــد  ســیاه چاله جــذب شــود، طــرف دیگــر می توان
ــدار شــود،  ــه پای ــه محــض اینک ــود. ب ــدار  ش پای

ــه وجــود آمــده اســت«. ــاده ب اولیــن م
ــی  ــش کوانتوم ــورد گران ــی در م ــکل بزرگ  مش
ــه  ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــن اس ــود دارد و آن ای وج
ــه روشــنی  ــورد آن نظــر داد و نظری ســادگی در م
ــه  ــه در نظری ــچ«ی ک ــم. و »هی ــورد آن نداری در م
کــراس مطــرح شــده، اصــاًل آن هیــِچ فلســفی یــا 
همــان هیــچ کــه همــه بــه عنــوان کرانــه مــد نظــر 
دارنــد، نیســت. هیــِچ کوانتومــی قابــل اندازه گیــری 
ــاق  ــان اتف ــا- زم ــه از فض ــک نقط ــت، در ی اس
ــا  ــز باشــد ت ــا افــت و خی ــد ب ــد، حتمــًا بای می افت
آن اتفــاق روی دهــد، و انــرژی منفــی می خواهــد. 
واقعیتــی بــه نــام انــرژی منفــی هنــوز در فیزیــک 
ــک ســری  ــک عنصــر مدل ســازی ی ــوان ی ــه عن ب

ــکالت دارد. مش
 تــا ایــن لحظــه جمع بنــدی مــن ایــن اســت کــه 
ــود  ــه وج ــک ب ــنی در فیزی ــر روش ــوز تصوی هن
ــت اوال  ــد گف ــدی بای ــع بن ــده اســت. در جم نیام
ــر خــالف آن چــه کــه در فلســفه رایــج اســت،  ب
حداقــل خــرد جمعــی  فیزیکدانــان گارد خاصــی 
در مــورد صفــر داشــتن یــا نداشــتن عالــم نــدارد 
و اصــاًل خــط قرمــزی وجــود نــدارد. بســتگی دارد 
بــه چــه چیــزی از لحــاظ علمــی برســند تــا آن را 

ــد. بپذیرن
ثانیــا دیدگاه هــای دینــی در برگزیــدن نظریــه اثــر 
دارد. گاه دیــده می شــود کــه موحــدان بیشــتر بــه 
ــی  ــون دین ــا مت ــون ب ــد چ ــتاندارد مایلن ــدل اس م
همبســتگی بیشــتری دارد و ملحــدان بــه مدل هــای 
پرســش های  چــون  دارنــد  تمایــل  بی کــران 
متافیزیکــی کمتــری را بایــد پاســخ گوینــد. فعــال 
مــدل علمــی ترجیــح داده شــده همــان مــدل بیــگ 
بنــگ اســت بــدون آن کــه بتوانیــم بگوییــم افــت 
ــرای نقطــه ی  ــه مناســبی ب ــز کوانتمــی توجی و خی
آغــاز اســت و پرســش های متافیزیکــی را فیصلــه 

نمی دهــد. 
پی نوشت ها:

1. Quantum gravity
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دکتر اسماعیل علی خانی
عضو هیأت علمی گروه کالم

ــاي  ــر بحث ه ــردی، نظی ــات کارب ــه موضوع ــده ب بن
ــای  ــات اجتماعــی در مســیحیت و معن ســابق ـ الهی
زندگــی ـ بیشــتر از موضوعــات انتزاعــی عالقه دارم. 
ــل، امســال بحــث ســبک زندگــی را  ــن دلی ــه همی ب

در پیــش گرفتــم.
 حتمــًا مســتحضر هســتید کــه در غــرب، موضــوع 
ســبک زندگــی یک موضــوع جامعه شــناختی و روان 
ــی.  ــی و الهیات ــي کالم ــه موضوع ــناختی اســت ن ش
ــرح  ــز مط ــي نی ــث در انسان شناس ــن بح ــر ای نظی
اســت؛ اگــر شــما در کتابخانه هــا بــه دنبــال مطلبــي 

ــا  ــي ی ــید، انسان شناس ــی باش ــان شناس ــارۀ انس درب
آنتروپولــوژی مــد نظــر آنهــا، عمومــًا دربــارۀ تبــار و 
اصــل و نســب انســان، موضوعــات فرهنگــی و زاد 
ولــد، تــک همســری و چنــد همســری، رنــگ، زبــان 
ــی  ــی و الهیات ــات کالم ــه موضوع ــره اســت، ن و غی
ــک  ــر اینکــه انســان ت ــم،  نظی ــا بحــث می کنی ــه م ک
بعــدی اســت یــا دو بعــدی، فانــی اســت یــا باقــی، 
ــت و  ــور اس ــا مجب ــت ی ــار اس دارای آزادی و اختی
ــز  ــي نی ــبک زندگ ــث س ــا. بح ــن بحث ه ــال ای امث

ــن رویکــردی دارد.  چنی

سبک زندگی اسالمی؛ 
چالش ها و راه کارها
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ــبک  ــوع س ــاري موض ــد هنج ــه بع ــي ب روان شناس
زندگــي و جامعه شناســي بــه جنبــة توصیفــي ســبک 
زندگــي مي پــردازد؛ این کــه ســبک زندگــي چگونــه 
بایــد باشــد و این کــه ســبک زندگــي فــالن فــرد یــا 

جامعــه چگونــه اســت.
زندگــی  شــیوه  مي گویــد  جامعه شناســی  مثــاًل 
غربــی یــا آمریکایــی این طــور اســت و روان شناســي 

مي گویــد این گونــه بایــد باشــد. 
ــگاه  ــا ن ــن بحــث را ب ــم ای ــا حــق داری ــن، م بنابرای
کالمــی و الهیاتــی مطــرح کنیــم. چــون دیــن اســالم 
ــی  ــن زندگ ــدی- دی ــان توحی ــن ادی ــل در بی -الاق
ــود  ــامل می ش ــی را ش ــاد زندگ ــه ابع ــت و هم اس

و بــرای همــه مقاطــع زندگــی برنامــه دارد. بــه 
همیــن خاطــر در نــگاه یــک مســلمان و مؤمــن، آن 
ــی اســت،  ــده مســیر زندگ ــت دهن ــه جه ــزی ک چی
دیــن اســت. او در واقــع برنامــه اش را از دیــن و از 

ــرد.  ــی می گی ــات الهیات موضوع
البتــه،  موضــوع بنــده مشــخصًا بحــث ســبک زندگی 
اســالمی نیســت، بلکــه بــه چالش هــای پیــش 
ــر و  ــالمی در دوران معاص ــی اس ــبک زندگ روی س
راه کارهــاي آنهــا خواهــم پرداخــت. ســخن بــر ســر 
ایــن امــر اســت کــه مــا بــرای ایجــاد ســبک زندگــی 
اســالمی یــا حفــظ و تــداوم بخشــیدن بــه آن، بــا چه 
چالش هایــی مواجــه هســتیم و راه کار آنهــا چیســت. 
در اینجــا بــا دو گونــه چالــش مواجــه هســتیم: یــک 
جامعــه  درون  چالش هــای  چالش هــا،  از  ســری 

ــه  ــی ک ــی چالش های ــت؛ یعن ــان اس ــالمي خودم اس
در درون جامعــه اســالمی در مقابــل ســبک زندگــی 
اســالمی وجــود دارد. یــک ســری هــم چالش هــای 
ــل  ــه اســالمی تحمی ــر جامع ــه ب ــتند ک ــی هس بیرون
اســالمی  زندگــی  راه ســبک  و ســد  می شــوند 

هســتند. 
حــال جــدا از یــک ســری بحث هــای مبانــی و 
مقدماتــی، می خواهیــم تفــاوت ســبک زندگــی 
اســالمی و الحــادي و مــادي را بدانیــم. ســبک 
زندگــی مــادی و در نقطــه مقابــل آن ســبک زندگــی 
ــه لحــاظ شــاخصه ای  ــی چــه ب اســالمی، تفاوت های
ــه لحــاظ مبنایــی دارنــد. از خــدا شــناختی  و چــه ب

ــه  ــا انسان شناســی و از ارزش شناســی گرفت ــه ت گرفت
تــا معرفت شناســی و غیــره. 

اصــل بحــث بــه همــان چالش هــا می پــردازد. 
مــا بــا دو گونــه از چالش هــای درون جامعــه ای 
ــن  ــی از ای ــتیم. یک ــه هس ــه ای مواج ــرون جامع و ب
ــت.  ــداری اس ــود دین ــی خ ــش ذات ــا چال چالش ه
ــرآن  ــه ســخت اســت. ق ــداری و زندگــی مؤمنان دین
ــس  ــره: 229(. پ ــدود اهلل« )بق ــک ح ــد »تل می فرمای
ــا را  ــا و حدوده ــری حریم ه ــک س ــد ی ــن بای مؤم
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــدی نکن ــد و تع ــات کن مراع
ــر در  ــن ام ــه ای ــت ک ــخت اس ــتن س ــه زیس مؤمنان
ــت.  ــی اس ــش ذات ــک چال ــی، ی ــه ایمان ــک جامع ی
فــرد مؤمــن رهــا و آزاد نیســت کــه هــر کاري کــه 

ــد.  ــام ده ــت انج ــش خواس دل
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ــالمی  ــی اس ــبک زندگ ــی از س ــش دوم، ناآگاه چال
اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه خیلــی از انســان ها 
ــا  ــتند، ام ــلمان هس ــن و مس ــه مؤم ــود اینک ــا وج ب
ــه تحقیقــی  ــی و تقلیــدي اســت ن ایمان شــان موروث
و مطالعاتــی. بــه همیــن خاطــر از الگوهــای مختلــف 

ــد.  ــروي مي کنن ــایند اســت پی ــه برایشــان خوش ک
ــی  ــت: تلق ــن اس ــی از دی ــوع تلق ــر، ن ــش دیگ چال
ــن  ــر ای ــي ب ــری. برخ ــی حدأکث ــا تلق ــی ی حدأقل
ــن  ــه دی ــی ب ــگاه حدأقل ــک ن ــد ی ــه بای ــد ک باورن
داشــت؛ دیــن بــرای حدأقل هــا اســت؛ بــرای 
آرامــش روان انســان و مربــوط بــه حــوزۀ خصوصي 
زندگــي فــرد اســت. امــا برخــی نــگاه حدأکثــری بــه 
ــرای سیاســت،  ــن ب ــد کــه دی ــد و معتقدن دیــن دارن
اجتمــاع، اقتصــاد و همــه حیطــه هــای جامعــه 

ــه دارد.  برنام
چالــش دیگــر، ســخت بــودن زندگــی دینــی 
ــل  ــودن اص ــخت ب ــارغ از س ــدرن، ف ــای م در دنی
دنیــای  در  مؤمــن  شــخص  اســت.  دیــن داري 
ــه  ــا جامع ــروز و ب ــات ام ــاي ارتباط ــي، دنی صنعت
ــه  ــت؛ این ک ــه اس ــدنی مواج ــی ش ــی و جهان جهان
ــا  ــد، آی ــي کن ــد زندگ ــاي جدی ــا دنی ــگام ب ــا هم آی
ــا  ــد، آی ــد اســتفاده کن از فــن آوری هــای علــم جدی
ــرد و  ــا آن را نپذی ــرد ی ــد را بپذی ــم جدی ــگاه عل ن
کاًل ســنتی زندگــي کنــد. آیــا زندگــي کــردن کامــاًل 
ــک  ــرای ی ــا ب ــر؟ اینه ــا خی ســنتی، شــدنی اســت ی

ــتند.  ــش هس ــد چال ــای جدی ــن در دنی مؤم
ــت.  ــالمی اس ــدن اس ــاط تم ــر، انحط ــش دیگ چال
ــف  ــاد مختل ــم و ابع ــالم در عل ــان اس ــي جه زمان
زندگــی پیشــرو بــود؛ امــا امــروزه از دنیــای علــم و 
تمــدن و پیشــرفت عقــب افتــاده و بــه نوعــی دنباله رو 
ــار  ــای خــود را کن ــته ه ــد شــده و داش تمــدن جدی
گذاشــته اســت. خیلی هــا نگاه شــان ایــن اســت کــه 
مــا بــرای متمــدن شــدن بایــد همــان کاري را بکنیــم 
کــه آنهــا کــرده انــد. در اینجــا مشــخصًا بحــث علــوم 
انســانی بومــی مطــرح اســت کــه مــا از اول انقــالب 
بــا ایــن چالــش مواجــه بوده ایــم. اینکــه مــا باالخــره 
بایــد کــدام جامعه شناســی را در جامعــه داشــته 
باشــیم؛ جامعــه شناســی بومــی خودمــان یــا جامعــه 
شناســی غربــی؟ یعنــی آیــا راهکارهــای ارائــه شــده 
توســط جامعــه شناســان غربــی در جامعــه خودشــان، 
ــدگاه  ــا دی ــی دارد؟ آی ــز کارای ــا نی ــه م ــرای جامع ب
ــی و روان  ــه در آن بشــر غرب ــرب ک روان شناســی غ

بشــر غربــی و آزاد را مــورد بررســی قــرار داده، بــرای 
ــم دار  ــا جامعــه حری یــک مؤمــن متعهــد مســلمان، ب
ایمانــی کارایــی دارد یــا خیــر؟ ایــن چالشــی اســت 
ــالمی  ــی و اس ــم دین ــث عل ــم در بح ــوز ه ــه هن ک
ســازی و بومــی ســازی علــوم انســانی خــود را 

ــد.  ــان می ده نش
ضعــف  از  عبارت انــد  دیگــر  چالش هــای 
ــا اقدامــات مخــرب  کارکردهــای فرهنگــی نهادهــا ی
ــل  ــه کســانی کــه در جامعــه اســالمی در مقاب آگاهان
ــن  ــد؛ همچنی ــرار مي گیرن ســبک زندگــی اســالمی ق

بحــث منفعــت طلبی هــا و ....
ــم  ــالمي ه ــي اس ــبک زندگ ــی س ــای بیرون چالش ه
ــگان و  ــه بیگان ــت ک ــي اس ــه چالش های ــوط ب مرب
دشــمنان جامعــة  اســالمي در مقابــل ســبک زندگــي 
اســالمي قــرار داده یــا مي دهنــد. از جملــه ایــن 
چالش هــا، خــود مدرنیتــه و ایجــاد بحران هایــی 
ــل  ــدا، تقاب ــا خ ــان ب ــل انس ــر تقاب ــر، نظی ــرای بش ب
دنیــا بــا آخــرت، تقابــل انســان بــا طبیعــت و دیگــران 
و فردگرایــی مطــرح در آن اســت. اینهــا چالش هــای 
پیــش روی ســبک زندگــی اســالمی اســت. باالخــره 
یــک مســلمان در همیــن دنیــای مــدرن و بــا داشــته 

ــد.  ــی مي کن ــدرن زندگ ــای م ــای دنی ه
هجمــه همــه جانبــه غــرب مــدرن بــه جهــان اســالم، 
ــد از  ــًا بع ــالمی، خصوص ــران اس ــه ای ــژه ب ــه وی ب
انقــالب اســالمی، چالــش بــزرگ دیگــر پیــش روي 

ســبک زندگــي اســالمي اســت. 
ــي دیگــِر ســبک زندگــي  جهاني شــدن چالــش بیرون
اســالمي اســت. بــه هــر حــال، نظریه پــردازان و 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــدن ب ــی ش ــدگان جهان اجراکنن
ــار  ــش را کن ــی خوی ــای بوم ــد فرهنگ ه همــگان بای
نهــاده، بــه فرهنــگ غربــي حاکــم بــر جوامــع خــود 
ــر،  ــوي دیگ ــد. از س ــا بپیوندن ــی آنه ــبک زندگ و س
ــاي  ــت ها و باوره ــا برداش ــالمي ب ــة اس ــردم جامع م
خویــش مواجــه هســتند. خیلی هــا نمی داننــد در 
ــد. متشــکرم.  ــک را انتخــاب کنن ــدام ی ــل ک ــن تقاب ای
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تأثیر ارزش بر علوم انسانی
 و چالش های معرفت شناختی آن

بسم اهلل الرحمن الرحیم
طــرح فعلــی بنــده بــا نــام تأثیــر ارزش بــر علوم انســانی و 
ــوم  ــروه فلســفه عل ــناختی آن در گ ــای معرفت ش چالش ه
ــفه  ــث در فلس ــک بح ــن ی ــود. ای ــام می ش ــانی انج انس
علــم اســت کــه البتــه بــر مباحــث حــوزه علــوم انســانی و 
ــروز  ــد. ام ــز می یاب ــناختی آن تمرک ــای معرفت ش چالش ه
هــر یــک از اســاتید تحقیقــی ارائــه دادنــد؛ امــا اینکــه چــه 
میشــود کــه انســان تحقیقــی را در پیــش می گیــرد، دالیــل 
ــا روح و  ــی آن مســأله ب ــی دارد. گاه ــای مختلف و علت ه
روان انســان پیونــد می خــورد و تبدیــل بــه دغدغــه ذهنــی 
ــرای  می شــود، برخــی اوقــات سفارشــی اســت، گاهــی ب
ــای  ــوارد دیگــر. حــال یکــی از بحث ه ــا اســت و م ارتق
خیلــی مهــم ایــن اســت کــه ارزش هایــی کــه در هــر فــرد، 
ــری در  ــم اســت، چــه تأثی ــاد حاک ــر نه ــه و ه هــر جامع

ســیر علمــی آن فــرد یــا نهــاد از ابتــدا تــا انتهــا دارد. 

برخــی مفــردات در ایــن عنــوان وجــود دارد کــه نیازمنــد 
ــان  ــار هم ــور از »ارزش« به اختص ــتند. منظ ــح هس توضی
ــاد  ــرد، نه ــرای ف ــه ب ــزی ک ــی چی ــت، یعن ــت اس مطلوبی
ــه  ــرای اینک ــا ب ــر اســت. م ــا خی ــوب ی ــه، مطل ــا جامع ی
ــم را  ــذارد، مراحــل عل ــر می گ ــه تأثی ــم ارزش چگون ببینی
برشــمردیم. علــم از وقتــی کــه پژوهشــگر در نقطــه آغــاز 
می ایســتد تــا وقتــی کــه از آن نتیجه گیــری می کنــد، 
حــدود بیســت مرحلــه دارد و ارزش در هــر یــک از 
ــاًل  ــد؛ مث ــته باش ــر داش ــن اســت تأثی ــل، ممک ــن مراح ای
ــد می شــود،  ــه اصــل تحقیــق عالقه من آنجــا کــه فــردی ب
مســأله خــاص تحقیــق را انتخــاب میکنــد، ایــن تحقیــق 
ــتفاده  ــی را اس ــه منابع ــد، چ ــام میده ــا انج ــرای کج را ب
ــل  ــا قاب ــه اینه ــی دارد، هم ــه غایت ــه چ ــد و اینک می کن

ــتند. ــر هس ــش و تغیی چین
در یــک تقســیم بندی کالن، علــوم بــه دو دســته انســانی و 

دکتر غالمحسین جوادپور
عضو هیأت علمی گروه کالم 
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طبیعــی تقســیم می شــوند. پوزیتیویســت ها معتقــد بودنــد 
علــوم طبیعــی، بازنمایــی از واقــع هســتند و لــذا در عینیت 
ــتند؛  ــکالی نداش ــچ اش ــی هی ــوم طبیع ــی عل و واقع نمای
ــر  ــداری پیچیده ت ــب مق ــه مطال ــانی ک ــوم انس ــا در عل ام
اســت و در آن بــا یــک واقــع عریــان مواجــه نیســتیم کــه 
ــد  ــت ها معتق ــم، پوزیتیویس ــردازی کنی ــم نظریه پ بخواهی
شــدند همانطــور کــه در علــوم طبیعــی، هیــچ ارزشــی بــر 
فرآینــد علــم تأثیــر نــدارد و نبایــد داشــته باشــد، در علــوم 
انســانی نیــز چنیــن اســت؛ یعنــی در علــوم انســانی هیــچ 
ارزشــی نبایــد دخیــل باشــد و تمــام معیارهــای ارزیابــی 
بایــد همه پســند و همه فهــم باشــند. لــذا مناقش هــای 
ــه  ــاد ب ــداران اعتق ــت و طرف ــداران پوزیتیویس ــن طرف بی
ــته دوم  ــت. دس ــورت گرف ــانی ص ــوم انس ارزش در عل
چنیــن اشــکال می کننــد کــه محققــان علــوم طبیعــی نیــز 
از آنجــا کــه موضوعــی را انتخــاب میکننــد، بــرای تحقیــق 
خــود غایتــی خــاص دارنــد و منابــع خاصــی را اســتفاده 
می کننــد و...، آنهــا هــم از ارزشــها متأثــر هســتند و فرقــی 

بیــن علــوم انســانی و طبیعــی نیســت.
طبــق تحقیــق مــا، چندیــن نــوع تأثیــر ممکــن اســت بــر 
علــوم انســانی وجــود داشــته باشــد. یــک نــوع آن، تقســیم 
تأثیــر بــه منطقــی و عملــی اســت. منظــور از تأثیــر منطقــی 
ــا  ــر داشــته باشــد ی ــد تأثی ــا ارزش بای ــن اســت کــه آی ای
ــی  ــی و خارج ــر عمل ــد و تأثی ــته باش ــر داش ــد تأثی نبای
ــدارد.  ــا ن ــر دارد ی ــارج تأثی ــم در خ ــه ببینی ــی اینک یعن
نــوع دیگــر آن، تقســیم تأثیــر بــه فــردی و نهــادی اســت؛ 
یعنــی اینکــه آیــا فــرد ارزش هــای خــود را بــر تحقیقاتــش 
حاکــم می کنــد یــا اینکــه نهــاد و جامعه هــای کــه 
ــم  ــه حاک ــزم ب ــت، او را مل ــوی از آن اس ــرد، عض آن ف
ــر،  ــیم بندی دیگ ــک تقس ــد. ی ــش می کن ــردن ارزش های ک
غیرمســتقیم  و   )direct( مســتقیم  بــه  تقســیم بندی 

)indirect( اســت. 
یعنــی اینکــه آیــا فــرد ارزش هایش را بــه صورت مســتقیم 
و عیــان تأثیــر می دهــد یــا اینکــه آنهــا به صــورت 
غیرمســتقیم یــا ناخــودآگاه تأثیــر می گذارنــد. اینهــا 
ــر اســت کــه هــر کــدام در ایــن تحقیــق  مراحلــی از تأثی
ــث  ــا بح ــاره آنه ــت درب ــرار اس ــده اند و ق ــک ش تفکی

ــود. ش
چیســتی ارزش بحــث مســتقلی اســت کــه شــاید بــا بحث 
مــا پیونــدی نداشــته باشــد؛ ولــی بــه لحــاظ کلیــات بایــد 
ــب کالن ـ از  ــود. حــدود ســی مکت ــاره آن بحــث ش درب
مکاتــب ســنتی گرفتــه تــا مکاتــب مــدرن و پســت مدرن 
ــم  ــا را ه ــه آنه ــود دارد ک ــتی ارزش وج ــاره چیس ـ درب
ــن  ــم. همچنی ــته بندی کرده ای ــه دس ــورت خالص ــه ص ب

ارزشــها چنــد دســته هســتند: ارزش هــای سیاســی، 
ــای  ــری، ارزش ه ــهای هن ــی، ارزش ــای اجتماع ارزش ه
ــد  ــه بای ــره ک ــناختی و غی ــهای زیبایی ش ــی، ارزش اخالق
ــد  ــد و بای ــع دارن ــک وجــه جام ــا ی ــه اینه ــا هم ــد آی دی
ــا  ــم ی ــش بحــث کنی ــا در پژوه ــه اینه ــر هم ــاره تأثی درب
نــه. البتــه عمــده بحــث بــر محــور ارزش هــای سیاســی و 
ــواع ارزشــها بحــث  ــاره همــه ان اخالقــی اســت؛ امــا درب

شــده اســت. 
انســانی  علــوم  بحــث،  مفــردات  از  دیگــر  یکــی 
ــی  ــوم فرهنگ ــا عل ــا ب ــه از آنه ــت ک )humanity( اس
 social(اجتماعــی علــوم  و   )cultural sciences(
sciences( نیــز یــاد می شــود و هنــوز هــم دربــاره 
مقصــود از آنهــا مناقشــات پردامنــه ای وجــود دارد کــه در 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ــق ب تحقی
ــوم  ــر عل ــا ب ــر ارزش ه ــه تأثی ــر در زمین ــته نظ  دو دس
ــتند و  ــر هس ــف تأثی ــه مخال ــانی ک ــت: کس ــانی هس انس
کســانی کــه موافــق آن هســتند. هــر دو گــروه در مــورد 
ــد  ــد/ نبای ــد و نمی توان ــد/ بای ــا ارزش می توان ــه آی اینک
تأثیــر داشــته باشــد، حــدود ده دلیــل ارائــه داده انــد. هــر 
ــی و هنجــاری  ــته، رویکــرد توصیف ــن دو دس ــدام از ای ک
ــر  ــر ارزش ب ــا تأثی ــت ب ــه در مخالف ــی ک ــد. دالیل دارن
ــط  ــم مرتب ــود عل ــه خ ــی ب ــده اند، برخ ــه ش ــش ارائ دان

ــد.  ــه ارزش بازمی گردن ــم ب ــی ه ــتند و برخ هس
یکــی از دالیــل کســانی کــه می گوینــد ارزش نبایــد تأثیــر 
داشــته باشــد، نســبیّت ارزش اســت. آنهــا می گوینــد 
ــث  ــوم، باع ــان در عل ــتند و تأثیرش ــبی هس ــا نس ارزش ه
ــد  ــای می گوین ــور عده ــود. همینط ــوم می ش ــبیّت عل نس
ارزش هــا احساســی، ذهنــی و درونــی هســتند؛ درحالی کــه 
ــکال  ــارج اســت. اش ــده خ ــاب دهن ــی و بازت ــم، برون عل
دیگــری کــه مخالفــان بــه آن اشــاره دارنــد، ایــن اســت که 
ــد  ــا بخواهن ــر ارزش ه ــند و اگ ــا باش ــد واقع نم ــوم بای عل
ــی رود؛  ــن م ــع از بی ــی واق ــند، بازنمای ــل باش در آن دخی
چراکــه وقتــی مــا ارزش را دخیــل بدانیــم، در واقــع 
ــه ای  ــمند را دریچ ــگر و اندیش ــن پژوهش ــوب ذه چارچ
ــهای  ــر ارزش ــن اگ ــم. بنابرای ــرار داده ای ــع ق ــرای واق ب
ــد،  ــته باش ــش داش ــرد نق ــن ف ــر ذه ــد ب ــم بخواه حاک
رئالیســم یــا عینیــت هــم از بیــن میــرود. مشــکل دیگــر، 
نــگاه بــه ماهیــت اخــالق اســت. در تفکــر پوزیتیویســتی، 
ــا و مصــداق  ــد معن ــی فاق ــد معناســت و وقت اخــالق، فاق
ــک  ــذا ی ــم. ل ــت کنی ــم از ارزش صحب ــد، نمی توانی باش
ــه مشــکل ارزش برمی گــردد و  ــه مخالفــان ب ســری از ادل
یــک ســری بــه رســالت علــم؛ کــه اگــر اینهــا را کنــار هــم 
ــه  ــه ارزش به هیچ وج ــود ک ــن می ش ــه ای ــم نتیج بگذاری
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ــد. ــته باش ــر داش ــم تأثی ــد در عل نمی توان
عمــده تریــن دالیــل مخالفــاِن اثرگــذاری هــم ایــن 
ــود،  ــه می ش ــت مواج ــا حقیق ــه ب ــانی ک ــه انس ــت ک اس
درهم آمیختــه از همــه ســاحات اســت؛ یعنــی وقتــی 
ــا حقیقــت مواجــه می شــود، همــه ســاحت های  انســان ب
احساســی، عاطفــی، فکــری، شــناختی، ارادی او بــه 
ــه  ــا هم ــان ب ــا، انس ــر معن ــه دیگ ــی رود. ب ــاف آن م مص
ــه ســاحات  ــا خــارج مواجــه می شــود و هم وجــودش ب
و ابزارهــای نفــس انســان، در حکــم یــک ُمــدرِك واحــد 
ــل  ــن دلی ــه ای ــزی ک ــت چی ــه نهای ــرد. البت ــرار می گی ق
ممکــن اســت اثبــات کنــد، ایــن اســت کــه در خــارج و 
در جنبــه عملــی چنیــن اســت؛ امــا اینکــه آیــا در بحــث 
ــه و  ــا ن ــت ی ــت اس ــم درس ــذاری ه ــی و ارزش گ منطق
ــس  ــاحات نف ــی س ــت برخ ــد از دخال ــگام ادراك بای هن

ــت. ــری اس ــث دیگ ــرد، بح ــری ک جلوگی
دلیــل دیگــر موافقــان ایــن اســت کــه می گوینــد مــا شــهود 
می کنیــم کــه ارزشــها بــر پژوهشــگران در مواجهــه بــا واقــع 
تأثیــر دارد؛ آن جایــی کــه مســأله انتخــاب می کننــد، غایــت 
ــد و...، در  ــش می کنن ــق و پژوه ــد و تحقی ــاب می کنن انتخ
ــن  ــم اســت و ای ــرد حاک ــای ف ــوارد، ارزش ه ــن م همــه ای
ــم تفکیکــی را صــورت  ــذا اگــر بخواهی شــهودی اســت. ل
دهیــم و معتقــد باشــیم کــه انســان بایــد تمــام ارزش هــای 
ــود را از بحــث پژوهشــی  ــاختار خ ــود و س ــر خ ــم ب حاک
جــدا کنــد، یــک بحــث غیرممکــن یــا مشــکلی میشــود و 

ــد. ــا مشــکل مواجــه می کن رســالت بحــث علمــی را ب
 بــه صــورت کلــی چالش هایــی را کــه بــرای ایــن بحــث 
ــن صــورت تقســیم بندی  ــه ای ــم ب ــد، می توانی پیــش می آی
ــش  ــد پژوه ــش و فرآین ــر دان ــها ب ــا ارزش ــه: ی ــم ک کنی
ــند و  ــته باش ــر نداش ــر تأثی ــد. اگ ــا ندارن ــد ی ــر دارن تأثی
بگوییــم ســاحت علــم مســتقل از ســاحت ارزش اســت، 
ــن رویکــرد وجــود دارد  ــر ای ــزرگ در براب یــک ســؤال ب
و آن ایــن اســت کــه اگــر ارزش هــای غیرعلمــی شــامل 
ــره  ــناختی و غی ــی، زیبایی ش ــی، سیاس ــای اخالق ارزش ه
را از ســاحت علــم جــدا کنیــم، چــه منطقــی وجــود دارد 
کــه بــه ارزش هــای علمــی مجــوز تأثیرگــذاری می دهیــد؛ 
ولــی بــه ارزش هــای غیرعلمــی مجــوز نمی دهیــد؟ همــه 
ــم، ارزش هــای علمــی و  ــد عل ــم کــه در فرآین ــا می دانی م
ــت از آنهــا ضــروری  ــه تبعی ــی بســیاری هســتند ک معرفت
اســت. اینکــه بایــد تابــع دلیــل بــود، اینکــه بایــد صداقــت 
ــِن  ــد تبیی ــه بای ــرد، اینک ــاط ک ــد احتی ــه بای ــت، اینک داش
ــف توجــه  ــل مخال ــه دالی ــد ب ــرد و اینکــه بای درســت ک
ــث  ــه در بح ــتند ک ــی هس ــای علم ــه ارزش ه ــرد، هم ک
ــد  ــت معتق ــه در نهای ــد. کســانی ک پژوهــش وجــود دارن

شــوند ســاحت علــم از ارزش خالــی اســت، با این ســؤال 
ــای  ــن ارزش ه ــی بی ــه فرق ــه چ ــتند ک ــه هس ــم مواج مه
ــه یکــی اثرگــذار باشــد و  علمــی و غیرعلمــی هســت ک
ــظ  ــک لف ــم »ارزش« ی ــه بگویی ــر اینک ــه؛ مگ ــری ن دیگ
مشــترك اســت و ایــن ارزش بــا آن ارزش نســبتی نــدارد 
کــه در ایــن صــورت، مســأله به کلــی منتفــی می شــود. در 
ــناختی اســت  ــش معرفت ش ــک چال ــن ی ــر صــورت ای ه
ــرف  ــا از ط ــود. در اینج ــخ داده ش ــه آن پاس ــد ب ــه بای ک
ــکاالت  ــد، اش ــه پرداخته ان ــن زمین ــه ای ــه ب ــی ک بزرگان

جــدی مطــرح شــده اســت.
اگــر ارزش هــا بــر دانــش تأثیــر داشــته باشــد، ایــن ســؤال 
مطــرح می شــود کــه خــود ارزش هــا نســبی هســتند یــا 
ــه  ــا معتقــد ب ــق. اگــر ارزش هــا نســبی باشــند و م مطل
ــد نســبیت  ــش باشــیم، به ناچــار بای ــر دان ــا ب ــر آنه تأثی
ــبی  ــر ارزش نس ــی اگ ــم؛ یعن ــول کنی ــم قب ــوم را ه عل
ــر  ــد، منج ــته باش ــام داش ــر ت ــوم تأثی ــد و در عل باش
ــدی  ــن فرآین ــود. ای ــوم می ش ــبیت عل ــرش نس ــه پذی ب
ــد؛  ــول کردن ــت قب ــت مدرن ها به صراح ــه پس ــت ک اس
ــم  ــر دارد و ه ــه ارزش تأثی ــد ک ــم پذیرفته ان ــی ه یعن
ــه آن  ــه نتیج ــت و ب ــبی اس ــه ارزش نس ــد ک پذیرفته ان
ــش  ــس چال ــده اند. پ ــد ش ــم پایبن ــوم( ه ــبیت عل )نس
ــا نســبیت  ــا م ــه آی ــن اســت ک معرفت شــناختی دوم ای
ایــن  در  نمی کنیــم.  یــا  می کنیــم  قبــول  را  علــوم 
صــورت، حجیــت و واقع نمایــی علــوم چــه می شــود؟
ــر  ــر ارزش ب ــا تأثی ــه م ــت ک ــا اس ــوم آنج ــش س چال
علــوم را قبــول کنیــم و معتقــد بــه اطــالق ارزش باشــیم. 
ــا  ــه ارزش ه ــه هم ــت ک ــا نیس ــه آن معن ــن ب ــه ای البت
ــا در  ــی ارزش ه ــالق در ارزش یعن ــتند. اط ــق هس مطل
نهایــت بــه ارزشــهای ثابتــی بازمی گردنــد. هــم اطــالق 
ــی  ــم چشم پوش ــت و ه ــه اس ــکل مواج ــا مش ارزش ب
از نقــش ارزش بــر دانــش ســخت اســت. حــال 
مشــکل معرفت شــناختی حالــت ســوم ایــن اســت کــه 
ــق  ــا را مطل ــم و آنه ــر میدانی ــا را مؤث ــا ارزش ه ــر م اگ
می دانیــم، چگونــه ارزش هــای مطلــق، بــه علــوم 
ــت؟  ــا چیس ــت آنه ــار حجی ــد و معی ــر انجامیده ان متکث
ــم  ــوع جامعه شناســی داری ــا ده ن ــاًل چطــور م ــی مث یعن
کــه از ده مکتــب ارزشــی مختلــف بــه وجــود آمدهانــد؛ 
ــا  ــر آنه ــم ب ــی حاک ــم ارزش های ــه می گویی درحالی ک
مطلــق هســتند؟ باالخــره کــدام جامعه شناســی درســت 
ــومِ  ــن عل ــی بی ــار ارزیاب ــت و معی ــع اس ــق واق و مطاب
پدیدآمــده از ارزشــها چیســت؟ ایــن هــم یــک چالــش 
معرفت شــناختی اســت کــه بــه نظــر می رســد چالشــی 

ــد حــل شــود. جــدی اســت کــه بای



221

دکتر امیراحسان کرباسی زاده
عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات علم

تحقیــق مــن در ایــن مــورد اســت کــه در صورت 
ــم در  ــی از فلســفه عل ــر کل ــک تصوی ــکان، ی ام
قــرن هفدهــم بــه دســت بدهــم. طبعــًا پرسشــی 
ــم  ــخ می ده ــه آن پاس ــودم ب ــق خ ــه در تحقی ک
ایــن اســت کــه آیــا می شــود یــک تصویــر جامــع 
از فلســفه علــم در قــرن هفدهــم بــه دســت داد؟ 
مهم تریــن مشــکل مورخــان علــم و تاریــخ 
اندیشــه، ارائــه تصویــری بــزرگ و فراهــم آوردن 
یــک روایــت جامــع اســت؛ کــه در ایــن حالــت 

خــاص، تعامــالت علــم و فلســفه اســت. فراهــم 
ــفة  ــوزه فلس ــع در ح ــت جام ــن روای آوردن ای
ــه  ــم ب ــفه و عل ــوزه فلس ــکل تر از ح ــم، مش عل
ــک  ــه تفکی ــل ک ــن دلی ــه ای ــت. ب ــی اس تنهای
مســائل فلســفی و علمــی در متــون قــرن هفدهــم 
مثــل امــروزه نیســت. بســیاری از متونــی کــه بــه 
نظــر علمــی می رســند، بــا مســائل روش شناســانه 
مباحــث  مثــاًل  شــده اند.  مطــرح  فلســفی  و 
ــه  ــه خصــوص مقدم ــن، و ب ــاب اصــول نیوت کت

تاریخ فلسفة علِم
 قرن هفدهم
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آن،  تعلیقــات  و 
جنبــه  کامــاًل 
ــا  ــد. ی ــفی دارن فلس
اصــول  رســاله  در 
در  دکارت  فلســفه 
جایــی کــه ســخن از قوانیــن 
ــائل  ــاًل مس ــد، کام ــان می آی ــه می ــت ب حرک
علمــی مطــرح می شــود. کارهــای کپلــر، گالیلــه 
و بویــل هــم از ایــن خصیصــه مســتثنا نیســتند. 

ــای  ــواع نگاه ه ــه ان ــق، ب ــن تحقی ــدای ای در ابت
ــم،  ــفه عل ــه فلس ــی ب ــای کل ــع و تصویره جام
ــه  ــا را ب ــردازم و انه ــم می پ ــا عل ــا فلســفه و ی ی
ســه دســته تقســیم می کنــم. دســته اول، دیــدگاه 
ــرت  ــا ب ــره ی ــد کوای ــه ای مانن ــان اندیش مورخ
ــرای اندیشــه های  ــژه ای ب ــت وی ــه اهمی اســت ک
فلســفی و تأثیرگــذاری آنهــا قائل انــد. دســته 
ــه عوامــل  دوم کســانی هســتند کــه اهمیــت را ب
ــی و عوامــل اقتصــادی  اجتماعــی، عوامــل بیرون
ــتند  ــان هس ــوم تعامل گرای ــته س ــد. و دس می دهن
و مــن هــم دقیقــًا از ایــن دیــدگاه دفــاع خواهــم 
کــرد کــه تعامل گرایــان، یــک مکتــب معتــدل در 
ــد فلســفی  ــم و فلســفه و قواع ــورد رابطــه عل م
ــورد اول،  ــه خصــوص در م و علمــی هســتند. ب
ــر تأثیــر اندیشــه های  یعنــی کســانی کــه تکیــه ب
فلســفی یــا الهیاتــی بــر مواضــع علمــی دارنــد و 
معتقدنــد کــه ایــن تصویــر جامــع را می تــوان بــا 
ــر  ــت کــرد، تصوی ِــز فلســفی روای ــک ت ی
ــت.  ــره اس ــد کوای ــی مان آدم های
ــارز  ــدگان ب یکــی از نماین
آقــای  دیــدگاه،  ایــن 
اســت  کِریــگ  ادوارد 
کــه کتابــی دارد تحــت 
 Mind of عنــوان 

 God and  the Works of
Man و در آن ادعــا می کنــد کــه در 

مــورد فلســفه و بعضــی از موضوعات 
فلســفه و علــم، یــک تـِـز اصلی هســت 

کــه نهایتــًا در فلســفه علــم و تعامــالت 
فلســفی و علمــی قــرن هفدهــم تأثیرگــذار 

بــوده؛ و آن تِــز چیــزی نیســت جــز آمــوزه 

مشــابهت. آمــوزه مشــابهت یعنــی خداونــد 
انســان را بــر صــورت خویــش آفریــد. ایــن تـِـز، 
ریشــه در ســنت مســیحی و ســنت اســالمی دارد. 
ــن  ــم ای ــز ه ِ ــن ت ــان ای ــگ و مدافع ــای کِری ادع
ــرن  ــم ق ــفه و عل ــع فلس ــه جام ــه وج ــت ک اس
ــی  ــریح و تجل ــا تش ــل و ی ــم، عکس العم هفده
ایــن تِــز در حوزه هــای مختلــف فکــری و 

روشــن فکری اســت. مــن ابتــدا ایــن تـِـز 
ــم  ــح خواه را توضی

داد، نمونه هــای زیــادی کــه ایــن 
ذکــر  را  کردنــد  جمــع  آقایــان 

ایــن  بعــد  و  کــرد،  خواهــم 



223

ــدگاه  ــن دی ــرد. ای ــم ک ــد خواه ــدگاه را نق دی
ــی  در عیــن حــال کــه خیلــی جــذاب اســت ول
می دهــد.  ارائــه  ســاده انگارانه ای  تصویــر 

بعضــی از عناصــر و تکیه هایــی کــه در ایــن 
دیــدگاه هســت جالــب اســت. مثــاًل ادعــا 
ــد،  ــوم جدی ــتاوردهای نج ــی دس ــود وقت می ش
بــه خصــوص نجــوم کوپرنیکــی، بــرای فالســفه 
ــای  ــزی ج ــام زمین- مرک ــد و نظ ــود آم ــه وج ب
ــت  خــود را نظــام خورشــید-مرکزی داد، آن وق
می بینیــد کــه مرکزیــت زمیــن و و جایــگاه ممتــاز 
انســان از او گرفتــه می شــود و عــالوه بــر آن، شــما بــا 
ــرو هســتید.  ــاز و بی کــران از هســتی روب یــک نظــام ب
یعنــی اگــر در نظام هــای بطلمیوســی افــالك نه گانــه را 
داشــتید، در نظام هــای جدیــد، تعــداد افــالك و تعــداد 
ــه خصــوص  ــی اســت. ب ــیارات نامتناه ــتارگان و س س
در کارهــای جوردانــو برانــو یــا گیلبــرت کــه در قــرن 
ــیار  ــت بس ــودن خلق ــر نامتناهی ب ــتند، ب ــم هس هفده
نامتناهــی شــود و  تأکیــد می شــود. اگــر خلقــت 
جایــگاه مرکــزی زمیــن از میــان برداشــته شــود، طبعــًا 
ــود.  ــه می ش ــم از او گرفت ــان ه ــزی انس ــگاه مرک جای

 یک نمونه از سیستم زمین-  مرکزی کیهان

شــما دو عکس العمــل در برابــر ایــن مســأله 

داریــد. یــک عکس العمــل ایــن اســت کــه 
ــه عنــوان مرکــز کیهــان برداشــته  وقتــی زمیــن ب
می شــود، شــما در ایــن کیهــان خودتــان را 
می رســید.  پوچــی  بــه  و  می یابیــد  گمشــده 
عکس العمــل دیگــر ایــن اســت کــه شــما 
ــه عنــوان اشــرف مخلوقــات  دیگــر مســئولیتی ب
ــد.  ــد نداری ــر خداون ــت و در براب ــر خلق در براب
اگــر روی عکس العمــل اول تکیــه کنیــد و بــاور 
ــتید در  ــک ذره هس ــما ی ــه ش ــید ک ــته باش داش
بیــن نامتناهــی ذرات خلقــت، آن وقــت درســت 
ــات  ــوان اشــرف مخلوق ــه عن ــکان شــما ب ــه م ک
ــا شــما  ــه شــده اســت ام ــز از شــما گرفت و مرک
ــا خداونــد داریــد و آن  یــک شــباهت اساســی ب
ــه صــورت  ــما را ب ــد ش ــه خداون ــن اســت ک ای
ــد شــما را  ــده اســت. اگــر خداون خــودش آفری
بــه صــورت خــودش آفریــده باشــد دو وضعیــت 
ــی  ــورت کّم ــه ص ــما ب ــا ش ــد: ی ــش می آی پی
ــه صــورت  ــا ب ــد شــباهت داریــد و ی ــه خداون ب
کیفــی. ادعــای کِریــگ ایــن اســت کــه در قــرن 
ــأله  ــن مس ــر روی همی ــده ب ــه عم ــم، تکی هفده
ــا  ــی م ــت. یعن ــد اس ــا خداون ــی ب ــباهت کیف ش
شــباهت فیزیکــی بــا خداونــد نداریــم امــا 
شــباهت کیفــی داریــم، بــه ایــن معنــا کــه ذهــن 
ــم  ــا می توانی ــد اســت. م ــا شــبیه ذهــن خداون م
حقایــق را درك کنیــم. بــه ادعــای آقــای کِریــگ، 
ــه  ــای دکارت و گالیل ــوع در کاره ــن موض همی
تجلــی دارد. مثــاًل شــما در گفتگتــو دربــاره 
دو نظــام عالــم در کتــاب مکالمــات گالیلــه 
ــای  ــده صحبت ه ــه نماین ــالویاتو -ک ــد س می بینی
گالیلــه اســت- ادعــا می کنــد کــه درســت اســت 
کــه مــا تعــداد کمــی از حقایــق را می دانیــم امــا 
ــد  ــا خداون ــق ب ــن حقای ــتن ای ــت دانس در کیفی
ــاب  ــم در کت ــًا دکارت ه مشــترك هســتیم. اتفاق
تأمــالت در جایــی ادعــا می کنــد کــه مــا از 
ــتیم و آن  ــبیه هس ــد ش ــه خداون ــه ب ــک جنب ی
ــم  ــز را می توانی ــت چی ــه بی نهای ــت ک ــن اس ای
اراده کنیــم و بفهمیــم. ادعــای ایــن مورخــان در 
وجــود ایــن شــباهت ها، مؤیــد آمــوزه هماننــدی 

ــت. ــان و خداس انس
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بررسی آثار 
»نوام چامسکی«

دکتر شاپور اعتماد
عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم

نــوام  معاصــر،  شــخصیت  یــک  مــورد  در  مــن 
چامســکی، کار می کنــم. بخــش اعظــم آثــار او در 
زمینــه مســائل اخالقــی و سیاســی اســت. مــن کتابــی 
ــم  ــه و تنظی ــوان ترجم ــان و دی ــوان فرم ــت عن را تح
ــه  ــن اســت ک ــاب ای ــن کت ــی ای ــردم. محــور اساس ک
ــد و  ــیس ش ــه تأس ــل چگون ــن المل ــط بی ــته رواب رش
ایــن رشــته چــه ارتباطــی بــا سیاســت خارجــه ایــاالت 
متحــده دارد. ایــن کتــاب از دو بخــش تشــکیل شــده 
اســت: یــک بخــش مربــوط بــه ایــن اســت کــه قــوه 
مجریــه ایــاالت متحــده چگونــه وارد عرصــه جهانــی 
شــد و چگونــه توفیــق پیــدا کــرد کــه ســلطه خــود را 

منطقــه بــه منطقــه و کشــور بــه کشــور جــا بیانــدازد. 
ــه در  ــت ک ــوان اس ــاب، دی ــن کت ــر ای ــمت دیگ قس
ــت  ــن سیاس ــر از متفکری ــه اث ــاه و س ــدود پنج آن ح
خارجــه کــه غالب شــان موقعیــت دوگانــه دارنــد 
ــت هســتند-  ــم در دول ــم در دانشــگاه و ه ــی ه -یعن
بــه صــورت انتقــادی بررســی شــده اســت.در انتهــای 
ــکی در  ــه چامس ــد ک ــاره می کن ــنده اش ــاب نویس کت
تمــام ایــن مــدت رد پــای ایــن افــراد را بــه صــورت 
ــورد  ــی را در م ــرده و مخالفت های ــادی بررســی ک انتق
نحــوه عملکــرد آمریــکا در ایــن قضیــه مطــرح کــرده 

ــون او هســتیم.  ــن جهــت مدی ــا از ای ــه م اســت ک
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ــنیده  ــه ش ــر )واژه ای ک ــون اث چامســکی خــود را مدی
ــه  ــرچ ب ــا س ــا ب ــت ام ــس اس ــان ُگلت ــود فورم می ش
رســیدیم(      Wilhelm von Humboldt نــام 
 The ــوان Wilhelm von Humboldt تحــت عن
ــی حــدود و ثغــور  Limits Of State Action یعن
عمــل مشــروع دولــت می دانــد کــه در قــرن هجدهــم 
ــر  ــم منتش ــرن نوزده ــی در ق ــود، ول ــده ب ــته ش نوش
ــوم  ــن مفه ــی ای ــور ضمن ــه ط ــت ب ــد. در حقیق ش
تداعــی می شــود کــه اگــر دولــت بخواهــد پــای خــود 
را فراتــر از حــدی بگــذارد، بــه معنــی تعــرض کــردن 
او بــه جامعــه اســت. ایــن مــالك قضاوتــی اســت کــه 
چامســکی می کنــد و در آثــار متعــددی جــاری اســت. 
ــر  ــن قســمت از آراء او ب ــی فلســفی ای ــا اینکــه مبان ب
آراء Wilhelm von Humboldt اســتوار اســت و 
ــای  ــل نیســت، مبن ــرای خــودش قائ ــوآوری ب ــچ ن هی
ــک  ــد- ش ــاوت می کن ــه قض ــه ای ک ــا را -از زاوی آنه

ــد.  ــی می دان ــارف دکارت متع
ــد کــه  ــن مطلــب را تکــرار می کن چامســکی بارهــا ای
ــأله  ــر مس ــارف و ه ــور متع ــه ام ــد ب ــور بای ــا چط م
ــه  ــود ب ــع می ش ــت واق ــب دول ــه از جان ــی ک اجتماع
دیــده شــک نــگاه کنیــم و ببینیــم کــه مشــروع هســت 
یــا نیســت. چــون مــا به خاطــر آنکــه دولــت حاصــل 
ــن  ــئولیم. او از ای ــال آن مس ــت در قب ــا اس ــال م افع
ــه  ــد ک ــگاه می کن ــا ن ــه قضای ــئولیت گرانه ب ــد مس دی
ــا  ــه آنه ــم ب ــن نمی خواه ــادی دارد و م ــای زی نمونه ه
اشــاره کنــم، ولــی مقصــودم ایــن اســت کــه جنبــه ای 
کــه در فعالیــت اجتماعــی او منعکــس اســت هــم بــاز 
یــک ریشــه فلســفی دارد کــه او آن را بــه دیــد دکارتــی 

ــد.  ــور برمی گردان ــه ام ــبت ب نس
ــه  ــه ای اســت کــه معتقــد1 اســت ب ــه دیگــر، جنب جنب
طــور بالواســطه ارتباطــی بــا ایــن جنبــه ای کــه عــرض 
کــردم نــدارد، مگــر اینکــه در ســطحی بــه قضیــه نــگاه 
ــه  ــه زمین ــا اینک ــت ت ــی اس ــتر تحمل ــه بیش ــم ک کنی
ــه  ــن زمین ــکی در ای ــد. چامس ــته باش ــی  داش واقعیت
ــرای  ــه ب ــد ک ــه می بین ــی مواج ــا پرسش ــودش را ب خ
مــا تــا حــدودی بیگانــه اســت، ولــی او مدعــی اســت 
ــت  ــر فعالی ــه ه ــش هایی ب ــن پرس ــا چنی ــد ب ــه بای ک
علمــی بپردازیــم. خالصــه و بیــان ســاده متنــی کــه او 
ــن  ــته ای ــی نوش ــی دکارت ــاب زبان شناس ــه کت در مقدم
اســت کــه اگــر مــا بــه موجــودات نــگاه کنیــم می بینیم 
مثــاًل ماهیــان شــنا می کننــد، پرنــدگان پــرواز می کننــد 
ــد؟  ــه می کنن ــا چ ــا آدم ه ــد. ام ــا می رقصن و زنبوره

آدم هــا کارشــان ایــن اســت کــه حــرف بزننــد. نکتــه ای 
کــه او بــر آن دســت می گــذارد ایــن اســت کــه 
چگونــه ایــن کار را انجــام می دهنــد؟ دز مانــی کــه او 
ــر ایــن  ــه تحقیقــات علمــی می کنــد اصــل ب شــروع ب
ــاختگی  ــای س ــی و زبان ه ــای منطق ــه زبان ه ــود ک ب
ایــن حســن را دارنــد کــه مشــکالتی کــه زبــان 
متعــارف دارنــد را نداشــته باشــند و تمــام اســتتارهایی 
کــه مــا در ایــن چارچــوب می کنیــم را بــه دور از هــر 
ــان طبیعــی می توانیــم انجــام دهیــم. ــه ابهامــات زب گون
ادعــای چامســکی ایــن اســت کــه چگونــه می توانیــم 
ــه  ــم ک ــت بدهی ــه دس ــی ب ــان طبیع ــری از زب تصوی
خصوصیاتــی کــه از دیــدگاه زبان هــای مصنوعــی 
بــرای زبــان طبیعــی قائــل می شــویم از آن زدوده 
ــه  ــد ب ــه او انجــام می ده ــی ک شــود. دوره اول کارهای
یــک تقســیم کار معطــوف اســت. ادعــای او این اســت 
کــه فیلســوفان معاصــر در بحــث زبــان، در درجــه اول 
ــن  ــد، ولیک ــت پرداختن ــأله دالل ــه مس ــی ب ــه خوب ب
 Wilhelm von دیــد  از  مــن  کــه  فعالیت هایــی 
Humboldt انجــام دادم در زمینــه نحــو زبــان اســت. 
ــد  ــم می کن ــا فراه ــرای م ــی را ب ــان امکانات ــو زب نح
کــه بــا بهره گیــری از آنهــا می توانیــم بســیاری از 
مســائل معناشــناختی مثــل ابهــام ســاختاری و غیــره را 
حــل و فصــل کنیــم. بنابرایــن او در دوره اول، نظریــه 
ــا  ــت ب ــد و در حقیق ــان می کن ــودش را بی ــوی خ نح
ایــن نظریــه، قرائتــی از روان شناســی رفتــاری آن زمــان 
ــد  ــودش می توان ــه خ ــر نظری ــه اگ ــد ک ــه می ده ارائ
ــه اســکینری  ــوزی باشــد، نظری ــرای زبان آم ــزدی ب نام

ــت اســت. ــن قابلی ــد ای ــا روان شناســی روز، فاق ی
 او در واکنــش بــه روان شناســی تجربــی اســکینری ســه 
ــرك2،   ــوم مح ــد: مفه ــف می کن ــق تعری ــوم را دقی مفه
نامتناهــی بــودن3  و مفهــوم  مفهــوم متناهــی یــا 
ــودن4.  چامســکی  ــا موقعیت هــای جدیــد ب متناســب ب
ادعــا می کنــد کــه اینهــا مفاهیمــی هســتند کــه ماهیــت 
زبــان را تعریــف می کننــد و زبــان شناســی اســکینری از 
عهــده تبییــن هیــچ کــدام از ایــن مباحــث برنمی آیــد. 
ــنت  ــراغ س ــه س ــان ب ــت زب ــف ماهی ــی او در تعری ول
ســنت  کــه  می کنــد  تأکیــد  و  مــی رود  دکارتــی 
ــه  ــه کلی ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــرت کاف ــی بصی دکارت
ــوان آن  ــمردیم را دارد و می ت ــه برش ــی ک خاصیت های

ــت.  ــی دانس ــت زبان ــته ماهی ــت برجس را خصوصی
ــاره  ــه آن اش ــی زاده ب ــر کرباس ــه دکت ــور ک ــان ط هم
ــی  ــر نامتناه ــل را ب ــا اص ــکی از اینج ــد، چامس کردن
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ــی  ــنت دکارت ــا س ــه ای ب ــه گون ــت و ب ــودن گذاش ب
ــی  ــه نامتناه ــرد ک ــه ک ــد توج ــا بای ــرد. ام ــق ک تلفی
بــودن بــر اســاس زبــان تعریــف می شــود. بــه عبــارت 
ــن  ــد ای ــرح می کن ــکی مط ــه چامس ــی ک ــر ادعای دیگ
ــوان  ــن ت ــده تبیی ــا از عه ــک م ــه چــون فیزی اســت ک
نامتناهــی زبــان عاجــز اســت، در ســنت دکارتــی 
در موقعیتــی قــرار می گیریــم کــه بــه گونــه ای از 
ــن  ــویم. بنابرای ــرو می ش ــک روب ــک اونتولوژی متافیزی
ــه روح5  را  ــز، فرضی ــن عج ــران ای ــرای جب دکارت ب
ــردن  ــرح ک ــی در مط ــر اساس ــد. عنص ــرح می کن مط
دوگانــه انــگاری جســم و روح، زمینــه ای اســت کــه از 
ــان تأمیــن می شــود. فیزیــک همــه  نظــر فیزیــک برایت
امــور را قابــل فهــم می کنــد؛ علــی االصــول از عهــده 
شــنا کــردن ماهــی برمی آیــد، علــی االصــول از عهــده 
رقص هــای زنبــوری برمی آیــد، علــی االصــول از 
ــه  ــی ک ــی وقت ــد، ول ــدگان برمی آی ــرواز پرن ــده پ عه
ــر  ــد جوه ــان می آی ــه می ــان ب ــرف زدن آدمی ــای ح پ
دیگــری مثــل جوهــر فکــر بــه عنــوان فرضیــه فــرض 
ــِر  ــن جوه ــناخت ای ــالك تشــخیص و ش ــه م ــد ک کن
متفکــر، چیــزی جــز کالم آدمــی نیســت. اگــر از دیــد 
دکارت خالقیــت ایــن جوهــر بــا کالم الهــی متناســب 
ــی در  ــود اله ــودن وج ــی ب ــن نامتناه ــت، بنابرای اس
ــس  ــی منعک ــوان زبان ــورت ت ــه ص ــانی ب ــود انس وج

می شــود. 
شــما اینجــا بــا ایــن مســأله مواجــه هســتید کــه نســبت 
فیزیــک و متافیزیــک چیســت. امــروزه اشــتیاق خاصی 
ــا از دل  ــی ی ــک کوانتوم ــه از دل مکانی ــورد اینک در م
ــتخراج  ــوان اس ــی می ت ذرات بنیــادی چــه متافیزیک
ــن صــورت  ــه ای ــان ب ــی آن زم ــرد وجــود دارد، ول ک
ــه از دل  ــود ک ــن ب ــر ســر ای ــان بحــث ب ــود. آن زم نب
ــرد.  ــتخراج ک ــوان اس ــک می ت ــدر فیزی ــک چق متافیزی
اینجــا چامســکی بــا یــک دوگانگــی روبــرو می شــود و 
اصــل را بــر ایــن می گــذارد کــه مــا در عرصــه علمــی 
بــا دو چیــز روبــرو هســتیم: یکــی مســائل و دیگــری 
رازهــا و معماهــا.  اینکــه مــا در مــورد جبــر و اختیــار 
و در مــورد مســأله اراده آزاد نتوانســتیم نظریــه ای ارائــه 
کنیــم دلیــل نمی شــود کــه مــا در مــورد همــه مســائل 
ــای  ــت را داشــته باشــیم. بســیاری از جنبه ه ــن حال ای
زبــان از نظــر عقلــی و علمــی قابــل تصــرف هســتند. 
ــم  ــه داری ــن زمین ــی در ای ــبتًا خوب ــای نس ــا نظریه ه م
کــه می توانیــم بــا آنهــا فعالیــت کنیــم، ولــی در مــورد 
ــزی اســت  ــان چی ــرد زب ــم. کارب ــان عاجزی ــرد زب کارب

ــد  ــا نمی گنج ــی م ــرو درك علم ــراً در قلم ــه ظاه ک
ــه ایــن سیســتم بســته هســتیم.  و ظاهــراً مــا نســبت ب
چامســکی در مــورد مســأله جبــر و اختیــار هــم 
ادعــای مشــابهی دارد. او می گویــد مــا از باســتان 
ــه امــروز ظاهــراً در زمینــه بعضــی مســائل مثــل  ــا ب ت
ســیارات، نظریــه نجومــی و انــواع و اقســام ایــن گونــه 
مســائل توفیــق چشــمگیری داشــتیم، ولــی ظاهــراً در 
ــه در  ــن قســم مســائلی ک ــار و ای ــر و اختی ــه جب زمین
ــم.  ــود عاجزی ــدی می ش ــفی صورت بن ــای فلس مرزه
ــرای  ــدرت درك الزم ب ــا ق ــوان ی ــاًل ت ــا اص ــاید م ش
باشــیم.  نداشــته  را  موضوعاتــی  چنیــن  شــناخت 
همان طــور کــه در مــورد موجــودات دیگــر می توانیــم 
ــل  ــودی مث ــک موج ــاًل ی ــم. مث ــی کنی ــن ادعای چنی
ــا را  ــو ه ــام هزارت ــواع و اقس ــگاهی ان ــوش آزمایش م
ــو  ــک هزارت ــا ی ــر م ــی اگ ــد. ول ــیر کن ــد س می توان
بســازیم کــه از تــوان معرفتــی او تجــاوز کنــد -یعنــی 
مثــاًل بــر مبنــای اعــداد و اعــداد اول وضع شــده باشــد 
و بگوییــم هنــگام رســیدن بــه هــر عــدد اول به راســت 
ــا  ــدارد ب ــچ- چــون مفهــوم عــدد و عــدد اول را ن بپی
نوعــی محدودیــت مطلــق معرفتــی  روبــرو می شــود. 
ــر  ــد ناظ ــم از دی ــا ه ــه م ــر ب ــا اگ ــه بس ــن چ بنابرای
بیرونــی نگریســته شــود، تشــخیص داده شــود کــه مــا 

ــم. ــن مســائل عاجزی ــه درك علمــی ای نســبت ب
بــا ایــن اوصــاف او معتقــد اســت کــه ایــن عجــز بــه 
ــردازی  ــه نظریه پ ــی ک ــا وقت ــه م ــت ک ــی نیس آن معن
می کنیــم، نتوانیــم ایــن رازهــا را فــرض بگیریــم. 
ــا فــرض  ــد ب ــم بای ــردازی می کنی ــه پ ــی کــه نظری وقت
ــه  ــفی ب ــگاری فلس ــه ان ــل دوگان ــوری مث ــود ام وج

ــم.  ــح دهی ــائل را توضی ــم و مس ــگاه کنی ــان ن زب
مطالــب مــن در چهــار بخــش مختلــف تنظیــم 
ــی  ــه طبیعت گرای ــی، زمین ــه تاریخ ــت: زمین ــده اس ش
ــواع  ــی، و ان ــی داللت ــه معرفت شناس ــکی، زمین چامس
ــن  ــم. ای ــه کار بردی ــه ب ــی ک ــام متدولوژی های و اقس
مطالــب فعــاًل یــک زمینــه دارنــد و آن هــم فــرق بیــن 
معرفــت فطــری، معرفــت متعــارف و معرفــت علمــی 

ــت.  ــا اس ــردن آنه ــز ک ــوه متمای و نح
پی نوشت ها:

1.actual
2. stimulus
3.Bounded/ unbouded
4.appropriate to novel situations
5. soul
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ــه مشــغول آن  ــم. کاری ک ــن الرحی بســم اهلل الرحم
ــن کار  ــت. ای ــالق اس ــی اخ ــن تکامل ــتم، تبیی هس
ــد  ــدود ص ــل ح ــر فص ــه ه ــل دارد ک ــت فص هش
ــل  ــن دلی ــه ای ــاد ب ــم زی ــن حج ــت. ای ــه اس صفح
ــادی  ــت و آراء زی ــد اس ــث جدی ــه مباح ــت ک اس
ــی  ــور در بعض ــود دارد، همین ط ــورد آن وج در م
مــوارد، آراء افــراد تغییــر کــرده اســت. خالصــه ای از 

هــر فصــل را خدمت تــان عــرض می کنــم.
 altruism در فصــل اول، نظریــه تکامــل و بحــث 
را از دیــدگاه آقــای فوتومــا، کــه زیست شــناس 

هســتند، می آوریــم. ایــن بحــث مبنــای تمــام 
در   Altruism اســت.  بعــدی  فصل هــای 
زیست شناســی یعنــی شــما کارهایــی انجــام دهیــد 
کــه از بقــا و تولیــد مثــل خــود بکاهیــد و بــه بقــا و 
تولیــد مثــل فــرد دیگــری از گونــه خــود بیافزاییــد. 
ــن  ــاری ناممک ــن رفت ــل چنی ــه تکام ــر نظری از نظ
ــاری را داشــته  ــن رفت اســت و اگــر موجــودی چنی
ــی  ــن رفتارهای ــی چنی ــی رود. ول ــن م ــد از بی باش
ــن  ــود داروی ــم خ ــن ه ــت. بنابرای ــت هس در طبیع
ــه،  ــم بقی ــرد و ه ــرح ک ــل را مط ــه تکام ــه نظری ک

تبیین تکاملی اخالق
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ــای از  ــن رفتاره ــن ای ــکل تبیی ــا مش ب
ــد. مطلبــی کــه  ــرو بودن ــه روب خودگذران

آقــای فوتومــا روی آن انگشــت می گــذارد 
و آن را قبــول می کنــد چیــزی اســت بــه 

 .)kin selection( ــاوند ــاب خویش ــام انتخ ن
موجــودات زنــده چنیــن رفتارهایــی را کــه از بقــا 

ــا و  ــه بق ــد و ب ــان می کاهن ــل خودش ــد مث و تولی
تولیــد مثــل آن خویشــاوند می افزاینــد- تنهــا بــرای 
خویشــاوندان خــود می کننــد. آنهــا ایــن کار را 

ــد.  ــام نمی دهن ــگان انج ــرای بیگان ب

 Altruism  

ــت،  ــروه هس ــاب گ ــام انتخ ــه ن ــری ب ــه دیگ نظری
ــما  ــه ش ــانی ک ــتره کس ــه گس ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــامل  ــط ش ــد فق ــتگی می کنی ــان ازخودگذش برایش
خویشــاوندان نیســت، بلکــه افــراد دیگــری را 
ــر  ــل اکث ــا مث ــای فوتوم ــود. آق ــامل می ش ــم ش ه
ــا انتخــاب گــروه مخالــف اســت.  زیست شناســان ب
از نظــر انتخــاب طبیعــی، انتخــاب گــروه مشــکالتی 
دارد؛ از جملــه اینکــه انتخــاب فــرد علیــه انتخــاب 
گــروه اســت و  انتخــاب فــرد بایــد قوی تــر باشــد 
و در نتیجــه انتخــاب گــروه را از بیــن ببــرد و اینکــه 
ــته و  ــرد از خودگذش ــر ف ــواه در براب ــرد خودخ ف
ــرد.  ــل خواهــد ک ــد مث ــر گــروه بیشــتر تولی در براب

ــت.  ــد رف ــن خواه ــته از بی ــن از خودگذش بنابرای
ــا،  ــای اُکاش ــوف، آق ــک فیلس ــگاه ی ــل دوم ن فص
ــاب  ــل انتخ ــن فص ــت. در ای ــه اس ــن قضی ــه ای ب
ــاب و ...  ــطوح انتخ ــاب و س ــد انتخ ــی، واح طبیع
ــود.  ــح داده می ش ــفی توضی ــاظ فلس ــه لح ــًا ب دقیق
انتخــاب  کــه  را  مشــکلی  می خواهــد  ایشــان 

ــرف  ــان دارد برط ــدگاه زیست شناس ــروه از دی گ
ــروه از  ــاب گ ــه انتخ ــد ک ــان ده ــد و نش کن

ــت.  ــاع اس ــل دف ــی قاب ــاب طبیع ــر انتخ نظ
افتــاده  زیست شناســی  در  کــه  اتفاقــی 

اســت، بحــث گذارهــای عمــده اســت. 
گذارهــای عمــده یعنــی یــک ســطح 
ــد، در  ــود می آی ــه وج ــتی ب ــد زیس جدی
حالــی کــه قبــاًل یــک ســطح زیســتی پایین تر 
ــاًل تــک ســلولی هایی  ــاًل قب وجــود داشــت. مث
کــه هســته نداشــتند موجــود بودنــد. در مرحلــه 
بعــد و در ســطح جدیدتــر، تــک ســلولی هایی 
کــه هســته دارنــد بــه وجــود می آینــد. بعــد 
ــته  ــه هس ــد ک ــود می آین ــه وج ــلولی هایی ب تک س
دارنــد و بــه صــورت تکــی زندگــی می کننــد. 
ــه  ــد ک ــه وجــود می آین ــک ســلولی هایی ب ســپس ت
ــد  ــدا می کنن ــم وحــدت پی ــا ه ــلولی ب ــد تک س چن
و یــک ارگانیــزم را می ســازند. در ادامــه، ایــن چنــد 
ــد، دو جنــس  ســلولی هایی کــه یــک ارگانیــزم دارن
تشــکیل می دهنــد و دو جنســی می شــوند. ایــن 
ــره  ــرات و غی ــل حش ــی مث ــی ها موجودات دو جنس
ــی  ــی زندگ ــورت گروه ــه ص ــه ب ــازند ک را می س
ــی  ــن ســطوح زیســتی، آدم ــای ای ــد. در انته می کنن

ــده ای دارد.  ــذار عم ــگ و گ ــه فرهن ــت ک اس
ــر  ــروه مؤث ــاب گ ــده، انتخ ــای عم ــام گذاره در تم
بــوده اســت. در واقــع انتخــاب فــرد، مانــع از 
ــاب  ــی انتخ ــد. ول ــدی می ش ــرد جدی ــاختن ف س
ــرد  ــم ف ــا ه ــن دو ب ــه ای ــرد ک ــک ک ــروه کم گ
جدیــدی را بســازند. از همیــن جــا می توانیــد 
حــدس بزنیــد کــه آن گــذار عمــده ای کــه در انســان 
ــی-  ــر فرهنگ ــتی ام ــده بایس ــی القاع رخ داده، عل
اخالقــی باشــد کــه باعــث شــده آدم هایــی کــه بــه 
صــورت مجــزا زندگــی می کردنــد بتواننــد بــا هــم 

ــد.  ــی کنن زندگ
ــه  ــی ب ــای تکامل ــورد رویکرده ــوم در م ــل س فص
ــث  ــم از بح ــا کم ک ــت. از اینج ــان اس ــار انس رفت
مــا  می شــویم.  انســان  بحــث  وارد  جانــداران 
در تمــام جانــداران رفتــار از خودگذشــتگی را 
ــا  ــم. از آنج ــی می کردی ــی بررس ــورت کل ــه ص ب
ــه تمــام  ــم وارد بحــث انســان شــویم و ب می خواهی
رفتارهــای انســان بــه ویــژه رفتــار ازخودگذشــتگی، 
دیــدگاه تکاملــی داشــته باشــیم. ایــن موضــوع کــه 
ــه  ــان را وارد نظری ــار انس ــد رفت ــه بای ــا چگون م
ــه شــدت  تکامــل کنیــم، میــان صاحب نظــران ب

ــت.  ــالف اس ــل اخت مح
پنــج رویکــرد عمــده وجــود دارد کــه 
فرصــت نیســت همــه را در اینجــا توضیح 
ــم  ــاره کردی ــه اش ــور ک ــم. همان ط ده
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ــان  ــت. همچن ــی اس ــل فرهنگ ــا تکام ــی از آنه یک
کــه تکامــل زیســتی داریــم، تکامــل فرهنگــی هــم 
ــم  ــتی ک ــات زیس ــتی، صف ــل زیس ــم. در تکام داری
ــات  ــی، صف ــل فرهنگ ــود و در تکام ــاد می ش و زی
فرهنگــی کــم و زیــاد می شــود. مثــاًل همیــن رفتــار 
ازخودگذشــتگی بــر اســاس شــرایط فرهنگــی 
ــه  ــر آنک ــود. جالب ت ــاد ش ــا زی ــم ی ــد ک می توان
هم تکاملــی ژن-فرهنــگ هــم داریــم؛ یعنــی تکامــل 
ــی  ــل ژنتیک ــرای تکام ــت ب ــن اس ــی ممک فرهنگ

ــت شــود.  عل

 Professor Samir Okasha   

ــی اخــالق  ــای تکامل ــارم وارد تبیین ه از فصــل چه
ــای  ــه آق ــاص ب ــارم اختص ــل چه ــویم. فص می ش
فرانسیســکو آیــاال دارد. ایشــان مخالــف ایــن اســت 
ــالق  ــر روی اخ ــتقیمًا ب ــی مس ــاب طبیع ــه انتخ ک
انســان اثــر گذاشــته اســت. اجمــاالً حــرف او ایــن 
ــر و کار  ــت س ــا عل ــی ب ــاب طبیع ــه انتخ ــت ک اس
دارد، امــا اخــالق بــا دلیــل ســر و کار دارد. درســت 
اســت کــه جانــداران از خویشــاوندان خــود مراقبت 
ــن  ــه ای ــود ک ــث نمی ش ــن باع ــی ای ــد، ول می کنن
ــی  ــی شــود. در انســان وقت ــار در انســان اخالق رفت
رفتــار مراقبــت از خویشــاوند اخالقــی می شــود کــه 
ــر اســاس دلیــل اخالقــی ایــن کار را انجــام  فــرد ب
ــان  ــی -همچن ــورت طبیع ــه ص ــرد ب ــر ف ــد. اگ ده
ــوران ایــن کار را انجــام می دهنــد- چنیــن  کــه جان
ــی  ــر اخالق ــر دیگ ــن ام ــد، ای ــام ده ــاری انج رفت
نیســت. ایــن رفتــار از آنجــا اخالقــی می شــود 

کــه دلیــل اخالقــی داشــته باشــد. دلیــل، یــک امــر 
ــر زیســتی نیســت. فرهنگــی اســت و ام

فصــل پنجــم بــه آراء آقــای کریســتوفر بــوم 
 cultural بــوم  کریســتوفر  دارد.  اختصــاص 
anthropologist اســت و کار او بیشــتر مطالعــه 
اجــداد انســان ها اســت. حــدود نــود درصــد زندگی 
ــوده  ــه صــورت hunter-gatherer ب انســان ها ب
ده-  از حــدود  پیــش  انســان ها  اجــداد  اســت. 
دوازده هــزار ســال پیــش کــه کشــاورزی اختــراع و 
کشــف شــد، بــه صــورت شــکارچی- گردآورنــده 
زندگــی می کردنــد. آنهــا غــذای خــود را از راه 
ــه  ــد. نکت ــه دســت می آوردن شــکار و جمــع آوری ب
جالــب توجــه ایــن اســت کــه مــا االن هــم جوامــع 
اینهــا  بنابرایــن  داریــم.   hunter-gatherer
نمونــه ای از اجــداد مــا هســتند کــه نشــان می دهنــد 
ــه  ــا ب ــد. اینه ــی می کردن ــه زندگ ــا چگون ــداد م اج
صــورت جمعــی و برابرگــرا زندگــی می کننــد؛ 
ــن صــورت نیســت  ــه ای ــد و ب ــس ندارن ــی رئی یعن
کــه کســی رئیــس و بقیــه مرئــوس باشــند. ایــن امــر 

ــن مشــکلی اســت.  ــرای تبیی ب
چیــزی کــه آقــای بــوم اشــاره می کنــد ایــن اســت 
کــه آدمیــان، بــر خــالف جانــوراِن نزدیــک انســان، 
می تواننــد بــا هــم همــکاری کننــد. آدمیــان توانایــی 
برنامه ریــزی بــرای رســیدن بــه هــدف و تقســیم کار 
را دارنــد. البتــه مقــداری از ایــن توانایــی بــه زبــان 
برمی گــردد. امــا جانــوران نزدیــک انســان قــادر بــه 
ــیم  ــدف و تقس ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــزی ب برنامه ری
ــس  ــه رئی ــی ک ــس در جانوران ــه رئی ــتند. ب کار نیس
ــر  ــس ن ــه جن ــد ک ــد alpha -male می گوین دارن
ــه  ــس شــدن در انســان ب ــل رئی ــوی اســت. می و ق
خصــوص در مردهــا وجــود دارد. وقتــی کــه فــرد 
ــودش  ــع خ ــه نف ــات ب ــود، از امکان ــس می ش رئی
و علیــه دیگــران اســتفاده می کنــد. یعنــی هــم 
ــر  ــم مهم ت ــی دارد و ه ــودش برم ــرای خ ــذا را ب غ
ــا  ــد ب ــه می توان ــانی ک ــتی کس ــر زیس از آن، از نظ
آنهــا تولیــد مثــل کنــد)mate( را بــرای خــود 
ــر  ــای دیگ ــرر نره ــه ض ــأله ب ــن مس ــی دارد. ای برم
ــا  ــد آلف ــه نمی توانن ــی ک ــن مردهای ــت. بنابرای اس
شــوند دور هــم جمــع می شــوند و مانــع آلفــا 
ــه ایــن صــورت  ــع شــدن ب شــدن او می شــوند. مان
اســت کــه چــون شــکار کــردن کار جمعــی اســت 
ــر  ــرد، اگ ــکار ک ــزرگ را ش ــات ب ــتی حیوان و بایس
ــرون  ــع بی ــن جم ــود از ای ــا ش ــد آلف ــی بخواه کس
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ــه  ــد ک ــا نمی گذارن ــه نره ــود و بقی ــته می ش گذاش
او هــم بــرای شــکار بــرود و غــذای شــکار را بــه او 
ــر باشــد  نمی دهنــد. حــال اگــر کســی کمــی پرروت
ــرود،  ــه ســمت آلفــا شــدن ب ــک بخواهــد ب و مع ذل
جــدا کــردن او از جامعــه را بیشــتر می کننــد و ایــن 
مرحلــه تــا جایــی پیــش مــی رود کــه او را بکشــند. 
ــال  ــود احتم ــا ش ــد آلف ــی بخواه ــر کس ــی اگ یعن

ــاد اســت.  اینکــه کشــته شــود خیلــی زی
ــان  ــه انس ــت ک ــوب اس ــد خ ــوم می گوی ــای ب آق
بتوانــد از انجــام کاری کــه بــه ضــرر خــودش 
اســت خــودداری کنــد. او می گویــد چیــزی در 
ــه شــرم  ــن از آن ب ــه م ــده ک ــه وجــود آم انســان ب
ــاه  ــه آن گن ــتر ب ــران بیش ــا دیگ ــم، ام ــر می کن تعبی
ــه  ــه ب ــود ک ــان می ش ــع انس ــرم مان ــد. ش می گوین
ــت  ــودش اس ــرر خ ــه ض ــه ب ــی ک ــمت کارهای س
ــام  ــم کاری را انج ــت داری ــا دوس ــی م ــرود. یعن ب
ــت.  ــان اس ــی خودم ــرر اجتماع ــه ض ــه ب ــم ک دهی
منظــور از ضــرر اجتماعــی ایــن اســت کــه دیگــران 

مــا را از بیــن می برنــد. 

   داروین 

شــرم یــک ســری بــروزات فیزیکــی دارد کــه باعث 
ــرخ  ــرم و س ــن ش ــود. ای ــرخ ش ــرد س ــود ف می ش
شــدن در هیــچ جانــور دیگــری نیســت و فقــط در 
ــه وجــود آمــده اســت. او می گویــد شــرم  انســان ب
ــرم  ــالق از ش ــن اخ ــت. بنابرای ــالق اس ــای اخ مبن
آغــاز می شــود. شــرم می توانــد مشــکلی کــه 
بــرای انتخــاب گــروه در انســان وجــود دارد را 

ــود  ــه انتخــاب گــروه معتقــد ب برطــرف کنــد. نظری
ــتگان  ــر از خودگذش ــد ب ــان می توانن ــه خودخواه ک
غلبــه کننــد. االن بــرای خــودِ فــرد خودخــواه 
ــع  ــه مان ــود ک ــاد می ش ــی از درون ایج ــک مانع ی
ــع  ــک مان ــن ی ــود. بنابرای ــی او می ش از خودخواه
در برابــر انتخــاب گــروه از بیــن مــی رود. ایــن هــم 
موضــوع فصــل پنــج بــود. البتــه تمــام فصل هــا بــا 

ــراه هســتند.  ــد هم نق
مطــرح  هاینــد  آقــای  آراء  ششــم  فصــل  در 
ــت دارد  ــد دو خصوصی ــای هاین ــود. آراء آق می ش
ــی  ــدی اســت، ول ــت مفی ــن خصوصی ــرای م ــه ب ک
دیگــران کمتــر آن را مفیــد دانســته اند. یکــی اینکــه 
ــد. او  ــا می کن ــود« بن ــاس »خ ــر اس ــالق را ب او اخ
می گویــد اخــالق بــه »خــود« برمی گــردد. در اینجــا 
فرصــت نیســت تــا توضیــح آن را بگویــم. تــا اینجــا 
ــری  ــک س ــه ی ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــتر نگاه ه بیش
افعالــی هســتند کــه موضــوع اخــالق هســتند. آقــای 
هاینــد می گویــد موضــوع اخــالق، خــودِ آدم اســت 
ــت  ــت. خصوصی ــود اس ــر خ ــرع ب ــال او ف و افع
ــد  ــای هاین ــه آق ــت ک ــی اس ــر، فضیلت گرای دیگ
ــر  ــد. چــون دیگ ــرار می ده آن را محــور اخــالق ق
ــد،  ــرار می دهن ــای اخــالق ق ــال را مبن ــات افع نظری
ــودگرایانه را  ــه و س ــات وظیفه گرایان ــن نظری بنابرای
ــد  ــی آقــای هاین ــد. ول ــرار می دهن ــای اخــالق ق مبن
ــد.  ــرار می ده ــالق ق ــای اخ ــی را مبن فضیلت گرای
ــه نظریــات  ــه نظــر مــن هــر دوی اینهــا نســبت ب ب
ــت  ــود اس ــی خ ــتند. یعن ــر هس ــل دفاع ت ــر قاب دیگ
ــن  ــال. بنابرای ــه افع ــه موضــوع اخــالق اســت، ن ک
ــت،  ــی اس ــاری، فضیلت گرای ــوب هنج ــه خ نظری
ــر  ــالق را ب ــودگرایی. او اخ ــی و س ــه وظیفه گرای ن
اســاس همیــن توضیحاتــی کــه ارائــه دادیــم ) مثــل 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــاوند، مکانیزم ه ــاب خویش انتخ
ــن بحــث از خودگذشــتگی وجــود دارد، از  در همی
خــود گذشــتگی متقابــل و انتخــاب گــروه( توضیــح 
می دهــد. مثــاًل بــه نظــر می آیــد خــوب اســت کــه 
فــردی شــجاعت داشــته باشــد و اگــر کســی شــجاع 
ــد  ــی بخواه ــر کس ــت و اگ ــع او اس ــه نف ــد ب باش

ــی رود.  ــن م ترســو باشــد، از بی
ــای شــالس اســت.  ــورد آراء آق ــم در م فصــل هفت
ایشــان مســیحی هســتند و دوســت دارد کــه هنــگام 
ــگاه مســیحی اخالقــی و  تبییــن تکاملــی اخــالق، ن
به خصــوص، محبــت به دشــمن، هــم از آن اســتنتاج 
ــا ایــن نگاهــی کــه  شــود، خیلــی ســخت اســت. ب
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اجمــاالً تــا االن گفتیــم شــما بایــد خودخــواه باشــید. 
ــروه  ــه گ ــد ب ــما بای ــم ش ــاق کنی ــی ارف ــر خیل اگ
خودتــان -کــه مســیحی هســتید- برســید. اینکــه بــه 
ــل  ــد صددرصــد خــالف تکام ــت کنی دشــمن محب
ــد  ــی می توان ــل فرهنگ ــاز تکام ــت. ب ــتی اس زیس
ــل  ــم، تکام ــه گفتی ــان ک ــی همچن ــد. یعن کمــک کن
ــل  ــتقل از تکام ــدی مس ــا ح ــد ت ــی می توان فرهنگ
ــر  ــد ب ــی می توان ــه حت ــم ک ــود و گفتی ــتی ش زیس
تکامــل زیســتی اثــر بگــذارد. یعنــی تکامــل فرهنگی 
culture-(ــذارد ــر بگ ــر ژن اث ــد ب ــی می توان حت
gene coevolution(. یعنــی انســان ایــن توانایــی 
را پیــدا کــرده کــه از زنجیــر ژن هــا خــالص شــود و 
حتــی ژن هــا را بــه نفــع خــودش تغییــر دهــد. اینجــا 
ــم. از جملــه  ــگاه اســالمی را وارد کردی ــا کمــی ن م
اینکــه مــا اصــاًل محبــت بــه دشــمن نداریــم. مــا در 
دین مــان دســتور محبــت بــه دشــمن نداریــم، بلکــه 
دســتور دشــمنی بــا دشــمن و حداکثــر عدالــت بــا 
ــط  ــمنان رواب ــا دش ــم ب ــر ه ــم. پیامب ــمن داری دش
حســنه داشــت، نــه روابــط محبت آمیــز. محبــت بــا 

ــا دشــمنان.  نزدیــکان اســت و نــه ب
در فصــل آخــر بیشــتر بــه بیــان رأی خودمــان 
ــی  ــگاه دین ــتر ن ــتم بیش ــل هش ــم. در فص می پردازی
ــه  ــت ک ــن اس ــث ای ــا بح ــا اینج ــت. ت حکمفرماس
االن  برمی گــردد.  گــروه  انتخــاب  بــه  اخــالق 
ــان  ــن در انس ــه دی ــود دارد ک ــادی وج ــواهد زی ش
ایــن توانایــی را داشــته کــه انتخــاب گــروه را 
تقویــت کنــد. انســان دو خصوصیــت دارد کــه 
ــد.  ــاز می کن ــر او را ممت ــوران دیگ ــه جان ــبت ب نس
یکــی ایــن اســت کــه -همچنــان کــه اجمــاالً 
ــی  ــگان ژنتیک ــا بیگان ــد ب ــردم- می توانن ــاره ک اش
ــم  ــر ه ــوران دیگ ــر در جان ــن ام ــد. ای ــی کنن زندگ
هســت ولــی تعــداد جانورانــی کــه بــا هــم زندگــی 
ــا  ــان ها ب ــت. انس ــم اس ــی ک ــی خیل ــد خیل می کنن
اینکــه نســبت بــه هــم بیگانــه هســتند بــه صــورت 
ــر در  ــن ام ــد. ای ــی می کنن ــم زندگ ــا ه ــی ب میلیون

جانــوران بی ســابقه اســت. 
ــن  ــت، دی ــان هس ــه در انس ــدی ک ــت بع خصوصی
اســت. باورهــای دینــی و اعمــال دینــی از دیــدگاه 
دیــدگاه  از  اســت.  غیرعــادی  کمــی  تکاملــی 
ــا  ــه بق ــه ب ــی رود ک ــار م ــی انتظ ــی باورهای تکامل
ــه  ــاور ب ــد. ب ــوط باش ــی مرب ــل معمول ــد مث و تولی
خــدا و ایــن قســم مســائل، باورهــای غیــر عــادی 

ــد  ــادی باش ــر ع ــال غی ــر از آن، افع ــاید مهم ت و ش
 )costly(کــه ایــن افعــال از نظــر تکاملــی پرهزینــه
ــه  ــاًل ب ــد. مث ــه دارن ــما هزین ــرای ش ــتند و ب هس
ــیحیت  ــا در مس ــد، ی ــذا نخوری ــد غ ــما می گوین ش
ــدود  ــان را مح ــد مثل ت ــد تولی ــما می گوین ــه ش ب
کنیــد؛ اینهــا خــالف تکامــل هســتند. شــواهد جدید 
نشــان می دهنــد کــه ایــن دو مــورد بــه هــم مربــوط 
ــی  ــته آدم های ــن توانس ــه دی ــی اینک ــتند. یعن هس
ــم  ــه ه ــد را ب ــم ندارن ــا ه ــی ب ــاط ژنتیک ــه ارتب ک
ــا  ــه میلیون ه ــوی ک ــروه ق ــک گ ــد و ی ــل کن وص
ــد.  ــاد کن ــد ایج ــی کنن ــم زندگ ــا ه ــد ب ــر بتوانن نف
بنابرایــن االن هیــچ جامعــه بــزرگ بشــری نداریــم 
مگــر آنکــه دیــن دارد. از ده هــزار ســال پیــش کــه 
کشــاورزی اختــراع شــد بــه بعــد، جوامــع انســانی 
شــده اند.  بزرگ تــر  و  بزرگ تــر  رفتــه  رفتــه 
هیــچ جامعــه انســانی نداریــم مگــر آنکــه دیــن دار 
ــه را  ــای بیگان ــن جمع ه ــته ای ــن توانس ــت. دی اس
ــواهد  ــد. ش ــع کن ــم جم ــا کمــک اخــالق دور ه ب
ــژه  ــه وی ــی ب ــال دین ــا و افع ــه باوره ــان داده ک نش
ــان ها  ــه انس ــد ک ــک کرده ان ــالق کم ــال اخ از کان
بتواننــد جمعــی زندگــی کننــد. بیشــتر روان شناســان 
ــد  ــه را مطــرح کرده ان و زیست شناســانی ایــن نظری
بی دیــن هســتند. بیشــتر کســانی کــه در ایــن زمینــه 
کار کرده انــد بــا ایــن نظــر موافــق هســتند. مــن هــم 
ــم »خــود«  ــه گفت ــان ک ــی همچن ــق هســتم ول مواف
موضــوع اخــالق اســت، نــه گــروه. فضیلت گرایــی 
نظریــه قابــل دفــاع اســت، نــه افعــال. عــده قلیلــی 
از روان شناســان و زیست شناســان بوده انــد کــه 
بــرای اینکــه تکامــل اخــالق را توضیــح دهنــد فــرد 
ــل،  ــر تکام ــه خاط ــد. انســان ب ــرار داده ان ــا ق را مبن
ــا خــودش دارد  ــی ب ــک ســری مشــکالت اخالق ی
ــع  ــرای رف ــن ب ــر از دی ــی مؤثرت ــچ مکانیزم و هی
کــردن ایــن مشــکالت اخالقــی انســان بــا خــودش 
نیســت. کســانی کــه ایــن نظریــه را مطــرح کرده انــد 
ــک  ــاًل ی ــی مث ــتند. یعن ــن هس ــراً بی دی ــم اکث ه
ــان  ــا خودش ــا ب ــناس روی مشــکالت آدم ه روان ش
مطالعــه کــرده و متوجــه شــده این مشــکالت ریشــه 
تکاملــی دارد. ســپس بررســی کــرده کــه آیــا راهــی 
بــرای حــل کــردن ایــن مشــکل داریــم یــا نــه. برای 
حــل ایــن مشــکل راهــی جــز دیــن نداریــم. دیــن 
ــد مشــکالت اخالقــی انســان را  ــرای اینکــه بتوان ب

ــی دارد.  ــد مکانیزم های ــل کن ح
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فلسفة استنباط عّلی

دکتر مهدی عاشوری
عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم

بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
الف. اهمیت بحث فلسفی درباره استنباط عّلی

حــوزه ای کــه بنــده انتخــاب کــرده ام بحــث روش شناســی 
ــی از  ــانی یک ــوم انس ــی عل ــت. در روش شناس ــوم اس عل
ــته های  ــیاری از رش ــه االن در بس ــده ای ک ــای عم روش ه
 Causal(ــی علمــی اســتفاده می شــود بحــث اســتنباط عّل
inference( اســت. اســتنباط عّلــی دســته ای از روش های 
ــا  ــای مشــاهدتی ی ــر اســاس داده ه ــه ب ــاری هســتند ک آم
آزمایشــی، دعــاوی و فرضیــات عّلــی را بررســی می کننــد؛ 
ــه  ــه ب ــی و چ ــای عّل ــاف الگوه ــورت اکتش ــه ص ــه ب چ
صــورت ارزیابــی دعــاوی عّلــی. امــروزه در روش شناســی 
ــاً بــرای بحــث فلســفی بــه ســراغ  علــوم اجتماعــی عمدت
ــورد  ــفی در م ــث فلس ــد و بح ــی رفته ان ــای کیف روش ه
روش هــای کّمــی متأســفانه خیلی مــورد توجه نبوده اســت. 
ــانی  ــوم انس ــای عل ــات در دپارتمان ه ــب تحقیق روش غال
ــی،  ــوزش، جامعه شناس ــای آم ــته ه ــل رش ــی مث و اجتماع

ــتگی،  ــل همبس ــره  تحلی ــت پژوهی و غی ــاد، سیاس اقتص
رگرســیون گیری، تحلیــل مســیر و تحلیــل عاملــی اســت. 
فــرض می شــود کــه مــا ایــن روش هــا را در کالس روش 
ــاره  ــا درب ــم. ام ــه کار می بندی ــم و ب ــاد می گیری ــق ی تحقی
ــن  ــر ای ــن خاط ــه همی ــم. ب ــفی نمی کنی ــی فلس آن بررس

حــوزه انتخــاب شــد.
این کار را در چهار مرحله پیش گرفته ایم. 

ب. داللت شناسی استنباط عّلی
بحــث  شــد  انجــام  رســاله  در  کــه  مرحلــه  یــک 
اســت.  عّلــی  مدل هــای   )Semantic(داللت شناســی
ــن  ــی ای ــتنباط عّل ــی اس ــی در داللت شناس ــش اصل پرس
ــه می توانیــم یــک رابطــه بازنمایــی  اســت کــه مــا چگون
ــه  ــان -ب ــورد مطالعه م ــوع م ــی و موض ــدل عّل ــن م بی
ــن پرسشــی  ــم؟ ای ــرار کنی ــی- برق ــوان هــدف بازنمای عن

ــم. ــه آن پرداختی ــاله ب ــه در رس ــود ک ب
ــد یــک ویژگــی  ــن اســت کــه بای ــر ای معمــوالً تصــور ب
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و  باشــد  داشــته  وجــود  مــدل  ایــن  در  ســاختاری 
ــان  ــدل نش ــا در م ــه م ــاختاری ک ــط س ــد رواب می گوین
ــته  ــود داش ــان وج ــورد مطالعه م ــوع م ــم، در موض دادی
اســت؛ ولــی تحقیــق مــا در رســاله نشــان داد کــه 
 Agent›s( ــا ــل شناس ــی از عام ــری کارکردهای ــک س ی
functions(، چــه بــه عنــوان مدل ســاز و چــه بــه 
ــی  ــه بازنمای ــه رابط ــود دارد ک ــدل، وج ــِر م ــوان کارب عن
را عامــل متعیــن می کنــد. یعنــی اگــر عامــل – چــه 
مدل ســاز و چــه کاربــر مــدل- ایــن کارکردهــا را نداشــته 
ــود.  ــن نمی ش ــاخته و متعی ــی س ــدل عّل ــاًل م ــد، اص باش
ــه  ــد ب ــوزه کار می کنن ــن ح ــه در ای ــانی ک ــی از کس خیل
تعبیرهایــی کــه از احتمــال وجــود دارد و اینکــه احتمــال 
ذهنــی را مبنــا قــرار دهنــد یــا احتمــال عینــی را، توجــه 
ــه ایــن عنــوان نیســت کــه  کرده انــد؛ ولــی ایــن توجــه ب

ــت. ــل اس ــردی از عام ــن کارک ای
ج. سه پرسش در تحقیقات آماری

مــا دو مؤلفــه دیگــر هــم در کارکردهــای عامل، شناســایی 
کردیــم کــه بســیار مهــم هســتند و کمتــر بــه آنهــا توجــه 
می شــود. مهم تریــن مؤلفــه، پرسشــی اســت کــه در 
ــراً پرســش پژوهشــگران در  ــم. اکث ــی داری ــات عّل تحقیق
هنگامــی کــه می خواهنــد فرضیــه خــود را مطــرح کننــد 
ــواهد از  ــا و ش ــا داده ه ــه آی ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ب
ــش،  ــن پرس ــر؟ ای ــا خی ــد ی ــت می کن ــا حمای ــه م فرضی
ــان داد  ــا نش ــی م ــی بررس ــت. ول ــواهد اس ــش ش پرس
ــأله  ــرای مس ــود ب ــاری موج ــای آم ــب روش ه ــه اغل ک
ــا درســت  ــه م ــر خــالف فرضی ــری اســت. اگ تصمیم گی
ــم؟  ــد بگیری ــی دارد و چــه تصمیمــی بای باشــد چــه تبعات
در حقیقــت عامــل می توانــد ســه پرســش مختلــف 

ــد:  ــرح کن مط
)1( اینکــه تصمیم گیــری مــن بــر اســاس داده هــا و 
ــای  ــوالً روش ه ــت؟ معم ــورت اس ــه ص ــه چ ــواهد ب ش
متعــارف آمــاری بــه ایــن پرســش می پردازنــد و خطــای 
ــن  ــه ای ــد و ب ــی می کنن ــوع دوم را بررس ــا ن ــوع اول ی ن
ــن  ــم ای ــه می توانی ــا چگون ــه م ــد ک ــوع می پردازن موض
خطاهــا را کــم کنیــم. در حالــی کــه پژوهشــگران معمــوالً 
ــرح  ــم ط ــِش تصمی ــوان پرس ــه عن ــود را ب ــش خ پرس
نمی کننــد. بــه همیــن علــت، روش هــای متعــارف آمــاری 

ــود.  ــد ب ــی نخواه روش به جای
)2( پرســش دوم، همــان پرســش شــواهد اســت کــه آیــا 
ــا  ــد ی ــت می کن ــا حمای ــه م ــواهد از فرضی ــا و ش داده ه

خیــر؟
)3( پرســش دیگــری هــم می توانــد مطــرح باشــد 
 Bayesian(ــزی ــتنباط بی ــای اس ــوالً روش ه ــه معم -ک
Inference( کــه در آمــار بــه کار مــی رود مناســب 
ــت  ــن اس ــم ای ــود- و آن ه ــد ب ــا خواهن ــن روش ه ای

ــد  ــه بای ــه چگون ــن فرضی ــه ای ــبت ب ــن نس ــاور م ــه ب ک
ــن  ــاور م ــد ب ــد می توان ــای جدی ــا داده ه ــد؟ آی ــر کن تغیی
ــش  ــن پرس ــد؟ بی ــاد کن ــا زی ــم ی ــه را ک ــن فرضی ــه ای ب
ــت،  ــی هس ــوالً تفاوت های ــواهد معم ــش ش ــاور و پرس ب
ــم. در رســاله تــالش شــد کــه  ــه آنهــا پرداختی ــا ب کــه م
ــاری در  ــتنباط آم ــاری و اس ــاوت آم ــری قض کاربردپذی

مدلســازی عّلــی تدقیــق)Explication( شــود.
د. متافیزیک استنباط عّلی

ــم  ــده می خواه ــر بن ــق حاض ــه در تحقی ــه دوم ک مرحل
ــاله،  ــت. در رس ــی اس ــث متافیزیک ــردازم بح ــه آن بپ ب
ــتیم.  ــی داش ــتنباط عّل ــورد اس بحــث داللت شناســی در م
االن پرســش مــا پرسشــی متافیزیکــی اســت. وقتــی 
ــی  ــط عّل ــم رواب ــی می خواهی ــتنباط عّل ــم در اس می گویی
را بررســی کنیــم، اصــاًل ایــن دعــاوی عّلــی کــه بررســی 
می شــوند چــه هســتند؟ مقصــود پژوهشــگران چیســت؟ 
ــش  ــن پرس ــد؟ ای ــی کن ــوان بازنمای ــزی را می ت ــه چی چ

ــت.  ــی اس ــش متافیزیک ــک پرس ی
در ایــن تحقیــق مــا شــش دســته نظریــه را مــورد 
ــتر  ــت را بیش ــا عل ــته از آنه ــم. دو دس ــرار دادی ــه ق توج
ــد. در  ــوان شــرط)Condition( در نظــر می گیرن ــه عن ب
فلســفه تحلیلــی مباحثــی کــه در مــورد متافیزیــِک علیــت 
ــاوی  ــاوی دع ــی ح ــای زبان ــه گزاره ه ــوالً ب ــت، معم اس
عّلــی و بــه شــرطی ها)Conditionals( می پردازنــد. 
ــع از  ــالف واق ــان خ ــرطی ها، بی ــن ش ــی از مهم تری یک
ــر  ــد مگ ــاق نمی افت ــد ب اتف ــه می گوی ــت، ک شرطی هاس
ــاده باشــد، و خیلــی ادبیــات هــم  اینکــه الــف اتفــاق افت
ــه آن  ــم ب ــق ه ــن تحقی ــاره اش موجــود اســت. در ای درب
ــم.  ــه آن بپردازی ــاد ب ــم زی ــا نمی خواهی ــم ام ــاره می کنی اش
یکــی از مــوارد دیگــری کــه کمتــر بــه آن توجــه می شــود 
و خیلــی از مســائلی کــه مــا در علــوم اجتماعــی بــه آنهــا 
می پردازیــم از ایــن دســت شر ط هاســت، شــرط های 

)INUS Condition(نــاکازم

 شرط های ناکازم
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 insufficient but non-redundant parts of a(
 condition which is itself unnecessary but
)sufficient for the occurrence of the effect

هســتند کــه در حقیقــت جــزء ناکافــی امــا الزم از مســیری 
ــد  ــا کافــی هســتند. فــرض کنی هســتند کــه الزم نیســتند ام
ــد  ــده می توان ــن پدی ــه ای ــد ک ــاق می افت ــده ای اتف ــک پدی ی
ــن  ــدام از ای ــد. هــر ک ــدا کن ــوع پی ــا ســه مســیر وق از دو ی
ــیر  ــک مس ــتند و ی ــده نیس ــوع پدی ــرط الزم وق ــیرها ش مس
بدیــل می توانــد بــه عنــوان ســبب بــرای وقــوع ایــن پدیــده 
ــن  ــی از ای ــی از یک ــر جزئ ــاال اگ ــد. ح ــته باش ــود داش وج
ــد  ــی باش ــص و ناکاف ــه ناق ــم ک ــر بگیری ــیرها را در نظ مس
ــی  ــرط  )یعن ــه آن ش ــت، ب ــیر الزم اس ــرای آن مس ــی ب ول
ــه آن پدیــده ای مــا انتظــار داریــم،  رویــداد الــف( نســبت ب
ــه  ــرطی ک ــی ش ــم؛ یعن ــاکازم می گویی ــرط ن ــًا ش اصطالح
جزئــی از شــرط کافــی امــا نــاالزم اســت و خــودِ آن جــزء، 
ــی اســت  ــن یکــی از دیدگاه های ــا الزم اســت. ای ــی ام ناکاف
ــام  ــاری انج ــات آم ــا مطالع ــه ب ــی ک ــط عّل ــه رواب ــه ب ک

ــت.  ــط اس ــود مرتب می ش
علیــت  نظریه هــای  نظریه هــا،  از  دیگــر  دســته  دو 
ــن  ــتند. ای ــی )Probablistic Causation( هس احتماالت
ــاًل  ــد و عم ــج ش ــه 1950 و 1960 رای ــا از ده دیدگاه¬ه
ــورد  ــدان م ــرد و چن ــول ک ــم اف ــه 90 ه ــای ده در نیمه ه
ــا  ــن نظریه ه ــته¬ای از ای ــود. دس ــین ها نب ــه متافیزیس توج
ــه ای از  ــل موضوع ــدی اص ــک صورت بن ــه ی ــدد ارائ درص
 )I. J. Good( علیــت بودنــد، مثــل کارهــای ایروینــگ گــود
ــی  ــر نظریات ــته دیگ ــوپِز)P. Suppes( و دس ــک س و پاتری
ــا یــک  بودنــد کــه ســعی می کردنــد علیــت احتماالتــی را ب
ــان  ــال انتقــال اطالعــات بی ــوان مث ــه عن توضیــح فیزیکــی ب
کننــد مثــل هانــس رایشــنباخ )H. Riechenbach( و 
ویزلــی َســِمن )W. Salmon(. ایــن نظریــه هــا افــول پیــدا 
ــر مســأله مهمــی دســت می گذاشــتند و آن  ــا ب ــد، ام کرده ان
ــان  ــا در مطالعات م ــات، م ــی از اوق ــود کــه خیل ــن ب هــم ای
در مــورد علیتــی صحبــت می کنیــم کــه فقــط یــک ارتبــاط 

ــت. ــب اس )Relevance( و تناس

   چپ پاتریک سوپِز راست هانس رایشنباخ

 اگــر مــا رویــداد الــف را بــه عنــوان علــت، و رویــداد ب 
ــی از  ــم، خیل ــول در نظــر بگیری ــر و معل ــوان اث ــه عن را ب
مواقــع علــت می توانــد روی دهــد بــدون اینکــه معلــول 
روی دهــد یــا علــت روی ندهــد امــا معلــول روی بدهــد. 
مثــال ملمــوس ایــن قضیــه هــم ســیگار و ســرطان ریــه 

اســت. 
مــا بــر اســاس نتایــج مطالعــات آمــاری می گوییــم ســیگار 
عامــل ســرطان ریــه اســت، ولــی ممکــن اســت یــک فــرد 
غیرســیگاری ســرطان داشــته باشــد )یعنــی فقــدان علــت 

و وجــود معلــول( 
ــرد )وجــود  ــا فــردی ســیگاری باشــد و ســرطان نگی و ی
علــت و فقــدان معلــول(. در اینجــا مــا بــا مســأله ارتبــاط 
بیــن دو رویــداد مواجــه هســتیم که رابطــه ایــن دو رویداد 
ــه  ــدارد. البت ــود ن ــت وج ــا موجبیی ــم ام ــی می دانی را عّل
ــد  ــد و می گفتن ــی وارد کرده ان ــدگاه اعتراضات ــن دی ــه ای ب
ــاط  ــث ارتب ــم بح ــی ه ــای موجبیت ــا دیدگاه ه ــود ب می ش
ــا  ــود آن نظریه ه ــی در خ ــح داد. ول ــا را توضی رویداده
مفاهیمــی مطــرح شــد کــه بــه در دیدگاه هــای بعــدی بــه 

ــد. ــر کمــک می کن شــکل های دیگ
ــه آن  ــق ب ــن تحقی ــه در ای ــر ازنظریاتیک ــته دیگ دو دس
ــه  ــی نظری ــت یک ــرح هس ــتر مط ــم و االن بیش می پردازی
ــب  ــن تعاق ــی بی ــت یعن ــی )Invariance( اس ناوردای
ــل هســتند و  ــی و پیوســتگی قائ ــول ناوردای علــت و معل
ــه  ــه مثاب ــی هســتند کــه در آنهــا علــت ب دیگــری نظریات
مداخلــه )Manipulation( هســتند و علــت را مداخلــه 
ــم  ــم بگویی ــا نمی خواهی ــد م ــد. می گوین ــول می بینن معل
ــرات  ــم تغیی ــم بگویی ــت، می خواهی ــت ب اس ــف عل ال
ــد. االن  ــاد می کن ــرات در ب ایج ــزان تغیی ــه می ــف چ ال
ــن  ــی همی ــاره اســتنباط عّل ــج درب ــه متافیزیکــی رای توجی

ــت.  ــتکاری اس ــه و دس ــدگاه مداخل دی
ــن  ــی ای ــا بررس ــق ب ــن تحقی ــم در ای ــعی می کنی ــا س م
ــی  ــتنباط عّل ــه در اس ــی را ک ــوم علیت ــه، مفه شــش نظری

ــم. ــق کنی ــت تدقی هس
ه. آینده تحقیق درباره فلسفه استنباط عّلی

معیارهــای  از  بحــث  هــم  تحقیــق  بعــدی  مرحلــه 
در  کــه  تدقیقاتــی  بــا  کــه  اســت  متدولوژیــک 
داشــتیم  عّلــی  اســتنباط  متافیزیــک  و  داللت شناســی 
دهیــم.  نشــان  را  عّلــی  تحقیقــات  شــرایط  بتوانیــم 
مرحلــه چهــارم ایــن تحقیــق هــم ایــن اســت کــه از آنجــا 
ــل جامعه شناســی،  ــوم اجتماعــی - مث ــدام از عل ــه هرک ک
ــر  ــات خاصــی را ب ــا سیاســت پژوهی- اقتضائ ــوزش ی آم
روش شناســی تحمیــل می کننــد، بتــوان بــه صــورت 

ــت. ــی گرف ــث را پ ــر مباح جزئی ت
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دکتر اسداهلل فالحی
عضو هیأت علمی گروه منطق 

بسم اهلل الرحمن الرحیم  
ــت روی آن کار  ــی اس ــن مدت ــه م ــی ک موضوع
پیش جدولــی  منطق هــای  بحــث  می کنــم 
ربــط  منطــق  در    )relevance logic(
)Pretabular(  اســت. ابتــدا یــک توضیــح 
می دهــم.  پیش جدولــی  منطق هــای  دربــاره 
منطق هایــی کــه در منطــق جدیــد طراحــی 
می شــوند دو دســته هســتند: یــا ســمانتیک 
ســمانتیک  یــا  و  دارنــد  متناهی ارزشــی 
متناهی ارزشــی ندارنــد. طبیعتــًا وقتــی ســمانتیک 

ســمانتیک  باشــند،  نداشــته  متناهی ارزشــی 
دارنــد.  نامتناهی ارزشــی 

منطــق کالســیک، کــه امــروزه بــا عنــوان »منطــق 
ــی  ــق دوارزش ــود، منط ــس می ش ــد« تدری جدی
اســت: هــر گــزاره یــا صــادق اســت و یــا 
ــا  ــن منطق ه ــدارد. ای ــری ن ــت دیگ کاذب، حال
متناهی ارزشــی  هســتند،  دوارزشــی  چــون 
یــان  کــه  منطق هایــی  می شــوند.  محســوب 
ــاختند  ــران س ــت و دیگ ــل پس ــه ویچ، امی لوکاش
ــدق  ــر ص ــالوه ب ــود و ع ــی ب ــق سه ارزش منط

 منطق های پیش جدولی
در منطق ربط
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ــادق و  ــه ص ــا ن ــن -ی ــت نامتعی ــذب، حال و ک
ــه  ــی ک ــم شــامل می شــد. منطق ــه کاذب- را ه ن
گراهــام پریســت - کــه تناقض بــاور اســت- 
ــه  ــت ک ــی اس ــق سه ارزش ــد منط ــتفاده می کن اس
ــدق و  ــذب، ارزش »ص ــدق و ک ــر ص ــالوه ب ع
ــد: بعضــی  ــه می کن ــا هــم« را هــم اضاف کــذب ب
ــا  ــن م ــد. بنابرای ــه متناقض ان ــا هســتند ک گزاره ه
ــط، کاذب  ــم: صــادق فق ــزاره داری ســه دســته گ
فقــط، صــادق و کاذب بــا هــم. ایــن هــم نوعــی 

منطــق متناهی ارزشــی اســت. 
نامتناهی ارزشــی  منطق هــا  از  خیلــی  ولــی 
ــق  ــی، منط ــق نامتناهی ارزش ــن منط ــتند. اولی هس
ــی  ــه نامتناهی ارزش ــود ک ــراور ب ــهودگرایانه ب ش
ــودن آن توســط گــودل کشــف شــد. او نشــان  ب
متناهی ارزشــی  هیــچ ســمانتیک  بــا  کــه  داد 
نمی تــوان صحــت و تمامیــت ایــن منطــق را 
ــات  ــهودگرایی از ریاضی ــق ش ــرد. منط ــات ک اثب
ــاِت  ــت. ریاضی ــه اس ــأت گرفت ــهودگرایی نش ش
شــهودگرایی قائــل اســت بــه اینکــه اصــل طــرد 
شــق ثالــث )P or ~P( - اینکــه هــر گــزاره یــا 
ــا نقیــض آن- غلــط  خــودش صــادق اســت و ی
اســت. چــرا می گوینــد ایــن اصــل درســت 
نیســت؟ چــون در مبانــی ریاضیــات قائل هســتند 
بــه اینکــه صــدق و اثبــات بــه یــک معناســت. مــا 
ــام  ــه ن ــات ب ــر از اثب ــزی فرات ــات چی در ریاضی
ــزی  ــی چی ــاختارهای ریاض ــم. س ــدق نداری ص
اســت کــه مــا آنهــا را می ســازیم. بنابرایــن صــدق 
ــی  ــات اســت. خیل ــای اثب ــه معن ــات ب در ریاضی
ــادق  ــه ص ــه ن ــتند ک ــی هس ــای ریاض از گزاره ه
ــده اند  ــه اثبات ش ــی ن ــه کاذب؛ یعن ــتند و ن هس
ــهودگرایان اصــل  ــن، ش ــده. بنابرای ــه ابطال ش و ن
طــرد شــق ثالــث  را بــه راحتــی کنــار می گذارند. 
منطــق لوکاشــه ویچ هــم اصــل طــرد شــق ثالــث 
ــالف  ــق برخ ــن منط ــا ای ــد ام ــول نمی کن را قب

منطــق لوکاشــه ویچ، نامتناهی ارزشــی اســت.
یــک دســته از منطق هــا در میــان منطق هــای 
قوی تریــن  کــه  هســتند  نامتناهی ارزشــی 
منطق هــای نامتناهی ارزشــی هســتند و اگــر یــک 
ــم  ــه کنی ــا اضاف ــن منطق ه ــه ای اصــل موضــوع ب

سیســتمی بــه دســت می آیــد کــه متناهی ارزشــی 
می شــود. نمونــه خیلــی معــروف آن، منطــق 
موجهــات S5 اســت کــه نشــان  داده شــده اســت 
در  نامتناهی ارزشــی  منطــق  قوی تریــن  کــه 
ــتر  ــن بیش ــر از ای ــت و اگ ــات اس ــق موجه منط
پیــش برویــم وارد منطق هــای متناهی ارزشــی 
ــا  ــن منطق ه ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــویم. ب می ش
ــا را  ــم اینه ــد، اس ــی ندارن ــدول ارزش متناه ج
ــا در  ــت اینه ــته اند. اهمی ــی«  گذاش »پیش جدول
ایــن اســت کــه در مــرز متناهــی و نامتناهــی قرار 
دارنــد؛ از همــة نامتناهی هــا قوی تــر هســتند 

و از همــه متناهی هــا ضعیف تــر. چــون لــب 
ــدا  ــق پی ــژه ای در منط ــت وی ــتند اهمی ــرز هس م

می کننــد.
در منطق هــای غیرربــط، منطق هــای پیش جدولــی 
ــا  ــی منطق ه ــت. بعض ــده اس ــف ش ــادی کش زی
بی نهایــت منطــق پیش جدولــی بــاالی ســر خــود 
ــهودگرایی  ــق ش ــد منط ــم مانن ــی ه ــد، برخ دارن
و  دارنــد،  پیش جدولــی  منطــق  ســه  فقــط 
منطــق موجهــات S4 نیــز فقــط پنــج منطــق 

دارد.  پیش جدولــی 
ــق  ــاًل منط ــال 1970 اص ــا س ــط ت ــق رب در منط
مایــکل  بــود.  نشــده  کشــف  پیش جدولــی 

ســاختارهای ریاضــی چیــزی اســت کــه مــا آنهــا 
ریاضیــات  در  صــدق  بنابرایــن  می ســازیم.  را 
ــای  ــی از گزاره ه ــت. خیل ــات اس ــای اثب ــه معن ب
ــه  ــتند و ن ــادق هس ــه ص ــه ن ــتند ک ــی هس ریاض
ــده.  ــه ابطال ش ــده اند و ن ــه اثبات ش ــی ن کاذب؛ یعن
بنابرایــن، شــهودگرایان اصــل طــرد شــق ثالــث  را 
ــد. منطــق لوکاشــه ویچ  ــار می گذارن ــی کن ــه راحت ب
ــد  ــول نمی کن ــث را قب ــق ثال ــرد ش ــل ط ــم اص ه
ــه ویچ،  ــق لوکاش ــالف منط ــق برخ ــن منط ــا ای ام

نامتناهی ارزشــی اســت.
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دان در 1970 بــرای اولیــن بــار یــک منطــق 
R-Mingle کشــف  نــام  بــه  پیش جدولــی 

ــرد.  ک
تــا ســال 2008 در منطــق ربــط هیــچ کار جدیدی 
در ایــن زمینــه انجــام نشــد. تــا اینکــه کازیم یــش 
ســویریدویچ اثبــات کــرد کــه منطــق ربــط R در 
واقــع نامتناهــی منطــق پیش جدولــی بــاالی ســر 
خــود دارد. ایــن بــدان معناســت کــه ایــن منطــق، 
منطــق پیچیــده ای اســت. بــر خــالف منطق هــای 
ــه  ــی ک ــا منطق های ــی ی ــا متناهی ارزش ــاده ی س
ــر از  ــی باالت ــدادی متناهــی منطــق پیش جدول تع
خــود دارنــد، منطــق ربــط R بــه قــدری پیچیــده 
ــر  ــاالی س ــی ب ــت پیش جدول ــه بی نهای اســت ک

خــود دارد. 

 Galminas در ســال 2012 دو نفــر بــه نام هــای
و Mersch نشــان دادنــد کــه یــک منطــق 
پیش جدولــی باالتــر از منطــق ربــط KR وجــود 

دارد. 
ــن منطــق  ــه ای اســت بی منطــق KR منطــق میان
ربــط و منطــق کالســیک کــه برخــی از نواقــص 
منطــق ربــط را نــدارد و از یــک ســری جهــات، 
شــهودی تر اســت. مثــاًل در منطــق ربــط، قیــاس 
اســتثنایی منفصــل زیــر را قبــول ندارنــد: اینکــه 
ــه  ــم و نتیج ــض P داری ــراه نقی ــا Q را هم P  ی
ــی  ــدم فصل ــض مق ــی از نقی ــم Q. یعن می گیری
ــن  ــم. ای ــه می گیری ــل را نتیج ــر فص ــرف دیگ ط
قیــاس اســتثنایی را »قیــاس فصلــی« می نامنــد. در 
منطــق ربــط قیــاس فصلــی را قبــول نمی کننــد و 
می گوینــد ایــن قاعــده، اشــتباه اســت. خیلــی از 
اشــکاالتی هــم کــه بــه منطــق ربــط شــده اســت 
ــق  ــت. در منط ــده اس ــن قاع ــرد ای ــل ط ــه دلی ب
KR کــه یــک منطــق میانــه اســت قاعــده قیــاس 
ــد  ــق ح ــک منط ــود و ی ــه می ش ــی پذیرفت فصل

ــود.  ــاخته می ش ــطی س وس
 KR ــر از ــه باالت ــی ک ــورد پیش جدولی های در م

ــام  ــی انج ــچ تحقیق ــال 2012 هی ــا س ــتند ت هس
ــم،  ــان کــه گفتی ــق، چن ــود. اولیــن تحقی نشــده ب
ــاس و  ــه گالمین ــود ک ــال ب ــن س ــه ای ــوط ب مرب
 KR ــر از ــی باالت مــرش یــک منطــق پیش جدول
 Studia Logica پیــدا کردنــد و در مقالــه ای در
ــی در  ــن منطــق پیش جدول ــد. دومی منتشــر کردن
اثــری از بنــده معرفــی شــد کــه در ســال 2017 
ــرش  ــریه Studia Logica  پذی ــان نش در هم

گرفــت و منتشــر شــد. 

اکنــون مهم تریــن هــدف ایــن اســت کــه بتوانیــم 
 KR ــر از ــی باالت ــای پیش جدول ــداد منطق ه تع
را پیــدا کنیــم و نشــان دهیــم کــه آیــا ایــن تعــداد 
متناهــی اســت یــا بی نهایــت. و اگــر ایــن تعــداد 
پیش جدولــی  منطق هــای  آن  اســت،  متناهــی 
یــا  متناهــی   دادن  نشــان  هســتند.  کدام هــا 
نامتناهــی بــودن ایــن تعــداد کاری دشــوار اســت. 
ــورد  ــون دو م ــا کن ــم. ت ــاز راهی ــا در آغ ــاًل م فع
ــای  ــا منطق ه ــم ت ــالش می کنی کشــف شــده و ت
ــن  ــر م ــه نظ ــم. ب ــف کنی ــم کش ــری را ه دیگ
چنــدش مــورد دیگــر هــم قابــل اثبــات اســت که 
در تــالش بــرای اثبــات آنهــا هســتم. ایــن یکــی 

ــن قســمت اســت.  از کارهــای مــن در ای
کار دیگــری کــه در ایــن زمینــه می کنــم مربــوط 
ــون  ــه ای کــه تاکن ــن دو مقال ــه اینکــه ای اســت ب
اثبــات و منتشــر شــده اند هــر دو ســمانتیکی 
جهان هــای  ســمانتیک  از  یعنــی  بوده انــد؛ 
ــرای ســاخت  ممکــن و جهان هــای غیرممکــن ب
ایــن منطق هــا اســتفاده کرده انــد. ولــی تــا 
کنــون معــادل اصــل موضوعی اینهــا را نداشــتیم. 
اینکــه نشــان دهیــم اصــول موضوعــة دو منطــق 
پیش جدولــی کشــف شــدۀ بــاالی KR چــه 
ــن  ــود. م ــه ب ــورت نگرفت ــون ص ــا کن ــتند ت هس
نظام هایــی اصــل موضوعــی بــرای ایــن دو 
ــت  آورده ام  ــه دس ــده اند ب ــه کشف ش ــی ک منطق
و در حــال کار روی آن هســتم تــا آمــاده چــاپ 
شــود. ایــن هــم دومیــن بخــش کار بنــده اســت.
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مراسم هفته پژوهش
آئین رومنایی از آخرین اثر

استاد غالمحسین ابراهیمی دینانی

اختیار در ضرورت هستی





دکتر سید حمید طالب زاده
مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران

خانــم دکتــر اعوانــی: بســم اهلل الرحمــن 
الرحیــم و بــه نســتعین. خدمــت ســروران عزیــز 
ــرم  ــاتید محت ــًا اس ــی، مخصوص ــان گرام و مهمان
ــاب  ــا جن ــد ت ــار دادن ــا افتخ ــه م ــروز ب ــه ام ک
اســتاد دکتــر دینانــی را ارج بنهیــم، خــوش آمــد 
می گویــم. ایشــان در ســال های اخیــر هفــت 
ــا  ــا آنه ــتند و م ــه نوش ــن مؤسس ــاب را در ای کت
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــروز ب ــم. ام ــر کردی را منتش
ــر از  ــج اث ــی پن ــرای معرف ــه ای ب ــش برنام پژوه
ــده اســت.  ــده ش ــدارک دی ــان ت ــر ایش ــت اث هف
آخریــن کتــاب ایشــان کــه امــروز از آن رونمایــی 
امــروز ماســت،  برنامــه  می شــود و آخریــن 

ــت.  ــتی اس ــرورت هس ــار در ض ــاب اختی کت
خدمــت جنــاب آقــای دکتــر طالــب زاده خــوش 
آمــد می گویــم. بــا وجــود اینکــه ایشــان در هفتــه 
پژوهــش مثــل همــه پژوهشــگران و فرهیختــگان 
ــیدند و  ــت کش ــد، زحم ــف دارن ــای مختل کاره
ایــن منــت را بــر مــا گذاشــتند و دعــوت مؤسســه 
ــا  ــتی ی ــش از هس ــاب پرس ــی کت ــرای معرف را ب
هســتی پرســش جنــاب اســتاد دینانــی پذیرفتنــد. 
ــش در اینجــا در جلســه ای  ــه پی ــًا ســه هفت تقریب
کــه بــرای معرفــی آخریــن کتــاب جنــاب آقــای 
ــم  ــان بودی ــت ایش ــود خدم ــب زاده ب ــر طال دکت
کــه جلســه بســیار علمــی و خــوب بــود و 

معرفی و نقد کتاب
پرسش از هستی

 یا هستی پرسش 
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گفتگــوی خوبــی در گرفــت. همــه از آن جلســه 
راضــی بودنــد. آخریــن کتابــی کــه در آن جلســه 
راجــع بــه آن بحــث شــد گفتگــوی میــان هــگل 
آن جلســه  در  اســت.  اســامی  فیلســوفان  و 
ایشــان هــم بــه معرفــی کتــاب پرداختنــد و هــم 
بــه پرســش پژوهشــگران پاســخ دادنــد. مــن فکر 
می کنــم ایــن اولیــن بــار اســت کــه چنیــن کتابــی 
ــوفان  ــگل و فیلس ــن ه ــو بی ــورت گفتگ ــه ص ب
ــک  ــت. این ــده اس ــف ش ــر تألی ــامی معاص اس
ــم  ــش می کن ــب زاده خواه ــر طال ــای دکت از آق
ــم  ــرای مــدت نی مطلــب معرفــی کتاب شــان را ب

ــد.    ــان بفرماین ســاعت بی
ــم.  ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــر طالب زاده:بس دکت
ــرای  ــتعین. ب ــه نس ــن و ب ــدهلل رب العالمی الحم
بنــده توفیــق بزرگــی اســت کــه بــه پــاس حــدود 
ســی ســال شــاگردی و خوشــه چینی از شــجره 
طیبــه دانــش و تفکــر یــک اســتاد بــزرگ، 
ــی،  ــی دینان ــر ابراهیم ــتاد دکت ــاب اس ــی جن یعن
ــا  ــن محفــل فکــر و اندیشــه ای ب ــم در چنی بتوان
حضــور فرهیختــگان و اهــل نظــر شــرکت کنــم 
ــر برجســته  ــاره یــک اث ــه ای را درب ــد جمل و چن
اســتاد  کنــم.  مطــرح  ایشــان  نوشــته های  از 
دکتــر ابراهیمــی دینانــی یــک فیلســوف اســامی 
ــرت  ــر معاص ــه ب ــل اینک ــتند. دلی ــر هس معاص
ــان  ــه ایش ــت ک ــن اس ــم ای ــد می کن ــان تأکی ایش
ــف  ــر خــود را وق ــه عم ــی کلم ــی واقع ــه معن ب
اندیشــیدن کرده انــد، بــا بســیاری از مســائل 
ــن  ــه بهتری ــا را ب فلســفی مواجــه شــده اند و آنه

ــد.  ــر فرموده ان ــکل تقری ش
کتــاب پرســش از هســتی یــا هســتی پرســش در 
حجمــی بالــغ بــر 450 صفحــه بــه چــاپ رســیده 
و مشــتمل بــر چهــارده فصــل اســت. مــن ایــن 
ــا  ــا ب ــم ت ــت می کن ــرعت قرائ ــه س ــول را ب فص
فضــای ایــن کتاب آشــنا شــوید: اندیشــه هســتی 
ــه  ــی چیســت و چگون ــا هســتی اندیشــه؛ معن ی
ــار چیســت و اراده  ــه آن رســید؛ اختی ــوان ب می ت
کــدام اســت؛ ذهــن و جهــان یــا جهــان و ذهــن؛ 
ــم  ــه عل ــا از عمــل ب ــه عمــل آمــدن ی ــم ب از عل
رفتــن؛ ضــرورت چیســت؛ امــکان کــدام اســت؛ 
ــل و  ــی نق ــه معن ــوان ب ــل می ت ــدون عق ــا ب آی
محتــوای آن رســید؛ تصــور و تصدیــق یــا فقــط 
ــق؛  ــور و تصدی ــه، تص ــه و جمل ــق؛ کلم تصدی

ــی  ــت غای ــنیدن؛ عل ــدن و ش ــدا؛ دی ــور و ص ن
چیســت و غایت منــدی کــدام اســت؛ نــه تشــبیه 
صــرف و نــه تنزیــه محــض؛ طبیعــت و تاریخ؛ و 
حقیقــت، خوبــی، خــدا. اینهــا عناویــن فصولــی 
هســتند کــه مجموعــه ای از تأمــات و تفکــرات 

ــد.  ــاب منعکــس می کنن ــن کت ایشــان را در ای
ــد  ــل قواع ــان مث ــته ایش ــار گذش ــه آث ــی ب وقت
کلــی در فلســفه اســامی، وجــود رابــط و 
ــه  ــهود در اندیش ــه و ش ــعاع اندیش ــتقل، ش مس
ســهروردی، ماجــرای فکــر فلســفی، دفتــر عقــل 
و آیــات عشــق و امثــال اینهــا مراجعــه می کنیــم، 
بــا فیلســوفی برخاســته از ســنت فکــری اســامی 
فیلســوفان  اندیشــه های  کــه در واقــع وارث 
اندیشــمندان  و  متکلمــان  عارفــان،  بــزرگ، 
ــن  ــه در ای ــویم ک ــه می ش ــت مواج ــامی اس اس
ــامی،  ــفه اس ــم فلس ــن و مفاهی ــا عناوی کتاب ه
بــا  را  اســامی  اســامی و عرفــان  اندیشــه 
ــاوت  ــری متف ــد و از منظ ــع، جدی ــیوه ای بدی ش
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــرار می دهن ــث ق ــورد بح م
هــر کــدام افــق تــازه ای را پیــش روی خواننــده 
بســیار  فضــای  کتاب هــا  ایــن  می گشــایند. 
معطــری از اندیشــه اســامی را بــرای خوانندگان 
ــم  ــر فراه ــل نظ ــفه و اه ــه فلس ــدان ب و عاقمن
می کننــد. امــا مــا بعــد از ایــن دوره از آثــار 
ــازه ای مواجــه می شــویم  ــار ت ــا آث ــه، ب ــًم ل معظ
ــاوت  ــی متف ــار قبل ــار از آث ــن آث ــای ای ــه فض ک
تأمــات  کتاب هــا  ایــن  در  اســتاد  اســت. 
ــای  ــا زمینه ه ــه ب ــد ک ــرح کرده ان ــری را مط دیگ
ســابق تفــاوت دارد. در ایــن کتاب هــا کــه 
یکــی از آنهــا همیــن کتــاب پرســش از هســتی و 
هســتی پرســش اســت، مــا بــا فیلســوف اســامی 
معاصــری مواجــه هســتیم کــه از منظــر اندیشــه 
ــا شــجاعت  ــی مقدمــه، مســتقیمًا و ب اســامی، ب
ــه در  ــی ک ــم و عناوین ــی از مفاهی ــاره انبوه درب
ــدرن مطــرح اســت مواجــه می شــود  اندیشــه م
و می کوشــد دربــاره آنهــا بیاندیشــد و آراء و 
ــد. در  ــان کن ــا بی ــاره آنه ــودش را درب ــکار خ اف
ایــن کتــاب تقریبــًا 50 عنــوان از عناوین اندیشــه 
ــه  ــت. البت ــده اس ــرح ش ــق مط ــه تفاری ــدرن ب م
نــه بــه ایــن معنــی کــه ایشــان مســائل را یکــی 
یکــی مطــرح کــرده باشــند و بــه آنهــا رســیدگی 
کــرده باشــند، بلکــه ایــن مفاهیــم و عناویــن در 
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جــای جــای ایــن اثــر پخــش شــده اســت. مــن 
بــه برخــی از ایــن عناویــن اشــاره می کنــم: 
اتحــاد اندیشــه و هســتی؛ هســتی و معنــی داری؛ 
ــف؛  جهان هــای ممکــن؛ نومینالیســم؛ مــرگ مؤل
مثلــث ذهــن، زبــان و جهــان؛ هرمنوتیــک؛ عقــل 
ــاور؛  ــخ؛ حقیقــت و افســون؛ اندیشــه و ب و تاری
ظهــور هســتی در زبــان؛ اندیشــه و آزادی؛ تــرس 
آگاهــی و اضطــراب؛ نــور و بصــر؛ تصویــر، 
غایت منــدی؛  و  واالیــی  و  زیبایــی  ســینما؛ 
ــا.  ــد اینه ــون و مانن ــخ، اکن ــون؛ تاری ــان، اکن زم
ــه اندیشــه اســامی  ــا آن تضلعــی کــه ب اســتاد ب
ــن  ــب و عناوی ــن مطال ــه ای ــد ب ــته و دارن داش
ــخن  ــته و س ــا نوش ــاره آنه ــد، درب ــر کرده ان فک
ــا  ــی از آنه ــه بعض ــان ب ــن ایش ــد. همچنی گفته ان

رســیدگی کرده انــد. 
مــن بــه عنــوان یــک دانشــجوی فلســفه و 
دانشــجوی ایشــان، در ایــن فرصــت کوتاهــی که 
در اختیــار بنــده اســت ســعی می کنــم بــه برخــی 
ــم و  ــان ایشــان اشــاره کن ــار و بی از فقــرات گفت
ــک دانشــجوی  ــوان ی ــه عن ــودم را ب ــه خ دغدغ
فلســفه در نســبت بــا فرمایشــات و ســخنان 
ــان کنــم. مــن ابتــدا از فقــره »اندیشــه  ایشــان بی
ــد  ــان می فرماین ــم. ایش ــروع می کن ــتی« ش و هس
ــا  ــا هســتی چــه نســبتی دارد؟ آی ــه اندیشــه ب ک
اندیشــه بــر هســتی مقــدم اســت یــا هســتی بــر 
ــد  ــح می دهن ــد توضی ــدم اســت؟ بع اندیشــه مق
و تقــدم هیــچ یــک بــر دیگــری را نمی پذیرنــد. 
ایشــان می فرماینــد: »اســتحکام و متانــت ســخن 
هســتی بــا اســتحکام و متانــت بیــان اندیشــه در 
تعــارض قــرار می گیــرد و بیــرون آمــدن از ایــن 
ــا راه  ــا مشــکل مواجــه می شــود. تنه تعــارض ب
بیــرون آمــدن از ایــن تعــارض ایــن اســت کــه 
گفتــه شــود هســتی و اندیشــه دوگانگــی ندارنــد 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــدت و یگانگ ــم وح ــه حک و ب
ــتاد  ــه اس ــد داشــت«. اینک ــز نخواهن ــارض نی تع
می فرماینــد اندیشــه و هســتی یکــی اســت، 
ــان  ــادی می ــز اســت. اتح ــان حیرت انگی ــک بی ی
اندیشــه و هســتی هســت و دوگانگــی میــان ایــن 
دو بایــد مرتفــع گــردد. ایــن بیــان از جانــب یــک 
فیلســوف اســامی خیلــی مهــم اســت. اگــر مــا 
ــنا  ــخ اندیشــه و فیلســوفان اســامی آش ــا تاری ب
باشــیم، متوجــه می شــویم کــه ایــن جملــه 

چقــدر مهــم اســت. ایشــان چنیــن حکمــی 
ــرای  ــد: وحــدت اندیشــه و هســتی. امــا ب داده ان
ــه  ــفه ک ــجوی فلس ــک دانش ــوان ی ــه عن ــن ب م
ــش  ــن پرس ــم ای ــه می کن ــاب را مطالع ــن کت ای
ــد کــه ایــن مطلــب مطلبــی نیســت  پیــش می آی
ــفه از  ــخ فلس ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ــه ب ک
ــدا  ــد. ابت ــده باش ــان ش ــک فیلســوف بی ــان ی زب
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــن مطلب ــه چنی ــدس ب پارمنی
ــتند و  ــز هس ــک چی ــت هســتی و اندیشــه ی گف
ــم  ــخ رق ــوند. تاری ــدا نمی ش ــم ج ــز از ه هرگ
خــورد. اندیشــه بــه هــگل رســید و هــگل بیــان 
کــرد کــه اندیشــه و هســتی یــک چیزنــد و 
هرگــز از هــم جــدا نمی شــوند. بــاز هــم فلســفه 
ادامــه پیــدا کــرد و بــه هایدگــر رســید. هایدگــر 
گفــت کــه هســتی و اندیشــه یــک چیــز هســتند 
ــه  ــت و اندیش ــتی اس ــه هس ــه، اندیش و اندیش
ــه ها  ــن اندیش ــا ای ــدارد. ام ــی ن ــتی جدای از هس
ــا  ــر اینه ــی نظی ــات و بیانات ــکار و بیان ــن اف و ای
کــه از فیلســوفان مختلــف بیــان شــده اســت، هر 
ــک  ــه و در ی ــی از اندیش ــک فضای ــدام در ی ک
ــان  ــه هســتی و اندیشــه بی ــردی نســبت ب رویک
ــا هــم  ــا آســمان ب ــن ت ــه گاهــی از زمی شــده ک
فاصلــه دارد. وقتــی کــه از زبــان یــک فیلســوف 
ــی مجــدداً بحــث  ــن مطلب معاصــر اســامی چنی
ــن  ــفه ای ــجوی فلس ــک دانش ــرای ی ــود، ب می ش
ــخن در  ــن س ــه ای ــود ک ــرح می ش ــه مط دغدغ
کجــای تاریــخ فلســفه اســت؟ ایــن ســخن چــه 
ــن  ــر، اب ــگل، هایدگ ــدس، ه ــا پارمنی ــبتی ب نس
ســینا، ماصــدرا و شــیخ اشــراق دارد؟ ایــن 
ــامی از  ــفه اس ــخ فلس ــای تاری ــخن در کج س
زبــان یــک فیلســوف اســامی مطــرح می شــود؟ 
ــیم و  ــت نشناس ــگاه را درس ــن جای ــا ای ــر م اگ
متوجــه نشــویم، قطعــًا نمی فهمیــم کــه مقصــود 
اســتاد چیســت و دربــاره کــدام اندیشــه و کــدام 
ــدام  ــن وجــود ک ــد و ای هســتی ســخن می گوین

وجــود اســت؟ 
از کانــت بــه بعــد وجــود چیــز دیگــری اســت. 
آثــار  منشــأیت  وجــود،  از  کانــت  مقصــود 
 positing ،ــع ــود او وض ــه مقص ــت، بلک نیس
ــن  ــد ای ــت می گوی ــی کان ــت. وقت و posit اس
امــر، وجــود اســت، یعنــی ســوژه ایــن امــر را در 
ــر از  ــن غی ــد و ای ــع می کن ــودش وض ــر خ براب



244

منشــأیت آثــار بــه عنــوان یــک حقیقــت وجــود 
ــفه  ــًا در فلس ــه مث ــزی ک ــد آن چی ــت؛ مانن اس
اســامی مطــرح اســت. مــا  از اســتاد می پرســیم 
نظرشــان چیســت و وحــدت اندیشــه و هســتی 
ــن  ــه دارد؟ ای ــخ اندیش ــی در تاری ــه جایگاه چ
ــفه دارد  ــگر فلس ــک پرسش ــه ی ــت ک ــی اس حق
ــاور  ــه و ب ــاره اندیش ــان درب ــد. ایش ــه بپرس ک
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــی کرده ان ــیار مهم بحــث بس
ــاب و برخــی  ــن کت عــرض کــردم، اســتاد در ای
ــی از  ــا انبوه ــان ب ــر خودش ــای اخی از کتاب ه
ــا  ــاره آنه ــم مــدرن مواجــه شــده اند و درب مفاهی
ــا  ــه آنه ــن ب ــد و پرداخت ــث کرده ان ــر و بح فک
ــه در  ــی ک ــد. فضای ــروری دیده ان ــیار ض را بس
ــا فضــای کتــاب شــعاع  ایــن کتاب هــا هســت ب
ــط و  ــود راب ــاب وج ــا کت ــهود ی ــه و ش اندیش
ــاوت  ــتاد متف ــر اس ــای دیگ ــتقل و کتاب ه مس

اســت. 
:»واقعیــت  می فرماینــد   17 صفحــه  در  ایشــان 
همیشــه واقعیــت اســت. ولــی مــادام کــه انســان بــه 
آن نــگاه نکنــد، خــودش را آشــکار نمی ســازد«. 
ــان  ــرای انس ــت ب ــه واقعی ــردن ب ــگاه ک ــن ن بنابرای
ــادام  ــرا م ــت دارد. زی ــت اهمی ــود واقعی ــش از خ بی
کــه واقعیــت زیــر نــگاه انســان قــرار نگیــرد، ظاهــر 
نمی شــود و مــادام کــه واقعیــت ظهــور پیــدا نکنــد، 
ــات  ــا جم ــود«. اینه ــد ب ــی نخواه ــر واقع ــأ اث منش
درخشــانی هســتند. امــا بــرای مــن بــه عنــوان یــک 
ــه  ــد ک ــش می آی ــؤال پی ــن س ــفه ای ــجوی فلس دانش
ــول آن  ــا محص ــت؟ آی ــگاه چیس ــن ن ــول ای محص
نگاهــی اســت کــه ســهروردی می گویــد؟ آیــا 
ــت؟  ــه اس ــی گفت ــرج بارکل ــه ج ــت ک ــی اس نگاه
مدخــل ایده آلیــزم بارکلــی، کتــاب بســیار مهــم 
ــاب  ــا آن کت ــت و ب ــگاه اس ــت و ن ــاره رؤی او درب
اســت کــه انســان متوجــه می شــود کــه بارکلــی چــه 
ــگاه  ــن ن ــی رود و ای ــمت م ــدام س ــه ک ــد، ب می گوی
چقــدر بــرای او مهــم اســت. آیــا نگاهــی اســت کــه 
ــگاه«  ــر ن ــد »زی ــارتر می گوی ــد؟ س ــارتر می گوی س
ــد.  ــت می کن ــگاه صحب ــم ن و از جهن
ــر  ــیاء و غی ــه اش ــه چگون اینک
اشــیاء در جهنــم نــگاه از 
ایــن  می رونــد.  بیــن 
ــه  ــت ک ــگاه اس ــدام ن ک
آن طــور کــه مــورد 

نظــر اســتاد اســت منشــأ ظهــور اشــیاء می شــود؟ 
ایــن نــگاه بــا آنچــه کــه نیچــه از آن بــه پرســپکتیو 
و چشــم انداز تعبیــر کــرده و گفتــه »بــا نــگاه 
ســوژه اســت کــه اشــیاء، اشــیاء می شــوند« 
ــه  ــد چ ــو می گوی ــل فوک ــه میش ــه ک ــا آنچ و ب
ــگاه اســت کــه چنیــن  ربطــی دارد؟ ایــن کــدام ن
ــجوی  ــک دانش ــود؟ ی ــبب می ش ــکارگی را س آش
ــب  ــن مطال ــه اســتاد در ای ــل اســت ک فلســفه مای
ــا  ــن اندیشــه را ب ــد و نســبت ای ــر کنن ــار نظ اظه
ــته و  ــدرن و در دوره گذش ــه در دوره م ــه ک آنچ
فیلســوفان اســامی مطــرح شــده اســت بیــان کننــد. 
ــرورت و  ــل ض ــه 195، در فص ــان در صفح ایش
می شــود  گفتــه  »وقتــی  می فرماینــد:  امــکان 
امــکان از معقــوالت ثانیــه شــناخته می شــود، 
نبایــد چنیــن پنداشــت کــه مرتبــه معنــی امــکان 
ــه معانــی دیگــر پســت  ــم ادراک نســبت ب در عال
و فرومایــه بــوده و در صــف نعــال  قــرار گرفتــه 
ــکان  ــِی ام ــودِن معن ــی ب ــوِل ثان ــرا معق اســت. زی
ــر ادراک  ــه اگ ــت ک ــاظ اس ــن لح ــه ای ــط ب فق
ــی  ــول اول، یعن ــه معق ــود و ب ــاز ش ــس آغ از ح
ــکان  ــی ام ــد معن ــوس، برس ــر محس ــت ام ماهی
همــان معقــول ثانــی خواهــد بــود. امــا اگــر ادراک 
ــه  ــکان ب ــی ام ــود، معن ــاز ش ــل آغ ــان از عق انس
ــی باشــد در درجــه اول  جــای اینکــه معقــول ثان
قــرار می گیــرد و معقــول اول می شــود«. ایــن 
ــه  جمــات خیلــی درخشــان و مهیــج هســتند. ب
ــچ  ــخ فلســفه اســامی، هی ــر اینکــه در تاری خاط
وقــت »امــکان« در نــزد فیلســوفان اســامی -ایــن 
گونــه کــه ایشــان می فرماینــد- مهــم نبــوده 
اســت. مگــر ابــن ســینا چقــدر بــه امــکان اهمیــت 
ــف و  ــاره، ضعی ــود بیچ ــن، موج ــد؟ ممک می ده
ــی  ــدم دارد. یعن ــتحقاق ع ــه اس ــت ک ــر اس فقی

ــدم اســت.  ــش مســتحق ع ذات
جملــه جالــب دیگــر اســتاد دینانــی ایــن اســت 
اینکــه  عیــن  در  »امــکان  می فرماینــد:  کــه 
دگرگونــی  و  انفتــاح  بــاب  و  آزادی  دروازه 
بــرای همــه امــور عالــم اســت، در امــکان 
ــی  ــکان اســت«. یعن ــه ضــرور ام ــودن خــود ب ب
ــکان،  ــرد. ام ــرار می گی ــل ضــرورت ق ــکان ذی ام
ــکان  ــد. ام ــت نمی ده ــش را از دس ــکان بودن ام
ــکان اســت و  ــور ضــروری ام ــه ط ــه و ب همیش
ــکان باشــد،  ــکان ام ــه باالم ــرد ک ــز نمی پذی هرگ
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بلکــه بــه ضــرور امــکان اســت. مــن وقتــی ایــن 
قســمت های کتــاب را می خوانــم، بــا خــود 
ــه  ــه اینهم ــامی ب ــوف اس ــک فیلس ــم ی می گوی
ــن  ــا ای ــکان ت ــیده و ام ــکان رس ــت ام از اهمی
حــد مهــم اســت کــه آن را از صــف نعــال 
درآوردنــد. امــا بــاز امــکان، ضــروری شــد 
ــخن  ــن س ــت. ای ــرار گرف ــرورت ق ــل ض و ذی
اســتاد دینانــی کــه »امــکان در صــدر امــور 
اســت و نــه در صــف نعــال« ماننــد ایــن اســت 
کــه آدم کانــت می خوانــد. ضــرورت ذیــل 
ــکان  ــا ام ــت. ت ــکان اس ــئون ام ــکان و از ش ام
ــکان هــم  نباشــد، ضــرورت چیســت؟ اصــًا ام
ــک  ــد ی ــت می گوی ــکان اســت. کان از شــئون ام
ــکان  ــد ام ــت و بع ــا اس ــوق امکان ه ــکان، ف ام
فلســفی و امــکان بــه معنــای ســلب ضرورتیــن، 
ــل  ــرورت ذی ــود ض ــت. خ ــکان اس ــل آن ام ذی
امــکان اســت و وجــود نیــز ذیــل امــکان اســت. 
ــتاد  ــن از اس ــت. م ــکان اس ــل ام ــز ذی ــه چی هم
ــل ضــرورت  ــکان ذی ــه باألخــره ام ــم ک می پرس
ــا  ــل امــکان؟ تکلیــف م ــا ضــرورت ذی اســت ی
بــا ایــن معــارف متعالــی چیســت؟ مواجــه شــدن 
ــا کانــت آســان نیســت. کانــت دوره مــدرن را  ب
رقــم زده اســت و مــا در جهــان کانتــی بــه ســر 
می بریــم. کانــت یــک فیلســوف در حجــره 
نیســت کــه االن مــا بــا او تســویه حســاب کنیــم. 
ــا  ــه م ــدرن اســت و هم ــم م ــار عال ــت معم کان
ــس  ــم. پ ــی می کنی ــت زندگ ــای کان االن در فض
ــد قــدری بیاندیشــیم و تکلیــف خــود را  ــا بای م

ــم.  ــراد روشــن کنی ــن اف ــا ای ب
اســتاد دینانــی در صفحــه 286 کتــاب خــود 
ــان، در  ــتی و زب ــان هس ــبت می ــد: »نس می فرماین
واقــع همــان نســبتی اســت کــه معلــوم و علــم 
ــود  ــر می ش ــان ظاه ــتی در زب ــق دارد. هس تحق
ــت.  ــتی اس ــه هس ــته ب ــز وابس ــان نی ــی زب ول
ظاهــر  زبــان  در  هســتی  می گوییــم  وقتــی 
ــان در  ــه زب ــت ک ــن نیس ــور ای ــود، منظ می ش
ــه و هســتی در آن  ــرار گرفت ــرون از هســتی ق بی
ــه  ــن اســت ک ــر می شــود. بلکــه منظــور ای ظاه
هســتی در چهــره زبــان تجلــی می کنــد و از 
ــتی  ــود هس ــه خ ــد«. اینک ــخن می گوی ــود س خ
اســت.  مهیــج  می گویــد  ســخن  هســتی  از 
پرداختــن بــه تــک تــک مباحثــی کــه اســتاد بــه 

ــت. ــر اس ــیار وقت گی ــه، بس ــا پرداخت آنه
 ایشــان در مــورد تاریــخ می گوینــد: »عقــل 
ــه  ــا ب ــه ت تاریخــی اســت«. ســؤال اینجاســت ک
ــن  ــر چنی ــامی دیگ ــوف اس ــدام فیلس ــال ک ح
ــخ  ــه تاری ــی ب ــا حت ــرده و ی ــان ک ــخنی را بی س
فکــر کــرده اســت؟ در نــزد فیلســوفان اســامی 
ــت  ــت. حقیق ــرمد اس ــرف س ــور در ظ ــه ام هم
ــام  ــد نظ ــان بای ــت. انس ــی اس ــتی، ذات اله هس
ــی اســت  ــه در ذات اله ــور ک ــوالت را آن ط معق
دریافــت کنــد و بــا آن مطابقــت دهــد. آن 
ــت.  ــه اس ــری جاودان ــت، ام ــی نیس ــه تاریخ ک
ــوف  ــک فیلس ــوان ی ــه عن ــی ب ــر دینان ــا دکت ام
اســامی معاصــر می فرماینــد عقــل تاریخــی 
ــت.  ــی اس ــان یک ــا زب ــم ب ــتی ه ــت و هس اس
اصــًا هســتی در زبــان ظاهــر می شــود؛ امــا نــه 
اینکــه زبــان دربــاره هســتی حــرف بزنــد. بلکــه 
زبــان در هســتی از خــودش حــرف می زنــد. مــا 
بــه عنــوان یــک شــاگرد ایــن دغدغــه را داریــم 
ــخ  ــای تاری ــخنان را در کج ــن س ــم ای ــه بدانی ک
فلســفه اســامی و در کجــای تاریــخ مــدرن 
ــیار  ــخنان بس ــن س ــگاه ای ــم؟ جای ــد بفهمی بای
ــامی  ــوف اس ــک فیلس ــت؟ ی ــگفت کجاس ش
ــفه  ــنت فلس ــا س ــبت ب ــه در نس ــر چگون معاص
اســامی ایــن ســخنان را تبییــن می کنــد؟ ممکــن 
اســت گفتــه شــود ایــن ســخنان را عارفــان هــم 
ــا  ــخنان را در اینج ــن س ــا ای ــی م ــد. ول گفته ان
ــک  ــه ی ــنویم، ن ــوف می ش ــک فیلس ــان ی از زب
ــه  ــه منزل ــن ب ــد م ــتاد می گفتن ــر اس ــارف. اگ ع
ــن  ــی ای ــن عرب ــی الدی ــد مح ــارف مانن ــک ع ی
ــری  ــث دیگ ــن بح ــم، ای ــان میکن ــخنان را بی س
اســت. امــا ایشــان همــه ایــن ســخنان را از افــق 
ــنت  فیلســوفان اســامی، اندیشــه اســامی و س
فلســفه اســامی بیــان می فرماینــد. بنابرایــن 
ــوان یــک شــاگرد هنگامــی کــه ایــن  ــه عن ــا ب م
بــه هیجــان می آییــم  کتــاب را می خوانیــم، 
ــاد  ــن ابع ــتادمان ای ــه اس ــتیم ک ــد هس و عاقمن
بســیار دقیــق و دشــوار مطلــب را در نســبت بــا 
اندیشــه مــدرن و ســنت فلســفه اســامی بیشــتر 
تبییــن کننــد. بــا آرزوی طــول عمــر بــرای اســتاد 

ــکرم ــی. متش دینان
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. ایــن چندمیــن بــاری 
اســت کــه مــن دربــاره دوســتم صحبــت می کنــم، 
امــا هیــچ وقــت ســخنی تکــراری را بیــان نکــردم. 
ــد: »ال  ــفی دارن ــده فلس ــک قاع ــی ی ــتاد دینان اس
ــخنی را  ــر س ــن اگ ــی«. بنابرای ــی التجل ــرار ف تک
تکــرار می کــردم، اشــکال فلســفی داشــت و 
ترجیــح بــا مرجــح الزم می آمــد کــه کــدام 
کتــاب ایشــان را انتخــاب کنــم. از نظــر فلســفی، 
ترجیــح بــا مرجــح بــه توجــه بــا مرجــح 
برگشــت می کنــد. در آن صــورت مشــکل علیــت 

ــت.  ــال اس ــد و مح ــش می آی پی

از دریچــه ای دیگــر  امــروز  مــن می خواهــم 
ســخن بگویــم. دکتــر غامحســین ابراهیمــی 
دینانــی کجــا پــرورش یافتــه اســت؟ کــدام َمنبتــی 

ــل: ــیخ اج ــول ش ــه ق ــت؟ ب ــده اس او را رویان

هرکه نباِت عارضش آب حیات می خورد
 بر شکرش نظرکند هر که نبات می خورد

ــن ســؤال را  ــد ای ــا بای ــن کاره ــوه ای ــار انب در کن
ــرورش  ــدی پ ــدام مه ــن گل در ک ــه ای ــید ک پرس

دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حکمت 
در آثار استاد دینانی
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ــرده  ــد ک ــن درخــت رش ــه و ای یافت
اســت؟ اجــازه دهیــد بــه پنجــاه ســال 

قبــل برگــردم. ایشــان حــدود نیــم قــرن 
ــد.  پیــش یــک طلبــه جــوان بودن

روزگاری من و او ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم
بسته سلسله سلسله مویی بودیم

کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

آن روزهــا حــوزه منــوره علمیــه قــم در 24 
ــا  ــل و صف ــم، تحصی ــهر عل ــران، ش ــخی ته فرس
در کنــار دانــش و دانش آمــوزی بــود. امــروز کــه 
مــن هــاروارد، آکســفورد و اســتنفورد را دیــده ام و 
آنهــا را بــا حــوزه علمیــه قــم آن روزگار مقایســه 
کــرده ام، بــدون هیــچ گونــه اغــراق می گویــم کــه 

بــا هــم قابــل مقایســه نبودنــد. 
ای بلند از وهم و قال و قیل من
خاک بر فرق من و تمثیل من

طــاب قــم از صبــح زود کــه هنــوز آفتــاب نــزده 
بــود، درس خوانــدن و بحــث و گفتگــو را آغــاز 
ــی  ــد و جای ــرما می لرزیدن ــا از س ــد. آنه می کردن
نداشــتند و بــه زور اجــازه می گرفتنــد تــا در 
ــد. روی  ــا درس بخوانن ــور آنج ــجدهای نم مس
کاشــی یــک مســجد کــه بعدهــا مرحــوم عامــه 
ــه  ــک قطع ــی داد، ی ــا درس م ــی در آنج طباطبای
ــی  ــم اعوان ــن از خان ــود. م شــعر نوشــته شــده ب
ــر  ــای دکت ــای آق ــاالی کتاب ه ــم آن را ب می خواه

ــی بنویســند:  دینان
فنظروا بعدنا الی االثار
تلک أثارنا تدل علینا 

ــن  ــه ای ــا ب ــد از م ــدگان! بع ــی ای آین یعن
ــا را  ــا م ــن اثره ــد. ای ــگاه کنی ــار ن آث

ــان  ــام خیاب ــد. در تم ــی می کنن معرف
ــه  ــان دانشــگاه تهــران ب قــم مثــل خیاب
نــدرت بقالــی و خــرازی بــود. از طلــوع 
فجــر کــه حتــی تردیــد داشــتیم آیــا صبــح 
ــه، هیچ کــس  ــا ن ــم ی ــاز بخوانی ــه نم شــده ک
ــد کــه در  ــان نبــود، فقــط طــاب بودن در خیاب
خیابــان مباحثــه و گفتگــو می کردنــد. چنیــن 
ــان آن عاجــز  ــد! مــن از بی فضایــی را تصــور کنی
ــه  ــاء ب ــرب و عش ــاز مغ ــه نم ــی ک ــتم. زمان هس
در  کتابخانه هــا  می شــد،  خوانــده  جماعــت 
مــدارس پــر می شــد و ســکوت مدرســه را 
حجــره  در  طلبه هــا  چــون  می گرفــت.  فــرا 
ــد.  ــه می کردن ــه مطالع ــتند، در کتابخان ــا نداش ج
ــاج  ــای ح ــه آق ــت ک ــروز اس ــل دی ــت مث درس
حســین ابراهیمــی را می دیدیــم کــه بــه کتابخانــه 
مدرســه حجیتــه آمــده اســت، اول شــب نمــاز را 
خوانــده و بــه آنجــا آمــده تــا مطالعــه کنــد. کســی 
ــان و  ــب در خیاب ــاعات ش ــت در س ــق نداش ح
حتــی در حــرم دیــده شــود. فقــط شــب جمعــه 
ــاره  ــد و دوب ــارت مختصــری می کردن عــده ای زی
در  همــه  شــب ها  بقیــه  می رفتنــد.  کار  ســر 
ــران  ِ ــک ق ــم ی ــد. ق ــغول کار بودن ــه مش کتابخان
هــم ســهمی از دولــت نداشــت. حتــی موقوفــات 
حوزه هــای علمیــه بــه قــم داده نمی شــد. از 

ــد. ــم داده نمی ش ــه ق ــزی ب ــتانه چی آس
ــوم  ــان دادم، از مرح ــن امتح ــه م ــار ک ــن ب  اولی
ــهریه  ــان ش ــک توم ــردی 15 ت ــت اهلل بروج آی
گرفتــم. بــه مــن گفتنــد: »چــون زن نداری شــهریه 
ــی  ــته باش ــر زن داش ــا اگ ــت، ام ــان اس 15 توم
30 تومــان می شــود«. ایــن خاطــرات مربــوط 
ــم و  ــر می رفتی ــی باالت ــود. وقت ــال 1338ب ــه س ب
ــدار  ــن مق ــم، ای ــب می خواندی ــائل و مکاس رس
ــارج،  ــرای درس خ ــید و ب ــان می رس ــه 25 توم ب
ــه  ــا طلب ــود ام ــم ب ــوق ک ــان می شــد. حق 45 توم
آزاد بــود، قناعــت و مناعــت داشــت. طلبــه ســر 
بــه فلــک فــرو نمــی داد. متملــق و چاپلــوس 
ــود  ــود؛ بلکــه آنچــه را کــه در نظــرش ب نب
ــن  ــه ای ــت و می نوشــت. حــوزه ب می گف

ــود.  صــورت ب
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ــود،  ــه ب ــنبه و جمع ــای پنج ش ــی در روزه تعطیل
امــا بیشــتر مباحثــاِت بیــرون از درس هــا در همــان 
ــرض  ــًا ف ــه انجــام می شــد. مث ــنبه و جمع پنج ش
کنیــد اگــر طــاب فلســفه یــا فقــه می خواندنــد، 
ــای  ــعر در روزه ــات و ش ــخ، ادبی ــیر، تاری تفس
پنج شــنبه و جمعــه انجــام می شــد. امــا بعضی هــا 
ایــن ذوق را نداشــتند و مثــًا اهــل ادبیــات 
نبودنــد. یــک طلبــه در واقــع یــک مجموعــه بــود. 
یــک طلبــه خــوب ادیــب عــرب و ادیــب فارســی 
ــه دان،  ــفه دان، کام دان، فق ــق دان، فلس ــود، منط ب
اصــول دان، تاریــخ دان و تفســیردان بــود. بــه ایــن 
رشــته ها علــوم اســامی می گفتیــم. طــاب، 
ــد کــه هــم  ــراد جامع المعقــول و المنقــول بودن اف
فقــه خوانــده بودنــد، هــم اصــول و هــم فلســفه. 
ــای  ــن کتاب ه ــی از بهتری ــن، یک ــده م ــه عقی ب
ــط اســت  ــاب وجــود راب ــی کت ــر دینان ــای دکت آق
ــن  ــه ام. م ــه خودشــان گفت ــار ب ــد ب ــن را چن و ای
ــان  ــار ایش ــر آث ــا دیگ ــاب را ب ــم آن کت نمی توان
مقایســه کنــم. تمــام معقــول اســامی در آن 

ــوب  ــاب را خ ــی آن کت ــر کس ــت. اگ ــاب اس کت
ــد. در  ــد فهمی ــامی را خواه ــفه اس ــد، فلس بفهم
آخــر همــان کتــاب ببینیــد کــه یــک طلبه و اســتاد 
فلســفه چگونــه از اصــول و مبحث الفــاظ صحبت 
ــث  ــه مبح ــد ک ــده ای می گفتن ــی ع ــد. زمان می کن
الفــاظ، زائــد هســتند و آن را نمی فهمیدنــد. طلبــه 
ــتمندی  ــر و مس ــا فق ــود. ب ــه ب ــن گون ــع، ای جام
زندگــی می کــرد، امــا تمــام وجــودش اســتقال، 
ــه  ــم ب ــود. حــوزه ق ــدون آویختگــی ب آزادی و ب

ــود. ــن صــورت ب ای
یکــی از درس هــای خیلــی شــلوغ حــوزه علمیــه 
ــری  ــوم منتظ ــی مرح ــت اهلل العظم ــم، درس آی ق
در مســجد امــام بــود. وقتــی درس ایشــان تمــام 
ــل تجمــع  ــه دلی ــان آســتانه ب می شــد، تمــام خیاب
ــد.  ــفید می ش ــفید، س ــای س ــا عمامه ه ــاب ب ط
ــت  ــه آن صحب ــع ب ــن راج ــه م ــی ک ــن مقطع ای
ــه  ــیعه ب ــت ش ــه مرجعی ــود ک ــی ب ــم، زمان می کن
ــت  ــام آی ــه ن ــی ب ــخصیت نوران ــک ش ــت ی دس
ــان  ــده در آن زم ــود. بن اهلل العظمــی بروجــردی ب
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ــت اهلل بروجــردی  تماشــاچی درس آی
ــودم.  ب

تنگ چشمان نظر به میوه کنند
ما تماشا کنان بوستانیم

درس در صحــن بــرای مــا تماشــا 
داشــت. مــن در ســال 1336 تــازه 
طلبــه شــده بــودم. آن موقــع جــز درس 
ــود.  ــز دیگــری نب و احســاس فقــر چی
ــزد ســیدی  ــه ن ــن در مدرســه حجتی م
ــا ســید اســداهلل خراســانی،  ــام آق ــه ن ب
حاشــیه مــا عبــداهلل می خوانــدم. خــدا 

ایشــان را قریــن رحمــت کنــد. حجــره آقــای دکتر 
دینانــی در آن ســمت و در بــاال بود و حجره ســید 
ــم و  ــا درس می خواندی ــود. م ــر ب ــرف دیگ در ط
هنگامــی کــه ظهــر می شــد می دیدیــم آقــای 
حــاج حســین ابراهیمــی از درس آقــای طباطبایــی 
ــه  ــرد. در کوچ ــذا بخ ــده غ ــده و آم ــارج ش خ
مســجد حجیتــه یــک بقالــی بــود. ایشــان کاســه 
کوچکــی ماســت و کمــی نــان می خــورد. آن 
ــود. صــدای  ــه ایــن صــورت ب روزهــا زندگــی ب
بحــث از حجره هــا و مســجد بلنــد بــود. مدرســه 
غیــر از درس و بحــث مفهــوم دیگــری نداشــت. 
نکتــه ای را می گویــم و عرضــم را تمــام می کنــم. 
مــن چنیــن عقیــده ای نــدارم کــه گیــس علــم بــه 
ــر  ــر از راه فق ــر گــره خــورده اســت و آدم غی فق
ــت  ــب هس ــک مطل ــی ی ــود. ول ــواد نمی ش باس
ــا  ــر ب ــا فق ــی ب ــر کس ــه  اگ ــت ک ــن اس و آن ای
ــا پروپاگانــدا و تبلیــغ  ســواد شــود، خــودش را ب
ــودش  ــت. خ ــرده اس ــی نک ــوادی معرف ــه باس ب
ــان  ــدا اموات ت ــد. خ ــان ده ــودش را نش ــد خ بای
را رحمــت کنــد. پــدر مــن کــه اســتاد ایشــان بــود 
ــد مقــام ثبــوت را درســت  ــه مــن می گفــت بای ب
ــود.  ــت می ش ــودش درس ــات خ ــام اثب ــم، مق کنی
ــور می دهیــد.  ــان  ن ــا ســواد باشــید، خودت اگــر ب
ــد  ــول می توانی ــا پ ــید، ب ــد باش ــر ثروتمن ــا اگ ام
ــازی و  ــه ب ــا تبلیغــات، حق ــه نوعــی ب خــود را ب

پروپاگانــدا بــه باســوادی معــروف کنیــد. 
مــن می گویــم اگــر کســی ثروتمنــد 
شــود.  ســواد  بــا  می توانــد  باشــد، 
ــی از  ــه خیل ــت ک ــن اس ــه ای ــا نکت ام
بــا خرج هــا و  را،  بی ســوادها خــود 
ــد.  ــوه داده ان ــواد جل ــا س ــی، ب هزینه های
افــراد زیــادی در عمــر مــا مشــهور 
ــره روزی  ــا باألخ ــدند. ام ــم ش ــه عل ب
ــه  ــود ک ــدا می ش ــوادی پی ــخص باس ش
یقــه آنهــا را بگیــرد و حقیقــت را معلــوم 
کنــد. بایــد کاری کــرد کــه افــراد واقعــًا 
ــه دانــش عاقمنــد شــوند و دانشــمند  ب

شــوند. 
ــامی  ــفه اس ــی فلس ــر دینان ــای دکت آق
ــدن دو  ــامی خوان ــفه اس ــا فلس ــد. ام خوانده ان
گونــه اســت. یــک روش ایــن اســت که شــخص، 
هــر آنچــه را کــه فــرا گرفتــه، تدریــس کنــد. »ان 
الوجــود عندنــا اصیــل/ دلیــل مــن خالفنــا علیــل«. 
ــد  ــان می کردن ــه گم ــد ک ــادی بوده ان ــای زی آدم ه
فلســفه بلدنــد، امــا چــون آن را نفهمیــده بودنــد، 
ــای  ــه آق ــی ک ــد. مطالب ــد نبودن ــز بل ــچ چی هی
ــت.  ــن اس ــاهد م ــد، ش ــب زاده گفتن ــر طال دکت
اصــول  خیلی هــا  می گفتنــد  پــدرم  مرحــوم 
ــی  ــد؛ یعن ــر نمی کنن ــا آن را تصوی ــد ام می خوانن
ــر  ــد. روش دیگ ــتی نمی کنن ــری درس ــور فک تص
ــه روی  ــن اســت ک ــدن ای فلســفه اســامی خوان
ــگاه  ــه ن ــوالت، ب ــات و معق ــفه و عقانی کل فلس
ثانــوی نــگاه می کننــد. مطالبــی کــه امــروز آقــای 
دکتــر طالــب زاده بیــان کردنــد در هیــچ جــا یافت 
نمی شــوند کــه بگوییــم ایشــان آنهــا را از جایــی 
ــان  ــود ایش ــر خ ــب، فک ــن مطال ــته اند. ای برداش
ــفه  ــول و فلس ــه از معق ــت ک ــی اس روی پایه های
ــی  ــی و بازخوان ــگاه بازبین ــه و ن ــامی گرفت اس
بــه آنهــا داشــته اســت. در بیشــتر علــوم انســانی 
می تــوان ایــن کار را انجــام داد. آقــای دکتــر 
ــه  ــتند ک ــوردار هس ــت برخ ــن نعم ــی از ای دینان
ــت.  ــردازی داده اس ــان نظریه پ ــه ایش ــد ب خداون
ایشــان در فلســفه اســامی نظریــه پــردازی کــرده 
ــه دارد.  ــما را نگ ــم ش ــدا می خواه ــت. از خ اس
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 به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

بســی مایــه خرســندی اســت کــه در جمــع 
روشــنایی بخــش خردمنــدان، خرددوســتان و 
خردمندانــه  آثــار  ســتایش  در  خردپژوهشــان 

ــر  ــتاد دکت ــاب اس ــا، جن ــد دوران م بزرگ خردمن
ــای مؤسســه  ــی، اولی ــی دینان ــین ابراهیم غامحس
ــًا  ــران خصوص ــفه ای ــت و فلس ــی حکم پژوهش
ســرکار خانــم دکتــر اعوانــی فرصتــی را در اختیــار 
ــاب از محســوس  ــاب کت ــا در ب ــده گذاشــتند ت بن
ــواران  ــم شــما بزرگ ــول ســخنانی را تقدی ــا معق ت

ــم.  کن
در ابتــدا شــاید بــرای شــما جالــب توجــه باشــد 
کــه بنــده از ســال 1375، توفیــق فراگیــری درس 
فلســفه در تمــام مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی -در 
ــه-  ــن مؤسس ــور در ای ــران و همین ط ــهد، ته مش

دکتر محمد جواد اسماعیلی
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

معرفی و نقد کتاب

از محسوس تا معقول 
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را در محضــر حضــرت اســتاد داشــتم. بــرای 
ــت  ــن فرص ــه در ای ــت ک ــم اس ــیار مغتن ــن بس م
ــای  ــاب آق ــم. جن ــن بکن ــت ایشــان ادای دی خدم
دکتــر طالــب زاده و حضــرت آیــت اهلل آقــای دکتــر 
ــخصیت و  ــورد ش ــی را در م ــاد نکات ــق دام محق
ــی  ــر دینان ــای دکت ــاب آق دیدگاه هــای فکــری جن
ــوص  ــه در خص ــی ک ــی از نکات ــد. برخ فرمودن
فکــر و شــخصیت فکــری ایشــان مطــرح شــد، در 
ایــن کتــاب هــم ظهــور دارد. اگــر ایــن عنــوان را 
ــی  ــاب فلســفه و مخصوصــًا کتاب های ــک کت در ی
ــده اند  ــته ش ــامی نوش ــفه اس ــوزه فلس ــه در ح ک
جســتجو کنیــد، چیــزی نخواهیــد یافــت. از 
ــفه  ــون فلس ــه مت ــی در مجموع ــچ متن ــی، هی طرف
ــوان نیســت. در واقــع  ــن عن ــی از ای اســامی خال
تمــام فلســفه اســامی پیرامــون بحــث محســوس، 
معقــول و چگونگــی گــذار معرفتی از محسوســات 
ــن  ــن حــال در ای ــا ای ــور معقــول اســت؛ ب ــه ام ب
ــته  ــی نوش ــه کتاب ــتقل، ن ــوان مس ــا عن ــث ب مباح
شــده و نــه هیــچ فصلــی خواهیــد یافــت. ظرافتــی 
کــه در کار ایشــان هســت ایــن اســت کــه ایشــان 
ــر طمطــراق  ــای پ ــاظ و عنوان ه ــًا ســراغ الف صرف
ــن  ــت ای ــه در پش ــه ک ــه آنچ ــه ب ــی رود، بلک نم
ــاد  ــان صی ــردازد. ایش ــود دارد می پ ــدگاه وج دی
ــد و آن را  ــایی می کن ــر را شناس ــت؛ فک ــر اس فک

پــرورش می دهــد. 

ــته اســت  ــان نوش ــه ایش ــی ک ــی از کتاب های برخ
ابن ســینا،  مثــل  متفکــر  یــک  خصــوص  در 
ــه  ــت ک ــد اس ــا ابن رش ــی و ی ــن دوان جال الدی
ــتند  ــه هایی هس ــی اندیش ــا بازاندیش ــع آنه در واق
ــرح  ــران مط ــن متفک ــون ای ــار گوناگ ــه در آث ک
ــه  ــاره ب ــی دوب ــول و نگرش ــان تح ــده اند. ایش ش
آن آثــار داشــته و برخــی عبارت هــا را از آن آثــار 
ــرح  ــدی مط ــیاق جدی ــرده و در س ــایی ک شناس
ــن  ــینا، جال الدی ــای ابن س ــت. کتاب ه ــرده اس ک
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــد خیل ــی و ابن رش دوان
ــه  ــیه و تعلیق ــیر، حاش ــرح و تفس ــد و ش گرفته ان
زیــادی راجــع بــه آنهــا نوشــته شــده اســت. امــا 
از  را  عبارت هایــی  یــا  قطعه هــا  دکتــر  آقــای 

ــد و  ــایی می کن ــاتید حکمــت شناس ــن اس ــار ای آث
ــان  ــد. ایش ــرح می کن ــد مط ــیاق جدی ــک س در ی
ــینا در  ــن س ــر اب ــه اگ ــد ک ــر می کنن ــه فک این گون
ــان و اهمیــت  ــا مســئله زب دوران مــا می زیســت ب
ــه در گوشــه و  ــا و مســائلی ک ــظ و معن ــد لف پیون
ــه در  ــائلی ک ــل مس ــوند مث ــرح می ش ــار مط کن
ــی،  ــفه تحلیل ــا در فلس ــت، ی ــان هس ــفه زب فلس
پدیدارشناســی و مســائلی مربــوط بــه هرمنوتیــک 
ــچ  ــرد؟ ایشــان هی ــه برخــورد می ک هســت چگون
وقــت ادعــا نکــرده و در کتاب هایشــان نیــز مطــرح 
ــا  ــک ی ــص هرمونوتی ــن متخص ــه م ــد ک نکرده ان
فلســفه زبــان هســتم. ایشــان پرســش های کلیــدی 
مثــل ویتگنشــتاین،  فیســلوفانی  آثــار  در  کــه 
ــت  ــا دق هایدگــر و هوســلر مطــرح می شــود را ب
مطالعــه می کنــد و نکاتــی را از زبــان کســانی کــه 
ــل  ــتند -مث ــوفان هس ــن فیلس ــگران همی پژوهش
آقــای دکتــر ضیــاء شــهابی کــه در زمینــه فلســفه 
ــیدیان  ــر رش ــای دکت ــا آق ــند، ی ــر می نویس هایدگ
کــه در زمینــه فلســفه هوســلر می نویســند- بیــان 
می کننــد و بــا آنچــه در ســنت مــا مطــرح بــوده در 
پیونــد قــرار می دهنــد. اشــراف و ژرفــای فکــری 
ایشــان در حــوزه فلســفه اســامی اســت، امــا ایــن 
ــه شــرح و  ــًا ب باعــث نمی شــود کــه ایشــان صرف

ــد.  ــار توجــه کنن تفســیر آن آث

عمــده بحــث کتــاب از محســوس تــا معقــول در 
ــد در  ــوان دی ــا می ت ــن اســت. ام ــورد بحــث م م
ــار برخــی از  ــه آث ــم ب ــدی ه خــال مباحــث، نق
بــزرگان عصــر مــا کــه دیدگاه هایــی را در مســائل 
ــن  ــود. م ــد زده می ش ــرده ان ــرح ک ــفی مط فلس
کتــاب از محســوس تــا معقــول را بیشــتر بــا کتاب 
ــد  دیگــر ایشــان، فلســفه و ســاحت ســخن، پیون
می دهــم کــه در ســال 1392 منتشــر شــد. کســانی 
ــد کــه  ــد، می دانن ــاب را مطالعــه کرده ان کــه آن کت
ــاط  ــان و ارتب ــئله زب ــا مس ــی در آنج ــئله اصل مس
ــان لفــظ و  ــا اســت. چــه ارتباطــی می لفــظ و معن
ــل  ــی مث ــای گوناگون ــود دارد؟ دانش ه ــا وج معن
ــور  ــت و همینط ــم باغ ــه، عل ــول فق ــق، اص منط
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مســئله  ایــن  بــه  فلســفه  دانــش 
آقــای  کــه  همانطــور  پرداخته انــد. 

ــد، آقــای  محقــق دامــاد هــم اشــاره کردن
ــه  ــی را مطالع ــای گوناگون ــی دانش ه دینان

کرده انــد و دقــت نظــر داشــته اند. 
ــده اند،  ــرح ش ــا مط ــه در آن دانش ه ــی ک مباحث

ــی  ــول فراخوان ــا معق ــوس ت ــاب از محس در کت
هــم  کنــار  و  اســت  شــده 
در  ایشــان  گرفته انــد.  قــرار 
واقــع نوعــی پیونــد مضمونــی 
و درونــی میــان مباحثــی در 
ــم  ــه و عل ــول فق ــق، اص منط
و  کــرده  برقــرار  باغــت 
کــه  می کننــد  نتیجه گیــری 
در  مســائل  ایــن  مــورد  در 
ــث  ــی بح ــای گوناگون دانش ه
ــن  ــی ای ــا بحــث اصل شــده ام
اســت کــه در فلســفه از آن 

می شــود.  صحبــت 
امــا چــرا مــن ایــن اثــر را 
ــخن  ــاحت س ــفه و س ــا فلس ب
پیونــد می دهــم؟ بــه دلیــل 
اینکــه در آنجــا محــور بنیادین، 
نیســت  کســی  اندیشــه های 
ــه در  ــی ک ــر فاراب ــز ابونص ج

ــس  ــوف مؤس ــه فیلس ــهور ب ــام مش ــفه اس فلس
اســت. مــا می دانیــم کــه ابونصــر فارابــی کتابهــای 
برجســته ای را از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت 
کــه یکــی از آنهــا کتاب الحــروف اســت. همانطور 
کــه از اســم آن پیداســت، ایــن کتــاب بــه کلماتــی 
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــو م ــفه و نح ــه در فلس ک
قــرار می گیــرد اشــاره دارد. یکــی از مباحــث ایــن 
اســت کــه یــک فیلســوف و منطــق دان چطــور بــه 
مســئله وجــود و هســتی دقــت نظــر دارنــد. امــا از 
ســوی دیگــر بــه کتــاب متافیزیــک ارســطو اشــاره 
دارد. مقــاالت کتــاب الحــروف بــه صــورت الــف 
صغــری، الــف کبــری، مقالــه البــاء، مقالــه الجیــم 

و غیــره اســت. بخش بنــدی کتــاب متافیزیــک 
ارســطو  بــه جــای اینکــه بــر اســاس اعــداد 

حــروف  اســاس  بــر  باشــد،  ترتیبــی 
الفبــای زبــان یونانــی بــود. هنگامــی کــه 

مترجمــان آن را از یونانــی بــه عربــی 
ترجمــه کردنــد، همیــن ســبک را حفــظ 

ــد.  کردن
محســن مهــدی، یکــی از محققــان برجســته 
وقتــی  کــه  می کنــد  بحــث  فارابی پــژوه 
ــک  ــا متافیزی ــه ی ــاب مابعدالطبیع ــینا کت ابن س
ــت  ــتگی گش ــار سرگش ــد، دچ ــطو را خوان ارس

و موضــوع کتــاب را نمی فهمیــد. امــا وقتــی 
ــه  ــد ک ــه ش ــد، متوج ــروف را خوان ــاب الح کت
ــه  ــد از چ ــرح می کن ــطو مط ــه ارس ــی ک ماجرای
قــرار اســت. ایــن کتــاب مفصــل اســت و بعضــی 
از همــکاران در ایــن مؤسســه مشــغول مطالعــه و 
ــع ارزش  ــتند. در واق ــاب هس ــن کت ــق همی تحقی
فکــری فارابــی در ایــن کتــاب اســت. شــاید 
بتــوان گفــت کتــاب متافیزیــک فارابــی ایــن 
کتــاب اســت. بنابرایــن می بینیــم کــه آقــای دکتــر 
دینانــی توجــه ویــژه ای بــه فارابــی دارنــد. جالــب 
ــا  ــر ب ــای دکت ــه ای کــه آق ــن مقال اســت کــه اولی
عنــوان نیایــش فیلســوف نوشــت و عنــوان آن 
در ســال 1353 اصــاح شــد، دربــاره نیایــش 
ــه  ــی خطــاب ب ــه فاراب ــی اســت ک و دعای
ــس از  ــد. پ ــرح می کن ــی مط ــق تعال ح
ــی  ــای ایشــان نوع نخســتین نگارش ه
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ــی  ــه فاراب ــری ب ــتگی فک دلبس
دیــده می شــود و بعــداً مســئله 

رهگــذری  ایشــان  بــرای  زبــان 
ــی  ــه اندیشــه های فاراب ــه ب می شــود ک

ــد.  ــه کنن توج
ــروف،  ــاب الح ــه کت ــط ب ــه فق ــی ن فاراب

ــم  ــطو ه ــارة ارس ــاب العب ــرح کت ــه ش ــه ب بلک
ــم  ــی ه ــبتًا مفصل ــرح نس ــه ش ــت ک ــه اس پرداخت
ــطو  ــر ارس ــار دیگ ــی از آث ــی بعض ــت. فاراب هس
ــا نیســت.  ــار م ــه در اختی ــرده ک ــرح ک ــم ش را ه
ــی از  ــه فقــط بخش های ــل شــرح معقــوالت، ک مث
ــی  ــای منطق ــه نگارش ه ــت. البت ــود اس آن موج
ــوم  ــط مرح ــل توس ــور مفص ــه ط ــم ب ــی ه فاراب
ــن  ــه ای ــر ب ــای دکت ــد و آق ــژوه منتشــر ش دانش پ
ــا  ــد، ام ــی هــم توجــه دارن ــار فاراب ــا و آث کتاب ه
ــد.  ــن مســائل را مطــرح می کنن ــال 1392 ای در س
ــا وجــود گذشــت دو ســال،  ــه نظــر می رســد ب ب
ــند  ــی خرس ــار فاراب ــل در آث ــوز از تأم ایشــان هن
ــوس  ــاب از محس ــل کت ــن دلی ــه همی ــد و ب نبودن
ــوم،  ــاء العل ــاب احص ــتند. کت ــول را نوش ــا معق ت
کتــاب الحــروف، و شــرح کتــاب العبــارة و یــک 
ــا  ــطو، در اینج ــفه ارس ــم،  فلس ــیار مه ــاب بس کت
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در واقــع ایــن 
کتــاب آقــای دکتــر بــدون اینکــه نــام فارابــی بــر 
ــه های  ــل اندیش ــون تحلی ــود، پیرام ــاق ش آن اط
ــت  ــا دق ــا ب ــت. عبارت ه ــران اس ــی و دیگ فاراب
ــان  ــوند و ایش ــه می ش ــل و ترجم ــاال نق ــیار ب بس
ــود  ــتنباط می ش ــارات اس ــه از آن عب ــه را ک آنچ
ــه  ــه یکــی دو نمون ــن در ادام ــد. م مطــرح می کنن

ــرد. ــم ک ــرض خواه را ع

وقتــی فهرســت کتــاب فلســفه و ســاحت ســخن 
ــنجید،  ــول بس ــا معق ــاب از محســوس ت ــا کت را ب

می بینیــد یکــی دو تــا از فصل هــا عنــوان 
مشــترک دارنــد. امــا بعــد از مطالعــه کتــاب 

می بینیــد کــه اساســًا مطلــب و نحــوه 
اســت.  متفــاوت  خــروج  و  ورود 

ــت  ــه ای اس ــد آن نکت ــر تأیی ــن ام ای
ــی  ــار فاراب ــه آث ــه ایشــان مطالع ک

و  بودنــد  نکــرده  متوقــف  را 
ــت  ــی هس ــوز نکات ــد هن می دیدن
ــان در  ــود. ایش ــرح ش ــد مط ــه بای ک
ــد و  ــکات پرداختن ــه آن ن ــاب ب ــن کت ای
بــه شــرح و تفســیر این فیلســوف بــزرگ و 
اندیشــمند برجســته جهــان اســام، کــه هنــوز 
ــد.  ــه کردن ــت توج ــناخته اس ــان ناش ــم قدرش ه
ــم.  ــینا داری ــام ابن س ــه ن ــری ب ــر دیگ ــا گوه م
درخشــش و شــعاع فکــری ابن ســینا باعــث شــده 
کــه بــه آثــار فارابــی کمتــر توجــه شــود. در کتــاب 
ــای فیلســوفان  ــول دیدگاه ه ــا معق از محســوس ت
ابن ســینا،  مثــل  دیگــر  برجســته  متفکــران  و 
ــود،  ــرح می ش ــم مط ــدرا ه ــهروردی و ماص س
ــار  ــوان آن را در کن ــه بت ــبتی ک ــه در نس ــی ن ول

ــرار داد.  ــی ق فاراب
امــا در اینجــا بایــد بــه دو نکتــه  اشــاره کنــم. یکــی 
در خصــوص شــناخت انســان و شــناخت جهــان 
ــروزه  ــی ام ــی و انسان شناس ــت. شناخت شناس اس
ــفه  ــیر فلس ــتقل در س ــای مس ــوان دانش ه ــه عن ب
ــه  ــز ب ــر نی ــای دیگ ــد و در دانش ه ــرار می گیرن ق
آنهــا پرداختــه می شــود. امــا یکــی از دغدغه هــای 
جــدی آقــای دکتــر، همیــن مســئله انسان شناســی 
ــه  ــه مثاب ــه ب ــدی ک ــان از بُع ــه انس ــت. البت اس
ــی هــم هســتی  هســتی دارای آگاهــی اســت؛ یعن
ــد  ــه بهره من ــت ک ــم انســان از آن جه انســان و ه
ــری از ایشــان هســت  ــر اث از آگاهــی اســت. کمت
ــه  ــرار نگرفت ــورد توجــه ق ــن دو، م ــه در آن، ای ک
باشــند. در کتــاب فلســفه ارســطو، فارابــی در 
مــورد مســئله شــناخت انســان می گویــد: »انســان 
ــا  ــت، ت ــان هس ــی از جه ــه بخش ــت ک از آن جه
ــی  ــناخت دقیق ــوان ش ــد نمی ت ــان را نشناس جه
ــن مســئله را  ــر ای ــای دکت ــه داد«. آق از انســان ارائ
بــا دور هرمنوتیکــی، یعنــی شــناخت جــزء و کل، 
پیونــد داده انــد. آیــا جــزء در شــناخت تقــدم دارد 
ــام  ــد تم ــناخت کل بای ــرای ش ــا ب ــا م ــا کل؟ آی ی
ــت  ــأله ای اس ــن مس ــیم؟ ای ــزاء را بشناس اج
ــد و چــه  ــه آن توجــه کرده ان کــه ایشــان ب
ــم در  ــمندان ه ــیاری از اندیش ــا بس بس
ــه  ــورد توج ــی را م ــی نکات ــار فاراب آث
ــا  ــان ب ــی ایش ــند. ول ــرار داده باش ق
رهیافــت، ذهــن و دغدغه هایــی 
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کــه دارنــد بــه ســراغ عبارت هــا می رونــد و آنهــا 
را بازخوانــی می کننــد. 

ــه دوم در خصــوص بحــث موجهــات اســت  نکت
ــر  ــای دکت ــت. آق ــی اس ــورد توجه ــث م ــه بح ک
موحــد دربــاره مســئله موجهــات کتــاب مفصلــی 
ــددی  ــای متع ــد، کتاب ه ــه بع نوشــته اند و از آن ب
ــه  ــه ای ک ــده اســت. نکت ــته ش ــاره نوش ــن ب در ای
ــد  ــاره می کنن ــه آن اش ــا ب ــر در اینج ــای دکت آق
ــه ای  ــرورت بطاط ــگام ض ــه پیش ــت ک ــن اس ای
ــه یــک جهــت  ــا را ب کــه ســهروردی تمــام قضای
ــاع و  ــی امتن ــت. فاراب ــی اس ــد، فاراب برمی گردان
ــد و  ــرار می ده ــرورت ق ــل ض ــوب را در ذی وج
می گویــد مــا دو جهــت داریــم: جهــت ضــرورت 
و جهــت امــکان. ایشــان ایــن عبارت هــا را از آثــار 
ــر  ــی پیش ت ــی کم ــد و حت ــان داده ان ــی نش فاراب
ابن ســینا  می دهنــد  نشــان  و  می رونــد  هــم 
در کتابــی –منســوب بــه ابن ســینا- بــه نــام 
ــه، همــه جهــات  ــا الحکمــه العروضی المجمــوع ی
را بــه یــک جهــت برمی گردانــد و می گویــد 
وجــوب، امتنــاع و ضــرورت هــم جهت انــد. 
ــراً  ــه اخی ــه العروضی ــا الحکم ــوع ی ــاب المجم کت
ــا کتــاب النجــات خیلــی پیونــد  منتشــر شــده و ب
دارد. چــون بعضــی از مصححــان ایــن آثــار 
ــه ابن ســینا  نوشــته اند کــه ایــن کتــاب منســوب ب
اســت، آقــای دکتــر هــم دقیقــًا همــان عبــارت را 
ــار خــود  ــًا ســهروردی هــم در آث نوشــته اند. قطع
ــه و  ــعاع اندیش ــاب ش ــی دارد. در کت نوآوری های
شــهود ســهروردی بــه ایــن مطالــب اشــاره شــده 
ــم  ــدم ه ــل تق ــال فض ــر ح ــه ه ــی ب ــت، ول اس
ــه  ــت ک ــی اس ــن فاراب ــرد. ای ــوش ک ــد فرام نبای
گام هایــی را پیــش بــرد. آقــای دکتــر بــه تفصیــل 
ــه  ــی ک ــینا و نوآوری های ــای ابن س ــورد کاره در م

ــت.  ــه اس ــرده پرداخت ــرح ک ــهروردی مط س
عالمــان تجربــی هــم در شــناخت عناصــر و 
ــاش  ــی ت ــت خیل ــت هس ــه در طبیع ــوادی ک م
ــان  ــه برخــی از محقق ــا از آن جهــت ک ــد. ام دارن
ــواد  ــی م ــه حس ــه جنب ــط ب ــه فق ــل تجرب ــا اه ی
ــد،  ــه می کنن ــت توج ــود در طبیع ــر موج وعناص
ایــن جنبــه از نظــر آقــای دکتــر مضمــوم اســت و 
ــل  ــف قائ ــی تان توق ــن کار پژوهش ــد بی می گوین
ــان  ــد. ایش ــر ببری ــان را فرات ــوید و پژوهش ت نش

ــدان  ــه هنرمن ــاب ب ــن کت در جاهــای گوناگــون ای
توجــه دارنــد. در هنــر، نوعــی تعالــی و فــراَروی 
ســخن  نکتــه،  ایــن  هســت.  محسوســات  از 
ارســطو را بــه یــاد مــا مــی آورد کــه در فــن شــعر 
ــا  ــد ت ــفه نزدیکترن ــه فلس ــاعران ب ــد ش می گوی
ــگار آن روزگار  ــا تاریخ ن ــه بس ــگاران. چ تاریخ ن
ــتند  ــه هس ــد. البت ــی بودن ــان تجرب ــره عالم در زم
ــد.  ــر می رون ــه فرات ــه از تجرب ــی ک ــان تجرب عالم
خطــاب آقــای دکتــر دینانــی آن کســانی اســت کــه 
ــورت  ــر ص ــف بماننــد. در ه ــد متوق می خواهن

شــأن هنرمنــدان و هنــر در ایــن کتــاب از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. بحث هــای زیــادی در 
ایــن کتــاب هســت امــا مــن فقــط طــرح مســئله 
انجــام دادم تــا عاقــه بیشــتری در میــان دوســتان 
ایجــاد شــود کــه ایــن کتــاب را مطالعــه کننــد و از 
آن بهره منــد شــوند. بــا آرزوی طــول عمــر بــرای 
آقــای دکتــر کــه نــگارش برایشــان مثــل فریضــه 

ــد و ســیر و ســلوک اســت.   میمان
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ــر  ــن دکت ــن و جــز م ــاب م ــن کت ــام خــدا. م ــه ن ب
ــل  ــردم. دلی ــاب ک ــی انتخ ــرای بررس ــی را ب دینان
ایــن انتخــاب آن اســت کــه بحــث »مــن« در فلســفه 
ــول  ــا در ط ــت و م ــدی اس ــث ج ــک بح ــرب ی غ
رویکردهــای  و  نگاه هــا  شــاهد  فلســفه  تاریــخ 
مختلفــی نســبت بــه »مــن« هســتیم. بــه همیــن دلیــل 
خــودم هــم کنجــکاو بــودم کــه بدانــم آقــای دکتــر 
ــه  ــی از منظــر یــک اندیشــمند مســلمان چگون دینان
ــانس  ــن از دوره لیس ــد. م ــئله پرداختن ــن مس ــه ای ب
دانشــجوی ایشــان بــودم. همیشــه نــزد ایشــان تلمــذ 

کــرده ام و بعــد از اتمــام دوره تحصیــل هم جلســات 
خصوصــی بــا آقــای دکتــر دینانــی داشــتم. مــا یــک 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــتیم و ب ــی داش ــه مطالعات حلق
ــتم.  ــک هس ــی نزدی ــتاد خیل ــکار اس ــه ها و اف اندیش
ــال تخصصــی در فلســفه اســامی  ــن ح ــا در عی ام
ــه  ــت؛ ب ــرب اس ــفه غ ــده فلس ــص بن ــدارم. تخص ن
خصــوص در چنــد ســال اخیــر، بــه طــور مشــخص 
ــر فلســفه هنــر متمرکــز هســتم، تدریــس می کنــم  ب
و مطلــب می نویســم. بنابرایــن مــن از منظــر فلســفه 
ــه از  ــم؛ بلک ــگاه نمی کن ــاب ن ــن کت ــه ای ــامی ب اس



256

منظــر فلســفه غــرب و اندیشــمندان غــرب بــه 
ــرا  ــه ف ــش هایی را ک ــم و پرس ــگاه می کن ــاب ن کت
ــر  ــن منظ ــم از همی ــرار می ده ــر ق ــای دکت روی آق
خواهــد بــود. ابتــدا در مــورد ســابقه و پیشــینه »مــن« 
ــه  ــی بحــث خواهــم کــرد ســپس ب در اندیشــه غرب
کتابــی کــه آقــای دکتــر دینانــی در مــورد مــن و جــز 

مــن نوشــته اند می پــردازم. 

بحــث »مــن« به طــور جــدی و بــه عنــوان موضوعی 
کــه در رأس مســائل فلســفی اســت، از زمــان دکارت 
ــه  ــان ب ــم در کتاب ش ــر ه ــای دکت ــد. آق ــروع ش ش
ــم؛  ــن می اندیش ــد: »م ــاره کرده ان ــوع اش ــن موض ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــن« ب ــا »م ــتم«. در اینج ــس هس پ
ــه  ــه همیش ــود ک ــرح می ش ــر spiritual مط جوه
ــی آن  ــت اصل ــی صف ــت. یعن ــه اس ــراه اندیش هم
ــری  ــن«، جوه ــن »م ــر، اندیشــه اســت. بنابرای جوه
روحانــی، مجــرد، بســیط و همــراه بــا صفت اندیشــه 
می شــود. همــان طــور کــه هایدگــر می گویــد 
خــودِ »جوهــر بــودن« بــرای دکارت یــک امــر 
ــم  ــد نمی توان ــرا او می گوی ــت. زی ــم نیس ــل فه قاب
ــا  ــم، ام ــدا کن ــا هــو جوهــر راه پی ــه م ــه جوهــر ب ب
می توانــم صفــت اصلــی جوهــر را تشــخیص دهــم 
ــرح  ــت. ط ــه نیس ــز اندیش ــزی ج ــت، چی و آن صف
ایــن بحــث و معرفــی »مــن« بــه عنــوان یــک جوهــر 
سوبژکتیویســتی  اندیشــه  زمینه ســاز  روحانــی، 
 empirical ــر از ــت -غی ــد. کان ــرب ش ــان غ جه
ــم  ــث کنی ــورد آن بح ــم در م ــا می توانی ــه م ego ک
ــِن  ــک »م ــرد- ی ــرار می گی ــا ق ــق شــناخت م و متعل
ــرط  ــتعایی« ش ــِن اس ــه آن »م ــتعایی« دارد ک اس
منطقــی وحــدت آگاهــی اســت. کانــت معتقد اســت 
»مــِن اســتعایی« را نــه می تــوان از طریــق اســتدالل 
بــه دســت آورد و نــه می تــوان بــه طریــق شــهودی 
فهمیــد. بنابرایــن در عیــن حــال کــه خــودش شــرط 
شــناخت مــا اســت، از دســترس شــناخت مــا خــارج 
ــی را در  ــه کانت ــن اندیش ــانه های ای ــن نش ــت. م اس

ــم داد. ــردم و نشــان خواه ــاب مشــخص ک کت
ــه  ــات ب ــی جه ــه از خیل ــن، فیلســوفی ک ــد م از دی

ــا  ــته ی ــت فیش ــک اس ــی نزدی ــتاد دینان ــه اس اندیش
ــاس  ــه اس ــت ک ــد اس ــته معتق ــت. فیش ــه اس فیخت
تفکــر و اســاس هســتی، یــک مــِن نــاب یــا مطلــق 
ــای  ــه »مــِن مطلــق« زیربن اســت. بحــث او راجــع ب
ــون  ــت. چ ــک اس ــی و متافیزی ــی آگاه پدیدارشناس
ــتر در  ــت و بیش ــی اس ــده پدیدارشناس ــص بن تخص
ــان داد  ــوان نش ــتم، می ت ــز هس ــوزه متمرک ــن ح ای
کــه فیختــه پدیدارشناســی می کنــد و در عیــن 
ــک تأســیس  ــن«، متافیزی ــا طــرح بحــث »م حــال ب
می کنــد. در درون »مــِن مطلــق«، یــک »مــن« دیگــر 
ــن اســت و یــک »جــز مــن«، کــه  هســت کــه متعی
بــا هــم درگیــر هســتند. فیشــته می خواهــد اختــاف 
و شــکافی کــه بیــن نومــن و فنومــن کانتــی بــود را 
حــل کنــد. زیــرا او می گویــد وحدتــی وجــود دارد، 
وحــدت همــان »مــن مطلــق« اســت، حــاال در درون 
ایــن »مــن مطلــق«، از »مــن« و »جــز مــن« صحبــت 
ــا  ــد ی ــن« خــود را وضــع می کن ــی »م ــم. وقت می کنی
ــد  ــود و بع ــع می ش ــن« وض ــز م ــد، »ج ــرا می نه ف
دائــم بــا هــم در حــال درگیــری هســتند. بــرای مثال، 
ــد  ــد طبیعــت می شــود و بع ــدا می کن ــه پی ــی ک تعین
طبیعــت در مقابــل »مــن« قــرار می گیــرد. ولــی دقــت 
داریــد کــه هــم »جــز مــن« و هــم »مــن« هــر دو در 
دروِن مطلــق هســتند. بنابرایــن در مجمــوع، وحدتــی 
را در ایــن بحــث شــاهد هســتیم. چــون منظر فیشــته 
یــک منظــر اخاقــی اســت، معتقــد اســت ویژگــی 
ــودن و آزادی  ــار ب ــا مخت ــت. اراده ب ــن« اراده اس »م
مرتبــط اســت و ســپس بحــث تکلیــف و فضیلــت 
ــد  ــه معتق ــم اینکــه فیخت ــد. علی رغ را مطــرح می کن
ــم  ــد از سوبژکتیویس ــه ای می توان ــه گون ــه ب ــود ک ب
ــم  ــم نشــان دهی ــا می توانی ــًا م خــاص شــود، نهایت
کــه او هــم در دام سوبژکتیویســم و هــم سولیپسیســم 

-یعنــی خــود تنهــا انــگاری- اســیر اســت. 
هوســرل، فیلســوف دیگــری اســت کــه بحــث 
ــر  ــن فک ــد. م ــرح می کن ــن« را مط ــن« و »جــز م »م
می کنــم او بــه عنــوان مؤســس پدیدارشناســی، 
ــه در حــوزه  ــن کســانی اســت ک یکــی از جدی تری
ــرده  ــل ک ــن« را تحلی ــن« وارد شــده و بحــث »م »م
اســت. هوســرل انــواع نگاه هــا بــه »مــن« در تاریــخ 
ــگاه  ــک ن ــه ی ــی ک ــگاه دکارت ــرب -از ن ــفه غ فلس
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راسیونالیســتی اســت تــا نــگاه هیــوم کــه یــک نــگاه 
تجربــی اســت- را مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
 ،a bundle of perceptions را  مــن  هیــوم 
ــه  ــد ب ــد و معتق ــته ای از ادراکات می دان ــی بس یعن
جوهریــت »مــن« نیســت. هیــوم معتقــد اســت »من«، 
بســته ای یــا دســته ای از ادراکات هســتند کــه پشــت 
ــد. او  ــد و می رون ــرعت می آین ــا س ــم و ب ــر ه س
ــداد  ــز تع ــد ج ــین ها می گوی ــه متافیزیس ــز ب ــا طن ب
ــه  ــی ب ــردم وقت ــه م ــین ها، بقی ــی از متافیزیس اندک
ــل  ــی مث ــز ادراکات ــد ج ــگاه می کنن ــود ن درون خ
ســرما، گرمــا، خشــم و نفــرت کــه پشــت ســر هــم 
ــب  ــوم تعج ــد. هی ــری نمی بینن ــز دیگ ــد، چی می آین
ــر  ــن« و جوه ــام »م ــه ن ــی ب ــه چیزهای ــد ک می کن
ــم  ــا را نمی بینی ــا آنه ــه م ــد ک ــا آمده ان ــن از کج م
ــا  ــم؟ ام ــخن بگویی ــا س ــورد آنه ــم در م و نمی توانی
ــل  ــت را تحلی ــی »مــن اســتعایی« کان هوســرل وقت
می کنــد، نهایتــًا بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه »مــن« 
همــان consciousness یــا آگاهــی اســت. بخاطــر 
اینکــه اگــر »مــن« آگاهــی نبــود، بایــد می توانســتیم 
بــا یــک reduction بــه »مــن« برســیم؛ در صورتــی 
کــه نمی توانیــم ایــن کار را بکنیــم. بنابرایــن همــان 
ــکیل  ــان را تش ــِن انس ــه م ــت ک ــان اس ــی انس آگاه

می دهــد. 
اگزیســتانس  فلســفه های  در  »دیگــری«،  بحــث 
مهــم  فیلســوف  دو  می کنــد.  پیــدا  اهمیــت 
اگزیســتانس هســتند کــه از جهــت نــوع نگاهــی کــه 
ــم  ــل ه ــد در مقاب ــری« دارن ــه »دیگ ــن« و ب ــه »م ب
ــن  ــد. یکــی هایدگــر اســت کــه دازای ــرار می گیرن ق
اســت و دیگــری هم دازایــن اســت. همان طــور کــه 
دازایــن، وجــود در عالــم اســت، وجــود بــا »دیگری« 
ــه  ــع ب ــم راج ــا نمی توانی ــن م ــت. بنابرای ــم هس ه
»دیگــری« بــه عنــوان یــک عنصــر علی حــده و بیرون 
ــم.  ــات کنی ــودش را اثب ــد وج ــم و بع ــت کنی صحب
یــک پرســش اساســی کــه در مــورد هوســرل مطــرح 
ــه اگــر همــه پدیدارشناســی و  ــود ک ــن ب می شــد ای
چگونگــی قــوام یافتــن و معنــا یافتــن جهــان را در 
آگاهــی خاصــه می کنیــم، »دیگــری« کجاســت؟ او 
ســعی کــرد بــا بحــث intersubjectivity کمــی 
ــه ایــن بحــث نزدیــک شــود و وجــود »دیگــری«  ب

ــازی  ــا نی ــت م ــد اس ــر معتق ــد. هایدگ ــات کن را اثب
بــه اثبــات »دیگــری« نداریــم. چــون »دیگــری« جــزء 
مقّومــات و اوصــاف وجــودی دازایــن اســت. اگــر 
ــن«  ــن »م ــتم. بنابرای ــن« نیس ــد، »م ــری« نباش »دیگ
ــبت  ــه در نس ــور ک ــن همانط ــری« و م ــی »دیگ یعن
ــا دیگــری  ــم تعریــف می شــوم، در نســبت ب ــا عال ب

ــوم.  ــف می ش تعری

در مقابــل نــگاه هایدگر، ســارتر اســت کــه از منظری 
دیگــر بــه »دیگــری« نــگاه می کنــد. کار ســارتر 
دقیقــًا پدیدارشناســی اگزیستانسیالیســتی اســت. 
حاصــل ایــن نــگاه در دوره اول -یعنــی دوره ای کــه 
تهــوع و بعــد از آن، هســتی و نیســتی را می نویســد 
ــود و  ــدا نکــرده ب ــش پی ــه مارکــس گرای ــوز ب و هن
نقــد عقــل دیالکتیکــی را ننوشــته بــود- در نمایــش 
مشــهور درِ بســته تصریــح شــده اســت کــه در مــورد 
ــرای ســارتر  »دیگــری« تصریــح می کنــد. دیگــری ب
ــم.  ــری« را بپذیری ــم »دیگ ــا ناچاری ــت. م دوزخ اس
نمی توانیــم  مــا  نباشــد،  »دیگــری«  اگــر  زیــرا 
خودمــان را بشناســیم و ایــن یعنــی مــا نیســتیم. اگــر 
ــا دچــار افســردگی می شــویم.  »دیگــری« نباشــد، م
ایــن نکتــه ای اســت کــه آقــای دکتــر هــم در 
کتاب شــان بــه آن اشــاره می کننــد. امــا مســئله 
مهــم ایــن اســت کــه در عیــن حــال کــه »مــن« نیــاز 
ــده آزادی  ــه »دیگــری« دارم، »دیگــری« محدودکنن ب
ــگاه و شــرمی  ــا ن ــی »دیگــری« ب ــن« اســت. یعن »م
کــه در اثــر آن نــگاه در مــن ایجــاد می شــود، ســبب 
ــن  ــود. بنابرای ــن می ش ــن آزادی م ــؤال رفت ــر س زی
نــگاه ســارتر بــه »دیگــری«، خــاف نــگاه هایدگــر 
ــد در دوره  ــر چن اســت. »دیگــری« دوزخ اســت. ه
دوم کــه ســارتر بــه مارکــس گرایــش پیــدا می کنــد 
و نقــد عقــل دیالکتیکــی را می نویســد، نگاهــش بــه 
ــد: »بچــه ای  ــاوت می شــود و می گوی »دیگــری« متف
ــد؟!« او  ــه می فهم ــوع را چ ــت، ته ــنه اس ــه گرس ک
ــرای  ــد ب ــات چیســت بای ــد در ادبی احســاس می کن
ــب و آزاد  ــای مخاط ــیم و دغدغه ه ــب بنویس مخاط
شــدن مخاطــب از قیــد ظلــم بایــد مــد نظــر باشــد.
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»دیگــری«  مــورد  در  مطالــب، مختصــری  ایــن 
ــی از  ــه یک ــم اینک ــود. علی رغ ــگاه غربــی ب در ن
ــت و  ــت مدرن اس ــوزه پس ــده ح ــای بن تخصص ه
ــری درس می دهــم،  سالهاســت آن را در مقطــع دکت
وارد آن نمی شــوم. آنهــا نگاهــی دیگــر بــه »دیگــری« 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــه آن وقت گی ــه ورود ب ــد ک دارن
همــان طــور کــه می بینیــد، در فلســفه غربــی 

ــز  ــا تمرک ــت، ام ــاوت اس ــا متف نگاه ه
فلســفه معاصــر روی بحــث »دیگــری« 
مســجل اســت. مخصوصــًا در دوره 
اخیــر، بحــث »دیگــری« در بحــث 
گفتگــوی بینافرهنگــی محوریــت پیــدا 
ــر  ــث ب ــود. بح ــم می ش ــد و مه می کن
ســر ایــن اســت کــه »مــن« بــا داشــتن 
ــه و از  ــتقل، چگون ــت مس ــک هوی ی
ــری«  ــا »دیگ ــم ب ــر می توان ــه منظ چ
کــه او هــم هویــت مســتقل دارد وارد 

ــوم؟  ــو ش گفتگ
ــد محــور  ــن چن ــن و جــز م ــاب م کت
مهــم دارد. چــرا بــه جــای ضمیــر مــن 
ــا  از اســم ظاهــر اســتفاده می شــود؛ آی
رابطــه »مــن« و »جــز مــن«، شــبیه بــه 
ــکاف  ــت؛ ش ــراد اس ــه اراده و م رابط
میــان »مــن« و »جــز مــن« و اینکــه مــا 
چگونــه می توانیــم ایــن شــکاف را 
ــا انســان؛  ــن« ب ــاوت »م ــم؛ تف ــر کنی پ
چگونگــی یگانگــی »مــن« و »جــز من« 
ــزاره  ــوم دو گ ــت انســان؛ مفه در ماهی
»مــن هســتم« و »مــن می اندیشــم«؛ 
ــد،  ــه باش ــه اندیش ــش از آنک ــن بی -م
اندیشــیدن اســت. یعنــی توجــه به وجه 
کــردار و کنــش »مــن« مهــم اســت. در 
آراء فیشــته داریــم کــه کنش و کــردار، 
مــِن انســان را تشــکیل می دهنــد- نقــد 

دیــدگاه مادی مســلکان و نســبت میــان معنــی و 
»مــن«. مــن ابتــدا چنــد مطلــب مهــم از این کتــاب را 
ــر  ــه فک ــش هایی را ک ــد پرس ــم و بع ــرض می کن ع
ــم.   ــان می گوی ــوند خدمت ت ــرح ش ــد ط ــم بای می کن
ــدن  ــه ب ــن ن ــد: »م ــاب می گوین ــن کت ــتاد در ای اس

ــدن  ــن« ب ــه »م ــلم اســت ک ــه روح«. مس اســت و ن
ــا  ــه م ــرا ک ــت؟ »زی ــرا روح نیس ــا چ ــت، ام نیس
ــن وقتــی کــه  ــم روح و نفــس مــن«. بنابرای می گویی
ــًا روح  ــن، طبع ــِس م ــن و نف ــم روِح م ــن می گوی م
ــی و  ــن بدیه ــند. »م ــن« باش ــد »م ــس نمی توانن و نف
غیــر قابــل مشــاهده اســت و بنابرایــن واحــد اســت، 
ــن«  ــه«. وجــود »م ــل تجزی ــر قاب ــه اســت و غی یگان
ــه  ــم ب ــن بتوان ــه م ــود ک ــث می ش باع
مــا، شــما و ایشــان تصریــح کنــم. »من، 
ــور  ــی ظه ــت«. یعن ــتی اس ــه هس آین
ــد.  ــاق می افت ــن اتف ــق م ــق از طری مطل
»جــز مــن« چیســت؟ »جــز مــن محــل 
ــی  ــودن اســت«. یعن ــر ب ــت و دگ غیری
انســان  بیگانگــی  خــود  از  نوعــی 
ــا  ــد: »آی ــؤال می کنن ــان س ــت. ایش اس
بیــن جــز مــن و مــن دوگانگــی وجــود 
ــؤال،  ــن س ــه ای ــخ ب دارد؟« و در پاس
آن را در بحــث اتحــاد عالـِـم و معلــوم 
ــود  ــم می ش ــون عال ــد. چ ــل می کنن ح
»مــن«، و معلــوم چیــزی اســت کــه در 
مقابــل »مــن« قــرار دارد و بنابراین »جز 
ــوم  ــم و معل ــن« می شــود. چــون عال م
متحدنــد، از ایــن طریــق می توانیــم 
»مــن« و »جــز مــن« را بــه یــک وحدت 
نســبی برســانیم؛ همانطــور کــه در نگاه 
ــت از  ــرار اس ــه ق ــم ک ــته می بینی فیش
طریــق یــک مــِن مطلــق، »مــن« و »جــز 
مــن« را بــه یــک هماهنگــی و وحــدت 
ــد:  ــه می فرماین برســاند. ایشــان در ادام
ــه  ــت. اندیش ــه اس ــان اندیش ــن هم »م
ــه  ــد ک ــه داری ــیدن«. توج ــه! اندیش ن
اندیشــیدن، کنــش و فعــل اســت. پــس 
»مــن« بــه جــای اینکــه حامــل چیــزی 
ــی اســت  ــد، فعل ــام اندیشــه باش ــه ن ب
کــه انجــام می شــود؛ یعنــی کنــش و کــردار اســت. 
»مــن دروازه ورود بــه عالــم حضــور اســت«. عالــم 
حضــور جــز در »مــن«، در جایــی دیگــر نمی توانــد 
ــه مــِن مطلــق  بــه ظهــور برســد. ایشــان در ادامــه ب
اینجــا ایــن ســؤال پیــش  اشــاره می کننــد. در 
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ــانی  ــِن انس ــق و م ــِن مطل ــبت م ــه نس ــد ک ــی آی م
چیســت؟ مــِن مطلــق بســیط و مجــرد اســت و هیــچ 
ــا انســان چــه  ــد. ام ــه خــود راه نمی ده ــدی را ب قی
ــان  ــان هم ــق دارد؟ انس ــِن مطل ــن م ــا ای ــبتی ب نس
ــدی  ــن می شــود و از هــر قی ــه متعی ــن« اســت ک »م
رهــا می شــود. همــه قیــود و ماهیاتــی کــه تعریــف 

ــتند.  ــن« هس ــز م ــوند، »ج می ش

چنــد ســؤال را طــرح می کنــم. آیــا مــن می توانــد از 
خــود تجربــه ای بــه دســت آورد؟ اســتاد فرموده انــد 

ــا  ــت. ام ــهود هس ــق ش ــکان از طری ــن ام ــه ای ک
ــته  ــد داش ــی می توان ــه ویژگی های ــه چ ــن تجرب ای
ــهودی  ــوع ش ــهود از ن ــن ش ــا ای ــی آی ــد؟ یعن باش
اســت کــه کســانی مثــل فیشــته در درک و دریافــت 
اســت؟  دیگــری  چیــز  یــا  می گوینــد  »مــن« 
ــور  ــه ظه ــث ک ــن از آن حی ــد: »م ــتاد می فرماین اس
ــم  ــس ه ــن و تشــخص دارد. پ ــق اســت، تعی مطل
کلــی اســت و هــم جزئــی«. ایــن نکتــه کــه گفتــه 
ــبت  ــت و نس ــق اس ــور مطل ــن«، ظه ــود »م می ش
ــه آن  ــودن ب ــی ب ــودن و جزئ ــی ب ــت کل دادن صف
ــت  ــن اس ــه متعی ــانی ک ــح دارد. انس ــای توضی ج
ــا مــِن مطلــق کــه  بــه عنــوان »مــن« چــه نســبتی ب

ــه  ــث ک ــان از آن حی ــا انس ــت دارد؟ آی ــیط اس بس
ــِن  ــخص م ــن و تش ــق و تعی ــِن مطل ــل م در مقاب
ــود؟ و  ــاب می ش ــن« حس ــز م ــت، »ج ــق اس مطل
اگــر »جــز مــن« باشــد، آیــا مــا بعضــی از صفاتــی 
کــه در مــورد انســان بــه عنــوان یــک مــن هســت 

را نفــی نمی کنیــم؟
 گفتگویــی میــان هــگل و فیلســوفان اســامی اثــر 
ــی در  ــیار مهم ــدم بس ــب زاده ق ــر طال ــای دکت آق
ــادی در  ــیار زی ــن بس ــود. مضامی ــو ب ــاد گفتگ ایج
کتــاب جنــاب آقــای دکتــر دینانــی وجــود دارد کــه 
می توانــد در گفتگــو بــا ســنت غربــی قــرار گیــرد. 

از نظــر مــن خیلــی خــوب اســت کــه ایــن گفتگــو 
صــورت بگیــرد. مثــًا مرگ آگاهــی، زبــان و نقــش 
ــوان روشــنگاه  ــه عن آن در تجلــی مطلــق، انســان ب
یــا محــل ظهــور وجــود، و نســبت زمــان بــا زبــان 
و »مــن«، و تاریــخ، مضامینــی هســتند کــه در کتــاب 
مــن و جــز مــن وجــود دارنــد و مــا می توانیــم آنهــا 
را از منظــر »مــن« در گفتگــو بــا ســنت غربــی قــرار 
ــم  ــث مه ــن کار از آن حی ــده ای ــر بن ــم. از نظ دهی
اســت کــه از فلســفه اســامی در خیلــی از مضامیــن 
امــروزی و معاصــر، اعــاده حیثیــت می شــود و مــا 
ــامی  ــفه اس ــت فلس ــه معاصری ــق ب ــن طری از ای

ــم.  ــک می کنی کم
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متفکــران طرفــدار »فلســفیدِن میــان فرهنگــی« 
کــه مرکــز آن در کشــور اتریــش و دانشــگاه ویــن 
ــود،  ــت خ ــالگرد فعالی ــتمین س ــرای بیس ــت، ب اس
قصــد کرده انــد مفاهیــم و تأمــات فلســفی در 
ــن« را از  ــا »بین/بینابی ــان« ی ــوم »می ــوص مفه خص
ــد  ــرد آورن ــون گ ــای گوناگ ــنت های فرهنگ ه س
و در قالــب یــک شــماره از نشــریة تخصصــی 
فلســفة میــان  فرهنگــی دانشــگاه ویــن کــه بیســت 
ســال اســت بــا عنــوان Polylog انتشــار می یابــد 
نشــریة  معروف تریــن  و  ســابقه دارترین  از  و 
ــان اســت، و میان فرهنگــی را در  میان فرهنگــی جه

ــفه  ورزی. ــد در فلس ــی جدی ــک جهت یاب ــع ی واق
کنــد.  منتشــر  ویژه نامــه  عنــوان  بــه  می دانــد، 
ــال پاســخی  ــه دنب ــز ب ــن مرک ــوفان عضــو ای فیلس
می گوییــم  وقتــی  ســئواالت اند:  ایــن  بــرای 
»نســبیت  یــا  فرهنگــی«  میــان  »گفت وگــوی 
ــاح  ــان« در اصط ــان از »می ــی« و ...، مرادم فرهنگ
»میان فرهنگــی« چیســت؟ ایــن پرســش کــه در 
ابتــدا بســیار ســاده بــه نظــر می رســد، بــه ســرعت 
بــه پرسشــی دشــوار بــدل می شــود زیــرا مســتقیمًا 
در پیونــد بــا فرهنــگ، بــا نظــر و عمــل، میــاِن بــود 
و نبــود، وجــود و ماهیــت، بــودن و شــدن ارتبــاط 

معرفی و نقد کتاب
فراز و فرود فکر فلسفی

دکتر شهین اعوانی
معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران
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می یابــد. آنهــا بــه دنبــال پاســخ بــرای یافتــن ایــن 
ســئواالت اند:

-تفاوت میان فرهنگی و فرافرهنگی
-آیــا »میــان« جایــی اســت کــه فلســفه ورزی بــر آن 

ــد؟  روی می ده
-این میان کجاست؟ 

مســلمًا اســتاد دینانــی راجــع بــه ایــن مرکــز 
تحقیقاتــی در دانشــگاه ویــن و قصــد آنــان اطــاع 
دقیقــی نــدارد و بــرای او چنــدان هــم مهــم نیســت 
ــئواالتی  ــه س ــه چ ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــا ب ــه آن ه ک
هســتند. ولــی ایــن فیلســوف و متفکــر معاصــر مــا 
در فلســفة اســامی، در مقدمــة کتــاب فــراز و فرود 
ــراز و  ــان« را در ف ــتی »می ــوع چیس ــفی  موض فلس
ــد  ــد و می پرس ــرح می کن ــفی مط ــر فلس ــرود فک ف
»میــان« و »میانــه« چیســت و »فکــر، میــان دارد؟«. او 
در پاســخ بــه ایــن پرسشــی کــه خــوْد طــرح کــرده 

ــد: ــت، می گوی اس
ــه  ــن ک ــم از ای ــت اع ــت. حرک ــت اس ــر حرک فک
جوهــری باشــد یــا عرضــی، همــواره امــری بینابیــن 
ــادق  ــر آن ص ــدن« ب ــوان »ش ــت و عن ــه اس و میان

ــه چــه معناســت؟ ــه ب ــن و میان ــن بینابی اســت. ای

ــت،  ــودن حرک ــن و میانه ب ــوان بینابی ــی از عن  وقت
ــلم  ــز مس ــئله نی ــن مس ــود، ای ــه می ش ــخن گفت س
ــز  ــودن انســان نی ــخ و تاریخ مندب ــه تاری می شــود ک
ــه  ــن ک ــت و او از ای ــه اس ــن و میان ــواره بینابی هم
ــی  ــز آگاه ــرار دارد، نی ــام ق ــاز و انج ــان آغ در می
پیــدا می کنــد. البتــه همــة موجوداتــی کــه در 
ــند،  ــور می رس ــه ظه ــخ ب ــتند و در تاری ــان هس زم
ــی  ــد ول ــام دارن ــاز و انج ــتند و آغ ــان« هس در »می
ــودن و آغــاز  تنهــا انســان اســت کــه از در میــان ب
ــودِن  ــت. آگاه ب ــود، آگاه اس ــتِن خ ــام داش و انج
ــودِن خــود« ســبب می شــود  ــان ب انســان از »در می
کــه گذشــته و آینــده داشــته باشــد.... انســان وقتــی 
بــه گذشــته می اندیشــد، گذشــته را بــه حــال 
مــی آورد و از اندیشــه دربــارة آینــده، امیــد و انتظــار 
ــه  ــف مواج ــای مختل ــا امکان ه ــد و ب ــدا می کن پی

.)9 )ص:  می شــود 

ــکان، ســلب دو  ــه »ام ــن ک ــه حکــم ای ــا ب حــال م
ــه  ــی آنچ ــه معن ــد ب ــار بای ــت« ناچ ــرورت اس ض
دو ضــرورت خوانــده می شــود، آگاه باشــیم و 
بدانیــم کــه بــه ناچــار بایــد درک معنــی وجــوب و 
امتنــاع را بیابیــم و در عیــن حــال بدانیــم کــه تغییــر 
ــن گذشــته چــراغ  ــا همی گذشــته محــال اســت ام
ــق  ــه تحقی ــده ای اســت کــه محــال اســت ب راه آین
ــر »حــال« و  ــا در ه ــع م ــم. در واق ــی ببری ــدان پ ب

ــم. ــته و آینده ای ــان گذش »آن« می
بنابرایــن انســان همــواره در میانه اســت و دو ســوِی 
ابدیــت شــناخته  او، زمانمنــدی و  »میان بــودن« 
ــط  ــت، فق ــودن و ابدی ــان زمانمندب ــوند. می می ش
خصلــِت انســان اســت و هیــچ موجــود دیگــری از 
آن آگاهــی نــدارد. ولــی بــاز ایــن پرســش مطــرح 
می شــود کــه »میــان« در میــاِن پرســش کردن و 

ــی دارد؟  پاســخ دادن، چــه معنای
پــس هــر فــردی از افــراد انســان کــه یــک »مــن« 
ابدیــت،  و  زمانمندبــودن  از  شــناخته می شــود، 
ــا آگاه  ــه از آنه ــن ک ــِم ای ــه حک ــی دارد و ب آگاه
ــرود  ــراز و ف ــت. ف ــه نیس ــا بیگان ــا آن ه ــت، ب اس
در  کــه  اســت  همــان  نفس االمــری  و  واقعــی 
میــان زمانمنــدی و ابدیــت، تحقــق می پذیــرد. 
ــای فکــر انســان  ــرود« از ویژگی ه ــراز و ف ــن »ف ای
اســت. انســان بــه حکــم ایــن کــه پرســش دارد و 
ــردازد، همــواره در  ــه طــرِح پرســش بپ ــد ب می توان
میــان پرســش و پاســخ؛ میــان آغــاز و انجــام اســت 
زیــرا آغــاز، جــز آغــاز هیــچ چیــز دیگــری نیســت 
و در آن چــه جــز آغــاز هیــچ چیــز دیگــری نیســت، 
ــز  ــان نی ــه در پای ــردد. البت ــرح نمی گ ــش مط پرس

ــرد. ــان می پذی ــش پای پرس

فراز و فرود چیست؟
انســان بــه عنــوان »اشــرف مخلوقــات« در احســِن 
ــن  ــن »در احس ــت و ای ــده اس ــده ش ــم آفری تقوی
آفریده شــدِن انســان«- کــه مقــام فــراز اســت- غیــر 
ــة  ــه مرتب ــت ک ــافلین اس ــفل س ــه اس ــیدن ب از رس
ــان  ــه هم ــان ب ــد. انس ــمار می آی ــه ش ــرود او ب ف
ــرود دارد، در اراده  ــراز و ف ــر، ف ــه در فک ــدازه ک ان

ــد. ــدا می کن ــرود پی ــراز و ف ــز ف نی



262

ــرف  ــن »اش ــای ای ــن ویژگی ه ــی از اصلی تری یک
مخلوقــات«، عشــق آگاهانــه اســت. اگــر بــه 
و  باشــیم  داشــته  بــاور  عشــق  شــکوهمندی 
بایــد  نیابیــم،  از عشــق، چیــزی  شــکوهمندتر 
متوجــة ایــن نکتــه باشــیم کــه عشــق بــدون درک، 
فهــم و آگاهــی از شــکوه معشــوق، در حــد غریــزه 
تنــزل می یابــد و از فــراز بــه فــرود می افتــد. 
یکــی از فرودهــای انســان، وقتــی اســت کــه انســان 
اســیر تعصــب شــود و بــه ســوی امــور غیرمنطقــی 
ــود و  ــه جم ــن ب ــی ذه ــد)ص: 15-14(. وقت بگرای
تعصــب گرفتــار شــود، زندانــِی حصارهای ســخت 
و مســتحکم می شــود ولــی ذهنــی کــه از تعصــب 
ــت و  ــت وجوگر اس ــد، جس ــار باش ــود برکن و جم
ــف  ــت وجو متوق ــن جس ــه ای از ای ــچ مرحل در هی
همــة  جســتجوگر،  یــک  منظــر  از  نمی شــود. 
ارزش هــا بــه واســطة عقــل شــناخته می شــود 
و چنیــن شــخصی، خودشــناس اســت و در راه 
ــن راه  ــد. او در ای ــاش می کن ــود، ت ــناخت خ ش

ــت.  آزاد و آزاده اس
فکــر فلســفی فــراز و فــرود دارد. عــاوه بــر 
ــرود،  ــراز و ف ــی از ف ــز در نوع ــر نی ــفه، هن فلس
ــه  ــن ک ــه حکــم ای ــد. انســان ب ــدا می کن ــق پی تحق
ــوع و  ــد اســت، تن ــرودِ خــود، بی مانن ــراز و ف در ف
گوناگونــی را دوســت دارد و از توقــف و جمــود، 
خرســند نیســت. بــه همیــن دلیــل، همــواره از یــک 
ــه  ــه مرتب ــرار دارد ب ــه در آن ق ــی ک ــه و حالت مرتب
ــرود  ــی ف ــا گاه ــی رود و ی ــرا م ــت دیگــر ف و حال
ــز فــراز  ــی نی ــد. در ایــن فــراز و فــرود، معان می آی

ــد. ــدا می کنن ــرود پی و ف

کتــاب فــراز و فــرود فکــر فلســفی، دوازده فصــل 
ــه و مســتقل  ــی جداگان ــر فصل ــه ه دارد ک
ــفة  ــاص در فلس ــوع خ ــه موض ب
ــه  ــردازد. البت ــامی می پ اس
ــاص  ــه خ ــی ک موضوعات
فلســفة اســامی نیســت 
و در فلســفة غــرب هم 
ــًا  ــت. مث ــرح اس مط
فصــل اول »دربــارة 

ذات و صفــت، جوهــر و عــرض« اســت؛ 
و فصــل دوم »بــه موضــوع وجــود و 

ماهیــت، یــا بــود و نبــود« اختصــاص 
یافتــه اســت. بــه قاعــده ای عقلــی، در 

فلســفة اســامی اشــاره شــده کــه می گویــد: 
 و وجــوٌد« یعنی 

ٌ
 ممکــٍن زوٌج ترکیبــیٌّ لــه ماهیة

ُّ
»کل

ــک زوج  ــت، ی ــود اس ــه ممکن الوج ــر آن چ ه
ــکیل  ــت تش ــود و ماهی ــه از وج ــت ک ــی اس ترکیب
ــود و  ــان« وج ــوان از »می ــا می ت ــت. آی ــده اس ش
ماهیــت هــم ســخن گفــت؟ و... فصــل ششــم کــه 
دربــارة »آن و نقطــه، اکنــون و اینجا«ســت و فصــل 
ــت«  ــرا هس ــت؟ چ ــا هس ــت؟ آی ــم »آن چیس هفت
موضوعاتــی نیســت کــه متخــّص فلســفة اســامی 
ــوع  ــی موض ــی وقت ــال دینان ــاب مث ــن ب ــد. م باش
چیســتی ســه کلمــة چیســت، آیــا و چــرا را تحلیــل 
می کنــد و بــه چرایــی و تحلیــل پرســش، حقیقــت 
و چگونگــِی پیدایــش آن می رســد در صــدد پاســخ 
ــاب  ــده را مج ــد خوانن ــت بتوان ــده ای اس قانع کنن
ــه  ــن گون ــرح ای ــة ط ــه خاتم ــن ک ــه ای ــد و ن کن
ــه  ــن رو پاســخ ب ــد. از ای پرســش ها را اعــام نمای
ــد  ــن می یاب ــش را در ای ــِت پرس ــش از حقیق پرس
کــه اگــر انســان بتوانــد بــه جهــل خویــش واقــف 
شــود و بــه درســتی بدانــد کــه آن چنــان کــه بایــد 
ــم و  ــدمِ عل ــه ع ــم ب ــن عل ــد ای ــاید، نمی دان و ش
ــا  ــه او ب ــه ناآگاهــی موجــب می شــود ک آگاهــی ب
ــه  ــد و ب ــای خــود بکاه طــرح پرســش از نادانی ه
گســترش دانایی هــای خویــش دســت یابــد در 
ــدون ایــن کــه از ســقراط  ــی ب این جــا اســتاد دینان
ــفه« را از  ــروع »فلس ــه ش ــان آورد ک ــه می ــی ب نام
ــد  ــرح می کن ــیرة او را مط ــد، س ــرت« می دان »حی
ولــی می گویــد »پرســش و پرســش گری نوعــی از 
حیــرت اســت« و »علــم و آگاهــی مطلــق، حیــرت 
ــدگاه  ــن دی ــون ای ــود را پیرام ــر خ ــت«. و نظ نیس
ــی  ــه ناآگاه ــی ب ــن آگاه ــه ای ــد ک ســقراط می گوی
اســت کــه حیــرت آور اســت. او بــا ایــن تعبیــر از 
ــه پرســش،  ــن نتیجــه می رســد ک ــه ای ــرت« ب »حی
بیــان اســتعداد و آمادگــِی میــزان قبــول، بــرای بــه 
ــت )ص: 268(. ــی اس ــم و آگاه ــت آوردِن عل دس
مؤلــف دربــارة »ذات و صفــت، جوهــر و عــرض« 
ــد جوهــر و  ــال آن اســت کــه بگوی ــه دنب اســت ب
ــا  ــارج ب ــان خ ــود در جه ــت وج ــرض از جه ع
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ــت  ــا در ماهی ــد، ام ــد و یگانه ان ــر متحدن یکدیگ
ــه  ــد.  البت ــاف دارن ــر اخت ــا یکدیگ ــوم ب و مفه
ــت در  ــاف در ماهی ــن اتحــاد در وجــود و اخت ای
ــز صــادق اســت. اگــر  موضــوع ذات و صفــت نی
ــر و  ــت، جوه ــان ذات و صف ــة می ــی از رابط کس
ــاز  ــت و مج ــارة حقیق ــد درب ــاآگاه باش ــرض ن ع
نیــز نمی توانــد ســخن بگویــد )ص: 71-70(. بعــد 
اســتاد دینانــی می خواهــد بــه ایــن ســئوال پاســخ 
 دهــد کــه تفــاوت میــان ذات و صفــت بــا جوهر و 
ــارة  ــه می تــوان درب عــرض در چیســت؟ چــه گون
مــاک و معیــار ایــن دو عنــوان و دو گانگــِی آن هــا 
ســخن گفــت؟ ســئوال دیگــری کــه در مــورد ذات 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــت مط و صف
ــد، چــه  ــه یکدیگــر بســتگی دارن ذات و صفــت ب
گونــه می تــوان از برتــری و باالتــر بــودِن ذات بــر 

ــه میــان آورد؟ صفــات ســخن ب
ــود  ــط می ش ــرود مرتب ــراز و ف ــه ف ــوق ب بحــث ف
زیــرا انســان بــه حکــم ایــن کــه در فــراز و فــرود 
خــود، بی نظیــر اســت، تنوع پســند اســت و از 
توقــف و جمــود ناخرســند. لــذا همــواره از یــک 
ــه  ــه مرتب ــرار دارد ب ــه در آن ق ــی ک ــه و حالت مرتب
ــرود  ــا گاهــی ف ــرا مــی رود و ی ــت دیگــر ف و حال
می آیــد. البتــه وحــدت و یگانگــی انســان، در 
تمامــی مراتــب فــراز یــا فــرود و در همــة احــوال 
ــن  ــف بعــد از تبیی گوناگــون حفــظ می شــود. مؤل
ایــن موضــوع، »اصالــِت شــدن« را مطــرح می کنــد 
ــد،  ــته باش ــی نداش ــودن« معن ــر »ب ــد اگ و می گوی
ــرد.  ــد ک ــدا نخواه ــی پی ــز جایگاه ــدن« هرگ »ش
زیــرا »شــدن« تحــّول و دگرگونــی اســت. »شــدن« 
از آثــار بــودن اســت ولــی »بــودن« از آثــارِ شــدن 
ــم  ــه دو قس ــت و ب ــق اس ــودن«  مطل ــت. »ب نیس
ثابــت و متغیّــر قابــل تقســیم اســت ولــی »شــدن« 
ــت و  ــدن« اس ــط »ش ــت، فق ــم هس ــد ه ــه مقیّ ک

ــق وابســته اســت. ــه مطل ــد همیشــه ب مقیّ
وجود و ماهیت، یا بود و نمود

ــم  ــت آن در عال ــیء از ماهی ــک ش ــودِ ی ــر وج اگ
ــن دو  ــک از ای ــدام ی ــت، ک ــن و ادراک جداس ذه
بــر دیگــری تقــدم دارد؟ و اگــر هیــچ یــک از آن ها 
ــد  ــه می توانن ــدارد، چــه گون ــدم ن ــر دیگــری تق ب
در جهــان خارجــی و بیــرون از ذهــن بــا یکدیگــر 
متحــد شــوند؟ قبــل از ورود بــه ایــن بحــث ذکــر 

ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می رســد »ماهیــت« 
عــدم نیســت زیــرا عــدم هرگــز موجــود نمی گــردد 
امــا بــه حکــم ایــن کــه ماهیــت می توانــد موجــود 
گــردد، پــس یــک امــر عدمــی اســت یعنــی نــه در 
قیــد وجــود اســت و نــه مقیّــد بــه قیــد عــدم. بــه 
عبــارت دیگــر ماهیــت، واســطه ای »میــان« وجــود 

و عــدم نیســت. )ص: 91( 
کســانی کــه از »حقیقــت« ســخن می گوینــد و 
پیوســته در راه رســیدن به حقیقــت گام برمی دارند، 
ــه  ــند ک ــته باش ــه داش ــئلة توج ــن مس ــه ای ــد ب بای
ــروِن او،  ــان در بی ــورِ درون انس ــز ظه ــت ج حقیق
ــداق  ــه مص ــور ک ــت. همان ط ــری نیس ــز دیگ چی
ــرون هــم  ــد، بی ــدا نمی کن ــی پی ــدون مفهــوم معن ب
ــد  ــی نخواه ــول و محصل ــِی معق ــدون درون معن ب
داشــت. امــا آیــا وســعت و گســترة بیــرون انســان 
بــه انــدازة وســعت و گســترة درون او اســت؟ آیــا 
ــکار  ــرون او آش ــان در بی ــة  ذات و دروِن انس هم

می گــردد؟
ــش از هــر  ــت انســان بی وحــدت و یگانگــی هوی
چیــز در اتحــاد و یگانگــِی نظــر و عمــل شــناخته 
می شــود. انســاِن اندیشــمند همــواره عمــِل خــود 
ــس  ــنجد و پ ــش می س ــر خوی ــاس نظ ــر اس را ب
از ســنجیدِن درســت اســت کــه نظــِر او در عمــِل 
ــت  ــوان گف ــا می ت ــا آی ــد. ام ــور می رس ــه ظه او ب
شــخِص اندیشــمند، نظــر خــود را نیــز بــر اســاس 
اعمالــی کــه انجــام می دهــد، بــه محــک ســنجش 

ــی آورد؟ )ص: 111(. در م
اگــر ارســطو در تعریــف  انســان »حیــوان ناطــق« 
را مطــرح کــرده و ذات انســان را بــا لوگــوس ربــط 
داده و نطــق را بــه »ســخن« تعبیــر می کنــد و 
ــا  ــد هســتی در ســخن آشــکار می شــود؛ ی می گوی
می بینیــم کــه کانــت در تعریــف انســان می گویــد 
حیــوان اخاقــی، یــا حیــوان اخاق مــدار؛ دینانــی 
انســان را حیــوان باورمنــد و معتقــد می دانــد 
و می گویــد اعتقــاد و بــاور جــز در انســان در 
هیــچ موجــود دیگــری نیســت هــر چنــد ممکــن 
اســت بــاور و اعتقــاد بــه لحــاظ منطقــی ســازگار 
ــا درســت نباشــد )ص 113(. همیــن مطلــب در  ی
ــا  ــان ی ــاور و گم ــه »ب ــع ب ــه راج ــوم ک ــل س فص
ــن،  ــد. یقی ــه می یاب ــت، ادام ــک؟« اس ــن و ش یقی
ــِی  ــن، معن ــدون یقی ــاور اســت و باورداشــتن ب ب
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ــی  ــری باطن ــن، ام ــدارد. یقی ــی ن ــول و محّصل معق
ــول  ــه معق ــوس ب ــن از محس ــدون رفت ــت و ب اس
ــه  ــّن و هرگون ــة شــک و ظ ــردن از مرحل و عبورک
تردیــد، نمی تــوان بــه آن درســت یافــت. در اینجــا 
ــا  ــاور داشــتن ی هــم اســتاد متذکــر می شــود کــه ب
ــچ  ــت و هی ــان اس ــای انس ــردن از ویژگی ه باورک
ــود  ــدا نمی ش ــان پی ــن جه ــری در ای ــود دیگ موج
ــودن«  ــد ب ــتن« و »معتق ــت »باورداش ــه از خصل ک

ــد.  ــوردار باش برخ

ــرح  ــئوال مط ــد س ــاوب، چن ــه تن ــا ب ــن ج در ای
ــاور  ــر ب ــد ب ــاور می توان ــک ب ــا ی ــه آی ــود ک می ش
دیگــر مبتنــی باشــد؟ آیــا یــک بــاور از بــاور دیگــر 
بــه وجــود می آیــد؟ آیــا باورداشــتن از آثــار قلــب 
ــی  ــور قلب ــار اندیشــه او؟ ام ــا از آث ــی اســت ی آدم
ــمار  ــه ش ــیدن ب ــول اندیش ــط محص ــه فق ــا آنچ ب
می آیــد، چــه تقاوت هایــی دارد؟ پاســخ اســتاد 
بــه ایــن ســئوال، اگــر بــه صــورت خاصــه درآیــد 
می توانــد ایــن باشــد کــه کار عقــل »ترجیــح دادن« 
اســت و کار قلــب، همــان چیــزی اســت کــه 
ــا  ــف ب ــن تعری ــود و ای ــده می ش ــتن« نامی »خواس

اندیشــه های اشــاعره، کــه خواســتن را جــدا از 
ــت. ــازگار اس ــگ و س ــد، هماهن ــتن می دانن دانس

ــای  ــق آگاهی ه ــد از طری ــان می توان ــا انس ــا آی ام
خــود بــه باورهایــش تحقــق بخشــد؟ آیــا »باورهــا« 
ــتند؟  ــا هس ــا از ســخن »دانســتن ها« و آگاهی ه تنه
ــت و  ــب اس ــّکک و ذومرات ــر مش ــک ام ــن ی یقی
بــا نازل تریــن مرتبــة خــود می توانــد هرگونــه 
ــن  ــد. عالی تری ــان را بزدای ــد و گم ــک و تردی ش
مرتبــة یقیــن همــان مقامــی اســت کــه در اصطــاح 
می شــود،  نامیــده  »حق الیقیــن«  معرفــت  اهــل 
وجــودِی  مراحــل  از  مرحلــه  ژرف تریــن  کــه 
ــن« و  ــر »عین الیقی ــة پائین ت ــت. در مرتب ــان اس انس

ــت. ــن« اس ــم الیقی ــه »عل ــن مرتب پائین تری

حکمت، موعظه و جدل.
موضــوع »حکمــت، موعظه و جــدل« مضمون فصل 
پنجــم کتــاب را تشــکیل می دهــد. در نظــر حکمای 
بــزرگ و متألــه، »حکمــت« مقتضــای برهانی اســت 
کــه از مقدمــات عقلــی بــر اســاس موازیــن منطقــی 
تشــکیل شــده باشــد. »حکمــت« اســتحکام در حکم 
ــر از  ــر و نیرومندت ــزی محکم ت ــت و چی ــل اس عق
عقــل در جهــان وجــود نــدارد. تنهــا موجــودی کــه 
ــی،  ــی و دانای ــدود توانای ــه ح ــوارد ب ــی م در برخ
ــِی خــود، آگاه اســت و حــد  ــز عجــز و ناتوان و نی
ــت.  ــل« اس ــد، »عق ــش را می شناس ــدازة خوی و ان
یکــی از ظهــورات عقــل، ســخن گفتن اســت. 
عقــل بــه حســب ذاِت خــود، منطقــی اســت و در 
ــه شــناخته  ــن حــال یــک گوهــر واحــد و یگان عی

می شــود )ص: 211(.
 اگــر بخواهیــم آن چــه در موضــوع »حکمــت، 
ــان  ــه زب ــود را ب ــرح می ش ــدل« مط ــه و ج موعظ
ســاده بگوییــم بــه ایــن صــورت در می آیــد: 
ــن اســت؛  ــدن و رفت ــی از آم ــِی انســان، نوع زندگ
ــا نقــش نداشــته  ــار م ــدن، اراده و اختی ــی در آم ول
ــه  ــن و چگون ــرای رفت ــه ب ــی ک ــت در صورت اس
زیســتن، اراده و اختیــار مــا منشــاء اثــر اســت و راه 
ــه خواســِت مــا دارد.  ــا شــیوة زندگــی بســتگی ب ی
ــراد  ــداد اف ــدازة تع ــه ان ــاوت اســت و ب ــا متف راه ه
ــه مقصــد، راه وجــود دارد.  ــیدن ب ــرای رس بشــر ب
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در بخــش پایانــی ایــن فصــل 
ارتبــاط  و  »مــن«  موضــوع  بــه 

انســان ها  دیگــر  بــا  انســان  مــِن 
ــن«  ــر »م ــت. ه ــه اس ــاص یافت اختص

در طــول حیــات خــود شــادی و نشــاط 
داشــته و در عیــن حــال بــدون بیــم و امیــد نبــوده و 
نخواهــد بــود. هــر انســانی منحصــر به فرد اســت و 
سرنوشــت مخصــوص بــه خــود را دارد ولــی آن چه 
ــد می ســازد  ــا دیگــری همانن ــرد انســان را ب هــر ف
ــه روی  ــه هم ــت ک ــانیت اس ــکل انس ــی از ش نقاب
ایــن نقــاب را کار دارنــد. از نظــر دینانــی بهتریــن 
ــویدا و  ــّر س ــدود س ــا ح ــد ت ــه می توان ــزی ک چی
ــت.  ــات اس ــازد، ادبی ــکار س ــان را آش ــن انس باط
ــتی آن  ــة هس ــی، آئین ــا ملت ــوم ی ــر ق ــات ه ادبی
ملــت اســت و خصوصیــات روحــی و باطنــی 
ــدازه  ــر ان ــد. »ه ــان می ده ــی را نش ــا امت ــوم ی ق
ــا  ــر آن ه ــر و تفک ــت ژرف ت ــک مّل ــه های ی اندیش
عمیق تــر باشــد، ادبیــاِت آن مّلــت جّذاب تــر و 
ــی  ــود«. آن چــه موجــب تعال ــد ب ســرزنده تر خواه
ــه عبــارت دیگــر  انســان می شــود، تفّکــر اســت. ب
ــد و تفکــر چــراغ  ــی می یاب ــا تفکــر، تعال انســان ب
ــل  ــر، ظلمــت و جه ــا خاموشــی تفک راه اســت. ب
غالــب می گــردد. آن چــه از راه تفکــر بدســت 

ــت. ــرد اس ــر به ف ــد، منحص آی
ــا  ــون و اینج ــه، اکن ــارة آن، نقط ــم درب ــل شش فص
ــته اند.  ــط دانس ــان خ ــوالً پای ــه را معم ــت. نقط اس
ــوم خــط اســتفاده  ــز از مفه ــات نامتناهــی نی در اثب
ــود  ــاِن خ ــه پای ــیدن ب ــا رس ــط ب ــا خ ــود. آی می ش
ــر  ــد؟ اگ ــدا می کن ــی پی ــه، معن ــِن نقط و تحقق یافت
خــط بــه طــور بالفعــل و نامتناهــی وجــود داشــته 
باشــد، نقطــه هرگــز معنــی نخواهــد داشــت. پــس 
ــی  ــط معن ــدون خ ــه ب ــه و نقط ــدون نقط ــط ب خ
نــدارد. بــه هــر روی، نقطــه موضــوع علــم هندســه 
اســت و مبنــای خــط و ســطح و حجــم بــه شــمار 
ــودن  ــرد ب ــه مج ــفه ب ــیاری از فاس ــی رود. بس م

ریاضیّــات بــاور دارنــد و آن را از مــاّده و 
ــا  ــد. ام ــکان آزاد می دانن ــان و م ــِد زم قی
ــه  ــی از جمل ــودات ریاض ــّرد موج تج
از  برخــی  نمی پذیرنــد.  را  نقطــه 
حکمــا نیــز از ریاضیــات بــه عنــوان 
»علــم وســط« نــام می برنــد و 

مــاّدی  علــم،  ایــن  می گوینــد 
ــرف  ــرد ص ــت و مج ــض نیس مح
علــم  نمی آیــد.  شــمار  بــه  نیــز 
ــت  ــان« طبیع ــات واســطه ای »می ریاضی
ــات صــرف  و مابعدالطبیعــه. »میــان« مادیّ

ــض. ــردات مح و مج
ــن  ــه« را تبیی ــگاه »نقط ــی جای ــی وقت ــتاد دینان اس
می کنــد می گویــد آن چــه دربــارة نقطــه گفتــه 
ــت.  ــادق اس ــز ص ــه« و »آن« نی ــارة »لحظ ــد درب ش
لحظــه یــا آن، پایــان زمــان گذشــته اســت. لحظــه 
ــه مــکان.  ــی نقطــه ب ــه زمــان اختصــاص دارد ول ب
هــم نقطــه و هــم لحظــه یــا »آن«، مقطــع و 
ــکان  ــرای م ــل ب ــع و مفص ــه مقط ــد. نقط َمفصل ان
ــرای  ــل ب ــع و مفص ــا »آن«، مقط ــه ی ــت و لحظ اس
ــده را در  ــته و آین ــد گذش ــه بتوان ــی ک ــان. کس زم
»اکنــون« یــا »آن« بیابــد، می توانــد همــة ابعــاد 
ــده  ــا« خوان ــه »این ج ــه ک ــک نقط ــان را در ی جه
می شــود، بیابــد )ص: 255(. اگــر بپذیریــم مطابــق 
قاعــدة عقلــی ای کــه در ابتــدای مطلــب نقــل شــد 
ــود  ــکان از وج ــم ام َ ــودات عال ــک از موج ــر ی ه
ــه  ــع هم ــت، در واق ــده اس ــکیل ش ــت تش و ماهی
ــا بزرگ تریــن  ــم ت چیــز از کوچک تریــن ذرات عال
شــیء... مرّکــب اســت. پــس نقطــه هــم وجــود و 

ــت. ــب اس ــت دارد و مرک ماهی
دینانــی همیشــه بــه نقــد عقــل نظــری و نقــد عقــل 
عملــی و تفکیــک ایــن دو می پــردازد کــه نظــرش 
نقــد بــه دیــدگاه کانــت اســت البتــه در آثــار 
ــار و کاس هــا، معمــوالً  ــر عکــس گفت مکتــوب، ب
ــن  ــود. در اصلی تری ــرده نمی ش ــت ب ــمی از کان اس
ــل  ــری و عق ــل نظ ــک عق ــه تفکی ــه ب ــادی ک انتق
عملــی دارد، می گویــد مقســم هــر دو قســمت 
عقــل، خــودِ عقــل اســت. بنــده نمی خواهــم 
ــدی  ــت و نق ــدگاه کان ــی از دی ــا تحلیل در این ج
بــر انتقــاد اســتاد داشــته باشــم. کانــت خــود 
را فیلســوف عقل گــرا نمی دانــد و در ســه اثــر 
اصلــی اش یعنــی نقــد عقــل محــض 
ــت(؛  ــروف اس ــد اول مع ــه نق ــه ب )ک
ــد دوم( و  ــا نق ــی )ی ــل عمل ــد عق نق
ــوم(،  ــد س ــا نق ــم )ی ــوة حک ــد ق نق
ــل  ــد عق ــه نق ــادی ب ــا روش انتق ب
ــل  ــت، عم ــدود آن در معرف و ح
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ــوان  ــا عن ــه ای ب ــده در مقال ــردازد. بن و داوری می پ
»جایــگاه عقــل در آثــار دینانــی« بــه ایــن موضــوع 

ــه ام. پرداخت
ــراز و  ــاب ف ــگارش کت ــل از ن ــن کــه قب ــا ای ــی ب دینان
فــرود فکــر فلســفی، کتــاب مــن و جــز مــن را نوشــته 
ــاز در فصــل یازدهــم کتــاب  و منتشــر کــرده اســت ب
فــراز و فــرود، بــه »مــن« می پــردازد و عنــوان مطلــب 
فصــل را »در جســت وجو آن ام کــه اکنــون آن نیســتم« 
می گویــد  فصــل  ایــن  در   .)393 )ص:  می گــذارد 
تحقــق هویــت انســان، در ســیالیِّت هســتِی اوســت و 
ســیّالیّت هســتی انســان در ارتبــاط درون و بیــرون او 
ــی  ــن حــرف دینان ــد )ص: 416( ای ــدا می کن ــی پی معن
 Louis( بی شــباهت بــه دیــدگاه لوئیــس پویمــن
Pojman( نیســت کــه او در کتابــش بــا عنــوان 
یعنــی    Philosophy the quest for Truth
»فلســفه در جســت وجوی حقیقــت« یــا »فلســفه، 
ــی از  ــه پویمــن گزیده های ــرای حقیقــت« ک پرســش ب
متــون فیلســوفان بنــام در شــاخه های مختلــف فلســفه 
تألیــف و گــردآوری کــرده اســت، در صفحــة دوم ایــن 
کتــاب ابــراز امیــدواری می کنــد کــه خوانندگانــش بــا 

مطالعــة ایــن کتــاب متقاعــد شــوند کــه:
 »زندگــِی بررسی ناشــده، ارزش زیســتن نــدارد. فلســفه 
در عیــن حــال کــه آرامــش آدمــی را بــر هــم می زنــد، 
ــه  ــور ک ــفه، همان ط ــت. فلس ــز هس ــّلی بخش نی تس
جســت وجوی  از  حیــرت  بــا  می گویــد  ارســطو 
ــات و  ــه حی ــود و ب ــاز می ش ــت آغ ــت و حکم حقیق
زندگانــی ای کــه در کمــال عقلــی و اخاقــِی پرشــور 
فلســفی  پژوهش هــای  می گــردد«  ختــم  اســت، 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــت، و از س ــم و محن ــا ال ــویی ب از س
ــن بررســی  ــذت و شــوق همــراه اســت. حاصــل ای ل
و  زندگــی  دربــارة  عقانی تــر  و  درک ســنجیده تر 

ــت. ــود اس ــود و غیرخ ــارة خ ــرورزی درب نظ
 Louis Pojman, Philosophy the Quest for
 Truth, Wadsworth Publishing Company
.2.P ,1999 ,
می گویــد:  هــم  دینانــی 
بــازاری  متــاع  فلســفه 
مخالفــان  بــر  نیســت. 
و  می تــازد  فلســفه 
فیلســوف  می گویــد 
از هجمــه و مخالفــت 

خــود  ســقراط صفت  و  نمی ترســد 
ــان  ــادِ مخالف ــدن ب ــرِض وزی را در مع

ــت را  ــه حقیق ــرا آن چ ــد زی ــرار می ده ق
در ذهــن ســرزنده و شــاداب نــگاه مــی دارد 

ــش  ــرح پرس ــد، ط ــت آن می افزای ــر فعالی و ب
بــرای دریافــت پاســخ درســت و قانع کننــده 

اســت. مخالفــان فلســفه گــوش ناشــنوا دارنــد و 
وقتــی گــوش شــنوایی اش بســته باشــد، ســخن حــق را 
ــتن  ــارکت  جس ــی مش ــردن نوع ــنود. زندگی گ نمی ش
ــه شــمار می آیــد.  در گفت وگــو و پرســش و پاســخ ب
ــی  ــر اســت ول ــده محــدود و پایان پذی ــو کنن گفت وگ
گفت وگــو پایــان نــدارد. همــة گفت وگوهــا دوســتانه 
ــدن  ــات در جنگی ــی کلم ــتند ول ــالمت آمیز نیس و مس
نابــود  را  یکدیگــر  ســتیزه جویی،  در  ســخن ها  و 
نمی کننــد. انســان در هیــچ دو لحظــه یــا »آن« یکســان 
ــی)ع(  ــه کام حضــرت عل ــد  و اشــاره دارد ب نمی مان
ــه دو روزِ او  ــی ک ــر کس ــت: »وای ب ــوده اس ــه فرم ک
یکســان بــوده باشــد«. فــراز و تعالــی انســان در همیــن 

ــت. ــر اس ــر و تفک ــول و تغیّ تح
از خرد پر داشت عیسی بر فلک پّرید او

گر خرش را نیم پر بودی، نماندی در خری
ــم  ــت و فه ــی برداش ــد ول ــر نمی کن ــدا تغیی ــن خ دی
مــردم از دیــن تغییــر می پذیــرد و اندیشــة اهــل 
ایمــان در طــول تاریــخ یکســان نیســت. کســانی کــه 
نمی اندیشــند در بســیاری مــوادر یــک جهــان وهمــی 
را بــه جــای یــک عالــم واقعــی و نفس االمــری 
ــد  ــه را جایگزیــن عقانیــت می کنن می نشــانند و خراف
)ص: 401(. تقلیــد کورکورانــه و فاقد آگاهی انســان را 
بــه تعالــی نمی رســاند. تقلیــد ضــد اجتهــاد اســت کــه 
ــن روســت  ــته در تجــدد و تحــول اســت. از ای پیوس
کــه تقلیــد در مــورد اصــول عقایــد، جایگاهــی نــدارد. 
»تفکــر« و »آگاهــی« روح حیــات انســانی اســت. 
انســاِن آگاه، افــق دیــد دارد و همــواره از افــق خــاص 
بــه آگاهــی می رســد. او از طرفــی بــا خودآگاهــی بــه 
ــاط دارد و از طــرف دیگــر از  خویشــتن خویــش ارتب
ــا  ــرون می نگــرد و ب ــه بی ــد خــود ب ــق و دی ــة اف روزن

ــد. ــدا می کن ــاط پی ــرون ارتب بی
ــر  ــاب دکت ــز جن ــرای اســتاد عزی ــد متعــال ب از خداون

ــم. ــا عــّزت خواهان ــی طــول عمــر ب دینان
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معرفی و نقد کتاب

اختیار در ضرورت 
هستی  

آقای مجید حمیدزاده
استاد فلسفه 

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. صحبــت کــردن در 
ــخت  ــر س ــاتید دیگ ــی و اس ــتاد دینان ــور اس حض
ــب خــود ایشــان  ــورد مطال ــا چــون در م اســت. ام
ــود.  ــر می ش ــی راحت ت ــم، کار کم ــت می کنی صحب
ــق را  ــن توفی ــه ای ــک 35 ســال اســت ک ــده نزدی بن
ــوم و  ــد ش ــتاد بهره من ــت اس ــا از خدم ــته ام ت داش
ــن  ــود و ای ــم ب ــان خواه ــاگرد ایش ــز ش ــه نی همیش
ــه  ــم. ب ــرای خــود می دان را مایــه فخــر و مباهــات ب
همیــن دلیــل بــه خــود اجــازه نمی دهــم کــه در کنــار 
اســم ایشــان، اســم خــودم آورده شــود و اگــر کاری 

را هــم انجــام دادم، بــه عنــوان یــک دانشــجو و طلبه 
ــوده اســت.  ب

در مــورد کتــاب اختیــار در ضــرورت هســتی بحــث 
می کنــم. اســتاد هــر چنــد وقــت یکبــار یــک 
دغدغــه فکــری پیــدا می کننــد و مــا ایــن را از 
ــویم  ــه می ش ــم متوج ــم داری ــا ه ــه ب ــی ک بحث های
ــًا می توانیــم پیــش بینــی کنیــم کــه دغدغــه  و تقریب
ایشــان راجــع بــه چــه موضوعــی اســت. وقتــی ایــن 
ــا ســایر  دغدغه هــا تبدیــل بــه یــک اثــر می شــود، ب
ــتان  ــه دوس ــور ک ــط دارد و همانط ــان رب ــار ایش آث
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ــن  ــاط در بی ــت و ارتب ــن پیوس ــد، ای ــح دادن توضی
همــه آثــار ایشــان هســت. بــه یــک معنــا ایشــان بــه 
ــد.  ــاره می کنن ــان اش ــام آثارش ــب در تم ــام مطال تم
یعنــی نمی تــوان گفــت کــه ایشــان بــه یــک مســئله 
ــد و  ــاره کرده ان ــاب اش ــک کت ــط در ی ــاص، فق خ
ــک  ــد. ی ــه آن نپرداخته ان ــاب دیگــری ب ــچ کت در هی
ــان  ــه ایش ــت ک ــن اس ــی ای ــتاد دینان ــی اس ویژگ
جامعیتــی از نظــر مطالعــات در حــوزه فلســفه 
ــر  ــه شــاید کمت ــد ک اســامی و فلســفه غــرب دارن
کســی تــا ایــن حــد آن را داشــته باشــد و ایــن یــک 
امتیــاز بــرای ایشــان اســت. ایــن امــر از اولیــن آثــار 
ــط  ــود راب ــاب وج ــود. کت ــده می ش ــم دی ــان ه ایش
ــرکت  ــط ش ــال 1361 توس ــان در س ــتقل ایش و مس
ســهامی انتشــار بــه چــاپ اول رســید و چــاپ دوم 
ــل اول  ــه و فص ــم. در مقدم ــام دادی ــا انج آن را م
آن کتــاب می بینیــد کــه ایشــان در اثــر دغدغــه 
و مواجهــه فکری شــان بــا اندیشــه هایی کــه در 
غــرب هســت، تحلیلــی از روش در فلســفه دکارت 
ــتم«   ــس هس ــم، پ ــی اندیش ــن م ــی از »م و تحلیل
ــر ایشــان نیســت،  می کننــد. پــس ایــن دغدغــه اخی
ــود  ــان وج ــار ایش ــه از اول در آث ــن دغدغ ــه ای بلک

داشــت. 
ــدی  ــم جن ــوص الحک ــرح فص ــاب ش ــه کت مقدم
ــتاد  ــوم اس ــام مرح ــه اهتم ــاب ب ــل کت ــه اص را -ک
ــی نوشــته اند.  ــح شــد- اســتاد دینان آشــتیانی تصحی
گویــا ایشــان کســالتی پیــدا کردنــد و فرصتــی بــرای 
ــتاد  ــن از اس ــد. بنابرای ــدا نکردن ــه پی ــتن مقدم نوش
ــد.  ــش می کنن ــه خواه ــتن مقدم ــرای نوش ــی ب دینان
اســتاد یــک مقدمــه 60-70 صفحــه ای بــر آن کتــاب 
ــن  ــان اســت می نویســند. بنابرای ــه در حــوزه عرف ک
در ایشــان یــک پویایــی اندیشــه وجــود دارد کــه در 

ــود.  ــف نمی ش ــا متوق ــک ج ی
ــا  ــه طــور مضاعــف ب ــار ایشــان و ب ــا همــه آث مــا ب
ــر ایشــان -از آن جهــت کــه وظیفــه چــاپ  ــن اث ای
ــر  ــتیم. اگ ــوس هس ــود- مأن ــن ب ــده م ــه عه آن ب
بخواهیــم در مــورد کتــاب اختیــار حــق مطلــب را ادا 
ــد  ــن فقــط چن ــرد. بنابرای ــادی می ب ــان زی ــم، زم کنی

ــم. ــرض می کن ــتان ع ــت دوس ــه را خدم نکت
آب دریا را اگر نتوان کشید

 پس به قدر تشنگی باید چشید 
نکتــه اول در مــورد اســم کتــاب اســت. چــرا 
کتــاب بــه ایــن نــام گذاشــته شــد و چطــور دغدغــه 
فکــری ایشــان قــرار گرفــت؟ مــا در عالــم ضــرورت 

ــم  ــده ای داری ــفه قاع ــا در فلس ــم. م ــی می کنی زندگ
کــه می گویــد: »ألَشــیُء مــا لـَـم یَِجــب لـَـم یوَجــد«. 
ــا فــرش- بخواهــد  اگــر هــر چیــزی – از عــرش ت
ــد و  ــدا کن ــد وجــوب پی ــد اول بای ــدا کن ــق پی تحق
ــامحه  ــا مس ــاید ب ــد. ش ــدا می کن ــود پی ــد وج بع
بتــوان گفــت کــه وجــوب و وجــود مســاوق 
ــام  ــه ن ــئله ای ب ــد مس ــور باش ــر اینط ــتند. اگ هس
اختیــار کــه در بطــن و ذات او امــکان نهفتــه اســت، 
نقطــه مقابــل ضــرورت و وجــوب اســت. مــا بایــد 
نســبت ایــن پدیــده را بــا ایــن مســئله روشــن کنیــم. 
از یــک طــرف می گوییــم هــر چیــزی در ایــن عالــم 
ــدا  ــد، وجــود پی ــدا نکن ــا وجــوب و ضــرورت پی ت
ــزی  ــا چی ــم م ــر می گویی ــرف دیگ ــد و از ط نمی کن
بــه نــام اختیــار داریــم کــه خاصیــت آن ایــن اســت 
کــه در هــر جایــی -چــه در ذات مقــدس ربوبــی و 
ــد،  ــدا کن ــق پی ــد تحق ــانها- بخواه ــا انس ــه در م چ
ــن  ــم ای ــن می توان ــد؛ م ــدا می کن ــکان راه پی ــک ام ی
کار را بکنــم، می توانــم آن کار را نکنــم. در ذات 
مقــدس ربوبــی هــم همینطــور اســت. باالخــره ایــن 
ــر موجــود  ــا نیســت؟ اگ ــار موجــود هســت ی اختی
هســت، پــس ضــروری اســت. زیــرا وجــود بــدون 
ــود،  ــروری ش ــر ض ــال اگ ــود. ح ــرورت نمی ش ض
ــی  ــی رود؟ مســئله اصل ــارش کجــا م ــکان و اختی ام
ایــن کتــاب همیــن موضــوع اســت. ایشــان در ایــن 
ــه شــکل های  ــی را ب ــزده فصــل مطالب ــاب در پان کت
مختلــف ارائــه داده و از راههــای مختلــف وارد ایــن 

ــد.  ــل کرده ان ــا را تحلی ــده اند و آنه ــوع ش موض
ــواد و  ــفه، م ــی در فلس ــای اساس ــی از بحث ه یک
جهــات ثاثــه اســت: وجــوب، امتنــاع و یــا امــکان. 
ــه  ــن س ــم، از ای ــر بگیری ــه در نظ ــری را ک ــر ام ه
ــٌع أو  ــٌب أو ممتن ــا موج ــت: اِّم ــارج نیس ــت خ حال
ــتند.  ــم هس ــیم ه ــه، قس ــن س ــراً ای ــٌن. ظاه ممک
ــه  ــد ک ــرح می کنن ــؤال را مط ــن س ــان ای ــا ایش ام
ــه  ــزی ب ــی چــه چی مقســم در اینجــا چیســت؟ یعن
واجــب، ممکــن و ممتنــع تقســیم می شــود؟ ایشــان 
می گوینــد چیــزی کــه حاکــم بــر همــه اینهــا اســت 
ضــرورت اســت. ضــرورت، بــه ذات ضــروری 
اســت. امتنــاع هــم در امتنــاع اش بــه ذات ضــروری 
اســت. ضرورتــًا امتنــاع، امتنــاع اســت. ممکــن هــم 
ــر  ــه در ه ــزی ک ــس چی ــت. پ ــن اس ــه ذات ممک ب
ــد ضــرورت اســت.  ــدا می کن ــان پی ــا جری ســه اینه
ایــن ضــرورت اســت کــه خــودش را در ســه 
چهــره و ســه قالــب بــه مــا نشــان می دهــد. ایشــان 
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ــروری  ــار ض ــه اختی ــال ک ــن ح ــد در عی می گوین
ــرورت  ــدون ض ــد ب ــز نمی توان ــچ چی ــت و هی اس
باشــد، امــا یکــی از چهره هایــی کــه ضــرورت 
خــودش را نشــان می دهــد، اختیــار اســت. بــا 
وجــود اینکــه اینجــا جــای بحــث وحــدت و 
ــق و  ــث مطل ــدم، بح ــدوث و ق ــث ح ــرت، بح کث
مقیــد نیســت، ولــی ایشــان در اینجــا ایــن اســتفاده 
می گوینــد  ایشــان  می فرماینــد.  درســتی  بــه  را 
اگــر اختیــار وجــود نداشــت، تــو گویــی ضــرورت 
محــدود می شــد. یعنــی مــا یــک قســم از ضــرورت 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــرورت ب ــال ض ــم. کم را نداری
اختیــار تحقــق داشــته باشــد و اگــر اختیــار تحقــق 
نداشــته باشــد، تــو گویــی بــا یــک نقصــان مواجــه 
ــار  ــد اختی ــان می گوین ــت ایش ــن جه ــتیم. از ای هس
در جــودش وجوبــًا بایــد اختیــار باشــد. یعنــی 
خــود اختیــار نمی توانــد اختیــاری باشــد. کمــا 
ــش  ــکان بودن ــکان در ام ــم، ام ــاره کردی ــه اش اینک
ــًا امــکان  ــًا امــکان باشــد. اگــر ضرورت بایــد ضرورت
نباشــد، پــس غیــر ممکــن می شــود. در صورتی کــه 

ــم.  ــت می کنی ــکان صحب ــه ام ــع ب ــا راج م
ایشــان نکتــه ای را در مــورد تفــاوت آزادی و اختیــار 
ــد آزادی  ــد. ممکــن اســت فکــر کنی ــان می فرماین بی
ــان  ــا ایش ــی آزادی. ام ــار یعن ــار و اختی ــی اختی یعن
می فرماینــد اینطــور نیســت. معمــوالً عــده ای آزادی 
ــهوات و  ــد ش ــان از قی ــه انس ــد ک ــه آن می دانن را ب
ــه  ــن در نقط ــد. همچنی ــا باش ــانیات آزاد و ره نفس
مقابــل می فرماینــد عــده ای معتقدنــد کــه آزادی 
ــد  ــم و نفســم می خواه ــه دل ــر کار ک ــن ه ــی م یعن
ــهوات و  ــد ش ــًا در بن ــی کام ــم، یعن ــام ده را انج
نفســانیات باشــد. ایشــان میفرماینــد آزادی بــه 
گونــه ای نیســت کــه مثــل یــک شــیء باشــد و مــا 
ــم  ــم بگویی ــا می توانی ــم. م ــم آن را تملــک کنی بتوانی
ــتند،  ــن هس ــه م ــق ب ــودکار متعل ــوان و خ ــن لی ای
امــا نمی توانیــم بگوییــم ایــن آزادی متعلــق بــه 
مــن اســت. آزادی وجهــه ای از وجــوه وجــود 
ــا  ــان معن ــود انس ــرون از وج ــت و در بی ــان اس انس
ــی  ــود و آگاه ــه وج ــی ک ــر جای ــد. ه ــدا نمی کن پی
تحقــق داشــته باشــند، مظهــری از آزادی معنــا پیــدا 
ــو  ــه نح ــی و ب ــه اعل ــن آزادی در مرتب ــد. ای می کن
ــا  ــت و در آنج ــی اس ــدس ربوب ــق در ذات مق مطل
آزادی بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ مقــام ســؤال و 

ــود.  ــرح نمی ش ــی مط تکلیف
ــد کــه  ــی را مطــرح می فرماین ــه، ایشــان بحث در ادام

ــازم  ــف م ــئولیت و تکلی ــا مس ــه ب ــار همیش اختی
ــد،  ــور باش ــن ط ــر ای ــد اگ ــد می گوین ــت و بع اس
آیــا مــا بــه ایــن معنــا در خــود خداونــد هــم اختیــار 
داریــم؟ در ایــن صــورت یعنــی خــدا هــم ُمکّلــف 
ــم  ــا می دانی ــه م ــی ک ــت؟ در صورت ــئول اس و مس
ــی  ــدارد و کس ــا ن ــؤال معن ــد س ــورد خداون در م
نمی توانــد از خــدا ســؤال کنــد. پــس بــا ایــن 
ــار  ــا بایــد بگوییــم خــدا مخت ــار چــه کنیــم؟ ی اختی
نیســت، یــا اگــر مختــار اســت پــس تکلیــف خــدا 
چــه می شــود؟ اصلیــت خــدا چــه می شــود؟ 
ــرای  ــا ب ــه آی ــد ک ــاره می کنن ــا اش ــان در آنج ایش
ــد  ــدا می کن ــا پی ــر، معن ــرض غی ــی، ف ــری نامتناه ام
ــد؟ اگــر  ــا نکن ــد ی ــه بعــد کســی از او ســؤال کن ک
ــزی ورای  ــه چی ــی اســت ک ــن معن ــه ای نامتناهــی ب
ــد  ــه بخواه ــری ک ــس آن غی ــرد، پ ــرار نمی گی او ق
ــرار  ــم ق ــرض کنی ــد کیســت؟ ف ــؤال کن ــدا س از خ
اســت از نامتناهــی ســؤال پرســیده شــود. چــه 
ــه دوم  ــد؟ نکت ــؤال می پرس ــی س ــی از نامتناه کس
ــد از دیگــری  ایــن اســت کــه ســؤال کــردن خداون
هــم معنــا نــدارد. ممکــن اســت تعجــب کنیــد. آیــه 
ــْم  ــُل َو ُه ــا یَْفَع ــئَُل َعّم ــد »الیُْس ــریفه می فرمای ش
ــد کســی  ــه می فرمای ــه ک ــئَُلوَن«. قســمت اول آی یُْس
نمی توانــد از خــدا ســؤال کنــد، روشــن اســت. امــا 
قســمت دوم چطــور؟ »و هــم یســئلون« یعنــی آنهــا 
ســؤال می کننــد. اســتاد می فرماینــد ســؤال بــه 
ــدارد.  ــد وجــود ن ــورد خداون ــی در م ــای حقیق معن
چــرا؟ چــون ســؤال بــه معنــای پرسشــی اســت کــه 
انســان نمی دانــد و می خواهــد چیــزی برایــش 
روشــن شــود. مگــر می شــود در مــورد خداونــد هــم 
چنیــن فرضــی کــرد کــه خــدا چیــزی را نمی دانــد و 
می خواهــد ســؤال کنــد تــا چیــزی برایــش روشــن 
ــری  ــی دیگ ــؤال« معان ــا »س ــس در اینج ــود؟! پ ش
ــب را  ــه مطال ــا هم ــان در اینج ــد. ایش ــدا می کن پی
بــاز می کننــد. وقتــی تکلیــف ســؤال روشــن شــود، 
ــه  ــد شــد ک ــم روشــن خواه ــف« ه ــف »تکلی تکلی
ــف  ــد مکل ــه کســی می خواه ــر چ ــد در براب خداون

باشــد؟ 
مــن در صــد صفحــه از کتــاب ایشــان بیــش از 200 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــه ب ــرده ام ک ــوان را مشــخص ک عن
وقــت از بعضــی قســمت ها عبــور می کنیــم. همــان 
ــای  ــاب آق ــب زاده، جن ــر طال ــای دکت ــه آق ــور ک ط
محقــق دامــاد و ســرکار خانــم دکتــر مصطفــوی بــه 
آن اشــار کردنــد، جســتجوگری و تحقیــق بــه معنای 
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دقیــق کلمــه روحیــه تــام و تمام جناب اســتاد اســت 
ــا اندیشــه، مواجهــه و درگیــری  و ایشــان همیشــه ب
داشــته اند. اندیشــه هیــچ وقــت بــرای ایشــان ســبک 
نبــوده اســت. در جلســاتی کــه مــا خدمــت ایشــان 
هســتیم، زمانــی کــه یــک مطلــب ایشــان را می گیــرد 
ســراپا شــور و انــرژی می شــوند. همــه مــا شــهادت 
می دهیــم کــه ایشــان از نظــر بحــث علمــی از همــه 
مــا جوان تــر هســتند. در ایشــان ذره ای سســتی 
نمی بینیــم و ایشــان در حــوزه اندیشــه حقیقتــًا ایــن 
ــورد  ــی در م ــای مختلف ــا بحث ه ــتند. م ــه هس گون
ــان  ــم. ایش ــامی داری ــفه اس ــی و فلس ــفه غرب فلس
ناگهــان وســط بحــث توقــف می کننــد و آنجــا 
یــک غواصــی شــروع می شــود. ایشــان هیــچ وقــت 

مخاطــب را کوچــک در نظــر نمی گیرنــد، حتــی اگــر 
ــراد  ــد. اف ــال باش ــن و س ــم س ــردی ک ــب، ف مخاط
متعــددی بــرای ســؤال کــردن از ایشــان بــه دفتــر مــا 
ــب،  ــرد مخاط ــه ف ــد ک ــش می آی ــی پی ــد. گاه می آین
یــک نوجــوان اســت و بیســت ســال هــم 
نــدارد. ولــی ایشــان بــه هیــچ 
عنــوان مطلــب را بــه دلیــل 
ــری  ــب سرس ــن مخاط س

ــرد.  ــر نمی گی در نظ
ایشــان طــوری بــه 
مخاطــب  ســخنان 

ــتاد  ــک اس ــی ی ــه گوی ــد ک ــوش می دهن گ
ــد از  ــد. بع ــؤال می کن ــان س ــفه از ایش فلس

آن، اســتاد مطلــب را بــا همــان زبــان مخاطــب 
توضیــح می دهنــد. گاهــی مــا بــه ایشــان 

ایــن  را صــرف  می گوییــم چــرا وقت تــان 
ــئله  ــن مس ــد ای ــان می گوین ــد؟ ایش ــور می کنی ام

ایــن فــرد اســت کــه بــا آن درگیــر شــده اســت و مــا 
بایــد بــا او همراهــی کنیــم. معلــوم اســت کــه ایشــان 
ــا یــک متفکــر مثــل کانــت و هایدگــر  در مواجهــه ب
ــیر را  ــای مس ــا انته ــذا ت ــوند. ل ــری رد نمی ش سرس
ــامی  ــر اس ــک متفک ــوان ی ــه عن ــد و ب ــی می کنن ط
ــان  ــه بی ــت، ب ــخص اس ــان مش ــه رگ و ریشه ش ک

ــد. ــد می پردازن ــاختار جدی ــب در س ــیر مطال س

ایشــان می فرماینــد انســان دروازه عالــم اســت. 
ــه خصــوص در  ــن مطلــب در فلســفه غــرب و ب ای
ــه مطــرح می شــوند و  ــد از مدرنیت ــه بع ــی ک نظریات
اوج آن در سوبژکتیویســم اســت، نیــز هســت. ایــن 
ســخن اســتاد دینانــی بــا ایــن پایــه کــه ایشــان یــک 
متفکــر و شــاگرد عامــه طباطبایــی و آیــت اهلل ســید 
ــنجیده  ــت س ــوده اس ــی ب ــی قزوین ــن رفیع ابوالحس
نمی شــود. ایشــان آن پایــه را خــوب فهمیــده و 
کســی نمی توانــد بگویــد کــه ایشــان متوجــه آن مبنــا 
ــوده اســت. ســپس ایــن ســخن را در قالبــی کــه  نب
کامــًا بــا فضــای فکــری و فرهنگــی مــا آشناســت 
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ــچ ربطــی  ــه دیگــر هی ــد ک طراحــی می کنن
بــه ســوبژکتیویته نــدارد، زیــرا در ادامــه 
می کننــد.  اندیشــه  آن  از  جانانــه ای  نقــد 
اســتاد می فرماینــد چــرا انســان در حــوزه 
ــه  ــد ک ــخ می دهن ــت؟ و پاس ــتی اس ــم هس عال
ــم و از صنــف هســتی  مگــر انســان در ایــن عال
ــت و  ــتی اس ــف هس ــان از صن ــر انس ــت؟ اگ نیس
دربــاره هســتی تفکــر و تأمــل می کنــد، یعنــی عالــم 
در انســان ظهــور پیــدا می کنــد. پــس انســان تبدیــل 
ــه از آن  ــه و دروازه ای ک ــک دریچ ــه ی ــود ب می ش
ــد و بعــد یــک  ــدا می کن طــرف در اینجــا ظهــور پی

ــود.  ــدا می ش ــمت پی ــن س ــری ای ــور دیگ ظه
و  می کننــد  اشــاره  را  دیگــری  نکتــه  ایشــان 
ــاب  ــت از ب ــر لغ ــار از نظ ــه اختی ــد کلم می گوین
افتعــال اســت. یعنــی مبــدأ اشــتقاق آن کلمــه خیــر 
اســت. یعنــی شــخص، خوبــی را انتخــاب می کنــد. 
ــی را  ــخص، خوب ــر ش ــه اگ ــد ک ــان می گوین ایش
ــه  ــی ک ــق تعال ــورت ح ــد در آنص ــاب می کن انتخ
ــا  ــت ی ــار هس ــده، مخت ــوت را آفری ــک و ملک مل
ــورد  ــار در م ــه بحــث اختی ــع ایشــان ب ــه؟ در واق ن
ــه  ــت ک ــه اس ــن گون ــا ای ــد. آی ــد می پردازن خداون
مــا یــک شــر داریــم و خــدا در بیــن امــور، بهتریــن 
ــن طــور نیســت!  ــه ای ــه ک ــد؟ البت را انتخــاب می کن
ایشــان ایــن بحــث را بــاز نمی کننــد ولــی در 
ــای  ــث جهان ه ــه بح ــع ب ــه راج ــر ک ــای دیگ ج
ــد.  ــه آن اشــاره می کنن ــد، ب ــت می کنن ممکــن صحب
برخــی از فاســفه مطــرح کرده انــد کــه مــا تــا حــد 
ــم و  ــن داری ــای ممک ــی جهان ه ــمار و نامتناه بی ش
ــم نیســت.  ــا تصــور می کنی ــه م ــن ک ــط ای ــم فق عال
منتهــی ایشــان می فرماینــد کــه اگــر مــا جهان هــای 
ــدا  ــق پی ــوع و تحق ــک وق ــدام ی ــم، ک ــن داری ممک
کــرده اســت؟ آنهــا ممکــن هســتند امــا تحقــق پیــدا 
ــن آن جهان هــای ممکــن کــه  ــد. چــرا از بی نکرده ان
می توانســتند تحقــق پیــدا کننــد، فقــط همیــن یکــی 
تحقــق پیــدا کــرد؟ ترجیــح بــا مرجــح کــه محــال 
ــود  ــان وج ــن جه ــه در ای ــزی ک ــس چی ــت. پ اس
ــه آن را از همــه احســن و  ــوده ک ــی ب داشــته، همان
ــح  ــه ترجی ــد. وگرن ــدا کن ــا تحقــق پی ــر کــرده ت خی
ــد کــه ایــن امــر در مــورد  ــا مرجــح پیــش می آی ب

ــدارد.  ــا ن ــد معن خداون
نکتــه دیگــری کــه اســتاد بــه آن اشــاره می فرماینــد 
ــات  ــت. از خصوصی ــدی اس ــه دغدغه من ــع ب راج
ــم انســانی  ــل در عال ــه حدأق ــن اســت ک ــار ای اختی

بــا دغدغــه همــراه می شــود. موجــودی کــه مختــار 
اســت، دغدغه منــد اســت. مــا بایــد بــا ایــن دغدغــه 
ــش  ــل آرام ــه مقاب ــه نقط ــن دغدغ ــم؟ ای ــه کنی چ
اســت کــه مطلــوب ذاتــی انســان اســت. ایشــان بــا 
ــاره  ــات مبســوط، اش ــا و مقدم ــک ســری بحث ه ی
ــه آن ضــرورت و  ــا ب ــه ت ــن دغدغ ــه ای ــد ک می کنن
وجــوب نامتناهــی کــه در ذات مقــدس ربوبی اســت 
نرســد، آرامــش پیــدا نمی شــود. ایشــان بــدون 
ــن  ــه »اال بذکــر اهلل تطمئ ــه آی ــع ب ــه، در واق ذکــر آی
ــک  ــان ی ــت ایش ــد. در حقیق ــاره دارن ــوب« اش القل
ــد.  ــرح می کنن ــه را مط ــن آی ــفی از ای ــیر فلس تفس

ــد  ــرح می کنن ــی را مط ــان بحث ــه 62 ایش در صفح
ــاره  ــه آن اش ــم ب ــی ه ــران آلمان ــی از متفک ــه یک ک
کــرده انــد: »جهانــی را کــه مــا تجربــه نکــرده باشــیم 
ــر  ــن تعبی ــتاد ای ــاب اس ــدارد.« جن ــتن ن ارزش زیس
ــان آن  ــه انس ــی ک ــه »جهان ــورت ک ــن ص ــه ای را ب
ــردن  ــچ وجــه نشناســد، ارزش زندگــی ک ــه هی را ب
ــه  ــی ک ــب اساس ــک مطل ــد. ی ــر داده ان ــدارد« تغیی ن
ــت،  ــان هس ــار ایش ــه آث ــاب و در هم ــن کت در ای
ــل  ــی و عق ــر آگاه ــان ب ــه ایش ــت ک ــدی اس تأکی
ــن دو  ــز را از ای ــچ چی ــه هی ــوری ک ــه ط ــد؛ ب دارن
ــه آن  ــم ب ــا ه ــان در اینج ــد. ایش ــارج نمی دانن خ
ــروف  ــده مع ــد قاع ــد و بع ــاره می کنن ــوع اش موض
ــه« -یعنــی چیــزی  ــر عن »المجهــول المطلــق ال یخب
کــه مجهــول اســت نمی تــوان از آن خبــری داد- را 
ــرح  ــکال مط ــن اش ــه ای ــد. بافاصل ــرح می کنن مط
ــت.  ــر اس ــک خب ــده، ی ــن قاع ــه همی ــود ک می ش
ــا از  ــد ایــن مجهــول مطلقــی کــه م ایشــان می گوین
آن خبــر می دهیــم، در حــوزه ذهــن مــا تحقــق دارد. 
بنابرایــن بــه آن آگاه هــم هســتیم. پــس مــا از ایــن 
ــه قاعــده »المعــدوم  ــم. بعــد ب ــر می دهی آگاهــی خب
ــن  ــن همی ــد و عی ــه« می پردازن ــر عن المطلــق ال یخب
ــث،  ــن بح ــان در ای ــد. ایش ــان می کنن ــرا را بی ماج
بحــِث ربــط را مطــرح می کننــد و می گوینــد چیــزی 
کــه اینهــا را بــه هــم اتصــال می دهــد، آگاهی اســت. 
ــکان،  ــن ام ــرز بی ــن آگاهــی اســت کــه حــد و م ای

امتنــاع و وجــوب و همچنیــن حــد و مــرز 
ضــرورت  و  اختیــار  بیــن 
البتــه  می کنــد؛  معیــن  را 
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــچ  ــی هی ــود آگاه ــه خ ک
ــدارد.  ــدی ن ــرز و ح م

ــام.  والس
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. یَْرَفــع اهلَلّ الَِّذیــَن آَمنـُـوا 
ــا  ــات َواهلَلّ بَِم ــَم َدَرَج ــوا الْعِْل ــَن أُوتُ ــْم َوالَِّذی مِنُْک
ــرای  ــه ب ــت حکیمان ــن نشس ــٌر. ای ــوَن َخبِی تَْعَمُل
رونمایــی پنــج اثــر از حکیــم معاصر، جناب اســتاد 
دینانــی اســت. اســتادان عزیــز در ایــن نشســت بــه 
معرفــی محتوایــی ایــن آثــار پرداختنــد و همــگان 
بهــره منــد شــدند. اجــازه دهیــد بنــده هــم چنــد 
کامــی هــر چنــد انــدک بــر آن افاضــات بیافزایــم 
و نــگاه خــودم را نســبت بــه آثــار ایشــان عــرض 
ــم. مــا همیشــه توفیــق داشــته ایم کــه  کن
ــار ایشــان بهره منــد شــویم و تلمــذ  از آث

و شــاگردی کنیــم. مــن دیشــب حــدود دوازده اثــر 
اســتاد را تــا نزدیــک صبــح مطالعــه کــردم. چــون 
می دانســتم کــه هــر یــک از اســاتید بزرگــوار یــک 
ــک  ــا ی ــد، می خواســتم ب ــی می کنن ــاب را معرف کت
نــگاه درجــه دوم، هــم نســبت بــه ایــن آثــار و هــم 

نســبت بــه مؤثــر، نظــر خــودم را عــرض کنــم. 
آثــار اســتاد دینانــی بــه دو دســته تقســیم می شــوند 
کــه دســته اول عمدتــًا بــر دســته دوم تقــدم دارد. 
ــخصیت های  ــی ش ــتاد، معرف ــار اس ــته اول آث دس
ــام  ــان اس ــران جه ــوفان و متفک ــری و فیلس فک
اســت. مثــًا ایشــان ســهروردی را در شــعاع 

بررسی اجمالی 
آثار استاد دینانی

دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی
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ــی  ــهروردی معرف ــفه س ــهود در فلس ــه و ش اندیش
کــرده اســت؛ غزالــی را در کتــاب منطــق و معرفت 
در نظــر غزالــی معرفــی کــرده اســت؛ ابــن رشــد 
در کتــاب درخشــش ابــن رشــد در حکمــت مشــاء 
معرفــی شــده اســت؛ خواجــه نصیــر الدین طوســی 
بــا عنــوان خواجــه نصیرالدیــن طوســی فیلســوف 
گفتگــو معرفــی شــده اســت؛ جــال الدیــن دوانــی 
فیلســوف ذوق و التّألـّـه یکــی دیگــر از آثــار اســتاد 
اســت؛ و یــا ابــن ســینا کــه بــا عنــوان ســخن ابــن 
ــا  ــت. آی ــده اس ــی ش ــار معرف ــان بهمنی ــینا و بی س
آقــای دکتــر دینانــی ایــن شــخصیت ها را تصادفــی 
انتخــاب کــرده اســت؟ آیــا از ســر ذوق مطالبــی را 
در مــورد غزالــی و خواجــه نصیــر نگاشــته اســت؟ 
مــن بــا مطالعــه آثــار، اصــًا چنیــن گمانــی نبــردم. 
ــان اســام  ــن شــخصیت ها در جه ــک از ای ــر ی ه
تأثیــر بــه ســزایی داشــتند. غزالــی هنــوز در جهــان 
اســام یــک شــخصیت قدیــس اســت. البتــه اســتاد 
نقدهایــی بــر غزالــی دارنــد و اصــوالً اهــل فلســفه 
منتقــد غزالــی هســتند، ولــی بــا ایــن حــال، غزالــی 
ــد ایشــال در ســال  شــخصیت بزرگــی اســت. تول
450 و وفــات او در ســال 505 قمــری اســت. 
ــوز  ــذار اســت، هن ــزرگ و تأثیرگ ــی ب چــون غزال
بعــد از گذشــت هــزار ســال از وفات شــان، ایشــان 
همچنــان شــخصیت مؤثــری اســت. یکــی دیگر از 
ــن  ــزرگ، خواجــه نصیرالدی ــن شــخصیت های ب ای
ــه  ــه ام کــه اگــر ب طوســی اســت. بنــده بارهــا گفت
ــق  ــیم از مصادی ــامی بیاندیش ــدن اس ــه تم اندیش
ــن طوســی  ــه نصیرالدی بــارز تمدن ســاز، خواج

یــک  بــا  ایــن شــخصیت ها  اســت. 
عقانیــت و حکمتــی توســط اســتاد 

ــده اند.  ــاب ش ــی انتخ دینان
مــن از اســتاد درخواســت دارم کــه روی 
دو شــخصیت دیگــر هــم کار کننــد 
ــند:  ــا بنویس ــه آنه ــع ب ــی راج و مطالب
جنــاب ابن عربــی و ماصــدرا. البتــه 
ایشــان در آثارشــان بــه ماصــدرا و 
ــور  ــا منظ ــه اســت، ام ــی پرداخت ابن عرب
بنــده ایــن اســت کــه بــه طــور مســتقل 
ــه  ــه اینک ــد، ن ــزرگان بپردازن ــن ب ــه ای ب
ــدرا  ــی و ماص ــاره ابن عرب ــران درب دیگ
ــن دو  ــورد ای ــته اند! در م ــب ننوش مطل

شــخصیت مطالــب زیــادی نوشــته شــده 
اســت. امــا چــرا مــن بــه ایشــان توصیــه 
می کنــم کــه در مــورد ایــن دو شــخصیت 

ــه  ــن اســت ک ــرض ای ــند؟ غ ــی بنویس ــم مطالب ه
ــوف  ــک فیلس ــا ی ــی ب ــر دینان ــای دکت ــی آق وقت
مواجــه می شــود، آنقــدر آن فیلســوف را بــه 
ــود، از او  ــر می ش ــا او درگی ــد، ب ــش می کش چال
ــر، آن  ــر دقیق ت ــه تعبی ــد و ب پرســش مطــرح می کن
ــد  ــتنطاق می کن ــارف را اس ــم و ع فیلســوف، متکل
ــی  ــام معرفت ــک نظ ــردن ی ــتنطاق ک ــن اس ــه ای ک
ــن  ــه ای ــاید ب ــر ش ــن ام ــد. ای ــتخراج می کن را اس
ــفه، اصــول  ــر از فلس ــان غی ــه ایش ــد ک ــل باش دلی
فقــه هــم خوانده انــد و فرزنــد حــوزه هــم هســتند 

و ســال ها نــزد اســاتید درس گرفته انــد. 
ــول را  ــه اص ــت ک ــال اس ــی س ــش از س ــن بی م
ــای  ــه آق ــم ک ــن را می دان ــم و ای ــس می کن تدری
ــی  ــا درس ــه ی ــت مباحث ــی سال هاس ــر دینان دکت
در بــاب اصــول نداشــته اند. بارهــا شــده کــه 
مــن بــه صــورت مــوردی یــک بحــث اصولــی را 
ــی الزم  ــان آمادگ ــه ایش ــدم ک ــردم و دی ــرح ک مط
بــرای وارد شــدن بــه بحــث را دارنــد. اصــول فقــه 
ــتند  ــامی هس ــوم اس ــش در عل ــفه، دو دان و فلس
ــد.  ــی می دهن ــن تحلیل ــک ذه ــان ی ــه انس ــه ب ک
ــورد  ــًا در م ــه مث ــراغ دارم ک ــا را س ــن خیلی ه م
ــا  ــه ه ــار، اندیش ــته اند و آث ــاب نوش ــدرا کت ماص
ــی  ــر کس ــا کمت ــد. ام ــن کرده ان و آراء او را تدوی
ــد و از  ــتنطاق کن ــدرا را اس ــه ماص ــده ام ک را دی
ــد. چــون گرچــه جســم ماصــدرا  او پرســش کن
ــه  ــر عامیان ــه تعبی ــده و ب ــد آرمی در لح
از دنیــا رفتــه اســت، امــا او زنــده 
ــمند  ــک اندیش ــودن ی ــده ب ــت. زن اس
ــر چــه اندیشــه  ــه اندیشــه اوســت. ه ب
او را اســتنطاق کنیــد، اســتنباط بیشــتری 
واقعــًا  مــن  می شــود.  نصیب تــان 
ــد  ــی بگذارن ــتاد وقت ــه اس ــدم ک عاقمن
و بــر روی شــخصیت ابن عربــی کار 
کننــد. در مــورد ابن عربــی ســخنان ضــد 
و نقیــض زیــادی هســت؛ از کفــر او 
گرفتــه تــا موحدتریــن شــخصیت عالــم. 

حــال خــوب اســت کــه اســتاد 
بــا همــان نــگاه بی طرفانــه، 
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ابن عربــی را اســتنطاق کنــد. قطعــًا ایــن یــک اثــر 
ــد.  ــد ش ــمند خواه ارزش

ــات  ــورد موضوع ــتاد، در م ــار اس ــته دوم از آث دس
حکمــی و فلســفی اســت. ایشــان در گذشــته هــم 
ــود  ــفی، وج ــی فلس ــد کل ــل قواع ــی مث کتاب های

رابــط و مســتقل یــا معاد از نظــر حکیم 
مــدرس زنــوزی را نوشــتند. ولــی 
اکثــر آثــار اســتاد در ســال های اخیــر، 
موضوعــات حکمــی اســت: عقانیــت 
و معنویــت؛ فلســفه و ســاحت ســخن؛ 
ــان؛ از  ــدوث جه ــان و ح ــای زم معم
ــز  ــن و ج ــول؛ م ــا معق ــوس ت محس
مــن؛ فــراز و فــرود فلســفی؛ پرســش 
و  پرســش  هســتی  یــا  هســتی  از 
ــار در  ــه اختی ــان ک ــر ایش ــن اث آخری
ــی از  ــت. برخ ــتی اس ــرورت هس ض
معرفت شناســانه،  موضوعــات  ایــن 
برخــی  هستی شناســانه،  برخــی 
انسان شناســانه و بعضــی دین شناســانه 
ــات  ــن موضوع ــتاد ای ــا اس ــت. آی اس
ــت؟  ــرده اس ــاب ک ــی انتخ را تصادف
حاشــا و کا. آقــای دکتــر دینانــی 
ــر  ــائلی درگی ــا مس ــود را ب ــن خ ذه
ــرض  ــرأت ع ــه ج ــن ب ــه م ــرده ک ک
ــان  ــی زم ــای اساس ــم چالش ه می کن
مــا اســت؛ نــه فقــط مــا ایرانیــان، بلکه 
ــر.  ــان معاص ــی انس ــای اساس چالش ه
جدی تریــن بحــث معرفت شناســی، 
ــت. کل  ــول اس ــا معق ــوس ت از محس
فیلســوفان غــرب و فاســفه -چــه 
چــه  و  عقل گــرا  چــه  تجربه گــرا، 
همیــن  بــا  اســتعایی-  فیلســوفان 
پرســش مواجه انــد. مســئله اختیــار 
اســت  مــا  مســائل  جدی تریــن  از 
جبــر  گرفتــار  را  بعضی هــا  کــه 

جبــر  گرفتــار  را  بعضی هــا  زیست شــناختی، 
ــی  ــر فرهنگ ــار جب ــا را گرفت ــی و بعضی ه اجتماع
کــرده اســت. بنابرایــن ایــن مســأله امــروز و انســان 

ــت.  ــر اس معاص
در اینجــا هــم مــن بــه عنــوان یــک شــاگرد 
موضــوع  دو  روی  دارم  درخواســت  اســتاد  از 

کار کننــد. نمی خواهــم عــرض کنــم ایــن دو 
پیشــنهادی کــه بنــده در بحــث موضوعات فلســفی 
عــرض خواهــم کــرد، در آثــار ایشــان نیســت. در 
ــراوان  ــن موضوعــات ف ــه ای ــار ایشــان راجــع ب آث
بحــث شــده اســت، امــا منظــور بنــده بــه صــورت 
ــه  ــتقل اســت. یکــی بحــث »رابط مس
عقــل و دیــن« اســت کــه بحــث 
ــه  ــم ک ــون می دان ــت. چ ــدی اس کلی
ــود،  ــث ش ــن بح ــان وارد ای ــر ایش اگ
هــم عقــل را اســتنطاق می کنــد و هــم 
ــان  ــه ج ــن دو را ب ــد ای ــن را، بع دی
ــه ای  ــا مصالح ــدازد، در انته ــم می ان ه
ــود  ــخص می ش ــه مش ــد ک رخ می ده
ــوده  ــن یــک جنــگ زرگــری ب ــه ای ک
ــل و  ــل عق ــًا تعام اســت. ایشــان دقیق
ــگاه پرسشــگری  ــان ن ــا هم ــن را ب دی
ــن پیشــنهادم در  ــد. دومی ایجــاد می کن
خصوص »نســبت رئالیــزم و ایدئالیزم« 
اســت. البتــه ایشــان در آثارشــان به این 
موضــوع زیــاد پرداخته انــد، امــا نــه بــه 
ــه  ــتقًا ب ــر مس ــتقل. اگ ــورت مس ص
ــگاه  ــه شــود، آن ــن موضــوع پرداخت ای
ــا یــک نــگاه اســتقالی بــه  می تــوان ب
بحث هایــی مثــل سوبجکتیویســم و 

ــت.  ــا پرداخ ــل بحث ه ــن قبی ای
مــن تــا اینجــا یــک بحــث مختصــر و 
ــرض  ــتاد ع ــار اس ــاره آث ــی درب اجمال
کــردم. حــال می خواهــم کمــی در 
ــه  ــخصیتی ک ــی ش ــر، یعن ــورد مؤث م
ایــن آثــار را تولیــد کــرده اســت 
آثــار  وقتــی  مــن  بزنــم.  حــرف 
ــد  ــه چن ــم ب ــه می کن ــتاد را مطالع اس
ــم  ــه می بین ــم. اول اینک ــه می رس نکت
ــت  ــتاد عقانی ــه اس ــن دغدغ مهمتری
اســت. مــا متفکــران زیــادی در کشــور 
داریــم. دغدغــه بعضی هــا ایــن اســت کــه جامعــه 
ــه اخــاق و معنویــت دارد.  ــاز ب ــه شــدت نی مــا ب
ــم  ــن ه ــت. م ــت اس ــخنان درس ــن س ــه ای هم
گفتن هــا  دروغ   رقیب شــکنی ها،  بی ادبی هــا، 
و قانون شــکنی ها را در جامعــه می بینــم. اینهــا 
ــن  ــأ ای ــا منش ــتند. ام ــی هس ــای غیراخاق رفتاره
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اســت.  عقانیــت  فقــدان  غیراخاقــی  رفتــار 
ــف  ــت؛ ضع ــی نیس ــف اخاق ــب، ضع ام المصائ
ــم  ــانه های مجــازی ه ــه رس ــت اســت. البت عقانی
ایــن امــر را تشــدید می کننــد و بــا مطالــب خــام و 
ناپختــه ایــن ضعــف عقانــی را تقویــت می کننــد. 
ــای  ــد فض ــاط چن ــا ارتب ــد ب ــر می کنن ــی فک بعض
ــدا  ــم پی ــد عل ــرام می توانن ــال و تلگ ــازی، کان مج
ــت  ــر عقانی ــه اینطــور نیســت. اگ ــه ک ــد. البت کنن
در جامعــه رشــد پیــدا کنــد، عمــق معرفتــی بیشــتر 
ــه از  ــی چ ــورت خرافه گرای ــود و در آن ص می ش
نــوع ســنتی و چــه از نــوع مــدرن از بیــن مــی رود.

 

ــه  ــاح خراف ــنیدن اصط ــض ش ــه مح ــی ب بعض
گمــان می کننــد کــه خرافــه فقــط در عالــم ســنت 
اســت. مــا در عالــم مــدرن هــم کــم خرافــه 
نداریــم. اینهمــه ادیــان متعــدد و عرفان هــای 
کذایــی در دنیــای مــدرن شــکل پیــدا کــرده اســت؛ 

در حالــی کــه در دنیــای ســنتی بــه ایــن صــورت 
نبــود. جالــب ایــن اســت کــه اکثــر ایــن گروه هــای 
ــی کــه دم از معنویــت و  ــا گروه های معنویت گــرا ی
ــتیز.  ــا عقل س ــد ی ــا عقل گریزن ــد، ی ــان می زنن عرف
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مریــدان فراوانــی جمع 
ــای  ــی از دغدغه ه ــت یک ــس عقانی ــد. پ می کنن

اســتاد اســت. 
ــتان و  ــرای دوس ــم ب ــر می کن ــه فک ــه دوم ک نکت

ــه نظــرم  ســروران تازگــی دارد، ایــن اســت کــه ب
اســتاد در طــول عمــر علمــی اش همیشــه بــه دنبال 
تأویــل خــود بــوده اســت، نــه تأویــل اســتادانش و 
ــش. بعضــی از  ــل حکمــت، فلســفه و دان ــا تأوی ی
ــا  ــت و ی ــه، حکم ــم، اندیش ــا عال ــی ب ــا وقت آدم ه
یــک دیســیپلین معرفتــی مواجــه می شــوند، چــون 
ــد  ــاش می کنن ــد ت ــرار دادن ــان را اصــل ق خودش
آن را تأویــل ببرنــد. آدمــی کــه  ایــن گونــه اســت 
ــا  ــی رود. ام ــو نم ــد و جل ــا می زن ــه درج همیش
آدمــی کــه خــودش را تأویــل می بــرد مرتبــًا 
ــدارد،  ــودن ن ــکون و ب ــد، س ــدا می کن ــی پی تعال
ــرا همیشــه در  همیشــه در حــال شــدن اســت. زی
ــع  ــچ موق ــل خــودش اســت. شــما هی حــال تأوی
نمی بینیــد کــه آقــای دکتــر دینانــی امــروز، آقــای 
دکتــر دینانــی دیــروز باشــد، چــون مشــغول تأویل 

خــودش اســت.
ــان  ــا بی ــوی تشــبیه جالبــی در مثنــوی دارد. ب  مول
ــِل  ــا »تأوی ــر« ی ــِل دیگ ــث »تأوی ــبیه، بح ــن تش ای
ــوی یــک تشــبیه  ــا می شــود. مول ــر معن خــود« بهت
در مــورد خرگــوش و شــیر و یــک تشــبیه در 
مــورد مگــس دارد. او می گویــد شــیری بــود 
ــی از  ــر روز یک ــود ه ــه ب ــات گفت ــه حیوان ــه ب ک
ــوش  ــد. خرگ ــیر کن ــرا س ــکم م ــد ش ــما بای ش
ــن  ــت م ــت. نگف ــه ای ریخ ــن کار نقش ــرای ای ب
ــه  قــد کوتاهــی دارم و از پــس شــیر برنمی آیــم! ب
تعبیــر بنــده، خرگــوش خــود را تأویــل بــرد و بــه 
جایــی رســاند کــه بــا شــیر مواجــه شــود. »همچــو 
او خرگــوش، کــو بــر شــیر زد«؛ زد، یعنــی مقابلــه 
ــود انــدر خــرد قــد«؛ یعنــی  کــرد. »روح او کــی ب
قــد خرگــوش کوتــاه بــود، امــا روح او بلنــد بــود. 
او آنقــدر خــودش را تعالــی داد تــا بــه شــیر برســد 
ــد  ــه ق ــی ک ــی آدم های ــد. بعض ــه کن ــا او مقابل و ب
ــد  ــد بلن ــرادِ ق ــا اف ــه ب ــتند، در مواج ــاه هس کوت
آنهــا را کوتــاه می کننــد؛ یعنــی دیگــران را تأویــل 
ــد خــودش  ــًا چــون کســی نمی توان ــد. مث می برن
ــر  ــام پیغمب ــد، مق ــر را بفهم ــرد و پیغمب ــاال بب را ب
ــل  ــر هــم مث ــد پیغمب ــی آورد و می گوی ــن م را پایی
ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــت. بای ــعر می گف ــعرا ش ش

ــتند.  ــم جــدا هس ــعر از ه وحــی و ش
تشــبیه دیگــر از مولــوی، تشــبیه مگــس اســت. او 
ــی  ــرگ کاه ــودش را روی ب ــس خ ــد مگ می گوی
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ــت  ــول االغ حرک ــرگ روی ب ــت و آن ب انداخ
می کــرد. »آن مگــس بــر بــرگ کاه و بــول خــر/ 
همچــو کشــتی بان همــی افراشــت ســر/ گفــت 
مــن دریــا و کشــتی خوانــده ام/ مدتــی در فکــر 
آن می مانــده ام/ اینــک ایــن دریــا و ایــن کشــتی 
و مــن؟!/ مــرد کشــتی بان و اهــل رایــزن« ]یعنــی 
ــای  ــه ج ــس ب ــا مگ ــه[. در اینج ــل اندیش اه
ــا، کشــتی  ــرد، دری ــل بب اینکــه خــودش را تأوی
ــت.  ــرده اس ــازل ک ــل و ن ــتی بان را تأوی و کش
در ادامــه می گویــد »بــر ســر دریــا همــی رانــد 
ــود  ــه می ش ــی گفت ــه قایق ــد ب ــد« - عم او عم
کــه از شــاخه هــای درخــت ســاخته می شــود. 

ــد«.  ــرون ز ح ــدر بی ــودش آن ق »می نم
ــن  ــتم ای ــوی می خواس ــبیه مول ــن تش ــن از ای م
اســتفاده را کنــم کــه چــرا دکتــر دینانــی همیشــه 
ــر او یــک  در حــال شــدن اســت؟ چــرا هــر اث

نــوآوری و یــک حــل مســئله دارد؟ چون 
همیشــه مشــغول تأویــل خــودش اســت. 
ــران  ــل دیگ ــال تأوی ــه دنب ــی ک آدم های
ــد و  ــن می آورن ــران را پایی ــتند، دیگ هس

ــد.  ــدا نمی کنن ــی پی ــان تعال خودش
ــوم، پرسشــگری ایشــان اســت  ــه س نکت
کــه بــه آن اشــاره کردیــم. لــذا اگــر 

بخواهیــم یــک عنــوان بــه ایشــان نســبت 
ــوف  ــک فیلس ــان ی ــم ایش ــد بگویی ــم، بای دهی
پرســش و حقیقــت اســت. ولــی مگــر حقیقــت 
بــدون پرســش امکان پذیــر اســت؟ بعضــی 
ممکــن اســت ادای پرسشــگری دربیاورنــد. 
نمی خواهــم تملق گویــی کنــم، امــا دیشــب 
ــان  ــار ایش ــه آث ــغول مطالع ــحر مش ــا س ــه ت ک
ــی  ــه پرسشــگری جزئ ــدم ک ــه ش ــودم، متوج ب
از هویــت ایشــان اســت. حتمــًا شــما دیده ایــد 
کــه ایشــان در هنــگام درس دادن مرتبــًا ســؤال 
ــه زایــش جــواب  طــرح می کننــد و از ســوال ب
ــن  ــوان مت ــه عن ــط ب ــه فق ــم ن ــند؛ آن ه می رس
نوشــتاری، بلکــه ســؤال از پدیده هــا. ایــن 

ــت.  ــاص اس ــک خ ــک هرمنوتی ــودش ی خ
مــن در آخــر عرایضــم یــک توصیــه بــه 
شــاگردان ایشــان دارم کــه چنــد کار را دربــاره 
اندیشــه های آقــای دکتــر دینانــی انجــام دهنــد. 

ــد  ــتاد بای ــری اس ــه فک ــه روی منظوم اول اینک
ــاز  ــه اندیشه س ــی ک ــوالً آدم های ــود. اص کار ش
ــان  ــی خودش ــام معرفت ــان نظ ــتند، خودش هس
ســهروردی  ابن ســینا،  نمی کننــد.  مــدون  را 
را  خودشــان  فکــری  منظومــه  ماصــدرا  و 
اندیشــه ورز  انســان های  اصــوالً  ننوشــتند. 
ــگری  ــیدن، پرسش ــال اندیش ــب در ح ــه مرت ک
و تولیــد اندیشــه هســتند، منظومــه فکــری 
خودشــان را نمی نویســند. منظــور از منظورمــه، 
مباحــث  کــه  اســت  معرفتــی  نظــام  یــک 
شــامل  را  معرفت شناســی  و  هستی شناســی 
بحث هــای  فــراوان  آثــار  در  شــما  شــود. 
ــد  ــه بای ــد ک ــان را می بینی ــی ایش معرفت شناس
در یــک جــا نظام منــد شــوند. مــن چنــد ســال 
اســت کــه بــه آقــای دکتــر داوری ایــن پیشــنهاد 
را داده ام کــه عده ای از شــاگردان ایشــان منظومه 
ــه اش را  ــند و هزین ــان را بنویس فکری ش
مــا تقبــل می کنیــم. شــخصیتی مثــل 
ریکــور  و  گادامــر  هایدگــر،  کانــت، 
آدم هــای بزرگــی هســتند. بعــد از اینکــه 
ــه  ــت فرانس ــت، دول ــا رف ــور از دنی ریک
ــیس  ــور تأس ــام ریک ــه ن ــه ب ــک مؤسس ی
ــام  ــف روی تم ــای مختل ــرد و گروه ه ک
آثــار و اندیشــه های او کار می کننــد. بعضــًا 
ــی از  ــات برخ ــان حی ــات در زم ــن مؤسس ای
ــا  ــرا م ــت. چ ــه اس ــکل گرفت ــخصیت ها ش ش
ــدا  ــم؟ خ ــاوری نداری ــه خودب ــا روحی ایرانی ه
ــد.  ــر بده ــول عم ــزوار ط ــاتید ب ــن اس ــه ای ب
ــود و در  ــته ش ــد نوش ــام فکــری ایشــان بای نظ
ــر  ــا اگ ــود ت ــه ش ــرار گرفت ــان ق ــرض ایش مع
الزم اســت اصاحــات، ماحظــات و تذکراتــی 

ــرد.  ــورت گی ص
ــی  ــی از برخ ــیرهای حکم ــی تفس ــان گاه ایش
ــا اهلل«  ــی ان ــل »ان ــد، مث ــی دارن ــای قرآن مقوله ه
کــه امــروز بــه آن اشــاره شــد و یــا »خیــر کثیــر 
حکمــت«. ایشــان ممکن اســت گاهــی فراموش 
کننــد کــه بــه چــه تفســیرهایی اشــاره کرده انــد. 
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن مباحــث، زایــش 
یــک اندیشــه اســت و ممکــن اســت لحظــه ای 
ــن ســخنان  ــد. خوشــبختانه ای ــاد ببرن آن را از ی
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ــی مباحــث  ــر محقق ــده اند. اگ ــط ش ــته و ضب نوش
از  حکمــی  تفســیر  کــه  را  ایشــان  تفســیری 
ــا  ــه ی ــه صــورت مقال ــی اســت ب ــای قرآن مقوله ه

ــد خــوب اســت. ــاب کار کن کت
 پیشــنهاد آخــرم را عــرض می کنــم. مــا فلســفه را 
بــرای چــه می خواهیــم؟ از محســوس تــا معقــول 
ــار،  ــی، بهمنی ــرای چــه غزال ــه اســت؟ ب ــرای چ ب
ابن ســینا و ســهروردی را بفهمیــم؟ دل خــوش 
ــک ســری  ــه برخــی از اصطاحــات و ی ــردن ب ک
از بحث هــای انتزاعــی، علی رغــم اینکــه یــک 
ــد  ــت بای ــت. حکم ــی نیس ــا کاف ــی دارد ام تعال
ــا در  ــروزه م ــد. ام ــدا کن ــل پی ــه عم ــت ب کاربس
ــی  ــش های فراوان ــانی پرس ــوم انس ــای عل حوزه ه
داریــم کــه حــل نشــده اند و بــا ابتنــای بــه 
ــار  ــر معتقــدم آث ــد حــل شــوند. حقی حکمــت بای
ــه  ــت را دارد ک ــن ظرفی ــی ای ــر دینان ــای دکت آق

ــود. ــا ش ــائل مبن ــی از مس ــل بعض ــرای ح ب
 ســه نیــاز همیشــگی بشــر امــروز بیش از گذشــته، 
آزادی اجتماعــی، عدالــت اجتماعــی و امنیــت 
اجتماعــی اســت. االن یــک پرســش جــدی مطــرح 
ــم تزاحــم  ــا ه ــا ب ــن نیازه ــی ای ــر زمان اســت. اگ
ــت ها  ــرد؟ لیبرالیس ــد ک ــه کار بای ــد چ ــدا کردن پی
معتقدنــد آزادی مقــدم اســت، سوسیالیســت ها 
ــت ها و  ــت و نازیس ــدم اس ــت مق ــد عدال معتقدن
فاشیســت های آلمــان می گفتنــد امنیــت مقــدم 
اســت. هــر کــدام از ایــن گروه هــا بــر اســاس یــک 
ــد. در آلمــان اندیشــمندانی  فلســفه حــرف می زدن
ــا  ــاختند. م ــر را می س ــه هیتل ــه اندیش ــد ک بودن
ــی بررســی  ــا کمــک حکمــت اســتاد دینان ــد ب بای
کنیــم کــه چــه جوابــی می توانیــم بــه ایــن 
ــم  ــم. می توان ــر بدهی ــؤال دیگ ــا س ــؤال و ده ه س
ــانی  ــوم انس ــان عل ــه رشته ش ــتانی ک ــرای دوس ب
ــش های  ــدر پرس ــه چق ــم ک ــح ده ــت توضی اس
بــر زمین مانــده در زمینه هــای مختلــف علــوم 
ــت  ــه حکم ــه ب ــدون توج ــه ب ــم ک ــانی داری انس
ــتاد  ــم اس ــرا می گوی ــا چ ــتند. ام ــل نیس ــل ح قاب
ــی  ــه مقوله های ــی ب ــتاد دینان ــون اس ــی؟ چ دینان
ــروز بشــر اســت؛  ــای ام ــه ضرورت ه ــه ک پرداخت
ــی  ــار و مقوله های ــت، اختی ــت، معنوی ــل عقانی مث
ــل  ــه ح ــوان ب ــق می ت ــن طری ــل. از ای ــن قبی از ای

ــام.   ــکرم. والس ــت. متش ــائل پرداخ ــن مس ای

ــا تشــکر از رئیــس محتــرم  ــر اعوانــی: ب ــم دکت خان
خســروپناه.  دکتــر  آقــای  جنــاب  مؤسســه، 
همان طــور کــه عــرض کــردم دغدغــه همیشــگی 
ایشــان، ایــن گونــه نگرش هــا و پژوهش هــا و 
ــان  ــر جوان ــر اســاتید پیشکســوت ب ــن تأثی همچنی
ــی از  ــی یک ــر دینان ــای دکت ــای آق ــت. کتاب ه اس
ــه  ــت. ب ــرف دار اس ــا و پرط ــر تقاض ــای پ کتاب ه
خصــوص در ایــن دوره کــه همــه می گوینــد 
ــه  ــن مؤسس ــد. بنابرای ــاب نمی خوانن ــان کت جوان
ــی  ــاق خیل ــن اتف ــروپناه از ای ــر خس ــای دکت و آق
کــه  می بینیــم  مــا  پــس  هســتند.  خوشــحال 
می شــود کتابــی را دو بــار چــاپ کــرد و آن کتــاب 
همچنــان تقاضــا داشــته باشــد و ایــن بســتگی بــه 
خــود کتــاب دارد. بنــده بــه رســم ادب می ایســتم 
و لوحــی را کــه آقــای دکتــر خســروپناه بــه آقــای 
ــما  ــت ش ــد را خدم ــم می کنن ــی تقدی ــر دینان دکت

قرائــت می کنــم: 

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. هــو الحکیــم. بــه نــام 
ــاب  ــد جــان و خــرد. اســتاد دانشــمند، جن خداون
آقــای دکتــر غامحســین دینانــی ســلمه اهلل تعالــی؛ 
مایــه مباهــات مــا اســت کــه آثــار گرانقــدر شــما 
ــران  ــفه ای ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش در مؤسس
ــه  ــر ک ــات اخی ــود. تألیف ــر می ش ــاپ و منتش چ
حاکــی از عمــق نظــر و ســال ها مجاهــدت در راه 
کســب علــم و معرفــت اســت، هــر یــک می توانــد 
ــد.  ــی باش ــت و دانای ــدگان حکم ــای جوین راه گش
زحمــات شــما را ارج می نهیــم و از حضــرت 
خداونــد حکیــم مســئلت داریــم بــر توفیــق شــما 

ــد. بیافزای



ــاب  ــاب جن ــن کت ــی از آخری ــه رونمای حــال ب
اســتاد دینانــی یعنــی کتــاب ضــرورت در 
اختیــار هســتی می پردازیــم. ایــن کتــاب چنــد 
ــای  ــر آق ــن اث ــد و آخری ــش منتشــر ش ــاه پی م
دکتــر دینانــی اســت. از آقــای دکتــر خســروپناه 
و آقــای دکتــر دینانــی تقاضــا می کنــم بــه بــاال 
ــه  ــد ب ــل دارن ــر تمای ــد و اگ ــریف بیاورن تش

ــد.  ــت کنن ــاه صحب صــورت کوت
آقــای دکتــر دینانــی: بســم اهلل الرحمــن 
ــت،  ــرب اس ــگام اذان مغ ــون هن ــم. چ الرحی
ــی  ــان نمی شــوم. از همــه آقایان ــی مزاحم ت خیل
کــه در اینجــا افاضــه فرمودنــد، اســتادان محترم 
ــد و لطفــی کــه  و کســانی کــه تشــریف آوردن
ــکر  ــه تش ــتند صمیمان ــذول داش ــده مب ــه بن ب
ــت  ــروپناه در صحب ــر خس ــای دکت ــم. آق می کن
ــما  ــاید ش ــود«. ش ــل خ ــد: »تأوی ــود فرمودن خ
ــک  ــط ی ــود« فق ــل خ ــن »تأوی ــد ای ــر کنی فک
فکــر فلســفی باشــد. امــا مــن دو حدیــث مهــم 

ــم. »مــن عــرَف  و ام المســائل از معصــوم می خوان
نفســه فقــد عــرَف ربَّــه«. تأویــل خــود یعنــی هــر 
ــد خــود را بشناســد. اگــر کســی خــود  کــس بای
را نشناســد، محــال اســت کــه خــدا را بشناســد. 
اگــر کســی همــه عالــم را بشناســند امــا خــود را 

ــد. ــدا را نمیشناس ــد، خ نشناس
ــود:  ــاه فرم ــه کوت ــک جمل ــی )ع( در ی ــوال عل  م
»ویــٌل لمــن ســاوا یومــاه«. وای بــر کســی کــه دو 
روزش یکســان باشــد. یعنــی وای بــر کســی کــه 
دیــروز و امــروزش مثــل هــم باشــد و از دیــروز 
ــن  ــد. ای ــه باش ــر نرفت ــی باالت ــروز قدم ــه ام ــا ب ت
ــار دیگــر از خانم هــا  خاصــه کام مــن اســت. ب
و آقایانــی کــه بــه اینجــا تشــریف آوردنــد 

ــم.  ــا می کن ــان دع ــکرم و برایت ــه متش صمیمان
خانــم دکتــر اعوانــی: از همــه دوســتان و عزیزانــی 
ــق  ــد و ح ــریف آوردن ــد و تش ــف کردن ــه لط ک
شــاگردی را ادا کردنــد، ممنــون و متشــکرم. شــما 

ــپارم.  ــزرگ می س ــدای ب ــه خ را ب

رونمایی کتاب ضرورت در اختیار هستی
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خانــم دکتــر اعوانــی: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. 
خدمت اســتادان ارجمند، ســروران و دوســتداران 
ــد  ــع خوش آم ــن جم ــفه در ای ــت و فلس حکم
می گویــم. امــروز ایــن افتخــار را دارم کــه چنــد 
ســاعتی در خدمت تــان باشــم چــرا کــه حاصــل 
زحمــات چندیــن ســاله همــکارم، جنــاب آقــای 
ــه صــورت  ــار نشســت و ب ــه ب ــی ب ــر افضل دکت
کتــاب درآمــد. در خدمــت اســاتید معظــم، 
جنــاب آقــای دکتــر احمــد احمــدی کــه از ابتــدا 
ــاگردان  ــی ش ــر افضل ــای دکت ــن و آق ــون م تاکن
ایشــان بودیــم و همچنیــن اســتاد دکتــر اعوانــی، 

نــه بــه ایــن لحــاظ کــه بنــده همشــیره ایشــان 
هســتم، بلکــه از ایــن لحــاظ کــه مــن شــاگرد 

ایشــان بــودم؛ هســتیم. 
همان طــور کــه مســتحضر هســتید ایــن برنامه 
ــی هــم نقــد و هــم نظــر  ــی، یعن ــرای معرف ب
بــر کتــاب برهــان وجــودی اســت کــه حاصــل 
طــرح پژوهشــی جنــاب آقــای دکتــر فضلــی 
ــم  ــدود نی ــدا ح ــه ابت ــت ک ــرار اس ــت. ق اس
ــاب اســتاد احمــدی  ــت جن ســاعت در خدم
باشــیم. پــس از ایشــان جنــاب اســتاد اعوانــی 
ــای  ــر، آق ــرد و در آخ ــد ک ــت خواهن صحب

 بررسی کتاب 
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دکتــر افضلــی موضــوع را دنبــال خواهنــد کــرد. 
ــار  ــرف حض ــه از ط ــؤاالتی ک ــه س ــر ب در آخ
مطــرح شــوند، بــه صــورت محــدود پاســخ داده 
ــای  ــاب آق ــم، جن ــتاد معظ ــد. از اس ــد ش خواه
دکتــر احمــدی خواهــش می کنــم کــه تشــریف 
ــد. ــان فرماین ــد و مطلــب خودشــان را بی بیاورن

ــن  ــم اهلل الرحم ــدی: بس ــر احم ــتاد دکت اس
ــار  ــوار و حض ــاتید بزرگ ــت اس ــم. خدم الرحی
ارجمنــد، عــرض ادب و احتــرام دارم. کاری کــه 
جنــاب آقــای دکتــر افضلــی انجــام داده انــد، کار 
ــن و  ــده از ب ــه بن بســیار ارزشــمندی اســت. البت
ــک  ــم و در ی ــودی مخالف ــان وج ــا بره ــاد ب بنی
کالســی کــه خدمت شــان بودیــم، مخالفــت 
خــود را در ایــن بــاره اعــالم کــردم. گویــا 
ایشــان از همــان زمــان کمــر همــت بســته اســت 
تــا تکلیــف ایــن برهــان را معلــوم کنــد و یــک 
ــته  ــاب نوش ــن ب ــه ای در ای ــاب 860 صفح کت
اســت. آقــای دکتــر افضلــی واقعــًا یــک روحیــه 
محققانــه دارنــد. ایشــان اگــر کاری را بپذیرنــد، 
تــا بــن و بنیــاد آن پیــش می رونــد. ایشــان یــک 
رســاله دکتــری و یــک رســاله فــوق لیســانس در 

ــد.  ــاب دکارت دارن ب
بعــد  دکارت  می دانیــد،  کــه  همان طــور 
را  آن  نوشــت،  را  تأمــات  کتــاب  اینکــه  از 
ــا  ــتاد و از آنه ــود فرس ــد خ ــالی عه ــرای فض ب
ــت  ــر آن هس ــرادی ب ــر ای ــه ه ــرد ک ــا ک تقاض
ــن  ــی از متکلمی ــد. بعض ــه دهن ــند و ارائ بنویس
ــر دکارت  ــه معاص ــته ای ک ــوفان برجس و فیلس
ــتند.  ــر او داش ــد، اعتراضــات گســترده ای ب بودن
ــای  ــه آق ــی ک ــم کتاب ــش می کن ــما خواه از ش
دکتــر افضلــی ترجمــه کــرده اســت را بخوانیــد. 
دکتــری  کالس  کــه  هنگامــی  بنــده  خــود 
ــانس،  ــوق لیس ــع ف ــی در مقط ــم و حت می رفتی
بــه آن objectionهــا مراجعــه می کــردم و 
ــه دکارت داشــتند را  اعتراضــات ســنگینی کــه ب
می دیــدم. بعضــی  مثــل آرنــو کــه از متکلمیــن و 
فالســفه بســیار برجســته و در حــد فخــر رازی 
ــن دیگــر، اعتراضــات بســیار  ــد ت ماســت و چن
ــادات  ــه انتق ــتند. البت ــر دکارت داش ــنگینی ب س
ــه ای  ــان، مای ــن معترض ــن از آخری ــی دو ت یک
نداشــت، امــا برخــی از ایــن اعتراضــات خیلــی 

ــود.  ــوی ب ق

در آن زمــان مــن بــا خــودم فکــر می کــردم کــه 
کاش می شــد ایــن کتــاب دکارت را ترجمــه کنم. 
ــر  ــای دکت ــن فرصــت پیــش آمــد کــه آق ــا ای ام
ــم،  ــان بودی ــه خدمت ش ــی ک ــی در کالس افضل
ســه اعتــراض آن را ترجمــه کــرد و ســپس کل 
ــه عنــوان رســاله دکتــری خــود در نظــر  آن را ب
ــده  ــون بن ــان چ ــت ایش ــه درخواس ــت. ب گرف
خــودم چنیــن پیشــنهادی داده بــودم، مســئولیت 
راهنمایــی کــردن ایشــان را پذیرفتــم. شــاید 
ــا حــدود 200 ســاعت  ــن رســاله، م ــر ســر ای ب
ــر از  ــان غی ــه ایش ــم. البت ــو کردی ــم گفتگ ــا ه ب
ایــن وقــت مشــترک نیــز روی آن رســاله وقــت 
گذاشــته بودنــد و کار کــرده بودنــد. ایشــان 
ــان  ــل داد. ایش ــی را تحوی ــاله خوب ــًا رس انصاف
گاهــی می گفــت مدلــول و مصطلــح یــک 
کلمــه در آن زمــان کلمــه دیگــری بــود و ســعی 
ــر  ــه اگ ــد ک ــدا کن ــی را پی ــه واژه های ــرد ک می ک
ــچ  ــه هی ــم، ن ــن کاری کن ــت چنی ــده می بایس بن
ــه آن فراســت  ــتم و ن ــت آن فرصــت را داش وق
ــم یــک کلمــه خــاص در آن  را کــه بررســی کن
زمــان چــه مصطلحــی داشــت. انصافــًا اگــر آقای 
ــا  ــد، ت ــده بگیرن ــه عه ــی کاری را ب ــر افضل دکت
ــد و حاصــل زحمــات  اعمــاق آن پیــش می رون
ایشــان، رســاله بســیار ارزشــمندی شــد. بنــده بــا 
افتخــار عــرض می کنــم کــه شــاید ایــن رســاله 
در دقــت ترجمــه و مقدمــه ای کــه بــر آن نوشــته 
شــده اســت و معرفــی کــه از دکارت در آن 

ــر باشــد.  ــه اســت، کــم نظی صــورت گرفت
در کتــاب برهــان وجــودی نیــز همین طــور اســت. 
argument Ontological از قبــل از آنســلم 
رایــج بــود. آنســلم از قدیســان مســیحیت اســت 
ــک  ــه ی ــدا را ب ــود خ ــات وج ــان اثب ــه بره ک
صــورت و دکارت آن را بــه یــک صــورت 
ــال  ــه هرح ــا ب ــت. ام ــرده اس ــرح ک ــر مط دیگ
دکارت برهــان اثبــات وجــود خــدا را از آنســلم 
 The ــاب ــم در کت ــون ه ــت. ژیلس ــه اس گرفت
 Experience  Philosophical  of  Unity
-کــه بنــده آن را بــه فارســی ترجمــه کــرده ام- 
می گویــد کــه دکارت مبــدع ایــن برهــان نبــوده 
و آن را از آنســلم گرفتــه اســت و البتــه تغییراتــی 
ــام  ــه ن نیــز در آن داده اســت کــه ایــن برهــان ب
دکارت مشــهور شــد. دکارت در کتــاب تأمــات 
ــد  ــور می ده ــب مان ــن مطل ــی روی ای ــز خیل نی
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ــده  ــه بن ــد. البت ــی خــوب می پروران و آن را خیل
ــه  ــا االن ک ــات ت ــه تأم ــوم ترجم ــاپ س از چ
چــاپ دهــم آن اســت، نقدهــای اساســی بــر آن 
دارم. اگــر بنــده االن فرصتــی پیــدا کنــم کــه بــه 
ــر  ــی دقیق ت ــاید خیل ــم، ش ــه کن ــات مراجع تأم
ــم.  ــورد کن ــا دکارت برخ ــر ب ــن براندازت و از ب
ــن  ــاب ب ــر اســاس کت ــده اگــر االن بخواهــم ب بن
ــا  ــت ب ــودم اس ــف خ ــه تألی ــناخت ک ــای ش الیه ه
دکارت روبــرو شــوم، خیلــی قوی تــر بــا او 

ــرد.  ــم ک برخــورد خواه
امــا غرضــم ایــن اســت کــه آقــای دکتــر افضلــی 
ــاب  ــه را از کت ــن ترجم ــه بهتری ــور ک همان  ط
ــام داد، در  ــات انج ــا اعتراض OBJECTION ی
ــرب و  ــفة غ ــودی در فلس ــان وج ــاب بره ــورد کت م
ــان  ــت. ایش ــور اس ــز همین ط ــامی نی ــفة اس فلس
ــب کار  ــن مطل ــام روی ای ــت تم ــا دق ــًا ب واقع
کرده انــد و ســابقه ایــن برهــان و کســانی کــه بــا 
آن مخالــف یــا موافــق بوده انــد را بررســی کــرده 
ــت  ــاب را خدم ــن کت ــت ای ــن فهرس ــت. م اس
ــان  ــه ایش ــد ک ــا ببینی ــم ت ــرض می کن ــما ع ش
ــه مــن بخــش  ــه اســت. البت ــا کجــا پیــش رفت ت
ــوز  ــا هن ــده ام، ام ــاب را خوان ــن کت ــادی از ای زی

ــم.  ــه کل آن را بخوان ــرده ام ک ــت نک فرص
ــلم  ــت: آنس ــرار اس ــن ق ــول از ای ــوان فص عن
و برهــان وجــودی )یعنــی قبــل از دکارت(؛ 
ــودی؛ دکارت  ــان وج ــاس و بره ــاس آکوین توم
ایــن  نهایــت  در  )کــه  وجــودی  برهــان  و 
مشــهور  دکارت  نــام  بــه  وجــودی  برهــان 
شــده اســت(؛ الیبنیتــس و برهــان وجــودی 
)الیبنیتــس از کارتزین هــا اســت(؛ اســپینوزا 
کارتزین هــا  از  هــم  )او  وجــودی  برهــان  و 
ــت در  ــودی )کان ــان وج ــت و بره ــت(؛ کان اس
حقیقــت بــه قــول خــودش پنبــه ایــن برهــان را 
ــی  ــر ذهن ــک ام ــن ی ــد ای ــت و می گوی زده اس
ــارج  ــه خ ــد ب ــن نمی توانی ــما از ذه اســت و ش
برویــد. مــن چــه ذهــن و چــه خــارج را انــکار 
ــز هــم خــراب نمی شــود(؛  ــچ چی ــم و هی می کن
نورمــن ملکــوم دربــاره برهــان وجــودی و 
انتقــادات کانــت )ایــن فصــل مربــوط بــه فلســفه 
ــفه  ــودی در فلس ــان وج ــت(؛ بره ــا اس غربی ه
ــودی:  ــان وج ــان بره ــدگاه موافق ــالمی؛ دی اس
فارابــی، نراقــی، غــروی اصفهانــی، مرحــوم 
عالمــه جعفــری و آقــای مهــدی حائــری یــزدی؛ 

ــده  ــه بن ــتند و در ادام ــان هس ــان از موافق )ایش
ــم(  ــان می خوان ــی را برایت ــه از نراق ــد جمل چن
برهــان  فارابــی؛  آثــار  در  وجــودی  برهــان 
وجــودی در آثــار مرحــوم نراقــی پــدر )منظــور، 
ــب  ــه صاح ــت، ن ــعادات اس ــع الس ــب جام صاح
معــراج الســعاده. نــام نراقــی پــدر، محمــد مهــدی 
و نــام پســر او احمــد اســت و هــر دوی آنهــا از 
علمــای برجســته هســتند. مرحــوم نراقــی پــدر 
کتاب هــای زیــادی دارنــد(؛ برهــان وجــودی در 
ــار حکیــم غــروی اصفهانــی؛ دیــدگاه عالمــه  آث
ــودی؛  ــان وج ــاره بره ــری درب ــی جعف محمدتق
دیــدگاه مرحــوم دکتــر مهــدی حائری یــزدی در 
بــاب برهــان وجــودی؛ دیــدگاه مخالفــان برهــان 
ــن  ــن ای ــی از مخالفی ــه طباطبای ــودی )عالم وج
ــه  ــز شــاگرد عالم ــده نی ــه بن ــان اســت. البت بره
ــا ایشــان  ــال ب ــًا 20 س ــودم و تقریب ــی ب طباطبای
ــن  ــه چنی ــد ک ــادم نمی آی ــا ی ــودم، ام ــراه ب هم
چیــزی در نزدشــان مطــرح شــده باشــد. بــا ایــن 
حــال، آقــای دکتــر افضلــی ایــن موضــوع را بــا 
ــهید  ــتاد ش ــدگاه اس ــد(؛ دی ــدا کرده ان ــت پی دق
ــای مطهــری در  مرتضــی مطهــری؛ )مرحــوم آق
ــای  ــه برهان ه ــفه ک ــول فلس ــر اص ــمت آخ قس
ــن  ــد، ای ــرح می کن ــدا را مط ــود خ ــات وج اثب
ــد.  ــاد می کن ــد و آن را انتق برهــان را نقــل می کن
ــزء  ــان را ج ــی ایش ــر افضل ــای دکت ــن آق بنابرای
مخالفیــن ایــن برهــان شــمرده اند( آیــت اهلل 
ــان  ــبت بره ــاب  نس ــن ب ــی در ای ــوادی آمل ج
ــه  ــد ک ــودی؛ )می دانی ــان وج ــن و بره صدیقی
بوعلــی در اشــارات در بــاب وجــود خــدا و 
ــه  ــد ک ــا می گوی ــال اینه ــود و امث ــب الوج واج
ایــن برهــان صدیقیــن اســت. ولــی صــدرا یــک 
ــه  ــن دارد ک ــان صدیقی ــری از بره ــر دیگ تقری
ــای عشــاقی در  ــر اســت. آق ــًا از او جامع ت تقریب
بــاب برهــان صدیقیــن یــک کتاب نوشــته اســت 
و بیــش از 20 برهــان را در آن ذکر کرده اســت(؛ 
ــه  ــالمی؛ مقایس ــفه اس ــن در فلس ــان صدیقی بره
ــان  ــودی؛ بره ــان وج ــن و بره ــان صدیقی بره
وجــودی در بوتــه آزمــون فلســفه اســالمی؛ اقامه 
ــالمی؛  ــفه اس ــه فلس ــر پای ــودی ب ــن وج براهی
ــالمی در  ــفه اس ــی فلس ــته های پژوهش و  بایس

ــودی. ــان وج ــا بره ــط ب ــات مرتب موضوع
واقعــًا  می کنیــد،  مالحظــه  کــه  همان طــور 
ایــن  از  بیــش  بــاب  ایــن  در  نمی تــوان 
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ــم  ــی ه ــای افضل ــود آق ــه خ ــت. البت ــش رف پی
ــل  ــده مث ــد داد. بن ــه خواهن ــی را ارائ توضیحات
مرحــوم آقــای مطهــری )رضــوان اهلل علیــه( 
ــی و  ــث معرفت شناس ــا بح ــه اینه ــدم هم معتق
ــی و  ــود ذهن ــت. وج ــی اس ــود ذهن ــث وج بح
وجــود خارجــی یکــی نیســتند. آن کــه در ذهــن 
ــدش  ــد و تهدی ــارش کنی ــه نث ــر چ ــت را ه اس
کنیــد، باألخــره جایــگاه آن در ذهــن اســت. باید 
راهــی بــه خــارج داشــته باشــد. هــر چقــدر کــه 
ــد و آن را  ــامان دادن ــر و س ــان س ــن بره ــه ای ب
دســتکاری کردنــد و معایــب آن را برطــرف 
ــی  ــگاه برخ ــد جای ــن می گوین ــد، مخالفی کردن
یــک  مــا  اســت.  ذهــن  آن  قســمت های  از 
ــم.  ــی داری ــک معرفت شناس ــی و ی هستی شناس
ایــن  قســمت های  برخــی  می گوینــد  آنهــا 
برهــان، معرفت شناســی اســت. آقــای دکتــر 
ــد.  ــالش کردن ــه ت ــن زمین ــی در ای ــی خیل افضل
اســت. ممکــن  متفــاوت  انســان ها  نظــرات 

ــندید.  ــان را بپس ــر ایش ــما نظ ــت ش اس
مــن چنــد جملــه از مرحــوم نراقــی خدمت تــان 
عــرض می کنــم و فرصــت را بــه جنــاب آقــای 
دکتــر اعوانــی می دهــم کــه مــا همــه بــه لحــاظ 
اخــالق، علــم و جامعیــت، شــاگرد ایشــان 
ــد  ــی می گوی ــدی نراق ــوم مالمه ــتیم. مرح هس
از جملــه دالیــل ایــن اســت کــه واجــب 
الوجــود، یــک وجــود مفهومــی دارد. یعنــی مــا 
ــر در  ــم. اگ ــود داری ــب الوج ــی از واج مفهوم
برابــر ایــن مفهــوم یــک عیــن یــا یــک وجــودی 
ــراد حاصــل اســت.  ــگاه م ــد، آن ــارج باش در خ
ــی  ــه متک ــودی ک ــی وج ــود یعن ــب الوج واج
ــع  ــه خــودش اســت و حــاوی، شــامل و جام ب
همــه کمــاالت اســت. گاهــی ایــن مفهــوم، مــا 
بــه ازایــی دارد کــه خــدا می شــود. پــس مــا در 
برابــر ایــن مفهــوم یــک مــا بــه ازایــی داریــم و 
ــل  ــراد حاص ــورت م ــن ص ــت. در ای آن خداس
اســت. حــال اگــر ایــن مفهــوم واجــب الوجــود 
مــا بــه ازایــی در خــارج نداشــته باشــد معــدوم 
اســت؛ یعنــی چیــزی نیســت. و کان معــدوم فیــه 
در خــارج، لکــن عدمــه امــا مســتند الــی النفــس. 
یعنــی خــود بــه خــود معــدوم اســت. یعنــی مــن 
یــک مفهومــی از واجــب الوجــود دارم کــه مــا 
ــی  ــوم پوچ ــه مفه ــد اینک ــدارد؛ مانن ــه ازاء ن ب
چــون ســیمرغ را در ذهــن درســت کرده باشــیم. 

ــود،  ــب الوج ــیکون واج ــورت »س ــن ص در ای
ممتنــع الوجــود«. اشــتباه ایــن جملــه اســت کــه 
می گویــد واجــب الوجــود، ممتنــع الوجــود 
ــوز واجــب الوجــود را  ــی کــه هن اســت، درحال
ــی  ــود ذهن ــس واجب الوج ــد. پ ــت نکرده ان ثاب
مــا  اگــر  می شــود؟  ممتنع الوجــود  چگونــه 
ــرده  ــت ک ــود ثاب ــرای واجب الوج ــی ب ــه ازای ب
باشــید، در آن صــورت حــق داریــد کــه بگوییــد 
ممتنــع الوجــود اســت. امــا واجــب الوجــود بــا 
ــه  ــود ک ــود نمی ش ــع الوج ــف، ممتن ــن تعری ای

ــد.  تناقضــی پیــش بیای
ــم در اینجــا  ــت ه ــفانه کان ــده متأس ــر بن ــه نظ ب
ــتباه  ــه اش ــدم ب ــود و ع ــائل وج ــورد مس در م
ــخصیت  ــوف و ش ــت فیلس ــه کان ــد. البت می افت
بزرگــی اســت. مــا هــم کانــت را تدریــس 
کردیــم و هــم نزدشــان تلمــذ کردیــم و خیلــی 
ــی،  ــل، ادب اجتماع ــق، تحلی ــل تعم ــا مث چیزه
یــاد گرفتیــم. کانــت  او  از  را  ادب اخالقــی 
خواهــری داشــت کــه او چنــد فرزنــد داشــت و 
وضــع مالــی خوبــی نداشــت. کانــت بــا حقــوق 
ــرد و  ــا کمــک می ک ــه آنه ــب ب اســتادی اش مرت
ــی  ــه وقت ــنیده اید ک ــًا ش ــود. حتم ــی ب آدم منظم
ــل  ــب های مح ــت، کاس ــگاه می رف ــه دانش او ب
ــت  ــاد کان ــت زی ــر دق ــان را به خاط ساعت هایش
ــدا  ــود خ ــات وج ــرای اثب ــد. ب ــوک می کردن ک
ســه برهــان اقامــه شــد کــه یکــی از آنهــا برهــان 
ــن را  ــن براهی ــی ای ــت وقت وجــودی اســت. کان
ــدا را  ــود خ ــا وج ــد اینه ــد، می گوی ــی می کن نف
اثبــات نمی کننــد. البتــه او در بــاب برهــان نظــم 
در عیــن حــال کــه آن را نقــد می کنــد، می گویــد 
ــا در  ــی اســت. م ــی خوب ــان خیل ــن بره ــه ای ک
وجــود خودمــان، در ایــن عالــم، در شــب و در 
ــه  ــم چگون ــا نمی دانی ــم، ام ــم را می یابی روز نظ

ــرد.  ــدا ک ــم را پی ــوان نظ ــم می ت در کل عال
می گوینــد روزی کانــت همــراه شــاگردش بــود. 
ــدگان از  ــای پرن ــود و جوجه ه ــار ب ــل به فص
تخــم در می آمدنــد و بــال در مــی آوردنــد. آنهــا 
ــه  ــک چلچل ــای ی ــی جوجه ه ــه وقت ــد ک دیدن
ــد  ــوک می زن ــا ن ــه آنه ــادر ب ــد، م ــر درآوردن پ
ــت  ــدازد. کان ــرون می ان ــیانه بی ــا را از آش و آنه
ــگاه کــن و  ــه خــوب ن ــه شــاگردش گفــت ک ب
ببیــن کــه چــه نظمــی در کار اســت. وقتــی مــادر 
می بینــد کــه جوجــه اش دیگــر قــادر بــه پــرواز 



285

کــردن اســت، او را از آشــیانه بیــرون می انــدازد. 
خــود دکارت نیــز همیــن گونــه اســت. در عیــن 
حــال کــه می گویــد مــا نبایــد در عالــم بــه دنبــال 
نظــم بگردیــم، امــا همیــن تأمــالت او را مالحظه 
ــأله  ــه مس ــا ب ــن ج ــد. او خــودش چندی بفرمایی
ــت در  ــد. کان ــک می کن ــش تمس ــم در آفرین نظ
عیــن حــال کــه می گویــد مــا نمی توانیــم 
نظــم را در کل عالــم پیــدا کنیــم، می گویــد 
ــدون خــدا زندگــی نکــرده  ــچ گاه ب ــن هی ــه م ک

ــم.  ــی کن ــم زندگ و نمی توان
بــه  کــه  متدیــن  یــک خانــواده  در  کانــت 
بودنــد  معــروف  پارســایان  یــا   Puritans
بــزرگ شــد. پــدر و مــادر او اهــل کلیســا رفتــن 
ــن  ــا والدی ــی ب ــا مدت ــد. او ت ــر بودن ــرو لوت و پی
خــود بــه کلیســا می رفــت. ولــی وقتــی بــزرگ 
شــد، یــک روز در کلیســا صبــر کــرد تــا کشــیش 
بیایــد و بــه او بگویــد کــه اعتــراف کــن کــه در 
ایــن هفتــه و ایــن مــاه چقــدر گنــاه کــردی تــا 
مــن تــو را ببخشــم. او عــارش آمــد کــه ایــن کار 
را انجــام دهــد. بنابرایــن در هنــگام بلــوغ دیگــر 
ــاب  ــودش در کت ــا خ ــت. ام ــا نمی رف ــه کلیس ب
اثبــات می کنــد.  نقــد عقــل عملــی، خــدا را 
 on  Lectures عنــوان  بــا  کتابــی  کانــت 
ــده  ــه بن Theology Philosophical  دارد ک
ترجمــه بخشــی از آن را بــه یکــی از دانشــجویان 
ــا  ســپردم. امــا خــودم منتظــر فرصتــی هســتم ت
ــون  ــر تاکن ــه اگ ــم )البت ــل کن ــه آن را کام ترجم
ترجمــه نشــده باشــد(. ایــن کتــاب، کتــاب 
ــد  ــمت هایش مانن ــی از قس ــت. بعض ــی اس خوب
ایــن اســت کــه بــا مالصــدرا در بــاب ذات پــاک 
خــدا و در بــاب صفــات خــدا گفتگــو می کنــد. 
ــت  ــوان گف ــد نمی ت ــه می گوی ــه ای دارد ک جمل
ــا  ــدا ب ــم خ ــی دارد؛ عل ــم حصول ــدا عل ــه خ ک
ایجــاد او یکــی اســت. صــدرا ایــن گفتــه را بــا 
ــت  ــی کان ــد، ول ــت می کن ــی ثاب ــک مقدمات ی
ــی  ــادش یک ــم و ایج ــدا عل ــه خ ــد ک می گوی
ــم  ــر عل ــد ب ــزی زائ ــن ایجــاد چی اســت. بنابرای
نیســت. بــه هــر حــال برهــان وجــودی، برهــان 
بســیار معتبــری در مغــرب زمیــن بوده و هســت. 
البتــه ممکــن اســت کســی آن را قبــول نداشــته 
ــور  ــی همان ط ــر افضل ــای دکت ــًا اق باشــد. انصاف
کــه در آثــار دیگرشــان نیــز کارهــای ارزشــمندی 
ــی  ــه خوب ــد، در ایــن مــورد هــم ب انجــام داده ان

حــق مطلــب را ادا کــرده اســت. بنــده از ایشــان 
متعــال  خداونــد  از  همــواره  و  سپاســگزارم 
ــرای ایشــان توفیــق روز افــزون مســألت دارم.  ب

ــه اهلل. ــم و رحم ــالم علیک والس

اســتاد دکتــر اعوانــی: بســم اهلل الرحمــن الرحیم. 
ــر افضلــی  ــد از جنــاب آقــای دکت مــا واقعــًا بای
ــاره مســأله بســیار مهمــی  تشــکر کنیــم کــه درب
بــه نــام برهــان وجــودی کــه بــر ســر آن -چــه 
ــرب-  ــفه غ ــه در فلس ــالمی و چ ــفه اس در فلس
ــف  ــی را تألی ــده، کتاب ــی ش ــای فراوان بحث ه
ــترکات  ــرب مش ــالمی و غ ــفه اس ــد . فلس کردن
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــما بای ــد و ش ــادی دارن زی
توجــه داشــته باشــید کــه وارث حکمــت یونــان 
ــت  ــی حکم ــرب. یعن ــه غ ــد؛ ن ــلمانان بودن مس
ــس از  ــل شــد و پ ــه اســالم منتق ــدا ب ــان ابت یون
ــارت  ــه عب ــت. ب ــرب رف ــه غ ــالم ب آن، از اس
ــر  ــد و ه ــن رش ــینا، اب ــرات ابن س ــر، تفک دیگ
فیلســوف دیگــری کــه تــا آن زمــان داشــتیم بــه 
غــرب رفــت. در ضمــن یونــان نیــز ایــن آثــار را 
ترجمــه کــرده بــود. بنابرایــن مــا در ایــن مســائل 
ــی از مســائل از اســالم  مشــترک هســتیم و خیل
بــه آنجــا رفــت. غربی هــا زیــاد بــه ایــن مســائل 
ــه  ــم. ب ــا هــم مطالعــه نمی کنی ــد. م ــه ندارن عالق
ــه  ــی ک ــر افضل ــاب دکت ــا از جن ــب م ــر ترتی ه
واقعــًا در ایــن کار بســیار زحمــت کشــیده اند و 

کار کرده انــد تشــکر می کنیــم. 
پافشــاری  ایشــان  خصوصیــات  از  یکــی 
در تحقیــق اســت. یعنــی مســأله ای را رهــا 
ــچ  ــان هی ــند. ایش ــن نرس ــه یقی ــا ب ــد ت نمی کنن
ــه کنــه  ــرای رســیدن ب وقــت از ســؤال کــردن ب
ــه  ــتند ک ــا هس ــد. خیلی ه ــی ندارن ــب ابای مطل
ــان  ــا ایش ــد. ام ــگ می دانن ــردن را نن ــؤال ک س
هــر جایــی از هــر کســی کــه بتوانــد مســأله ای را 
ــه حقیقــت و  ــا ب ــد ت حــل کنــد ســؤال می کردن
یقیــن برســند و یقیــن بــر ایشــان حاصــل شــود. 
بنابرایــن مــا کتابــی داریــم بســیار ژرف و بســیار 
ــاب  ــه جن ــور ک ــه همان ط ــق و خــوب. البت عمی
آقــای دکتــر احمــدی اشــاره کردنــد، قبــاًل کتاب 
اعتراضــات را ترجمــه کرده انــد و ترجمــه کتــاب 
ــرا  ــود. زی ــر ب ــی مؤث ــا خیل ــات در اینج اعتراض
ــار  ــدی اش ــتاد احم ــاب اس ــه جن ــور ک همان ط
کردنــد، حــدود هفــت دســته از اعتراضــات 
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ــز،  ــل هاب ــی مث ــوفان مهم ــا فیلس ــه ی ــوده ک ب
آرنــو، مرســن و دیگــران کــه خودشــان آدم هــای 
ــا  ــد، ی ــد ایــن را نقــد کردن بســیار بزرگــی بودن
ــروه  ــک گ ــان، ی ــی از متکلم ــیله گروه ــه وس ب
کــه خیلــی مهــم بودنــد. بنابرایــن هفــت دســته 
اعتراضــات و یــک طــرف دکارت بــوده و یــک 
ــا  ــرد و آنه ــراض می ک ــن اعت ــا. ای ــرف اینه ط
پاســخ می دادنــد. خیلــی مؤثــر بــود در اینکــه بــا 
ایــن مســأله آشــنا شــود و  از همــان اول بــه او 
عمــق بدهــد. و همیــن بــه نظــرم یکــی از عللــی 
بــود کــه ایــن را انتخــاب کــرد و خیلــی انتقــادی 
ــه  ــرای اینکــه کســانی ک ــرده اســت. ب بحــث ک
ایــن انتقــادات را وارد کردنــد آدم هــای در ســطح 
بســیار بــاال و فیلســوفان بــزرگ زمــان خودشــان 

ــد. بودن
 البتــه می دانیــد کــه براهیــن اثبــات وجــود خــدا 
بــه دو دســته تقســیم می شــوند کــه مــا بــه آنهــا 
ــن از  ــی رفت ــی یعن ــم. لّم ــی می گویی ــی و انّ لّم
علــت بــه معلــول، انّــی یعنــی رفتــن از معلــول 
ــر  ــک دکت ــه ی ــان عامیان ــه زب ــاًل ب ــت. مث ــه عل ب
ــروب  ــاری میک ــت بیم ــد عل ــخیص می ده تش
ــه را  ــن نتیج ــت ای ــروب اس ــی میک ــت. وقت اس
دارد؛ ایــن می شــود لّمــی. گاهــی نمی توانــد 
علــت را تشــخیص بدهــد، معاینــه می کنــد، 
می گویــد احتمــال دارد از ایــن علــت باشــد. از 
ــان  ــه آن بره ــه ب ــت می رســد ک ــه عل ــول ب معل

ــد.  ــی می گوین انّ
ــان  ــدا بره ــود خ ــات وج ــرای اثب ــا ب غربی ه
انتولوژیــک دارنــد کــه تقریبــًا برهــان شــبه 
لّمــی اســت، مــا گاهــی بــه آن برهــان صدیقیــن 
می گوییــم. شــبه لّمــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
خــدا علــت نــدارد. شــبه لمــی از خــدا می آیــد 
بــه اشــیاء. قــرآن ایــن مســأله را خالصــه کــرده 
و می گویــد »َســُنِريِهْم آياِتنــا ِفــي اْلفــاِق َو 
«. از  ــقُّ ــُه اْلَح ــْم َأنَّ ــَن لَُه ــى َيَتَبيَّ ــِهْم َحتَّ ــي َأْنُفِس ِف
ــته  ــل دو دس ــدا. دالی ــه خ ــد ب ــات می روی آی
ــْم  ــل انفســی» َأَو َل ــی و دالی ــل آفاق اســت: دالی
َيْکــِف ِبَربِّــَک َأنَّــُه َعلــي ُکلِّ َشــْي ٍء َشــهيٌد«. خــدا 
دلیــل همــه چیــز اســت، نــه اشــیاء. ایــن تقریبــا 
برهــان صدیقیــن اســت»َأَلْم َتــرَ  ِإَلــى رَ بِّــَک کَِــَف 
ــلَّ َولَــْو َشــاَء َلَجَعَلــُه َســاِکًنا«؛ خــدا ســایه  َمــدَّ الظِّ
ــتیم  ــر می خواس ــت، اگ ــترده اس ــود را گس وج
ایــن ســایه را متوقــف و ســاکن می کردیــم. »ُثــمَّ 

ــم  ــا می گویی ــًا«. م ــِه َدلِي ــْمَس َعَلي ــا الشَّ َجَعْلَن
خداونــد  امــا  اســت  آفتــاب  دلیــل  ســایه 
ــر  ــت. اگ ــایه اس ــل س ــید دلی ــد خورش می گوی
ــود  ــن می ش ــایه نیســت. ای ــد س ــید نباش خورش

ــی.  ــل لّم دلی
ــان وجــودی  ــان وجــودی. بره ــه بره ــیم ب برس
بــا  کــه  دارد  پیش فرض هایــی  ســری  یــک 
ــن  ــما ای ــر ش ــود. اگ ــت می ش ــا درس ــن آنه ای
درســت  دیگــر  برداریــد  را  پیش فرض هــا 
ــا  ــن پیش فرض ه ــه بعضــی از ای ــن ب نیســت. م
ــت.  ــل اس ــت عق ــی اصال ــم. یک ــاره می کن اش
فقــط بــرای کســانی کــه قائــل اصالــت عقل انــد 
ایــن برهــان اعتبــار دارد. علــم ریاضی و هندســه 
مبتنــی بــر عقــل اســت. دیگــر شــک نمی کنیــد 
کــه ایــن قانــون در خــارج هــم صــادق اســت. 
ــبه  ــه در محاس ــتید ک ــن هس ــود مطمئ ــر نب و اگ
ــن  ــوده. ای ــون نب ــتباه قان ــد و اش ــتباه کرده ای اش
اصالــت عقــل اســت. فالســفه جدیــد بــا اینکــه 
اصالــت عقلی انــد یــک اشــکال در اصالــت 
و  سوبژکتیویســم  دارد.  وجــود  آنهــا  عقلــی 
ــت  ــه اصال دوالیســم دکارت مســائلی هســتند ک
ــل  ــت عق ــد. کان ــدی دارن ــد در ص ــی ص عقل
ــل  ــون او عق ــا چ ــد. آی ــکار می کن ــری را ان نظ
می توانیــم  مــا  می کنــد  انــکار  را  نظــری 
بگوییــم عقــل اصالــت نــدارد؟ بنابرایــن گاهــی 
ــم  ــود او ه ــه خ ــه متوج ــد ک ــکاالتی می کن اش
هســت. یکــی دیگــر از ایــن پیش فرض هــا 
ــد  ــل می گوی ــت عق ــت. اصال ــودن اس ــری ب فط
ــا  ــتند و م ــوه هس ــا بالق ــوالت در م ــه معق هم
ــم مســتلزم  ــم. اصــاًل عل ــق نمی کنی ــا را خل اینه
ــورت  ــه ص ــوالت ب ــن معق ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــن  ــود. بنابرای ــل ش ــد و بالفع ــا باش ــوه در م بالق
معقــوالت در مــا فطــری هــم هســتند. چنــان کــه 

ــر را دارد. ــن نظ ــم همی دکارت ه
ــرض  ــا ف ــام اینه ــه در تم ــم ک ــل مه ــک اص ی
کردنــد و اثبــات شــده اصــل مســاوقت عقــل و 
ــک  ــل و وجــود دو طــرف ی وجــود اســت. عق
ــود  ــرد وج ــم ک ــل حک ــه عق ــر چ ــکه اند. ه س
ــاب  ــوع در کت ــن موض ــت. ای ــان اس ــم هم ه
ــان پامنیــدس نقــل شــده کــه  پارمنیــدس و از زب
وجــود داشــتن و تعقــل دقیقــًا عیــن هم هســتند. 
عقــل اگــر هســت وجــود اســت. بنابرایــن نبایــد 
ــل هســت وجــود  ــر عق ــه اگ ــم ک اســتدالل کنی
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نیســت. اینهــا یکــی هســتند و ایــن 
ــی  ــت عقــل اســت. وقت اســاس اصال

ــد  ــورد تردی ــل را م ــت عق ــت اصال کان
قــرار می دهــد، هــگل ســعی می کنــد 

بــا ایــن اصــل، اصالــت عقــل را احیــا کنــد. 
ــان هســتند  ــر بره ــه منک ــن کســانی ک بنابرای

ــل  ــا مث ــد، ی ــت عقل ان ــر اصال ــوی منک ــه نح ب
ــتقل از  ــل را مس ــاس عق ــن توم ــائیان و س مش
ــه  ــل همیش ــد عق ــد و می گوین ــس نمی دانن ح
بایــد در قالــب حــس باشــد. کســانی کــه قائــل 
بــه ایــن برهــان هســتند معتقدنــد الاقــل خــدا را 
ــا  ــاب ی ــد کت ــا خــدا را مانن ــد. م حــس نکرده ان
ــور  ــه ط ــن ب ــم؛ ای ــس نکرده ای ــر ح ــز دیگ چی
فطــری در مــا بــوده. اینهــا پیش فرض هایــی 
ــه آنهــا دقــت کــرد. فالســفه  اســت کــه بایــد ب
جدیــد، مثــل کانــت یــا حتــی دکارت، از بعضــی 

از ایــن پیش فرض هــا عــدول کرده انــد. 
ــر  ــون رواج دارد ب ــه اکن ــی ک ــان انتولوژیک بره
ــدا  ــور خ ــا از تص ــه م ــت ک ــاس اس ــن اس ای
ــوع  ــا ن ــم. ام ــه بگیری ــدا را نتیج ــم خ می توانی
ــان  ــام بره ــه ن ــودی، ب ــان وج ــری از بره دیگ
ــه مالصــدرا  ــا هســت -ک ــزد م ــن، در ن صدیقی
و تمــام بــزرگان مطــرح بــه دقــت بــه آن 
ــه  ــد- ک ــتقصا کرده ان ــا اس ــد و واقع پرداخته ان
ــا  ــه غربی ه ــان دارد ک ــفه یون ــأیی در فلس منش
ــه آن اشــاره  ــد و مــا هــم ب ــه آن اشــاره نکردن ب
ــدس  ــت. پارمنی ــدس اس ــم؛ و آن پارمنی نکرده ای
ــوع  ــن ن ــذار ای ــد بنیان گ ــلم- را بای ــه آنس –و ن
برهــان وجــودی دانســت. پایه گــذار برهــان 
ــه  ــم از تصــور خــدا ب ــه می توانی وجــودی ای ک
ــس از  ــت و پ ــلم اس ــیم آنس ــدا برس ــود خ وج
ــم را  ــود عال ــت. دکارت وج ــم دکارت اس او ه
ــوز وجــود  ــرا از آنجــا کــه هن ــدارد. زی ــول ن قب
ــت  ــور اس ــت مجب ــرده  اس ــات نک ــدا را اثب خ
ــد.  ــات کن ــدا را اثب ــود خ ــدا، وج ــور خ از تص
امــا اگــر برهــان وجــودی را بــه معنــای برهــان 
ــاب،  ــن کت ــه در ای ــم –چنانک ــن بگیری صدیقی
ــان شــده- نقــش  ــی بی ــه خوب ــات ب همــه نظری

پارمنیــدس را نبایــد فرامــوش کــرد. پارمنیدس 
ــه  ــد ک ــت. نمی توان ــود هس ــت »وج می گف

ــاس کار  ــن اس ــت«. ای ــع اس ــد. ممتن نباش
افالطــون هــم هســت. در افالطــون هــم 

بایــد جســتجو کــرد. مقولــه وجــود بــا 

صیــرورت کاًل فــرق دارد. ایــن عالــم، 
عالــم صیــرورت اســت؛ عالــم وجــود 
نیســت. عالــم وجــود عالم عینیت اســت. 
ایــن موضــوع بایــد در نــزد افالطــون هــم 
بررســی شــود. برهــان پارمنیــدس بــه آنچــه 
نــزد مــا رایــج اســت و بــه برهــان عرفــای مــا، 
ــته  ــر داش ــن را در نظ ــد ای ــک اســت و بای نزدی

ــیم. باش
ــه در دل  ــه ابل ــده ک ــر داود آم ــاب مزامی در کت
ــلم  ــت. در آنس ــدا نیس ــد خ ــال می کن ــود خی خ
معمــوالً بــه دو تقریــر از برهــان قائل انــد و بیــن 
تقریــر اول و تقریــر دوم فــرق می گذارنــد. یــک 
تقریــر می گویــد آیــا ابلــه وجــود خــدا را انــکار 
می کنــد؟ آیــا تصــوری از خــدا دارد؟ اگــر 
تصــور نداشــته باشــد و انــکار کنــد کــه جهــل 
ــوری  ــه تص ــدا چ ــور او از خ ــس تص ــت. پ اس
می خواهــم  مــن  می گویــد  آنســلم  اســت؟ 
ــن ابلهــی کــه در دل خــودش  ــرای ای خــدا را ب
وجــود خــدا را نفــی می کنــد اثبــات کنــم. 
بــه عنــوان بزرگ تریــن  از خــدا  او  تصــور 
ــک  ــن ی ــود ممک ــت. موج ــن اس ــود ممک موج
ــد وجــود  ــن بای موضــوع معقــول اســت. بنابرای
ــر اشــکال  ــن تقری ــه ای ــو ب داشــته باشــد. گونیل
کــرد. آنســلم در تقریــر دوم ســعی می کنــد 
ــب  ــدا واج ــد خ ــد و می گوی ــخ او را بده پاس
الوجــود اســت. بعضی هــا اشــکال کرده انــد کــه 
واجــب و ممکــن هــم انـّـی اســت. امــا بــه نظــر 
ــد  ــت و می گوی ــه اس ــری رفت ــن او راه دیگ م
ــم از خــودِ  ــع می دانی ــزی را ممتن ــا چی ــی م وقت
تصــور حکــم می کنیــم –بالضــروره- بــه عــدم. 
مثــل مربــع گــرد! می گوییــم نیســت. پــس اگــر 
بالضــروره بــه عــدم حکــم می شــود، بایــد 
ــود  ــه وج ــروره ب ــه بالض ــد ک ــم باش ــزی ه چی

حکــم شــود. 
یــک برهــان هــم ابن ســینا دارد کــه بــه آن 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ــا ش ــده ام ــاره ش اش
ــد ایــن برهــان انّــی اســت مــورد  فکــر می کردن
ــان را  ــن بره ــی ای ــده. ابن عرب ــع نش ــث واق بح
ــه ایــن صــورت  ــد. ایــن برهــان ب انّــی می دان
اســت کــه می گویــد »الموجــود امــا واجــب 
او ممکــن. ان کان واجبــًا فهــو المطلــوب«؛ 
اگــر واجــب بــود کــه یعنــی اثبات شــد. 
»و ان کان ممکنــا البــد ان ینتهــی الــی 
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ــد.  ــول نکردن ــن را قب ــا ای ــب«. بعضی ه الواج
انشــاء اهلل بعــداً وقتــی خواســتند کتــاب مســتقلی 
دربــاره فلســفه اســالمی بنویســند باید بــه غزالی 
ــی در  ــد. ابن عرب ــاره کنن ــم اش ــی ه ــن عرب و اب
بحثــی بــه غزالــی اشــکال می کنــد. غزالــی گفتــه 
ــیم.  ــم بشناس ــدون عال ــدا را ب ــم خ ــا می توانی م
ابن  عربــی –ماننــد ســن تومــاس- می گویــد 
ــید.  ــم بشناس ــدون عال ــدا را ب ــدارد خ ــکان ن ام
ــر ابن ســینا می کنــد  همچنیــن او اشــکالی هــم ب
ــد اوالً  ــرد. او می گوی ــام بب ــه از او ن ــدون اینک ب
وجــوب و امــکان یــک برهــان انـّـی اســت ولــی 
ایــن برهــان هــم کامــل نیســت. بــرای اینکــه بــه 
ــی،  ــف عرفان ــه دو کش ــید ب ــت آن برس حقیق
ــام  ــه مق ــی ب ــد. وقت ــاز داری ــا نی ــا و بق ــی فن یعن
ــر  ــه خب ــرف چ ــد آن ط ــیدید می دانی ــا رس فن

ــه بــه وجــود آمــده.  اســت و عالــم چگون
ــات قیصــری را هــم  ــی نظری ــر افضل ــای دکت آق
ــی  ــات خیل ــه نظری ــد ک ــاب آورده ان ــن کت در ای
جالبــی اســت. ایشــان همــه نظریــات را آورده اند 

و واقعــًا اســتقصای تمــام کرده انــد. قیصــری در 
ــه  ــم ب ــة، ه ــوة و الوالی ــد و النب ــاله اش، التوحی رس
ــر ذات  ــد ب ــد وجــود زائ ــه می گفتن ــان ک متکلم
ــه واجــب  ــینا ک ــان ابن س ــه بره ــم ب اســت و ه
را یــک فــرد می دانــد اعتــراض می کنــد. او 
می گویــد خــدا فــرد نیســت. فــرد یعنــی چــه؟ 
ــزی؛  ــک چی ــه ی ــه اضاف ــت ب ــی حقیق ــرد یعن ف
یعنــی مرکــب می شــود. یــا حقیقــت و آن صفتی 
کــه او را ممتــاز می کنــد بــا هــم واجب انــد، یــا 
آن صفــت واجــب اســت، یــا حقیقــت. می رســد 
بــه اینکــه فقــط حقیقــت وجــود واجــب اســت. 
ــد.  ــرد باش ــک ف ــد ی ــب نمی توان ــن واج بنابرای
ــر  ــه نظ ــه ب ــان دارد ک ــک بره قیصــری آنجــا ی
ــم  ــال آن ه ــه هرح ــت دارد. ب ــیار اهمی ــن بس م
یــک نظــر اســت و بایــد بررســی شــود. شــاید 

درســت باشــد و شــاید هــم نــه. 
در عرفــا وجــوب و وجــود یکــی اســت. اینکــه 
ــود  ــود و ممتنع الوج ــم ممکن الوج ــا می گویی م
و واجب الوجــود بــه اعتبــار وجــود نیســت، 
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ــت  ــت. ماهی ــت اس ــار ماهی ــه اعتب ب
ممکــن  ماهیــت  دارد.  قســم  ســه 
می شــود، وجــود ممکــن نیســت. 
ماهیــت ممتنــع اســت، وجــود ممتنــع 
واجــب  همیشــه  وجــود  نیســت. 
اســت؛ واجــب بالغیــر. واجــب بالغیــر 
یعنــی واجــب بالــذات. وجــود یعنــی 
ــه  ــم ب ــینا ه ــر ابن س ــوب. در نظ وج
ــن جــا برســد.  ــه همی ــاید ب نظــرم ش
ــائلی  ــه مس ــاره هم ــاب درب ــن کت ای
ــول دارد.  ــل ق ــی نق ــت خیل ــه هس ک
ــت  ــث کان ــورد بح ــًا در م مخصوص
ــت  ــر ماهی ــزی را ب ــود چی ــه »وج ک
را  اقــوال  تمــام  نمی کنــد«  اضافــه 

ــود  ــه »وج ــت از اینک ــور کان ــت. منظ آورده اس
نمی کنــد«  اضافــه  ماهیــت  بــر  را  چیــزی 
چیســت؟ اگــر از دیــدگاه فلســفه اســالمی 
ــی  ــود خارج ــت در وج ــم ماهی ــم می گویی ببینی
ــه او  ــی ک ــت. مثال ــی اس ــی یک ــود ذهن و وج
می زنــد می گویــد 100 دالر یعنــی 100 دالر؛ 
ــن خــارج هــم  ــه 99 دالر و 99 ســنت. بنابرای ن
صــد دالر اســت و ذهــن هــم صــد دالر اســت. 
یعنــی وجــود، چیــزی بــه ماهیــت اضافــه 
ــا  ــت. ام ــود اس ــوه وج ــا در نح ــد. منته نمی کن
ایــن بــا فلســفه کانــت جــور در نمی آیــد. 
بــرای اینکــه خــود کانــت وجــود را یــک مقولــه 
ــه وجــود خــارج  ــد ب ذهنــی می دانــد و نمی توان
ــول  ــر افضلــی ق ــای دکت ــه آق معتقــد باشــد. البت
فارابــی را هــم کــه »آیــا وجــود محمــول حقیقــی 
اســت« آورده انــد. فارابــی جــواب محکمــی 
داده. می گویــد اگــر یــک طبیعــی بگویــد بــرای 
ــه  ــزی وجــود دارد. او ب ــی هــر چی طبیعــی، یعن
مفهــوم کاری نــدارد. امــا از نظــر منطقــی فــرق 
ــه  ــم ب ــتیانی را ه ــدی آش ــرزا مه ــر می دارد. نظ
ــه  ــه نظری ــوالً ب ــد. معم ــر آورده ان ــور مختص ط
میــرزا مهــدی آشــتیانی خیلــی توجــه دارنــد. او 

ــت.  ــی داش ــای مختلف تقریره
ــائل  ــه مس ــه هم ــی ب ــر افضل ــای دکت ــًا آق واقع
ــه  ــرورت ازلی ــأله ض ــه مس ــاًل ب ــد. مث پرداخته ان
ــد.  ــرح اســت پرداخته ان ــم مط ــرب ه ــه در غ ک
نــدارد.  شــرق  و  غــرب  فلســفه  مســائل 
مــا،  می گوینــد  آگوســتین  و  الیب نیتــس 
ماننــد ریاضــی، قضایــای ضروریــه داریــم. ایــن 

ــرورت  ــد؟ ض ــا می آی ــرورت از کج ض
ــه  ــای ضروری ــرا قضای ــه؟ چ ــی چ یعن
ایــن  از  می خواهنــد  و  داریــم؟ 
ضــرورت، وجــود خــدا را اثبــات کننــد. 
ایــن برهانــی اســت کــه علی رغــم 
تــالش زیــاد آنهــا هنــوز کامــل نشــده. 
آنهــا می خواســتند اوالً خلــود نفــس 
)نفســی کــه ایــن ضــرورت را درک 
و  باشــد(  جاویــدان  بایــد  می کنــد 
ــا  ــت کنند،ام ــدا را ثاب ــود خ ــًا وج ثانی
نتوانســتند. فالســفه اســالمی توانســتند 
مســأله ضــرورت ازلیــه را دنبــال کننــد. 
ــول  ــرط محم ــه ش ــا ب ــرورت ی آن ض
ــاًل  ــوع. مث ــرط موض ــه ش ــا ب ــت ی اس
مثلــث مادامــی کــه مثلــث اســت چنــان اســت، 
ــا  ــت. ام ــوع اس ــه موض ــد ب ــم مقی ــاز ه ــا ب ام
ضــرورت ذات و حقیقــت وجــود، ازلــی اســت. 
ــت  ــرورت بازگش ــه آن ض ــا ب ــن ضرورت ه ای
می کنــد. بــه نظــرم ایــن چیــزی کــه مالصــدرا و 
دیگــران حــل کردنــد راه حــل اســت و می توانــد 
ــاره  ــان درب ــن ایش ــد. بنابرای ــان باش ــک بره ی
ــا  ــدگاه تمــام متفکــران م ــه از دی ضــرورت ازلی

بحــث جالبــی کرده انــد.
ــت.  ــق اس ــال مطل ــد کم ــم خداون ــا می گویی م
کمــال مطلــق تــا حــدی بــرای برخــی ســنگین 
اســت. خداونــد دو صفــت ممتــاز دارد کــه هیــچ 
ــه  ــی اینک ــدارد. یک ــی ن ــن صفت ــودی چنی موج
ــت(  ــد اس ــودی مقی ــر موج ــت )ه ــق اس مطل
ــه  ــی ب ــت. نامتناه ــی اس ــه نامتناه ــر اینک و دیگ
معنــای نامتناهــی ریاضــی نیســت. دکارت و 
ــی  ــی و نامتناه ــی ریاض ــن نامتناه ــایرین بی س
وجــودی فــرق گذاشــتند. نامتناهــی، در معنــای 
ــر  ــی اگ ــت. یعن ــق اس ــال مطل ــی، کم نامتناه
ــته  ــا نداش ــد ی ــته باش ــص داش ــال ناق ــک کم ی
باشــد دیگــر نامتناهــی اســت. چــون می توانیــد 
موجــود دیگــری را تصــور کنیــد کــه آن کمــال 

را دارد و بنابرایــن کامل تــر اســت. 
ــی  ــای فراوان ــل قول ه ــاب نق ــن کت ــا در ای م
داریــم از تمــام فالســفه و شــارحان و مفســران. 
مــا فالســفه متأخــری هــم داریــم کــه صاحــب 
ــد  ــا را کرده ان ــن بحث ه ــه ای ــد و هم ــر بودن نظ
امــا بحث هــای آنهــا در کتاب هــا پنهــان اســت، 
ــد. ایشــان  ــا را نمی خوان ــن کتاب ه ــس ای هیچ ک
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ــد.  ــه را آورده ان ــای متأل ــیاری از حکم ــر بس نظ
ــزی  ــن چی ــت. چنی ــت اس ــز حکم ــران مرک ای
ــگاه  ــاًل جای ــد. اص ــر نمی بینی ــای دیگ را در ج
حکمــت تــا دوره متأخــر در ایــران بــوده. وجــود 
ــران، وجــود حکمــت را  ــات در ای ــران، نظری ای

ــد.  ــات می کن اثب
آقــای دکتــر افضلــی مخصوصــاً بــه نظریــه 
ــن  ــه در ای ــد ک ــی اشــاره کرده ان ــه طباطبای عالم
مســائل اظهــار نظــر کرده انــد. از اســاتید بســیار 
معــروف کــه االن متأســفانه گمنــام اســت اســتاد 
حائــری یــزدی، اســتاد مــا بودنــد. ایشــان واقعــًا 
یــک فیلســوف بــود و عــالوه بــر اینکــه فلســفه 
اســالمی را خوانــده بودنــد، در ســال 1347 
ــری را  ــل نظ ــای عق ــاب کاوش ه ــه کت ــی ک زمان
ــوق لیســانس  ــام در دوره ف ــرای ثبت ن نوشــت ب
فلســفه غــرب بــه تورنتــو رفــت و بــرای اینکــه 
ــرب  ــری فلســفه غ ــود دکت ــنا ش ــا فلســفه آش ب
ــی  ــا تمــام فالســفه غرب ــت و ب را در آنجــا گرف
بحــث داشــت. بحث هــای آقــای دکتــر حائــری 
یــزدی )ره( در کتاب هــای مختلــف پراکنــده 
اســت کــه در اینجــا جمــع آمــده اســت. مرحــوم 
ــد.  ــر بودن ــب نظ ــم صاح ــری ه ــت اهلل مطه آی
ــد  ــدارد و نمی دان ــه ن ــس توج ــچ  ک ــا هی منته
ــد  ــع ش ــا جم ــی اینه ــا وقت ــد. ام ــه می خوان چ
شــما در مجمــوع یــک تصویــر روشــن تری 
ــوادی  ــتاد ج ــه اس ــد. نظری ــت می آوری ــه دس ب
ــی و  ــی )حفظــه اهلل(، اســتاد غــروی اصفهان آمل
دیگــران هــم در ایــن کتــاب جمــع شــده. معلوم 
ــب  ــائل صاح ــن مس ــا در ای ــه اینه ــود ک می ش
ــا دور  ــد آنه ــائل از دی ــن مس ــد و ای ــر بودن نظ

ــده.  نمان
ــر  ــودم ه ــس ب ــا رئی ــده در اینج ــه بن ــی ک زمان
وقــت بــه دکتــر افضلــی می رســیدم می پرســیدم 
ــت حــاال  ــد؟ ایشــان می گف ــور ش باالخــره چط
ایــن  روی  می شــود  توصیــه  کنیــد.  صبــر 
طرح هــا کار کنیــد؛ البتــه بــه شــرطی کــه نتیجــه 
ــدت  ــای دراز م ــا طرح ه ــن طرح ه ــد.  ای بده
ــدت  ــاه م ــا را کوت ــن طرح ه ــوالً ای ــت. معم اس
 100 حــدود  چیــزی  و  می گیرنــد  نظــر  در 
صفحــه می نویســند. اگــر تعــداد صفحــات ایــن 
ــرح  ــرای آن ط ــه ب ــال هایی ک ــر س ــاب را ب کت
ــد همه ســاله  ــد می بینی صــرف شــده تقســیم کنی
ــرای انجــام چنیــن طرحــی مؤلــف  کار شــده. ب

ــم و  ــر کردی ــا صب ــد. م ــاب ببین ــد صدهــا کت بای
ــد.  ــوب درآم ــیار خ ــاب بس ــک کت ــدهلل ی الحم
البتــه ممکــن اســت اشــکاالتی هــم باشــد. 
ــچ  ــدارد. هی ــکالی ن ــچ اش ــم هی ــن نمی گوی م
ــعی  ــی آن س ــت. ول ــکال نیس ــدون اش ــی ب کتاب
ــد قابــل  ــه خــرج دارن و کوششــی کــه ایشــان ب

ــر اســت.  تقدی
ــاب  ــن کت ــر ای ــه ب ــنهاد دارم. البت ــده دو پیش بن
دیگــری  کتاب هــای  امــا  نیفزاییــد  چیــزی 
ــد.  ــی خداون ــن انّ ــاره براهی ــید اوالً درب بنویس
ــاال هــم در برهــان  ــراد ســطح ب ــی اف چــون حت
ــای  ــی ج ــن انّ ــا براهی ــد، ام ــر کرده ان ــی گی لّم
کار دارد. براهیــن انّــی شــامل پنــج برهــان 
اســت: برهــان علیــت، برهــان حرکــت، برهــان 
نظــم، برهــان وجــوب و امــکان، و برهــان 
ــه نظــر  ــی ب ــن خیل ــن براهی درجــات کمــال. ای
همــه نزدیــک اســت و همــه کســانی کــه دارای 
فطــرت ســلیم باشــند آن را قبــول می کننــد. 
ــات  ــج راه اثب ــا پن ــاس اینه ــن توم ــول س ــه ق ب
خــدا1 هســتند کــه بهتریــن آنهــا، یعنــی وجــوب 
و امــکان، اثــر ابن سیناســت. ابن عربــی هــم 
ــتفاده  ــی اس ــکان خیل ــوب و ام ــان وج از بره
کــرده. ایــن موضــوع آن قــدر مفصــل اســت کــه 
ــه دارد. شــمس در  ــه یــک مقال ــاج ب اصــاًل احتی
ــمس،  ــی – ش ــد ابن  عرب ــمس می گوی ــاالت ش مق
ابن عربــی را دیــده بــود و بــا هــم خیلــی حشــر 
و نشــر داشــتند- مــدام از واجب بالــذات، ممکن 
ــر صحبــت می کــرد. در  ــذات و واجــب بالغی بال
اینجــا هــم همیشــه از واجــب بالغیــر نــام می برد 
ــده  ــا را خوان ــن کتاب ه ــوم می شــود ای ــه معل ک
بــود. بنابرایــن مــا انتظــار داریــم انشــاء اهلل یــک 

ــم بنویســید.  ــی ه ــن انّ ــاب در براهی کت
ــن  ــم در خصــوص براهی ــر ه ــاب دیگ ــک کت ی
متأخــران غربــی بنویســید. شــما فقــط بــه یکــی 
ــه  دو مــورد اشــاره کردیــد. اگــر می خواســتید ب
همــه اشــاره کنیــد بایــد ده ســال دیگــر هــم کار 
می کردیــد. جنابعالــی از تمــام متأخــران مــا نــام 
ــاره متأخــران غــرب هــم انشــاء اهلل  بردیــد. درب
بنویســید تــا ایــن کتــاب کامــل شــود. والســالم 

علیکــم

ــم. و  ــن الرحی ــی: بســم اهلل الرحم ــر افضل دکت
صلــی اهلل علــی محمــد و آلــه الطاهریــن. تشــکر 
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می کنــم و خیــر مقــدم عــرض می کنــم خدمــت 
ــد  ــف کردن ــه لط ــرورانی ک ــزان و س ــه عزی هم
ــریف  ــه تش ــن جلس ــه ای ــتند ب ــت گذاش و من
ــی و  ــتاد گرام ــوص از دو اس ــه خص ــد، ب آوردن
بزرگــوار خــودم، جنــاب آقــای دکتــر احمــدی 
و جنــاب آقــای دکتــر اعوانــی، سپاســگزارم کــه 
بــا اینکــه مشــغله های خیلــی زیــادی داشــتند و 
دارنــد امــا بــا بزرگــواری دعــوت ایــن مؤسســه 

و حقیــر را پذیرفتنــد و در ایــن جلســه شــرکت 
ــد.  کردن

ــت  ــاب صحب ــن کت ــورد ای ــه در م ــل از اینک قب
کنــم الزم اســت عــرض کنــم مــن مدت هــا بــه 
ــاب  ــم از جن ــا ه ــتم ت ــی می گش ــال فرصت دنب
آقــای دکتــر احمــدی و هــم جنــاب آقــای 
ــی و  ــف قدردان ــل مختل ــه دالی ــی ب ــر اعوان دکت
تشــکر ویــژه کنــم. ایــن فرصــت بــرای ایــن کار 
غنیمــت اســت. حقیقتــًا ایــن دو اســتاد بزرگــوار 
حقــوق علمــی و معنــوی بســیار بســیار زیــادی 
ــای  ــه آق ــور ک ــد. همان ط ــن دارن ــردن م ــر گ ب
دکتــر احمــدی اشــاره فرمودنــد پایان نامــه فــوق  
لیســانس و پایان نامــه دکتــری مــن ترجمــه 
ــود. در  ــخ های دکارت ب ــات و پاس ــاب اعتراض کت
زمینــه تعهــدی کــه اســاتید در پایان نامه هــا 
ــر احمــدی  ــای دکت ــر آق ــن نظی ــًا م ــد واقع دارن
ــن دو  ــان ای ــده ام. ایش ــر دی ــا کمت ــدم ی را ندی

پایان نامــه را حــرف بــه حــرف بررســی کردنــد. 
همیــن االن بســیاری از اســاتید راهنمــا هســتند 
کــه بــرای پایان نامه هــای دکتــری حتــی در 
ــد؛  ــان نمی گذارن ــم زم ــاعت ه ــک س ــد ی ح
ــاب  ــوند. جن ــد و رد می ش ــورق می کنن ــط ت فق
ــن دو  ــرای ای ــًا ب ــدی مجموع ــر احم ــای دکت آق
پایان نامــه واقعــًا چنــد صــد ســاعت وقــت 
گذاشــتند، بــدون اغــراق حتــی واو بــه واو ایــن 

متــن را از اول تــا آخــر بررســی کردنــد و گاهــی 
نقطــه ویرگول هــا را هــم تذکــر می دادنــد. غیــر 
ــائل  ــه مس ــان ب ــون ایش ــی، چ ــرات علم از تذک
ــر  ــتند، اگ ــد هس ــم عالقمن ــی ه ــات فارس ادبی
ــر  ــد متذک ــم می دیدن ــی ه ــر ادب ــی از نظ لغزش
می شــدند. حاصــل آن چنــد صــد ســاعت 
زحمتــی کــه ایشــان کشــیدند شــد کتــاب 
زحمــات  اگــر  واقعــًا  پاســخ ها.  و  اعتراضــات 
ــن  ــه ای ــًا ب ــود مطلق ــدی نب ــر احم ــای دکت آق
ــد  ــث ش ــن باع ــید. همی ــال نمی رس ــد کم ح
کــه برنــده جایــزه کتــاب ســال شــد. قطعــًا اگــر 
زحمــات آقــای دکتــر احمــدی نبــود ایــن کتــاب 

ــت.  ــادی داش ــیار زی ــص بس نواق
ــی  ــر اعوان ــای دکت ــاب آق ــاب، جن ــان کت در هم
هــم بســیار زحمــت کشــیدند. آن کتــاب عبارات 
التیــن، فرانســه، و زبان هــای متعــدد داشــت. من 
ــش  ــم. بخ ــه نمی دان ــی و فرانس ــن و یونان التی
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اعظــم زحمــت مــن در ترجمــه ایــن 
متــون بــر عهــده جنــاب آقــای دکتــر 

اعوانــی بــود. واقعــًا بــدون اغــراق مــن 
ــا ســاعت از ایشــان  ــاب ده ه ــرای آن کت ب

وقــت گرفتــم. هرجــا بــا دشــواری هایی 
ــای  ــدم از راهنمایی ه ــه می ش ــن مواج در مت

آقــای دکتــر اعوانــی اســتفاده می کــردم. جنــاب 
ــار  ــت را در آث ــن محب ــی ای ــر اعوان ــای دکت آق
دیگــر بنــده هــم انجــام دادنــد. اثــر بعــدی مــن 
ــاره فلســفه دکارت تحــت  ــود درب ــی ب ــه کتاب ک
عنــوان فرهنــگ فلســفه دکارت کــه آن هــم ترجمــه 
بــود و همیــن کتــاب برهــان وجــودی واقعــًا 
ــی  ــد از لطــف ایشــان شــدند. عبارت های بهره من
ــان  ــه زب ــود، ب ــوار ب ــی دش ــاب خیل ــن کت از ای
فرانســه یــا التیــن بــود. هــر موقــع مــن از آقــای 
دکتــر اعوانــی وقتــی می خواســتم ایشــان بــدون 
دریــغ هــر کجــا کــه بودنــد بــا خوشــرویی وقت 
ــردم  ــرض ک ــه ع ــور ک ــتند و همان ط می گذاش
ــم. اگــر  ــت ایشــان را گرفت ده هــا ســاعت از وق
ــات  ــاب اعتراض ــم کت ــود ه ــان نب ــات ایش زحم
و پاســخ ها، هــم کتــاب فرهنــگ فلســفه دکارت 
ــکل  ــن ش ــه ای ــودی ب ــان وج ــاب بره ــم کت و ه
ــدی  ــر احم ــای دکت ــاب آق ــد. جن در نمی آمدن
و آقــای دکتــر اعوانــی حقیقتــًا و بــدون اغــراق 
حکــم پــدر معنــوی مــرا دارنــد و همــان حقوقی 
ــی و  ــائل زندگ ــن در مس ــادی م ــدر م ــه پ را ک
خانوادگــی بــر مــن دارد ایــن عزیزان در مســائل 
علمــی دارنــد. اگــر بخواهــم بیــن کل اســتادانی 
کــه در تمــام طــول دوران تحصیالت دانشــگاهی 
داشــتم ســه نفــر را نــام ببــرم کــه بیشــتر از همــه 
بــر گــردن مــن حــق دارنــد، دو نفرشــان جنــاب 
ــی هســتند.  ــر اعوان ــر احمــدی و دکت آقــای دکت
ــام  ــی ن ــاب قدردان ــط از ب ــم فق ــوم ه ــر س نف
ــد حضــوراً  ــش آم ــی پی ــر فرصت ــا اگ ــرم ت می ب
ــای  ــوم آق ــر س ــم. نف ــکر کن ــان تش ــم از ایش ه
دکتــر محســن جهانگیــری هســتند. مــن هرگــز 
ــوش  ــد فرام ــن دارن ــردن م ــر گ ــه ب ــی ک حقوق
ــاگرد  ــودم را ش ــر خ ــان عم ــا پای ــم و ت نمی کن

ــا و  ــون آنه ــم و مدی ــوار می دان ــن دو بزرگ ای
ــتم.  دعاگویشــان هس

ــی  ــم توضیحات ــاب ه ــن کت ــورد ای در م
بدهــم. همان طــور کــه آقــای دکتــر 

احمــدی اشــاره کردنــد، انگیــزه و 

ــاره  ــن درب ــه م ــی و اولی ــه اصل جرق
فــوق  کالس  در  وجــودی  برهــان 
در  دکارت  درس  در  کــه  لیسانســی 
توســط خــود  بــودم  ایشــان  خدمــت 
ــودی  ــان وج ــی بره ــد. وقت ــان زده ش ایش
دکارت را بیــان کردنــد یــک اشــکال بــر برهان 
ــن  ــا ذه ــکال از همانج ــد. آن اش دکارت گرفتن
ــن  ــرور م ــه م ــد از آن ب ــرد. بع ــرا مشــغول ک م
عالقمنــد بــه ایــن برهــان و جنبه هــای مختلــف 
ــن  ــی در ای ــم وقت ــد ه ــدم. بع ــذاب آن ش و ج
ــی  ــک کار پژوهش ــم ی ــم گرفت ــه تصمی مؤسس
انجــام بدهــم متوجــه شــدم جــای یــک تحقیــق 
مفصــل در مــورد برهــان وجــودی خالــی اســت 
ــه عنــوان تحقیــق خــودم در نظــر  و همیــن را ب
ــت  ــادی وق ــی زی ــال های خیل ــه س ــم. البت گرفت
گرفــت. البتــه بایــد خیلــی زودتــر از اینهــا 
ــاتید  ــتان و اس ــی از دوس ــد. بعض ــرون می آم بی
بزرگــوار کــه می داننــد یکــی از عالیــق مــن در 
ــم ذر  ــادی موضــوع عال ــی و اعتق مباحــث کالم
ــد  ــن می گفتن ــه م ــه شــوخی ب اســت همیشــه ب
فالنــی از عالــم ذر تــا بــه امــروز قــرار بــود ایــن 
ــر  ــای دکت ــودی را بنویســد. آق ــان وج ــاب بره کت
ــیدند  ــن می رس ــه م ــع ب ــر موق ــم ه ــی ه اعوان
ــره از  ــودی باالخ ــان وج ــن بره ــد ای می فرمودن
ــه  ــم ن ــن می گفت ــد؟ و م ــود نیام ــه وج ــدم ب ع
هنــوز، کمــی کار دارد. بخشــی از آن بــه خاطــر 
ــه  ــود، بخشــی هــم ب مشــغله های متعــدد مــن ب
دلیــل وســواس بســیار زیــاد مــن در ایــن کار و 
ــواس ها  ــن وس ــای ای ــابه. نمونه ه ــای مش کاره
خیلی هــا  بــرای  شــاید  می کنــم.  عــرض  را 
ــن  ــا م ــته، ام ــی نداش ــواس ها ضرورت ــن وس ای
نمی خواســتم حتــی از یــک کلمــه ایــن کار 

ــم.  ــور کن ــاوت عب بی تف
ممکــن اســت خیلــی از عزیــزان بداننــد برهــان 
ــرای  ــا ب ــت. ام ــی اس ــه برهان ــودی چگون وج
ــد  ــادی ندارن ــنایی زی ــًا آش ــه احیان ــانی ک کس
–الاقــل  برهــان وجــودی  عــرض می کنــم. 
ــروف اســت-  ــون مع ــه اکن ــی ک ــه آن صورت ب
ــی اســت اختصاصــی فلســفه غــرب و  برهان
ــک  ــده. ی ــروع ش ــم ش ــلم ه ــان آنس از زم
زمــان مــا در براهیــن اثبــات خــدا از 
ــم؛  ــدا می کنی ــات خ ــارج اثب ــم خ عال
می گوییــم در عالــم خــارج نظــم 
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هســت،  حرکــت  هســت، 
حــدوث هســت، امــکان هســت، 

ــر وجــود خداســت.  ــل ب ــا دلی اینه
امــا تفــاوت برهــان وجــودی بــا 

همــه ایــن براهیــن در ایــن اســت کــه 
اصــاًل هیــچ کاری بــا عالــم خــارج نــدارد 

و فقــط از روی تعریــف خــدا، خــدا را 
ــت،  ــن اس ــدا چنی ــف خ ــد. تعری ــات می کن اثب
ــود  ــس وج ــت پ ــن اس ــف او چنی ــون تعری چ
ــک مغالطــه اســت. چطــور  ــن ی ــراً ای دارد. ظاه
می شــود از تعریــف در مــورد یــک وجــود 
ــه  ــور ک ــرد؟ همان ط ــر ک ــار نظ ــی اظه خارج
ــف  ــد تعری ــاره فرمودن ــی اش ــر اعوان ــای دکت آق
در حــوزه ذهــن اســت. شــما هــر چیــزی را هــر 
ــا  ــد، ام ــف کنی ــد تعری ــد می توانی ــور بخواهی ط
ایــن کــه دلیــل نمی شــود وجــود خارجی داشــته 
باشــد! یکــی از اشــکاالتی کــه همیشــه بــه برهان 
وجــودی گرفته انــد همیــن اســت کــه از صــرف 
تعریــف، وجــود خارجــی نتیجــه نمی شــود. بــه 
ــت  ــن اس ــودی ای ــان وج ــای بره ــال ادع هرح
ــدا  ــود خ ــدا، وج ــف خ ــد از تعری ــه می توان ک
ــا  ــن تعریف ه ــن ای ــد. معروف تری ــات کن را اثب
ــوی  ــان وج ــه دکارت از بره ــت ک ــی اس تعریف
ــدا،  ــه خ ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــه می ده ارائ
ــر  ــاالت را دارد. اگ ــه کم ــف، هم ــه تعری ــا ب بن
یکــی از کمــاالت را نداشــته باشــد خــدا نیســت. 
حــرف دکارت ایــن اســت کــه آیــا وجــود هــم 
کمــال اســت یــا نــه؟ اگــر وجــود کمــال اســت 
پــس خــدا وجــود دارد. بــه همیــن راحتــی. مثــل 
ایــن اســت کــه بگوییــم خــدا همــه کمــاالت را 
دارد، علــم یکــی از کمــاالت اســت، پــس خــدا 
ــه  ــدا هم ــد خ ــی می گوی ــال کس ــم دارد. ح عل
ــدم  ــل ع ــم در مقاب ــود ه ــاالت را دارد، وج کم
ــود  ــدا وج ــس خ ــت، پ ــاالت اس ــی از کم یک
ــا  ــودی ب ــان وج ــی بره ــای اصل ــن ادع دارد. ای

ــت.  ــر دکارت اس تقری
ــه  ــوفانی ک ــن فیلس ــاب از بی ــن کت ــن در ای م

ــش  ــد، ش ــر کردن ــودی را تقری ــان وج بره
تقریــر بــرای برهــان وجــودی مطــرح 

کــردم: دکارت، آنســلم، اســپینوزا، الیب 
نیتــس، و نورمــن ملکــوم. در مقدمــه 

آورده ام.  را  آنهــا  فهرســت  هــم 
ایــن فیلســوفان مجموعــًا شــش 

تقریــر را بــرای برهــان وجــودی 
بــه کار بردنــد، کــه یکــی از آنهــا 
دو  دکارت  البتــه  اســت.  دکارت 
تقریــر بــرای برهــان وجــودی دارد کــه 
ــد و  ــده می گیرن ــی را نادی ــوالً دوم معم
ــن برهــان  ــی بیشــتر معــروف اســت. ای اول
بــه دلیــل جذابیــت معماگونــه اش، کــه چطــور 
ــود آن را  ــز وج ــک چی ــف ی ــود از تعری می ش
ــب  ــود جل ــه خ ــرا ب ــه م ــت، توج ــه گرف نتیج
کــرد. مثــل ایــن اســت کــه شــما اژدهــای 
هفت ســر را تعریــف کنیــد و بعــد بگوییــد 
ــودش.  ــر وج ــد ب ــت می کن ــف دالل ــن تعری ای
چنیــن چیــزی می شــود؟ خیلی هــا گفته انــد 
ــد  ــودی گفته ان ــان وج ــان بره ــود. مدافع نمی ش
می شــود. بنــده حقیــر فقیــر ســراپا تقصیــر هــم 
ــود  ــورد وج ــف در م ــود از تعری ــه ام می ش گفت

ــرد.  ــاوت ک ــی قض خارج
مــن در ایــن کتــاب چنــد نکتــه ابتــکاری مطــرح 
کــرده ام کــه البتــه اصــراری هــم بــر آنهــا نــدارم 
و بیشــتر نظــر شــخصی خــودم در مباحــث 
فلســفی هســتند و ندیــده ام جایــی مطــرح 
ــه اســت کــه  بشــوند. یکــی از آنهــا همیــن نکت
چطــور می شــود از تعریــف بــه وجــود خارجــی 
رســید. نمونــه ای کــه مــن در ایــن کتــاب مثــال 
زدم و دربــاره آن صحبــت کــردم مســأله اجتمــاع 
وجــود  نقیضیــن  اجتمــاع  اســت.  نقیضیــن 
ــه  ــد ک ــا می فهمی ــما از کج ــدارد. ش ــی ن خارج
ــه  ــد؟ واضــح اســت ک ــن وجــود ندارن متناقضی
از صــرف تحلیــل مفهــوم اجتمــاع نقیضیــن بــه 
ــاع  ــوم اجتم ــی مفه ــید. یعن ــه می رس ــن نتیج ای
نتیجــه  بعــد  می کنیــد،  تحلیــل  را  نقیضیــن 
ــد وجــود  ــن نبای ــاع نقیضی ــه اجتم ــد ک می گیری
داشــته باشــد. شــما در عالــم خــارج نمی گردیــد 
کــه اجتمــاع نقیضیــن داریــم یــا نداریــم، بلکــه 
ــِی  ــی و تعریف ــل مفهوم ــر اســاس تحلی ــًا ب صرف
ــاوت  ــود آن قض ــاره وج ــن درب ــاع نقیضی اجتم
ــای  ــدارد. ادع ــود ن ــد وج ــد و می گویی می کنی
مــن ایــن اســت کــه مــا همیــن کار را دربــاره 
ــل  ــه مقاب ــم. نقط ــود می کنی ــب الوج واج
ــت.  ــود اس ــب الوج ــود واج ممتنع الوج
ــق  ــط از طری ــا فق ــه م ــور ک همان ط
تحلیــل مفهــوم ممتنعــات می فهمیــم 
وجــود ندارنــد، از طریــق تحلیــل 
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ــود دارد.  ــم وج ــود می فهمی ــوم واجب الوج مفه
یعنــی واجــب الوجــود و ممتنع الوجــود دو روی 
ــر عــدم وجــود  ــت ب ــک ســکه اند. یکــی دالل ی
ــر  ــود. اگ ــر وج ــت ب ــری دالل ــد و دیگ می کن
ــع  ــم راج ــوم نتوانی ــا از راه مفه ــد م ــرار باش ق
بــه عالــم خــارج قضــاوت کنیــم، پــس در 
ــک از  ــن ی ــم. ای ــورد ممتنعــات هــم نمی توانی م
ــیده  ــن رس ــن م ــه ذه ــه ب ــت ک ــی اس آن نظرات
ــای  ــه ج ــرده ام. البت ــث ک ــاب بح ــن کت و در ای
ــرد  ــد نپذی ــی اســت و کســی می توان بحــث باق

ــم. ــو کنی و گفتگ
ــزی  ــان، چی ــن بره ــی ای ــت ذات ــر از جذابی غی
کــه مــرا جــذب خــود کــرد ایــن اســت کــه مــا 
ــم  ــی را می بینی ــا نکات ــا بج ــان ج ــن بره در ای
ــل  ــش و قاب ــل چال ــا فلســفه اســالمی قاب ــه ب ک
ــن  ــر ای ــن در آخ ــت. م ــق اس ــه و تطبی مقایس
ــی«  ــته های پژوهش ــوان »بایس ــت عن ــاب تح کت
ــن و  ــردم و از محققی ــرح ک ــؤال مط ــت س بیس
اســاتید خواهــش کــردم بــه ایــن بیســت ســؤال 
ــر  ــک س ــد. ی ــخ بدهن ــالمی پاس ــفه اس در فلس
ایــن ســؤاالت در برهــان وجــودی اســت و ســر 
دیگــر آن در فســلفه اســالمی. کســانی کــه مثــل 
ــی  ــر اعوان ــای دکت ــدی و آق ــر احم ــای دکت آق
ــالمی  ــرب و اس ــفه غ ــر دو فلس ــر ه ــلط ب تس
ــار  ــؤال ها اظه ــن س ــه ای ــع ب ــد راج ــد بای دارن
ــن ســؤاالت را  ــه بعضــی از ای ــد. نمون نظــر کنن

ــرد.  ــم ک ــرض خواه ع
ــت.  ــتوار اس ــور اس ــه مح ــر س ــاب ب ــن کت ای
یکــی دیــدگاه غربیــان اســت، کــه مــن از 
آنســلم، پایه گــذار برهــان وجــودی، گرفتــه 
تــا کانــت کــه معروف تریــن منتقــد برهــان 
ــوف  ــام فیلس ــد ن ــدم. بع ــت، آم ــودی اس وج
دیگــری بــه نــام نورمــن ملکــوم را اضافــه 
انتقــادات مهمــی  اینکــه  کــردم، بــه دلیــل 
ــد2 آورده  ــر جدی ــک تقری ــت دارد و ی ــر کان ب
اســت. امــا پیشــنهادی کــه آقــای دکتــر اعوانــی 
ــان  ــد پیشــنهاد شایســته ای اســت. در می فرمودن
معاصریــن هــم خیلی هــا هســتند کــه راجــع بــه 
ــراق  ــدون اغ ــد. ب ــرف زدن ــودی ح ــان وج بره
میلیون هــا کتــاب، مقالــه و نوشــته در مــورد 
برهــان وجــودی در اینترنــت وجــود دارد. یعنــی 
در فلســفه غــرب تقریبــًا هیــچ فیلســوفی نیســت 
کــه از کنــار برهــان وجــودی رد شــده باشــد و 

بــه نوعــی اظهــار نظــر نکــرده باشــد. یــک عــده 
مخالــف بودنــد و یــک عــده موافــق. هنــوز هــم 

ــه دارد.  ــرب ادام ــفه غ ــوا در فلس ــن دع ای
درســت اســت کــه مــن عنــوان خاصــی بــه ایــن 
بحــث اختصــاص نــدادم یــا کتــاب مســتقلی در 
ــدگاه بســیاری از  ــا دی ــه ننوشــته ام، ام ــن زمین ای
ــی  ــا تأییدات ــادات ی ــه الی انتق ــن را الب معاصری
کــه بــرای برهــان وجــودی آوردنــد ذکــر کــردم. 
ــاب  ــن کت ــن در ای ــه م ــی ک ــاًل یکــی از نکات مث
ــه فارســی هــم  ــک مقال ــی ی آوردم و شــاید حت
ــیطان  ــود ش ــات وج ــدم اثب ــه آن ندی ــع ب راج
کامــل از طریــق برهــان وجــودی اســت. برهــان 
ــق ایــن  ــا از طری وجــودی مدعــی اســت کــه م
برهــان، خــدای کامــل را اثبــات می کنیــم. یــک 

خواهــر و بــرادر منتقــد معاصــر، بــه نــام دیویــد 
و مارجــری هایــت، مقاالتــی نوشــتند تحــت این 
ــیطان  ــوان ش ــان می ت ــن بره ــا ای ــه ب ــوان ک عن
کامــل را هــم اثبــات کــرد. مــا اول شــیطان کامل 
ــود  ــم وج ــد می گویی ــم، بع ــف می کنی را تعری
ــود دارد.  ــم وج ــیطان ه ــس ش ــت، پ ــال اس کم
ــد،  ــی گفتن ــن چیزهای ــد ای دیگــران هــم در تأیی
عــده ای هــم بــه عنــوان مخالــف جــواب دادنــد. 
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ــی را  ــاالت مهم ــام مق ــًا تم ــاید تقریب ــن ش م
ــات  ــورد رد و اثب ــان انگلیســی در م ــه زب ــه ب ک
شــیطان کامــل از طریــق برهــان وجــودی هســت 
در اینجــا جمــع کــرده ام. شــاید هیــچ منبعــی در 
زبــان فارســی بــه ایــن بحــث نپرداختــه اســت. 
حتــی شــاید اولیــن بــار اســت کــه کســی ایــن 
ــان  ــادات بره ــی از انتق ــنود. یک ــث را می ش بح
وجــودی ایــن اســت کــه بــا آن می شــود 
ــن  ــه م ــرد. البت ــت ک ــم ثاب ــل را ه ــیطان کام ش
ایــن را نقــد کــردم و گفتــم شــیطان کامــل اصــاًل 
ــن  ــت م ــر جه ــه ه ــت. ب ــض اس ــًا متناق مفهوم
ــه الی  ــن را در ال ب ــدگاه بســیاری از معاصری دی
بحث هــا آورده ام. امــا ایــن نکتــه کامــاًل درســت 
اســت کــه هنــوز هــم جــای کار هســت. یعنــی 
کســانی هســتند کــه از طریــق صورت هــای 
منطقــی –منطــق قدیــم و منطــق جدیــد- بــه این 
ــوزه کار  ــق ح ــون منط ــد. چ ــان پرداخته ان بره
ــی  ــای منطق ــرض بحث ه ــن متع ــوده م ــن نب م
ــق  ــط از طری ــد فق ــر می توان ــک نف ــدم و ی نش
ــردازد.  ــوع بپ ــن موض ــه ای ــی ب ــای منطق بحث ه
یــک محــور دیگــر ایــن کتــاب، بحــث ارتبــاط 
ــالمی  ــوفان اس ــفه و فیلس ــا فلس ــان ب ــن بره ای
اســت. ماننــد فلســفه غــرب کــه از زمــان آنســلم 
تــا االن موافــق و مخالــف داشــته، از زمانــی کــه 
اســم برهــان وجــودی در فرهنــگ و جامعــه مــا 
مطــرح شــد موافــق و مخالــف پیــدا کــرد و مــن 
ــن  ــن و مخالفی ــام آراء موافقی ــردم تم ــعی ک س
فیلســوفان مهــم خودمــان را در ایــن کتــاب 

ــاورم.  بی
فارابــی، عالمــه نراقــی و حکیم غــروی اصفهانی 
ــانی  ــد. کس ــرح می کنن ــودی را مط ــان وج بره
کــه در مقابــل ایــن برهــان موضع گیــری کردنــد 
شــامل عالمــه جعفــری و مرحــوم دکتــر مهــدی 
ــزدی هســتند کــه از موافقــان برهــان  ــری ی حائ
وجودی انــد و ســخت از آن دفــاع می کننــد. 
مرحــوم آقــای مطهری، عالمــه طباطبایــی و آیت 
ــد.  ــن برهان ان ــان ای ــی از مخالف ــوادی آمل اهلل ج
ــر  ــی نظ ــی و بررس ــه معرف ــل ب ــه تفصی ــن ب م

ــم. ــن بزرگــواران پرداخت ای
یــک جنبــه دیگر ایــن کتاب، مقایســه ایــن برهان 
ــان  ــا بره ــت. خیلی ه ــن اس ــان صدیقی ــا بره ب
وجــودی را بــه ایــن دلیــل کــه کلمه »وجــود« در 
آن آمــده بــا برهــان صدیقیــن اشــتباه می گیرنــد. 

ــان  ــان وجــودی هم ــد بره ــال می کنن ــی خی یعن
ــن  ــان صدیقی ــا بره ــت ی ــن اس ــان صدیقی بره
همــان برهــان وجــودی اســت. این طــور نیســت. 
اگــر هــم جایــی می بینیــد کــه چنیــن قضاوتــی 
ــارت مرحــوم آقــای  ــد اشــتباه اســت. عب کرده ان
ــد  ــه می فرماین ــاب آورده ام ک ــری را در کت مطه
برهــان  و  صدیقیــن  برهــان  بیــن  تفــاوت 
ــمان اســت.  ــا آس ــن ت ــاوت از زمی وجــودی تف
ــد.  ــم ندارن ــه ه ــی ب ــچ ربط ــان هی ــن دو بره ای
ــر  ــن نظ ــم همی ــایرین ه ــری و س ــه جعف عالم
ــد. دلیــل آن هــم روشــن اســت. برهــان  را دارن
صدیقیــن از حقیقت الوجــود وجــود خــدا را 
اثبــات می کنــد. یعنــی مــا در عالــم خــارج یــک 
وجــودی داریــم، اگــر از تعینــات آن صــرف نظر 
ــود  ــود و آن حقیقت الوج ــم، آن صرف الوج کنی
صرف الوجــود  باشــد.  واجب الوجــود  بایــد 
بنابرایــن  باشــد.  ممکن الوجــود  نمی توانــد 
اینکــه  حــال  دارد.  وجــود  واجب الوجــود 
ــه بحــث  ــا ن ــر هســت ی ــن معتب ــان صدیقی بره
دیگــری دارد. حتــی بیــن بــزرگان هــم اختــالف 
نظــر وجــود دارد. مثــاًل جنــاب اســتاد آیــت اهلل 
ــًا تمــام تقریرهــای برهــان  جــوادی آملــی تقریب
صدیقیــن را رد می کننــد و برهــان صدیقیــن 
ــه  ــت ک ــب اس ــه عجی ــد. البت ــول نمی کنن را قب
ــن  ــد از محکم تری ــر می فرماین ــای دیگ در جاه
ــن  ــود م ــت. خ ــن اس ــان صدیقی ــن، بره براهی
هــم از ایــن جهــت حیــران مانــده ام و در کتــاب 
هــم آورده ام کــه باالخــره بــر بنــده روشــن نشــد 
ــن را  ــان صدیقی ــی بره ــوادی آمل ــت اهلل ج آی
قبــول دارنــد یــا خیــر. در جاهایــی از آثارشــان 
ــات  ــن اثب ــن براهی ــا در تبیی ــد ی ــد القواع ــل تمهی مث
خــدا همــه ادلــه برهــان صدیقیــن بــه جــز 
تقریــر عالمــه طباطبایــی را رد می کننــد. از یــک 
ــن از  ــان صدیقی ــد بره ــر می گوین ــرف دیگ ط
محکم تریــن براهیــن اســت. بــه هرحــال برهــان 
صدیقیــن، چــه معتبــر باشــد چــه نباشــد، غیــر از 
برهــان وجــودی اســت. برهــان وجــودی اصــاًل 
کاری بــا عالــم خــارج نــدارد و فقــط بــا تعریــف 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــت می کن ــدا را ثاب ــدا، خ خ
برهــان صدیقیــن اصــاًل کاری بــه تعریــف خــدا 
ــود  ــت وج ــه حقیق ــرد ب ــث را می ب ــدارد، بح ن

ــی.  خارج
ــورد  ــاب اســت. در م ــن کت ــن ســه محــور ای ای
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ــک  ــالمی« ی ــوفان اس ــفه و فیلس ــمت »فلس قس
ــن  ــوان نورم ــه عن ــه ب ــی ک ــم. کس ــه بگوی نکت
ــا  ــی، اینج ــر آمریکای ــوف معاص ــوم، فیلس ملک
ــک  ــم ی ــه ملک ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای آوردم ب
ارائــه  از برهــان وجــودی  ابتــکاری  تقریــر 
ــن شــکل  ــه ای ــی ب ــه فیلســوفان قبل ــد ک می ده
ارائــه نــداده بودنــد. بــه نظــر مــن تقریــر خیلــی 
ــان  ــر بره ــن تقری ــت و بی عیب تری ــی اس جالب
وجــودی هــم کــه اشــکاالت کانــت و دیگــران 
ــه  ــر اســت. البت ــن تقری ــر آن وارد نیســت همی ب
ــه دکارت و  ــه اعتقــاد مــن اشــکاالت کانــت ب ب
دیگــران هــم وارد نیســت، امــا ایــن تقریــر دیگر 
ــه  ــر ب ــن تقری ــه اســت. ای ــته و رفت ــی شس خیل
طــور خالصــه بــه ایــن صــورت اســت: واجــب 
الوجــود یــا وجــود دارد یــا وجــود نــدارد. اگــر 
ــود  ــد ممتنع الوج ــا بای ــد ی ــته باش ــود نداش وج
باشــد یــا بایــد ممکن الوجــودی باشــد کــه 
علــت اش آن را ایجــاد نکــرده. هــر چیــزی کــه 
وجــود نــدارد ایــن دو حالــت را دارد. یــا بایــد 
ــا  ــع، ی ــره مرب ــل دای ــد مث ــود باش ــع الوج ممتن
ــت اش  ــه عل ــد ک ــودی باش ــن الوج ــد ممک بای
آن را ایجــاد نکــرده )یــا اصــاًل علــت اش هنــوز 
ــا  ــر ی ــت س ــای هف ــل اژده موجــود نشــده( مث
ــد  ــما نمی توانی ــن ش ــر از ای ــال دار. غی ــب ب اس
توجیهــی بــرای عــدم یــک چیــز بیاوریــد. 
ممتنع الوجــود  نــه  الوجــود  واجــب  حــال 
ــچ  ــف واجب الوجــود هی اســت، چــون در تعری
ــت  ــود اس ــه ممکن الوج ــت؛ و ن ــی نیس امتناع
کــه بگوییــم علــت اش آن را ایجــاد نکــرده. ایــن 
ــت  ــر عل ــم اگ ــه بگویی ــدارد ک ــی ن ــاًل معن اص
موجــود  بکنــد  ایجــاد  را  آن  واجب الوجــود 
اســت و اگــر نکنــد نیســت! پــس تمــام راه هــای 
ــس  ــت. پ ــته اس ــود بس ــر واجب الوج ــدم ب ع
ــک راه  ــع ی ــود دارد. در واق ــود وج واجب الوج
ــود  ــف واجب الوج ــه از تعری ــت ک ــر اس میان ب
اســتفاده می کنــد. نــه کاری بــه نظــم عالــم دارد، 
ــر  ــم. اگ ــکان عال ــه ام ــم، ن ــه حــدوث عال ــه ب ن
خــدا وجــود نداشــته باشــد یــا بایــد ممتنع باشــد 
یــا ممکــن. خــدا نــه ممتنــع اســت و نــه ممکــن. 

ــود دارد. ــدا وج ــس خ پ
دکارت معتقــد اســت وجــود کمــال اســت. 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــکال کان ــن اش اصلی تری
ــال  ــدرت کم ــم و ق ــت؛ عل ــال نیس ــود کم وج

اســت امــا وجــود کمــال نیســت. بــاز از نــکات 
ابتــکاری مــن کــه در ایــن کتــاب مطــرح کــردم 
ایــن اســت کــه نشــان دادم وجــود کمــال اســت 
و البتــه جــای بحــث دارد. در فلســفه مالصــدرا 
وجــود عیــن کمــال اســت. همــه کمــاالت از آن 
ــد.  ــود برمی گردن ــه وج ــه ب ــد ک ــر کمال ان نظ
بنابرایــن اگــر بــر اســاس فلســفه اســالمی 
ــاًل  ــت و اص ــال اس ــود کم ــم وج ــاوت کنی قض
ــر  ــم. غی ــری نداری ــال دیگ ــود کم ــر از وج غی
ــت و  ــای ماهی ــن شــخصًا در بحث ه ــن، م از ای
وجــود یــک دیــدگاه و مبنــای خاصــی دارم کــه 
ــا  ــر آن مبن ــم ب ــرده ام و گفت ــاره ک ــا اش در اینج
ــرادی کــه  ــاز وجــود کمــال اســت. آن ای هــم ب
آقــای دکتــر احمــدی در کالس فــوق لیســانس 
گرفتنــد کــه عــرض کــردم در ذهــن مــن جرقــه 
زد همیــن ایــراد بــود کــه »وجــود کمــال نیســت. 
ــود  ــزی وج ــد چی ــت؟ بای ــال چیس ــود کم وج
داشــته باشــد تــا وجــود، کمــال آن باشــد. قبــل 
ــود،  ــا وج ــد ت ــزی نداری ــما چی ــود ش از وج
ــن  ــن م ــع ذه ــان موق ــد«. از هم ــال آن باش کم
ــن  ــه در ای ــا االن ک ــب شــد ت ــن مطل ــر ای درگی
کتــاب ســعی کــردم نشــان بدهــم کــه وجــود بــه 
انحــای مختلــف کمــال اســت. حــاال وارد ادلــه 

نمی شــوم. آن 
ــه  ــی ب ــاب خیل ــن کت ــه ای ــی ک ــی از دالیل یک
طــول انجامیــد وســواس علمــی مــن بــود. مــن 
ــه خصــوص  ســعی می کــردم هیــچ چیــزی را ب
در جمــع آوری آثــار ایــن افــراد فروگــذار نکنــم. 
ــه  ــه در غــرب راجــع ب ــی ک ــه هــر کتاب شــما ب
ــاًل در مــورد الیــب نیتــس  برهــان وجــودی، مث
ــا دو صفحــه  ــک ی ــد ی ــگاه کنی نوشــته شــده، ن
ــام  ــن تم ــد. م ــس را آورده ان ــب نیت ــار الی از آث
ــردم و هرچــه  ــر و رو ک ــس را زی ــار الیب نیت آث
راجــع بــه برهــان وجــودی گفتــه –ولــو یــک یــا 
ــی  ــل و بررس ــد و تحلی ــط- آورده ام و نق دو خ
فــراوان کــرده ام. یــا مثــاًل مــن بخــش کانــت را 
ــه اش را  ــردم و ترجم ــه ک ــن مقابل ــت مت ــا هف ب
در اینجــا آوردم و اختــالف ایــن ترجمه هــا 
را هــم آوردم چــون نمی خواســتم سرســری 
ــه  ــی ب ــم خیل ــالمی ه ــش اس ــذرم. در بخ بگ
ــاًل  ــل همــه نظــرات را بررســی کــردم. مث تفصی
در 60 صفحــه بــه بررســی نظــر آیــت اهلل 
جــوادی آملــی پرداختــم، یــا نظــر جنــاب آقــای 
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حائــری را بیــش از 40 صفحــه شــرح دادم، نظــر 
ــت  ــور. صحب ــم همین ط ــری را ه ــه جعف عالم
آقــای دکتــر احمــدی فرمودنــد در آثــار عالمــه 
ــه برهــان  ــم کــه راجــع ب ــا نمی بینی ــی م طباطبای
وجــودی قضــاوت کــرده باشــد صحیــح اســت. 
ــار  ــن ب ــودم اولی ــر ب ــن پی گی ــون م ــا چ منته
ــه  ــک مقال ــی در ی ــت اهلل جــوادی آمل ــدم آی دی
گفتنــد اســتاد مــا مرحــوم عالمــه طباطبایــی ایــن 
اشــکال را بــه برهــان وجــودی وارد کــرد. هیــچ 
آدرســی هــم نــداد. مــن می توانســتم فقــط 
بگویــم آیــت اهلل جــوادی ایــن را گفته انــد، 
امــا نمی خواســتم بــه ایــن حــد قانــع باشــم. بــا 
زحمــت بســیار فــراوان از دفتر آیــت اهلل جوادی 
ــا  ــه آی ــا از ایشــان بپرســند ک ــی پرســیدم ت تلفن
عالمــه طباطبایــی جایــی مکتــوب دربــاره برهان 
ــه  ــر. ک ــا خی ــد ی ــر کرده ان ــار نظ ــودی اظه وج
ایشــان پاســخ دادنــد خیــر، مــا ایــن را شــفاهًا در 
ــال  ــد از آن خی ــنیدیم. بع ــان ش ــا از ایش درس ه
مــن راحــت شــد و همیــن را در کتــاب آوردم. 
یعنــی ســعی کــردم تــا جایــی پیــش بــروم کــه 

ــدرک نباشــد. ــدون م ــی ب ــچ حرف هی
عرضــم را بــا ایــن نکتــه تمــام کنــم کــه جــای 
ــوت  ــت و دع ــاز اس ــان ب ــی همچن کار پژوهش
می کنــم از محققــان تــا بــه ایــن پرســش ها 
پاســخ دهنــد، چــون ســؤال های مهمــی هســتند. 
ــم  ــاره می کن ــته ها اش ــن بایس ــی از ای ــه بعض ب

ــا گفتگــو شــود.  ــا روی اینه ت
در برهــان وجــودی گفتــه شــده وجــود، صفــت 
یــا کمــال اســت. مــا در فلســفه اســالمی چطــور 
بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهیــم؟ آیــا وجــود را 
ــر؟  ــا خی ــم ی ــال بدانی ــا کم ــت ی ــم صف می توانی
اگــر بگوییــم خیــر پــس تکلیــف اصالــت وجود 
ــود  ــه وج ــاالت را ب ــه کم ــه هم ــدرا ک مالص

ــت؟  ــد چیس برمی گردان
یــا یکــی از کارهــای جالبــی کــه الیــب نیتــس 
ــان وجــودی  ــه بره ــه گفت ــن اســت ک ــرده ای ک
درســت اســت امــا اول بایــد ثابــت کنیــم 
ــم خــدا  ــت کردی ــع نیســت. اگــر ثاب خــدا ممتن
ممتنــع نیســت برهــان وجــودی مشــکلی نــدارد. 
ــه  ــی ارائ ــس برهان ــب نیت ــود الی ــت خ آن وق
ــه  ــا آورده ام- ک ــم در اینج ــن ه ــد –و م می ده
ــت.  ــع نیس ــدا ممتن ــد خ ــت می کن ــتقاًل ثاب مس
ــی  ــم برهان ــا در فلســفه اســالمی می توانی ــا م آی

ــدا  ــود خ ــد وج ــان بده ــه نش ــم ک ــه دهی ارائ
ممتنــع نیســت؟ برهــان بیاوریــم، نــه اینکــه بــه 
طــرف مقابــل کــه می گویــد خــدا ممتنــع اســت 

ــن!  ــت ک ــو ثاب ــم ت بگویی
یــا در فلســفه اســالمی اصلــی داریــم کــه »الحــق 
ماهیتــه إنیتــه«؛ وجــود خــدا عیــن ماهیــت 
ــی  ــم نوع ــل می توانی ــن اص ــا از ای ــت. آی اوس
ــه  ــی ک ــم؟ برهان ــان وجــودی نتیجــه بگیری بره
مــن پیشــنهاد می دهــم روی آن فکــر شــود ایــن 
اســت کــه اگــر خــدا وجــود نداشــته باشــد بایــد 
ــم  ــت آن از ه ــود و ماهی ــات، وج ــد ممکن مانن
ــت.  ــور نیس ــه این ط ــی ک ــد؛ در حال ــدا باش ج
وقتــی وجــود و ماهیــت یــک موجــود عیــن هــم 
ــه  ــود دارد. ب ــًا وج ــود ذات ــوم می ش ــد معل باش
هــر حــال پرســش ایــن اســت کــه آیــا از اصــل 
»الحــق ماهیتــه إنیتــه« می شــود برهــان وجــودی 

ــرون کشــید؟ بی
ــت  ــه کان ــر ک ــم دیگ ــی مه ــؤال خیل ــک س ی
مطــرح می کنــد ایــن اســت کــه قضایــای 
وجــودی، قضایــای تألیفــی هســتند یــا تحلیلــی؟ 
ــتند  ــنا هس ــت آش ــفه کان ــا فلس ــه ب ــانی ک کس
ــه  ــت ک ــه ای اس ــی قضی ــه تحلیل ــد قضی می دانن
محمــول در تعریــف موضــوع آمــده؛ مثــل 
ــی  ــه تألیف ــت. قضی ــق اس ــوان ناط ــان حی انس
تعریــف  در  محمــول  کــه  اســت  قضیــه ای 
موضــوع نیامــده. کانــت می گویــد قضایــای 
ــچ  ــف هی ــود در تعری ــد. وج ــودی تألیفی ان وج
ــن  ــا ای ــر م ــده. اگ ــدا، نیام ــی خ ــزی، حت چی
ــم  ــوی فیلســوفان اســالمی بگذاری ســؤال را جل
چــه پاســخی می دهنــد؟ قضایــای وجــودی نــه 
تألیفــی اســت و نــه تحلیلــی، بــه خصــوص در 
ــد.  ــات، تألیفی ان ــورد ممکن ــدا. در م ــورد خ م
ــورد واجــب  ــورد ممتنعــات چطــور؟ در م در م
ــه ایــن شــکل  ــه حــال ب ــا ب  الوجــود چطــور؟ ت
گســترده مطلقــًا روی ایــن موضــوع و بســیاری 

ــت.  ــده اس ــؤاالت کار نش ــن س از ای
توصیــه می کنــم کســانی کــه عالقمنــد بــه 
کارهــای پژوهشــی و تطبیقــی در فلســفه غرب و 
فلســفه اســالمی هســتند بــه ایــن بیســت بایســته 
پژوهشــی -کــه می شــود بــه هــر کــدام از آنهــا 
بــه عنــوان یــک پایان نامــه یــا کار تحقیقــی 
نــگاه کــرد- توجــه کننــد و روی آنهــا کار کننــد. 
بــه هــر حــال علی رغــم همــه اینهــا، اگــر کســی 
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از مــن بپرســد از ایــن کتــاب راضــی هســتید یــا 
خیــر؟ می گویــم خیــر، حداکثــر پنجــاه درصــد! 
بــه اعتقــاد مــن علی رغــم ایــن همــه کاری کــه 
ــتر  ــای کار بیش ــد ج ــاه درص ــوز پنج ــده هن ش

دارد. متشــکرم.

خانــم دکتــر اعوانی: ســپاس فــراوان از اســاتید 
محتــرم و شــما عزیــزان دارم. بــرای اینکــه فضــا 

ــره از  ــک خاط ــد ی ــر کن ــی تغیی کم
ــزد  ــن کالس ن ــه در همی اســتادی ک
برهــان وجــودی می خواندیــم  او 
ــرح  ــان در ش ــم. ایش ــرض می کن ع
ــی  ــد وقت ــبزواری گفتن ــه س منظوم
ــات  ــل اثب ــبزواری دالی ــوم س مرح
وجــود خــدا را بــه صــورت نظــم در 
منظومــه گفــت و تمــام کــرد، شــب 
ــت  ــد. گف ــش آم ــه خواب ــد ب خداون
ــا  ــردی. ب ــت ک ــرا ثاب ــه م ــون ک ممن

ــتی؟  ــم داش ــن کاری ه م
حــاال عقایــد و ایمــان و اعتبــار یــک 
مبحــث اســت و اثبــات وجــود خــدا 
ــا در فلســفه  یــک مبحــث دیگــر. م
ــدا  ــات خ ــرای اثب ــا را ب ــه اینه هم
ــد  ــما می گویی ــم. ش ــه کار می گیری ب
ایــن پنجــاه درصــد اســت. اگــر 
شــخص دیگــری هــم پنجــاه درصــد 
ــد  ــی خواه ــم دالیل ــاز ه ــد ب بنویس
بــود کــه در فلســفه مطــرح شــود. به 
هرحــال آقــای دکتــر تمــام زحمــت 
ایشــان  کشــیدند.  را  خودشــان 
ــد. مؤسســه  شکســت نفســی می کنن
مفتخــر اســت کــه چنیــن طــرح 
ــدون در  ــورت م ــه ص ــی ای ب پژوهش
ــاب  ــی کت ــول وقت ــق معم ــده. طب آم
معرفــی می شــود و نقــد و نظــر ارائــه 
ــم  ــم داری ــمی ه ــک رس ــود، ی می ش

ــل از آن،  ــت. قب ــاب اس ــی از کت ــه رونمای ک
ــان،  ــردم در پای ــه شــما عــرض ک چــون ب
ــد پاســخگوی  ــرم می توانن ــف محت مؤل
ــند،  ــدی باش ــؤال ج ــا دو س ــک ی ی
اگــر ســؤالی هســت مطــرح کنیــد 
ــم نیســت اجــازه  ــر ه و اگ
کتــاب  از  بدهیــد 

ــم. ــی کنی رونمای
ــه  ــم ک ــف می دان ــن حی ــی: م ــر افضل دکت
ایــن نکتــه را هــم نگویــم. عــرض کــردم کــه 
نورمــن ملکوم یــک برهــان ابتــکاری آورد که 
االن همــه در دنیــا بــه اســم او مــی شناســند. 
متأســفانه مثــل خیلــی چیزهــای دیگــری 
ــی  ــی آن کوتاه ــا در معرف ــم ام ــا داری ــه م ک
ــام  ــا تم ــم غربی ه ــه اس ــم و ب می کنی
می شــود، خیلــی قبــل از نورمــن 
ملکــوم، مرحــوم عالمــه نراقــی و 
مرحــوم عالمــه غــروی اصفهانی عین 
ــا  ــد. م ــوم را آورده بودن ــان ملک بره
کوتاهــی کردیــم و ایــن را بــه عنــوان 
برهــان ابتــکاری اینهــا بــه دنیــا معرفی 
نکردیــم، االن همــه دنیــا ایــن برهــان 
ــن  ــند. م ــوم می شناس ــام ملک ــه ن را ب
ــی  ــه خیل ــردم ک ــی ک در اینجــا معرف
ــان –و  ــن بره ــن همی ــل از او عی قب
ــار  ــر- در آث ــی دقیق ت ــه از جهات بلک

ــده. ــزرگان آم ــن ب ای
ــم  ــه ه ــک نکت ــدی: ی ــر احم دکت
ــم  ــل کن ــزی نق ــمس تبری ــده از ش بن
کــه گفــت دیشــب فرشــته ها داشــتند 
بــه زمیــن می آمدنــد و می گفتنــد 
خــدا پــدر اینهــا را بیامــرزد کــه 
ــت  ــدا زحم ــات خ ــرای اثب ــد ب دارن
ــات  ــل اثب ــدا قاب ــا خ ــند. آی می کش
اســت؟ خــدا در دل و فطــرت آدم 

ــت. اس
 ایــن بحث هــا بحث هــای کالمــی 
چیــزی  ولــی  اســت  فلســفی  و 
ــچ  ــت و هی ــی اس ــه در درون آدم ک
وقــت فرامــوش نمی کنــد فطــرت 
ــی  ــه خــدا گواه ــه ب ــی اســت ک آدم

بفرســتید. صلــوات  می دهــد. 

پی نوشت ها
1. quinta via 

2 . البته این تقریر جدید نیست. ما در 
فلسفه اسامی این تقریر را داریم.



 فعالیت های بین المللی مؤسسه

کنفرانس انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه
»انقالب و تطور در تاریخ و اندیشه اسالمی«

استاد عبدالحسین خسروپناه، استاد غالمرضا اعوانی، دکتر مهدی عبدالهی 

کنفرانس مرکز صلح جهانی اسلو
عوامل معرفتی خشونت در جهان اسالم یا هرمنوتیک و خشونت دینی

استاد عبدالحسین خسروپناه

ارزش های مشترک پلی برای عبور از بحران ها
دیدار تنی چند از استادان آلمانی با رئیس، معاون پژوهشی و اعضای هیأت علمی مؤسسه

در حاشیه »روز علم ایران و آلمان«

دیدار حجت االسالم دکتر أیمن المصری رئیس آکادمی حکمت عقلی 
با استاد عبدالحسین خسروپناه

همایش بین المللی فلسفه، دین و علم در زیست جهان اسالمی
دانشگاه وین، دکتر شهین اعوانی
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حضور رئیس مؤسسه و رئیس انجمن و عضو هیأت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران 
در کنفرانس انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه 

بــا عنــوان  اکتبــر در مسکو-روســیه کنفرانســی  روز 5 
اســالمی«در  اندیشــه  و  تاریــخ  در  تطــور  و  »انقــالب 
ــدره اســمیرنوف  ــر نظــر آن کادمــی فلســفه روســیه کــه زی آ
ــر  ــه زی ــالمی ک ــات اس ــاد مطالع ــکاری بنی ــا هم ــت، ب اس

ــد.  ــزار ش ــت، برگ ــادوی اس ــد ه ــر حمی ــر دکت نظ
بنیــاد مطالعــات اســالمی روســیه در ســایت رســمی خــود 
ــران  اعــالم کــرد: مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای
ــه ها  ــول در اندیش ــالب و تح ــس انق ــی کنفران ــکار ایران هم
و تاریــخ اســالمی اســت و ایــن کنفرانــس بــا شــرکت 

جمعــی از اســاتید و پژوهشــگران ایــران و روســیه و برخــی 
ــود. ــزار می ش ــر برگ ــورهای دیگ کش

ــش منطــق تحــوالت فرهنگــی  ــن همای ــی ای موضــوع اصل
زمینه ســاز تغییــرات انقالبــی و ظهــور علــوم و جنبش هــای 
جدیــد در حوزه هــای مختلــف و تاریــخ تحــوالت فلســفه، 
ادبیــات  و  دینــی  اصالح گــری  و  تاریخ نــگاری  فقــه، 
ــود کــه دوره زمانــی وســیعی را از زمــان ظهــور  اســالمی ب

ــرد. ــروز در برمی گی ــه ام ــا ب ــالم ت اس
ــین  ــر عبدالحس ــتاد دکت ــمینار اس ــن س ــخنران ای ــن س اولی

کنفرانس انستیتوی
 فلسفه آکادمی علوم روسیه
»انقالب و تطور در تاریخ و اندیشه اسالمی«
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خســروپناه، رئیــس مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه 
ایــران بــود کــه دربــاره مطالعــه تطبیقــی ســیر تطــور فلســفه 
و اصــول فقــه در غــرب و جهــان اســالم ســخنرانی نمــود. 
دومیــن ســخنران ایــن کنفرانــس پرفســور آنــدره اســمیرنوف 
ــفه  ــخ فلس ــا در تاری ــوان »آی ــت عن ــه ای تح ــا مقال ــود ب ب
ــته  ــود داش ــی وج ــای انقالب ــه ه ــم اندیش ــالمی پارادای اس
ــر  ــتاد دکت ــمینار اس ــن س ــخنران ای ــومین س ــت؟«. س اس
ــن  ــس انجم ــی، رئی ــا اعوان ــی غالمرض ــا اعوان غالمرض
ــفه  ــل فلس ــوع »تکام ــا موض ــران ب ــفه ای ــت و فلس حکم

ــود. ــالمی« ب اس
در روز دوم همایــش نیــز ســخنرانان دیگــری جضــور 
ــد و از  ــول  انجامی ــه ط ــس دو روز ب ــن کنفران ــتند و ای داش

ــی  ــا اعوان ــر غالمرض ــفه دکت ــاتید فلس ــز اس ــران به ج ای
ــدی  ــر مه ــان دکت ــروپناه آقای ــین خس ــر عبدالحس و دکت
عبداللهــی و  دکتــر ســید جــواد میــری نیــز حضــور 

ــتند. داش
ــگاه  ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــری، عض ــواد می ــید ج س
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا مقالــه ای تحــت 
ــه  ــی ب ــران: نگاه ــر ای ــه معاص ــن در جامع ــوان »دی عن
مســأله ســنت گرایی و سکوالریســم«؛ و حجــت االســالم 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــدی عبدالله ــلمین مه و المس
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران بــا موضــوع 
ــت  ــتر عقالنی ــفه در بس ــعه فلس ــم: توس ــا ق ــن ت »از آت

ــد. ــه نمودن ــش ارائ ــن همای ــیعی«  در ای ــه ش اندیش

فهرست سخنرانان
 و مقاالت ارائه شده:

-  دکتــر آنــدره اســمیرنوف، آیــا در تاریــخ فلســفه اســالمی پارادایــم اندیشــه های 

انقالبــی وجــود داشــته اســت؟

- دکتر غالمرضا اعوانی، تکامل فلسفه اسالم

-  دکتر عبدالحسین خسروپناه، تکامل فلسفه و اصول فقه

کادمی علــوم روســیه(، ایدئولوژی  -  یولیــا ینوگنیونــا فنــودروا )از انســتیتو فلســفه آ

توحیــدی مرتضــی مطهــری در انقــالب اســالمی: انقالب یــا تحول؟

ــیه(،  ــوم روس ــی عل کادم ــفه آ ــتیتو فلس ــراف )از انس ــیدویچ ناص ــات رش -  ایلش

ــان ــدی طوغ ــی ولی ــانه ذک ــم فرهنگ شناس مفاهی

-  ناتالیــا چلیســوا و لیــال الهوتــی )از دانشــگاه دولتــی علــوم انســانی(، 

الهوتــی ابوالقاســم  مــورد  کالســیک:  اشــعار  و  انقالبــی  اندیشــه های 

ــی:  ــتجوی باطنی گرای ــل(، در جس ــتی مل ــگاه دوس ــخو )از دانش ــا پس - روزان

دیــدگاه ســید حســین نصــر دربــاره اســالمی و نقــش وی در باطنی گرایــی جهــان 

معاصــر

ــکل گیری  ــیه(، ش ــوم روس ــی عل کادم ــفه آ ــتیتو فلس ــوا )از انس ــا کارنیی - تاتیان

ــل؟ ــا تکام ــالب ی ــفه: انق ــان فلس ــوان زب ــه عن ــی ب ــان فارس زب

- فریــس عثمان اویــچ نوفــال )از دانشــگاه لوگانســک(، اگزیستانسیالیســم 
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ــفی  ــی فلس ــری دین ــت انقالبی گ ــه مانیفس ــه مثاب ــران ب ــرزاق الجب ــالمی عبدال اس

ــر ــی معاص عرب

-  ســید جــواد میــری، دیــن در جامعــه معاصــر ایــران: نگاهــی بــه مســأله 

سکوالریســم و  ســنت گرایی 

ــا ریســنر )از انســتیتو کشــورهای آســیا و آفریقــا - مســکو(، مفاهیــم کهــن  -  مارین

ــه مســأله تــداوم فرهنگــی( ایرانــی و توپوس هــا در شــعر کالســیک فارســی )نگاهــی ب

ــه  ــت اندیش ــتر عقالنی ــفه در بس ــل فلس ــم: تکام ــا ق ــن ت ــی، از آت ــدی عبداله -  مه

ــیعی ش

ــالب،  ــیه(، انق ــوم روس ــی عل کادم ــفه آ ــتیتو فلس ــتپانیانتس )از انس ــا اس -  ماریت

اقبــال آثــار محمــد  ســنت گرایی و اصالح گــری در 

ــی  ــوم روســیه(، مبان کادمــی عل ــری میکولســکی )از انســتیتو شرق شناســی آ - دمیت

ــر ــی معاص ــگاری عرب ــنتی تاریخ ن س

ــوم  کادمــی عل ــا )از انســتیتو شرق شناســی آ ــا پریگارین ــال واســیلیوا و ناتالی -  لودمی

ــناختی –  ــل ش ــه تحلی ــال: تجرب ــد اقب ــعر محم ــفه و ش ــالب در فلس ــیه(، انق روس

ــی گفتمان

ــی  ــیه(، موعودگرای ــوم روس ــی عل کادم ــفه آ ــتیتو فلس ــتروف )از انس - ک. بورمیس

ــرن 20-17 ــی ق ــوری عثمان ــودی در امپراط یه

کادمــی  - تاتیانــا خمزیانونــا اســتارادوب )از انســتیتو تئــوری و تاریــخ هنرهــای زیبــا آ

هنــر روســیه(، اقتبــاس یــا اکتســاب؛ راه توســعه ســبک هنرهــای تجســمی خالفــت 

بی عر

ــه  ــی ب ــورگ(، تصــوف ایران ــر دارازدوف )از دانشــگاه دولتــی ســنت پیترزب - والدیمی

مثابــه انعــکاس هویــت ملــی

کادمــی علوم روســیه(، ســنایی و شبســتری:  - آنــدری لوکاشــف )از انســتیتو فلســفه آ

دو سیســتم اصطالحــات و مفاهیم

ــورگ(،  ــنت پیترزب ــی س ــگاه دولت ــفه دانش ــتیتو فلس ــف )از انس ــر مارک -  والدیمی

ــر ــالمی متأخ ــفه اس ــک در فلس ــهای هرمنوتی روش
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بسم الله الرحمن الرحیم
ــن مجلــس شــریف  ــده بســیار خوشــحالم کــه در ای بن
ــال  ــه در س ــاد دارم ک ــه ی ــن ب ــه م ــه ام. البت ــور یافت حض
2007 جنــاب اســتاد حســین اف، پرفســور اســمیرنف 
ــت و  ــی حکم ــه پژوهش ــه مؤسس ــتفانیان ب ــم اس و خان
فلســفه آمدنــد. بارهــا و بــه مناســبت های مختلــف مــا 
ــا  ــته ایم و ب ــت داش ــد و رف ــفه آم ــی فلس کادم ــه آ ــز ب نی
ــف  ــه زایدالوص ــن عالق ــی م ــارب طوالن ــه تج ــه ب توج
همــکاران  و  اســمیرنف  پرفســور  آقــای  جنــاب  در 
ــک  ــت و در ی ــتودنی اس ــیار س ــفه بس ــه فلس ــان ب ایش

ــه  ــار مجل ــرای انتش ــدات الزم ب ــا تمهی ــن م ــداری بی دی
اشــراق اندیشــیده شــد و چنــد شــماره از ایــن مجلــه کــه 
در مــورد ابن عربــی، ابن ســینا، ســهروردی و خواجــه 
نصیــر طوســی بــه مرحلــه انتشــار رســید و اکنــون تعــداد 
ــه  ــت. البت ــیده اس ــدد 8 رس ــه ع ــه ب ــن مجل ــمارگان ای ش
ــدوارم  ــودم و امی ــده ب ــیه آم ــه روس ــز ب ــل نی ــال قب ــن س م
ــای  ــد چــرا کــه دنی ــان ادامــه یاب ایــن همکاری هــا همچن
ــز  ــش از هرچی ــل بی ــای متقاب ــن همکاری ه ــه ای ــروز ب ام

ــد اســت. نیازمن

استاد غالمرضا اعوانی
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

سخنرانی افتتاحیه
کنفرانس »انقالب و تطور در تاریخ و اندیشه اسالمی« 

در آکادمی فلسفه روسیه
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 ایــران دارای فرهنگــی اســت معنــوی بــه معنــای واقعــی 
کلمــه و ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه دارای حکمــت 
ــتمر  ــات مس ــه حی ــت ک ــی اس ــت؛ و دارای حکمت اس
دارد. البتــه در بســیاری از کشــورها عرفــان وجــود داشــته 
اســت. مــا نیــز در کشــور خودمــان عرفــای بزرگی داشــته 
ــم. بســیاری از کشــورها متکلمــان بزرگــی داشــته اند،  ای
امــا آنچــه را کــه مــا فلســفه می گوییــم بــه معنــای دقیــق 
ــن کالم،  ــران بی ــا در ای کلمــه همــان حکمــت اســت. م
عرفــان و فلســفه تفــاوت قائل هســتیم. گاهی نیز پرســیده 
ــن  ــه ای ــت؟ ن ــالمی کالم اس ــفه اس ــا فلس ــود آی می ش
ــی،  ــعری، معتزل ــم اش ــی، متکل ــه عبارت ــت. ب ــور نیس ط
شــیعی و زیــدی داریــم امــا متکلــم فیلســوف نیــز 
داریــم. مــا فیلســوفان و مکاتــب فلســفی بزرگــی داریــم. 
ــه  ــر رفت مکتــب مشــاء مــا بســیار از فلســفه ارســطو فرات
ــترده تر  ــیار گس ــالمی بس ــفه اس ــت در فلس ــت. حکم اس
ــه  ــه مرحل ــت را ب ــودش حکم ــینا خ ــت. ابن س ــده اس ش
ــرح  ــرقیه را مط ــت مش ــت و حکم ــانده اس ــری رس باالت
ــی  ــه تمام ــفه ب ــراق فلس ــت اش ــت. در حکم ــوده اس نم
مبتنــی بــر نــور و اشــراق اســت. مکتــب ابن عربــی 
ــاء  بیانگــر حکمــت نبــوی نــاب اســت. او حکمــت انبی
ــاب  ــت و در کت ــرده اس ــان ک ــی بی ــن وجه ــه بهتری را ب
فصــوص الحکــم از حکمــت 27 پیامبــری کــه نام شــان 
ــان آورده  ــه می ــخن ب ــت س ــده اس ــم آم ــرآن حکی در ق
ــز  ــه بســیار مــورد توجــه مالصــدرا نی ــن مآل اســت. و ای
ــه اســت. ایــن حکمــت در فلســفه مالصــدرا  ــرار گرفت ق

ــز  ــت. مراک ــده اس ــده ش ــه نامی ــت متعالی ــان حکم ــز هم نی
ــته  ــود داش ــم وج ــران از قدی ــت در ای ــری از حکم ــی نظی ب
ــت  ــان، حکم ــت اصفه ــان، حکم ــت خراس ــت؛ حکم اس
در مراغــه، مکتــب شــیراز، مکتــب قزویــن، مکتــب تهــران. 
 کتابــی منتشــر شــده اســت بــا نــام تهــران شــهر هــزار 

ً
اخیــرا

حکیــم. قــم نیــز حــدود صدســال اســت کــه بــه مرکــز علــوم 
ــت  ــن حکم ــر ای ــه هرتقدی ــت. ب ــده اس ــدل ش ــوزوی ب ح
بزرگ تریــن دســتاوردی کــه بــه مــا رســیده اســت. حکمــت 
در ایــران برخــالف آنچــه کــه در اروپــا اتفــاق افتــاده اســت 
حکمــت معنــوی اســت. چیــزی کــه در اروپــا اتفــاق افتــاده 
اســت ایــن اســت کــه بیــن دیــن و حکمــت جدایــی افتــاده 
اســت. و همیــن طــور بیــن فلســفه و حکمــت جدایــی افتــاده 
ــی  ــم ول ــن داری ــفه دی ــا فلس ــا در آنج ــه م ــا اینک ــت. ب اس
فلســفه دیــن هیــچ وقــت حکمــت دیــن نیســت. و در واقــع 
فلســفه از مبــادی خــود فاصلــه گرفتــه اســت. امــا آنچــه کــه 
ــه  ــا اینک ــی ب ــت؛ یعن ــفه اس ــدت فلس ــران رخ داده وح در ای
ــی  ــع مراتب ــت و در واق ــکیکی اس ــفه تش ــواع فلس ــی ان تمام
دارد کــه از حکمــت بحثــی آغــاز مــی شــود امــا در آخریــن 
مرتبــه خــودش بــه حکمــت الهــی ختــم مــی شــود. بنابرایــن 
بــه نظــر مــن بــا ســنت های قدیــم ارتبــاط دارد کــه در 
روســیه هــم وجــود داشــته اســت. بــه نظــر مــن علــم جدیــد 

ــت. ــده اس ــت بری ــت و از حکم ــت نیس حکم
بســیار  ایشــان  همــکاران  و  اســمیرنف  آقــای  از  مــن 
 از تألیفــات بســیار عالــی ایشــان و 

ً
سپاســگزارم و واقعــا

همــکاران ایشــان مشــعوفم و بســیار تشــکر مــی کنــم.
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سخنرانی استاد عبدالحسین خسروپناه
 در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه

مطالعه تطبیقی سیر تطور فلسفه 
اسالمی و علم اصول فقه

بسم الله الرحمن الرحیم
ابتــدا از متولیــان ارجمنــد ایــن همایــش سپاســگزارم. بــه 
ــن همایــش از همــکاران و  محــض اطــالع از برگــزاری ای
ــران  محققــان در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای
دعــوت شــد جهــت مشــارکت در ایــن همایــش و کمــک 
بــه ارتقــاء آن مقاالتــی تدویــن شــود کــه در ایــن همایــش 
نیــز تقدیــم گردیــد. هرچنــد از عنــوان ایــن همایــش 
تفســیرهای مختلفــی وجــود داشــت ولــی در عیــن حــال 
ــوان  ــه از عن ــیری ک ــه تفس ــا ب ــندگان بن ــدام از نویس هرک
همایــش داشــتند مقــاالت خــود را تدویــن نمودنــد. بنــده 
نیــز دو عنــوان مقالــه یکــی »ســیر تطــور چیســتی فلســفه 

ــیر  ــوان »س ــا عن ــری ب ــالم« و دیگ ــان اس ــان و جه در یون
کیــد  ــا تأ تحــول اصــول فقــه در تاریــخ تفکــر اســالمی )ب
بــر فقــه شــیعی(« بــه ایــن همایــش تقدیــم نمــودم. مایــل 
بــودم هــردو عنــوان را در ایــن همایــش مطــرح نمایــم. بــه 
علــت ضیــق وقــت تصمیــم گرفتــم بحــث خــود را تحــت 
ــوان بحثــی مقایســه ای از ســیر تطــور فلســفه اســالمی  عن
ــوای  ــع گــزارش کوتاهــی از محت ــه کــه در واق و اصــول فق
ــن فلســفه  ــه مطالعــه تطبیقــی بی ــه اســت و ب ــن دو مقال ای
ــم. ــه نمای ــردازد را ارائ اســالمی و علــم اصــول فقــه مــی پ
کوشــیده ام ایــن بحــث را در پنــج  نکتــه و محــور اصلــی 

عرضــه نمایــم.
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ــش  ــن اســت کــه فلســفه اســالمی دان ــه اول ای ــا نکت  و ام
ــده  ــه دربردارن ــت ک ــام اس ــای ع ــه معن ــی ب ــتی شناس هس
هســتی شناســی معرفــت، هســتی شناســی ذهــن، هســتی 
شناســی نفــس )نفــس نباتــی، حیوانــی، انســانی( هســتی 
ــا  ــفه ب ــای فلس ــزاره ه ــت. گ ــال اس ــد متع ــی خداون شناس
منطــق اســتدالل ثابــت می شــوند. پــس فلســفه اســالمی 

خــودش بــه منطــق اســتدالل نمی پــردازد 
بلکــه از منطــق اســتدالل مــدد می جویــد تــا 
مباحــث فلســفی را اثبــات کنــد، اصــول فقــه 
دانشــی اســت کــه خــودش دربردارنــده منطــق 
ــکام  ــام اح ــد ع ــه قواع ــت و البت ــتنباط اس اس
ــن  ــس اولی ــد. پ ــان می کن ــز بی ــرعی را نی ش
ــه  ــول فق ــفه و اص ــن فلس ــاوت بی ــه و تف نکت
ــتی  ــام هس ــد ع ــفه قواع ــه فلس ــت ک ــن اس ای
شناســی را بیــان مــی کنــد امــا خــودش دارای 
منطــق نیســت، بلکــه از منطــق اســتدالل 
ــرد. امــا اصــول فقــه هــم دارای  کمــک می گی
ــم دارای  ــت و ه ــتنباط اس ــت اس ــق اس منط

ــرعی. ــکام ش ــاد و اح ــام اجته ــد ع قواع

ــالمی  ــفه اس ــه فالس ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت
ــان و روم  مباحــث منطقــی و فلســفی را از یون
ــد  ــدان رش ــد ب ــد و بع ــه ان ــتان وام گرفت باس
کــه  گونــه ای  بــه  بخشــیده اند،  تکامــل  و 
ــات شــفای بوعلــی ســینا  ــن الهی ــوان بی نمی ت
و متافیزیــک ارســطو  بــه ســهمی بیــش از 
ــن  ــات بی ــتراکات موضوع ــد در اش 20 درص
ــد  ــدود 80 درص ــی ح ــود؛ یعن ــل ب آن دو قائ
ــا  ــینا ب ــی س ــفای بوعل ــات ش ــث الهی مباح
مباحــث ارســطو متفــاوت اســت. امــا اصــول 

فقــه کــه پیشــتر گفتیــم دارای دو بخــش اســت یکــی 
ــاد،  ــرای اجته ــام ب ــد ع ــری قواع ــتنباط و  دیگ ــق اس منط
ــث  ــت از مباح ــارت اس ــه عب ــی از آن ک ــش اندک ــا بخ تنه
ــد؛  ــی کن ــتفاده م ــق اس ــی از منط ــث زبان ــا مباح ــاظ ی الف
ــیده  ــا رس ــت م ــه دس ــان ب ــه از یونانی ــی ک ــی از منطق یعن
اســت، بخــش اعظــم ایــن علــم و مباحــث مطــرح در آن 
ــن  ــا ای ــدارد. ام ــتان ن ــان باس ــانه ای از یون ــچ نش  هی

ً
ــال اص

علــم در مباحــث زبانــی کــه اصــول فقــه بــدان نیــاز داشــته 
ــی بخــش  ــم منطــق کمــک جســته اســت ول اســت از عل
اعظــم ایــن علــم و مباحــث اصولــی از ابتــکارات خــاص 
ــت  ــوان گف ــر می ت ــری دیگ ــه تعبی ــت و ب ــلمانان اس مس
تأثیــر مســلمانان در تحــول علــم اصــول بــه مراتــب بیــش 
ــی  ــه بیان ــت. ب ــوده اس ــفه ب ــول فلس ــان در تح ــر آن از تأثی
دیگــر، اگــر تأثیرپذیــری فالســفه اســالمی از فلســفه یونــان 
را 20 درصــد بدانیــم تأثیرپذیــری علمــای علــم اصــول از 
ــد. ــم نمی رس ــد ه ــک درص ــش از ی ــه بی ــتان ب ــان باس یون

ــه  ــطو ب ــه ارس ــت ک ــن اس ــوم ای ــه س ــا نکت ام
ــک  ــت؛ ی ــل اس ــفه قائ ــرای فلس ــرد ب دو کارب
ــرد عــام کــه فلســفه شــامل علــوم نظــری،  کارب
عملــی و علــوم تولیدی)یــا شــعری( اســت. دوم 
ــت  ــفه اس ــاص از فلس ــرد خ ــر کارب ــتمل ب مش
یعنــی متافیزیــک. ارســطو در فصــل دوم کتــاب 
متافیزیــک یعنــی کتــاب بتــا مــی گویــد فلســفه 
ــت و  ــان رواس ــم فرم ــت، عل ــر اس ــم رهب عل
ــطو در  ــد. ارس ــفه ان ــادم فلس ــوم خ ــایر عل س
کتــاب متافیزیــک خــود شــش تلقــی از فلســفه 
بــه معنــای متافیزیــک دارد. یعنــی اگــر در بخش 
هــای مختلــف کتــاب ارســطو تامــل کنیــم 
ــزرگ،  ــای ب ــاب آلف ــوم کت ــل س ــی در فص یعن
فصــل نخســت از کتــاب آلفــای کوچــک، 
کتــاب چهــارم گامــا و دیگــر بخــش هــای 
ــطو  ــم ارس ــی بینی ــطو م ــک ارس ــاب متافیزی کت
ــوده  ــه نم ــی را ارائ ــف مختلف ــفه تعاری از فلس
ــه  ــد ک ــان می کن ــال او بی ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
ــا  ــت، ی ــتین اس ــل نخس ــه عل ــم ب ــفه عل فلس
ــا  ــت. ی ــر اس ــه جوه ــم ب ــفه عل ــد فلس می گوی
ــد اینکــه فلســفه دانشــی  تعاریــف دیگــری مانن
ــر  ــأله خی ــا مس ــت ی ــأله غای ــه مس ــه ب ــت ک اس
ــفه  ــه فلس ــری ک ــف دیگ ــا تعاری ــردازد. ی می پ
ــوارض  ــکام و ع ــه از اح ــی ک ــد از دانش ــارت می دان را عب
وجــود بماهــو وجــود بحــث مــی کنــد یــا دانشــی کــه  از 
احــکام و عــوارض موجــود بماهوموجــود بحــث مــی کنــد 
حــاال بــه ایــن مســأله کــه فــرق وجــود و موجــود چیســت؟ 
ــطو از  ــف ارس ــا تعاری ــف ی ــن تعری ــم. ای ــی کن ورود نم
ــد  ــا آنچــه کــه مســلمانان از فلســفه مــی فهمیدن فلســفه ب
ــن تعریــف از فلســفه  ــی مســلمانان ای ــود. یعن متفــاوت نب
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ــینا،  ــن س ــی، اب ــار فاراب ــور در آث ــا غ ــی ب ــد یعن را پذیرفتن
شــیخ اشــراق، مالصــدرا، حتــی عالمــه طباطبایــی و حتــی 
شــاگردان ایشــان از قبیــل آیــت اللــه جــوادی آملــی، آیــت 
ــاز  ــی ب ــن زاده آمل ــه حس ــت  الل ــزدی، آی ــاح ی ــه مصب الل
همیــن تعریــف از فلســفه پذیرفتــه شــده اســت و گفته انــد 
ــه  ــد. البت ــی کن ــث م ــود بح ــو وج ــود بماه ــفه از وج فلس
ــفه  ــامل فلس ــفه ش ــه فلس ــطو ک ــه گانه ارس ــیم س ــن تقس ای
ــه تقســیم  ــی ب ــزد فاراب ــدی اســت ن ــی و تولی نظــری، عمل
ــزد ایشــان فقــط  ــه بــدل مــی شــود؛ یعنــی فلســفه ن دوگان

ــی  ــت عمل ــری و حکم ــت نظ ــامل حکم ش
ــه  ــعری( ب ــا ش ــدی )ی ــفه تولی ــت. و فلس اس
ــت و  ــرح نیس ــفه مط ــوم فلس ــم س ــوان قس عن
ــات  ــش صناع ــه بخ ــش را ب ــن بخ ــان ای ایش
خمــس افزوده انــد. امــا ابن ســینا بــه ایــن 
تعریــف از فلســفه قیــدی را اضافــه کــرده 
ــفه از  ــه فلس ــت ک ــن اس ــد ای ــت و آن قی اس
ــا  ــد ت ــی کن ــث م ــود بح ــو وج ــود بماه وج
آنجایــی کــه وجــود وجــود ریاضــی یــا طبیعــی 
نباشــد. یعنــی اگــر وجــود، وجــود ریاضــی یــا 
وجــود طبیعــی شــد دیگــر متافیزیــک نبایــد از 
آن بحــث کنــد. اگــر وجــود از عــدد یــا مقــدار 
ــی از آن  ــم ریاض ــد در عل ــد بای ــث می کن بح
بحــث کــرد، یــا اگــر وجــود، وجــود طبیعیــات 
ــد و  ــدل ش ــت ب ــه طبیع ــود ب ــی وج ــد یعن ش
ــوع  ــن موض ــرد ای ــث ک ــرک بح ــم متح از جس
مربــوط بــه علــم طبیعیــات اســت و بایــد از آن 
ــی  ــه عبارت ــت. ب ــخن گف ــی س ــوم طبیع در عل
بحــث  وجــود  از  فلســفه  گفــت  ابن ســینا 
می کنــد تــا آنجــا کــه وجــود، وجــود ریاضــی 
یــا طبیعــی نباشــد و اگــر وجــود، وجــود 
ــد  ــر بای ــوم دیگ ــد عل ــی ش ــا طبیع ــی ی ریاض
بــه آن بپردازنــد. در نتیجــه می تــوان گفــت 
ــطو از  ــف ارس ــان تعری ــالمی هم ــفه اس فالس
ــدی را  ــدان قی  ب

ً
ــا ــد و نهایت ــفه را پذیرفتن فلس

ــرات و  ــار تعیی ــد دچ ــن قی ــه ای ــد. و البت افزودن
ــم. ــی کن ــدان ورود نم ــه ب ــد ک ــز ش ــی نی تطورات

در نهایــت می تــوان گفــت فالســفه اســالمی هــم تعریــف 
فلســفه و هــم ســاختار متافیزیــک را پذیرفتنــد امــا در 
ــد.  ــاد نکردن ــادی ایج ــرات زی ــاختار آن تغیی ــف و س تعری
امــا آنــان در روش شناســی فلســفه تغییــرات زیــادی ایجــاد 
ــی  ــه روش عقل ــهودی را ب ــراق روش ش ــیخ اش ــد. ش کردن
ــی  ــه روش عقل ــی را ب ــی دین ــاد روش نقل ــزود. میردام اف

ــی را در  ــهودی و نقل ــز روش ش ــدرا نی ــرد. مالص ــه ک اضاف
ــر اســتاد مــا عالمــه  ــه تعبی ــرار داد؛ ب ــی ق ــار روش عقل کن
حســن زاده آملــی کــه مــی فرماینــد عرفــان، برهــان و قــرآن 
ــهودی،  ــان روش ش ــد. روش عرف ــی ناپذیرن ــم جدای از ه
روش قرآنــی وحــی، روش برهانــی عقلــی اســت کــه همــه 
ــد.  ــده ان ــع ش ــم جم ــا گرده ــه یک ج ــت متعالی در حکم
ــدرا از روش  ــه مالص ــت ک ــی نیس ــدان معن ــن ب ــه ای البت
ــه  ــت بلک ــرده اس ــی ک ــتفاده نم ــفه اش اس ــی در فلس عقل
او مســائلی ماننــد حرکــت جوهــری و اتحــاد عاقــل و 
نمــوده  اثبــات  عقلــی  روش  بــا  را  معقــول 
ــه  ــری ن ــت جوه ــات حرک ــرای اثب ــت. او ب اس
برهــان در آثــارش آورده اســت. فقــط ســه 
برهــان در جلــد ســوم اســفار اربعــه بــرای 
ــت  ــده اس ــر ش ــری ذک ــت جوه ــات حرک اثب
ــد در کل  ــه را بای ــن زمین ــن او در ای ــه براهی بقی
ــوان  ــی دیگــر مــی ت ــه عبارت ــار او جســت. ب آث
ــا فلســفه  گفــت فلســفه اســالمی در نســبتش ب
ــت  ــاوت اس ــیار متف ــاظ روش بس ــی بلح یونان
ــن  ــری را در ای ــم گی ــی و چش ــاوت اساس و تف
ــر  ــی اگ ــرد. یعن ــاهده ک ــوان مش ــی ت ــه م زمین
شــما در فلســفه ارســطو بحــث از امــور عامــه، 
معرفــت النفــس )کــه بیشــتر در طبیعیــات 
اســت(، معرفــت شناســی، و مباحــث الهیــات 
واجــب  از  بحــث  کــه  االخــص  بالمعنــی 
الوجــود اســت را می بینیــد همیــن ســاختار 
نیــز در فلســفه اســالمی وجــود دارد ولــی 
ایــن ســاختار گســترده تر شــده اســت. امــا 
کســی کــه بــا مباحــث ارســطویی آشــنا باشــد 
نمی توانــد خــود را در فهــم الهیــات شــفای 
بوعلــی ســینا یــا اشــارات و تنبیهــات بی نیــاز از 
اســتاد ببینــد، بلکــه او بایــد ایــن مطالــب را نــزد 
ــفه  ــت فلس ــوان گف ــذا می ت ــوزد. ل ــتاد بیام اس
در فلســفه اســالمی ســیر تکاملــی یافتــه اســت 
ــفه  ــف فلس ــر تعری ــر از نظ ــن تغیی ــد ای هرچن
ــی  ــر اساس ــار تغیی ــدان دچ ــاختار آن چن و س
نشــده اســت، امــا بــه لحــاظ مســأله ای دســتخوش 

ــت. ــده اس ــیار ش ــرات بس تغیی

امــا نکتــه چهــارم ایــن اســت کــه فالســفه اســالمی در دو 
دهــه اخیــر را بایــد بــه طــور مســتقل مــورد مطالعــه قــرار 
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داد. اگــر چــه مستشــرقان و فالســفه غیــر 
ایرانــی تــا ایــن اواخــر گمــان مــی بردنــد کــه 
فلســفه اســالمی بــا فلســفه ابن رشــد بــه پایان 
ــن مســأله  ــه ای ــون دیگــر کســی ب ــی اکن رســیده اســت ول
اعتقــادی نــدارد و ایــن امــر، امــر پذیرفتــه شــده ای اســت 
کــه فلســفه اســالمی در حــال حاضــر ادامــه دارد و فالســفه 
ــاال در مســائل  ــون دارای دســت ب ــد مالصــدرا اکن ای مانن
بالنــده ای در اســتدالل های  نقــش  فلســفی و ســهم و 
فلســفی و مطالعــات تطبیقــی دارنــد و حتــی امــروزه 
عالمــه طباطبایــی چهــره شــناخته شــده ای در کشــورهای 
ــم  ــم بگوی ــن می خواه ــن م ــت. بنابرای ــالمی اس ــر اس غی
فلســفه امــروزه در ایــران دچــار یــک تحــول اساســی شــده 
ــتقل  ــای مس ــوان در پژوهش ه ــر آن را می ت ــه اث ــت ک اس
در حوزه هــای علمیــه و هــم در مطالعــات تطبیقــی و 
رســاله هــای دکتــری بــه وفــور مشــاهده کــرد. ایــن تحــول 
را نســل جدیــد بــه وجــود آورده انــد و نمی تــوان آن را 
ــه  ــول ب ــر و تح ــن تغیی ــرد. ای ــاهده ک ــم مش ــل قدی در نس
جایــی رســیده اســت کــه بــا وجــودی کــه فلســفه اســالمی 
فلســفه هســتی شناســی، معرفــة النفــس، الهیــات بالمعنــی 
ــه  ــش ب ــن دان ــتره ای ــروزه گس ــود دارد ام ــص را در خ االخ
مباحثــی ماننــد فلســفه رســانه، فلســفه تکنولــوژی، فلســفه 
علــوم ریاضــی، فلســفه علــوم انســانی، و مباحــث جدیــد 
الهیــات فلســفی و... نیــز کشــانده شــده اســت، مباحثــی 
ــد  ــوده ان ــرح نب ــالمی  مط ــفه اس ــال در فلس ــه ح ــا ب ــه ت ک
ــر  ــح نظ ــی مطم ــفه نوصدرای ــوان فلس ــت عن ــروزه تح ام
اســت و فلســفه هایی ماننــد فلســفه فرهنــگ، رســانه، 
ــه  ــد ک ــدی ان ــای جدی ــوزه ه ــد آن ح ــوژی و مانن تکنول
ــی را  ــده کتاب ــد. بن ــا ورود کن ــد بدانه ــالمی بای ــفه اس فلس
حــدود ده ســال پیــش تحــت عنــوان فلســفه فلســفه علــوم 
انســانی منتشــر نمــودم و داعیــه بنــده در ایــن کتــاب ایــن 
بــود کــه عــالوه بــر فلســفه علــوم طبیعــی، علــوم انســانی 
بایــد بــه فلســفه فلســفه اســالمی نیــز بایــد بپردازیــم و در 
ــفه ای  ــوده ام فلس ــت نم ــفی ثاب ــتدالل های فلس ــا اس آن ب
ــه  ــز ادام ــر نی ــال حاض ــد در ح ــروع ش ــطو ش ــا ارس ــه ب ک
دارد و بایــد اکنــون تفســیر مــا از فلســفه بــه عنــوان بحــث 
از وجــود بماهــو وجــود کــه مبتنــی بــر یــک طبقــه بنــدی 
خــاص از علــوم اســت تغییــر کنــد و در واقــع بــه تعریــف 
ــاب  ــن کت ــن در ای ــر م ــم. نظ ــفه نیازمندی ــدی از فلس جدی
ایــن اســت کــه تعریــف جدیــد از فلســفه عبــارت اســت 
ــی(  ــته علم ــیپلین )رش ــا دیس ــش ی ــفه دان ــه فلس از اینک
اســت کــه از وجــود انضمامــی انســان بحــث 
ــام  ــفه، تم ــف از فلس ــن تعری ــا ای ــد. ب می کن

ــگ و  ــانه و فرهن ــفه رس ــل فلس ــاص مث ــای خ ــفه ه فلس
تکنولــوژی و صنعــت و ... معنــادار مــی شــوند زیــرا 
ــی  ــت یک ــق اس ــر دوش ــتمل ب ــفه مش ــن فلس ــوع ای موض
ــام انســان. و  ــه ن وجــود انضمامــی و دیگــری موضوعــی ب
همــه مباحــث مذکــور ناظــر بــر ایــن دو موضــوع هســتند. 
ــن  ــب را در ای ــن مطل ــل ای ــد تفصی ــدان می توانن عالقمن

ــد. ــه کنن ــن مطالع ــاب م کت

و اما نکته پنجم و آخر:
ــل  ــور مفص ــه ط ــا ب ــا اینج ــن ت م
ســیر تطــور فلســفه اســالمی و 
و  دادم  شــرح  را  آن  ویژگی هــای 
ــور  ــه تط ــود ک ــن ب ــن ای ــاد م اعتق
در فلســفه بیــش از همــه تطــور 
ــور  ــا تط ــت ت ــوده اس ــأله ای ب مس
ــه نظــر  تعریفــی و ســاختاری کــه ب
بنــده بایــد فلســفه اســالمی بــه 
نیــز  لحــاظ تعریــف و ســاختار 
ــا  ــود. ام ــور ش ــول و تط ــار تح دچ
آخــر عرایضــم  قســمت  در  مــن 
قصــد دارم کــه بــرای تکمیــل بحــث 
خــود بــه بررســی تطــور اصــول فقــه 

ــم. ــاره کن ــار اش ــه اختص ب
ــه در  ــول فق ــور در اص ــول و تط تح
ــا  ــه دوره ی ــالمی دارای ن ــر اس تفک
نــه مرحلــه اســت. دوره اول عبــارت 
کشــف  زمینه ســازی  از  اســت 
حضــرت  عصــر  در  فقــه  اصــول 
رســول اکــرم )صلــوات اللــه علیــه(. 
و  راشــدین  خلفــای  دوره  دوم  دوره 
حکومــت بنــی امیــه اســت کــه اندک 

ــدا  ــدک برخــی از قواعــد اصــول فقــه شــکل خــود را پی ان
ــل  ــرن دوم و اوای ــر دوره ق ــر ب ــوم ناظ ــد. دوره س ــی کنن م
قــرن ســوم قمــری اســت، ایــن دوران دوره تأســیس مکاتــب 
اســالمی، فقهــی، مذاهــب و فــرق و نحــل مختلــف 
اختــالف  منشــاء  گفــت  می تــوان  اســت.  اســالمی 
مذاهــب مختلــف فقهــی از قبیــل حنبلــی، شــافعی و 
ــت؛  ــول اس ــم اص ــد عل ــان قواع ــد آن هم ــی و مانن مالک
ــه آن حــدی از رشــد رســیده  ــی قواعــد علــم اصــول ب یعن
ــر  ــی منج ــی مختلف ــب فقه ــور مذاه ــه ظه ــه ب ــت ک اس
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مــی شــود. دوره چهــارم دوره ای اســت کــه از قــرن چهــارم 
آغــاز مــی شــود و تــا قــرن چهــارم ادامــه دارد. در ایــن دوره 
اســت کــه شــاهد ظهــور و تدویــن کتــب حدیــث هســتیم 
ــن دوره،  ــنت. ای ــل س ــب اه ــم کت ــیع و ه ــب تش ــم کت ه
ــلم و  ــل، مس ــن حنب ــد ب ــاری، احم ــه بخ ــت ک دوره ای اس
ــد  ــه زدن ــای اربع ــف کتابه ــه تالی ــت ب ــیعه دس ــای ش علم
کــه در ایــن تألیفــات جمــع آوری کتــب حدیثــی و قواعــد 
علــم اصــول نقــش بســزایی را ایفــا می کننــد. بــه عبارتــی 
بــر اســاس همیــن قواعــد اصولــی و علــم الرجــال اســت 
ــد.  ــدون می کن ــح را م ــلم صحی ــی، مس ــی الکاف ــه کلین ک
ــی برجســته اســت  اگــر در دوره چهــارم نقــش کتــب روای
دوره پنجــم دوره ای اســت کــه 
ــول  ــم اص ــب عل ــر کت در آن دیگ
ــر  ــود و دیگ ــی ش ــدون م ــه م فق
بــه علــم اصــول بــه عنــوان یــک 
رشــته علمــی مســتقل نگریســته 
ــز  ــم نی ــود. در دوره شش ــی ش م
ــد  ــه رش ــروع ب ــول ش ــم اص عل
ــی  ــید مرتض ــرد. س ــده ای ک بالن
ــریعه  ــول الش ــی اص ــه ال الذریع
شــیخ  او  شــاگرد  و  نوشــت  را 
طوســی العــده فــی اصــول الفقــه 

ــرد. ــگارش ک ن
اســت  دوره ای  هفتــم  دوره 
برجســته  نقــش  شــاهد  کــه 
اخباریــون هســتیم. آنــان اصــول 
ــردی  ــد. ف فقــه را نقــد مــی کردن
ــول  ــی اص ــد بهبهان ــام وحی ــه ن ب
فقــه را احیــاء نمــود و اشــکاالت 
محمــد اســترآبادی را پاســخ مــی 
دهــد و بــه عبارتــی او مجــدد 
االصــول و احیاگــر علــم اصــول 
اســت. دوره هشــتم دوره نــوآوری 
و ابتــکار در علــم اصــول فقــه اســت کــه از شــیخ انصــاری 
ــد  ــد آخون ــاگردان او مانن ــد و ش ــاز ش ــه( آغ ــة الل )رحم
ــان  ــع، علــت بی ــد. در واق ــه دادن ــن راه را ادام خراســانی ای
ایــن دوره هــای مختلــف علــم اصــول فقــه نــزد بنــده ایــن 
بــود کــه بگویــم در دروه هشــتم اصــول فقــه کــه خــودش 
ــای  ــت علم ــز هس ــودش نی ــل از خ ــای قب ــل دوره ه حاص
ــترش  ــط و گس ــرای بس ــالمی ب ــفه اس ــول از فلس ــم اص عل
ــده  ــل بن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی گرفتن ــره فراوان ــود به آثارخ
معتقــدم کــه عــالوه بــر فلســفه اســالمی، مکتــب شــیراز، 

مکتــب اصفهــان، مکتــب تهــران، مکتــب 
ــب  ــام مکت ــه ن ــری ب ــفی دیگ ــب فلس ــم مکت ق
نجــف نیــز وجــود دارد کــه در آن بیــن فلســفه 

ــود دارد.  ــی وج ــد وثیق ــه پیون ــول فق ــم اص ــالمی و عل اس
بــه عبارتــی دیگــر،  مــن معتقــدم بــرای فهــم اصــول فقــه 
ــا مطالعــه  آخونــد خراســانی و کتــاب کفایــة االصــول او ی
ــهور  ــی مش ــین اصفهان ــیخ محمدحس ــاگرد او ش ــار ش آث
بــه محقــق کمپانــی و کتــاب نهایــة الدرایــة او حتمــا بایــد 
فلســفه اســالمی را بخوبــی بدانیــم. یعنــی در دوره هشــتم 
ــن  ــی بی ــد محکم ــاط و پیون ــاهد ارتب ــر ش ــه دیگ ــت ک اس

ــتیم. ــه هس ــول فق ــالمی و اص ــفه اس فلس
و امــا ایــن دوره آخــر یعنــی دوره نهــم اصــول فقــه عبــارت 
اســت از دوره ای کــه اکنــون درآن بــه ســر می بریــم. امروزه 
علمــای علــم اصــول فقــه در حــوزه علمیــه قــم بــا مباحــث 
جدیــد هرمنوتیــک، زبــان شناســی و معنــا شــناختی 
ــرای  ــوم ب ــن عل ــد و از ای ــدا نموده ان ــی پی ــنایی کامل آش
تفســیر وضــع کنونــی انســان معاصــر و تفســیر فلســفه های 
ــت و ...  ــاد، سیاس ــگ، اقتص ــفه فرهن ــد فلس ــاص مانن خ
ــام  ــن نظ ــال تدوی ــه دنب ــی ب ــه عبارت ــته اند و ب ــره جس به
ــوان فقــه نظامــات اجتماعــی هســتند.  جامعــی تحــت عن
ــر دوره  ــد کــه منطــق و ویژگــی غالــب ب خــوب دقــت کنی
نهــم علــم اصــول فقــه، تدویــن فقــه نظامــات اجتماعــی 
اســت کــه البتــه از آن علــوم خــاص نیــز بــرای نیــل بــه ایــن 

ــه شــده اســت. مقصــود بهــره الزم گرفت

نتیجــه گیــری عرایــض بنــده ایــن اســت کــه در ایــن دوره 
معاصــر و بویــژه دو دهــه اخیــر تحولــی بــزرگ در فلســفه 
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــفه های خاص ــت و فلس ــده اس ــاد ش ایج
انــد کــه بــا اصــول فقــه نیــز پیونــد محکمــی برقــرار کــرده 
انــد و از همــه ایــن علــوم نــزد مســئوالن نظــام اســالمی مــا 
بــه شــکل گیــری تمــدن نویــن اســالمی تعبیــر مــی شــود. 
ــالمی  ــن اس ــدن نوی ــای تم ــذاری بن ــه گ ــی، پای ــه عبارت ب
ــه  ــن دو ده ــروزه در ای ــا ام ــه م ــت ک ــی اس ــول عظیم تح
اخیــر شــاهد رشــد روزافــزون آن بــه برکت فلســفه اســالمی 
و اصــول فقــه بــوده ایــم. بــرای مطالعــه بیشــتر موضوعــات 
ــن  ــل ای ــه تفصی ــان را ب ــتادان و محقق ــده، اس ــرح ش مط

مطلــب در دو مقالــه خــود ارجــاع مــی دهــم.
با تشکر فراوان از شما

والسالم علیکم و رحمه الله برکاته
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ــا  ــان ب ــت رن ــون ارنس ــان هم چ ــیاری از شرق شناس بس
طــرح دالیــل چــون فرومایگــی نــژاد ســامی عرب زبانــان 
از  قــرآن  منــع  و  فلســفه ورزی،  از  آنــان  ناتوانــی  و 
ــلمانان  ــفه مس ــه فلس ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب آزاداندیش
چیــزی بیــش از ترجمــه و شــرح فلســفه یونــان به ویــژه 
از نویســندگان عرب زبــان  ارســطو نیســت. برخــی 
ــدگاه  ــن دی ــز از همی ــدوی نی ــن ب ــون عبدالرحم همچ
ــی  ــون مصطف ــر چ ــی دیگ ــا برخ ــد، ام ــروی کرده ان پی
عبدالــرزاق نگــرش نژادپرســتانه مستشــرقان را نفــی 
کــرده، از اصالــت فلســفه اســالمی و عربــی دفــاع 

ــفه  ــته، فلس ــن دو دس ــیاری از ای ــاد بس ــد. به اعتق کرده ان
اســالمی/عربی شــامل علــم کالم و تصــوف، بلکــه حتــی 

ــود. ــز می ش ــه نی ــول فق اص
ــد  ــر چن ــه ه ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مقال ــده در ای نگارن
ــفه در  ــش فلس ــاز دان ــان نقطه آغ ــفه یون ــا فلس ــنایی ب آش
فرهنــگ اســالمی اســت، فلســفه ورزی مســلمانان از حــد 
ترجمــه و شــرح فلســفه یونــان فراتــر رفتــه، بــا اثرپذیــری 
ــت.  ــه اس ــل یافت ــج تکام ــه تدری ــالمی ب ــای اس از آموزه ه
اســالمی  فلســفه  دربــاره  داوری  نگارنــده  به اعتقــاد 
ــدون مراعــات آن دو،  ــد دو پیش شــرط اســت کــه ب نیازمن

خالصه سخنرانی دکتر مهدی عبدالهی
 در انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه

از آتن تا قم؛ تکامل فلسفه در 
بستر عقالنیت آموزه های شیعی
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ــد  ــی نخواه ــه جای ــوص راه ب ــن خص ــن در ای ــخن گفت س
بــرد. آن دو شــرط عبارت انــد از:

1. ارائــه تصویــری از جریــان فکــری مســتقل فلســفه 
ــروز ــه ام ــا ب ــی ت ــدی/ فاراب ــالمی از کن اس

2. توجــه بــه آموزه هــای مذهــب شــیعه برگرفتــه از امامــان 
معصــوم علیهم الســالم در اندیشــه اســالمی

حقیقت فلسفه اسالمی
فلســفه اســالمی مجموعــه مســائلی برهانــی دربــاره 
موجــود بماهــو موجــود اســت. فلســفه مجموعــه مســائلی 

ــا اســتنتاج معتبــر منطقــی،  هســتی  شناســانه اســت کــه ب
ــه  ــا ثانوی ــه ی ــات اولی ــطه، از بدیهی ــا باواس ــطه ی بی واس
ــتند  ــی هس ــات گزاره های ــده اند. بدیهی ــل ش ــی حاص عقل
کــه عقــل بــدون کمــک اســتدالل، قــادر بــه درک صــدق 
آنهاســت. فلســفه، افــزون بــر اینکــه دربــاره هســتی بحــث 
می کنــد، دارای دو ویژگــی انفــکاک  ناپذیــر اســت: 1( 
روش آن اســتداللی  اســت؛ 2( مبــادی آن بدیهیــات اولیــه 

و ثانویــه عقلی انــد.
ــالمی  ــفه اس ــوان فلس ــه عن ــالمی ب ــگ اس ــه در فرهن آنچ
ــت  ــی اس ــائل عقل ــه  ای از مس ــود، مجموع ــناخته می ش ش
کــه می تــوان آنهــا را بــه پنــج دســته مســائل تقســیم کــرد: 
امــور عامــه )الهیــات بالمعنــی االعــم(، خداشناســی 

ــت   ــس، معرف ــم  النف ــص(، عل ــی االخ ــات بالمعن )الهی
ــفی. ــی فلس ــن  شناس ــی و دی شناس

بنابرایــن برخــالف تلقــی رایــج میــان نویســندگان غربــی 
ــایر  ــتقل از س ــت مس ــی اس ــفه دانش ــان، فلس و عرب زب
نظــری  عرفــان  کالم،  همچــون  اســالمی  دانش هــای 
ــن  ــا ای ــفه را ب ــش فلس ــد دان ــز نبای ــه. و هرگ ــول فق و اص
ــش  ــی از دان ــا را بخش ــا آنه ــت، ی ــی انگاش ــا یک دانش ه

ــت. ــفه انگاش فلس

مقصود از دین اسالم
ــه  ــت ک ــی اس ــه آموزه های ــالم مجموع ــا از اس ــود م مقص
ــن  ــول از معصومی ــر منق ــات معتب ــم و روای ــرآن کری در ق
جانشــینان  و  اســالم  پیامبــر  یعنــی  )علیهم الســالم(، 
ــه  ــم از این ک ــد، اع ــده  ان ــرح ش ــان مط ــه ایش دوازده گان
ــند  ــته باش ــناختی داش ــی هستی  ش ــا مضمون ــن آموزه  ه ای
ــه  ــه صــدق آمــوزه  هــای دینــی مســتند ب ــه. اعتقــاد ب ــا ن ی
اعتقــاد بــه صــدق خداونــد و معصومــان )علیهم الســالم( 
اســت. به اعتقــاد پیــروان تشــیع، معــارف راســتین اســالم 
را افــزون بــر قــرآن و روایــات نبــوی بایــد در ســنت امامــان 

ــرد. ــتجو ک ــیعه جس ــه ش دوازده گان
ــفه  ــه فلس ــوص رابط ــرای داوری در خص ــرط دوم ب پیش ش
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ــه  ــزوم توج ــی ل ــارف وحیان ــا مع ــالمی ب اس
بــه معــارف اســالمی از منظــر مذهــب تشــیع 
اســت، برخــالف مستشــرقان و اندیشــمندان 
عرب زبــان کــه اغلــب از پایــگاه نگــرش 

ــد. ــر کرده ان ــفه اظهارنظ ــاره فلس ــنن درب ــل تس اه

ــی  ــای وحیان ــو آموزه ه ــفه در پرت ــی فلس ــل تدریج تکام
ــالم اس

روایــات  و  قــرآن  در  فلســفی  اندیشــه  ریشــه های    .1
معصومــان

ــرای  ــی ب ــالش عقالن ــی ت ــفه ورزی، یعن ــه های فلس ریش
شــناخت حقایــق هســتی را بایــد در قــرآن کریــم و روایات 
ــه  ــات دســت کم ب ــرآن و روای ســراغ گرفــت. آموزه هــای ق

ــد. ــفی می کنن ــه فلس ــه اندیش ــوت ب ــی دع ــیوه کل دو ش
ــای  ــه صورت ه ــان را ب ــیع انس ــه تش ــات ائم ــرآن و روای ق
مختلــف بــه آزاداندیشــی دعــوت می کننــد از جملــه: 
تشــویق انســان ها بــه تفکــر و عقــل ورزی، ارائــه دلیــل بــر 
دیــدگاه خــود و مطالبــه آن از دیگــران، ممنوعیــت پیــروی 
از ظــن و گمــان بــه جــای علــم و یقیــن، ممنوعیــت 

ــران. ــه از دیگ ــروی کورکوران پی

2.  چگونگــی تأثیــر آموزه هــای اســالم در تکامــل فلســفه 
می سال ا

قــرآن کریــم و روایــات معصومــان دربردارنــده بســیاری از 
مدعیــات فلســفی هســتند. و بــر مســائل فلســفه اســالمی 

ــد. ــر نهاده ان تأثی
تبییــن ایــن تأثیرگــذاری متوقــف بــر ترســیم مراحــل 
فلســفه ورزی اســت. چنــان کــه گفتیــم، فلســفه مجموعــه 
ــر  ــا اســتنتاج معتب مســائلی هســتی  شناســانه اســت کــه ب
ــد  ــا فرآین ــد، ام ــده  ان ــل ش ــات حاص ــی از بدیهی منطق
فلســفیدن از چهــار مرحلــه تشــکیل مــی شــود: 1. طــرح 
مســأله، 2. گــردآوری مقدمــات برهــان، 3. اســتدالل، 4. 

ــه. ــه نتیج مالحظ
به جــز مرحلــه ســوم، یعنــی اســتدالل آوری کــه تنهــا بایــد 
بــر پایــه کاربســت عقــل باشــد، دخالــت امــور خارجــی 
در ســه مرحلــه دیگــر بــه فلســفی بــودن مســأله و فرآینــد 

ــد . ــه ای وارد نمی کن ــچ خدش ــف هی تفلس
بــه  می تواننــد  وحیانــی  آموزه هــای 
شــیوه های گوناگــون بــر فلســفه تأثیــر 

ــز  ــفه نی ــفی فلس ــت فلس ــه ماهی ــوری ک ــه ط ــد، ب گذارن
محفــوظ بمانــد. ایــن شــیوه ها عبارتنــد از: تأثیــر در 
ــداع  ــر در اب ــأله، تأثی ــرح مس ــر در ط ــی، تأثی ــت  ده جه
اســتدالل، و تأثیــر در تصحیــح دیــدگاه و رفــع اشــتباه.

تأثیر اسالم در جهت  دهی به فلسفه
ــفه  ــه فلس ــی ب ــت  ده ــالم در جه ــای اس ــر آموزه ه 1.تأثی
ــر  ــطو بیش ت ــفه ارس ــژه فلس ــان به وی ــفه یون ــالمی. فلس اس
ــفه  ــدا در فلس ــه خ ــی اندیش ــود. حت ــت ب ــفه طبیع فلس
ــت  ــم طبیع ــای عال ــن حرکت ه ــرای تبیی ــز ب ــطو نی ارس
کیــد قــرآن کریم  اســت، امــا فیلســوفان مســلمان در پــی تأ
بــر مســأله توحیــد و معــاد بیشــترین تــالش خــود را بــرای 

ــتند. ــه کار بس ــفی ب ــوع فلس ــن دو موض ــائل ای ــل مس ح

2. تأثیــر اســالم در مقــام گــردآوری و طــرح مســأله 
فلســفی. هــر دینــی بــا طرح آمــوزه  هــای هســتی  شناســانه 
جدیــد، مســائل فلســفی نــوی را فــراروی فیلســوفان 
متدیــن قــرار می دهــد و در نتیجــه، ابــواب جدیــدی 
را در فلســفه  ای کــه در دامــن آن رشــد، می کنــد مــی  
ــه  ــدی را ب ــای جدی ــالمی افق ه ــای اس ــاید. آموزه ه گش
ــرای تفکــر  روی فیلســوف گشــوده، موضوعــات نــوی را ب
ــت،  ــون خلق ــائلی چ ــد. مس ــرار داده ان ــار وی ق در اختی
ــتن  ــت نداش ــت، ماهی ــد در الوهی ــب، توحی ــد واج توحی
ــن  ــر بی ــری، ام ــدوث ده ــی و ح ــدوث ذات ــب، ح واج
ــالم  ــای اس ــر آموزه ه ــی و . . . در اث ــد افعال ــن، توحی امری

ــد. ــالمی راه یافته ان ــفه اس ــه فلس ب

ــر مدعــای فلســفی.  3.  تأثیــر اســالم در ابــداع اســتدالل ب
متــون دینــی گاه بــرای اثبــات مدعــای خــود یــا نفــی 
ــر  ــد. ب ــتدالل آوری می کنن ــه اس ــدام ب ــف اق ــدگاه مخال دی
ــتی   ــی هس ــاره موضوع ــی درب ــون دین ــر مت ــاس، اگ ــن اس ای
ــدی از  ــه جدی ــی، گون ــا ضمن ــح ی ــور صری ــناختی، به ط ش
اســتدالل را پیشــنهاد کننــد، فلســفه نیــز می توانــد از آن 
ــان  ــن و بره ــان صدیقی ــد بره ــرد، مانن ــره بگی ــتدالل به اس

ــه. رج
ُ
ف
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ــع  ــفی و رف ــدگاه فلس ــح دی ــالم در تصحی ــر اس 4.  تأثی
ــن در موضوعــی هســتی  شــناختی  اشــتباه آن. هــرگاه دی
حکمــی مخالــف نتیجــه اســتدالل فلســفی داشــته 
ــه  ــا نتیج ــن ب ــم دی ــارض حک ــوف در تع ــد، فیلس باش
اســتدالل فلســفی ناچــار اســت در یکــی از آن هــا 
تجدیدنظــر کنــد. اگــر در ایــن مــوارد حکــم دیــن صریح 
و تأویل ناپذیــر باشــد، بایــد حکــم عقــل و دیــدگاه 
ــتدالل  ــودن اس ــی ب ــه مغالط ــرده، ب ــه ک ــفه را تخطئ فلس
ــالمی در  ــوفان اس ــرش فیلس ــول نگ ــرد. تح ــی ب ــود پ خ
ــه و  ــدت حق ــه وح ــددی ب ــدت ع ــی از وح ــد ذات توحی
نظریــه جســمانیۀ الحــدوث بــودن نفــس از جملــه ایــن 

ــت. ــوارد اس م

5. تأثیــر غیرمســتقیم آموزه هــای اســالمی از طریــق 
دانــش عرفــان و کالم اســالمی. آنچــه در محورهــای 
چهارگانــه پیشــین گفتیــم، تأثیــر مســتقیم اســالم در 
اندیشــه فلســفی بــود، امــا واقعیــت آن اســت کــه 
ــژه  ــز به وی ــتقیم نی ــور غیرمس ــالمی به ط ــای اس آموزه ه
ــاده  ــر نه ــالمی تأثی ــفه اس ــو در فلس ــائل ن ــرح مس در ط
اســت. دانــش کالم و عرفان نظــری در کســوت دو جریان 
فکــری رقیــب بــا فلســفه اســالمی همــواره در نــزاع و تأثیر 
متقابــل بــا فلســفه بوده انــد. بســیاری از مســائل کالمــی 
و عرفانــی مضمونــی هســتی  شــناختی دارنــد و فیلســوفان 
ــازه  ای را در  ــد و مباحــث ت ــه چالــش دعــوت می کنن را ب
ــن  ــه از ای ــائلی ک ــتند مس ــم نیس ــد. ک ــی  طلبن ــفه م فلس
ــیر  ــه س ــی ب ــه نگاه ــد. البت ــفه راه یافته ان ــه فلس ــق ب طری
ــر  ــه تأثی ــت ک ــای آن اس ــش گوی ــه دان ــن س ــی ای تاریخ
ــوده  ــلبی ب ــری س ــر تأثی ــفه بیش ت ــالمی در فلس کالم اس
ــر فلســفه  ــی ب ــر ایجاب ــان کــه تأثی اســت، برخــالف عرف

ــت. ــاده اس نه
برخــی از مســائل فلســفی کــه جهان بینــی عرفانــی 
زمینه ســاز طــرح آن هــا شــده اســت، از ایــن قرارنــد:
مســئله اصالــت وجــود، مســأله وحــدت وجــود، مســأله 
ــت،  ــأن عل ــی و تش ــه تجل ــول ب ــود معل ــت وج بازگش
مســأله وجــود منبســط، مســأله وجــه انتســاب شــرور بــه 
ــة کل األشــیاء، مســأله  ــد، مســأله بســیط الحقیق خداون

صــادر نخســتین، مســأله تطابــق عوالــم.
در  اســالمی  فلســفه  واالی  دیدگاه هــای  از  برخــی 
بســتر اشــکاالت متکلمــان بــر آرای فلســفی شــکل 
ــدوث  ــأله ح ــاره مس ــان درب ــدگاه متکلم ــد. دی گرفته ان

عالــم و مســاوی انگاشــتن معلولیــت 
ــی، موجــب پیدایــش  ــا حــدوث زمان ب

مســأله نفیــس »منــاط احتیــاج بــه علت« 
ــه  ــفه ب ــد. و فالس ــفه ش ــه فلس ــور عام در ام

ــت  ــه عل ــاج ب ــاط احتی ــه من ــد ک ــات کردن ــنی اثب روش
امــکان اســت نــه حــدوث. ایــن مســأله  بســیار پــر ارزش 
ــفه  ــا فلس ــری کالم ب ــتیزه  گ ــود س ــالمی مول ــفه اس فلس
ــه  ــرده، ب ــدا ک ــری پی ــور عالیت ــت تط ــه در نهای ــت ک اس
نظریــه »وجــود ربطــی« مالصــدرا منتهــی شــد کــه تأثیر 
ــد و مخلوقاتــش  شــگرفی در تلقــی مــا از رابطــه خداون

ــد. ــای می نه ــر ج ب
ــده  ــا زایی ــش آن ه ــه پیدای ــفی ک ــائل فلس ــر مس از دیگ
ــوارد  ــن م ــوان ای ــت، می ت ــان اس ــای متکلم مخالفت ه

ــرد: ــام ب را ن
مســئله مســاوقت وجــود بــا شــیئیت و نیــز نفــی واســطه 
بیــن وجــود و عــدم، مســأله امتنــاع اعــاده معــدوم، 
مســأله احتیــاج معلــول بــه علــت در بقــاء، مســأله ابطــال 
ــی،  ــی معلول

ّ
ــرورت عل ــه ض ــول ب ــل ق ــت در مقاب اولوی

ــح. ــح بالمرج ــاع ترجی ــأله امتن مس

نتیجه 
آنچــه در متــن مقالــه آوردیــم، به روشــنی نشــان می دهــد 
کــه آشــنایی مســلمانان بــا فلســفه یونــان تنهــا نقطه آغــاز 
ــرا  ــت؛ چ ــوده اس ــالمی ب ــگ اس ــفه ورزی در فرهن فلس
کیــد قــرآن کریــم بــر عقــل ورزی و طــرح مســائل  کــه تأ
ــتر  ــان بس ــات معصوم ــرآن و روای ــمار در ق ــفی پرش فلس

بالندگــی فلســفه اســالمی را فراهــم آوردنــد.
آموزه های اسالمی با،

 1( جهت دهــی فلســفه اســالمی بــه مســائل خداشناســی 
و معادشناســی، 2( طــرح مســائل نویــن برای فیلســوفان، 
3( پیشــنهاد اســتدالل بــرای مســائل و نیــز، 4( کمــک بــه 
کشــف اشــتباهات و مغالطــات اســتداللهای فلســفی بــه 

تکامــل فلســفه اســالمی کمــک شــایانی کردند.
متکلمــان اســالمی به ویــژه اشــعری مذهبان نیــز بــا 
دیدگاه هــای  پیدایــش  زمینــه  خــود  مخالفت هــای 
دقیــق و عمیــق در فلســفه اســالمی شــدند. به نظــر 
می رســد مــوارد متعــددی کــه در متــن مقالــه بیــان 

ــفی  ــه فلس ــی اندیش ــل تدریج ــده اند، تکام ش
در بســتر آموزه هــای دینــی و تفســیر آن هــا را 

می کشــد. به تصویــر  به روشــنی 
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بسم الله الرحمن الرحیم.
ــژه  ــه وی ــش، ب ــن همای ــدرکاران ای ــت ان ــه دس  از هم
مهمــان نــوازی پریــو و دولــت نــروژ و همچنیــن از 
ــه  ــن جلس ــه در ای ــته، ک ــم فرش ــرم، خان ــم محت مترج
ــدای  ــس خ ــگزارم. هرم ــد سپاس ــس را دارن ــش هرم نق
یونیــان بــود کــه پیــام خدایــان را بــه مــردم منتقــل 
ــه  ــا را ب ــام م ــرم هــم در اینجــا پی می کــرد. مترجــم محت

یکدیگــر منتقــل می کنــد. 
ــونت در  ــی خش ــل معرفت ــده، عوام ــث بن ــوع بح موض
جهــان اســالم یــا بــه تعبیــر دقیق تــر، هرمنوتیــک و 
ــاره  ــده درب ــدگاه بن ــه دی ــت. خالص ــی اس ــونت دین خش
عوامــل پیدایــش خشــونت دینــی ایــن اســت کــه 

ــی  ــی و گاه ــل معرفت ــده عوام ــی زایی ــی گاه ــونت دین خش
هــم معلــول عوامــل غیــر معرفتــی اســت. اســتادان 
ــی  ــل معرفت ــورد عوام ــان در م ــوار در سخنرانی هایش بزرگ
ــر،  ــی از کف ــیر افراط ــه تفس ــد و ب ــان کردن ــی را بی مطالب
جهــاد، بدعــت، ارتــداد، بی اعتنایــی بــه عقالنیــت و 
اســتفاده نکــردن از اجتهــاد فنــی اشــاره شــد. مــن از تکــرار 
ــد نداشــتن  ــم. اجــازه دهی ــن مطالــب صرف نظــر می کن ای
ــی از  ــوان یک ــه عن ــم ب ــن را ه ــه دی ــت ب ــرش معنوی نگ

ــم. ــر کن ــی ذک ــونت دین ــی خش ــل معرفت عوام
 ســؤال اساســی ایــن اســت کــه چــرا تفســیرهای افراطــی 
ــونت  ــداران خش ــان طرف ــداد در می ــاد و ارت ــر، جه از کف

سخنرانی استاد عبدالحسین خسروپناه
 در کنفرانس مرکز صلح جهانی اسلو

عوامل معرفتی خشونت
 در جهان اسالم یا 

هرمنوتیک و خشونت دینی
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بنــده مهم تریــن  بــه عقیــده  دینــی تحقــق می یابــد؟ 
عامــل معرفتــی خشــونت دینــی، مــدل هرمنوتیکــی آنهــا 
ــتفاده از  ــا اس ــک، تنه ــده از هرمنوتی ــود بن ــت. مقص اس
علومــی ماننــد ادبیــات عــرب در فهــم متــون اســالمی یــا 
رعایــت قواعــد زبــان شناســی و linguistic نیســت. البتــه 
ــون  ــتی از مت ــم درس ــم فه ــه بتوانی ــرای اینک ــوم ب ــن عل ای
اســالمی پیــدا کنیــم الزم هســتند. در ایــن مقالــه مقصــود 
بنــده از هرمنوتیــک، کاربــرد مقاصــد شــریعت و اهــداف 
ــدف و  ــی ه ــر کس ــت. اگ ــی اس ــون دین ــم مت ــن در فه دی
مقصــد دیــن و شــریعت را کســب قــدرت دنیــوی بدانــد، 
ــه  ــه، اقتدارگرایان ــگ طلبان ــی جن ــا فهم ــد ت ــالش می کن ت
ــم در  ــی را ه ــن فهم ــد و چنی ــن بیاب ــونت آمیز از دی و خش
ــربازان  ــر از س ــال، 1700 نف ــرای مث ــد. ب ــان ده ــل نش عم
ــل  ــه قت ــان ب ــک زم ــپایکر در ی ــی اس ــز آموزش ــیعی مرک ش
رســیدند. داعــش هــم در تکریــت عــراق چنیــن کاری کرد. 
ــان از  ــت انس ــریعت را هدای ــد ش ــی مقاص ــر کس ــا اگ ام
طریــق معرفــت، معنویــت، صلــح، محبــت، حســن خلــق 
ــم  ــی را ه ــد دین ــن مقاص ــد و ای ــق بدان ــه خل ــت ب و خدم
ــی  ــک فهم ــدون ش ــرد، ب ــه کار گی ــی ب ــون دین ــم مت در فه
کــه از متــون دینــی خواهــد داشــت عبــارت اســت از فهــم 
ــی.  ــونت دین ــه خش ــی؛ ن ــت دین ــز و دارای کرام محبت آمی
ــات  ــی، مخلوق ــام عل ــالم و ام ــی اس ــی گرام ــر نب از نظ
ــه«. منظــور از   الل

َ
ــال ــُق عی ــواده خــدا هســتند. »الخل خان

»الخلــق« فقــط مــردم نیســت، بلکــه منظــور ایــن اســت 
کــه تمــام مخلوقــات خانــواده خــدا هســتند. از نظر اســالم 
حقیقــت دیــن، محبــت و حســن خلــق اســت. ایــن درک 
ــد؛  ــی نمی دان ــوآوری را منف ــت و ن ــر بدع ــریعت، ه از ش
جهــاد را دفــاع از جامعــه اســالمی می شــمارد و مجــازات 

ــی دارد.  ــرکش روا م ــارب و س ــد مح ــرای مرت ــا ب را تنه

ــت  ــن اس ــم ای ــرض کن ــد ع ــه بای ــری ک ــم دیگ ــه مه نکت
ــی را در  ــونت دین ــی، خش ــان کنون ــروز در جه ــا ام ــه م ک
ــون  ــط افراطی ــوریه توس ــراق و س ــطین، ع ــورهای فلس کش
دینــی -از یهودیــان افراطــی گرفتــه تــا مســلمانان افراطــی- 
مشــاهده می کنیــم. آیــا ایــن خشــونت دینــی بیشــتر معلــول 
ــی  ــل هرمنوتیک ــا عام ــی آی ــت؟ یعن ــی اس ــل معرفت عوام
بــه نظــر  ایــن خشــونت ها می شــود؟  بیشــتر باعــث 
ــده پاســخ منفــی اســت. امــروزه خشــونت سیاســی در  بن
ــای اســتعمارگر، خشــونت اقتصــادی در ســرمایه داری  دنی
ــوود  ــینمای هالی ــی در س ــونت فرهنگ ــیک و خش نئوکالس

ــالح های  ــتفاده از س ــع و اس ــد، توزی ــرای تولی ــه را ب زمین
کشــتار جمعــی و ســالح های هســته ای و شــیمیایی فراهــم 
کــرده اســت. اگــر هیتلر جنایــت خــود را بر ترانسفورمیســم 
دارویــن مبتنــی می کنــد، بــه ایــن جهــت اســت کــه بــرای 
ــدام  ــت ص ــد. جنای ــی کن ــود دلیل تراش ــی خ ــدرت طلب ق
ــیمیایی  ــای ش ــا بمب ه ــه ب ــردم حلبچ ــتن م ــم در کش ه
ــردم  ــاهده ک ــه را مش ــک آن صحن ــن از نزدی ــود م ــه خ -ک
ــول  ــده ام- معل ــان نمان ــم در ام ــط ه ــی آن محی و از آلودگ
علت هــای غیرمعرفتــی اســت. بخــش عظیمــی از داعــش 
نیــز بــه دنبــال قــدرت بــدون معرفــت هســتند. پــس بایــد 
ــی  ــرد. یعن ــن ب ــت و از بی ــمه آن بس ــونت را از سرچش خش
قبــل از اینکــه بــه فکــر خشــکاندن ریشــه خشــونت دینــی 
ــونت  ــأ خش ــه منش ــی ک ــر معرفت ــل غی ــد عوام ــیم، بای باش
ــد  ــدرن بای ــای م ــم. در دنی ــن ببری ــت را از بی ــی اس دین
ــونت  ــی، خش ــونت سیاس ــد خش ــی ض ــارزه جهان ــک مب ی
ــا  ــه شــود. ت ــه راه انداخت اقتصــادی و خشــونت فرهنگــی ب
ــن  ــرده از بی ــام ب ــی ن ــونت های اجتماع ــه خش ــی ک زمان
ــش  ــا کاه ــودی ی ــه ناب ــدی ب ــد، امی ــش نیاب ــا کاه ــرود ی ن
ــرض  ــه ع ــه ک ــون همان گون ــت. چ ــی نیس ــونت دین خش
کــردم، خشــونت دینــی بیــش از آنکــه مدلــول دلیــل باشــد، 
ــته  ــت داش ــل و معرف ــتوانه دلی ــه پش ــش از آنک ــی بی یعن
ــن در  ــی دارد. م ــل اجتماع ــل و عوام ــتوانه عل ــد، پش باش
ــه دادن  ــرای ارائ ــی را ب ــم نکات ــروز ه ــای دی ــورد بحث ه م
ــه  ــم. از توج ــا می کن ــدار اکتف ــن مق ــه همی ــا ب ــتم، ام داش

ــم.  ــالم علیک ــگزارم. والس ــما سپاس ش
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ــد  ــخ معروف ان ــا در تاری ــروپناه: ایرانی ه ــر خس دکت
ــان  ــاءاهلل نش ــم ان ش ــل ه ــوازی. در عم ــه مهمان ن ب
خیلــی  هســتیم.  مهمان نــواز  کــه  می دهیــم 
ــارت  ــزان را زی ــد عزی ــق ش ــه توفی ــحالیم ک خوش
کنیــم. مــن هــم تــازه از ســفر ترکیــه آمــده ام. چــون 
خانــواده قــم هســتند، قاعدتــًا بایــد از فــرودگاه امــام 
ــزان  ــدار عزی ــتیاق دی ــه اش ــی ب ــم، ول ــم ق می رفت
ــارت  ــزان را زی ــه عزی ــران ک ــدم ته آم
کنــم. خیلــی خوشــحالیم کــه عزیــزان 
را زیــارت می کنیــم و امیدواریــم 

ــز  ــه و مراک ــن مؤسس ــن ای ــی بی ــکاری خوب ــه هم ک
ــیم.  ــته باش ــم داش ــتاد ه ــی اس علم

آقــای فیگــر: خیلــی تشــکر می کنــم و از اینکــه 
می توانــم چنیــن ســاختمان زیبایــی را اینجــا مشــاهده 
کنــم  خیلــی تقدیــر می کنــم. ظاهــراً نــه تنهــا فلســفه 
ایرانــی اینجــا ســکنی گزیــده، بلکــه حکمــت ایرانــی 
ــن  ــه م ــزی ک ــم مرک ــت. اس ــده اس ــکنی گزی ــم س ه
ــانی«  ــوم انس ــفه و عل ــکده فلس ــم »دانش از آن می آی
ــک  ــانی تفکی ــوم انس ــفه و عل ــن فلس ــا بی ــت. م اس
قائلیــم، ولــی بیــن فلســفه و حکمــت چنیــن تفکیکــی 

در حاشیه »روز علم ایران و آلمان«
دیدار تنی چند از استادان آلمانی با رئیس، معاون پژوهشی و اعضای هیأت علمی 

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ارزش های مشترک
 پلی برای عبور از بحران ها
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را قائــل نشــدیم. شــاید علــت هــم ایــن باشــد کــه بــه 
ــم.  ــت می گردی ــتجوی حکم جس

ایــده و پــروژه ای کــه مــا بــا چنــد مؤسســه و 
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــل دانش ــی مث ــکده  ایران پژوهش
و دانشــگاه تهــران مطــرح کردیــم در حقیقــت در 
راســتای همــان برنامــه ای اســت کــه االن می خواهیــم 
ــم  ــام بدهی ــران انج ــن و ای ــور چی ــکاری کش ــا هم ب
ــات  ــازی تحقیق ــن المللی س ــی بی ــه نوع ــم ب و آن ه
و پروژه هاســت. یکــی از معضــالت و مشــکالتی 
ــم و  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــد آن را م ــًا بای ــه قطع ک
لحــاظ کنیــم همیــن تفکیــک بیــن فلســفه و حکمــت 
اســت. امــروز هــم جلســه ای داشــتیم بــا مدیــر عامــل 
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران، آقــای دکتــر زرغام 
ــروژه و طرحــی را  ــد، و پ ــه آنجــا بودن و دوســتانی ک
بــا دوســتان مطــرح کردیــم کــه ســه ســمینار در چیــن، 
ــی  ــات آلمان ــکاری مؤسس ــا هم ــن ب ــران و در برلی ته
ــا  ــت ب ــبتًا کالن اس ــوع نس ــه موض ــی ک ــا موضوع ب
عنــوان »فلســفه زندگــی« برگــزار شــود. ایــن موضــوع، 
ــته های  ــه رش ــت ک ــترده ای اس ــی گس ــوع خیل موض
ــف  ــل آن تعری ــد در ذی ــوم انســانی می توان ــدد عل متع
شــود. در وهلــه اول قطعــًا پرسشــی کــه مطــرح 
می شــود یــک پرســش فلســفی اســت، امــا در حــوزه 
ــان  ــن ادی ــات و مطالعــات بی مطالعــات فرهنگــی، ادبی

ــود.  ــاظ ش ــد لح ــأله می توان ــن مس ــم ای ه
نکتــه ای کــه آقــای فیگــر اشــاره می کنــد عالقمنــدی 
و درخواســت مشــارکت از فیلســوفان و نظریه پــردازان 
ــه  ــت ک ــمینار اس ــن س ــروژه و ای ــن پ ــی در ای ایران
می تواننــد بــا دانــش کافــی و وافــی نســبت بــه 
ــا  ــا و اروپایی ه ــا چینی ه ــان ب ــفه خودش ــنت فلس س
ــه  ــزی ک ــد مرک ــان می گوی ــوند. ایش ــو ش وارد گفتگ
مــن از آن می آیــم دانشــگاهی اســت کــه گرایــش اش 
ــه  ــبت ب ــت و نس ــاره ای1 اس ــن ق ــفه بی ــتر فلس بیش
فلســفه آنالیتیــک2 بــه شــدت حالــت تدافعــی و یــا بــه 
عبارتــی تهاجمــی دارد. فلســفه کانتیننتــال در ایــران هم 
ــم  ــادی دارد. خان ــدان خیلــی زی دوســتداران و عالقمن
ــارغ  ــد و ف ــن حــوزه بودن ــی هــم در همی ــر اعوان دکت
التحصیــل رشــته فلســفه بــا موضوعیــت کانت هســتند. 
کانــت فیلســوفی اســت کــه همچــون هــگل و مارکــس 
ــای  ــده می شــود و کتاب ه ــم بســیار خوان ــن ه در چی
ــل  ــن دلی ــه همی ــده اســت. ب ــه ش ــا ترجم ــدد آنه متع
ــه  ــه ســمیناری ک ــت باعــث شــود ک ــن قراب ــاید ای ش

ــرار اســت برگــزار شــود خیلــی درخشــان شــود.  ق
ــفه  ــا فلس ــدرن ی ــان( م ــالح ایش ــه اصط ــفه )ب فلس

معاصــر ایــران بــرای اروپایی هــا 
ناشــناخته اســت و مــورد غفلــت 

قــرار گرفتــه اســت. طبیعــی اســت کــه 
ــس  ــه شــیخ الرئی ــنایی نســبت ب ــن آش ای

ــری  ــار هان ــاس آث ــر اس ــود دارد و ب ــی وج ــا فاراب ی
ــر  ــفه معاص ــا فلس ــده، ام ــل ش ــی منتق ــن کلیات کرب
ــک  ــود ی ــث می ش ــت باع ــن غفل ــده و ای ــل نش منتق
ــد. االن  ــته باش ــود داش ــوزه وج ــن ح ــی در ای ناآگاه
دانشــگاه برلیــن در حــال تأســیس یــک رشــته  جدیــد 
ــا در  ــا چینی ه ــت. ب ــال3 اس ــفه گلوب ــوان فلس ــا عن ب
حــال تدویــن ســرفصل های فلســفه چینــی هســتند و 
طبیعــی اســت کــه قســمت ایــران فعــاًل خالــی اســت. 
ــی  ــت کس ــه کان ــم ک ــد بگوی ــت آم ــال کان ــون مث چ
ــه  ــود. کلم ــی ب ــهروند جهان ــه ش ــل ب ــه قائ ــود ک ب
»جهان بینــی« هــم اولیــن بــار در ادبیــات آلمانــی 
توســط کانــت بــه کار رفــت. شــاید بتــوان او را هــم 
ــه او  ــرا ک ــمرد؛ چ ــمول برش ــفه جهان ش ــع فلس مداف
ــد  ــدد بای ــای متع ــکار و دیدگاه ه ــه اف ــاد دارد ک اعتق
در کنــار یکدیگــر و در بوتــه آزمایــش قــرار بگیرنــد.

چیــزی کــه مــا راجــع بــه ایــران، ایــن کشــور کهــن، 
ــر  ــور میانجی گ ــن کش ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای می دانی
بیــن فرهنــگ شــرقی )چیــن و هنــد( و فرهنــگ غربــی 
ــط  ــوان راب ــه عن ــران ب ــی ای ــش دائم ــوده اســت. نق ب
ــم  ــدن، االن ه ــد تم ــن چن ــوی ای ــی و میان گ فرهنگ
ــوان  ــا عن ــروژه ای ب ــود. پ ــده می ش ــوح دی ــه وض ب
ــکاری  ــا هم ــن ب ــک راه4« در چی ــد- ی ــک کمربن »ی
دولــت چیــن راه انــدازی شــده کــه البتــه نیــت اول آن 
اقتصــادی اســت. هــدف اصلــی ایــن پــروژه ، احیــای 
ــن راه شــاید آلمــان  جــاده ابریشــم اســت. انتهــای ای
ــی  ــه ابتدای ــرار دارد، و نقط ــران در وســط ق ــد، ای باش
آن چیــن اســت. در ذیــل پــروژه ای کــه توســط دولــت 
و رییــس جمهــور چیــن تعریــف شــده شــاید پــروژه 
مــا هــم بتوانــد تعریــف شــود. بــه گونــه ای کــه ایــن 
ــت  ــود و حال ــارج ش ــه خ ــت دوجانب ــمینار از حال س
ــان. ــن و آلم ــران، چی ــی ای ــد؛ یعن ــدا کن ــه جانبه پی س

وظیفــه اولیــه مــا اســت کــه -تحــت موضــوع فلســفه 
ــرار  ــل آن ق ــد در ذی ــه می توان ــی و مشــتقاتی ک زندگ
بگیــرد- هــّم و غــم خــود را بگذاریــم کــه ایــن 
دوســتان کنــار هــم قــرار بگیرنــد و مشــارکت صــورت 

ــت  ــن اس ــن ای ــش بنیادی ــؤال و پرس ــرد. س بگی
ــه اســم فلســفه  ــزی ب ــا چی ــه اصــال آی ک
ــال  ــه در ح ــی ک ــه آن مفهوم ــال –ب گلوب
ــود  ــد وج ــتیم- می توان ــف آن هس تعری
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ــه  ــه چ ــود دارد ب ــر وج ــر و اگ ــا خی ــد ی ــته باش داش
ــک  ــؤال را از ی ــن س ــوان ای ــاید بت شــکلی اســت؟ ش
ــال و  ــان، فلســفه کانتیننت ــا ســنت فلســفی آلم ســو، ب
تأثیراتــی کــه ایــن فلســفه از فلســفه ایرانــی پذیرفتــه 
ــش از  ــم و بی ــت االن ک ــن اس ــر ممک ــن تأثی ــه ای –ک
بیــن رفتــه باشــد- و از ســوی دیگــر، بــا چیــزی کــه 
ــا حــدود  ــی –ب ــوان فلســفه چین ــه عن ــن ب االن در چی
ــرد.  ــی ک ــد بررس ــف می کنن ــودش- تعری ــور خ و ثغ
ــه  ــانی ک ــدا کس ــه ابت ــت ک ــن اس ــی ای ــأله اصل مس

ــار  ــوان کن ــن ماجــرا هســتند را بت ــدر کار ای دســت ان
هــم نشــاند. عالقمنــدی مــن -بــا توجــه بــه جایــگاه 
و خاســتگاهی کــه دارم- طبیعتــًا و در وهلــه اول ایــن 
ــم و ســر  ــی را ترغیــب کن اســت کــه فیلســوفان ایران
ــی  ــا مذاکرات ــرف، ب ــاورم. از آن ط ــس بی ــز کنفران می
ــن  ــه، ظاهــراً ای ــد روز صــورت گرفت ــن چن ــه در ای ک

ــود دارد.  ــم وج ــی ه ــرف ایران ــدی در ط عالقمن
ــم.  ــکر می کن ــگ: تش ــان ژیپین ــای ف ــخنرانی آق س
ــن  ــم در ای ــه االن می توان ــت ک ــی اس ــار بزرگ افتخ
ســاختمان بســیار شــکیل و قدیمــی باشــم. عالقمنــدی 
ــال  ــه س ــت، س ــدت نیس ــی  م ــران طوالن ــه ای ــن ب م
ــاد.  ــاق افت ــرم اتف ــق همس ــم از طری ــت، و آن ه اس
همســر مــن مستندســاز اســت. ســه ســال پیــش 
ــی از  ــگ ایران ــورد فرهن ــد و در م ــا بودن ــان اینج ایش
ــد.  ــه کردن ــتند تهی ــم مس ــک فیل ــان ی ــیراز و اصفه ش
ــردم  ــکاری می ک ــم هم ــن فیل ــرم در ای ــا همس ــن ب م

و بــه واســطه ایــن فیلــم توانســتم نکاتــی را بیامــوزم؛ 
مشــخصًا در مــورد کاروانســرایی کــه در اصفهــان 
اســت و ظاهــراً در مســیر جــاده ابریشــم قــرار داشــته.

ــک راه«  ــک کمربند-ی ــروژه »ی ــن پ ــت چی ــی دول وقت
ــدم  ــنیدم، دی ــر را ش ــن خب ــن ای ــرد و م ــالم ک را اع
کــه مســیر جــاده ابریشــم بــه عبارتــی شکســته شــده 
ــورد  ــه در م ــا ن ــود دارد. م ــاع وج ــک انقط و در آن ی
همســایگان مان چیــزی می دانیــم و نــه در مــورد 
ــوژی  ــراً تکنول ــه ظاه ــا اینک ــته. ب ــای گذش فرهنگ ه

ــری  ــی و فک ــاط فرهنگ ــن ارتب ــا ای ــده ام ــر ش فراگی
ــول  ــر و تح ــار تغیی ــاط دچ ــیر ارتب ــده، مس ــع ش قط

ــت.  ــاده اس ــاق افت ــی در آن اتف ــده و انقطاع ش
ــای پروفســور فگــر در  ــا آق ــه ب ــود ک ــع ب ــان موق هم
ــن  ــن مــورد صحبــت کــردم کــه شــاید بشــود چنی ای
ــان  ــروژه ای را راه انداخــت؛ چــون در فرهنــگ و زب پ
ــورهایی  ــی و کش ــگ ایران ــی از فرهن ــی، رد پای چین
ــود دارد.  ــد وج ــرار دارن ــاده ق ــن ج ــیر ای ــه در مس ک
ــردن  ــرح ک ــرای مط ــی ب ــزه اصل ــوع، انگی ــن موض ای
ــالش  ــه ت ــود ک ــن ب ــم ای ــه ه ــده اولی ــود. ای ــروژه ب پ
کنیــم کــه ایــن ســه نماینــده فرهنگ هــا و تمدن هــای 
کهــن -یعنــی چیــن، ایــران و آلمــان- کنــار هــم قــرار 
بگیرنــد. وقتــی صحبــت از حکمــت می شــود طبیعــی 
ــد.  ــط می آی ــه وس ــم ب ــا ه ــای چینی ه ــه پ ــت ک اس

ایــده کانــت در مــورد صلــح ابــدی چیــزی اســت کــه 
شــاید قبل تــر از او در فلســفه چیــن و فلســفه بودایــی 
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قابــل مشــاهده باشــد. فلســفه بودایــی از طریــق هنــد 
آمــده و قطعــًا تأثیــر و تأثــر فرهنــگ اســالمی و کشــور 

ــران را می شــود در آن پیــدا کــرد. ای
ــس آن  ــم رئی ــه دارم. ه ــئولیت دوگان ــم مس ــن ه م
دانشــکده کــه عــرض کــردم )فلســفه و علــوم انســانی( 
و هــم رئیــس مرکــز چین شناســی دانشــگاه ژی ژانــگ 
هســتم و دانشــجویان و اســاتیدی را دعــوت می کنیــم 
ــت  ــن فعالی ــود چی ــی در خ ــوزه چین شناس ــه در ح ک
کننــد. مرکــز مــن مــی توانــد ارتباطــی بــا این مؤسســه 
ــد از  ــم بتوانن داشــته باشــد و دانشــجویان در آنجــا ه
فلســفه اســالمی یــا حکمــت اســالمی و فلســفه ایرانــی 

نکاتــی را بیاموزنــد.
تنهــا ســه روز  اینکــه مــن  بــا  تشــکر می کنــم. 
ــت  ــفرم اس ــر س ــم روز آخ ــردا ه ــتم و ف ــا هس اینج
ــردم  ــدا ک ــی پی ــوب و مهربان ــیار خ ــتان بس ــا دوس ام
ــا  ــم حتم ــه داری ــده ای ک ــروژه و ای ــن پ ــم ای و مطمئن

ــد. ــد ش ــق خواه موف
آقــای فیگــر از فیلســوفان و محققــان فلســفه اســالمی 
دعــوت می کنــد کــه بتواننــد جایــگاه و فلســفه 
ــد  ــد و می گوین ــن کنن ــی تبیی ــه خوب ــان را ب خودش
اگــر وارد ایــن چرخــه ارتباطــی شــویم قطعــًا کمــک 
ویــژه ای بــه پــر کــردن خــأ و غفلتــی کــه در آشــنایی 
دارد  وجــود  ایرانی-اســالمی  معاصــر  فلســفه  بــا 

کرده ایــم. 
آقــای خســروپناه: از نــکات حکیمانــه ای کــه مطــرح 
ــه  ــم ک ــا هــم عالقمندی ــًا م ــم. قطع ــد بهــره بردی کردن
ــد  ــن کردن ــاتید تبیی ــه اس ــی ک ــره حکمت ــن دای در ای
ــده ای  ــارک و ارزن ــده مب ــیار ای ــم. بس ــارکت کنی مش
ــه  ــون فرمایشــاتی ک ــن پیرام ــد م اســت. اجــازه بدهی

ــم. ــرض کن ــه ع ــد نکت ــتند چن ــاتید داش اس
ــرم  ــر اک ــد از پیامب ــلمانان بع ــا مس ــم م ــن حکی  اولی
ــی )ع(  ــام عل ــن ام ــت. امیرالمؤمنی ــن اس امیرالمؤمنی
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ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــی هرکس ــام عل ــش ام ــق فرمای طب
حکمــت باشــد مؤمــن اســت. امــا دربــاره نکتــه ای کــه 
فرمودنــد کــه »در دانشــگاه برلیــن بیــن فلســفه و علــوم 
انســانی ارتبــاط برقــرار شــده ولــی هنــوز بیــن فلســفه 
و حکمــت ارتباطــی برقــرار نشــده« بایــد عــرض کنــم 
در فلســفه اســالمی کــه همــان حکمــت ایرانــی اســت 
هــم بیــن فلســفه و حکمــت پیونــد اســت و هــم بیــن 
حکمــت و علــوم انســانی. در چنــد ســال اخیــر هــم 
تالش هــای خوبــی صــورت گرفتــه کــه ارتبــاط نســبتًا 

ــی از  ــن حکمــت اســالمی و حکمــت ایران ــی بی خوب
ــی از  ــوم اجتماع ــانی و عل ــوم انس ــرف، و عل ــک ط ی

طــرف دیگــر، برقــرار شــود. 
ــهروردی  ــت س ــن حکم ــری کرب ــه هان ــور ک همان ط
و حکمــت مالصــدرا و حتــی شــخصیتی مثــل عالمــه 
ــرض  ــد ع ــرد، بای ــی ک ــا معرف ــه اروپ ــی را ب طباطبای
ــاز  ــن دیگــر نی ــری کرب ــک هان ــه ی ــا ب ــروز م ــم ام کن
داریــم کــه تحــوالت چنــد دهــه اخیــر بعــد از انقــالب 
ــد.  ــی کن ــفه را معرف ــوزه فلس ــران در ح ــالمی ای اس
ــال  ــت دنب ــا جدی ــرب ب ــران، فلســفه غ ــروزه در ای ام
ــاره ای  می شــود و اســتادانی، هــم در حــوزه فلســفه ق
و هــم در حــوزه فلســفه تحلیلــی، مشــغول پژوهــش 
و آموزش انــد. بــرای مثــال، در همیــن مؤسســه خانــم 
پروفســور اعوانــی چنــد ســال اســت در زمینــه فلســفه 
ــن  ــر بهم ــای دکت ــا آق ــد. ی ــش می کن ــت پژوه کان
پازوکــی چنــد ســال اســت در زمینــه فلســفه هایدگــر 
کارهــای پژوهشــی انجــام می دهــد. در ایــن پــروژه ای  
ــر  ــش از عم ــان بی ــاید ایش ــد ش ــت  دارن ــه در دس ک
هایدگــر زمــان بخواهنــد تــا هایدگــر را معرفــی کننــد. 
ــت  ــفه و حکم ــن فلس ــم بی ــاوت مه ــر تف ــه دیگ نکت
ــه  ــوالً وج ــود. اص ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک اس
اشــتراک بیــن فلســفه و حکمــت فــراوان اســت؛ 
ــاًل  ــیپلین5 کام ــن دو، دو دیس ــه ای ــت ک ــور نیس این ط
ــردازد،  ــه نظــر و عمــل می پ ــز باشــند. فلســفه ب متمای
حکمــت هــم بــه نظــر و عمــل می پــردازد. فلســفه از 
ــت  ــد، حکم ــتفاده می کن ــت اس ــل و عقالنی روش عق
ــا  ــرد. ام ــره می ب ــت به ــل و عقالنی ــم از روش عق ه
یــک روش دیگــری در حکمــت هســت کــه در فلســفه 
روش  یــا  شــهود  روش  آن  و  نمی شــود  اســتفاده 
ــهود  ــه ش ــرقی ب ــفه ش ــتر، فالس ــت. بیش ــی اس عرفان
توجــه پیــدا کردنــد، مثــل فلســفه چیــن، فلســفه هنــد 
ــردم از  ــام ب ــه ن ــران. همــه کشــورهایی ک و فلســفه ای
ــهودی را از  ــا روش ش ــد. آنه ــی برخوردارن ــان اله ادی

ــد.  ــت کردن ــد و وارد حکم ــان گرفتن ادی
نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه وقتــی روش 
ــه مباحــث  ــا ب شــهودی وارد فلســفه شــد فلســفه تنه
مباحــث  از  مهمــی  بخــش  نمی پــردازد؛  زمینــی 
فلســفه -یــا بــه تعبیــری حکمــت- مباحــث آســمانی 
ــا مباحــث  اســت. نمی خواهــم بگویــم فلســفه کاری ب
آســمانی نــدارد؛ چــرا، دارد. در فلســفه هــم بــه اثبــات 
ــت،  ــه کان ــا اینک ــه می شــود؛ کم وجــود خــدا پرداخت
ــه  ــدا ب ــور خ ــات حض ــرای اثب ــی را ب ــان اخالق بره
کار بــرده. امــا در حکمــت، عــالوه بــر اثبــات وجــود 



320

خــدا، خــدا بایــد در کل عالــم هســتی -از جملــه عالــم 
دنیــا و مــاده- ســریان داشــته باشــد. بــه همیــن خاطــر 
ــا  ــه م ــد ک ــرو می نامیدن ــاهان را خس ــران، پادش در ای

ــم. خســرو  ــی بری ــه ســر م ــا ب ــاه آنه در پن
ــیدن و  ــه در اندیش ــت ک ــاهی اس پادش
عمــل کــردن از حکمــت بهــره می بــرد. 
یعنــی حکمــت الهــی را می گیــرد و در 
ــا  ــار و تصمیم ه ــیدن و در رفت اندیش
ــان  ــن نش ــد. ای ــتفاده می کن از آن اس
تفاوت هــای خیلــی  می دهــد کــه 
فلســفه  بیــن حکمــت و  ظریفــی 

ــود دارد.  وج
ــوب و  ــی خ ــده خیل ــر: ای ــای فیگ آق

ــی  ــنهاد اساس ــاید پیش ــت. ش ــی اس جذاب
ایــن باشــد کــه دوســتان ایرانــی مــا بــا ایــن پرســش 
ــت  ــان حکم ــک می ــوند: تفکی ــروژه ش ــن پ وارد ای
فلســفه  از  بعــد  اروپایــی،  فلســفه  در  فلســفه.  و 
روشــنگری، در حقیقــت یــک نــوع تقابــل دائمــی بیــن 
ــی از  ــی یک ــت. ول ــود داش ــفه وج ــوژی و فلس تئول
ــر کگــور اســت و  تخصص هــای مــن در حــوزه کی ی
معتقــدم کــه فلســفه راهــی اســت کــه دوبــاره ممکــن 
اســت بــه تئولــوژی ختــم شــود؛ موضوعــی کــه چنــد 
ــان را در  ــن پایان نامه هایش ــای م ــر از هم دوره ای ه نف
ایــن مــورد نوشــتند و االن در دانشــکده فلســفه خیلــی 

ــو اســت. ن
ــات را  ــت و الهی ــا حکم ــه م ــروپناه: البت ــای خس آق
ــل و  ــالم از نق ــخ اس ــم. کالم در تاری ــاوت می دانی متف
مأثــورات و منقــوالت دینــی اســتفاده می کنــد و اصــل 
بــر نقــل دینــی اســت. امــا اســاس حکمــت، عقــل و 
ــل  ــت نق ــه خدم ــل و شــهود ب شــهود اســت و از عق
ــل  ــیند. کالم از نق ــل می نش ــر نق ــه محض ــد و ب می آی
شــروع می کنــد، حــال ممکــن اســت بــه عقــل برســد 
یــا نرســد. امــا حکمــت از عقــل شــروع می کنــد، بــه 

ــد.  ــل می رس ــه نق ــا ب ــد و حتم ــهود می رس ش
آقــای فیگــر: مــا بعــد از عصــر روشــنگری از مفهــوم 
ــرد  ــی خ ــل، یعن ــرد و عق ــوری از خ ــق و محص مضی
ــت  ــه کان ــزی ک ــوب آن چی ــه در چارچ ــی ک محض
ــم. بحــث شــهود کــه  ــد، اســتفاده می کنی ــن می کن تبیی
ــا دوره  ــد و ت ــدا می کن در فلســفه رمانتیــک نقشــی پی
فنومنولــوژی مــدرن می آیــد و در فلســفه سیاســی کــه 
مطــرح می شــود رنــگ می بــازد. توصیــه می کنــم 
ــم و  ــم بیاوری ــث ه ــد ثال ــخص و دی ــک ش ــا ی حتم
ــورد حکمــت،  ــه در م ــی اســت ک ــگاه چین ــم ن آن ه

ــدت  ــه ش ــا االن ب ــد. چینی ه ــد دارن ــات جدی نظری
ــوم خــرد  ــس مفه ــی و تدری ــن، بازخوان در حــال تبیی
کانتــی و عصــر روشــنگری هســتند و ایــن نکتــه 

ــی دارد.  ــگاه خاص ــان جای برایش
ــد  ــرح ش ــه مط ــده ای ک ــگ: از ای ــان ژیپین ــای ف آق
مــا  وقتــی  می کنــم  پیشــنهاد  می کنــم.  حمایــت 
می گوییــم »فلســفه زندگــی«، نــه بــه مفهــوم نیچــه ای 
یــا شــوپنهاوری آن، بلکــه آن را بــه عنــوان فلســفه در 
زندگــی مطــرح کنیــم. تالش اساســی شــاید این باشــد 
کــه شــکافی کــه بیــن حکمــت و فلســفه وجــود دارد 
را اندکــی پــر کنیــم. چــون حکمــت در چیــن معطــوف 
ــزد و ایــن  ــه زندگــی اســت، از دل زندگــی برمی خی ب
ــروژه  ــن پ ــه ای ــد ک ــتراکی باش ــه اش ــد وج می توان

ــد. ــال کن ــد آن را دنب می توان
آقــای خســروپناه: مــن یــک نکتــه دیگــر هــم عــرض 
بکنــم. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اصــوالً فلســفه، 
ــا  ــردی ی ــفه ف ــرم فلس ــه نظ ــی ب ــت. یعن ــی اس جهان
ــور  ــا کش ــهر ی ــفه ش ــا فلس ــی ی ــروه خاص ــفه گ فلس
ــد  خاصــی، پارادوکســیکال اســت. فلســفه اصــوالً بای
جهانــی باشــد. البتــه ممکن اســت کاربســت آن فلســفه 
در یــک جامعــه خاصــی بومــی شــود، مثــاًل در کشــور 
ــا در  ــدا کنــد ی ــاط پی ــا مقتضیــات چیــن ارتب چیــن، ب
ایــران بــا مقضیــات ایــران. ولــی اصــل فلســفه -اگــر 

ــی باشــد. فلســفه اســت- بایــد جهان
آقــای فیگــر: همان طــور کــه شــما گفتیــد مــن 
ــد  ــود می آی ــه وج ــه ب ــی ک ــکل اساس ــدم مش معتق
شــاید مشــکل بیانــی، زبانــی یــا فکــری باشــد. شــاید 
ایــن نــزاع دائمــی کــه فلســفه و دیــن دارد بــه همــان 
مضیــق بــودن مفهــوم خــرد و عقــل برمی گــردد. وقتــی 
ــرای دانشــجویان از خــرد  ــه چیــن مــی روم و ب مــن ب
محــض صحبــت می کنــم برخــی از دانشــجوها کالس 
را تــرک می کننــد و شــاید بــرای آنهــا جــذاب نباشــد. 
ولــی ایــن نــکات، نکاتــی اســت کــه حتمــًا جــا دارد 
کــه بحــث شــود. درخواســت مــن ایــن اســت کــه بــه 
ــن  ــه انشــااهلل ای ــر کمــک شــود ک ــن ام متخصــص ای

پــروژه پیــش بــرود.
آقــای خســروپناه: راه آن همــان گفتگــوی فالســفه بــا 
یکدیگــر اســت. وقتــی گفتگــو صــورت بگیــرد تفاهــم 
ــت  ــورت گرف ــم ص ــی تفاه ــرد. وقت ــورت می گی ص
ــود  ــوم می ش ــی معل ــود. یعن ــوم می ش ــترکات معل مش
کــه چقــدر بیــن فالســفه –حتــی فالســفه قــاره ای بــا 
فالســفه اســالمی، ایرانــی، چینــی- اشــتراکات فــراوان 
ــی  ــرز« ک ــرس و ل ــاب »ت ــی کت ــن وقت وجــود دارد. م
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یــر کگــور را مطالعــه می کــردم مطالبــی داشــت 
ــام  ــات ام ــی از فرمایش ــا برخ ــادی ب ــباهت زی ــه ش ک
ــر کگــور،  ــم کــه کــی ی ــد می دان علــی داشــت؛ و بعی
ــر  ــی ی ــد. ک ــده باش ــی را خوان ــام عل ــه ام ــج البالغ نه
ــد،  ــیم می کن ــته تقس ــه دس ــه س ــان ها را ب ــور انس کگ
ــه ســه دســته تقســیم  ــدگان را ب ــن هــم بن امیرالمؤمنی
ــر  ــی ی ــی و ک ــام عل ــه ام ــومی ک ــروه س ــد. گ می کن
ــتند.  ــک هس ــم نزدی ــه ه ــی ب ــد خیل ــور می گوین کگ

ــم  ــده ام و ه ــفه خوان ــم فلس ــن ه ــر: م ــای فیگ آق
ــک  ــت ی ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ــه  ای ــات. نکت ادبی
بخوانــد  چین شناســی  آلمــان  در  چین شــناس 
یــک  برعکــس،  و  بدهــد  درس  ایــران  در  و 

چیــن  در  بــرود  آلمــان  از  و ایران شــناس 
ــا  ــد. مرزبندی ه ــی درس بده ایران شناس

ظاهــراً االن محــو شــده و شــاید دیگــر 
ــرز  ــم م ــته ها ه ــن رش ــن ای ــوان بی نت

کشــید.  معینــی  و  مشــخص 
بــه  کردنــد  اشــاره  مشــخصا 
ــا  ــه ب ــم{ ک ــده }مترج ــه بن پایان نام
موضــوع اســتعاره بــود. جملــه ای 
بــه  کردنــد  لطــف  ایشــان  کــه 

ــتعاره  ــه اس ــود ک ــن ب ــد ای ــن گفتن م
می گیــرد  فاصلــه  تفکــر  از  هرچقــدر 

می شــود.  نزدیک تــر  حکمــت  ایــن بــه 
نــدارد.  کارایــی  دیگــر  شــاید  مرزبندی هــا 

ــم  ــکر می کن ــی تش ــر: خیل ــور ریم ــای پروفس آق

ــه  ــت ک ــوم اس ــه س ــن دفع ــما. ای ــوازی ش از مهمان ن
ــگاه  ــرف دانش ــل از ط ــار قب ــم. دو ب ــران می آی ــه ای ب
ــا  ــودم و آنج ــم ب ــان و ق ــهد و اصفه ــدام، مش پوتس
توانســتم ارتباطــات خوبــی را بنــا بگذارم و خوشــحال 
دانشــگاه  طریــق  از  ارتبــاط  ایــن  اگــر  می شــوم 
ــا  ــا همــکاری همــکاران چینــی ب پوتســدام برلیــن و ب
مؤسســه شــما هــم بنــا شــود. االن متوجــه شــدم کــه 
ــراً  ــت. ظاه ــدام اس ــی در پوتس ــجوی ایران ــک دانش ی

ــرد.  ــورت می گی ــوب ص ــجوها خ ــادل دانش ــن تب ای
امیدواریــم کــه تبــادل فکــر و ایده هــا همان گونــه 
کــه در قــرون وســطی بــه خوبــی اتفــاق می افتــاد بــاز 

ــا شــود. ــم احی ه
ــا  ــاءاهلل م ــم و انش ــار می کنی ــروپناه: افتخ ــای خس آق
ــت  ــه درس ــی ک ــه حکمت ــن حلق ــم در ای ــم بتوانی ه

ــم.  ــارکت کنی ــد مش کردن
خانــم دکتــر شــهیدی: تقریبــًا ســه ســال اســت کــه 
تمرکــز کار مــن روی فارابــی اســت. قبــل از آن روی 
ــوف  ــن فیلس ــی اولی ــردم. فاراب ــینا کار می ک ــن س اب
ــنت  ــفه را از س ــه فلس ــت ک ــالم اس ــم اس ــدی عال ج
یونانــی و اســکندرانی اش تحویــل می گیــرد و بــه 
ــی و فرهنگــی  ــم بوم ــک عل ــوان ی ــه عن ــا ب ــک معن ی
ــه  ــرای اینکــه فلســفه ای ب ــد. ب ــی می کن ــی معرف و دین
اســم فلســفه اســالمی داشــته باشــیم قدم هــای اول را 
ــی  ــد. یعن ــل نمی کن ــا آن را کام ــی دارد، ام ــی برم فاراب
مؤســس بــه ایــن معنــی کــه کار را تمــام بکنــد نیســت؛ 
ابــن ســینا بیشــتر ایــن نقــش را دارد. امــا اولیــن کارهــا 
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و  اصطالحــات  معنــی  در  تغییــرات  معرفی هــا،  و 
ســاختارها، تبییــن کــردن یــک ســری مفاهیــم و تطبیق 
ــه  ــی اســت ک ــی از کارهای ــم دین ــا مفاهی ــا ب دادن آنه
فارابــی کــرده اســت. در عیــن حــال او تنهــا فیلســوفی 
اســت کــه در عالــم اســالم خیلــی جــدی روی فلســفه 
ــتر  ــت بیش ــن دو جه ــرده. از ای ــم کار ک ــی ه سیاس

ــی اســت. ــن روی فاراب ــز م تمرک
خانــم دکتــر کیان خــواه: مــن هــم تقریبــا 4-5 ســال 
اســت کــه روی فارابــی و ابــن ســینا متمرکــز هســتم. 

آخریــن کارهــای مــن هــم تصحیــح دو 
ــینا اســت  ــن س ــاله های اب ــاله از رس رس
ــی در  ــه تطبیق ــام مقایس ــال انج و در ح
نظریــه صــدور بیــن فارابــی و ابــن ســینا 
ــاس از  ــاس آکوین ــرف و توم ــک ط از ی

ســوی دیگــر هســتم.
آقــای ریمــر: در مــورد فلســفه اســالمی 

ــد؟ مــدرن چــه کار کرده ای
آقــای خســروپناه: مــدرن اگــر بــه معنــای دقیــق کلمه 
باشــد -یعنــی حقیقــت آن همــان سوبجکتیویســم 
و ســوبجکتیویته باشــد- فلســفه اســالمی مــدرن 
پارادوکســیکال اســت، چــون فلســفه اســالمی معتقــد 
بــه عقــل هســت امــا نــه فقــط عقــل؛ چــون از شــهود 
ــدرن،  ــور از م ــر منظ ــا اگ ــد. ام ــتفاده می کن ــم اس ه
جدیــد و معاصــر اســت بــه نظــر بنــده گام اول فلســفه 
ــرد  ــروع ک ــم ش ــی حکی ــا عل ــر را آق ــالمی معاص اس
ــث دکارت  ــی مباح ــا بعض ــالمی ب ــفه اس ــن فلس و بی
پیونــد برقــرار کــرد. گام دوم را عالمــه شــعرانی 
ــدم  ــه ق ــن زمین ــتر در ای ــی بیش ــان کم ــت. ایش برداش
برداشــت. بیــش از ایــن دو بزرگــوار، عالمــه طباطبایــی 
اســت کــه فلســفه اســالمی را بــا فلســفه مارکسیســم و 
مباحثــی از فلســفه غــرب کــه بــا آن آشــنا شــده بــود 
درگیــر کــرد و درگیــری فلســفه اســالمی را حتــی بــا 

ــرد. ــاز ک ــه آغ مباحــث اصــول فق
ــه کار  ــود ب ــوف ب ــن معط ــی از کار م ــم: بخش مترج
عالمــه طباطبایــی و در آنجــا بــا هــم می خواندیــم. بــه 

ــند. ــه را می شناس ــر عالم ــن خاط همی
آقــای فیگــر: همیــن واژه مــدرن کــه شــما می گوییــد، 
امــا  اســت.  همین گونــه  آلمانی هــا  بــرای  دکارت 
ــای  ــاید فنومنولوژی ه ــر، ش ــفه معاص ــظ فلس ــا لف ب
ــه  ــت فرانس ــه سیاس ــوف های عرص ــوی و فیلس فرانس

ــادر شــود. بیشــتر متب
ــت.  ــاد اس ــیار زی ــم بس ــر ه ــر هایدگ ــران تأثی در ای
ــی  ــره جنوب ــن، و ک ــن، چی ــداران هایدگــر در ژاپ طرف

ــروع  ــال 1980 ش ــن در س ــتند. م ــال هس ــی فع خیل
ــجویان  ــر از دانش ــا پ ــدن. آنج ــه درس خوان ــردم ب ک
ــه  ــود. البت ــی ب ــی و آمریکای ــره ای و ژاپن ــی و ک چین
االن تعدادشــان کمــی کمتــر شــده و ایــن تــا حــدودی 
ــده – ــدا ش ــه پی ــت ک ــای CIA اس ــر دفترچه ه بخاط

کســانی کــه طبــع سیاســی دارنــد-. مســأله مهــم ایــن 
اســت کــه در ایــران هــم تأثیــر هایدگــر بــر آن بخــش 
حکمــی قضیــه خیلــی زیــاد بــوده. هایدگــر بــه وســیله 
شــخصی بــه نــام فردیــد از طریــق کربــن وارد ایــران 
ــر گذاشــت. تفاســیری کــه از  شــد و تأثی
ــی  ــدد بعض ــه م ــرد ب ــالمی ک ــان اس عرف
ــود.  ــم اساســی تفکــر هایدگــر ب از مفاهی
ــی  ــروز هــم هســت ول ــا ام ــر ت ــن تأثی ای
ــده. االن  ــته ش ــدت کاس ــر از آن ش دیگ
جهــت، بیشــتر بــه ســوی فلســفه او رفتــه.

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــم: نکت  مترج
شــما ایــن همــه از فلســفه اســالمی 
ــم فلســفه  ــوز نمی دانی ــا هن ــی م ــد ول ــت می کنی صحب
اســالمی چیســت. خــودم می خواهــم بدانــم ایــن 
ــر  ــث س ــا بح ــی دارد. آی ــه وجه ــودن چ ــالمی ب اس
ایــن اســت کــه فلســفه اســالمی در دوره ای کــه تفکــر 
ــه؟ چــون  ــا ن ــود نشــأت گرفــت ی اســالمی شــکوفا ب
ــه  ــی ب ــالمی متک ــفه اس ــه فلس ــم ک ــم بگویی نمی توانی
احــکام اســالم اســت؛ اگــر این طــور باشــد کــه دیگــر 
ــه  ــه پای ــد ک ــم گفتن ــان ه ــود ایش ــت. خ ــفه نیس فلس
کالم اســالمی، نقــل و مأثــورات اســت و درســت هــم 
ــف آن  ــه مخال ــی اصــل، آن اســت؛ هرچ هســت. یعن
ــفه  ــی فلس ــود. ول ــد، رد می ش ــول نمی کنن ــد قب باش

ــدارد. ــدی ن ــد و بن ــچ قی ــفه هی ــت. فلس آزاد اس
ســخنران ایرانــی: تــا جایــی کــه یــادم هســت همیــن 
ــیده  ــی پرس ــی از حضرتعال ــای جورابچ ــؤال را آق س
بــود کــه ایــن قیــد اســالمی چیســت و شــما توضیــح 

مفصلــی دادیــد.
دکتــر خســروپناه: خیلــی بحــث شــده و دیدگاه هــای 
ــردم.  ــع ک ــا را جم ــن اینه ــده. م ــه ش ــی ارائ مختلف
ــا  ــر »فلســفه فلســفه اســالمی« م ــای دکت ــم آق نمی دان
را دیده انــد یــا نــه. مــن حــدود ده ســال پیــش کتابــی 
نوشــته ام بــه نــام »فلســفه فلســفه اســالمی«. یعنــی یک 
نــگاه درجــه دو بــه خــود فلســفه اســالمی داشــتم و بــا 
ــه پرســش های بیرونــی  یــک روش تاریخی-منطقــی ب
فلســفه اســالمی پاســخ دادم. یکــی از بحث هــا همیــن 
ــه و  ــه توجی ــه چ ــت ک ــفه اس ــالمیت فلس ــث اس بح
ــول  ــًا معق ــالمی مفهوم ــفه اس ــا فلس ــی دارد. آی تبیین
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اســت یــا نامعقــول. ایــن اصطــالح را بــه هیــچ وجه در 
آثــار فارابــی، ابــن ســینا و حتــی مالصــدرا نمی بینیــد. 
در آثــار ایــن بــزرگان، فلســفه الهــی هســت نــه فلســفه 
اســالمی. ایــن اصطــالح را مستشــرقین مطــرح کردنــد. 
حتــی بعــد از آن، مکتــب فلســفی اصفهــان و مکتــب 
ــًا  ــه عمدت ــی اســت ک ــران هــم اصطالحات فلســفی ته

هانــری کربــن بــه کار بــرد. 
ــد و  ــی باش ــد جهان ــاید بای ــفه ش ــر: فلس ــای فیگ آق
ــه آن داده می شــود  ــه همیــن جهــت وقتــی عنــوان ب ب
-مثــاًل فلســفه ایده آلیــزم آلمــان را ماتریالیســت ها 
مخالــف  و  رقیــب  حقیقــت  در  کردنــد-  عنــوان 
ــه  ــما ب ــد و  ش ــما می نه ــر ش ــی ب ــه نام ــت ک شماس

ــب را در  ــر مکات ــا اگ ــروف می شــوید. ام آن اســم مع
نظــر بگیریــم و اگــر خودشــان واقــف بشــوند بــه ایــن 
امــر کــه ســؤال هایی کــه مطــرح می کننــد ســؤال های 
محلــی و محــدود بــه حــوزه خودشــان نیســت، بلکــه 
ســؤال های جهانــی اســت و اینهــا بالــذات بایــد جهانی 
فکــر کننــد و جهانــی ببیننــد، شــاید بعــد از آن، مســأله 
ــه کلــی متفــاوت شــود. ایــن همــان نکتــه ای اســت  ب
ــه آن توجــه شــود. کــه بایــد پــل ارتباطــی شــود و ب

آقــای اســماعیلی: مــن یــک ســؤال از ایشــان 
ــوم  ــا مفه ــگ( دارم. آی ــان ژیپین ــی ف ــخنران چین )س

فلســفه در تفکــر چینــی هســت؟
مترجــم: وقتــی می آمدیــم بحــث ایــن بــود کــه فلســفه 
چیســت. چــون فلســفه بیشــتر تصویــری اســت. مثــاًل 

ــد. ــد بگوین ــا نمی توانن »نیســتی« را چینی ه
فــان ژیپینــگ: یــک حکیــم چینــی خــواب دیــد کــه 

تبدیــل بــه یــک پروانــه شــده اســت. پرســش او ایــن 
بــود کــه آیــا پروانــه مــن شــده یــا مــن ام کــه پروانــه 

شــده ام؟
آقــای اســماعیلی: آیــا کلمــه فلســفه در تفکــر چینــی 

؟ هست
ــت اســت  ــر طبیع ــن تفک ــر. ای ــی: خی ــخنران چین س

ــژه ای دارد. ــگاه وی ــه جای ک
آقــای خســروپناه: قاعدتــًا بایــد فرهنــگ چینــی هــم 
ــت  ــد. درس ــته باش ــت گذاش ــن حکم ــر ای ــری ب تأثی
ــل  اســت کــه اصطــالح فلســفه چینــی را غربی هــا مث
ــوی  ــال ق ــه احتم ــی ب ــد ول ــالمی می دانن ــفه اس فلس
ایــن تنهــا اضافــه بــه یــک منطقــه جغرافیایــی نیســت، 

بلکــه یــک فرهنگــی در ایــن فلســفه تأثیــر گذاشــته و 
ــه یــک حکمــت خــاص تبدیــل  کــرده. آن را ب

فــان ژیپینــگ: تأثیــر جــاده ابریشــم خیلــی زیــاد بــوده 
ــن  ــا همی ــًا ب ــی دقیق ــز تحقیقات ــک مرک ــت. االن ی اس
موضــوع تأثیــر یونانیــان بــر جــاده ابریشــم در بوخــوم 

تأســیس شــده.
آقــای خســروپناه: ایشــان تأثیــر فرهنــگ چیــن را بــر 

فلســفه و حکمــت چینــی قبــول دارنــد؟
فــان ژیپینــگ: ایــن جــاده بیشــتر یــک طرفــه بــوده. 
در حقیقــت فرهنــگ اروپایــی بــر فلســفه چینــی تأثیــر 
ــت.  ــر اس ــی کمت ــگ چین ــر فرهن ــی تأثی ــته، ول گذاش
ــر را داشــته اند. یوزوییت هــای مســیحی بیشــترین تاثی

آقــای خســروپناه: وقتــی از مــا ســأال می کننــد 
ــم از  ــت، می گویی ــالمی از کیس ــفه اس ــاز فلس ــه آغ ک
فارابــی. فارابــی مؤســس فلســفه اســالمی اســت. آغــاز 
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ــت؟ ــی از کجاس ــفه چین فلس
ــان ژیپینــگ: مــن البتــه تخصــص فلســفی کمتــر  ف
ــم  ــوان یــک آدم آشــنا بتوان ــه عن ــی شــاید ب دارم ول
بگویــم از 1844. بیشــتر تأثیربــرداری  اســت کــه 
از ژاپــن صــورت گرفتــه. در جنــگ 1844 کــه 

ــه  ــی ب ــادی چین چینی هــا مغلــوب شــدند تعــداد زی
ژاپــن رفتنــد. البتــه فلســفه ژاپنــی از فرهنــگ غربــی 
ــاید  ــخ ش ــه. از آن تاری ــر گرفت ــم تأثی ــی ه و آلمان

ــرد. ــت ک ــی صحب ــفه چین ــورد فلس ــوان در م بت
ــه  ــوان کــرد. مرحل ــه را بشــود عن شــاید ســه مرحل
اول همــان مغلــوب شــدن چیــن بــر ژاپــن در جنــگ 
1844 و تأثیــر ژاپــن بــر چیــن و انتقــال فرهنــگ و 
فلســفه غربــی از طریــق ژاپــن اســت. مرحلــه دوم، 
در چهــارم مــی یــک برداشــت روشــنگری بــوده. در 
ــرداری و  ــور گرته ب ــک ج ــتم ی ــرن بیس ــع در ق واق
آداپتــه کــردن مفاهیــم روشــنگری در فلســفه چینــی 
اتفــاق افتــاد. تــازه از دهــه 80  بــه بعــد یــک مــوج 
ــه  ــی ب ــر غرب ــار معاص ــه آث ــد ک ــه راه می افت ترجم
زبــان چینــی ترجمــه می شــود کــه از دهــه 90 
ــن  ــرای ای ــزایی ب ــه س ــر ب ــر تأثی ــای فگ ــود آق خ
ــی  ــه نوع ــم ب ــر ه ــال اخی ــته. 6-7 س ــال داش انتق
ــون کالســیک و  ــه مت ــاره ب بازگشــت و رجــوع دوب
بازســازی فســلفه چینــی از دل ســنت چینــی اســت. 
ــی  ــان غرب ــه زب ــی ب ــان چین ــی از زب ــه تازگ االن ب
ــوش  ــه فرام ــس. البت ــه برعک ــود و ن ــه می ش ترجم
ــه آن  ــم شــاید فلســفه ب ــا داری ــه م ــم آنچــه ک نکنی
ــیوس  ــب کنفوس ــا مکت ــد ام ــوم مشــخص نباش مفه

بــوده کــه 1400 ســال پیــش، دوره ســلطنتش را بــه 
ــوده.  ــأله ب ــن مس ــر ای ــداوم درگی ــخص و م ــکل مش ش
ــه فلســفه  ــه مثاب یاســپرس هــم فلســفه کنفوســیوس را ب
خیلــی جــدی گرفتــه. یاســپرس یــک کتــاب نوشــته بــه 
اســم فالســفه بــزرگ، کــه کنفوســیوس یکــی از آنهاســت. 

ــر خســروپناه: مفهومــی کــه کنفوســیوس از فلســفه  دکت
دارد خیلــی وســیع اســت. در واقــع حکمــت اســت. یعنــی 
ــت.  ــد نیس ــی آن بودن ــا بان ــه یونانی ه ــفه ای ک ــط فلس فق
مثــل فلســفه هنــد کــه بــا دین شــان قرابــت زیــادی دارد، 
ــتقل  ــفه ای مس ــی فلس ــت. یعن ــور اس ــم همین ط ــن ه چی
ــان  ــت و دین ش ــفه و حکم ــد. فلس ــراً ندارن ــن ظاه از دی
ــتند.  ــور هس ــم همین ط ــا ه ــت. هندوه ــز اس ــک چی ی
ــم  ــک می کنی ــا تفکی ــد م ــراً می گوین ــم اخی ــا ه هندوه
ــاهد  ــا ش ــارم م ــرن چه ــه. از ق ــخ اســالم ن ــی در تاری ول
یــک دیســیپلین فلســفی غیــر از اســالم بودیــم. البتــه ایــن 

ــه معنــای ضدیــت نیســت. ب
خیلــی خوشــحال شــدیم کــه اســاتید را زیــارت کردیــم. 
ــه  ــد. مؤسس ــا نباش ــه م ــن جلس ــن آخری ــدوارم ای امی
حکمــت و فلســفه ایــران هــم بــا همــت اعضــای هیئــت 
ــه  ــد ک ــی می کن ــالم آمادگ ــال ًاع ــه کام ــی مؤسس علم

ــد. ــارکت کن ــروژه مش ــن پ ــاءاهلل در ای انش
پی نوشت ها

1 Continental
2 Analytical
3 Global philosophy
4 One belt- One road
5 discipline
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ــدن  ــوان یکــی از تم ــه عن ــی ب ــدن ایران ــن جلســه از تم ــن در ای دوگی
ــه  ــود ک ــان ش ــد گم ــرد نبای ــد ک ــرد و تأکی ــاد ک ــان ی ــم جه ــای مه ه
ــا  ــان باســتان اســت تنه ــر از تمــدن یون ــه متاث ــدرن ک تمــدن غــرب م
ــاور اســت کــه جنــگ عقــل هــا در  ــر ایــن ب ــا اســت وی ب تمــدن دنی
ــی  ــه مبان ــدار ب ــن دی ــز در ای ــتاد خســروپناه نی ــا هســت. اس روزگار م
مدرنیتــه اشــاره کــرد و رویکــرد غــرب گزیــن انتقــادی را تبییــن کــرد.

دیدار استاد خسروپناه با دکتر 
دوگین فیلسوف روسی در سفارت 

جمهوری اسالمی ایران 



326

دیدار حجت االسالم دکتر أیمن 
المصری رئیس آکادمی حکمت 

عقلی با استادخسروپناه

حجــت االســالم دکتــر أیمــن المصــری رئیــس آکادمــی حکمــت عقلــی 
بــا جنــاب آقــای دکتــر خســروپناه،  رئیــس مؤسســه پژوهشــی حکمــت و 
فلســفه ایــران دیــدار کــرد. دکتــر المصــری ضمــن ارائــه گزارشــی دربــاره 
فعالیــت هــای آکادمــی حکمــت عقلــی، بــر لــزوم گســترش عقالنیــت در 
ســطح زندگــی عمومــی بــه ویــژه در برنامــه هــای آموزشــی تأکیــد کردند. 
در ادامــه در خصــوص همــکاری فیمابیــن مؤسســه پژوهشــی حکمــت و 

فلســفه بــا آکادمــی حکمــت عقلــی مذاکراتــی صــورت گرفــت.
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 دانشگاه وین، 21 تا 24 اسفند 1396 
دکتر شهین اعوانی

معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

همایش بین المللی 
فلسفه، دین و علم

 در زیست جهان اسالمی

چكیده:
خواجــه  نصیرالدیــن طوســي )672-597 ه.ق( حکیــم 
مســلماِن شــیعي، در هنگامــه ای کــه قــوم مغــول در مقابلــه با 
تمــدن و فرهنــگ ایرانــي - اســالمي قــرار گرفــت، بــه تدبیــر 
ــه  ــد و مدّبران ــول ش ــان مغ ــن حاکم ــاور امی ــش، مش خوی
ــه  ــت. خواج ــارت داش ــو نظ ــی هالک ــور سیاس ــة ام ــر کلی ب
ــه  ــد ک ــا بدان ح ــود ت ــول ب ــان مغ ــرام خ ــورد احت ــیار م بس
ــول  ــبعانة مغ ــار س ــه و رفت ــدگاه جنگجویان ــد دی ــق ش موف
ــري و  ــالق ناص ــد. او در اخ ــل کن ــي تبدی ــه صلح خواه را ب

بخشــي از اســاس االقتباس نظریــه اي ابتــکاري دربــاب تأثیــر 
فیلســوف در تحقــق صلــح در کشــور و جامعــة جهانــي ارائــه 

ــت.  ــم پرداخ ــدان خواهی ــه ب ــه در مقال ــد، ک مي ده
ــم  ــم، حکی ــم حکی ــات حاک ــر صف ــان ذک ــه بی ــه ب ــن مقال ای
ــالمي  از  ــة اس ــگ در مدین ــح و جن ــاي صل ــز معن ــادل و نی ع
ــا و  ــه ویژگی ه ــن ب ــد، همچنی ــیم مي کن ــه ترس ــر خواج منظ
ــا  ــراري ی ــش او در برق ــه، و نق ــة فاضل ــس مدین ــل رئی خصائ

ــردازد.  ــح مي پ ــاد صل ایج

»فلسفة سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی به مثابة اساس فرهنگ صلح«
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چکیــده بحــث: طبیعیــات ارســطو در زمــره آثــاری 
ــه  ــری ب ــوم هج ــرن س ــه در ق ــه در دوران ترجم ــت ک اس
ــه  ــش ب ــرن پی ــم ق ــه نی ــب ب ــد و قری ــه ش ــی ترجم عرب
کوشــش عبدالرحمــن بــدوی تصحیــح و انتشــار یافــت. 
اندیشــمندان مســلمان بــه ویــژه فارابــی، ابــن ســینا و ابــن 
ــی  ــاب طبیعت شناس ــود در ب ــفی خ ــالت فلس ــد تأم رش
ــار  ــات در آث ــی طبیعی ــه عرب ــای ترجم ــر مبن ــطو را ب ارس
خــود ارزیابــی کردنــد. فارابــی شــرحی را بــر ایــن کتــاب 
ــه نــگارش درآورده اســت و جــز نقل قولهایــی انــدک از  ب
آن در نگارش هــای ابــن باجــه، ابــن رشــد و ابــن میمــون، 
ــینا در  ــن س ــت. اب ــده اس ــزارش نش ــل از آن گ ــری کام اث
ــطو  ــات ارس ــۀ طبیعی ــا مالحظ ــود ب ــفاء  خ ــاب الش کت
ــی  ــماع طبیع ــن س ــه ف ــود را ب ــاب خ ــت کت ــن نخس ف
ــائلی  ــود را از مس ــفی خ ــی فلس ــاص داده و ارزیاب اختص
طبیعت شــناختی ارســطو بیــان داشــته اســت. در مغــرب 
ــرحی  ــگارش ش ــا ن ــه ب ــن باج ــالم، اب ــان اس جه
دیدگاه هــای  ارســطو،  طبیعیــات  بــر  موجــز 
ــت.  ــه داده اس ــوع ارائ ــن موض ــود را در ای خ
ــرب  ــمند مغ ــر اندیش ــد، دیگ ــن رش اب

جهــان اســالم، بــا نگارش هــای ســه گانــه: شــرح موجــز، 
ــیر و  ــته تر در تفس ــی شایس ــود اهتمام ــر خ ــط و کبی متوس
ایضــاح آراء طبیعت شــناختی ارســطو ابــراز داشــته اســت. 
ــا  ــن اســت کــه ب پرسشــی کــه شایســته بررســی اســت ای
آنکــه بســیاری از ارسطوشناســان برجســته در روزگار مــا بــه 
ــه  ــد، چگون ــطو می پردازن ــات ارس ــیر طبیعی ــرح و تفس ش
می تــوان بــا بهره گیــری از ســّنت تفســیری طبیعیــات 
ارســطو در دوره اســالمی بــا ارسطوشناســان  برجســته 
ــر  ــلمان نظی ــمندان مس ــم اندیش ــاب فه ــو در ب ــاب گفتگ ب
ــن باجــه و ابــن رشــد از طبیعیــات  فارابــی، ابــن ســینا، اب
ارســطو را گشــود؟ آنچــه می تــوان بــه عنــوان زمینــۀ 
مشــترک میــان ارسطوشناســان برجســته و اندیشــمندان 
مســلمان در مســائل طبیعت شــناختی ارســطویی دانســت، 
مفســران یونانــی طبیعّیــات ارســطو نظیــر ســیمپلیکیوس و 
ــای  ــران، ویژگی ه ــن مفس ــار ای ــت. آث ــوس، اس فیلوپون

مشــابه و متفــاوت در ایــن دو دســته از آثــار پدیــد آورده 
ــت و  ــا پرداخ ــی آنه ــه بررس ــوان ب ــه می ت ــت ک اس

زمینــه گســترش گفتگــو در بــاب مباحــث 
ــرد.  ــم ک ــز فراه ــناختی را نی طبیعت ش

حضور دکتر محمد جواد اسماعیلی در 

همایش بین المللی فلسفه ارسطو 
سپتامبر 2017، روسیه

طبیعیات ارسطو در سنت اسالمی
محّمد جواد اسماعیلی

استادیار فلسفة اسالمی، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران



گزارش
مدرسه تابستانی

 فیزیک برای االهیات





دکتر میثم توکلی بینا 
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدرســه تابســتانی فیزیــک بــرای الهیات در تابســتان 
96 )شــهریور مــاه( برگــزار گردیــد. برنامــه ریــزی 
ــل  ــاه ســال قب ــن مدرســه تابســتانی از اســفند م ای
ــن مدرســه  ــزاری ای ــزه برگ ــود. انگی ــاز شــده ب آغ
ــده  ــام ش ــی انج ــای طوالن ــه فعالیت ه ــتانی ب تابس
ــرف  ــن از ط ــردد. همچنی ــوزه برمی گ ــن ح در ای
ــد  ــدیدی می ش ــاز ش ــاس نی ــاتید احس ــی اس برخ
ــن رشــته ای کــه دوســتان  ــد در مباحــث بی کــه بای
اهــل فلســفه و کالم و الهیــات درگیــر آن شــده اند، 

دانــش فیزیــک و علــوم طبیعــی خیلــی خــوب 
فهمیــده شــود. چــرا کــه ضعــف اطــالع از 
محتــوای دانــش فیزیــک ســبب اظهــارات بعضــًا 
شــتاب زده دربــاره آن می شــد. لــذا مصمــم 
شــدیم کــه مدرســه تابســتانی بــه گونــه ای 
برگــزار شــود کــه متمرکــز بــر اجــزای مختلــف 
فیزیــک بــه صــورت جــدی و تخصصــی باشــد 
نــه بــه صــورت مــرور ســاده کــه باعــث ایجــاد 
ــت های  ــک و برداش ــطحی از فیزی ــای س تلقی ه

افتتاحیه مدرسه تابستانی 
فیزیک برای االهیات
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فلســفی می شــود.  در حــوزه کالمــی  ناثــواب 
برنامه ریــزی  بــه  را  طوالنــی  زمــان  بنابرایــن 
ــم و  ــاص دادی ــتانی اختص ــه تابس ــی مدرس محتوای
بــا کمــک برخــی از اســاتید اجــزای ایــن مدرســه 

ــد. ــخص ش ــتانی مش تابس
 از هــر بحثــی مطالبــی انتخــاب شــده بــرای افرادی 
ــته  ــته ای داش ــن رش ــای بی ــد بحث ه ــه می خواهن ک
باشــند کاربــردی باشــد. مطالبــی کــه مســتقیمًا بــه 
کار آن هــا نمی آیــد بــه دلیــل داشــتن نوعــی تقــدم 
و مبنایــی بــودن آنهــا بیــان شــده اند و بــدون آنهــا 
ــی  ــود. اجزای ــده نمی ش ــتی فهمی ــه درس ــک ب فیزی
ــی،  ــک کوانتوم ــه فیزی ــی از نظری ــامل بخش های ش
عــام(،  و  خــاص  )نســبیت  نســبیت  نظریــه 
ــی از  ــیک، بخش های ــک کالس ــی از فیزی بخش های
تاریــخ فیزیــک، بخش هایــی از کیهان شناســی و 

ــی  ــای مطالعات ــه حوزه ه ــا ب در انته
ــی  ــان شناس ــوزه کیه ــد در ح جدی
ــه صــورت  ــز ب ــم و نی و کلیــت عال
فیزیــک و  بــه موضــوع  جزئــی 

ــم.  ــات پرداختی الهی
از اینجــا وجــه تســمیه مدرســه 
ــا  ــه م ــود ک ــوم می ش ــتانی معل تابس
ــک را  ــم فیزی ــه بودی ــم گرفت تصمی
بــرای الهیــات و بــه منظــور اســتفاده 
ــش  ــم و بی ــوزش دهی ــان آم الهی دان
مدرســه  ایــن  محتــوای   %80 از 
ــی  ــوزش بخش های ــه آم تابســتانی ب
از فیزیــک کــه بنــا بــه صــالح دیــد 

اســاتید مناســب ایــن دانشــجویان و فراگیــران 
ــر از %20  ــود اختصــاص داده شــد و شــاید کمت ب
بــه بحث هــای بیــن رشــته ای پرداختــه شــد و ایــن 
معنــای دقیــق فیزیــک بــرای الهیــات بود. اســاتیدی 
ــه  ــد ب ــکاری کرده ان ــا هم ــا م ــن دوره ب ــه در ای ک
شــرح زیــر نــام بــرده می شــوند آقــای دکتــر 
ــه مدرســه تابســتانی را  گلشــنی، ســخنرانی افتتاحی
انجــام دادنــد، ســپس آقــای دکتــر گمینــی بــه بیــان 
ــد.  ــی پرداختن ــخ اخترشناس ــک و تاری ــخ فیزی تاری
ــا متوجــه تحــوالت شــویم  ــرای اینکــه م ســپس ب
بحــث فیزیــک کالســیک را شــروع کردیــم و ســعی 
ــیون ها  ــی فرموالس ــبتًا دقیق ــل نس ــا تفصی ــد ب ش
معرفــی شــوند. بخش هایــی از مکانیــک نیوتونــی و 
بخش هــای جــدی از نظریــه الکترومغناطیــس را بــا 
دقــت و بــا فرموالســیون ریاضــی و بــا بحث هــای 

اثباتــی مطــرح کردیــم. اگــر چــه بیــان ایــن مباحــث 
ــا  در مدرســه تابســتانی قــدری مــالل آور اســت ام
ــد و  ــکیل می ده ــی را تش ــه مبان ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــه نظــر  ــد، ضــروری ب فهــم فیزیکــی ایجــاد می کن
ــف  ــا توصی ــول و ب ــدون فرم ــک ب ــد. فیزی می رس
ــه  ــود ک ــری ب ــن ِس ــود و ای ــک نمی ش ــام فیزی خ
مــا در مدرســه تابســتانی ســعی داشــتیم آن را 
ــی در  ــازی ریاض ــدل س ــث م ــم. بح ــال دهی انتق
ــًا  فیزیــک خیلــی اهمیــت دارد و تالش هــای صرف
ــود  ــبب می ش ــا س ــه محتواه ــرای ارائ ــی ب توصیف
کــه برداشــت های دقیــق و مناســبی از فیزیــک 
بــه وجــود نیایــد.  ســپس بــه صــورت مــوازی در 
نوبــت صبــح فیزیــک کوانتــوم تدریــس شــد و در 
ــر از دوســتان  ــا حضــور چهــار نف ــت عصــر ب نوب
کیهان شناســی  بحث هــای  و  نســبیت  مباحــث 

ــری شــد.  پیگی
فیزیــک کوانتــوم توســط اســتاد 
ــده مــدال نقــره  ــر کــه دارن جاللی ف
ــه  ــش آموخت ــک و دان ــاد فیزی المپی
ــی  ــگاه صنعت ــک دانش ــته فیزی رش
ــد.  ــس ش ــند، تدری ــریف می باش ش
ــوم را  ــک کوانت ــث فیزی ــان بح ایش
ــته  ــه شایس ــه ای ک ــان گون ــه هم ب
ــک  ــکده های فیزی ــت و در دانش اس
دیــده می شــود پیــش بردنــد. در 
نوبــت عصــر آقــای امینــی نســبیت 
خــاص، آقــای مســتقل نســبیت 
ــی کیهان شناســی  ــای کریم ــام، آق ع
بــا  کیهان شناســی  مصحفــی  دکتــر  آقــای  و 
ــد. ســپس ســراغ  رویکــرد رصــدی را مطــرح کردن
دو بحــث رفتیــم کــه بــه نوعــی می توانســت 
ــاند.  ــرانجام برس ــه س ــا را ب ــتانی م ــه تابس مدرس
ــا،  ــی بین ــم توکل ــب )میث ــح اینجان ــت صب در نوب
عضــو هیئــت علمــی همیــن مؤسســه( بحث هــای 
ــرد  ــا رویک ــات را ب ــک و الهی ــته ای فیزی ــن رش بی
معناشناســی تقویــت کــردم و یکــی از اهــداف 
عمــده مــن، معناشناســی الفــاظ مشــترک بیــن 
ــود، چــرا کــه  فضــای فیزیــک و فضــای الهیــات ب
در بســیاری مــوارد الفــاظ از نظــر شــبکه مفهومــی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد و تنه ــا یکدیگــر مطابقــت ندارن ب
فیزیــک را بــه دقــت بدانیــم و اصطالحــات فیزیــک 
ــم  ــیر نکنی ــی و تفس ــی معن ــورت عرف ــه ص را ب
ــن  ــز ممک ــی نی ــات الهیات ــه اصطالح ــا اینک )کم
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اســت چنیــن وضعیتــی داشــته باشــند( ایــن عــدم 
ــی  ــت عصرگاه ــود. در نوب ــوم می ش ــت معل مطابق
جنــاب آقــای دکتــر نــور بــاال، از اســاتید دانشــگاه 
تهــران، بــه بیــان زمینه هــای مطالعاتــی جدیــد 
ــی را  ــای بزرگ ــه باب ه ــد؛ ک ــک پرداختن در فیزی
ــه  ــن مجموع ــرد. ای ــاز می ک ــران ب ــه روی فراگی ب
فعالیت هایــی اســت کــه انجــام شــد و در روز 
ــرم  ــروپناه، ریاســت محت ــر خس ــای دکت ــی آق پایان

ــد و  ــری پرداختن ــخنرانی مختص ــه س ــه، ب مؤسس
ــادگاری  ــس ی ــن عک ــا گرفت ــتانی ب ــه تابس مدرس
بــه اتمــام رســید. جداولــی بــرای محتواهــا و 
ــر  ــم بهت ــور فه ــه منظ ــه ب ــت ک ــدی هس زمان بن
بــه  بخواهــد  مباحــث  اگــر  می کنــم.  تقدیــم 
ــالل آور  ــی مطــرح شــود در نوشــتن م صــورت فن
ــر  ــذا فک ــود و ل ــد ب ــازی خواه ــتلزم پیاده س و مس
ــد.  ــی باش ــر کاف ــزارش مختص ــن گ ــه ای ــم ک می کن

برنامه مدرسه تابستانی فیزیک برای االهیات
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سخنرانی افتتاحیه

استاد مهدی گلشنی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ــن دوره در حــال  ــا در ای ــا: م ــی بین ــر توکل دکت
ــه چــه  گذاشــتن بدعتــی هســتیم کــه نمی دانیــم ب
ختــم می شــود. بــرای خــود مــا هــم خیلی شــفاف 
و واضــح نیســت کــه چــه اتفاقــی می افتــد. البتــه 
طراحــی آن کامــل اســت و آن ایــن اســت کــه اوالً 
قصــد مــا، آمــوزش فیزیــک اســت؛ منتهــا آمــوزش 
ــن  ــم کار بی ــی نمی خواهی ــک. یعن ــی فیزی انتخاب
ــا،  ــم آن بخش ه ــا می خواهی ــم، ام ــته ای بکنی رش
ــه در  ــک را ک ــی از فیزی ــبکه معنای ــا ش ــم ی مفاهی
ــه در  ــی ک ــرای کس ــا ب ــتن آنه ــا دانس روزگار م
حــوزه فلســفه و الهیــات فعالیــت می کنــد الزامــی 

ــوان  ــید در عن ــده باش ــر دی ــم. اگ ــان کنی اســت بی
بحــث نوشــته شــده بــود »آمــوزش بخش هایــی از  
ــات معاصــر  ــرای الهی ــان ب ــه دانستن ش ــک ک فیزی
ــرای  ــه ب ــانی ک ــیاری از کس ــت«. بس ــی اس الزام
ــات  ــک و الیه ــد فیزی ــریف می آورن ــس تش تدری
ــد و  ــته ای نمی کنن ــن رش ــد، کار بی درس نمی دهن
در هــر دو زمینــه تخصــص ندارنــد. بیشــتر تمرکــز 
مــا روی فیزیــک اســت و شــاید تنهــا 20 درصد آن 
مســتقیمًا فیزیــک و الهیــات باشــد. منتهــا مفاهیــم 
و شــبکه معنایــی ای از فیزیــک انتخــاب شــده کــه 
ــن  ــتند. ای ــذار هس ــی تأثیرگ ــم در جاهای می دانی



335

ــداری از آن  ــم؟ مق ــدا کنی ــد پی ــا بای ــر را کج تأثی
ــم  ــداری از آن ه ــت، مق ــود شماس ــده خ ــر عه ب
ــا  ــود. م ــخص می ش ــدی مش ــای بع در وضعیت ه
ــان  ــع خودت ــذا توق ــتیم. ل ــدم اول هس ــاًل در ق فع
ــد. چــون ممکــن اســت مکــرراً  ــم بفرمایی را تنظی
برایتــان ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه پــس الهیــات 
کجاســت؟ مــن فکــر می کنــم ایــن ســؤال از اینجــا 
بــه وجــود می آیــد کــه مــا درســت متوجــه نشــده 
ــه کاری را  ــام چ ــد انج ــن دوره قص ــیم در ای باش

داریــم. 
ــی هایی  ــق بررس ــه طب ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت
ــات  ــردم، اطالع ــما ک ــای ش ــن از رزومه ه ــه م ک
ــزان  ــد عزی ــدود 75 درص ــِی ح ــی و ریاض فیزیک
ــل  ــر می ــه صف ــا ب ــت ی ــر اس ــه صف ــک ب نزدی
کــه  نیســت  ایــن  منظــورم  البتــه  می کنــد. 
اطالعــات فیزیکــی یــا ریاضــی ندارنــد. بلکــه در 
مقایســه بــا آن فیزیــک و ریاضیــات تخصصــی ای 
کــه در رشــته  فیزیــک مطــرح می شــود، ایــن 
مقــدار اطالعــات بســیار انــدک اســت. حتــی اگــر 
کســی فیزیــک دوم دبیرســتان خوانــده باشــد هــم 
از نظــر مــن اطالعــات فیزیکــی او بــه صفــر میــل 
ــیک  ــک کالس ــک، فیزی ــون آن فیزی ــد. چ می کن
نقــد  اتفاقــًا می خواهیــم آن را  بــود کــه مــا 
ــم. پــس آن اطالعــات را  ــور کنی ــم و از آن عب کنی
ــد.  ــر نگیری ــان در نظ ــرای خودت ــی ب ــه محکم پای
ــا  ــا دوم ب ــد در روز اول ی ــما می توانی ــر ش حداکث
ــتر  ــذا بیش ــد. ل ــرار کنی ــاط برق ــی ارتب ــث کم بح
از هــر مدرســه ای بایــد بــه مباحــث توجــه 
داشــته باشــید. شــاید الزم باشــد وقتــی بــه خانــه 
ــؤاالت  ــا س ــم ی ــم مبه ــد مفاهی ــریف می بری تش
ــد،  ــب کنی ــف تعقی ــایت های مختل ــان را در س ت
مطالــب مرتبــط بخوانیــد و روی آن کار کنیــد؛ 
ــه فلســفی،  ــرادی کــه بیشــتر زمین خصوصــًا آن اف
ــته از  ــد. آن دس ــی دارن ــوزوی و دین ــی، ح الهیات
ــی  ــی تکنولوژیک ــته های تحصیل ــه رش ــرادی ک اف
ــد.  ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب ــد راحت ت خوانده ان
ــت در   ــن اس ــد ممک ــه آن 70 درص ــی ک در حال
برخــی بحث هــا از شــبکه اصطالحــات و مفاهیــم 

ــوند. ــوک ش ــار ش دچ
 مــن دو خواهــش دارم. یکــی اینکــه کالس را 
ــه  ــت فاصل ــن اس ــون ممک ــد. چ ــف نکنی متوق
بعضــی از دوســتان از مفاهیــم آن قــدر زیــاد 
باشــد کــه کالس را مجبــور کننــد بــه یــک 

ســری مفاهیــم پایــه برگــردد و ایــن، آن کالس را 
ــش  ــا پی ــد بحث ه ــازه دهی ــد. اج ــب می کن تخری
برونــد. فقــط ســؤال هایی را بپرســید کــه احســاس 
می کنیــد کامــاًل بــا بحــث sync  شــده اید و 
ــد از بحــث  ــر احســاس می کنی ــد. اگ ــؤال داری س
ــث  ــی در بح ــید. یعن ــؤال نپرس ــد س ــه داری فاصل
اســاتید ترمــز ندهیــد. مــا هــم از اســاتید خواهــش 
کردیــم کــه اگــر احســاس کردنــد ســؤالی از بحث 
خیلــی فاصلــه دارد بــه آن خیلــی رســیدگی نکننــد 
و تنهــا بــه ســؤاالت مرتبــط پاســخ دهنــد. چــون 
ــد و  ــن نیای ــن دوره پایی ــطح ای ــم س ــرار داری اص
فیزیــک  فیزیــک همان طــور کــه  می خواهیــم 
از  بعضــی  داده شــود. حتــی  اســت توضیــح 
دوســتان بــا هــم اختــالف نظــر دارنــد کــه مــا بــه 
ــی  ــان را یک ــه نظرات ش ــم ک ــد کرده ای ــا تأکی آنه
ــدگاه  ــار دی ــک چه ــر در فیزی ــی اگ ــد. یعن نکنن
باشــد، مــا در بحــث کیهان شناســی چهــار دیــدگاه 
طــرح می کنیــم. چهــار اســتادی کــه می آینــد 
چهــار گرایــش کامــاًل مختلــف دارنــد. البتــه ایــن 
تذکــر را هــم داده ایــم کــه بــه شــدت وارد مراحــل 

ــوند.  ــی نش ــبات فن ــی و محاس تکنولوژیک
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ــم ای ــد ه ــه بع نکت
آن دســته از دوســتانی کــه بــا ایــن بحــث خیلــی 
ارتبــاط برقــرار نکرده انــد بــا خودشــان فکــر 
کننــد اشــتباه کردیــم کــه بــه اینجــا آمدیــم. از مــا 
جــدا نشــوید. منصــرف نشــوید. مــا حتــی وقتــی 
ــا بعضــی از اعضــای هیئــت علمــی اینجــا هــم  ب
ــم متوجــه شــدیم بعضــی از آنهــا  بحــث می کردی
هــم همیــن حــس را دارنــد. می گوینــد مــا اصــاًل 
ــا  ــد. از آنه ــه می گویی ــما چ ــویم ش ــه نش متوج
ــد   ــوش می دهی ــرا گ ــس چ ــه پ ــم ک ــؤال کردی س
ــن کــه یــک  ــد همی و ســؤال می پرســید؟ می گوین
شــبکه معنایــی عجیــب در ذهــن مــن بیایــد، مــرا 
بــه تحــرک وادار می کنــد. ایــن مباحــث بــرای مــن 
جالــب اســت، ولــو اینکــه متوجــه نشــوم. همیــن 
باعــث می شــود متوجــه شــوم کــه خیلــی چیزهــا 
ــه  ــاورم. ب ــر در بی ــا س ــد از آنه ــم و بای را نمی دان
تعبیــری ایــن بــرای مــن یــک نقطــه آغــاز اســت. 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــم ب ــر می کن ــن فک ــن م بنابرای
نتواننــد ارتبــاط خیلــی جــدی هــم برقــرار کننــد 
ــا  ــه ب ــت ک ــد داش ــده را خواه ــن فای ــل ای حدأق
ــی عجیــب آشــنا شــوند. فکــر  یــک شــبکه معنای
می کنــم یکــی از مهم تریــن بدعت هایــی کــه 
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ــه  ــم ایــن اســت کــه ب مــا در ایــن دوره می گذاری
جامعــه فلســفی و الهیاتــی بگوییــم کــه چیزهــای 
دیگــری هــم هســت کــه بایــد آنهــا را هــم ببینیــد. 
ــم. بحــث  ــه خاصــی نداری ــه و اختتامی ــا افتتاحی م
ــت  ــی اس ــث علم ــم بح ــنی ه ــر گلش ــای دکت آق
ــه نیســت. در خدمــت ایشــان  ــای مقدم ــه معن و ب

هســتیم.

دکتر گلشنی:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم.

 به نزد آنکه جانش در تجلی است
همه عالم کتاب حق تعالی  است

وز او هر عالمی چون سوره ای خاص
یکی چون فاتحه دیگر چو اخالص

در این ره انبیاء چون ساربانند
 دلیل و رهنمای کاروانند

وز ایشان سید ما گشته ساالر
 هم او اول هم او آخر در این کار

محتــرم  عزیــز و حضــار  خدمــت همــکاران 
ــده  ــت بن ــوع صحب ــم. موض ــرض می کن ــالم ع س
»فیزیــک معاصــر و فلســفه، احیــای متافیزیــک در 
دهه هــای اخیــر« اســت. امــروزه تحــوالت بســیار 
جالبــی در غــرب اتفــاق افتــاده کــه متأســفانه نــه 
در محیط هــای فلســفی مــا بــه انــدازه کافــی 
انعــکاس داشــت و نــه در محیط هــای علمــی مــا؛ 
ــم  ــن می خواه ــت. م ــک اس ــای متافیزی و آن احی
ــه تحــوالت روز برســم. ــا شــروع از تاریخچــه، ب ب
ــفه  ــری و فلس ــفه نظ ــامل فلس ــم ش ــفه قدی فلس
عملــی بــود کــه خودشــان هــم شــامل بخش هایــی 
بودنــد. ایــن قضیــه ادامــه داشــت تــا وقتــی کــه به 
ــد  ــم جدی ــروع عل ــیم. در ش ــد می رس ــم جدی عل
کــه بــا نیوتــن بــود، حکمــت طبیعــی هنــوز حاکــم 
بــود. الیب نیتــس و ســایرین هــم حکمــت طبیعــی 
را ادامــه می دادنــد. البتــه نیوتــن کــه یــک موحــد 
ــه  ــن فرضی ــه م ــرد ک ــا ک ــود ادع ــار ب ــام عی تم
ــه  ــی از تجرب ــم ناش ــه می گوی ــازم و هرچ نمی س
ــن،  ــک مولی ــر، م ــای اخی ــی در دهه ه ــت. ول اس
ــه از  ــکا، ک ــم آمری ــل مقی ــوف ایرلندی االص فیلس
فیلســوفان بــه نــام زمــان بــود، کتابــی نوشــت و در 
آن ثابــت کــرد اصــول ریاضــی فلســفه طبیعــی نیوتــن 
ــه  ــو از مفروضــات فلســفی اســت. علمــی ک ممل

بــا نیوتــن شــروع شــد حــرکات آســمانی و زمینــی 
ــه واحــد  ــک نظری ــرد و ی ــق می ک ــم تلفی ــا ه را ب
ــرد و  ــه ک ــب توج ــی جل ــن خیل ــی داد، بنابرای م

موفــق از آب درآمــد.
 نیوتــن در ســال 1687 یعنــی اواخــر قــرن هفدهم 
ــاب در  ــن کت ــه مهم تری ــول خــود را، ک ــاب اص کت
ــرن  ــه چــاپ رســاند. در ق ــد اســت، ب ــم جدی عل
ــرد.  ــدا ک ــی رشــد پی ــی خیل ــم نیوتن ــم عل هجده
ــور و  در قــرن نوزدهــم الکتریســیته، مغناطیــس، ن
ــرن  ــای ق ــه شــد. در انته ــم اضاف ــه عل حــرارت ب
ــی  ــز را پیش بین ــه چی ــم هم ــد عل ــم گفتن نوزده
ــت.  ــفه نیس ــه فلس ــازی ب ــری نی ــد و دیگ می کن
جریانــات  موضوعــات،  ایــن  کنــار  در  البتــه 
ــر  ــار نظ ــود. اظه ــوع ب ــم در حــال وق دیگــری ه
الک شــروع حس گرایــی و اعتنــا بــه حــس بــود، 
ولــی خــود او خدابــاور بــود. امــا چنــد ســال بعد، 
وقتــی هیــوم در اصــول حکمــت طبیعــی تشــکیک 
کــرد و علیــت را کنــار گذاشــت و در اثبات هــای 
ــط  ــم فق ــت ه ــرد، و کان ــد ک ــدا تردی ــود خ وج
ــوان کــرد  ــه پدیده هــا و ظواهــر را عن دسترســی ب
ــمرد،  ــن ش ــا را غیرممک ــه نومن ه ــی ب و دسترس
ــاده شــد.  ــار گذاشــتن فلســفه آم ــرای کن ــه ب زمین
ــه  ــاد کــه ب دو واقعــه در قــرن نوزدهــم اتفــاق افت
ایــن مســأله کمــک کــرد. یکــی ظهــور آگوســت 
ــت  ــه گف ــود، ک ــم ب ــذار پوزیتیویس ــت، بنیانگ کن
ــه دوره  ــاال ب ــم و ح ــک را گذرانده ای ــا متافیزی م
علــم مثبــت1 رســیده ایم و دیگــر فقــط چیزهایــی 
ــتند.  ــا هس ــل اعتن ــد مح ــی دارن ــاع حس ــه ارج ک
ــان   ــانیت بنی ــن انس ــوان دی ــا عن ــم ب ــی ه او دین
ــد.  ــن نامی ــن دی ــر ای ــود را پیغمب ــت و خ گذاش
ــم  ــه عل ــم ب ــفه و ه ــه فلس ــم ب ــم، ه پوزیتیویس
خیلــی ضــرر زد. مکتــب دیگــری کــه بــه حاکــم 
ــود  ــن ب ــرد داروی ــک ک ــی کم ــدن طبیعت گرای ش
ــه کار  ــروع ب ــم ش ــرن نوزده ــه اول ق ــه در نیم ک
کــرد و در نیمــه دوم هــم کتاب هــای خــود را 
ــی  ــی و بی اعتنای ــرد. او هــم طبیعت گرای منتشــر ک

ــرد.  ــج ک ــه را رای ــه ماوراءالطبیع ب
ــم رخ  ــرن نوزده ــر ق ــه در آخ ــی ک ــاق مهم اتف
ــک فیزیکــدان طــراز  ــه ی ــود ک ــاخ ب ــور م داد ظه
ــد. او خیلــی  ــود و خیلی هــا شــاگرد او بودن اول ب
ــری  ــک س ــًا ی ــم صرف ــا در عل ــت م ــح گف صری
ــی  ــر از کمیت ــم و اگ ــت می آوری ــه دس ــدول ب ج
ــراب در  ــی از اع ــًا محل ــم لزوم ــتفاده کنی ــم اس ه
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طبیعــت نــدارد، و حتــی منکــر وجــود اتم هــا شــد. 
ــذار  ــی تأثیرگ ــم خیل ــج پوزیتیویس ــاخ در تروی م
بــود. وقتــی بــه اول قــرن بیســتم می رســیم 
ــن  ــرای دی ــن اســت کــه دیگــر ب حــرف همــه ای
ــن  ــد م ــود. دانشــجویی می گوی ــد ب شــأنی نخواه
قصــد ثبت نــام در رشــته ای در کمبریــج را داشــتم 
و تصمیــم داشــتم در آِن واحــد الهیــات هــم 
بخوانــم. مســئولین خیلــی صریــح بــه مــن گفتنــد 

اینجــا از ایــن قضایــا خبــری نیســت! در آن دوره 
ــرفت  ــال پیش ــرعت در ح ــا س ــم ب ــان عل همچن
ــد و  ــق بودن ــود، تئوری هــای علمــی خیلــی موف ب
ــه ســؤاالت را از  ــا جــواب هم ــد م ــه می گفتن هم
ــاز  ــم نی ــر از عل ــزی غی ــه چی ــم و ب ــم می گیری عل

ــم.  نداری
در  منطقــی  پوزیتیویســت های   1920 دهــه  در 
ــه  ــزی را ک ــا چی ــد. آنه ــور کردن ــن ظه ــه وی حلق
از طریــق تجربــی قابــل تحقیــق نباشــد، بــا دلیلــی 
تحــت عنــوان بی معنــا بــودن، کنــار می گذاشــتند؛ 
یعنــی معتقــد بودنــد چیــزی کــه از طریــق تجربــی 
قابــل تحقیــق نباشــد نــه  تنهــا شــأنی نــدارد، بلکــه 
ــت های  ــر پوزیتیویس ــت. تفک ــی معناس ــاًل ب اص
ــزی  ــا چی ــرد. منته ــدا ک ــی رواج پی ــی خیل منطق
ــه ای در  ــور نظری ــرد ظه ــک ک ــا کم ــه آنه ــه ب ک
فیزیــک تحــت عنــوان نظریــه کوانتــوم بــود. 
ــد  ــوم در 1925 می گفتن ــه کوانت ــذاران نظری بنیان گ
کــه مــا فقــط کمیت هــای قابل مشــاهده را در 
ــراد  ــن اف ــم. ای ــتفاده می کنی ــای خــود اس تئوری ه
ــد و  ــک کردن ــی کم ــت های منطق ــه پوزیتیویس ب
ــتقبال  ــا اس ــم از آنه ــی ه ــت های منطق پوزیتیویس
کردنــد. یعنــی فیزیــک فلســفه رایــج پوزیتیویســم 
ــات،  ــن جریان ــد. ای ــه هــم کمــک کردن ــی ب منطق

ــرد،  ــر ک ــر و کمت ــک را کمت ــن و متافیزی شــأن دی
ــد  ــتم می گفتن ــرن بیس ــه در اول ق ــوری ک ــه ط ب
آن  بــه  نتوانــد  تجربــی  علــم  کــه  ســؤالی 
ــرو،  ــی نه ــت. حت ــاًل بی معناس ــد اص ــواب ده ج
نخســت وزیر هنــد، گفــت هــر ســؤالی کــه علــم 
ــه آن پاســخی بدهــد آن ســؤال  ــد ب ــی نتوان تجرب

ــدارد.  ــی ن ــًا جواب واقع
ــج  ــان رای ــب پوزیتیویســم در آن زم ــن مکت بنابرای

شــد. یــک عــده افــراد طــراز اول، ماننــد اینشــتین، 
ــی پیروانــش همچنــان  ــد ول ــا آن مخالفــت کردن ب
آن را ادامــه دادنــد و بــه نظــرات مخالــف اعتنایــی 
نکردنــد. البتــه خــود اینشــتین هــم در ابتــدا 
ــن  ــًا ای ــود و صراحت ــاخ ب ــدار پوزیتیویســم م طرف
موضــوع را عنــوان می کــرد، ولــی بعــد از کشــف 
ــت.  ــار گذاش ــدگاه را کن ــن دی ــام، ای ــبیت ع نس
ــرد  ــرار ک ــتین اق ــد در 1950 اینش ــر می گوی پوپ
کــه تبعیــت از پوزیتیویســم بزرگتریــن اشــتباه 
عمــرش بــوده. در هرحــال پیــروان آن مکتــب در 
ــد. ــا نمی کردن ــا اعتن ــن حرف ه ــه ای ــان ب آن زم

اینکــه چــرا علــم و فلســفه از هــم جدا شــدند چند 
ــان  علــت دارد. یکــی از آنهــا بی تفاوتــی فیزیکدان
ــد  ــتنباط کردن ــن اس ــا چنی ــود. آنه ــفه ب ــه فلس ب
کــه چــون فیزیــک خیلــی موفــق اســت و تعــداد 
ــر  ــد، دیگ ــح می ده ــا را توضی ــادی از پدیده ه زی
ــق  ــل دیگــر، توفی ــه فلســفه نیســت. دلی ــازی ب نی
شــدید علــم تجربــی در مقــام پیش بینی هــای 
تجربــی بــود. در ایــن مــورد، پوپــر یکــی از اولیــن 
منتقدیــن کوانتــوم بــود و معتقــد بــود دلیــل عمــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــوم ای ــه کوانت ــردم ب ــدی م عالقمن
ــوم  ــه دارد؛ و گرچــه عم ــام تجرب ــت در مق موفقی
ــی  ــد، ول ــه می گوی ــوند چ ــه نمی ش ــردم متوج م
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ــر  ــی دیگ ــد. یک ــی را می بینن ــت تجرب آن موفقی
ــرق شــدن  ــه فلســفه، غ ــدم توجــه ب ــل ع از دالی
ــط در  ــه فق ــود. هم ــی ب ــان در تخصص گرای عالم
ــناختی  ــی و زیست ش ــی و فیزیک ــات ریاض جزیی
قضایــا غــرق شــده بودنــد، جمع بنــدی نداشــتند و 
بــه معنــی کارهایــی کــه می کردنــد توجه نداشــتند. 
ــتم،  ــرن بیس ــه اول ق ــان درج ــورن، از فیزیکدان ب
نظریــات  در  »مــن  می گویــد:   1920 دهــه  در 
فیلســوفان در پاســخ ســؤاالتی ماننــد از کجــا 
آمــده ام، آمدنــم بهــر چــه بــود، بــه کجــا مــی روم 
ــی وقتــی ســراغ  ــم، ول و ...  اختــالف نظــر می بین
ــه  ــک نظری ــه ی ــه ب ــم هم ــم می بین ــک می آی فیزی
ارجــاع دارنــد. بنابرایــن ســؤاالت فلســفی را کنــار 
گذاشــتم و ســراغ فیزیــک آمــدم«. ســپس در 1960 
ــم  ــه می خواه ــاال ک ــد »ح ــش می نویس در خاطرات
ــم از  ــم نمی توان ــم می بین ــدی کن ــرم را جمع بن عم
آن ســؤاالت فلســفی فــرار کنــم«. کســی کــه گفتــه 
بــود مــا بــه ســؤاالت متافیزیکــی کاری نداریــم بــه 
ــته  ــم کار داش ــه مجبوری ــد ک ــه می رس ــن نتیج ای
باشــیم! یعنــی آن نظریــه تــا ایــن حــد در آن زمــان 

حاکــم بــود. 
کــه  اســت  ایــن  مــن  بــرای  جالــب  نکتــه 
فیزیکدانــی مثــل هایزنبــرگ کــه از ارکان علــم در 
قــرن بیســتم بــود، کســی کــه یــک پوزیتیویســت 
ــود مــا فقــط بایــد  ــود کــه معتقــد ب تمــام عیــار ب
بــه کمیت هــای قابــل مشــاهده توجــه کنیــم، 
بعدهــا تغییــر عقیــده داد، شــدیداً غــرق در فلســفه 
شــد و بــه یــک افالطونــی تمــام عیــار بــدل شــد. 
شــاگرد او، فــون َوکِســِکر، کــه از مهم تریــن 
ــد  ــس فنالن ــود، در کنفران ــی ب ــان آلمان فیزیکدان
ــار  ــی تمــام عی می گفــت هایزنبــرگ یــک افالطون
شــده بــود کــه مــاده را تجلــی چیزهــای غیرمــادی 
می دانســت و  اصــل را غیرمــاده می دانســت. 
او  دارد.  زیبایــی  خیلــی  حــرف  هایزنبــرگ 
ــص  ــال تخص ــه دنب ــم ب ــن نمی گوی ــد »م می گوی
نرویــد؛ بلکــه جهــان را فقــط بــا عینــک تخصــص 
خودتــان نبینیــد. بایــد یــک نــگاه کل نگــر داشــته 
ــی  ــه کس ــت ک ــینا نیس ــان ابن س ــید«. االن زم باش
ــا هــم  ــد پزشــکی و فلســفه و موســیقی را ب بتوان
ــد. پــس یکــی از چیزهایــی کــه فلســفه را از  بدان
ــفه  ــه فلس ــان ب ــی عالم ــرد بی توجه ــم دور ک عل

ــت. ــر اس ــال تغیی ــه االن در ح ــه البت ــود، ک ب
یکــی دیگــر از علــل جدایــی فلســفه و علــم 

ــاد  ــر روی ابع ــم دیگ ــفه ه ــه فالس ــود ک ــن ب ای
ــی  ــت گاه ــه کان ــد. البت ــم کار نکردن ــفی عل فلس
فلســفی علــم می شــود  بعضــی مســائل  وارد 
ــه مســائل  ولــی فالســفه بعــد از او دیگــر کاری ب
ــه  ــد راســل در ده ــتند. برتران ــم نداش فلســفی عل
ــول  ــی از ق ــد. فیزیکدان ــی می زن ــرف زیبای 50 ح
بــه  کاری  کــه  فلســفه هایی  می گویــد  راســل 
ــن  ــد. بنابرای ــوم نداشــته باشــند عقیم ان مســائل عل
ــم  ــفی عل ــائل فلس ــه مس ــم کاری ب ــوفان ه فیلس
نداشــتند.  البتــه همانؤطــور کــه در ادامــه خواهــم 
گفــت، ایــن قضیــه در غــرب تغییــر کــرده اســت 
ولــی در ایــران، نــه دانشــکده های فلســفه کاری بــه 
مســائل فلســفی علــوم دارنــد و نــه دانشــکده های 
علــوم کاری بــه ابعــاد فلســفی مسائل شــان دارنــد، 
ــا اینکــه مملــو از مســائل فلســفی هســتند. اگــر  ب
صــاف و صریــح و ســاده یــک ســؤال از آنهــا در 
کالس فیزیــک پرســیده شــود می گوینــد ایــن 
ســؤال فلســفی اســت، نپــرس! شــما کــه قبلــه گاه 
ــه در  ــد ک ــه کنی ــل توج ــت، الاق ــرب اس ــان غ ت

ــرده اســت.  ــدا ک ــه تحــول پی ــن قضی غــرب ای
ــری  ــک نظ ــه فیزی ــن در دو مجل ــی م ــک زمان ی
و   Physics  of  Foundations نام هــای  بــه 
Physicsworld آبونمــان شــده بــودم. مجلــه 
ــک  ــتیتوی فیزی ــه انس ــق ب Physicsworld متعل
ــح  ــس اســت و تحــوالت فیزیکــی را توضی انگلی
ــم  ــک ه ــائل فلســفی فیزی ــه مس ــی ب ــد ول می ده
اعتــراض  از دوســتان  می پــردازد. یــک عــده 
ــع  ــالت قط ــان آن مج ــه آبونم ــد و در نتیج کردن
ــا  ــط م ــا در محی ــم نگاه ه ــم بگوی ــد. می خواه ش
تــا ایــن حــد کوته بینانــه شــده اســت و اگــر مــا از 
غــرب تقلیــد می کنیــم چــرا در چیزهــای خــوب 
ــی از  ــم و دوربین ــرا در نظ ــم؟ چ ــد نمی کنی تقلی

ــم؟ ــد نمی کنی ــا تقلی آنه
اینهــا عواملــی بــود کــه باعــث شــد فلســفه کنــار 
گذاشــته شــود و فلســفه های تجربه گــرا نفــوذ 
و  پوزیتیویســت ها و حس گرایــان  کنــد.  پیــدا 
تجربه گرایــان2 )منظــور مــن از Empiricist ایــن 
نیســت کــه فقــط تجربــه مهــم اســت. همــه، حتــی 
آنهایــی کــه مخالــف پوزیتیویســم هســتند، بــرای 
ــد  ــا می گفتن ــا اینه ــد. ام ــت قائل ان ــه اهمی تجرب
فقــط مبتنــی بــر تجربــه( چنــد ادعــا داشــتند کــه 
ــم داشــت.  ــا خواه ــب آنه ــر مطال ــروری ب ــن م م
ــه  ــط ب ــه فق ــود ک ــن ب ــا ای ــن ادعاه ــی از ای یک
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می کنیــم.  اکتفــا  مشــاهده پذیر  کمیت هــای 
ــه شــما ســراغ احــکام  ــن واضــح اســت ک بنابرای
ــد.  ــک نداری ــا متافیزی ــد و کاری ب ــام نمی روی ع
در میــان فیزیکدانــان، یکــی از اولیــن کســانی 
کــه ایــن حــرف را زد خــود هایزنبــرگ بــود 
ــه  ــه در نظری ــه ای ک ــن مقال ــه در 1925، در اولی ک
کوانتــوم تألیــف کــرد، نوشــت کــه مــا مبنــا را بــر 
چهــار  می گذاریــم.  مشــاهده پذیر  کمیت هــای 
ســال بعــد، او را بــه آمریــکا دعــوت کردنــد تــا در 
دانشــگاه شــیکاگو ســخنرانی کند. در آن ســخنرانی 
 Quantum of Principles ــوان ــه تحــت عن ک
ــر  ــت اگ ــرگ گف ــد، هایزنب ــاپ ش Theory چ
ــاز اســت و مســائل را حــل  کمیتــی کــه مــورد نی
ــه کار  ــل مشــاهده هــم نباشــد آن را ب ــد قاب می کن

می گیریــم. 
چنــد دهه بعــد دیــراک در مجلســی کــه هایزنبرگ 
هــم حضــور داشــت ســخنرانی کــرد و گفــت اگــر 
هایزنبــرگ بــه حــرف خــودش چســبیده بــود کــه 
ــد،  ــای مشــاهده پذیر اســتفاده کن ــط از کمیت ه فق
ــود  ــی خ ــی حت ــت. یعن ــش نمی رف ــوری او پی تئ
او هــم بــه حرفــش پایبنــد نبــود. اینشــتین حــرف 
ــد  ــد. می گوی ــفورد می زن ــی در آکس ــیار زیبای بس
ببینیــد  می گوینــد،  چــه  فیزیکدانــان  نبینیــد 
ــا  ــی وقت ه ــون گاه ــد؛ چ ــل می کنن ــه عم چگون
عمل شــان ضــد چیــزی اســت کــه می گوینــد. در 
ــل  ــفه ایم -مث ــف فلس ــا مخال ــد م ــر می گوین ظاه
ــن دشــمن فلســفه ام-  ــد م ــه می گوی ــگ ک هاوکین

ــد.  ــه کار می برن ــًا احــکام فلســفی ب ــی دقیق ول
کمیت هــای  بــه  اکتفــا  شــد  معلــوم  پــس 
مشــاهده پذیر، کــه پوزیتیویســت ها می گفتنــد، 
ــم  ــن می گوی ــه م ــی ک ــت. چیزهای ــت نیس درس
مقدمــه ای اســت بــرای اینکــه بگویــم چــرا 
پوزیتیویســم کنــار گذاشــته شــد و چــرا بــه ســراغ 
فلســفه و متافیزیــک آمدنــد. بعضــی از فیزیکدانــان 
صریحــًا اقــرار کردنــد کــه در تئوری هایشــان 
بعضــی از اصــول فلســفی را بــه کار بردنــد. 
هایزنبــرگ اقــرار کــرد کــه مشــاهده پذیری ای 
کــه او بــه کار بــرده، یــک اصــل متافیزیکــی 
ــای  ــا در دنی ــه م ــت ک ــورن گف ــت. ب ــفی اس فلس
اتمــی نمی توانیــم علیــت را حاکــم ببینیــم. او 
ــرون  ــک الکت ــم ی ــم بگویی ــا نمی توانی ــت م گف
ــاًل در 30  ــم مث ــک ات ــه ی ــی ب ــگام نزدیک در هن
ــا 60  ــه ی ــود، در  45 درج ــرف می ش ــه منح درج

ــی  ــا چــه احتمال ــم ب درجــه؛ امــا می توانیــم بگویی
ــی در 45 درجــه و  ــا چــه احتمال در 30 درجــه، ب
بــا چــه احتمالــی در 60 درجــه منحــرف می شــود. 
پــس علیــت حاکــم نیســت، شــانس حاکــم اســت! 
ــت  ــه گف ــان مقال ــه در هم ــت ک ــن اس ــب ای جال
ــرای ایــن ادعــای  ــًا فیزیکــی ب اســتدالل های صرف
ــه ایــن  ــی هیچ کــس ب ــده نیســتند. ول مــن قانع کنن
ــد،  ــدان ملح ــرد. آن فیزیک ــه نک ــرف او توج ح
ــوم  ــون در کوانت ــد چ ــمیت، می گوی ــن اس کوئنتی
می گوینــد کــه علیــت حاکــم نیســت پــس جهــان 
فایرآبنــد در همــان  نمی خواهــد!  هــم علــت 
زمــان – و چنــد ســال بعــد از او، دکتــر مطهری در 
ــد  ــه می توانی ــی ک ــا حرف ــران- گفــت شــما تنه ای
بزنیــد ایــن اســت کــه علــت را در دنیــای اتمــی 
ــت!  ــد نیس ــد بگویی ــد؛ نمی توانی ــف نکرده ای کش
ــی  ــد خیل ــت. فایرآبن ــودن اس ــر از نب ــن غی نیافت
صــاف و صریــح در اروپــا گفــت کــه نمی توانیــد 
ــزاره  ــک گ ــه ی ــناختی ب ــزاره معرفت ش ــک گ از ی
ــع  ــی در آن موق ــد. ول هستی شــناختی جهــش کنی

ــرد.  ــه نک ــا توج ــن حرف ه ــه ای ــی ب کس
کــم کــم یــک عــده یــک ســری اصــول را بــه کار 
بردنــد و معلــوم شــد کــه همــه فیزیکدان هــا –چــه 
بگوینــد و چــه نگوینــد- بــه نحــوی اصولــی را بــه 
ــون را وارد  ــار قان ــن چه ــاًل نیوت ــد. مث کار می برن
کــرد؛ قوانیــن اول، دوم و ســوم حرکــت و قانــون 
ــه  ــه ب ــا را از تجرب ــن قانون ه ــه ای ــش. او ک گران
دســت نیــاورده بــود! ابتــدا فــرض کــرد، ســپس بــا 
تجربــه تطبیــق داد. بنابرایــن اینهــا اصــول او بــود. 
یــا فــرض کــرد کــه ایــن جهــان وجــود داشــت، 
فضــا و مــکان وجــود داشــت، و خداونــد مــاده را 
ــا  ــه اینه ــود. هم ــه ب ــکان ریخت ــن فضــا و م در ای

اصــول غیــر متخــذه از علــم بــود. 
نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه مــا بــا ذهــن 
ــی  ــویم. حرف ــرو نمی ش ــت روب ــا طبیع ــی ب خال
کــه پوزیتیویســت های منطقــی می زدنــد ایــن 
بــود کــه مــا بــا ذهــن خالــی بــا طبیعــت روبــرو 
می شــویم. مثــاًل بنــده، یــک نقــاش و یــک 
ســازنده بلندگــو بــه ایــن بلندگــو نــگاه می کنیــم. 
ــه  ــد، دیگــری ب ــگ آن توجــه می کن ــه رن یکــی ب
ابعــاد آن، دیگــری بــه نــکات دیگــر. در صورتــی 
ــد  ــم می آی ــه چش ــس ب ــه از ح ــزی ک ــه آن چی ک
پیش پرداخت هــا  پیش فرض هــا،  اســت.  یکــی 
و نــکات مــورد توجــه اســت کــه شــما را جــذب 
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پیش فــرض  یــک ســری  مــا  همــه  می کنــد. 
داریــم و بــه کار می بریــم. 

ــان  ــن کیهان شناس ــی از مهم تری ــس، یک ــرج الی ج
معاصــر می گویــد: »شــما نمی توانیــد کاری در 
فیزیــک یــا کیهان شناســی کنیــد بــدون آنکــه 
ــد. شــما  ــروض بگیری ــای فلســفی را مف ــک مبن ی
ــا  ــاره آن مبن ــه درب ــد ک ــاب کنی ــد انتخ می توانی
فکــر نکنیــد. مــع الوصــف آن مبنــا بــه عنــوان یک 
ــد  ــه شــما می کنی ــای بررسی نشــده در کاری ک مبن
وجــود دارد«. ایــن حقیقــت کــه شــما مایــل 
نیســتید مبانــی فلســفی کاری را کــه می کنیــد 
مــورد بررســی قــرار دهیــد بــه ایــن معنــی نیســت 
ــه  ــد؛ بلکــه صــرف ب ــی وجــود ندارن ــه آن مبان ک
ــرار  ــما ق ــی ش ــورد بررس ــه م ــت ک ــن معناس ای
ــی  ــا و اختالفات ــام بحث ه ــای تم ــد. مبن نگرفته ان
کــه اینهــا داشــتند فلســفی بــود.  هایزنبــرگ 
ــتین )او  ــر اینش ــر عم ــال های آخ ــد در س می گوی
در بهــار 1955 فــوت کــرد( بــه دیــدن او رفتــم. به 
ایــن علــت کــه مبانــی فلســفی متفاوتــی داشــتیم، 
ــیدیم.  ــق نمی رس ــه تواف ــم ب ــث کردی ــه بح هرچ
ــه آن توجــه  ــه متاســفانه ب ــه ای اســت ک ــن نکت ای
ــه  ــردد ب ــا برمی گ ــن دعواه ــام ای ــود. تم نمی ش
ــت  ــن عل ــه همی ــفی. ب ــی فلس ــالف در مبان اخت
ــی از  ــه یک ــس، ک ــاول دیوی ــای پ ــه آق ــت ک اس
ــی از  ــت و خیل ــه ماس ــروف زمان ــان مع فیزیکدان
کتاب هــای او هــم ترجمــه شــده، می گویــد: 
»هــر چقــدر هــم توضیحــات علمــی موفــق باشــند 
ــدا در  ــواره بعضــی مفروضــات را در ابت ــا هم آنه
بــر دارنــد. مثــال توضیــح یــک پدیــده بــر حســب 
فیزیــک، اعتبــار قوانیــن فیزیــک را مفــروض 
ــود  ــه خ ــرد ک ــؤال ک ــوان س ــا می ت ــرد. ام می گی
ــن  ــر ای ــی غی ــد؟ حت ــن از کجــا می آین ــن قوانی ای
ــوان منطــق را -کــه همــه اســتدالالت  ــدأ، می ت مب
ــرار  ــورد ســؤال ق ــر آن هســتند- م ــی ب ــم مبتن عل
ــه  ــم ک ــا مجبوری ــه م ــر، هم ــا زودت ــر ی داد. دیرت
چیــزی را مفــروض بگیریــم؛ خــدا باشــد یــا 
منطــق یــا بعضــی قوانیــن یــا مبانــی دیگــر بــرای 
وجــود. بنابرایــن ســؤاالت بنیادیــن همــواره ورای 
ــوالً  ــه معم ــور ک ــی –آن ط ــم تجرب ــتره عل گس
تعریــف می شــود- قــرار می گیــرد.« بنابرایــن 
ــم و  ــه بخواهی ــه چ ــد ک ــفاف می گوی ــی ش خیل
ــوند.  ــفی وارد کار می ش ــی فلس ــم مبان ــه نخواهی چ

حــال مــن چنــد مثــال کــه مربــوط بــه ســرنخ های 
ــا  ــم ت ــان مطــرح می کن ــم موجــود اســت برایت عل
ببینیــد ایــن مفروضــات فلســفی چگونــه وارد کار 
می شــود. یکــی از نظریه هــای خیلــی داغ کــه 
ــن  ــی در ای ــر کس ــود و اگ ــد ب ــی ُم ــک زمان ی
رشــته نبــود در بعضــی دانشــگاه های درجــه یــک 
آمریــکا اســتخدام نمی شــد، نظریــه ریســمان3 
ــد شــد کــه حتــی  ــه آن قــدر ُم اســت. ایــن نظری
آن را بــه ســطح دبیرســتان هــم کشــاندند. یکــی از 
فیزیکدانــان مشــهور در ایــن زمینــه کتابــی نوشــت 
کــه آن قــدر تئــوری نیســت کــه حتــی نمی توانیــم 
ــه10500 جــواب  ــن معادل ــط اســت! ای ــم غل بگویی
دارد؛ کــه عــدد بســیار بزرگــی اســت. ایــن 
جواب هــا مربــوط بــه کــدام جهان انــد؟ آیــا 
ــه یــک جهــان هســتند؟ آن وقــت ایــن  ــوط ب مرب
ــه  ــن هم ــرا در بی ــه چ ــود ک ــرح می ش ــؤال مط س
ــده  ــاب ش ــا انتخ ــان م ــن جه ــا، ای ــن جواب ه ای
ــا  ــان م ــرا جه ــد چ ــد بگوین ــر بخواهن ــت. اگ اس
انتخــاب شــده بایــد بگوینــد خدایــی هســت کــه 
ــا  ــر مخصــوص ی ــالن پارامت ــل ف ــه دلی آن خــدا ب
فــالن نیــرو، ایــن جهــان را انتخــاب کــرده اســت. 
ــد  ــرار کنن ــی ف ــن جواب ــه از چنی ــرای اینک ــا ب ام
گفتنــد10500 جهــان وجــود دارد کــه هیــچ  ربطــی 
ــم نیســتند.  ــل مشــاهده ه ــد و قاب ــم ندارن ــه ه ب

ــز  ــاوری پرهی ــد از خداب ــل ان ــه مای ــا ک  بعضی ه
کننــد گفتنــد مــا بایــد اصــول رایــج در فیزیــک را 
عــوض کنیــم. آقــای واینبــرگ، فیزیکــدان برنــده 
ــام و از اســاتید  ــه از ملحــدان به ن ــل ک ــزه نوب جای
 MIT مــا در برکلــی بــود و بعدهــا در هــاروارد و
تدریــس می کــرد، صریحــًا می گویــد مــا در علــم 
اصــل رایجــی داریــم و آن ایــن اســت کــه چیــزی 
را در علــم می پذیریــم کــه قابــل مشــاهده باشــد. 
ــه  ــک نظری ــر ی ــم. اگ ــار بگذاری ــن اصــل را کن ای
ــی از لحــاظ ریاضــی زیباســت آن  ــدازه کاف ــه ان ب
نظریــه را بگیریــم. فــرض خدابــاوری یــک فــرض 
متافیزیکــی اســت، ایــن فــرض هــم یــک فــرض 

متافیزیکــی اســت. 
ــار متافیزیکــی کدام یــک  ســؤال ایــن اســت کــه ب
ــؤال  ــن س ــس ای ــاول دیوی ــت؟ پ ــنگین تر اس س
را می پرســد کــه بــار متافیزیکــی10500 جهــان 
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ــک خــدای واحــد  ــه ی ــا اینک ــنگین تر اســت ی س
قــادر مطلــق وجــود دارد کــه همه چیــز را طراحــی 
کــرده اســت؟ بــه عــالوه چــه چیــزی می توانســت 
پیــش بیایــد تــا باعــث شــود طرفــدار ایــن نظریــه، 
آن را کنــار بگــذارد؟ هیچ چیــزی نمی توانســت 
ــم  ــه می گوی ــی ک ــن مقدمات ــد.  ای ــع کن او را قان
بــه ایــن دلیــل اســت کــه می خواهــم بگویــم بعــد 
ــراغ  ــه س ــه صریحــا ب ــاد ک ــی افت از آن چــه اتفاق

ــد.  ــد نظــر در شــأن فلســفه رفتن تجدی
ــأله  ــود، مس ــده ب ــک نیام ــه کوپرنی ــی ک ــا وقت ت
زمین محــوری مطــرح بــود و زمیــن محــور عالــم 
نظریــه  کوپرنیــک  وقتــی  می شــد.  محســوب 
را مطــرح کــرد و گفــت  خورشــید مرکــزی 
ــن  ــه شمســی اســت، زمی ــز منظوم خورشــید مرک
ــا  ــن )ی ــود در زمی ــراد موج ــاد و اف ــأن افت از ش
انســان ها( هــم از مرکزیــت افتادنــد. یــک کشــف 
خیلــی مهمــی در قــرن بیشــتم اتفــاق افتــاد. 
تقریبــًا از نیمــه اول قــرن بیســتم شــروع شــد، در 
نیمــه دوم قــرن بیســتم رشــد کــرد، و در 1973 در 
کنفرانســی در لهســتان، یــک فیزیکــدان ایــن قضیه 
ــی  ــث خیل ــم بح ــد از آن ه ــرد و بع ــرح ک را مط
ــرو  ــار نی ــا چه ــود؟ م ــه ب ــرف او چ ــد. ح داغ ش
در طبیعــت داریــم: نیــروی الکترومغناطیســی، 
نیــروی ثقــل یــا گرانــش،  نیــروی هســته ای 
ــه  ــاًل ب ــف. اص ــته ای ضعی ــروی هس ــوی و نی ق
سرشــت ایــن نیروهــا هــم کاری نداشــته باشــید. 
ــل  ــروی ثق ــر نی ــوی 1040 براب ــروی هســته ای ق نی
معمولــی اســت. فیزیکدانــان اســتدالل کردنــد 
کــه اگــر نســبت ایــن نیروهــا ایــن طــور کــه االن 
هســت نبــود -مثــاًل االن نســبت نیــروی قــوی بــه 
الکترومغناطیســی 100 اســت. اگــر بــه جــای 100 
برابــر، 10 برابــر یــا 1000 برابــر  بــود- تحــوالت 
ــه  ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب ــت منج ــم نمی توانس عال
زمینــی ایجــاد شــود کــه انســان هایی در آن رشــد 
کننــد. بُعــد مادی انســان به کربــن، فســفر و ... نیاز 
ــن عناصــر در  ــد ای ــک موجــود می گوی دارد. فیزی
ســتارگان بســیار داغ تولیــد شــدند، بعــد در فضــا 
پخــش شــدند تــا بــه زمیــن رســیدند. از آن هســته 
ــتارگان و  ــم س ــم ک ــد ک ــر ش ــه منفج ــه ای ک اولی
ــل  ــا داخ ــد اتم ه ــدند، بع ــت ش ــان ها درس کهکش
ــان  ــن فیزیکدان ــدند. بنابرای ــت ش ــتارگان درس س
ثابــت می کننــد اگــر نســبت ایــن نیروهــا اندکــی 
ــه  ــدروژن ب ــای هی ــام اتم ه ــا تم ــود، ی ــاوت ب متف

ــال  ــا اص ــود، ی ــده ب ــل ش ــنگین تبدی ــای س اتم ه
ــود.  ــم نب ــن ه ــد، زمی ــن درســت نمی ش ــم کرب ات
پــس تنظیــم خیلــی ظریفــی اســت کــه آن را 

ــتند.  ــام گذاش tuning-fine  ن
ــرح  ــی را مط ــس اصل ــدان در آن کنفران آن فیزیک
کــرد: انســان محوری4 ؛ مثــل اینکــه وضعیــت 
جهــان طــوری تعبیــه شــده کــه موجــودات 
هوشــیار رشــد و ظهــور کننــد. دعواهــای مختلــف 
ــک  ــه، فیزی ــن نظری ــم ای ــد مه ــک بُع ــاد. ی راه افت
ــود و باعــث شــد تحــوالت زیبایــی در فیزیــک  ب
اتفــاق بیفتــد و فیزیــک بــه ســمت وحــدت نیروها 
و غیــره بــرود. امــا یــک بُعــد دیگــر ایــن نظریــه 
ایــن بــود کــه ایــن ســؤال مطــرح شــد اگــر جهــان 
ــم  ــن تنظی ــم شــده، ای ــف تنظی ــن حــد ظری ــا ای ت

ــاده؟  ــاق افت ــف چطــور اتف ظری
ــن کار  ــد ای ــاور گفتن ــان خداب ــی از فیزیکدان خیل
یــک طــراح الهــی اســت. آنهایــی کــه می خواســتند 
از ایــن قضیــه فــرار کننــد گفتنــد بیلیون هــا جهــان 
وجــود دارد، در هــر کــدام از ایــن جهان هــا 
نیروهــا یــک نســبتی دارنــد، یکــی از آن بی نهایــت 
ــم.  ــه می بینی ــی اســت ک ــن جهان ــم ای ــا ه جهان ه
ــراح را  ــد: آن ط ــفی ش ــث فلس ــر بح ــا دیگ اینج
بپذیرنــد یــا بی نهایــت جهانــی کــه هیــچ ارتباطــی 
ــت  ــرض بی نهای ــا اصــال ف ــد. و آی ــم ندارن ــه ه ب
جهــان، خــدا را کنــار می گــذارد؟ گفتنــد کــه اوالً 
ــد فیــاض علــی  خــدا را کنــار نمی گــذارد. خداون
االطــالق اســت و فیــض او همیشــه ادامــه داشــته. 
جالــب اســت کــه حتــی یــک  فیلســوف معاصــر 
ــا  ــفه م ــه فالس ــتداللی ک ــه اس ــًا ب ــی دقیق آمریکای
ــی داشــتند و  ــدم زمان ــی و ق ــاره حــدوث ذات درب
مبنا یشــان ادامــه فیــض الهــی بــود تاکیــد می کنــد 
و بــر عــدم انقطــاع فیــض اســتدالل می کنــد. ایــن 
موضــوع را در روایــات امــام باقــر در توحیــد 
ــان،  ــن جه ــل از ای ــه قب ــم ک ــم می بینی صــدوق ه

هــزاران جهــان وجــود داشــت.
هنــوز بــر ســر یــک موضــوع دعواســت. می بینیــد 
ــده  ــن ای ــخت از ای ــفت و س ــگ س ــه هاوکین ک
ــت  ــم بی نهای ــی توانی ــا م ــه م ــد ک ــاع می کن دف
جهــان داشــته باشــیم. یــک جــواب بامــزه دیگــر 
ایــن اســت کــه گفتنــد شــما بی نهایــت عــدد فــرد 
داریــد )1، 3، 5، 7، 9 و ...( کــه حتــی یــک عــدد 
زوج هــم بیــن آنهــا نیســت، پــس لزومــی نــدارد 
ــا در  ــاص م ــان خ ــن جه ــی ای ــر بی نهایت ــه ه ک
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ــن  ــم همــه ای ــم بگوی ــر داشــته باشــد. می خواه ب
ــه ای  ــا مقدم بحث هــا، بحــث فلســفی اســت. اینه
ــای  ــه بحث ه ــد ک ــور ش ــم چط ــا بگوی ــت ت اس

ــه شــد. فلســفی جــدی گرفت

استیون هاوکینگ

جهانــی  چنــد  »ایــده  می گویــد:  هاوکینــگ 
را  فیزیکــی  وارون  تنظیــم  ضریــب  می توانــد 
بــدون توســل بــه خالقــی خیّــر کــه جهــان 
را بــرای اســتفاده مــا آفریــد توضیــح دهــد«. 
ــه  ــا نظری ــه ب ــه هم ــت ک ــور نیس ــن ط ــا ای ام
ــس  ــاول دیوی ــند. پ ــی خوشــحال باش ــد جهان چن
ــان دیده نشــدنی  ــت جه ــه بی نهای ــد: »اینک می گوی
ــی را  ــًا جهان ــا صرف ــم ت ــرض کنی ــی را ف و ندیدن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــم ب ــح دهی ــم توضی ــه می بینی ک
کــه حمــل یــک بــار اضافــی بــه حــد افراطــی آن 
ــدای  ــک خ ــود ی ــه وج ــت ک ــاده تر اس ــد. س باش
یــک  ایشــان  کنیــم.«  فــرض  را  دیده نشــده 
خدابــاور عرفــی نیســت ولــی در اینجــا اســتدالل 
ــی  ــرض چندجهان ــی، ف ــی آورد. »از لحــاظ علم م
نارضایت بخــش اســت چــون هرگــز قابــل ابطــال 
ــدار  ــک طرف ــد ی ــفیاتی می توان ــه کش ــت. چ نیس
ــده اش  ــه ای ــر آن دارد ک ــی را ب ــه چندجهان نظری
ــم  ــا را می گوی ــن اینه ــه م ــد؟« اینک ــر ده را تغیی
ــن  ــروز بی ــوای ام ــه دع ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
خدابــاوران و خدانابــاوران، فلســفی اســت؛ علمــی 

ــت.  نیس
یکــی دیگــر از مســائل مــورد دعــوا، مســأله حیات 
موجــودات  می گوینــد  خدانابــاروران  اســت. 

ــه حــدی رســیدند  طبیعــی در طــول تکون شــان ب
کــه حیــات بــروز کــرد و ایــن بــه وســیله فیزیــک 
ــیس  ــت. فرانس ــح اس ــل توضی ــم قاب ــیمی ه و ش
کریــک، کاشــف مولکــول DNA و برنــده جایــزه 

نوبــل اســت و بنابرایــن شــأن مهمــی دارد. او 
ــه در  ــز ک ــه حیرت انگی ــام فرضی ــه ن ــی دارد ب کتاب
آن می خواهــد ایــن فرضیــه را مســخره کنــد. 
کریــک می گویــد: »فرضیــه حیرت انگیــز ایــن 
ــای  ــما و غم ه ــادی های ش ــما، ش ــه ش ــت ک اس
شــما، خاطــرات شــما و بلنــد پروازی هــای شــما، 
احســاس هویــت و اختیــار شــما در واقــع چیــزی 
بیشــتر از رفتــار مجموعــه ای بــزرگ از ســلول های 
عصبــی و مولکول هــای آنهــا نیســت.«  امــا ســؤالی 
ــا در کار  ــه آی ــت ک ــن اس ــد ای ــش می آی ــه پی ک
ــی اســت کــه  ــن معن ــه ای ــن تحــوالت ب ــودن ای ب

ــری در کار نیســت؟  ــز دیگ چی
یکــی از دانشــمندان اعصــاب5 مثــال خیلــی زیبایی 
ــک  ــودن در ی ــه ب ــد ک ــه می زن ــن قضی ــرای ای ب
ــرض  ــد ف ــد. می گوی ــا ادا نمی کن ــی م ــزی، نف چی
کنیــد شــما در بیابــان روی زمیــن یــک رادیــو پیدا 
می کنیــد. شــما پیــچ رادیــو را می چرخانیــد و 
مــی بینیــد کــه ســالم اســت و صــدا می دهــد. آن 
را بــاز می کنیــد، چنــد قطعــه اش را در می آوریــد، 
ــه  ــاره هم ــد. دوب ــه صــدا نمی آی ــد ک ــد می بینی بع
ــد  ــان می گذاری ــای خودش ــر ج ــات را س آن قطع
ــد  ــر می کنی ــما فک ــد. ش ــدا می آی ــد ص و می بینی
صــدا مربــوط بــه همــان قطعــه اســت، ولــی صــدا 

را یــک فرســتنده فرســتاده. 
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ــرای اینکــه صــدای  ــن دســتگاه الزم اســت ب ای
آن فرســتنده را بشــنویم. ایــن را یکــی از علمــای 
بســیار بــه نــام امــروز اعصــاب می گویــد. یعنــی 
ــد.  ــا ادا کنی ــی م ــد نف ــت نمی توانی شــما هیچ وق
هیچ چیــزی  کــه  فــرض  ایــن  مقابــل  در 
از  نیســت، بعضــی  جــز تحــوالت عصبــی 
موضع گیــری  اول  درجــه  زیست شناســان 
کردنــد. یکــی از آنــان اِکلــز، زیست شــناس 
ــه  ــل در پزشــکی اســت. او ب ــزه نوب ــده جای برن
ــز و  ــوان مغ ــا عن ــته ب ــی نوش ــر کتاب ــراه پوپ هم
ذهــن6 . ذهــن همــان بُعــد شــعوری انســان اســت 
و مغــز، مربــوط بــه بُعــد عصبی اســت. ایــن دو، 
ــه  ــراه هســتند ک ــم هم ــا ه ــاب ب ــا نصــف کت ت
ــر می گــذارد و ذهــن هــم  مغــز روی ذهــن تأثی
روی مغــز. از آنجــا بــه بعــد اکلــز جدا می شــود. 
او معتقــد اســت تحــوالت زیست شــناختی، 
فیزیکــی و شــیمیایی نمی توانــد یگانگــی شــعور 
را توضیــح بدهــد. جملــه او چنیــن اســت: »چون 
ــی  ــد یگانگ ــت ها نمی توان ــخ های متریالیس پاس
ــورم  ــن مجب ــح دهــد م ــا را توضب تجربه شــده م
کــه یگانگــی روح یــا نفــس را بــه یــک خلقــت 
روحــی فــوق طبیعــی نســبت دهــم. بــرای دادن 
یــک توضیــح بــه زبــان الهیاتــی می گوییــم هــر 

ــه  ــد الهــی اســت ک ــک خلقــت جدی روحــی ی
ــن  ــه ای  بی ــد در مرحل ــال رش ــن در ح ــه جنی ب

ــود.« ــه می ش ــد افاض ــدن  و تول ــه  ش حامل
می بینیــد کــه اختــالف دو طــرف بــر ســر 
ــا  ــه آی ــت ک ــی اس ــای متافیزیک ــن فرض ه ای
ــا  ــه م ــزی ک ــود در چی ــه می ش ــان خالص جه
ــای  ــا در چیزه ــم ی ــان درک می کنی ــا حواس م ب
ــی  ــه مدع ــراد ک ــه اف ــت. هم ــم هس ــر ه دیگ
ــل  ــل باط ــه تکام ــای فرضی ــتند کل حرف ه نیس
اســت! قضیــه خیلــی جالبــی کــه در دهــه 1980 
ــا  ــه کلیس ــود ک ــن ب ــاد ای ــاق افت ــکا اتف در آمری
ــن را  ــه داروی ــی نظری ــه وقت ــت ک ــرار داش اص
ــس  ــدارس تدری ــگاه  و م ــای دانش در کالس ه
ــم  ــدس را ه ــاب مق ــر کت ــًا نظ ــد حتم می کنن
راجــع بــه خلقــت خــاص انســان مطــرح 
ــه  ــوفی ب ــید. فیلس ــه دادگاه کش ــه ب ــد. قضی کنن
نــام مایــکل روس، کــه فیلســوف بیولــوژی 
معــروف زمــان ماســت، در دادگاه بــه نفــع 
رای  هــم  دادگاه هــا  داد.  رای  بیولوژیســت ها 
ــدس  ــاب مق ــه کت ــت ک ــاری نیس ــه اجب داد ک
همزمــان بــا متــن نظریــه تکامــل تدریــس شــود. 
ولــی آقــای مایــکل روس در ســال 1993 تمــام 
ایشــان  کــرد.  حیــرت زده  را  تکامل گرایــان 
ــا  ــه ب ــم7 ک ــی پیشــرفت عل ــن آمریکای در انجم
ــی  ــن مل ــن انجم ــو، بزرگتری ــزار عض ــد ه چن
آمریکاســت، ســخنرانی کــرد و گفــت مــن هنــوز 
هــم معتقــد بــه نظریــه تکامــل هســتم ولــی پایــه 
و مبنــای تکامــل، اصــل طبیعت گرایــی8  اســت. 
ــا« و  ْنی

ُّ
ــا الد َن

ُ
 َحیات

َّ
ــَي ِإل ــرآن: » ِإْن ِه ــول ق ــه ق ب

ــل  ــا«. تکام ْنی
ُّ

ــاِة الد َحی
ْ
ــَن ال  ِم

ً
ــرا ــوَن ظاِه ُم

َ
» َْعل

ــود  ــی وج ــطح زیرین ــت! س ــن اس ــط همی فق
ــرد  ــراد ک ــن ســخنرانی را ای ــی او ای ــدارد. وقت ن
تکامل گرایــان برآشــفتند و گفتنــد شــما آبــروی 
ــن  ــت م ــد. گف ــن بردی ــا را از بی ــر م ــک عم ی
هنــوز هــم تکامل گــرا هســتم ولــی معتقــدم مــا 
ــروض  ــل، مف ــوان اص ــه عن ــی را ب طبیعت گرای
می گیریــم. چیــزی کــه می خواســتم بگویــم 
ایــن اســت کــه واقعــا ایــن اصــول نقشــی بســیار 
ــا آن  ــه ی ــن نظری ــداری از ای ــی در  طرف اساس

ــتند.  ــه داش نظری
در مقابــل اینهــا، یــک فیلســوف بنــام انگلیســی 
ــن در  ــر م ــه نظ ــه ب ــگ -ک ــر تری ــام راج ــه ن ب
ایــران در حــق او بســیار ظلم شــده، چــون افکار 
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ــکار فلســفی ماســت-  ــه اف ــک ب او بســیار نزدی
ــه  ــم تبدیل یافت ــک عل ــد ی ــرا نبای ــد: »چ می گوی
ــات معنــوی را  ــادر باشــد وجــود واقعی روزی ق
بپذیــرد. فقــط یــک تصمیــم متافیزیکــی در حــال 
حاضــر -کــه چنیــن چیزهایــی نمی تواننــد 
ــن  ــه ای ــر آن اســت ک وجــود داشــته باشــند- ب
غیرممکــن اســت. ســوال ایــن اســت کــه آیــا مــا 
عالقمنــد بــه سرشــت واقعیــت هســتیم یــا آنچه 
ــه ساخته شــده  ــک روش علمــی ک ــار ی ــه اعتب ب
ــت  ــت اهمی ــان اس ــای فعلی م ــرای توانایی ه ب
تئوری هــای  بــه  آیــا  یعنــی  می دهیــم؟« 
ــم  ــا می خواهی ــا واقع ــم ی ــان عالقمندی فعلی م

ــم؟  ــت را بفهمی واقعی
یــک مشــکل دیگــر کــه در قــرن بیســتم کشــف 
شــد، فلســفه علــم اســت. درســت اســت 
ــب  ــه مکات ــر ب ــم منج ــفه عل ــف فلس ــه کش ک
مختلــف شــد و درســت اســت کــه ایــن 
ــی  ــد، ول ــر دارن ــالف نظ ــم اخت ــا ه ــب ب مکات
ــم  ــه عل ــم و اینک ــت عل ــه محدودی ــا را ب علم
ــد  ــی بکن ــوع ادعای ــر ن ــد ه ــودش نمی توان خ
 underdetermination ــرد. موضــوع آگاه ک
 empirical  by  theories  physical  of
ــی،  ــای تجرب ــی داده ه ــد. یعن ــرح ش data  مط
نظریــات را متعیــن و قطعــی نمی کننــد. بــه 
ــان  ــک زم ــه در ی ــت ک ــم هس ــل ه ــن دلی همی
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد نظری ــم چن ــا می توانی م
همــه داده هــای فعلــی را توضیــح می دهنــد. 
ــات در اصــول متافیزیکی شــان  ــن نظری ــرق ای ف
اســت. مثــاًل همیــن االن مــا دو نظریــه کوانتــوم 
ــد  ــه معتق ــتاندارد ک ــوم اس ــه کوانت ــم: نظری داری
اســت شــانس بــر عالــم حاکــم اســت و نظریــه 
ــت در  ــد اس ــه معتق ــی ک ــی عّل ــوم  بوهم کوانت
ســطح زیریــن، علیــت حاکــم اســت. هــر 
ــح  ــود را توضی ــارب موج ــام تج ــه تم دو نظری
ــاس  ــر اس ــط ب ــا فق ــالف نظره ــد و اخت می دهن
ــن  ــه همی ــت. ب ــی اس ــای متافیزیک پیش فرض ه
ــان درجــه  ــل اســت کــه بعضــی از فیزیکدان دلی
یــک کــه قبــال طرفــدار حاکمیــت شــانس بودنــد 

ــی. ــای عّل ــه نظریه ه ــتند ب ــدا برگش بع
ــش  ــی نق ــات متافیزیک ــن مفروض ــن ای بنابرای
خیلــی مهمــی در علــم ایفــا کرده انــد. بــه همیــن 
ــناس  ــس، کیهان ش ــه جــورج الی ــل اســت ک دلی
ــد  ــردم بای ــد: »م ــا، می گوی ــان م ــراز اول زم ط

آگاه باشــند کــه گســتره ای از مدل هــا می تواننــد 
مــن  مثــاًل  دهنــد.  توضیــح  را  مشــاهدات 
ــه  ــروی را ک ــارن ک ــان متق ــک جه ــم ی می توان
زمیــن در مرکــز آن اســت بســازم. شــما صرفــا 
را رد  آن  نمی توانیــد  مبنــای مشــاهدات  بــر 
کنیــد. چیــزی کــه می خواهــم روشــن کنــم ایــن 
حقیقــت اســت کــه مــا معیارهــای فلســفی را در 
ــش  ــم. بخ ــه کار می بری ــان ب ــش مدل هایم گزین
ــن  ــا ای ــد ت ــی می کوش ــده ای از کیهان شناس عم
را پنهــان نگــه دارد.«  فیزیــک کیهان شناســان 
متوجــه نیســتند کــه چقــدر مفروضــات فلســفی 
ــه کار  ــت- را ب ــی اس ــور او متافیزیک ــه منظ –ک

می برنــد. 
ــا  ــج ت ــان رای ــه جری ــت ک ــت اس ــه درس البت
ــًا  ــود کــه صرف ــی ب ــر جریان ــن ســال های اخی ای
می خواســت تجــارب را توجیــه کنــد و بــه 
ــده  ــک ع ــی ی ــود، ول ــا نب ــم قضای ــال فه دنب
ــتین  ــان اینش ــی از آن ــد؛ یک ــه جنگیدن قهرمانان
ــم  ــا می خواهی ــر م ــه اگ ــود ک ــد ب ــود. او معتق ب
فیزیــک را تعبیــر کنیــم بایــد فالســفه هــم 
حــرف  دوران  آن  در  حــرف  ایــن  باشــند. 
عجیبــی بــود. اینشــتین گفــت بــه مــن می گوینــد 
ــت  ــا ثاب ــده ای! ام ــیل ش ــتون فس ــو در پرینس ت
کــرد کــه همیــن فســیل شــدن او چقــدر منشــأ 
تحــوالت بعــدی شــد. او دربــاره اهمیت فلســفه 
نوشــت: »مــن دربــاره اهمیــت و ارزش آمــوزش 
روش شناســی و همچنیــن تاریــخ و فلســفه علــم 
ــروز  ــن ام ــر م ــه نظ ــن ب ــم. بنابرای ــاًل موافق کام
ــص  ــان متخص ــی عالم ــردم و حت ــیاری از م بس
مثــل کســی می ماننــد کــه هــزاران درخــت 
ــی را مشــاهده  ــز جنگل ــی هرگ ــده اســت ول دی
ــد.  ــده دارن ــکار پراکن ــی اف ــت.« یعن ــرده اس نک
ــم، آن  ــفی عل ــای فلس ــخ و زمینه ه ــش تاری »دان
ـِـم  ــه عال ــات نســل را ب قســم اســتقالل از تعصب
می دهنــد کــه غالــب عالمــان از آنهــا رنــج 
ــای  ــه از بصیرت ه ــتقالل ک ــن اس ــد. ای می برن
فلســفی حاصــل می شــود بــه عقیــده مــن نشــانه 
تمایــز بیــن یــک هنرمنــد و متخصــص صــرف و 

ــت.« ــت اس ــی حقیق ــده واقع ــک جوین ی
هرمــان ویــل، یکــی از ریاضیدانانــی کــه او هــم 
ــود، می گویــد:  ســرنخ ریاضیــات قــرن بیســتم ب
ــا  ــفی ب ــتم های فلس ــه سیس ــم اینک ــی رغ »عل
هــم فــرق دارنــد مــا نمــی توانیــم آنهــا را کنــار 
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ــک  ــه ی ــان را ب ــه دانش م ــر اینک ــم، مگ بگذاری
ــد  ــم.« ببینی ــل کنی ــا تبدی ــرج بی معن ــرج و م ه
زیبــا  چقــدر  اختالفــات،  همــه  علی رغــم 

می گویــد. 

 تاثیــر جــرم خورشــید بــر محــل واقعــی ســتاره  از دیــد ناظــر 
زمین روی 

ــزده  ــن ده پان ــه در ای ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
ــال  ــش س ــج ش ــًا در پن ــر، و مخصوص ــال اخی س
ــه  ــک ک ــان فیزی ــتارگان درخش ــر، بعضــی از س اخی
ــی  ــد فراوان ــتند تأکی ــم هس ــه مه ــک نظری ــرنخ ی س
ــی، از  ــو روول ــد. کارل ــفه کردن ــه فلس ــه ب ــر توج ب
بــزرگان و یکــی از ســرنخ های نظریــه گرانــش 
کوانتومــی، هنگامــی کــه از او دعــوت کــرده بودنــد 
ــت:  ــد گف ــک بگوی ــفه در فیزی ــت فلس ــا از اهمی ت
ــه  ــاند. اینک ــری می کش ــه دیگ ــه نکت ــرا ب ــن م »ای
ــد  ــر کن ــفه فک ــاره فلس ــد درب ــم بای ــک عال ــا ی آی
ــفه را  ــه فلس ــت ک ــد اس ــی ُم ــروزه نوع ــه. ام ــا ن ی
ــم و  ــم را داری ــا عل ــد م ــد و بگوین ــده بگیرن نادی
ــن  ــل ای ــه دو دلی ــن ب ــم. م ــاز نداری ــفه نی ــه فلس ب
ــی  ــل اش تاریخ ــک دلی ــم. ی ــام می یاب ــرش را خ نگ
اســت. بــه هایزنبــرگ نظــر افکنیــد. هایزنبــرگ 
ــر  ــه مکانیــک کوانتومــی نمی رســید اگــر پ هرگــز ب
ــال  ــز نســبیت را دنب ــود. اینشــتین هرگ از فلســفه نب
ــود  ــاره همــه فالســفه نخوانــده ب نمی کــرد اگــر درب
و مغــزش پــر از فلســفه نبــود. گالیلــه هرگــز کاری 
ــر از  ــزش پ ــر مغ ــی داد اگ ــام نم ــرد انج ــه ک را ک
ــک فیلســوف  ــن خــودش را ی ــود. نیوت افالطــون نب

ــن را  ــه ای ــرد ک ــروع ک ــی آورد و ش ــاب م ــه حس ب
ــوی  ــفی ق ــای فلس ــد و ایده ه ــث کن ــا دکارت بح ب
داشــت. منظــورم ایــن اســت کــه تمامــی اقدامــات 
در گذشــته توســط افــرادی برداشــته شــد کــه کامــال 
آگاه از ســؤاالت متدولوژیــک، بنیــادی و حتــی 
متافیزیکــی بودنــد. مــن فکــر می کنــم کــه در 
ــری  ــک تنگ نظ ــن ی ــکار م ــان هم ــیاری از عالم بس
ــفه  ــه در فلس ــه را ک ــد آنچ ــه نمی خواهن ــت ک هس

ــد«. ــود بیاموزن ــه می ش ــم گفت عل
ــادی کار  ــر زی ــه مقادی ــر ب ــفی منج ــات فلس تفحص
ــن  ــه وجــود دارد ای ــه ای ک ــه نکت علمــی شــده. البت
ــه  ــی را ب ــن مفروضــات علم ــده ای ای ــه ع اســت ک
ــند.  ــته باش ــه داش ــه توج ــدون اینک ــد ب کار می برن
یــک مــورخ فیزیکــدان یــک کتــاب تاریــخ فیزیــک 
در قــرن بیســتم نوشــت و در آن اشــاره می کنــد 
کــه ایــن مفروضــات متافیزیکــی مثــل یــک جریــان 
زیرزمینــی در مغــز اینهــا کار می کنــد؛ و حتــی ممکن 
اســت خودشــان هــم بــه آن توجه نداشــته باشــند. او 
می گویــد: »فیزیکدانــان ســنتًا خــودداری می کننــد از 
ــع یــک مکتــب خــاص فلســفی  اینکــه خــود را تاب
اعــالم کننــد، حتــی اگــر آگاه بــه تعلــق داشــتِن بــه 
آن باشــند. تاثیــر یــک جــو فلســفی خــاص روی کار 
علمــی آنهــا، گرچــه غالبــا اهمیــت قاطعــی در تکون 
بعضــی مفاهیــم داشــته باشــد، معمــوالً نادیــده گرفته 
می شــود. ایــن قطعــا درســت اســت کــه مالحظــات 
فلســفی در تأثیرگــذاری بــر ذهــن فیزیکدانــان غالبــًا 
ــا  ــد ت ــل می کن ــطح عم ــر س ــان زی ــک جری ــل ی مث

ــف و واضــح.« ــای خوش تعری ــک خــط راهنم ی
ــه  ــی در ســخنان خــود از دو گــروه گل ــو روول کارل
ــی  ــن آن عالمان ــر م ــه نظ ــد: »ب ــد و می گوی می کن
ــه فلســفه علــم اهمیــت نمی دهنــد  ــد ب کــه می گوین
ــد،  ــت ندهن ــفه اهمی ــه فلس ــه ب ــت ک ــور نیس اینط
ــک  ــا ی ــد، آنه ــفه دارن ــک فلس ــود ی ــا خ ــه آنه بلک
فلســفه علــم خــاص را بــه کار می برنــد، آنهــا 
ــان  ــا مغزش ــد، آنه ــه کار می برن ــوژی ب ــک متدول ی
ــه  ــفه ای را ب ــه فلس ــه چ ــت ک ــن ایده هاس ــر از ای پ
ــا  ــا آگاه از آن نیســتند و آنه ــا آنه ــد؛ منته کار می برن
ــی و  ــی بدیه ــه گوی ــد، چنانک ــروض می گیرن را مف
آشــکارند. آنهــا درســت موضعــی خــاص را بــه کار 
ــری  ــات دیگ ــد امکان ــه بدانن ــدون اینک ــد ب می برن
ــد و  ــر کار کن ــت بهت ــن اس ــه ممک ــت ک ــم هس ه

ــر باشــد«.  ــا بهت ــرای آنه ممکــن اســت ب
خــذف متافیزیــک کمــک نمی کنــد. هایزنبــرگ 
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ــذف  ــد: »ح ــه می گوی ــنگی دارد ک ــه قش ــک جمل ی
متافیزیــک، بــه جــای فلســفه صریــح، یــک فلســفه 
ــن  ــد و بنابرای ــن می کن خــام کنترل نشــده را جایگزی
بهتــر اســت توجــه داشــته باشــند کــه چــه چیــزی را 

ــد.« ــه کار می برن ب
حــال بــا توجــه بــه اینهــا مــن می خواهــم شــواهدی 
را کــه بــرای احیــای فلســفه و علی الخصــوص 
ــن  ــا در ای ــه آنه ــه ب ــی و توج ــات متافیزیک مفروض
ــده  ــی بن ــم. وقت ــر کن ــده را ذک ــر ش ــای اخی دهه ه
ــًا  ــودم مطلق ــجو ب ــکا دانش ــه 1960 در آمری در ده
مجلــه فلســفی فیزیــک وجــود نداشــت و مطلقــًا در 
ــه  ــی ب ــد. حت ــر نمی ش ــفه ذک ــه فلس ــا کلم کالس ه
ــد از آن، در کنفرانســی در  خاطــر دارم چندســال بع
ــع  ــک فیلســوف موق ــی ی ــدن وقت ــج لن ــال کال امپری
ــک  ــدا را آورد، ی ــه خ ــی کلم ــث از کیهان شناس بح
اســتاد اســتنفورد گفــت اینجــا جلســه فیزیــک اســت 
و جــای اســم خــدا نیســت. شــرایط بــه ایــن شــکل 

بــود، امــا بــه کلــی تغییــر کــرد. 
ــک  ــالت در فیزی ــادی مج ــداد زی ــم تع ــروزه، ه ام
راه افتــاده کــه بخشــی از مقاالت شــان مربــوط 
ــالت  ــم مج ــت، ه ــک اس ــفی فیزی ــی فلس ــه مبان ب
بحث هــای  کــه  افتاده انــد  راه  بــه  فلســفی ای 
ــل  ــگاه هایی مث ــم در دانش ــد، و ه ــی می کنن فیزیک
ــد.  ــم کار می کنن ــفه عل ــائل فلس ــج روی مس کمبری
بنابرایــن قضایــا خیلــی فــرق کــرده. ایــن یــک بُعــد 
ــه  ــه اســت. کنفرانس هــای بی شــماری راجــع ب قضی
شــروع جهــان، خــدا و غیــره تشــکیل شــده اســت. 
کافــی اســت بــه ســایت آکســفورد و کمبریــج نــگاه 
کنیــد. چقــدر گروه هــا هســتند کــه راجــع بــه ایــن 

ــد.  ــترک کار می کنن ــور مش ــه ط ــا ب قضای
ــا  ــط م ــرای محی ــد ب ــرت باش ــد عب ــه بای ــزی ک چی
ایــن اســت کــه گروه هایــی تشــکیل شــده متشــکل 
ــوم  ــتاد عل ــوف، اس ــدان، فیلس ــدان، ریاضی از فیزیک
ــر، کشــیش  ــوم کامپیوت شــناختی، زیست شــناس، عل
ــال  ــن در س ــد. م ــترک می کنن ــه کار مش ــره ک و غی
ــه  ــردم ک ــی شــرکت ک 1998 در کنفرانســی در برتل
ــد. در  ــا کردن ــر آن را تماش ــون نف ــد 90 میلی گفتن
ــود،  ــناس ب ــود، کیهان ش ــدان ب ــس فیزیک آن کنفران
زیست شــناس بــود، علــوم شــناختی بــود، فیلســوف 
ــاه  ــش م ــه ش ــه فاصل ــود و ... . ب ــیش ب ــود، کش ب
قبــل از آن، چنــد کارگاه در حوزه هــای فیزیــک، 
کیهان شناســی، علــوم شــناختی، زیست شناســی و 
غیــره تشــکیل داده بودنــد. همــه ایــن افــراد بودنــد. 

افــکار آن کســی کــه علــوم کامیپوتــر خوانــده بــود 
بــرای فیزیکــدان مهــم بــود و بالعکــس. فیلســوف در 
ــر  ــه مهم ت ــد. از هم ــا وارد می ش ــه اینه ــث هم بح
اینکــه در آمریــکا و انگلیــس بعضی هــا شــروع 
ــد. آقــای کوشــینگ  ــد دکتــرای مشــترک بگیرن کردن
دکتــرای فیزیــک داشــت، دکتــرای فلســفه هــم 
گرفــت. وقتــی شــما کتــاب فیزیــک او را می خوانیــد 
ــی در  ــا حت ــد. ی ــذت می بری ــرت او ل ــا از بصی واقع
آکســفورد دوره لیســانس فیزیــک فلســفه را راه 
انداختنــد کــه در دو ســال اول نصــف درس هــا 
فیزیــک اســت و نصــف درس هــا فلســفه، و دو 
ســال بعــد هــم مشــترک اســت. کســی کــه از ایــن 
دوره  بــرای  می توانســت  فارغ التحصیــل  رشــته 
ــد. در  ــفه بخوان ــا فلس ــک ی ــانس، فیزی ــوق لیس ف
دانشــکده فیزیــک، یــک فیلســوف و یــک فیزیکــدان 
ــد. بعدهــا آن  ــه نســبیت خــاص درس دادن راجــع ب
ــادگاری  ــوان ی ــه عن ــاب خــودش را ب فیزیکــدان کت
بــرای مــن فرســتاد و مــن یــک تــرم آن را تدریــس 
ــی  ــای معمول ــا کتاب ه ــاب ب ــدر آن کت ــردم. چق ک

ــرق دارد! ف
ــد بخــش  فیزیــک و فلســفه کــه تأســیس شــده  چن
ــه  ــدن دوره س ــگاه لن ــمارم. دانش ــان می ش را برایت
ســاله لیســانس فیزیــک و فلســفه را تاســیس کــرد. 
ــی  ــاله کارشناس ــار س ــفورد دوره چه ــگاه  آکس دانش
فیزیــک و فلســفه دارد، دانشــگاه یــورک کانــادا دوره 
چهــار ســاله کارشناســی فیزیــک و فلســفه داردکــه 
ــک و 40 واحــد فلســفه  متشــکل از 80 واحــد فیزی
اســت، دانشــگاه ناتینگهــام انگلیــس یــک دوره 
کارشناســی در فلســفه و فیزیــک دارد، دانشــگاه 
منچســتر انگلیــس یــک دوره کارشناســی ارشــد 
در فلســفه و فیزیــک دارد، دانشــگاه کلمبیــا بــا 
همــکاری دانشــکده های فیزیــک و فلســفه، دوره 
فــوق لیســانس مبانــی فلســفی فیزیــک راه انداخــت. 
 ،MIT ــگاه ــی، دانش ــکده های مهندس ــن دانش در بی
دانشــکه فلســفه را راه انــدازی کــرد. دانشــگاه 
Technology of Institute California کــه از 
عظیم تریــن دانشــگاه های مهندســی آمریکاســت، 
دانشــکده فلســفه علــم راه انداخــت. یعنــی سیســتم 
بــه کلــی متحــول شــده. مــا در دانشــگاه فقــط یــک 
ــوع  ــر ن ــرای ه ــه ب ــم ک ــم داری ــفه عل ــروه فلس گ
گسترشــی بــا هــزار و یــک مشــکل روبــرو هســتیم 
و اصــاًل متوجــه اهمیــت ایــن قضیــه نیســتند. تنهــا 
ــی  ــزار مهندس ــن اب ــد همی ــی فهمن ــه م ــزی ک چی
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ــه را  ــوم پای ــد عل ــور نبودن ــر مجب ــی اگ ــت. حت اس
ــتند.  ــار می گذاش ــم کن ه

االن بســیاری از بــزرگان فیزیــک بــا تأمــل بیشــتری 
راجــع بــه نظریــه کوانتــوم بحــث می کننــد و 
ــر  ــج نظ ــک رای ــر از فیزی ــی بزرگت ــه متن ــی ب حت
ــان  ــتارگان درخش ــس، از س ــر الی ــد. جرج می افکنن
کیهان شناســی معاصــر می گویــد در فیزیــک مــا 
بایــد یــک چارچــوب وســیع تر بــه کار ببریــم. 
ــی در  ــکده ریاض ــس دانش ــدان و ریی ــک ریاضی ی
ــه  ــل را ب ــد عل ــا بای ــد اصــال چــرا م ــادا می گوی کان
ــگاه  ــیع تر ن ــرا وس ــم؟ چ ــدود کنی ــادی مح ــل م عل
نمی کنیــم؟ بــه طــور خالصــه االن یــک چارچــوب 

نظــر می گیرنــد. در  وســیع تر 
کشــور مــا یــک زمانــی مهــد فلســفه بــود. ده بیســت 
ســال پیــش مــن در پژوهشــگاه علــوم انســانی، مجله 
فلســفه علــم دانشــکده میشــیگان را آبونمــان شــده 
ــران  ــا از ای ــه مــن نوشــت م ــه ب ــودم. رییــس مجل ب
ــی زود  ــه آن قدمــت دارد خیل ــه فلســفی ب ــه زمین ک
انتظــار داشــتیم کــه ایــن مجلــه را آبونمــان شــود. مــا 
ــن  ــم. ای ــان را نمی دانی ــته خودم ــأن گذش ــًا ش واقع
ــینا  ــد ابن س ــا می گوین ــه م ــه ب ــتند ک ــران هس دیگ
ــن  ــاب اب ــه کت ــتند ک ــران هس ــن دیگ ــود. ای ــه ب ک
 هیثــم را بــه آن زیبایــی در آمریــکا چــاپ می کننــد. 
ــه آن طــرف اســت. درســت اســت  ــا ب همــه نگاه ه
کــه امیرالمومنیــن مــی فرمایــد: »الْعِْلــُم َضالَّــُة 
الُْمْؤمـِـِن َفُخــُذوُه َولـَـْو مـِـْن أَیـْـِدي الُْمْشــِرکِیَن«؛ علــم 
-بــه مفهــوم عــام آن- گمشــده مومــن اســت، حتــی 
از مشــرک بگیریــد. ولــی نــه اینکــه عقــل خودتــان 
ــه کار  ــم ب ــان را ه ــل خودت ــد! عق ــل کنی را تعطی
ببریــد. ســعی کنیــد شــما هــم در جریــان رشــد علــم 

شــرکت کنیــد. 
ــراث  ــن می ــت، ای ــرف اس ــه آن ط ــا ب ــون نگاه ه چ
ــی  ــس آکادم ــت. در کنفران ــه اس ــن رفت ــی از بی مل
علــوم جهــان اســالم در اندونــزی، هــر شــب یــک 
ــک  ــام ی ــع ش ــب موق ــک ش ــی داد. ی ــام م ــر ش نف
مهنــدس و یــک فیزیکــدان مومــن خداپرســت 
ــن  ــد. ای ــته بودن ــن نشس ــرف م ــلمان در دو ط مس
ــا  ــن در بحــث آنه ــد. م ــم بحــث می کردن ــا ه دو ب
وارد شــدم. آن مهنــدس مالزیایــی گفــت بیاییــد مــا 
ــا هــم یکــی  ــد و پاکســتان ب ــه و هن و شــما و ترکی
شــویم و خودمــان ایــن چیزها را بســازیم و موشــک 
بفرســتیم. ایــن عقب هــا آدم نیســتند! اینهــا فقــط بــه 
ــردا شــب جــای دیگــری  ــد. ف ــگاه می کنن ــکا ن آمری

ــودم.  مهمــان بودیــم. مــن ســر میــز شــام نشســته ب
یــک کتــاب بــرای مــن هدیــه آورد راجــع بــه اینکــه 
ــک کارت  ــد، و ی ــا می کش ــه کج ــکا ب ــت آمری عاقب
هــم بــه مــن داد کــه دیــدم خــود او ســرنخ خیلــی از 
شرکت هاســت. امــا تمــام دغدغــه او ایــن بــود کــه 

ــم.  ــک کاری بکنی ــان ی ــا خودم م

و  می دهــد  فکــر  گســترش  آدم  بــه  فلســفه 
بــه دانشــکده های علــوم مــا وارد  الزم اســت 
ــه  ــی ک ــای اساس ــه در بحث ه ــرای اینک ــود. ب ش
االن در جریــا ن اســت، مثــل پیدایــش عالــم و 
ــا از  ــر م ــه دیگ ــت ک ــی هس ــم، جای ــاختار ات س
نظــر تجربــی دسترســی نداریــم. االن در ِســرن 
ــا  ــا ذرات ب ــیله ای هســتند ت در حــال ســاخت وس
فــالن انــرژی را تولیــد کننــد تــا در نهایــت ببیننــد 
ــت  ــت اس ــان درس ــی از پیش بینی هایش ــا بعض آی
ــی  ــا االن ذرات ــود م ــای موج ــا تئوری ه ــه. ام ــا ن ی
ــه  ــر ب ــه اگ ــد ک ــی می کن ــی پیش بین ــا انرژی های ب
ــازیم  ــتاب دهنده بس ــم ش ــان مان ه ــر کشهکش قط
نمی توانیــم آن انــرژی را تولیــد کنیــم. پــس وقتــی 
می خواهیــم راجــع بــه ابتــدای عالــم حــرف بزنیــم 
همــه اش حــدس اســت. در ایــن حدســیات، خیلــی 
جاهــا مفروضــات متافیزیکــی وارد کار مــی شــود. 
بنابرایــن مفروضــات متافیزیکــی مهــم اســت و حاال 
ــد. علــت اینکــه ایــن  ــازه اهمیــت آن را فهمیده ان ت
ــم  ــا ه ــا ب ــه علم ــا هم ــده ت ــت ش ــکل ها درس تش
ــیمان  ــه پش ــت ک ــن اس ــینند ای ــز بنش ــر می ــر س ب
ــش  ــال پی ــل س ــی چه ــده س ــود بن ــده اند. خ ش
بعضــی از اشــکاالت کوانتــوم را در کالس می گفتــم 
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امــا بــه آن هیــچ توجهــی نمی شــد. در ســال 2015 
یکــی از بزرگتریــن فیزیکدانــان گفــت ایــن نظریــه 
را بایــد کنــار بگذاریــم و ســراغ یــک نظریــه دیگــر 
برویــم. علــت ایــن اســت کــه نگاه هــا فقــط بــه آن 

طــرف اســت. 
هــم دانشــکده های فلســفه بایــد بــه مســائل فلســفی 
ــه رشــد بحث هــای خودشــان  علــوم برســند کــه ب
ــوم  ــکده های عل ــم دانش ــد، و ه ــک می کن ــم کم ه
ــد.  ــه کنن ــفی توج ــائل فلس ــاد مس ــه ابع ــد ب بای
یــک فیلســوف فرانســوی کــه واقعــا حیکــم 
ــرف  ــک ح ــرد ی ــوت ک ــش ف ــال پی ــود و دو س ب
زیبایــی می زنــد. او می گویــد دلیــل اینکــه مــا 
ــم بدانیــم در فــالن ســیاره ای کــه چهــار  می خواهی
ــچ  ــت و هی ــا دور اس ــوری از م ــال ن ــون س میلی
ــذرد  ــه می گ ــم چ ــی نداری ــه آن دسترس ــت ب وق
چیســت؟ چــون می خواهیــم عالــم را بفهمیــم. 
ــم و  ــر خــود عل ــه خاط ــینا ب ــان ابن س ــم در زم عل
فهــم عالــم مهــم بــود. پوانــکاره وقتــی می خواهــد 
علــم را توضیــح بدهــد می گویــد آن علمــی بــرای 
مــن مهــم اســت کــه اصــال اســتفاده عملــی و پولــی 
و تجربــی نداشــته باشــد. یعنــی بخاطــر آن منافــع 
نباشــد. االن در مملکــت مــا علــم مفهــوم خــودش 
ــک دکان  ــه ی ــل ب ــت و تبدی ــت داده اس را از دس
پــول شــده اســت. علــم بایــد بــه آن معنــا برگــردد 
و بــه تولیــد برســد. اگــر بــه آن برســد هــم بــه نفــع 
ــالم  ــک. والس ــع فیزی ــه نف ــم ب ــت و ه ــفه اس فلس

ــه. ــت اهلل و برکات ــم و رحم علیک
ــک  ــتین ی ــد اینش ــما فرمودی ــار: ش ــش حض پرس
جــا پوزیتیویســم را کنــار گذاشــت. آیــا آن زمانــی 

ــود؟ ــه آزمایــش EPR انجــام شــده ب ــود ک نب
ــه 70  ــش EPR در ده ــر. آزمای ــتاد: خی ــخ اس پاس
انجــام شــد، در حالــی کــه اینشــتین بعــد از 1920 
پوزیتیویســم را کنــار گذاشــت. بعــد هــم یــک اقرار 
ــه او  ــل اینک ــد دلی ــر می کردن ــرد. اول فک ــر ک دیگ
ــر  ــه ات ــت ک ــن اس ــاخته ای ــاص را س ــبیت خ نس
ــاخ، اگــر کشــف  ــه م ــق نظری کشــف نشــده. و طب
نشــود پــس وجــود نــدارد. امــا بعــد خــودش اقــرار 
ــود،  ــارن موجــود نب ــوع تق ــالن ن ــد چــون ف می کن

مــن آن را کنــار گذاشــتم. 
پرســش حضــار: اینکــه شــما فرمودیــد فیلســوف 
بایــد بــرود ســمت فیزیــک و فیزیکــدان بایــد 

ــت؟  ــدر اس ــدش چق ــد، ح ــفه بخوان فلس
پاســخ: اگــر بخواهــد خیلــی خــوب باشــد تــا فوق 

ــک  ــن ی ــانس. م ــا لیس ــل ت ــی حداق ــانس، ول لیس
برنامــه خدمــت مقــام معظــم رهبــری دادم و ایشــان 
هــم توصیــه کردنــد امــا ســطوح پایین تــر توجهــی 
ــت.  ــان الزم اس ــائل زم ــرای مس ــا ب ــد. واقع نکردن
ــی هاوکینــگ حرف هــای الحــادی خــود را زد  وقت
یکــی از آقایــان مراجــع گفتــه بودنــد بیایــد تــا مــا 
بــا زبــان فلســفه مالصــدرا جــواب او را بدهیــم.در 
حالــی کــه او اصــال فلســفه را قبــول نــدارد! ولــی 
بــر اســاس خــود فیزیــک می توانیــد او را محکــوم 
ــرا  ــا ظاه ــت ام ــفی اس ــث فلس ــا بح ــد. باطن کنی
ــن در  ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــی. ب فیزیک
ــاوری و عالمــان معاصــر غربــی اســتدالل  ــاب خداب کت
ــه  ــا ب ــرا فیزیکدان ه ــا را اکث ــه جواب ه ــردم ک ک
او دادنــد و محکــوم اش کردنــد. اســتدالل هایی 
ــا  ــا باطن ــت ام ــک اس ــرش فیزی ــد ظاه ــه می کنن ک

اســتدالل فلســفی اســت. 
از دیدگاه هــا  تحلیلــی  کتــاب  آخــر  فصــل  مــن 
فلســفی فیزیکدانــان معاصــر را بســیار مفیــد می بینــم. 
ــردم  ــه ک ــه انگلیســی ترجم ــن ب ــر را م فصــل آخ
 Physics From و پژوهشــگاه هــم بــا عنــوان
مــن  وقتــی  کــرد.  چــاپ   Metaphysics  to
ــراز اول  ــدان ط ــی از فیزیک ــه یک ــاب را ب ــن کت ای
آمریکایــی هدیــه دادم، یــک نامــه زیبایــی نوشــت 
ــا  ــه حتم ــت ک ــده اس ــتداللی قانع کنن ــن اس ــه ای ک

ــد.  ــک بیاین ــراغ متافیزی ــه س ــد ب بای
پرســش حضــار: در صحبت هــای شــما هــم 
ــائل  ــم از مس ــد و ه ــث ش ــفی بح ــائل فلس از مس
الهیاتــی. می خواســتم بدانــم نســبت بیــن فلســفه و 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــات از منظ الهی
پاســخ: اینجــا مــا هرچــه فلســفه گفتیــم منظورمــان 
الهیاتــی بــود.  باطنــًا بحث هــای متافیزیکــی و 
ــد  ــه کار می برن ــه جــا لغــت فلســفه را ب ــدا هم ابت
ــول  ــت، اص ــل دعواس ــه مح ــی ک ــی آن جاهای ول
ــر ســر اصــول عــام اســت.  عــام اســت. دعواهــا ب
ــوند.  ــوا وارد نمی ش ــن دع ــر در ای ــای دیگ بخش ه
مثــاًل اخــالق هــم بخشــی از فلســفه اســت کــه در 
ــن دعــوا مســأله،  ــن دعــوا وارد نمی شــود. در ای ای
ــی وارد  ــراد وقت ــا اف ــت. ام ــک اس ــأله متافیزی مس
می شــوند اول بایــد بگوییــم فلســفه ای داریــم 
ــام وجــود ســر  ــا احــکام ع ــک بخــش آن ب ــه ی ک
ــی  ــرف زیبای ــان ح ــی از فیزیکدان و کار دارد. یک
ــن و  ــن مؤم ــوا بی ــد دع ــد نگویی ــد. می گوی می زن
ملحــد؛ بگوییــد دعــوا بیــن دو متافیزیــک متضــاد. 
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ببینیــد چقــدر عامی گــری بــر بعضــی علمــا حاکــم 
اســت. همــه ایــن طــور نیســتند. جــرج الیــس یــک 
ــا خــود هاوکینــگ هــم  ســتاره درخشــان اســت، ب

ــاب داشــت.  کت

کهکشان راه شیری

ــد  ــگ می گوی ــه هاوکین ــت ک ــن اس ــا ای ــرق آنه ــا ف ام
ــتم،  ــک پوزیتیویس ــن ی ــتم، م ــفه هس ــد فلس ــن ض م
او متوجــه نیســت خــود  پوزیتیویســت پوپــر. اوالً 
پوزیتیویســت یــک مکتــب فلســفی اســت. ثانیــا متوجــه 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن کس ــر اولی ــود پوپ ــه خ ــت ک نیس
ــه در  ــت. او البت ــم نوش ــد پوزیتیویس ــی ض 1934 کتاب
رشــته خــودش متخصــص اســت امــا نمی دانــد فلســفه 
چیســت. و در غــرب خیلــی زیبــا بــه او جــواب داده انــد.

ــت  ــا خلق ــوالک لم ــد. ل ــی کردن ــی عام ــؤال خیل س
االفــالک. مــا هرچــه پیــش برویــم معلومات مــان 
بیشــتر و بیشــتر می شــود، هیــچ وقــت هــم نمی توانیــم 
ــا  ــم روز را ب ــچ وقــت عل ــم. مــن هی حــرف آخــر بزنی
دیــن تطبیــق نمی دهــم. علــت آن هــم ایــن اســت کــه 
ــی اش از  ــات متافیزیک ــد در مفروض ــم روز می توان عل
ــرد -مثــل اینکــه  مفروضــات متافیزیکــی دیــن بهــره بب
عالــم هــدف دارد، علیــت حاکــم اســت و غیــره- 
ــا کال  ــت. االن م ــرفت اس ــه پیش ــم روز رو ب ــی عل ول

ــوز 95 آن  ــیم و هن ــم را می شناس ــاده عال ــد م 5 درص
ــام  ــک ن ــرژی تاری ــد آن را ان ــیم؛ 70 درص را نمی  شناس
گذاشــته اند و 25 درصــد هــم مــاده تاریــک نــام  گرفتــه. 
ــه  ــم. شــما چگون ــم نمی دانی ــر تاریکــی را ه ــس ه جن

ــد.  ــت کنی ــم صحب ــه کل عال ــع ب ــد راج می خواهی
ــرت ــا حض ــه ب ــه ای ک ــروش در مکاتب ــر س ــای دکت  آق
ــت ــمان صحب ــت آس ــبحانی داشــت از هف ــت اهلل س  آی
ــت ــز اس ــًا ناچی ــی االن واقع ــود. کیهان شناس ــرده ب  ک
ــا ــم. م ــی بزنی ــر اســاس آن حــرف کل ــم ب ــه بخواهی  ک
ــم را می شناســیم. زمانــی کــه  فقــط 5 درصــد مــاده عال
ــن ــة الدی ــید هب ــت اهلل س ــم آی ــتان می رفت ــن دبیرس  م
 شهرســتانی کتابــی نوشــته بودنــد تحــت عنــوان  الهیئــة
 و الســام کــه پــدر و مــادر مــن از کربــال برایــم آورده
ــناختیم. ــیاره می ش ــت س ــا هش ــان م ــد. در آن زم  بودن
 ســیاره پلوتــو را آن زمــان نمی شــناختند. بعــد بــر
 اســاس فیزیــک ســیاره پلوتــو پیش بینــی و کشــف
 شــد. در چــاپ بعــدی کتــاب  الهیئــة و الســام ایشــان
 چیزهــا را بــا نــه ســیاره تطبیــق دادنــد. در ســال 2006
ــو جــزو ــی نجــوم گفــت ســیاره پلوت  انجمــن بین الملل
 منظومــه شمســی نیســت. حــاال بایــد چــه گفــت؟ مــن
ــکال ــم. باه ــه می کن ــرف خالص ــن ح ــا ای ــم را ب  جواب
ــود. شــخصی ــارواردی ب ــراز اول ه ــدان ط ــک فیزیک  ی
 راجــع بــه موسســه مطالعــات پیشــرفته پرینســتون
ــتین در ــودل و اینش ــل گ ــی مث ــه اول ــراد درج ــه اف  -ک
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ــه در آن ــته ک ــی نوش ــک کتاب ــد- ی ــو بودن  آن عض
 بــا باهــکال مصاحبــه می کننــد. او می گویــد مــا
ــزی ــات ناچی ــاس اطالع ــر اس ــم ب ــور می توانی  چط
 کــه داریــم راجــع به39-10ثانیــه بعــد از خلقــت
ــه ــد البت ــوخی می گوی ــه ش ــد ب ــم؟ بع ــت کنی  صحب
ــا ــن حرف ه ــم ای ــیم ناچاری ــه می نویس ــی مقال  وقت
ــه ــود ک ــتباه نش ــان اش ــرای خودم ــی ب ــم ول  را بزنی
بــه حرف هــای  معلومات مــان محــدود اســت.  
 آخــر آن علمــای طــراز اولــی کــه ابتــدا بــا آن غــرور
ــر ــن در آخ ــد. فاینم ــگاه کنی ــد ن ــت می کردن  صحب
 عمــرش گفــت در فیزیــک، قطعــی حــاال را قطعــی
ــاب ــه کت ــر ک ــد. آی ــور نکنی ــده تص ــال آین ــد س  ص
 منطــق او تمــام جهــان را پــر کــرده بــود و در آمریــکا
 کتــاب درســی بــود در آخــر عمــرش در پاســخ بــه
 ایــن ســوال کــه محصــول آن چــه بــود گفــت هیــچ.
 بنابرایــن بایــد بــا یــک دیــد بــاز برخــورد کــرد. مــا
ــود. ــیع تر می ش ــان وس ــق معلومات م ــه روز اف  روز ب
 فیلســوف فرانســوی اصطــالح قشــنگی بــه کار بــرده.
ــتر و ــا بیش ــد و م ــی رون ــب م ــدام عق ــا م  پرده ه
ــد ــم، بع ــم می دیدی ــک روز ات ــم. ی ــتر می بینی  بیش
ــم ــد فهمیدی ــته دارد، بع ــم هس ــود ات ــم خ  فهمیدی
 خــود هســته پروتــون و نوتــرون دارد، بعــد فهمیدیــم
 خــود پروتــون و نوتــرون از چیزهــای دیگــر تشــکیل

 شــده اند و غیــره.
ــک و  ــه فیزی ــه اینک ــه ب ــا توج ــار: ب ــش حض پرس
ــا ایــن حــد در هــم تنیــده شــده اند و  فلســفه االن ت
نظریــات مختلــف کیهان شناســی یــا فلســفی وجــود 
ــار  ــدام را معی ــم، ک ــه نمی دانی ــی ک دارد، در جاهای

ــم؟ ــرار بدهی ق
پاســخ: اختــالف نظــری نیســت. تــا آنجایــی 
ــار  ــه را کن ــد تجرب ــی داری ــه دسترس ــه تجرب ــه ب ک
ــات  ــو مفروض ــارب در پرت ــی تج ــد. ول نمی گذاری
عــام تعبیــر می شــوند. خیلــی تاثیــر دارد کــه اصــال 
شــما بــه دنبــال چــه بگردیــد. مولــوی خیلــی زیبــا 

می گویــد:
     طالب هر چیز ای یار رشید

جز همان چیزی که می جوید 

پیش فرض ها خیلی مؤثر هستند. ولی 
همیشه چیزهای تجربی هست که 
روی آنها اتفاق نظر هست.

بــه  اســالمی  فلســفه  در  حضــار:  پرســش 
خصــوص در طبیعیــات و اســفار  نظریاتــی هســت 
ــزی و  ــزء الیتج ــکان، ج ــان، م ــوص زم در خص
ــدگاه  ــک نظــام فلســفی اســت. از دی ــه ی ــره ک غی
شــما بــه عنــوان یــک فیزیکــدان و کســی کــه در 
فلســفه هــم تخصــص دارد آیــا آن نظریــات قابــل 

ــت؟ ــاع هس دف
پاســخ: اوالً اینکــه فقــط آنهــا را در حــوزه درس 
بدهنــد اشــتباه اســت. عالمــه طباطبایــی در انتهــای 
نهایــة الحکمــة یــک نصیحــت دارد. نصیحت ایشــان 
ــه علــوم طبیعــی جدیــد توجــه  ایــن اســت کــه ب
ــه  ــد! بل ــا نروی ــراغ قدیمی ه ــه س ــط ب ــد. فق کنی
مفیــد اســت ولــی اگــر فقــط ســراغ آنهــا نرویــد. 
بنــده در مجمــع حکمــت اســالمی در قــم در 
خصــوص مســأله انــرژی یــک ســخنرانی داشــتم. 
ــه بعضــی تعبیرهــا  ــد ک ــد می بینی ــگاه کنی ــی ن وقت
ــد  ــته می کردن ــه در گذش ــری ک ــان تعابی ــه هم ب
از  یکــی  می بخشــد.  غنــا  اتفاقــا  برمی گــردد. 
ــن  ــری ای ــتاد مطه ــات خــوب مرحــوم اس خصوی
ــم  ــرد و ه ــگاه می ک ــم ن ــه قدی ــم ب ــه ه ــود ک ب
ــه  ــرد. هم ــر دو توجــه ک ــه ه ــد ب ــد. بای ــه جدی ب
ــادر  ــوز از م ــگان هن ــد، هم ــگان دانن ــز را هم چی
ــد  ــا دی ــد وســیع، ب ــا دی ــد ب ــده نشــده اند. بای زایی
ابوریحانــی، بــا دیــد ابن ســینایی بــه مســائل 
ــازی داشــتند. االن  ــد ب ــی دی نگریســت. آنهــا خیل
خیلــی متعصبانــه و کورکورانــه برخــورد می شــود.

پی نوشت ها:
1. positive
 2. Empiricism
 3. String Theory
 4. Anthropic principle
 5. neuroscience
 6. Mind and Brain
 7. American Association for the Ad-
vancement of  Science (AAAS)

 8. Naturalism
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جلسه اول

ــم  ــرض می کن ــام ع ــم. س ــن الرحی ــه الرحم ــم الل بس
ــت(  ــن دوره اس ــه دومی ــن دوره )ک ــان را در ای و حضورت
می گویــم.  خوش آمــد  و  می کنــم   عــرض  تبریــک 
امیــدوارم ایــن دوره هــم مثــل دوره قبــل، بــرای دوســتانی 
ــه  ــل دو ماه ــد. دوره قب ــد باش ــد مفی ــرکت می کنن ــه ش ک
ــا تعطیــات مؤسســه مصــادف  ــن دوره چــون ب ــود و ای ب
ــتانی  ــه تابس ــع مدرس ــت. در واق ــر اس ــود کوتاه ت می ش
ــی  ــر دین ــت هن ــری حکم ــا دوره دکت ــاط ب ــر در ارتب هن
ــود  ــن دوره در خ ــه ای ــت. برنام ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
انجمــن حــدود هشــت- ُنــه ســال پیــش طراحــی شــد و 
از طریــق مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران بــه 

وزارت علــوم داده شــد، کــه پذیرفتــه و تصویــب شــد. تــا 
ــرای دو، ســه  ــک مرکــز ب ــر دارم در ی ــده خب ــه بن آنجــا ک
ــت  ــرار اس ــن ق ــود انجم ــد. خ ــجو پذیرفته ان دوره دانش
ــری  ــع دکت ــی در مقط ــته تحصیل ــن رش ــه زودی در ای ب

ــرد. ــجو بگی دانش
ــه چــه صــورت  ــری ب ــن دوره دکت ــزوم ای ــوا و ل ــا محت  ام
اســم  بــه  رشــته ای  دنیــا  دانشــگاه های  در  اســت؟ 
زیبایی شناســی و اســتتیک یــا فلســفه هنــر، فلســفه زیبایی 
و ماننــد اینهــا وجــود دارد. تــا آنجــا کــه بنــده خبــر دارم 
ــود.  ــگاه می ش ــر ن ــه هن ــی ب ــر دین ــدگاه غی ــا از دی همه ج
ــوده و هســت.  ــن ب ــه ای ــران هــم رشــته های شــبیه ب در ای

دکتر حمیدرضا فرزان یار
مدیر گروه حکمت هنر دینی

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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قــرار اســت در ایــن دوره دکتــری هنــر ادیــان مختلــف و 
همیــن طــور هنــر جهــان اســام )هنــر اســامی( مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دوره در 
ــه  ــوط ب ــف کل دروس مرب ــود، نص ــزار می ش ــران برگ ای
ــه  ــوط ب ــر مرب ــف دیگ ــت و نص ــام اس ــان اس ــر جه هن
هنــر ســایر ادیــان؛ مثــل هنــر مســیحیت، هنــر بودایــی، 
ــی  ــن نیم ــام. همچنی ــل از اس ــر قب ــی و هن ــر هندوی هن
از دروس مربــوط بــه هنــر جهــان اســام، بــه هنــر ایــران 
ــر  ــامی دیگ ــرزمین های اس ــر س ــه هن ــر ب ــه دیگ و نیم

مربــوط می شــود.
ــای  ــام تمدن ه ــه تم ــت ک ــن اس ــر ای ــر س ــت ب  صحب
گذشــته، بــه جــز تمــدن دنیــای معاصــر کــه در آن زندگــی 
ــرب  ــرق و غ ــد. در ش ــی بودن ــای دین ــم تمدن ه می کنی
عالــم و در ایــران قبــل از اســام، اروپــا، دوره مســیحیت، 
ــای  ــه تمدن ه ــانس )هم ــل رنس ــا اوای ــطی ت ــرون وس ق
ــف،  ــای مختل ــا در زمینه ه ــن تمدن ه ــتند(. ای ــی داش دین
هنرهــای عریــض و طویلــی داشــتند و دیدگاهــی متفاوت 
بــا امــروز داشــتند. دیــدگاه امــروزی و جدیــد غیــر 
ــرب  ــگاه های غ ــه در دانش ــورت ک ــان ص ــه هم ــی ب دین
ســاخته و پرداختــه شــده، در دانشــگاه های ایــران و ســایر 
کشــورهای دنیــا تدریــس می شــود. صحبــت ایــن اســت 
ــر خــود و دیگــر تمدن هــا  ــم هن ــه می توانی کــه مــا چگون
 مــا بــا چــه دیــدی بــه نگارگــری ایرانی 

ً
را بشناســیم؟ مثــا

ــی  ــور آن را ارزیاب ــم و چط ــگاه کنی ــور ن ــان مینیات ــا هم ی
کنیــم؟ چطــور آن را بفهمیــم؟ یــا تذهیــب و نمایش هــای 
خــاص ایرانــی ماننــد تعزیــه و موســیقی ســنتی ایرانــی و 

ــد اینهــا را چطــور بفهمیــم؟ مانن
 نــگاه کســانی کــه آن مینیاتورهــا را طراحــی کردنــد 

ً
 قطعــا

ــی  ــن دنیای ــود و همچنی ــاوت ب ــروزی متف ــگاه ام ــا ن ب
ــیار  ــروز بس ــای ام ــا دنی ــد ب ــی می کردن ــه در آن زندگ ک
ــد و  ــر می کردن ــری فک ــور دیگ ــا ج ــود. آنه ــاوت ب متف
ــن  ــر ای ــر س ــش ب ــتند. کوش ــر داش ــری در س ــدف دیگ ه
اســت کــه بتــوان بــه آن دیــدگاه نزدیــک شــد و بــه رمــز و 
راز هنرهــای ســنتی در جهــان اســام و بیــرون از جهــان 

ــرد. اســام پــی ب
 ایــن دوره در مدرســه تابســتانی ســال 1396، ادامــه 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــت. ب ــال 1395 اس ــتانی س ــه تابس مدرس
ــای  ــد، درس ه ــه ش ــه گفت ــول دوره ک ــر ط ــاوه ب ــه ع ک
ســال قبــل روی زمینــه نظــری الزم بــرای نزدیــک شــدن 
بــه موضــوع هنــر بــود. درس هــا شــامل حکمــت، 
فلســفه، افاطــون و ارســطو بــود کــه بیشــتر جنبــه نظــری 
ــر  ــوع هن ــه موض  ب

ً
ــتقیما ــا مس ــود ام ــی ب ــت و حکم داش

نزدیــک نمی شــد. دروس امســال یــک قــدم بــه موضــوع 

ــی  ــن دوره درس  در ای
ً
ــا ــوند. مث ــر می ش ــک ت ــر نزدی هن

ــه  ــه ب ــه صنعــت ن ــام صنعــت مقــدس هســت؛ البت ــه ن ب
ــه  معنــی industry کــه امــروزه تلقــی می شــود، بلکــه ب
معنــی صنایــع و پیشــه ها، در مقابــل صنایــع کارخانــه ای 
ــه ها و  ــی پیش ــای صنف ــوت و انجمن ه ــن فت ــد. آیی جدی
ــم  ــن دوره خواهی ــه در ای ــت ک ــری اس ــا درس دیگ هنره
داشــت. در گذشــته هنرهــا و اصنــاف از هــم جــدا نبودنــد 
و همــه پیشــه ها زیــر مجموعــه ای از تعریــف هنــر 
ــاب بحــث زیبایــی  ــد. درس هــای دیگــری کــه در ب بودن
ــی  ــر اعوان ــای دکت ــم، توســط آق ــر در ایــن دوره داری و هن
ــن  ــد. بنابرای ــد ش ــس خواهن ــی تدری ــر دینان ــای دکت و آق
ــی و  ــوع زیبای ــه موض ــدم ب ــک ق ــال ی ــای امس کاس ه
ــم  ــن کاس می خواهی ــوند. در ای ــر می ش ــر نزدیک ت هن
 بــه جــای بحث هــای نظــری و ســراغ متــون رفتــن، 

ً
صرفــا

ــروز  ــت ام ــته و وضعی ــر در گذش ــت هن ــورد واقعی در م
ــن  ــم. بنابرای ــث کنی ــم بح ــا ه ــگاه ب ــوزش آن در دانش آم
ــوی دو  ــی و گفتگ ــکل کارگاه ــت ش ــن اس کاس ممک
ــرف  ــه از ط ــه چ ــؤاالتی ک ــه س ــد. ب ــته باش ــویه داش س
ــده و چــه از طــرف شــما پرســیده شــود، جــواب داده  بن

خواهــد شــد.

 

ــر  ــا هن ــد: »آی ــرح ش ــون مط ــی در روز آزم ــؤال مهم س
ــور  ــه ط ــت؟« ب ــی اس ــر دین ــتمرار هن ــروز، اس ــج ام رای
مثــال آیــا رشــته هایی مثــل نقاشــی، گرافیــک و معمــاری 
ــوند،  ــس می ش ــران تدری ــگاه های ای ــروزه در دانش ــه ام ک
شــکل اســتمرار طبیعــی هنــر گذشــته مــا اســت یــا اینکــه 
ــه  ــری ک ــم دیگ ــؤال مه ــت؟ س ــری اس ــز دیگ  چی

ً
ــا کام

فکــر کــردن بــه آن می توانــد راه گشــا و روشــنگر ابعــادی 
ــی  ــد تمثیل ــتی می توان ــر مدرنیس ــا هن ــد: »آی ــر باش از هن
باشــد؟« در بیــن کســانی کــه در دوران معاصــر بــا 
ــی از گذشــته نقاشــی می کشــند، عــده ای  ــدگاه متفاوت دی
ــی  ــدگاه تمثیل ــی دی ــد و مدع ــل می کنن ــت از تمثی صحب
ــوع  ــن موض ــتند. ای ــان هس ــل در آثارش ــود تمثی ــا وج ی
ــت داشــته باشــد و صــادق  ــد واقعی ــا چــه حــد می توان ت

باشــد؟
ســؤال دیگــری کــه در آزمــون بــود: "آمــوزش رایــج هنــر 
ــد؟"  ــی می کنی ــه ارزیاب ــران را چگون ــگاه های ای در دانش

ــرد؟  ــه کجــا می ب ــن آمــوزش راه ب ــی ای یعن
حضار: این آموزش به جایی نمی رسد.

آقایدکترفرزانیار: چرا به جایی نمی رسد؟
 حضــار: اگــر قــرار بــود بــه جایــی برســد، در ایــن چهــل 



356

ــید. ــال می رس س
آقــایدکتــرفرزانیــار: پاســخ خوبــی اســت، امــا 
مــن و شــما کــه بــه نظــر در عقیــده همســو هســتیم چــه 
پاســخی بــه کســانی بدهیــم کــه می گوینــد ایــن آمــوزش 
ــدر آن را  ــد ق ــا بای ــت و م ــیده اس ــی رس ــای خوب ــه ج ب

ــم؟   بدانی
حضــار: مــا هنرهایــی داریــم کــه بررســی آنهــا در قالــب 
ــزی را از آن  ــه چی ــت ک ــن اس ــل ای ــراد مث ــات آن اف نظری
بیــرون بکشــیم و در قالــب چیــز دیگــری بررســی کنیــم. 
ــا  ــه م ــزی را ک ــد. چی ــواب نمی ده ــورت ج ــن ص در ای

ــد. ــر نمی نامن ــا هن ــم، آنه ــر می نامی هن
آقایدکترفرزانیار: می توانید مثال بزنید؟

حضــار: مثــل نگارگــری کــه خودتــان مثــال زدیــد، 
ــی1و  ــی و خوشنویس ــر قال ــان هن ــا هم ــرش ی ــت ف صنع

ــره. غی
و  هنــر  آمــوزش  فرزانیــار:  دکتــر آقــای
ــر  ــه موضــوع هن ــگاه ب  ن

ً
ــر و اصــا تعریــف هن

بــا دیــدگاه غیــر ایرانــی و غیــر خــودی بــه اینجا 
ــش  وارد شــده اســت. حــدود هشــتاد ســال پی
دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران 
ــه  ــاختمان ها ب ــن س ــی ای ــد. طراح ــیس ش تأس
ــدار،  ــدره گ ــام آن ــه ن ــوی ب ــک فرانس ــده ی عه
ــران،  ــی در ای ــتان شناس ــئول اداره کل باس مس
بــود. او هــم ســاختمان های دانشــگاه تهــران را 

طراحــی کــرد و هــم ســاختمان مــوزه ایــران باســتان -ایــن 
ــامی  ــوزه اس ــا م ــی ی ــوزه مل ــه م ــروزه ب ــاختمان ام س
معــروف اســت- و بعــد از آن، برنامــه آمــوزش معمــاری 
را در دانشــگاه تهــران ریخــت و بــه تبــع آن، کــم کــم ایــن 
ــران،  ــی ای ــگاه مل ــل دانش ــر مث ــای دیگ ــه در جاه برنام
ــد  ــی و بع ــگاه های دولت ــت، دانش ــم و صنع ــگاه عل دانش
از آن بــه مــرور بــه دانشــگاه آزاد و مؤسســات آزاد و غیــر 
ــای  ــکده هنره ــه در دانش ــی ک ــان الگوی ــا هم ــی ب انتفاع
ــیده  ــود کش ــده ب ــزی ش ــران برنامه ری ــگاه ته ــای دانش زیب

شــد. 

ــگاه  ــه ای ن ــه گون ــه موضــوع معمــاری ب ــن برنامــه ب در ای
ــابقه  ــور س ــن کش ــود ای ــگار خ ــه ان ــگار ن ــه ان ــد ک ش
معمــاری چنــد هــزار ســاله دارد و دســت کــم معمــاری 
ــت   در دس

ً
ــا ــر، کام ــال اخی ــد س ــزار و چهارص ــن ه ای

ــود دارد.  ــادی از آن وج ــیار زی ــای بس ــت و نمونه ه هس
ــه  ــاری ک ــی معم ــتادکاران قدیم  از اس

ً
ــا ــویی اص از س

ــروه  ــط از دو گ ــد. فق ــوت نش ــد دع ــوز کار می کردن هن
ــان  ــا مدرس ــد: ی ــس بیاین ــرای تدری ــه ب ــد ک ــوت ش دع
ــه در  ــی ک ــیتکت های ایران ــاران و آرش ــا معم ــی و ی غرب
ــورد  ــه م ــی ک ــد. موضوعات ــرده بودن ــل ک ــارج تحصی خ
ــک  ــی از ی ــیک غرب ــاری کاس ــامل معم ــود ش ــه ب توج
طــرف و معمــاری مــدرن از طــرف دیگــر، سرســتون های 
ــک ها  ــنتوری ها، س ــان و رم، س ــف یون ــای مختل دوره ه
ــرای  ــود ب ــف ب ــجو موظ ــه دانش ــود ک ــا ب ــد اینه و مانن
ــد.  ــیم کن ــت ترس ــا دق ــا را ب ــن، آنه ــاد گرفت ــنایی و ی آش
ــرد،  ــاد می گی ــزی را ی ــی چی ــی کس ــت وقت ــلم اس مس
آمادگــی دارد بعــد از فراغــت از تحصیــل در همــان زمینــه 
کار کنــد. در حالی کــه مــا یــک معمــاری ســاخته و 
پرداختــه بســیار ارزشــمند داشــتیم و نمونه هــای آن هنــوز 
ــه  ــورت نصف ــه ص ــع ب ــت و در آن موق ــود هس ــز موج نی
ــا  ــد. ام ــرا می ش ــران اج ــی از ای ــاط مختلف ــه در نق و نیم
ــه  ــک برنام ــد و ی ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــه اینه هم
ــه  ــات اش ب ــا اصطاح ــراه ب ــی هم  غرب

ً
ــا کام

اینجــا آمــد. انــگار نــه انــگار کــه مــا خودمــان 
و  اصطاحــات  آمــوزش،  معمــاری،  هــم 
ــد  ــا چن فرهنــگ معمــاری داشــتیم. غربی هــا ب
 elevation و section ،plan ــل ــاح مث اصط
و ماننــد اینهــا، اعــام کردنــد کــه بایــد بــا دیــد 
دیگــری بــه معمــاری نــگاه شــود. نتیجــه ایــن 
ــه  ــرورش دو- س ــز پ ــود ج ــزی نب ــه چی برنام
ــاری   در کار معم

ً
ــدا ــود بع ــرار ب ــه ق ــانی ک ــل از کس نس

ــران و  ــهر ته ــر ش ــرف دیگ ــوند و از ط ــران وارد ش در ای
قســمت هــای توســعه یافته دیگــر شــهرها کــه مــا امــروزه 
بــا معماری شــان آشــنا هســتیم و برخــورد داریــم و 

می بینیــم.

ــه  ــرد؟ االن ب ــد ک ــه بای ــه چ ــت ک ــن اس ــر ای ــث س بح
روایتــی حــدود هــزار دانشــکده معمــاری در نقــاط 
مختلــف ایــران شــامل شــهرهای بــزرگ، شهرســتان ها و 
گاهــی روســتاهای بــزرگ وجــود دارد کــه در تمامــی آنهــا 
 
ً
ــا ــدگاه کام ــا دی ــی و ب ــای غرب ــا روش ه ــتثناء ب ــا اس ب

ــی تدریــس  ــی و معمــاری ایران متفــاوت از فرهنــگ ایران
ــز  ــک مرک  ی

ً
ــا ــز، دقیق ــزار مرک ــن ه ــن ای ــود. در بی می ش

آمــوزش معمــاری ایرانــی وجــود نــدارد. در حالی کــه مــا 
ــی در مقطــع  می توانســتیم دوره مهندســی معمــاری ایران
کارشناســی و کارشناســی ارشــد و باالتــر داشــته باشــیم. 
بــه طوری کــه اگــر قــرار اســت از بعضــی مصالــح جدیــد 
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ــه  ــت ب ــرار اس ــر ق ــا اگ ــود و ی ــتفاده ش ــیمان اس ــل س مث
دلیــل مقاومــت در برابــر زلزلــه و نیروهــای افقــی، ســازه 
ســاختمان بتنــی باشــد یــا اســکلت فلــزی باشــد، کیفیت 
ــا  ــینی فضاه ــی و هم نش ــاع فضای ــه اض ــا و هندس فض
همــان معمــاری آشــنای خودمــان و همــان فضــای کیفــی 
باشــد. در واقــع ایــن معمــاری بــرای مردمــی کــه کــم و 
ــا آن فرهنــگ غربــی زندگــی می کننــد هماهنــگ  بیــش ب

باشــد، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.
همیــن بحثــی کــه در مــورد آمــوزش معمــاری می کنیــم 
در مــورد دیگــر هنرهــا مثــل نگارگــری و نقاشــی و 
ــوزش  ــع آم ــم. وض ــم بگویی ــم می توانی ــا ه ــر هنره دیگ
ــتثنایی  ــور اس ــه ط ــاب، ب ــل از انق ــی قب ــیقی، حت موس
فــرق می کــرد. یعنــی اگــر ســازهای غربــی مثــل ویولــن 
ــران  ــی در ای ــیقی غرب ــای موس ــق هنجاره ــو مطاب و پیان
تدریــس می شــد، موســیقی ســنتی هــم در دانشــگاه 

تهــران و شــاید یکــی دو مرکــز دیگــر آمــوزش 
ــار آمــوزش  داده می شــد. در ایــن مرکــز در کن
ــنتی  ــیقی س ــوزش موس ــی، آم ــیقی غرب موس
ایرانــی هــم بــود. آن موقــع اســاتید نمره یکــی 
ــتند،  ــنتی داش  س

ً
ــا ــدگاه کام ــه دی ــد ک بودن

آموزش ســنتی داشــتند و درک موســیقی ســنتی 
داشــتند. عــده ای از دانشــجویان پــرورده شــده 
بــه روش آن اســاتید، امــروز نیــز هســتند. ایــن 
مســئله در مــورد معمــاری و دیگــر هنرهــا هــم 

ــس  ــی ح ــای آن خال ــه ج ــد. ک ــاق بیفت ــت اتف می توانس
ــن مســئله  ــه چــه صــورت می شــود ای می شــود. اینکــه ب
را حــل کــرد، بــه عهــده خیلی هــا اســت، از جملــه خــود 

ــر هســتید.  ــدر کار هن شــما کــه دســت ان
ســؤال دیگــر ایــن بــود کــه آیــا هنــر مدرنیســتی می توانــد 
تمثیلــی باشــد؟ تمثیــل یعنــی چــه؟ هنــر مــدرن تمثیلــی 
ــورت  ــن ص ــه ای ــخ ب ــوه پاس ــت؟ نح ــی اس ــه معن ــه چ ب
ــا  ــا م ــد. آی ــر را الزم می دان ــؤال دیگ ــک س ــه ی ــت ک اس
 در دوره کنونــی می توانیــم هنــر ســنتی داشــته 

ً
اصــا

ــم در ایــن  باشــیم؟ پاســخ ایــن اســت کــه بلــه، می توانی
ــی  ــچ امتناع ــیم. هی ــته باش ــنتی داش ــر س ــز هن دوره نی
ــدرن و  ــر م ــنتی و هن ــر س ــث هن ــدارد. در بح ــود ن وج
 بــه طــور کلــی بحــث مدرنیــزم کــه بحــث عام تــر 

ً
اصــا

ــل  ــنتی در مقاب ــر س ــث هن ــه بح ــبت ب ــامل تری نس و ش
ــد بیــن  ــر مــدرن هســت، بحــث ایــن هســت کــه بای هن
دو واژه مــدرن و معاصــر تفــاوت قائــل شــد و بــه معنــی 
ــرف  ــک ط ــدرن و modernistic از ی ــرد. م ــه ک آن توج
ــرای  ــر. ب ــرف دیگ ــر از ط ــا معاص و contemporary ی
اینکــه بــه موضــوع نزدیــک شــویم بــه ایــن ســوال توجــه 

ــنتی  ــه س ــیم ک ــته باش ــری داش ــم هن ــا می توانی ــد. آی کنی
مــدرن باشــد؟ آن چیــزی کــه خیلــی اوقــات می شــنویم. 

حضار: معنی واژه مدرن چیست؟ نو؟
آقــایدکتــرفرزانیــار: بلــه، یکــی از معانــی اش 

ــت. این اس
ــنت  ــا س ــل ب ــًا در تقاب ــر دقیق ــن تعبی ــار: ای حض
اســت. زیــرا ســنت بــه چیــز فرســوده و ناکارآمــد 
ــد اســت  ــه می شــود. در واقــع ســنت، زمان من گفت
و زمــان آن ســپری شــده و بــه درد جهــان امــروز 
نمی خــورد. بــه ایــن عنــوان هنــر مــدرن را بعنــوان 
چیــزی کــه مبتنــی بــر فلســفه امــکان مــدرن اســت 
تعریــف می کننــد. بــا ایــن تفاســیر، هنــر ســنتی و 
مــدرن بــا هــم تناقــض دارنــد و اجتمــاع نقیضیــن 
ــر  ــا شــناخت مفــوم ســنت ب ــد ب ــا بای می شــود. م
ــر ســنتی  ــان هن ــای واقعیت هــای عصــر خودم مبن

را بازخوانــی کنیــم.
ایشــان  فرزانیــار:  دکتــر آقــای
بخشــی از مطلــب را گفتنــد. بــرای اینکــه 
بدانیــم هنــر مدرنیســتی یعنــی چــه، بایــد 
ــه  ــه و از چ ــی چ ــم یعن ــم مدرنیس بدانی
مدرنیســم  می شــود؟  شــروع  زمانــی 
بعــد از دوره رنســانس شــروع می شــود. 
حــال رنســانس یعنــی چــه؟ یعنــی 
  Greece( تولــد دوبــاره یونــان و روم
ــر  ــی و غی ــر اله ــش غی ــه آن بخ و Roman(؛ البت
معنــوی فلســفه یونــان و ارزش هــای یونانــی، مثــل 
انســان مداری و دیدگاهــی کــه عالــم را – و انســان 
هــم جزئــی از ایــن عالــم اســت- جــدا از خداونــد 
و بریــده از او می بینــد و مبــدأ متعالــی، آگاه، قــادر 
و خیــر بــرای هســتی قائــل نیســت. اینهــا بــه مرور 
ــان مداری و  ــد. انس ــروع ش ــانس ش ــد از رنس بع
شــکاکیت عمــًا بــا شــعار پیشــرفت، کــه در واقــع 
ــت  ــی اس ــتی غرب ــدن مدرنیس ــی تم ــعار اصل ش
ــری  ــای دیگ ــر ج ــه ه ــش ب ــم و بی ــروزه ک و ام
ــا شــدت  ــان ب ــاز شــد و همچن کشــیده شــده، آغ
ــانس و دوره  ــن رونس ــی رود. ای ــو م ــتری جل بیش

ــت.  ــتی اس مدرنیس
وقتــی گفتــه می شــود »مدرنیــزم«، ism در انتهــای 
ــل  ــد و مث ــت می کن ــدگاه حکای ــک دی کلمــه، از ی
یــک فلســفه اســت. ایــن مربــوط بــه همــان 
ــه قبــل از رنســانس،  دیــدگاه اســت کــه نســبت ب
بازنگــری می کنــد و تعریــف دیگــری از هســتی و 
ــه جــای اینکــه انســان  ــد و ب ــه می ده انســان ارائ
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را آن طــور کــه در اســام مطــرح اســت خلیفــه و 
جانشــین خداونــد بدانــد، در اومانیــزم یــا دیــدگاه 
ــد.  ــد می کن ــن خداون ــان محوری او را جایگزی انس
ایــن هنــر مدرنیســتی هــم بیــان همــان دیــدگاه در 
زمینــه هنــر اســت. البتــه ایــن امــر بــه مــرور اتفــاق 
می افتــد و در حــال حاضــر در اوج خــودش 

اســت.
ــدرن  ــنتی م ــر س ــم هن ــه، نمی توانی ــن مقدم ــا ای  ب
داشــته باشــیم. بــه ایــن دلیــل کــه الهیــات و 
هستی شناســی  متفاوتــی دارنــد. هنــر ســنتی و 
ــه  ــوند و ب ــع ش ــم جم ــا ه ــد ب ــدرن می توانن م
گونــه ای بــا هــم بــه صلــح و آشــتی برســند؟ خیــر، 
ــنتی  ــر س ــم هن ــن نمی توانی ــدارد. بنابرای ــکان ن ام
مــدرن داشــته باشــیم. امــا چیــزی نزدیــک بــه ایــن 
اصطــاح کــه می توانــد واقعیــت پیــدا کنــد، هنــر 
ســنتی بــرای دوره معاصــر اســت. در دوره معاصــر 
بــا اینکــه می توانیــم بگوییــم ایــن دوره یــک 
 post ــنتی و ــا س ــت و دوره پس ــنتی نیس دوره س
modern اســت، امــا هنــر ســنتی می توانــد باشــد؛ 
و اگــر باشــد دیگــر هنــر ســنتی مــدرن نمی شــود، 
ــر ســنتی  ــر ســنتی معاصــر می شــود. هن بلکــه هن
ــته  ــی گذش ــای دین ــه تمدن ه ــخ هم ــی تاری در ط
تطــور داشــته اســت. مثــًا بــه معمــاری، نگارگــری 
ــگاه کنیــد. ایــن طــور نیســت کــه  ــا نقاشــی ن و ی
ــم همــان حــرف  ــک جــا شــروع شــود و دائ از ی
را در همــه زمینه هــا تکــرار کنــد! گرچــه دیــدگاه 
ــا تطــور  ــوده ام ــت ب فلســفی همیشــه یکــی و ثاب
داشــته اســت. هــم نگارگــری، هــم معمــاری، هــم 
موســیقی، خوشنویســی و هــم دیگــر هنرهــا تطــور 
ــرف و  ــک ط ــا از ی ــا نیازه ــب ب ــته اند. متناس داش
ــد، هنرهــای ســنتی در  ــات جدی وارد شــدن امکان
ــور  ــن تط ــد. ای ــدا می کردن ــور پی ــخ تط ــی تاری ط
ــد  ــاق بیافت ــم اتف ــد ه ــت در دوره جدی می توانس

ولــی  قطــع شــد.
ــت  ــزم، پُس ــور از مدرنی ــم منظ ــم ببینی می خواهی
مدرنیزم و ســنتی چیســت؟ دوره ســنتی چــه زمانی 
بــود و دوره مــدرن چیســت؟ آیــا مــدرن فقــط بــه 
ــه در دیکشــنری ها،  ــازه اســت؟ البت ــو و ت معنــی ن
ــا  ــت. ام ــازه اس ــو و ت ــدرن، ن ــی م ــی از معان یک
ــزم  ــا مدرنی ــتیک ی ــا مدرنیس ــتی ی ــی مدرنیس وقت
ــا  ــی رود دیگــر منظــور م ــه کار م ــا ب ــد اینه و مانن
ــا  ــر م ــگ و هن ــی در فرهن ــیت. تازگ ــازه« نس »ت
ــی  ــه  معن ــه روز - ب ــت و ب ــود داش ــه وج همیش

ــد.  ــدن- می ش ــه روز ش ــه ب ــل کلم اصی
اگــر بــه قدیمی تریــن بناهــا نــگاه کنیــد، معمــاری 
ــوی  ــا دوره صف ــد از اســام ب ــرن اول و دوم بع ق
دوره  بــا  بعــد  و  می کنــد؟  تفاوت هایــی  چــه 
نظــر  از  می کنــد؟  تفاوت هایــی  چــه  قاجــار 
ــود،  ــل ب ــا تکام ــم در حــال تطــور ی صــورت، دائ
ــه وجــود  ــه ب ــی ای ک ــت و فضــای کیف ــا حقیق ام
ــود.  ــه و یکــی ب ــرد، یگان ــار می ک ــی آورد و اظه م
همــان احساســی کــه در مســجد فهــرج یــزد 
ــاس  ــز احس ــان نی ــاه اصفه ــجد ش ــم، در مس داری
می شــود. همــان حســی را کــه از حضــور در 
ــد، در  ــت می ده ــان دس ــه انس ــام ب ــاجد اس مس
ــی را  ــت فضای ــز همــان کیفی خانه هــای کاشــان نی

احســاس می کنــد. 
بنابرایــن تطــور در صــورت، ظاهــر، تغییــر مصالــح 
و بیــان بــود امــا دیــدگاه و اصــول هنــری، همچنان 
ــث از  ــه منبع ــم ک ــری ه ــول هن ــود. اص ــد ب واح
ــد.  ــظ می ش ــود حف ــنتی ب ــی و س ــدگاه دین آن دی
بنابرایــن بایــد نتیجــه گرفــت کــه در دوره مدرنیزم 
دیــدگاه انســان بــه خــود و هســتی کامــًا متفــاوت 
ــه  ــم ب ــر ه ــود. هن ــنتی می ش ــدگاه دوره س از دی
ــروزه  ــه ام ــد ک ــدا می کن ــرور شــکل دیگــری پی م
می بینیــم. آن چیــزی کــه االن در دانشــگاه های 
مــا ماننــد تمــام دانشــگاه های دنیــا تدریــس 
می شــود، بــا ایــن دیــدگاه کامــًا متفــاوت اســت. 
شــاید خیلی هــا نداننــد و یــا دقــت نداشــته 
باشــند کــه ایــن امــر اتفــاق افتــاده اســت و کامــًا 
ــه  ــد ک ــور کنن ــاده انگارانه تص ــا س ــه ی خوش بینان
مــا در هــر قرنــی در گذشــته یــک هنــری داشــتیم 
ــه  ــوری ک ــت؛ بط ــر ماس ــن هن ــم ای ــروز ه و ام
اگــر نیــاکان مــا -کــه آن هنــر را داشــتند- امــروز 
حالی کــه  در  می رفتنــد.  راه  همیــن  از  بودنــد، 
ــر  ــدارد. اگ ــی ن ــا حقیقــت همخوان ــرض ب ــن ف ای
هنرمنــدان قدیمــی بــا همــان دیــدگاه بودنــد، امروز 
ــد،  ــا هــر وســیله جدی ــه ب ــد و ن ــا وســایل جدی ب
ــه الزم  ــزی را ک ــح، چی ــایل و مصال ــه از وس بلک
ــود  ــدگاه و نیت شــان هماهنــگ ب ــا دی داشــتند و ب
آگاهانــه انتخــاب می کردنــد. همــان دیــدگاه و 
نیــت و همــان صحبــت را می کردنــد کــه همیشــه 

ــم. ــا داشــتیم و داری م
حضــار:یعنــی اگــرآن اتفاق هایــی کــه در غــرب 

ــدیم؟ ــور نمی ش ــا االن این ط ــاد م ــاد نمی افت افت
ــار: بلــه. اگــر و فقــط اگــر.  آقــایدکتــرفرزانی
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ایــن فــرض االن هــم محــال و ممتنــع نیســت. االن 
ــورت  ــه ص ــر ب ــی اگ ــد و حت ــد باش ــم می توان ه
جامعــه و اجتمــاع ایــن اتفــاق نیافتــد، بــه صــورت 
ــی در کارگاه  ــد. کس ــاق بیافت ــد اتف ــردی می توان ف
خــودش بکوشــد نقاشــی هایی کــه می کشــد یــک 
دیــدگاه معنــوی داشــته باشــد. دیــدگاه معنــوی یــا 
ســنتی دیدگاهــی اســت کــه اوالً بــر مبــدأ متعالــی 
هســتی اعتقــاد دارد؛ دوم اینکــه بــه مراتــب متعــدد 
ــم  ــط عال ــم را فق ــی عال ــل اســت. یعن وجــود قائ
محســوس و عالمــی کــه بــا چشــم دیــده می شــود 
محــدود نمی کنــد. دســت کــم بــه دو عالــم غیــب 
ــی آن  ــه معن ــهادت ب ــت. ش ــل اس ــهادت قای و ش
ــد آن را شــاهد  ــه انســان می توان عالمــی اســت ک
ــت.  ــوس اس ــهود و محس ــه مش ــی ک ــد؛ عالم باش

عالــم شــهادت در مقابــل عالــم غیــب اســت. 

تمــام تمدن هــای دینــی بــه ایــن دو عالــم و البتــه 
عوالــم میانــی مثــل عالــم ملکــوت معتقــد بودنــد و 
ایــن را بــه صورتــی در هنــر خــود ظاهــر کردنــد. 
ــه  ــرگ ک ــس از م ــان پ ــه جه ــاد ب ــن اعتق همچنی
ــس  ــی نف ــس -یعن ــود نف ــه خل ــاد ب ــاد و اعتق مع
ــان بقــا  انســان بعــد از مــرگ جســمانی اش همچن
ــدگاه  ــک دی ــن ی ــت. ای ــود داش ــم وج دارد- ه
ــد.  ــعور دارن ــتی ش ــزاء هس ــه اج ــت ک ــی اس دین
ــْن ال  ــِدهِ َو لِک ــبُِّح بَِحْم ــيْ ءٍ إاَِلّ یَُس ــْن َش » َو إِْن مِ
ــم  ــن عال ــی از ای ــچ جزئ ــبِیَحُهْم« هی ــوَن تَْس تَْفَقُه
ــن  ــد. بنابرای ــد را نگوی نیســت کــه تســبیح خداون
صاحــب شــعور اســت و حتــی کام دارد و نطــق 
ــْي ءٍ«؛  ــَق ُکَلّ َش ــذي أَنَْط َّ ــا الَلّ ال ــد. » أَنَْطَقنَ می کن
ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــان کس ــد هم ــران می گوین کاف
ــان  ــم زب ــا ه ــه م ــان داده، ب ــتی زب ــزء از هس ج
داده اســت. ایــن یــک دیــدگاه انیمیســتیک اســت 
ــه آن معتقــد هســتند. در  ــان  و شــمن ها ب ــه ادی ک
ــا  ــد: »م ــده کــه اجــزاء هســتی می گوین ــوی آم مثن
ســمیعیم و بصیریــم و هوشــیم/ بــا شــما نامحرمــان 

ــا خاموشــیم« م
امــا گفتگــوی اجــزاء هســتی بــرای اولیــاء خداونــد 
ــم را  ــن عال ــد ای ــود. خداون ــل درک ب ــاء قاب و انبی
نیافریــده کــه کنار بنشــیند و ایــن عالم مثل ســاعتی 
کــه کــوک شــده باشــد کار کنــد. فیــض خداونــد 

دائــم اســت. » ُکُلّ یـَـوم ُهــَو فِی َشــأن «؛ هــر روز و 
هــر ســاعت و هــر لحظــه خداونــد در حــال تدبیــر 
ایــن عالــم اســت، بــه طــوری کــه اگــر لحظــه ای 
عنایــت خداونــد بــه عالــم نباشــد ایــن عالــم کــن 
فیکــون می شــود. ایــن دیدگاهــی توحیــدی و 
دینــی و در مقابــل پست رنســانس اســت. دوره 
پست رنســانس بــه دوره بــه اصطــاح روشــنگری 
معــروف اســت کــه تــا االن هــم ادامــه دارد و دوره 
ــر  ــاخه های دیگ ــع ش ــت. و در واق ــزم اس مدرنی
مثــل پســت مدرن و امثــال اینهــا هــم اگــر تفاوتــی 
بــا مدرنیــزم داشــته باشــد، در جزئیــات اســت و در 
بدنــه اصلــی، شــاخه ای از مدرنیــزم اســت. بعضــی 
ــگاه  ــدرن ن ــت م ــه پس ــی ب ــی خاص ــا خوش بین ب
ــش را  ــره راه ــر باالخ ــد بش ــد و می گوین می کنن
ــام  ــه پی ــت ب ــا عنای ــط ب ــر فق ــد. بش ــدا می کن پی
انبیــاء می توانــد راهــش را پیــدا کنــد و اگــر فقــط 
بــا تکیــه بــر خــودش باشــد، امیــد چندانــی بــرای 

یافتــن راه نیســت. 
ــدگاه  ــل دی ــی در مقاب ــا دین ــدگاه ســنتی ی ــن دی ای
در  را  همیــن  بازتــاب  و  اســت  مدرنیســتی 
ــای  ــاری و فض ــری، معم ــیقی، نگارگ ــر، موس هن
ســاختمان ها هــم می بینیــم. در واقــع همه جــا 
یــک رابطــه دو ســویه بیــن هنــر و ادیــان وجــود 
ــی  ــث از مبان ــویی منبع ــر از س ــت. هن ــته اس داش
ــان در شــکل گیری خــودش اســت، و در  ــام ادی پی
ــان  ــس از شــکل گیری- بی ــی پ ــد -یعن ــه بع مرحل
ــه هــر  ــی اســت ک ــه زبان ــان ب ــی ادی ــق باطن حقای
ــر  ــات، اگ ــا کلم ــر شــعر اســت ب ــری دارد. اگ هن
ــوب و  ــت و چ ــر و خش ــا آج ــت ب ــاری اس معم
گــچ، و اگــر نقاشــی اســت بــا اشــکال و رنــگ. آن 
حقیقتــی را کــه در کنــه خــود قابــل بیــان نیســت، 
بــه گونــه ای بیــان می کنــد. حقیقتــی را کــه مطلــق 
ــه الیتناهــی  ــی را ک ــد و حقیقت ــد می کن اســت مقی
اســت، بــا ابــزار محــدود و متناهــی بیــان می کنــد. 
حقیقتــی را کــه ال زمــان اســت، در زمــان، چیــزی 
ــی کســی  ــد. وقت ــان می کن ــا اصــوات بی از آن را ب
در مقابــل موســیقی ســنتی قــرار می گیــرد و آن را 
ــد.  ــه خــودش مراجعــه کن ــد ب می شــنود فقــط بای
گاهــی اوقــات شــنیدن یــک دقیقــه از یــک قطعــه 
موســیقی و صــدای یــک ســاز، انســان را از جایــی 
کــه هســت و از ایــن عالــم محــدود و محســوس 
ــتد.  ــری می فرس ــم دیگ ــه عال ــد و ب ــدا می کن ج
واقــع شــدن در فضــای خانــه عباســیان در کاشــان 
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ــور  ــن ط ــم همی ــنتی ه ــر س ــای دیگ ــر بن ــا ه و ی
اســت. درآنجــا آدم احســاس می کنــد کــه از عالــم 
کنــده شــده و در جــای دیگــری بــه ســر می بــرد؛ 
بــه بیانــی، در مرکــز هســتی اســت. گویــی اتــاق، 
فضــا، حیــاط، ایــوان و طارمــی آنجــا مرکــز هســتی 
ــد از آن  ــش نمی خواه ــان دل ــی انس ــت و گوی اس
ــنتی  ــر س ــای هن ــن کیمی ــرد. ای ــه بگی ــز فاصل مرک
ــه آن  ــادی ب ــح م ــا مصال ــته ب ــه توانس ــت ک اس
ــا  ــد ت ــاره کن ــرد اش ــادی و مج ــر م ــت غی حقیق
بلکــه او را بــه گونــه ای حاضــر کنــد و انســان در 

ــرد.  ــرا گی ــرد و او انســان را ف ــرار گی آن ق
ــته  ــود داش ــد وج ــدرن می توان ــنتی م ــر س ــا هن آی
باشــد؟ مثــًا کســی نمایشــگاهی گذاشــته و از مــا 
ــن  ــد ای ــد و می گوی ــوت می کن ــا دع ــرای تماش ب
کار هــا، ســنتِی مــدرن هســتند. اگــر ســنتی باشــد، 
ــنتی  ــه س ــی ک ــت! در صورت ــدرن نیس ــر م دیگ
باشــد، تقلیــدی از گذشــته اســت - علی رغــم 
ــار  ــری ب ــز هن ــد در مراک ــروزه واژه تقلی ــه ام اینک
منفــی دارد، در جــای خــود بســیار خــوب اســت- 
ــت  ــوان گف ــد می ت ــازه باش ــع و ت ــر بدی ــا اگ ام
ــنتی  ــر س ــم هن ــس می توانی ــه معاصــر اســت. پ ک
معاصــر داشــته باشــیم. مــا امــروزه می توانیــم 
ــای  ــاوت از بناه ــر متف ــنتی در ظاه ــاری س معم
ــای  ــان و جاه ــزد و کرم ــان و ی ــان و اصفه کاش
دیگــر داشــته باشــیم، ولیکــن ســنتی باشــند. وقتــی 
ــی  ــورت وقت ــند، در آن ص ــنتی باش ــم س می گویی
ــدا  انســان در آن وارد می شــود همــان حــس را پی
ــه  ــی ب ــم وقت ــن اســت. االن ه ــم ای ــد و مه می کن
ــه در دوره  ــنتی ک ــیقی س ــته موس ــات برجس قطع
جدیــد یــا در پنجــاه ســال اخیــر توســط برخــی از 
ــم  ــوش می کنی ــده گ ــاخته ش ــیقی س ــاتید موس اس
ــج  ــیقی رای ــان دارد. موس ــر انس ــر را ب ــن تأثی ای
ــای  ــدارد و در ج ــر را ن ــن تأثی ــاپ، ای ــروز، پ ام

ــری دارد. ــر دیگ ــودش تأثی خ
ــد تمثیلــی باشــد؟ یکــی  ــا هنــر مــدرن می توان  آی
ــر  ــا هن ــه آی ــود ک ــن ب ــی ای ــؤاالت امتحان از س
ــل  ــد؟ کار تمثی ــی باش ــد تمثیل ــتی می توان مدرنیس
ــب  ــی از مرات ــان حقایق ــل، بی ــت؟ کار تمثی چیس
هســتِی باالتــر از عالــم محســوس اســت کــه 
قــرار اســت بــه صورتــی در ایــن عالــم محســوس 
متجلــی شــود یــا بــه آن اشــاره شــود و الزمــه آن 
ــت.  ــب اس ــم غی ــدد عال ــب متع ــه مرات ــاد ب اعتق
ــی  ــًا تمثیل ــد واقع ــتی نمی توان ــر مدرنیس ــس هن پ

باشــد، حتــی اگــر آن هنرمنــد ادعــای اثــر تمثیلــی 
داشــته باشــد. 

مــا  قبلــی،  صحبت هــای  ادامــه  در  حضــار:
ــا  ــد ام ــنتی دارن ــه روش س ــم ک ــی داری هنرمندان
دنیــا دنیــای مــدرن اســت. بنابرایــن آثــاری داریــم 

ــتند.  ــنتی هس ــدرن و س ــه م ک
مــدرن  نتیجــه اش  فرزانیــار:  دکتــر آقــای
ــه وجــود مــی آورد  می شــود. یعنــی کیفیتــی کــه ب
نمی توانــد ســنتی باشــد. الزمــه ایجــاد یــک 
فضــای ســنتی، اســتفاده از مصالــح ســنتی اســت؛ 
ــن  ــه ای ــه ب ــته، بلک ــای گذش ــه معن ــه ب ــنتی ن س
ــد  ــن را بای ــد. ای ــنتی باش ــش س ــه طبیعت ــی ک معن
یادمــان باشــد. مثــًا طبیعــت چــوب و آجــر ســنتی 
اســت، امــا بتــن و آهــن نمی توانــد ایــن طبیعــت 
را داشــته باشــد. ایــن الزمــه ایجــاد فضــای ســنتی 
ــه  ــت ک ــوان گف ــت. نمی ت ــی نیس ــا کاف ــت ام اس
ــده  ــاخته ش ــح س ــن مصال ــا ای ــه ب ــی ک ــر بنای ه
ــنتی  ــاری س ــی معم ــت فضای ــًا کیفی ــد الزام باش
ــان  ــود هم ــان در آن وارد ش ــی انس را دارد و وقت
ــن  ــد. بنابرای ــاس را ادراک می کن ــت و احس کیفی
ــه  ــنتی ب ــای س ــح و روش ه ــر بخشــی از مصال اگ
کار رود امــا دیــدگاه ســنتی بــر آن حاکــم نباشــد، 
قطعــًا نتیجــه اش ســنتی نخواهــد بــود. اگــر 
بخواهیــم وارد شــاخه های فرعــی ایــن بحــث 
ــًا  ــر حقیقت ــوان گفــت کــه در بیــن هن شــویم می ت
ســنتی و هنــر کامــًا مدرنیســتی، طیف هایــی 
ــند  ــنتی نباش ــًا س ــه کام ــه اگرچ ــود دارد ک وج
ــد  ــتند و می توان ــتی نیس ــم مدرنیس ــًا ه ــا کام ام
چیــزی بینابینــی باشــد. بهتــر اســت ایــن مباحث را 
کســانی کــه دانشــجوی هنــر هســتند پیگیــری کنند 
و مــا عجالتــًا وارد آن نشــویم. بهتــر اســت مفهــوم 
هنــر ســنتی و مصداق هایــش را درســت بشناســیم 
ــتی و  ــر مدرنیس ــزم و هن ــی مدرنی ــا معن ــد ب و بع
مصداق هــای هنــر مدرنیســتی آشــنا شــویم و 
ــای  ــاخه ه ــه ش ــوان ب ــم می ت ــم ک ــم. ک درک کنی

ــد. ــک ش ــی نزدی فرع
ــم  ــری ه ــوع دیگ ــه ن ــل را ب ــا تمثی ــار:ام حض
تعریــف می کننــد و آن، بیــان حــرف متفــاوت 
بخواهــد  هنرمنــد  یــک  وقتــی  مثــًا  اســت. 
ــا  ــک دری ــد ی ــان ده ــود را نش ــفتگی درون خ آش
ــم هســت.  ــل ه ــا تمثی ــن دری ــد. ای نقاشــی می کن
ــور  ــل را چط ــا تمثی ــه م ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب بس
ــر  ــا دیگ ــک دنی ــرای آن ی ــر ب ــم. اگ ــف کنی تعری
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ــاوت  ــان متف ــت جواب م ــویم آن وق ــور ش متص
. می شــود

ــن مجــاز و اســتعاره  ــار: بی ــرفرزانی ــایدکت آق
ــما  ــال ش ــد. مث ــل ش ــاوت قائ ــد تف ــل بای و تمثی
ــی  ــان حقیق ــل بی ــان مجــازی. در مقاب ــود بی می ش
یــا بیــان طبیعــی، بیــان مجــازی، اســتعاری، کنایــه، 
اشــاره و ماننــد اینهــا قــرار دارد. ولــی بیــان تمثیلی 
ــردن.  ــبیه ک ــوس تش ــه محس ــول را ب ــی معق یعن
خارجــی  مابــه ازای  نمی توانــد  کــه  معقولــی 
ــای  ــت. کیمی ــرد اس ــه مج ــرا ک ــد؛ چ ــته باش داش
ــزی از  ــد چی ــه می توان ــن اســت ک ــنتی ای ــر س هن
ــد؛  ــر کن ــه حاض ــاره و بلک ــول را اش ــق معق حقای
ــرا  ــان را ف ــود، انس ــع ش ــر آن واق ــان ب ــی انس یعن
گیــرد، انســان در آن محــاط شــود و او بــر انســان 
محیــط شــود، و بنابرایــن بتوانــد آن کیفیــت لطیــف 

ــد.  ــه ای درک کن ــه گون و مجــرد را ب
ــون  ــدگاه افاط ــن دی ــل عی ــان تمثی ــار:بی حض
ــم  ــا ه ــنتی م ــر س ــا هن ــت. آی ــهر اس از آرمان ش

ــت؟ ــم باالس ــی از عال تقریب
ــدگاه  ــت. دی ــور اس ــن ط ــار: همی ــرفرزانی ــایدکت آق
ــه  ــع ب ــه او راج ــری ک ــل او و نظ

ُ
ــم ُمث ــون و عال افاط

ــدگاه دینــی خیلــی نزدیــک اســت. اگــر  ــه دی ــر دارد ب هن
ــی  ــی می کــرد و مینیاتورهــای ایران افاطــون عمــر طوالن
و  می کــرد  تحســین  می دیــد،  را  ایرانــی  معمــاری  و 
ــن  ــه م ــت ک ــزی اس ــان چی ــداق هم ــن مص ــت ای می گف
ــی  ــن مصداق  چنی

ً
ــا ــون تقریب ــان افاط ــم. در زم می گوی

نبــود. ایــن هنــری اســت کــه انســان را بــه اشــتباه 
ــه ایــن عالــم نمی کنــد،  نمی انــدازد و انســان را وابســته ب
ــم -در درون-  ــن عال ــای ای ــد و محدودیت ه ــه از قی بلک
ــه  ــون ب ــه افاط ــت ک ــری اس ــن هن ــد. ای ــدا می کن ج
دنبــال آن بــود. هنــر ســنتی انســان را ســرگرم و وابســته بــه 
ــروز در  ــتی ام ــر مدرنیس ــا هن ــد. ام ــر نمی کن ــم ظاه عال
 
ً
ــا ــا و تقریب ــی از فیلم ه ــگاه ها و خیل ــا و نمایش گالری ه

ــان را  ــوند انس ــاخته می ش  س
ً
ــدا ــه جدی ــی ک ــام بناهای تم

ــد.  ــا می کن ــن دنی ــه ای ــرگرم ب س

ــان  ــه رشته ش ــتانی ک ــرای دوس ــم ب ــیار مه ــه بس ــک نکت ی
هنــری اســت و دیگرانــی کــه بــه ایــن موضــوع عاقمنــد 
بودنــد و در ایــن دوره شــرکت کردنــد ایــن اســت کــه در 
ــرد.  ــدا ک ــم ج ــد از ه ــه را بای ــه مرحل ــر س ــوزش هن آم

ــری  ــکده های هن ــروزه در دانش ــفانه ام ــه متأس ــزی ک چی
ــه  ــه اینک ــد ب ــه رس ــود، چ ــم نمی ش ــادآوری ه  ی

ً
ــا اص

ــد.  ــوزش دهن ــد و آن را آم ــد کنن کی ــر آن تأ ــد ب بخواهن
هــر کــس در هــر رشــته ای کــه هســت، چــه موســیقی، 
ــود  ــه وارد می ش ــی ک ــی. کس ــه نقاش ــاری، چ ــه معم چ
 ســه مرحلــه را بگذرانــد. اول اینکــه بــا 

ً
بایــد دقیقــا

ــودش  ــته خ ــه رش ــوط ب ــری مرب ــی هن ــای عال مصداق ه
آشــنا شــود. بــدون ایــن آشــنایی، کار جلــو نمــی رود. تــا 
کســی کــه از مصداق هــای عالــی شــعر فارســی بــا خبــر 
 هــزار بیــت حفــظ نکــرده 

ً
ــا ــده باشــد و مث نباشــد، ندی

ــو رود.  ــه کارش جل ــت ک ــع داش ــوان توق ــد، نمی ت باش
بایــد بــا مصداق هــای عالــی هنــر مربــوط بــه رشــته خــود 
ــای  ــی نمونه ه ــد. یعن ــدا کن ــخیص پی ــود و تش ــنا ش آش
ــد.  ــخیص ده ــوب تش ــر خ ــای غی ــوب را از نمونه ه خ
 بایــد بتوانــد نمونه هــای خــوب 

ً
 در موســیقی حتمــا

ً
مثــا

ــد  ــد بتوان ــد بای ــؤال ش ــر از او س ــد و اگ ــخیص ده را تش
ــد.  ــال بزن ــی موســیقی مث ــد قطعــه از نمونه هــای عال چن
هنرجــو بــرای درک نمونه هــای عالــی، الزم اســت کــه بــا 
ــم  ــد را ه ــای ب ــود. نمونه ه ــنا ش ــم آش ــد ه ــای ب نمونه ه

ــده و شــنیده باشــد.  ــد دی بای
ــن  ــد را تعیی ــوب و ب ــای خ ــی نمونه ه ــه کس حضــار:چ

می کنــد؟
آقــایدکتــرفرزانیــار: ایــن ســؤال خیلــی مهــم اســت. 
اجــازه دهیــد بعــد بــه آن بپردازیــم. احتیــاج بــه اســتادکار 
ــینه و  ــه س ــینه ب ــم و س ــوزش قدی ــاوت آم ــن تف دارد و ای
 بایــد در کنــار 

ً
شــفاهی بــا آمــوزش جدیــد اســت. حتمــا

ــی،  ــال در خوشنویس ــل س ــی- چه ــه س ــتادکاری ک اس
نگارگــری و معمــاری آن راه را رفتــه باشــد خدمــت کنــد 
ــا نــگاه  و بــه اصطــاح در مجــاورت او باشــد و بتوانــد ب
ــن نمونه هــا آشــنا  ــا ای ــد و بشــنود و ب ــا گــوش او ببین او ی

شــود. 
ــطحی  ــا س ــیار superficial ی ــر بس ــتی هن ــر مدرنیس هن
اســت، عمــق نــدارد و احتیــاج بــه توضیــح نــدارد. منتهی 
در دوره جدیــد، اثــر هنــری را بــا ایــن دیــدگاه بــه وجــود 
ــک  ــی ی ــه و گاه ــک مقال ــدازه ی ــه ان ــد ب ــد و بع می آورن
ــر  ــط نظ ــه فق ــه البت ــد، ک ــوردش می گوین ــه در م مجل
ــن  ــی ممک ــر کس ــه کمت ــوری ک ــه ط ــت! ب ــان اس خودش
ــد  ــا می کن ــش ادع ــه صاحب ــس ک ــان ح ــه هم ــت ب اس
برســد. ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه آن هنــر، معنــی، 
تأثیــر یــا کیفیــت نــدارد. ولــی نشســتن و نوشــتن و گفتــن 
ــا نیســت  ــه ایــن معن ــار مدرنیســتی ب توســط صاحــب آث
کــه حقیقــت پنهــان آن را ظاهــر کــرده اســت. بــا توجــه 
ــی  ــی متک ــای حقیق ــه تمثیل ه ــنتی ب ــر س ــه هن ــه اینک ب
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ــکل  ــه ش ــر ب ــا آن هن ــه ب ــی ک ــرای کس ــی ب ــت، حت اس
ــیله  ــه وس ــری اش ب ــس هن ــد و ح ــنا نباش ــی آش تفصیل
نــوع خاصــی از زندگــی کــدر نشــده باشــد و بــر آن پــرده 
ــفانه  ــود. متأس ــد ب ــذار خواه ــم تأثیرگ ــد، ه ــاده باش نیافت
ــرا  ــتیم. زی ــاس مان هس ــدن احس ــدر ش ــاهد ک ــروزه ش ام
بــه محــض اینکــه صبــح از خــواب بیــدار می شــویم، بــا 
ــتیم.  ــه هس ــنتی مواج ــر س ــای غی ــیقی ها و منظره ه موس
ــرده  ــان پ ــی انس ــالم اله ــرت س ــر فط ــرور ب ــه م ــا ب اینه
ــن  ــت. ای ــن اس ــر ای ــکده های هن ــد. کار دانش می اندازن
ــر  ــکده های هن ــروزه دانش ــه ام ــت ک ــرح اس ــوع مط موض

چطــور کار می کننــد؟
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــر ی ــوزش هن ــه اول آم ــم در مرحل گفتی
ــی  ــای عال ــا نمونه ه ــد ب ــوز بای ــر هنرآم ــا هن ــنایی ب آش
و مصداق هــای عالــی آشــنا شــود و آنهــا را خــوب 
ــی و  ــای عال ــن مصداق ه ــد بی ــد و بتوان ــخیص ده تش
ــرعت  ــی س ــن توانای ــه ای ــر چ ــود. ه ــل ش ــز قائ ــد تمی ب
ــتری  ــای بیش ــه نمونه ه ــد و هرچ ــتر باش ــخیص بیش تش
ــد. ــدا می کن ــه پی ــن مرحل ــتری در ای ــت بیش ــد، قابلی ببین
ــای  ــد نمونه ه ــت بای ــیقی اس ــه کارش در موس ــی ک کس
زیــادی را ببینــد. کســی کــه کارش معمــاری اســت 
ــن  ــتان و نائی ــان، اردس ــرود. در کاش ــفر ب ــاد س ــد زی بای
مصادیــق خوبــی هســت. در تهــران هــم نمونه هــای 
ــب  ــه حاج ــران، تیمچ ــازار ته ــل ب ــاری مث ــی از معم کم
الدولــه، مسجد-مدرســه ســپه ســاالر، مســجد شــاه 
تهــران، مســجد جامــع تهــران و بناهــای دیگــر هســت. 
امــا کاشــان و اصفهــان معــدن ایــن نمونه هــای معمــاری 
ــه،  ــه و مدرس ــل، خان ــاغ و پ ــان، ب ــت. آدم در اصفه اس
ــل  ــد. مث ــت می بین ــان و باف ــه و خیاب ــرا، کوچ کاروانس
ــه  ــا ک ــی آق ــی قل ــا عل ــان ی ــید اصفه ــجد س ــت مس باف
مجموعــه ای از مصادیــق عالــی هســتند. اگــر کســی 
ــن  ــا ای ــد ب ــد بای ــرفت کن ــاری پیش ــد در معم می خواه
ــد.  ــی ببین ــای عال ــود و مصداق ه ــنا ش ــا آش مصداق ه
ــت.  ــوب اس ــن خ ــفر رفت ــته، س ــن رش ــرای ای ــن ب بنابرای
ــه  ــه توصی ــات را ب ــد قطع ــو بای ــیقی، هنرج ــا در موس ام
ــد و  ــدا کن ــت، پی ــر اس ــه در کارش از او جلوت ــی ک کس
مرتــب گــوش کنــد تــا کــم کــم بتوانــد تفــاوت  آنهــا را از 

ــد.  ــخیص ده ــد تش ــای ب نمونه ه
 در معمــاری اگر کســی 

ً
مرحلــه بعــد ایــن اســت کــه مثــا

ــتر و  ــت بیش ــا دق ــود، ب ــه می ش ــی مواج ــای عال ــا فض ب
ــه اول را آدم هــای  ــد. مرحل ــد برخــورد کن ــر بای حرفه ای ت
ــا  ــد ی ــه تعه ــدون اینک ــد ب ــم می توانن ــه ای ه ــر حرف غی
ــته  ــا داش ــاد فض ــاری و ایج ــا معم ــی ی ــالت طراح رس
ــد  ــد بتوان ــو بای ــمت هنرج ــن قس ــد. در ای ــد برون باش

ــت،  ــوب اس ــر خ ــن اث ــر ای ــه اگ ــد ک ــدا کن ــخیص پی تش
ــم  ــار ه ــا کن ــه نت ه ــت؟ چگون ــی اش چیس ــت خوب عل
ــور  ــد؟ چط ــی بگذارن ــر خوب ــن اث ــا چنی ــد ت ــرار گرفتن ق
مصالــح و اشــکال بــه صورتــی تعییــن شــدند و در کنــار 
هــم قــرار گرفته انــد کــه ایــن فضــا چنیــن اثــر معنــوی را 
ــد طــی  ــز بای ــه را نی ــر انســان دارد؟ هنرجــو ایــن مرحل ب
ــاوی  ــث متس ــا مثل ــره ی ــا دای ــع ی ــکل مرب  ش

ً
ــا ــد. مث کن

االضــاع یــا یــک شــکل غیــر منظــم، چــه تفاوت هایــی 
ــر انســان  ــد؟ فضــای مــدور چــه تأثیــری ب ــر دارن در تأثی
دارد و فضــای مربــع چــه تأثیــری؟ تأثیــر چــوب بــا فلــز 

ــت؟  چیس
ــود  ــت. می ش ــه اس ــه کار رفت ــادی ب ــوب زی ــاالر، چ در ت
ــفارش  ــی س ــا را آلومینیوم ــا و کرکره ه ــن پنجره ه ــام ای تم
ــا  ــاالر ب ــفید ت ــیاه و س ــس س ــه عک ــوری ک ــه ط داد، ب
ســاخته  آلومینیومــی  پنجره هــای  بــا  کــه  فضایــی 
ــا  ــه ب ــی ک ــی فضای ــند. ول ــم باش ــل ه  مث

ً
ــا ــده، تقریب ش

ــا  ــی کــه ب پنجره هــای آلومینیومــی ســاخته شــده و فضای
چــوب ســاخته شــده اند چــه تأثیــری دارنــد؟ چــوب بــی 
جــان، چیــزی از هســتی نباتــی و حیــات خــود را حتــی از 
قطــع شــدن و خشــک شــدن بــا خــود دارد و آن الهــام را 
بــه انســان وارد می کنــد. آن صمیمیــت و عمــق را چــوب 
ــا  دارد ولــی آلومینیــوم نــدارد. اگــر کســی وارد فضایــی ب
ــا،  ــاد، اندازه ه ــح، ابع ــه مصال ــد ب ــود بای ــت می ش کیفی
ــد  ــت کن ــر دق ــار همدیگ ــا در کن ــزای فض ــینی اج هم نش
تــا بــه ایــن مرحلــه برســد کــه در درجــه اول بتوانــد بــرای 
ــودن و  ــی ب ــت عال ــران عل ــرای دیگ ــد ب ــودش و بع خ
ــح  ــرا را توضی ــا کاروانس ــجد ی ــه، مس ــت واالی خان کیفی
دهــد. هنرجــو در ایــن مرحلــه بایــد بتوانــد توضیــح دهــد 
ایــن موســیقی کــه مــا را مســرور یــا غمگیــن می کنــد، در 
هــر صــورت شــادی و غــم اش مــا را بــه نشــاط مــی آورد، 
علــت اش چیســت؟ هنرجــو بایــد بتوانــد بــه ایــن 
جنبه هــای تخصصــی توجــه کنــد و علت هــا را پیــدا 

ــد.  ــدا کن ــح پی ــرای خــودش توضی ــد ب ــد و بتوان کن
ــری  ــر هن ــش اث ــت و آفرین ــه خاقی ــوم، مرحل ــه س مرحل
ــارت  ــن مه ــه و ای ــخیص اولی ــا آن تش ــو ب ــت. هنرج اس
ــه مهــارت ایجــاد و آفرینــش  ــد ب در مرحلــه دوم، می توان
ــا دانشــکده،  ــه ی ــا خان ــرار شــد مدرســه ی برســد. اگــر ق
ــرای  ــه ب ــک قطع ــا ی ــازد، ی ــی بس ــا میدان ــد ی ــز خری مرک
ــات  ــه احساس ــم ک ــک فیل ــرای ی ــا ب ــاد ی ــن و می جش
ــش  ــش و مهارت های ــه از دان ــازد، چگون ــی دارد بس معین
ــت  ــه واقعی ــه دارد جام ــی ک ــه آن نیت ــد و ب ــتفاده کن اس

ــاند.  بپوش
ــروز  ــوزش ام ــفانه در آم ــه متأس ــت ک ــزی اس ــن چی ای
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 محلــی از اعــراب نــدارد و کســانی که در دانشــکده 
ً
اصــا

هنــر هســتند می داننــد کــه از همــان نیمســال اول از آنهــا 
ــوم نیســت  ــا معل ــد. ام ــد کنن خواســته می شــود کــه تولی

بــا چــه دانــش و بــا کــدام تجربــه و بــه چــه صــورت. 
حضــار:هنرمنــد در معنــای گذشــته اش بــه معنــای 
نیک مــرد بــود. آیــا مــا می خواهیــم همــان را وارد جریــان 
مــدرن کنیــم؟ در گذشــته هنــر همــان پیشــه و صناعــت 
بــود. تقســیم بندی هنرهــای زیبــا بــه نقاشــی، معمــاری، 
موســیقی، شــعر و رقــص مربــوط بــه  دوره مــدرن اســت. 
ــار: در دیــدگاه ســنتی هنــر همیشــه  ــرفرزانی آقــایدکت
دو وجــه داشــته اســت. یکــی بــرای مخاطــب خــودش و 
یکــی بــرای هنرمنــد؛ کــه بــرای هــر دو، وســیله اســتعا 
ــرای  ــری ب ــت هن ــا فعالی ــروزه غالب ــوده. ام ــتکمال ب و اس
 نقــاش اســت بــه چــه صــورت اســت؟ 

ً
کســی کــه مثــا

ــی ظــرف شــش مــاه- یــک ســال در کارگاه خــود  تابلوی
کار می کنــد و بعــد در نمایشــگاه در معــرض دیــد بــرای 
ــرار  ــت ام ــم اس ــه مه ــزی ک ــد. چی ــرار می ده ــروش ق ف
معــاش و زندگــی اســت. ولــی آیــا اســتعا و اســتکمالی 
ــد  ــت؟ هنرمن ــور اس ــد متص ــرای هنرمن ــق ب ــن طری از ای
ــه روز  ــردن، روز ب ــا کار ک ــودش و ب ــه خ ــا حرف ــنتی ب س
ــی  ــوی را ط ــی و معن ــب اخاق ــه مرات ــه هفت ــه ب و هفت
ایــن  معنویــت را در کســانی کــه همیــن  می کنــد. 
ــازار  ــار ب ــتان ها، کن ــوص در شهرس ــه خص ــم ب االن ه
اصفهــان، قســمت مســگرها و کنــج جنــوب شــرقی کــه 
می تــوان  می کننــد  کار  قلمــزده  برنجــی  چراغ هــای 
دیــد. همیــن طــور ایــن معنویــت را می تــوان در اخــاق 
ــای  ــتند و بناه ــی هس ــه در کار کاش ــانی ک ــار کس و رفت
تعمیــر می کننــد،  فرهنگــی  میــراث  بــرای  را  ســنتی 

ــرد.  ــاس ک احس
ــیتکت  ــت. آرش ــه نیس ــن گون ــد ای ــاری جدی ــر و معم هن
 بــه ایــن چیزهــا فکــر نمی کنــد. ایــن بحــث 

ً
جدیــد اصــا

برایــش آشــنا نیســت. جالــب اســت کــه مــا هنــر و پیشــه 
ــد.  ــی بودن ــر یک ــه و هن ــم. پیش ــدا می کنی ــم ج را از ه
پیشــۀ بــدون هنــر وجــود نداشــت. امــروز تعریــف هنــر 
ــه چنــد شــاخه محــدود تقســیم شــده  ــر ب و مصــداق هن
ــر از  ــا. هن ــد اینه ــازی و مانن ــی، مجسمه س ــت. نقاش اس
ــده  ــل ش ــل تبدی ــه تجم ــه و ب ــه گرفت ــی فاصل ــن زندگ مت
اســت. امــروز کســی کــه دســتش بــه دهانــش می رســد 
تابلــوی نقاشــی می خــرد و ایــن نقاشــی را نــه در زندگــی 
ــا  ــد. ام ــاالر اســتفاده می کن ــا ت ــاق ی واقعــی، بلکــه در ات
ــقاب،  ــفال، بش  س

ً
ــا ــدات مث ــام تولی ــنتی تم در دوره س

کاســه، میــز چوبــی، صندلــی، ســینی و غیــره جزئــی از 
ــه  ــت ک ــت اس ــد. درس ــل نبودن ــد و تجم ــی بودن زندگ

امــروزه نمونه هــای هنــری ســبک تر و آســان تر و کــم 
ــر کار  ــد اج ــم بای ــدار ه ــد. خری ــود دارن ــر وج قیمت ت
ــر  ــد. هن ــق اش را ادا کن ــد و ح ــده را بدان ــتادکار ورزی اس
ــر  ــا، اگ ــای دنی ــام موزه ه ــدارد. در تم ــی ن ــه تجمل جنب
هنــر مربــوط بــه جهــان اســام را نــگاه کنیــم، چیزهایــی 
ــد  ــه بگذارن ــتند روی طاقچ ــط می خواس ــه فق ــت ک اس
و قــرار نبــود از آن اســتفاده کننــد، مثــل گلــدان یــا 
ــی  ــی. تجمل ــز، صندل ــقاب، می ــه، بش ــاش، کاس گاب پ
شــدن هنــر مربــوط بــه دوره جدیــد اســت و بــه طبــع آن، 
ــه  ــن از جامع ــه گرفت ــال فاصل ــم در ح ــد ه ــود هنرمن خ
اســت. اگــر دقــت کــرده باشــید، کســانی کــه در موســیقی 
ــع و  ــد، جم ــی دارن ــی خاص ــبک زندگ ــتند س ــاپ هس پ
ــه  ــع و جامع ــد و از جم ــی دارن ــل خاص ــاع و محف اجتم
می ُبرنــد. چــرا کــه ارتبــاط بــا جامعــه و مردمــی کــه کــم 
و بیــش طبیعــی زندگــی می کننــد مخــل آفرینــش اثــری 

ــال آن اســت.  ــه دنب اســت کــه او ب
اگــر بخواهیــم آن دیــدگاه ســنتی را وارد هنــر در دوره 
معاصــر جدیــد کنیــم، آیا نقــدی بــه آن وارد اســت؟ یعنی 
دنبــال هنــری باشــیم کــه از یــک طــرف بــرای هنرمنــد و 
ــر  ــده هن ــب و مصرف کنن ــرای مخاط ــر ب ــرف دیگ از ط
ــه  ــال چ ــه دنب ــان ب  انس

ً
ــا ــد. اص ــی باش ــیله تعال وس

ــد،  ــرح نباش ــان مط ــرای انس ــی ب ــر تعال ــردد؟ اگ می گ
ــکالی  ــت. اش ــان نیس ــر انس ــان و غی ــن انس ــی بی تفاوت
دارد کــه انســان تعالــی پیــدا کنــد؟ اگــر کســی بــه دنبــال 

ــت؟  ــره اس ــت کبی ــد معصی ــی باش تعال
ــما  ــت. ش ــخصی اس ــز ش ــک چی ــاس ی ــار:احس حض
ــاس  ــان احس ــری اصفه ــار هن ــدن آث ــد از دی می فرمایی
خوبــی بــه انســان دســت می دهــد. ایــن احســاس جنبــه 
ــای آن  ــر مبن ــوان ب ــن نمی ت ــر م ــه نظ ــخصی دارد و ب ش
ــرد.  ــه ک ــگان ارائ ــرای هم ــی ب ــی از تعال ــف کل ــک تعری ی
ــم مســئله شــخصی  ــار: اگــر بگویی ــرفرزانی ــایدکت آق
ــن  ــر ممکــن می شــود. ای ــت کــردن غی اســت کــه صحب

 حقیقــت و واقعیــت اســت. 
ً
موضــوع اصــا

ــرای  ــه ب ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــت بای ــار:حقیق حض
همــگان ملمــوس باشــد.اگــر یــک فــرد آلمانــی بــه بــازار 
ــک  ــاس ی ــا احس ــابه ب ــی مش ــد، احساس ــان بیای اصفه

اصفهانــی بــه او دســت نمی دهــد.
ــی  ــل توجه ــوع قاب ــن موض ــار: ای ــرفرزانی ــایدکت آق
 در جــواب 

ً
اســت کــه بایــد بــه آن بپردازیــم. امــا عجالتــا

شــما، آن شــخص آلمانــی بــرای چــه بــه بــازار اصفهــان 
ــرا  ــرد؟ چ ــا را می خ ــه آن کااله ــرای چ ــت و ب ــه اس رفت
ــود را  ــزل خ ــا من ــد ی ــوغاتی می ده ــه س ــا عاق ــا را ب آنه
بــا آن می آرایــد؟ می خواهیــم بگوییــم چیــزی هــم 
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ــن  ــه ای ــه ب ــر چ ــد و ه ــود او می آی ــر خ گی
دنیــای معنــوی نزدیک تــر شــود، درک او هــم 

بیشــتر می شــود. بســتگی بــه آمادگــی خــودش 
ــاوت از  ــِت متف ــی از معنوی ــر آلمان دارد. درک ه

معنویــت خودشــان بــا آلمانــی دیگــر یکــی نیســت. 
ــای  ــد، معنویت ه ــر باش ــی معنوی ت ــه آن آلمان ــر چ ه

ــی  ــد. یعن ــد درک کن ــتر می توان ــر و بیش ــر را راحت ت دیگ
بــه  می تواننــد  کســانی  امــا  دارد.  بیشــتری  آمادگــی 
نهایــت معنویــت مربــوط بــه یــک دیــن و ســنت برســند 
و آن را درک کننــد کــه بــه آن دنیــای مربوطــه تعلــق 
داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال اگــر یــک ایرانــی یــا یــک 
ــی  ــال محل ــد و دنب ــا باش ــادت در اروپ ــل عب ــری اه مص
بــرای عبــادت بگــردد، اگــر بــه مســجد دسترســی نداشــته 
ــن  ــن بناهــای دیگــر نزدیک تری باشــد، فضــای کلیســا بی
ــک  ــا را ی ــت کلیس ــِر معنوی ــا حداکث ــت. ام ــا هس فض
مســیحی معتقــد و متدیــن کــه بــه آداب مســیحیت عمــل 

می کنــد می توانــد درک کنــد.

بنابرایــن معنویــت مربــوط بــه ادیــان مختلــف و هنرهــای 
ــه تمدن هــای مختلــف، یــک  ــوط ب ســنتی گوناگــون مرب
ــر  ــر غی ــا هن ــوی ب ــر معن ــام هن ــی دارد. اله ــه عموم جنب
معنــوی یــا ضــد معنــوی متفــاوت اســت. کســی کــه بــه 
ــرت  ــود دارد از فط ــه االن وج ــی ک ــل محیط ــل عوام دلی
ــت را  ــی از آن معنوی ــد، بخش ــاده باش ــودش دور نیافت خ
ــیء  ــوی و ش ــر معن ــن هن ــاوت بی ــد. تف ــاس می کن احس
معنــوی و غیــر معنــوی را می توانــد احســاس کنــد 
ــتگی  ــر بس ــن ام ــه ای ــم ک ــه بگویی ــت ک ــور نیس و اینط
ــک  ــی ی ــر آدم ــم ه ــر بگویی ــرد دارد. اگ ــاس ف ــه احس ب
احســاس دارد و احســاس هــر کــس وقتــی کــه در مقابــل 
ــا  ــاوت ب  متف

ً
ــا ــرد کام ــرار می گی ــد ق ــیء واح ــک ش ی

ــؤال  ــر س ــر زی ــوزش هن ــت، آم ــری اس ــاس دیگ احس
ــی رود. م

ــا  ــه  طــور کلــی صــور هنــری مثــل اشــیاء ایــن عالــم ب ب
ــش و  ــاوت آت ــه تف ــور ک ــان ط ــت. هم ــان اس تأثیرات ش
یــخ بــه تفــاوت احســاس آدم هــا مرتبــط نمی شــود. هــر 
آدمــی حتــی اگــر نیمــه خــواب هــم باشــد زمانــی کــه 

ــد.  ــوزش می کن ــاس س ــود احس ــک ش ــش نزدی ــه آت ب
ــاس  ــد احس ــاری باش ــک بخ ــای او نزدی ــی پ وقت

ــک  ــش نزدی ــه آت ــی ب ــر خیل ــد و اگ ــی می کن گرم
شــود، چــه فــرد بخواهــد چــه نخواهــد، تأثیــر 

ــل  ــور در مقاب ــذارد. همینط ــوختگی می گ س

ــت  ــه دس ــی ک ــک؛ وقت ــرد و خن ــای س فض
ــخ  ــه ای روی قطعــه ای ی ــرای دقیق کســی را ب
ــه ممکــن اســت کســی پوســِت  ــد. البت بگذارن
داشــته  نازک تــر  پوســت  کســی  و  کلفت تــر 
ــری  ــت و دیگ ــف  اس ــودک و لطی ــی ک ــد، کس باش
ــت.  ــته اس ــه بس ــتانش پین ــه دس ــت ک ــری اس کارگ
ــا  ــرما و گرم ــا از س ــر در درک آنه ــوع بی تاثی ــن موض ای
نیســت. بعــد از خوانــدن مثنــوی، احســاس کســی کــه به 
دلیــل تمــاس بــا معنویــت لطافــت روح پیــدا کــرده باشــد 
بــا کــس دیگــری کــه زندگــی اش دور از معنویــت اســت 
کمــی فــرق می کنــد. نمی تــوان کســی را یافــت کــه 
مثنــوی بخوانــد ولــی احســاس او یــک دنیــای مغشــوِش 
حافــظ  کــه  ایرانیانــی  باشــد.  درهم ریختــه  نامنظــم 
ــد. منتهــی  ــد، کــم و بیــش یــک احســاس دارن می خوانن
ــات بیشــتر کار  ــا ادبی کســی کــه حافظ شــناس اســت و ب
دارد و بــا واژه هــا و اشــاره ها و تعابیــر بیشــتر آشناســت و 
ــعر  ــیده و ش ــس می کش ــظ در آن نف ــه حاف ــی ک ــه دنیای ب
می گفتــه نزدیک تــر شــود، بهتــر می توانــد حافــظ را 

ــد.  بفهم
طــور  همیــن  هــم  هنــری  صورت هــای  یــا  فرم هــا 
ــه  ــه ب ــزی ک ــر چی ــت؟ ه ــرم چیس ــور از ف ــتند. منظ هس
تــور حــواس انســان دربیایــد فــرم اســت؛ حــال یــا چشــم 
ــا گــوش و دســتگاه شــنوایی  و دســتگاه بینایــی انســان، ی
انســان، یــا شــامه انســان، یــا دســت و یــا ذائقــه انســان. 
ــرِم  ــت. ف ــی اس ــا یک ــی آنه ــد و معان ــی دارن ــا معان فرم ه
ــه  ــی دارد ک ــث معنای ــدی دارد. مثل ــی واح ــد، معن واح
دایــره نــدارد و دایــره معنایــی دارد کــه مثلــث نــدارد؛ هــر 
چنــد اگــر مســاحت هــر دو یکــی باشــد. نرمــی، لطافــت 
ــث  ــدارد. مثل ــث ن ــت، مثل ــره هس ــه در دای ــی ک و رحمت

ــدارد. ــره ن ــه دای ــی دارد ک هــم خصوصیات
بنابرایــن در مثــال آتــش و یــخ یــا فضــای گــرم و ســرد یــا 
رنــگ قرمــز و رنــگ آبــی، رنــگ قرمــز یــک معنــی دارد 
ــات  ــی روی حیوان ــر. حت ــی دیگ ــک معن ــی ی ــگ آب و رن
ــر  ــز(، تأثی ــی و قرم ــگ آب ــاوت رن ــاوت )تف ــن تف ــم ای ه
دارد. دیگــر فرم هــا هــم بــه همیــن صــورت اســت. 
ــا  ــک آدم ب ــت ی ــات برداش ــت در جزئی ــن اس ــه ممک البت
ــک آدم در شــرایط مختلــف،  ــا برداشــت ی آدم دیگــر و ی
 آدمــی کــه در حــال قتــل 

ً
تفــاوت حاصــل شــود. مثــا

ــر  ــان دیگ ــد و در زم ــظ را بخوان ــعر حاف ــت، ش اس
ــرایط  ــر ش ــا ب ــا بن ــد. معن ــعر را بخوان ــان ش هم
ــا  ــی ت ــود. ول ــاوت ش ــد متف ــب، می توان مخاط
ــری  ــر هن ــا اث ــعر ی ــود ش ــه خ ــه ب ــی ک جای
مربــوط می شــود، نمی توانــد دو کیفیــت 
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ــم  ــی ه ــد. یعن ــته باش ــان داش ــان و همزم ــاد را توأم متض
کیفیــت معنــوی داشــته باشــد و هــم کیفیــت ضــد 

ــوی.  معن
ــی  ــک معن ــی اش، ی ــه اصل ــظدر بدن ــعر حاف ــه ش البت
ــود  ــات خ ــروع و جزئی ــن در ف ــر دارد ولیک ــک تأثی و ی
 
ً
ــا ــر حالــت مســتمع متفــاوت شــود. مث ــا ب ــد بن می توان
ــود دارد و  ــادی وج ــیقی ش ــوع موس ــک ن ــیقی، ی در موس
ــی  ــه کس ــزا ب ــیقی ع ــنیدن موس ــزا. ش ــیقی ع ــک موس ی
ــه  ــور ک ــان ط ــد. هم ــی نمی ده ــاط و خوش ــت انبس حال
ــه  ــی ب ــم و گرفتگ ــت غ ــاد، حال ــیقی ش ــنیدن موس ــا ش ب
ــم  کســی دســت نمی دهــد. امــا شــنیدن یــک قطعــه مات
حتــی بــرای یــک آدم واحــد در دو زمــان، ممکــن اســت 

ــد. ــته باش ــاوت داش ــر متف ــکل تأثی ــه و ش درج
امــروزه آمــوزش هنــر و خیلــی از رشــته های دیگــر، مثــل 
نقاشــی، فضاســازی، ســاخت قطعــه موســیقی، سرســری 
شــده اســت. خیلــی ذهنــی و احساســاتی -نــه بــه معنــی 
ــه  ــی ب ــنتی خیل ــدگاه س ــی در دی ــد ه اند. ول ــت- ش مثب
ــت  ــدس، کیفی ــه مق ــا، هندس ــا و تمثیل ه ــی فرم ه معان
ــد و دانــش آن را داشــتند  مــواد و مصالــح دقــت می کردن
ــد. اعتقــاد داشــتند، عمــل  ــکار می بردن و آنهــا را به جــا ب
می کردنــد و هــم خودشــان و هــم مخاطــب نتیجــه 
ــر  ــوزش هن ــه در آم ــت ک ــزی اس ــن چی ــد. ای می گرفتن

 مطــرح نیســت. 
ً
جدیــد اصــا

کیــد  امــروزه می بینیــم روی ذهنیــت یــا subjectivity تأ
می شــود، بــه طــوری کــه هــر اصلــی را در هنــر و بلکــه 
ــرد.  ــؤال می ب ــر س ــت زی ــف حقیق ــرای کش در ادراک ب
 beauty The خیلــی رایــج اســت. در غــرب می گوینــد
beholder the of eyes the in is؛ زیبایــی در چشــم 
بیننــده اســت. منظــور ایــن اســت کــه ایــن  شــیء را مــن 
ــری آن را  ــخص دیگ ــت ش ــن اس ــم و ممک ــا می بین زیب
زشــت ببینــد. بنابرایــن بــرای حقیقــت اشــیاء، فــی نفســه 
چیــزی قایــل نیســتند و از اینجــا تمــام هنــر زیــر ســؤال 
ــش  ــرای نمای ــه ب ــت ک ــن اس ــر همی ــه خاط ــی رود. ب م
زشــتی ها در هنــر کوشــش می شــود. شــاید کســانی 
ــی را  ــند، نمونه های ــک باش ــی و گرافی ــته نقاش ــه در رش ک
دیده انــد کــه کار بــه کجاهــا کشــیده شــده اســت. همــه 
چیــز بــه احســاس انســان مربــوط اســت. برداشــت مــا از 
شــیء واحــد بســتگی بــه خودمــان دارد، نــه بــه آن شــیء. 
یعنــی مــا می توانیــم زیبــا ببینیــم و زشــت تصــور کنیــم، 
ــم. اینهــا  ــا تصــور کنی ــم و زیب ــم زشــت ببینی ــا می توانی ی

ــتند.  ــدد هس ــای متج دیدگاه ه
ــت.  ــادآوری اس ــر و ی ــیله ذک ــا وس ــنتی م ــر س  هن

ً
ــا اساس

ــه وســیله هنــر متذکــر می شــود و از غفلتــی کــه  انســان ب

ــان  ــه در انس ــی ک ــه حقیقت ــد ب ــدا می کن ــول روز پی در ط
مابه ازایــی دارد ولیکــن ایــن عالــم می توانــد آن را از انســان 
ــل  ــنتی مث ــر س ــای هن ــردد. مصداق ه ــد برمی گ دور کن
ــرا،  ــجد و کاروانس ــه، مس ــان، مدرس ــه، خیاب ــه، کوچ خان
ــه  ــی را ک ــام محیط ــام، تم ــان اس ــوص در جه ــه خص ب
انســان در آن زندگــی می کنــد پــر می کنــد. در نتیجــه 
انســان بــه هــر ســو رو کنــد وســیله ذکــر برایــش هســت. 
انســان بایــد هــر چیــزی کــه می شــنود و می خوانــد 
خــوش آهنــگ، بــا معنــا و بــا کیفیــت باشــد و او را متوجــه 
حقیقــت متعالــی کــه هســته وجــود خــودش هســت کنــد. 
هنــر ســنتی، انســان را بــه مــِن متعالــی، مــِن برتــر و مــِن 
ــد. همــه  الهــی کــه در همــه انســان ها هســت برمی گردان
ــت  ــه عل ــی، ب ــه در زندگ ــد ک ــن باش ــد ای ــان بای کار انس
محســوس  و  جســمانی  نیازمندی هــای  بــه  پرداختــن 
خــودش و وجــود در ایــن عالــم محســوس، از آن حقیقتــی 
کــه معنــی انســان اســت دور نیافتــد. اگــر انســان نکوشــد 
کــه بــه آن حقیقــت متعالــی نزدیــک شــود، یعنــی اگــر از 
ــن   ای

ً
ــا ــرود، قطع ــر ن ــر و برت ــودش فرات ــری خ ــود ظاه خ

امــکان وجــود دارد کــه بــه مــادون انســان نزدیــک و تبدیــل 
ــا  ــد ت ــک کن ــان کم ــه انس ــد ب ــنتی می توان ــر س ــود. هن ش
ــان را  ــه انس ــی ک ــود؛ غفلت ــی نش ــت و فراموش ــار غفل دچ
از مــِن برتــر و مــِن الهــی خــودش دور مــی انــدازد و جــدا 

ــت.  ــنتی اس ــر س ــای هن ــن کیمی ــد. ای می کن
ــر  ــی بهت ــراث فرهنگ ــای می ــه کاره ــی نتیج ــور کل ــه ط ب
ــفانه  ــت. متأس ــیتکت ها اس ــان و آرش ــای مهندس از کاره
امــروزه در رشــته معمــاری، طراحــی نمی کننــد و مــا 
ــه شــکل ســنتی  ــا دانــش طراحــی کــردن در معمــاری ب ب
ــه   ب

ً
ــا ــت تقریب ــل و مرم ــا در تکمی ــتیم. ام ــوس هس نامأن

ــه در  ــتادکارانی ک ــت. اس ــات هس ــته امکان ــدازه گذش ان
ــی  ــراث فرهنگ ــا می  ب

ً
ــا ــد، عمدت ــه کار می کنن ــن زمین ای

مرتبــط هســتند و کارهــای خوبــی انجــام می دهنــد. 
ــود کــه صــد-  ــز ب ــود تبری شــاید معجــزه اش مســجد کب
صــد و پنجــاه ســال پیــش، گنبــد آن در اثــر زلزلــه ریختــه 
ــز  ــان در تبری ــود. پــس از انقــاب، اســتاد رضــا معماری ب
ــد   گنب

ً
ــددا ــاده مج ــی فوق الع ــی و مهارت ــی عال ــا همت ب

آن مســجد را ســاخت. مــا در مرمــت کــردن مشــکل 
نداریــم. حتــی در مصالــح خیلــی پیشــرفته گذشــته مثــل 
ــت.  ــات هس ــد امکان ــر بخواهن ــم اگ ــروز ه ــی، ام کاش
ــاری آن  ــی معم ــأله طراح  در مس

ً
ــا ــا فع ــفانه م ــا متأس ام

ــم.  ــا را نداری ــارت ه مه

پینوشتها:
1.calligraphy
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جلسه دوم

ــرض  ــیقی ع ــث موس ــل بح ــه در تکمی ــد نکت چن
ــم. ــش می پردازی ــه موضــوع نمای ــد ب ــم و بع می کن
 اگــر بخواهیــم از دیــدگاه حکمــی و عرفانــی بــه 
ــان  ــه عرف ــه اینک ــه ب ــا توج ــم، ب ــوع بنگری موض
ــد  ــورت بای ــد، در آن ص ــت خداون ــی معرف یعن
ــا  ــک ی ــه متافیزی ــری را ب ــم و هن ــر عل ــول ه اص
ــه  ــان، ب ــود عرف ــان خ ــه زب ــا ب ــه و ی مابعدالطبیع
توحیــد وصــل کنیــم. ایــن نکتــه ای اســت کــه در 
آمــوزش هنــر در دانشــکده های امــروز اصــًا بــه 

آن پرداختــه نمی شــود.
ــیقی  ــه موس ــر قطع ــه ه ــت ک ــه داش ــد توج  بای

یــک عالــم معینــی دارد. از آن طــرف، کســی کــه بــه 
ــودش  ــه خ ــی ک ــا کس ــد ی ــوش می ده ــیقی گ موس
بایــد  می کنــد  کار  موســیقی  و  اســت  نوازنــده 
توجــه داشــته باشــد کــه آن قطعــه موســیقی باالتــر 
ــن  ــه معی ــرد در آن لحظ ــه آن ف ــد ک ــی باش از عالم
قــرار دارد. بــه طــوری کــه اگــر آن عالــم پایین تــر از 
عالــم فــرد مســتمع موســیقی یــا کســی کــه موســیقی 
کار می کنــد باشــد، باعــث زحمــت او خواهــد شــد 
و او را از جایــی کــه هســت پاییــن خواهــد کشــید و 

ــود. باعــث اختــال معنــوی او خواهــد ب
 کســی کــه از موســیقی اصیــل و ســنتی بــه عنــوان 

دکتر حمیدرضا فرزان یار
مدیر گروه حکمت هنر دینی

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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کمــک بــرای ســلوک معنــوی اســتفاده می کنــد 
ــوع موســیقی  ــر ن ــه ه ــی خواهــد رســید ک ــه جای ب
بــرای او مزاحــم خواهــد بــود و چیــزی کــه او در آن 
موقــع نیــاز خواهــد داشــت ســکوت خواهــد بــود؛ 
ســکوتی کــه هــم موســیقی از آنجــا آغــاز می شــود 
و هــم نهایتــًا بــه آنجــا ختــم می شــود. در آن مرحلــه 
و مرتبــه تنهــا چیــزی کــه او می توانــد گــوش دهــد 
قلــب اش، صــدای ســکوت و صــدای  صــدای 
طبیعــت مثــل وزش بــاد، شرشــر آب و غیــره اســت. 
بــرای خــواص خــواص احتیاجــی بــه شــنیدن هیــچ 
ــی و  ــه ســلوک اخاق ــوان کمــک ب ــه عن ــی ب صدای
معنــوی وجــود نــدارد. او کــه قدیــس و ولــی خــدا 
اســت، در هــر جــا کــه باشــد خــودش هســت، درون 
خــودش هســت، از درون تغذیــه می کنــد و نیــاز بــه 

چیــزی از بیــرون نخواهــد داشــت.
ــر  ــم. هن ــر صحبــت کنی حــال در مــورد اهمیــت هن
ســنتی در واقــع ظهــور حقایــق باطنــی دیــن اســت. 
کــه  تمدن هــای گذشــته  مــورد همــه  در  ایــن 
ــر  ــر هن ــد صــادق اســت. اگ ــی بودن ــای دین تمدن ه
ــی اش در  ــور اجتماع ــاق رود و حض ــه مح ــنتی ب س
بیــرون تضعیــف شــود، آنــگاه ایــن احتمــال جــدی 
وجــود دارد کــه ظهــور اجتماعــی خــود دیــن هــم 
ــارج  ــه خ ــًا از صحن ــًا کام ــود و نهایت ــف ش تضعی
شــود. ایــن چیــزی اســت کــه کــم و بیــش در دوره 
ــم.  ــا آن را می بینی ــت و م ــاده اس ــاق افت ــد اتف جدی
ــه  ــع هم ــت. در واق ــر اس ــی تذک ــنتی نوع ــر س هن
اثاثــی کــه محیــط را پــر می کننــد، معمــاری، و 
موســیقی در واقــع مکمــل آداب و فرایــض دینــی ای 
ــد.  ــود دارن ــان وج ــر انس ــرای تذک ــه ب ــتند ک هس
بنابرایــن وقتــی ایــن تذکــر، محمــل و ابــزار خــود را 
ــان  ــت انس ــاعت فراغ ــگاه س ــد، آن ــت می ده از دس
-کــه ســاعات زیــادی هــم هســت- بــا چیــز دیگری 
ــم نیســت. ــر ه ــر و تذک ــر ذک ــه دیگ ــود ک ــر می ش پ

ــگ  ــه فرهن ــی ب ــت ایران ــه هوی ــد ک ــان باش  یادم
ایرانــی اســت و ایــن فرهنــگ ریشــه در دیــن اســام 
دارد. در واقــع تمــام تمــدن و فرهنــگ مــا در طــول 
ــق اقتصــادی  ــوده اســت. رون ــا ب ــن م ــخ، در دی تاری
ــتمداران  ــه سیاس ــور ک ــی، آن ط ــتقال سیاس ــا اس ی
ــد،  ــت آورن ــه دس ــا ب ــند ت ــان می کوش و اقتصاددان

بایــد در راه ایــن فرهنــگ انسان ســاز مصــرف شــود. 
اگــر نــه، اقتصــاد فقــط بــرای اقتصــاد هدفــی متعالــی 
نیســت و فقــط می توانــد کمــک کننــده وجــه معنــی 

باشــد.
اصیــل  موســیقی  کــه  کرده انــد  انتقــاد  برخــی 
ــن  ــه همی ــم ب ــر ه ــت. در ظاه ــاک اس ــی غمن ایران
ــی  ــورد غمناک ــا در م ــد. ام ــر می رس ــه نظ ــکل ب ش
ــا موســیقی  ــوان گفــت؟ آی ــن موســیقی چــه می ت ای
ــا جــدی اســت؟ موســیقی  ایرانــی غمنــاک اســت ی
ایرانــی بســیار جــدی اســت و موســیقی پــاپ1 کــه 
در دوره جدیــد توســعه پیــدا کــرده در نقطــه مقابــل 
ایــن موســیقی جــدی قــرار داد. درســت اســت کــه 
در ایــن موســیقی قبــض زیــاد اســت ولیکــن همیشــه 
در آن تعادلــی بیــن قبــض و بســط -یــا گرفتگــی و 
ــد و  ــا درآم گشــادگی- هســت. موســیقی معمــوالً ب
پیــش درآمــد شــروع می شــود کــه حالــت انقبــاض 
ــتگاه  ــیقی و دس ــه موس ــد از آن، اصــل قطع دارد. بع
اســت، و در نهایــت می توانــد بــا رِنــگ خاتمــه پیــدا 
ــی و خیلــی شــاد اســت.  ــگ معمــوالً ضرب ــد. رِن کن
در هــر صــورت ترکیــب و تناســب قبــض و بســط، 
ــاج  ــه آن احتی ــان ب ــه انس ــت ک ــی اس ــه تعادل نمون
دارد. حتــی قبــض موســیقی ســنتی ایرانــی همیشــه 
همــراه بــا نشــاط اســت و کســالت زا نیســت. تحمــل 
ــه  ــرای کســانی ک موســیقی جــدی ممکــن اســت ب
ــروزی  ــج ام ــیقی رای ــا موس ــاپ ی ــیقی پ ــه موس ب
عــادت کرده انــد ســخت باشــد و یــا حتــی تأثیــرات 
متفــاوت بگــذارد. درســت مثــل کســانی کــه امــروزه 
ــد  ــد بخواهن ــد و بع ــه بخوانن ــه و روزنام ــاد مجل زی

ــد. ــات ســعدی برون ــل کلی ــی مث ســراغ کتاب
ــن  ــم همی ــرقی ه ــیقی های ش ــی موس ــور کل ــه ط ب
ــه  ــدی ک ــل هن ــیقی اصی ــًا موس ــتند. مث ــور هس ط
ــا موســیقی  ــه حــال نشــنیده ایم، ی ــا ب ــا ت احتمــاالً م
اصیــل چینــی یــا ژاپنــی، رنــگ قبــض را دارنــد. نــه 
فقــط موســیقی مــا، بلکــه بقیــه هنرهــا و کا فرهنــگ 
ــی و  ــط، گرفتگ ــض و بس ــت از قب ــی اس ــا ترکیب م
ــن  ــظ ای ــت حاف ــک بی ــادی. ی ــم و ش ــادگی، غ گش

ــد: ــان می ده ــی نش ــه خوب ــب را ب مطل
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این؟!

ــم باشــد  ــاز عشــق، غ ــت و امتی ــی اینکــه فضیل یعن
ــم  ــادآوری می کن ــت. ی ــم اس ــیار مه ــتودنی و بس س
کــه ایــن غــم غمــی کســالت بار و ناامیدکننــده 
ــواب  ــه خ ــان را ب ــه انس ــت ک ــی نیس ــت. غم نیس
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رفتــن متمایــل کنــد. بلکــه ایــن غــم بیــدار کننــده، 
ــده اســت. غمــی اســت  ــده و آگاهی دهن هشــیار کنن
ــن  ــران وط ــد نگ ــان بای ــد انس ــادآوری می کن ــه ی ک
ــک  ــه او نزدی ــد ب ــه بای ــی ک ــا حقیقت ــوف اش ی مأل
باشــد و االن از آن دور افتــاده اســت باشــد. موســیقی 
ــن  ــاد ای ــا در همــه ابع ــگ م ــی فرهن ــه طــور کل و ب

ــزن را دارد.  ــه ح جنب
ــه  ــًا ب ــیقی اص ــات موس ــاخت قطع ــروزه در س  ام
ایــن موضــوع توجــه نمی شــود. چــون از یــک 
طــرف موســیقی -ماننــد خیلــی از امــور دیگــر- از 
دســت مراجــع هنــری خــارج شــده و نظــارت جدی 
ــر،  ــرف دیگ ــدارد و از ط ــود ن ــورد وج ــن م در ای
ــی هنرهــا و کاالهــای فرهنگــی  ــل خیل موســیقی مث
ــدون ضوابــط گذشــته در دســترس عمــوم  دیگــر، ب
قــرار گرفتــه اســت. موســیقی گذشــته یــک موســیقی 
ــرای  ــک و ب ــع کوچ ــک جم ــرای ی ــی ب اختصاص
ــد  ــود. کســانی کــه موســیقی کار می کردن خــواص ب
یــا حلقــه هــای عرفانــی بودنــد یــا اهــل ذوق معنوی 
و اهــل تصــوف بودنــد کــه می دانســتند چــه چیــزی 
بگوینــد، چــه چیــزی بشــنوند و چــه توقعــی داشــته 

باشــند.
 همیشــه در همــه هنرهــای مــا حجیّــت 
در  داشــت؛  وجــود  اســتادکاران 
ــیقی،  ــری، موس ــی و نگارگ نقاش
خوشنویســی، معمــاری و حتی 
در پیشــه ها مثــل خیاطــی. 
متأســفانه االن دیگــر حجیت 
اســتادکاران  مرجعیــت  و 
ــه  ــی ک ــز در خوشنویس -ج
هنــوز مقــداری باقــی مانــده 
ــه  ــدارد. البت اســت- وجــود ن
ایــن مرجعیــت در موســیقی 
حتــی تــا چند دهــه پیــش وجود 
داشــت. تعــداد زیــادی موســیقی کار 
و موســیقی دان و موســیقار ســنتی بودنــد 
ــده جهــت  ــا همیشــه تضمین کنن و حضــور آنه
درســت موســیقی بــود. در مــورد دیگــر هنرهــا هــم بــه 
ــری،  ــاری، نگارگ ــود. االن در معم ــورت ب ــن ص همی
ــم.  ــزی نداری ــن چی ــًا چنی ــیقی اص ــی و موس نقاش
امــا همــان طــور کــه گفتیــم هنــوز در خوشنویســی 
ــل  ــه عل ــر ب ــن هن ــورد ای ــت و در م ــداری هس مق
ــور  ــه ط ــود ب ــال داده می ش ــه دارد احتم ــی ک خاص

ــد.  ــدا کن ــه پی ــان ادام ــتثنایی همچن اس

ایــن  را مغشــوش کــرده  نکتــه ای کــه مســئله 
ــگاه  ها روی  ــر در دانش ــوزش هن ــه در آم ــت ک اس
ــد می شــود.  ــوآوری تأکی اصطاحــات خاقیــت و ن
بــا اینکــه خاقیــت و نــوآوری دو اصطــاح مثبــت 
ــروزه  ــه ام ــتی ک ــا برداش ــا ب ــتند ام ــدی هس و کلی
از ایــن دو اصطــاح می شــود، تأثیــر منفــی بــر 
جریــان خاقیــت واقعــی هنــر گذاشــته شــده اســت. 
ــرادف  ــور مت ــه ط ــًا ب ــوآوری تقریب ــت و ن خاقی
اســتفاده می شــود و بــه معنــی »چیــز دیگــر گفتــن« 
ــورد  ــد م ــر« بگوی ــز دیگ ــی »چی ــر کس ــت. اگ اس
توجــه قــرار می گیــرد و کار او مثبــت ارزیابــی 
ــًا  ــد باشــد! مث ــر طــور می خواه می شــود؛ حــاال ه
اگــر تــا بــه حــال همــه بــا قلمــو نقاشــی می کردنــد، 
ــا دســته قلــم نقاشــی  اگــر کســی پیــدا شــود کــه ب
ــناخته  ــت ش ــکاری و خاقی ــک کار ابت ــن ی ــد ای کن
ــه و از درون  ــی نفس ــر ف ــه هن ــی ک ــود. گوی می ش
ــزار و  ــط اب ــن فق ــدارد و ای ــی ن ــای حقیق معیاره
ــر  ــه هن ــه ب ــد هســتند ک ــاوت و جدی ــای متف چیزه
ارزش می دهنــد. در گذشــته هیــچ وقــت ایــن طــور 
ــد  ــات دوره جدی ــن از خصوصی ــت. ای ــوده اس نب
ــه  ــه هــم ریخت اســت. دوره ای کــه در آن معیارهــا ب
ــی  ــچ اصول ــر هی ــوزش هن اســت و متأســفانه در آم
وجــود نــدارد. همیــن دیــدگاه جدیــد کــه در همــه 
ــرده  ــاد ک ــع را ایج ــن وض ــود دارد ای ــا وج زمینه ه
ــوآوری و خاقیــت از واژه هــای  اســت. اصطــاح ن
ــکده های  ــروزه در دانش ــه ام ــت ک ــری اس ــد تأثی ب
هنــر وجــود دارد. بــه خصــوص در نقطــه مقابــل اش، 
هــر کاری کــه ارزشــمند باشــد و بخواهــد فرهنــگ 
ــه خــود  ــا را اســتمرار دهــد -کــه خــود ب ــر م و هن
یــادآور میــراث هنــری مــا باشــد- در دانشــکده ها و 
ــا برچســب  ــر ســعی می شــود ب مراکــز آمــوزش هن
تقلیــد، محلــی از اعــراب برایــش بــاز نشــود. 
ــنتی  ــر س ــه هن ــه ب ــانی ک ــرای کس ــه ب ــن نکت ای
ــور  ــه چط ــت. اینک ــه اس ــل توج ــد قاب ــر می کنن فک
ــده  ــوار ش ــرد دش ــل ک ــئله را ح ــن مس ــوان ای می ت

اســت. 
ــم  ــر نخواهی ــی )اگ ــد جزئ ــا در دوره جدی ــر م هن
بگوییــم زائــده ای!( از فرهنگــی اســت کــه در غــرب 
رایــج اســت و بــه جاهــای دیگــر از جملــه بــه ایران 
ــرون  ــم در بی هــم کشــیده می شــود. نتیجــه می گیری
از اینجــا وضــع بهتــر از ایــن نیســت؛ بــا ایــن تفاوت 
ــود و  ــزی می ش ــا برنامه ری ــر دنی ــاط دیگ ــه در نق ک

ــود.  ــرا می ش ــا اج ــن برنامه ه ای
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ــی  ــای نمایش ــه هنره ــع ب ــم راج ــروز می خواهی ام
از دیــدگاه ســنتی صحبــت کنیــم. امــروزه هنرهــای 
تقســیم  تئاتــر  و  بــه ســینما  معمــوالً  نمایشــی 
می شــود. تئاتــر و ســینما از تولیــدات فرهنگــی 
ــت  ــه نیس ــد ده ــتر از چن ــه بیش ــت ک ــی اس غرب
کــه وارد ایــران شــده اســت و محصــول دوره پســا 
ســنتی اســت. ایــن نکتــه قابــل توجهــی اســت کــه 
ــم  ــر داری ــا از هن ــه م ــی ک ــا تعریف ــا -ب ــای م هنره
و شــامل خوشنویســی هــم می شــود- محصــول 
ــنتی و  ــدان س ــط هنرمن ــد و توس ــنتی بودن دوره س
ــر  ــا تئات ــد. ام ــکل گرفتن ــنتی ش ــان س ــرای مخاطب ب
ــه در  ــتند ک ــی هس ــروزی از هنرهای ــینمای ام و س
ــه  ــر جامع ــر نظ ــد، زی ــکل نگرفتن ــنتی ش دوره س
ســنتی نبودنــد، توســط هنرمنــدان ســنتی هــم ایجــاد 
ــا  ــس م ــد. پ ــم ندارن ــی ه ــابقه تاریخ ــدند و س نش
ــم.  ــد نداری ــه زمان من ــا تجرب ــن هنره ــورد ای در م
ــینما در دوره  ــر و س ــورد تئات ــوان در م ــور می ت چط
ــم آن  ــه می توانی ــت؟ و چگون ــم گرف ــد تصمی جدی
ــه  ــم، چگون ــی کــه پذیرفتی ــم؟ و وقت ــی کنی را ارزیاب
ــان  ــد فرهنگ م ــت تنومن ــه درخ ــم آن را ب می توانی
پیونــد دهیــم؟ ایــن امــر در ایــن دوره کــه متأســفانه 
معیارهــای حقیقــی در ابعــاد وســیع در دســت انســان 

ــت.  ــوار اس ــی دش ــت کم نیس
ــیع و  ــم، وس ــتد عظی ــه داد و س ــد ک در دوره جدی
ــی،  ــور کل ــه ط ــا ب ــران ی ــگ ای ــن فرهن ــی بی بزرگ
ــا  ــن دنی ــرون از ای ــا بی ــام، ب ــان اس ــگ جه فرهن
برقــرار شــد بیشــتر نگاه هــا بــه طــرف غــرب 
ــر و  ــه هن ــت ب ــدان نمی توانس ــه چن ــی ک ــود؛ غرب ب
ــه اســاس تمــدن  ــد. چــرا ک ــا کمــک کن ــگ م فرهن
ــا  ــدن م ــرقی و تم ــای ش ــا تمدن ه ــرب ب ــد غ جدی
تفــاوت و حتــی تبایــن و تضــاد دارد. اگــر بــه جــای 
ایــن توجــه -و یــا دســت کــم در کنــار ایــن توجــه- 
بــه هنــر شــرق هــم توجــه می شــد، خیلــی چیزهــا 
داد وســتدهایی  وارد  می شــد گرفــت و می شــد 
ــری  ــی بهت ــخ های خیل ــت پاس ــه می توانس ــد ک ش
بــرای امــروز مــا پیــدا کنــد. بــه طــور مثــال نــگاه بــه 

ــره.  ــن و ک ــن، ژاپ ــد، چی هن
بــه جــز ســینما و تئاتــر بــه عنــوان هنــر نمایشــی، مــا 
چندیــن هنــر دیگــر نمایشــی در ایــران داشــتیم کــه 

نــوع بســیار پیشــرفته آن قطعــًا تعزیــه اســت. تعزیــه، 
ــری خــاص  ــر هن ــک ژان ــا، ی ــه اصطــاح فرنگی ه ب
ــا و  ــر دنی ــای دیگ ــاوت از نمایش ه ــه متف ــت ک اس
ــه  ــی اســت. تعزی ــش ژاپن ــل نمای ــی در شــرق مث حت
ــن  ــت و در بی ــران اس ــه ای ــاخته و پرداخت ــًا س واقع
ــم آن از  ــت. اس ــه اس ــکل گرفت ــیعه ش ــلمانان ش مس
ــه  ــوط ب ــد و مرب ــت می کن ــزاداری حکای ــم و ع مات
ــام حســین و فجایعــی  قســمت های آخــر زندگــی ام

اســت کــه در کربــا رخ داد اســت و آن 
داســتان ها را یــادآوری می کنــد. 

شــکل  بررســی ها،  مطابــق 
ــی عــزاداری  ظاهــری و بیرون
آل  دوره  از  امامــان  بــرای 
بویــه شــروع شــد و همیــن 
ــرد.  ــدا ک ــه پی ــور ادام ط
بعــد شــکل نمایشــی پیــدا 
کــرد و تــا دوره قاجــار 
گســترش پیــدا کــرد. هنــر 

ــود  ــم وج ــوز ه ــه هن تعزی
دارد. توقــع بــر ایــن بــود کــه 

بــا توجــه بــه شــرایط دهه هــای 
اخیــر بــر هنــر تعزیــه تأکیــد شــود 

ــفانه  ــی متأس ــد ول ــدا کن ــترش پی و گس
ــه  ــد ک ــدر کار هســتند می دانن ــه دســت ان کســانی ک
موانــع عجیــب و غریبــی بــرای توســعه تعزیــه وجــود 
دارد کــه متأســفانه پاســخی بــرای آن پیــدا نمی شــود. 

ــزرگ  ــه کاخ ب ــنت گفت ــل س ــزرگان اه ــی از ب یک
ــد:  ــظ ش ــاخته و حف ــرت س ــط دو هج ــام توس اس
ــه و  ــه مدین ــه ب ــدا از مک ــول خ ــرت رس ــی هج یک
دیگــری هجــرت امــام حســین از مدینــه بــه کوفــه، 
ــرت  ــر هج ــد. اگ ــف ش ــا متوق ــه در کرب ــه البت ک
ــد. شــرایط  ــی نمی مان ــن کاخ برجــا باق ــود ای دوم نب
موجــود در آن زمــان چنیــن هجرتــی را الزم می کــرد 
ــه  ــد ک ــان گفتن ــم در حرکت ش ــین ه ــام حس و ام
ــن  ــد. بنابرای ــن کار را می کنن ــن ای ــظ دی ــرای حف ب
هــر کــس کــه در دل خــود احســاس دِیــن بــه ایــن 
دیــن و فرهنــگ می کنــد، وامــدار آن هجــرت اســت. 
اســم تعزیــه یــادآور عــزا و ماتــم اســت امــا در ســیر 
ــه  ــم پرداخت ــری ه ــاالت دیگ ــان ح ــه بی خــودش ب
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اســت. بــه خصــوص از دوره قاجــار بــه بعــد شــاهد 
سیاســی  اجتماعــی،  تعزیه هــای  از  نمونه هایــی 
ــن  ــم. ای ــی بودی ــز و فکاه ــای طن ــی تعزیه ه و حت
قابلیــت تعزیــه را می رســاند کــه می شــود روی 
ــار  ــه در کن ــن اســت ک ــر ای ــار ب ــود. انتظ آن کار ش
تئاتــر و نمایــش امــروزی کــه در تئاتــر شــهر اجــرا 
ــناخته  ــا و ش ــظ، احی ــم اوالً حف ــه ه ــود، تعزی می ش

ــد. ــدا کن شــود و بعــد توســعه و اســتمرار پی
 مهم تریــن مراکــز تعزیــه در ایــران کمــا فــی 
ــل  ــهرها مث ــی ش ــت. بعض ــهرها اس ــابق در ش الس
کاشــان و قزویــن بــه تدیــن معــروف هســتند. یعنــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــر اســت. ب ــی ظاه دیانت شــان خیل
اســت کــه گروه هــای تعزیــه کاشــان، قزویــن، 
اراک و تفــرش معــروف هســتند. کســی اســتاد 
رضــا حیــدری، تعزیه گــردان حــی و حاضــر را 
می شناســد؟ چنــد ســال پیــش فرهنگســتان هنــر در 
همیــن فضــای رواق هنــر چنــد شــب برنامــه داشــت 
و هرشــب یــک تعزیــه را نمایــش می دادنــد کــه کار 

گــروه آقــای رضــا حیــدری بــود. انصافــًا 
ــان  ــان و گروه ش ــاری، ایش ــر معی ــا ه ب

ــتند.  ــد هس هنرمن
بــه  فقــط  تعزیــه  عــزاداری  بخــش 
ــدود  ــین مح ــام حس ــرای ام ــزاداری ب ع
ــه امــام علــی و ضربــت  نمی شــود. تعزی
خــوردن ایشــان و حــوادث قبــل و بعــد 
ــتاد  ــای اس ــه ه ــزو تعزی ــم ج از آن ه

رضــا حیــدری بــود. تکــرار می کنیــم کــه تعزیــه در 
ــری  ــوع هن ــک ن ــر و ی ــک ژان ــر، ی ــر نظ ــا از ه دنی
ــه  ــر اســت کــه ســاخته و پرداخت ــی نظی خــاص و ب
ــاخته و  ــان س ــرور زم ــه م ــه ب ــان اســت. تعزی ایرانی
ــکل  ــن ش ــه ای ــا ب ــده اســت ت ــده ش ــرورده و بالی پ
درآمــده اســت. جــای افســوس دارد کــه تعزیــه بــه 
ــت آن  ــده و ارزش و اهمی ــا ش ــورت ره ــن ص همی
ــا  ــر اســتمرار فرهنــگ م ــد ب ــری کــه می توان در تأثی

ــت.  ــده اس ــناخته مان ــد ناش ــته باش داش
ــه،  ــزاری تعزی ــکل برگ ــل و ش ــی مح ــور کل ــه ط ب
ــیقی، آواز و  ــعر، موس ــب ش ــا، ترکی ــاس بازیگره لب
ــات  ــه امکان ــی از هم ــا خــود دارد. یعن ــش را ب نمای
ــر  ــورد نظ ــع م ــق و وقای ــان حقای ــرای بی ــری ب هن
اســتفاده می کنــد. تعزیــه نــه فقــط از نظــر موضــوع 
ــان  ــا را بی ــدس م ــخ مق ــه هایی از تاری ــه گوش -ک
می کنــد- بلکــه از نظــر شــکل، صــورت و فــرم هــم 
ــای ســنتی  ــا دیدگاه ه ــی ب ــًا ســنتی اســت؛ یعن کام

ــت. ــگ اس هماهن
ــه  ــت ک ــن اس ــنتی ای ــای س ــی هنره ــه عموم  وج
بــر خــاف هنرهــای رایــج غربــی، کــه نهایتــًا 
ــختی  ــه س ــت و ب ــی اس ــی و طبیعت گرای واقع نمای
ــه  ــت فاصل ــی از طبیع ــه در جای ــت ک ــن اس ممک
ــن  ــش ای ــی و نمای ــی اســت. در نقاش ــرد، تمثیل بگی
نمایشــنامه های  در  مثــًا  می بینیــم.  را  موضــوع 
شکســپیر مثــل اتلــو و مکبــث احتمــاالً دیده ایــد کــه 
ــم واقــع فاصلــه گرفتــه می شــود.  ــه ســختی از عال ب
ــی ظاهــرا  ــی هســتند. یعن ــا تمثیل هنرهــای ســنتی م
چیــزی را نشــان می دهنــد امــا در واقــع بــه چیــزی 
در  را  موضــوع  ایــن  می کننــد.  اشــاره  آن  ورای 
نگارگــری بــه شــکل مشــهود و ثابــت می بینیــم. امــا 
در نمایــش بــه صــورت دیگــری وجــود دارد. کمــال 
ــه آن  ــاح ب ــر در اصط ــر تئات ــه در هن ــزی ک آن چی
ــود  ــه وج ــود در تعزی ــه می ش ــذاری« گفت »فاصله گ
ــی و  ــت بیرون ــن از واقعی ــه گرفت ــی فاصل دارد؛ یعن
ــت.  ــخ نیس ــان تاری ــه بی ــی. در تعزی ــه تاریخ حادث
بلکــه تعزیــه از تاریــخ فراتــر مــی رود 
و بــه آناتــی ورای زمــان و عالــم دیگــر 
در  ابزارهــای  همــه  از  و  می رســد 

ــد.  ــتفاده می کن ــودش اس ــت خ دس
ایرانــی هــم  موســیقی  بــه  تعزیــه 
ــانی  ــت. کس ــرده اس ــک ک ــی کم خیل
ــا  ــوده و ی ــیقی ب ــان موس ــه رشته ش ک
ــد  ــد می دانن ــال کرده ان ــیقی را دنب موس
ــت  ــی، تح ــیقی ایران ــد موس ــا گفته ان ــه بعضی ه ک
ــده  ــاک درآم ــورت غمن ــن ص ــه ای ــه، ب ــر تعزی تأثی
اســت. از ایــن گفتــه قــدر مســلم نتیجــه می گیریــم 
ــه  ــر تعزی ــت تأثی ــی تح ــل ایران ــیقی اصی ــه موس ک
ــی  ــیقی ایران ــور موس ــرا محــل ظه ــوده اســت. زی ب
ــی، در  ــای عرفان ــات حلقه ه ــار و جلس ــر از درب غی
تعزیــه بــود کــه جنبــه مردمــی داشــت. امــا چطــور 
ــه  ــر گذاشــته اســت؟ تعزی ــر موســیقی تأثی ــه ب تعزی
ــه  ــا چگون ــرد؛ ام ــیقی می گی ــیقی اش را از موس موس
ــه  ــذار باشــد؟ حضــور تعزی ــر آن تأثیرگ ــد ب می توان
ــه  ــد ک ــث می ش ــه باع ــیقی در تعزی ــرد موس و کارب
محتــوای معنــوی و مســیر حرکــت موســیقی ایرانــی 
ــای  ــی از راه ه ــود. یک ــن ش ــادی تضمی ــد زی ــا ح ت
ایرانــی  ســنتی  موســیقی  تضمیــن جهت گیــری 

ــود.  ــه ب ــا تعزی ــد آن ب پیون
امــا در مــورد اینکــه غمبــار بــودن موســیقی اصیــل 
ایرانــی تحــت تأثیــر تعزیــه اســت بایــد بحــث شــود 
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تــا مســئله روشــن شــود. یــک پاســخ می توانــد ایــن 
باشــد کــه چــه تعزیــه و چــه موســیقی ســنتی ایرانی، 
هــر دو از یــک منبــع نشــأت می گیرنــد کــه آن منبــع 
ــدگاه،  ــن دی ــد. ای ــه می کن ــات اش را دیکت خصوصی
دیــدگاه اســام اســت کــه بــه ایــن صــورت می تواند 
حضــور داشــته باشــد. دیــدگاه قــرآن و احادیــث بــر 
ــتان هســتی  ــات و داس ــی، حی ــن زندگ جــدی گرفت
و هماهنــگ شــدن بــا آن و -همچنیــن همــان طــور 
کــه در جلســه اول هــم یــادآوری کردیــم- دوری از 
ــم  ــار ه ــا را کن ــر اینه ــوده اســت. اگ ــو و بیه کار لغ
قــرار دهیــم خصوصیــات هنــری مــا بهتــر مشــخص 

می شــود. 
ــراد  ــن اف ــی بی ــف ثابت ــم و شــادی تعری حضــار: غ
ــک  ــم ی ــم بگویی ــا بتوانی ــه م ــد ک ــف ندارن مختل
ــن در  ــت. ای ــاک اس ــا غمن ــادی آور ی ــیقی ش موس
مــورد بقیــه هنرهــا هــم صــادق اســت. اینکــه فــرد 
شــادی و غــم را در چــه می بینــد خیلــی فــرق 
ــا  ــدر ب ــه چق ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــد و بس می کن
ــم موســیقی  ــا بگویی ــر آشــنایی دارد. اینکــه م آن هن
ایرانــی غمنــاک اســت بــه نظــر مــن جفاســت. آیــا 
شــادی قــرار اســت بهجــت درونــی باشــد یــا یــک 
شــادی گــذرای دنیایــی کــه فقــط قــرار اســت چنــد 
ــد  ــادی می توان ــم و ش ــد؟ غ ــاد کن ــا را ش ــه م لحظ

ــد. ــته باش ــی داش ــف مختلف تعاری
ــن  ــه ای ــما ب ــت ش ــار: صحب ــرفرزانی ــایدکت آق
ــای  ــادی معن ــم و ش ــًا غ ــا اص ــه آی ــردد ک برمی گ
ــرم و  ــث ف ــر بح ــه؟ در هن ــا ن ــد ی ــی دارن محصل
صــورت اســت. مــا هــر چیــز را در ایــن عالــم فقــط 
ــه وســیله صــورت می توانیــم ظاهــر کنیــم و بعــد  ب
می توانیــم بیــان کنیــم و بعــد می توانیــم انتقــال 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــری ای ــم هن ــؤال مه ــم. س دهی
صورت هــا معنــی مشــخصی دارنــد یــا نــه؟ آیــا هــر 
صورتــی می توانــد هــر معنــی را بدهــد یــا نــه؟ آیــا 
ــا  ــد -ی ــر می کن ــم را ظاه ــه مات ــی ک ــان صورت هم
ــود  ــض را بوج ــت قب ــم، حال ــفی تر بگویی ــر فلس اگ
ــه وجــود  مــی آورد- می توانــد حالــت بســط هــم ب
آورد؟ اصــًا آیــا قبــض و بســط، تصــور و برداشــت 
ــام غــم و  ــه ن ــزی ب ــا اینکــه واقعــًا چی آدمهاســت ی
شــادی وجــود دارد؟ شــاید بــا ذکــر یــک مثــال تــا 
ــم  ــا ه ــن ســؤال پاســخ داده شــود. م ــه ای حــدی ب
موســیقی ماتــم داریــم و هم موســیقی شــاد و جشــن 
ــم  ــم ترحی ــی در مراس ــروزه کس ــر ام ــرور. اگ و س
ــی از  ــا کس ــذارد آی ــرور بگ ــن و س ــیقی جش موس

ــه راضــی باشــد؟  ــزادار هســت ک ــت ع ــن جمعی بی
عــزاداران دوســت دارنــد یــک عامــل بیرونــی باشــد 

ــد. ــا را متوجــه و محــزون کن ــه آنه ک
صحبــت شــما دو قســمت اســت کــه بایــد از 
ــید.  ــواب رس ــه ج ــوان ب ــا بت ــود ت ــدا ش ــم ج ه
ــخیص  ــا تش ــت؟ آی ــتباه اس ــا اش ــخیص م ــا تش آی
ــود  ــًا خ ــه اص ــا اینک ــت؟ ی ــاوت اس ــا متف آدم ه
موســیقی چیــزی بــه عنــوان شــادی و غــم یــا 
گرفتگــی و گشــادگی نــدارد و همــه اش فقــط 
ــه  ــزی اســت ک ــن چی ــه ای ــا اســت. البت برداشــت م
ــا  ــد. آنه ــاد روی آن کار می کنن ــا زی ــروزه غربی ه ام
ــی  ــت؛ یعن ــده اس ــم بینن ــی در چش ــد زیبای می گوین
جمــال چیــز مشــخصی نیســت. نظــم و هماهنگــی به 
بیننــده بســتگی دارد. در موســیقی می توانــد اینطــور 
ــه  ــت دیگــر ک ــه غــم و شــادی و هــر حال باشــد ک
مــا می توانیــم از موســیقی بگیریــم بســتگی بــه حــال 
شــنونده و برداشــت او دارد. و در هــر صــورت هــر 
نــت، نغمــه و لحنــی می توانــد هــر حالتــی را ایجــاد 
ــن  ــا همی ــت. ب ــور نیس ــن ط ــًا ای ــی واقع ــد. ول کن
ــردم  ــه م ــم، عام ــه گفتی ــم ک ــس ترحی ــال مجل مث
ــند و  ــم نباش ــناس ه ــت موسیقی ش ــن اس ــه ممک ک
ــته  ــم نداش ــق ه ــی دقی ــیقایی خیل ــیت موس حساس
باشــند، تشــخیص موســیقی ماتــم و شــاد را دارنــد. 
همــان طــور کــه در جشــن و عروســی کســی توقــع 

ــود.  ــش ش ــم پخ ــیقی مات ــه موس ــدارد ک ن
ــم  ــر روی ــری جلوت ــدم در مباحــث هن ــک ق ــر ی اگ
ــه در  ــی هســت ک ــق و رقیق ــای دقی ــگاه تفاوت ه آن
ــدر در  ــلیقه چق ــه س ــود ک ــت ش ــد صحب ــا بای آنج
ــبک ها  ــن س ــت؟ ای ــبک چیس ــش دارد. س ــر نق هن
چگونــه شــکل گرفتنــد؟ حالــت نفســانی هنرمنــد یــا 
شــنونده و مخاطــب چقــدر در مواجــه شــدن او بــا 
یــک قطعــه موســیقی تأثیــر دارد؟ تمــام اینهــا عوامــل 
فرعــی و بعــدی اســت کــه بایــد بــر واقعیــت فرم هــا 

ســوار شــود.
 ممکــن اســت هنرمنــدی در یــک دوره زندگــی یــک 
جــور کار کنــد و در دوره دیگــری از زندگــی اش بــه 
گونــه دیگــری کار کنــد. یعنــی از یــک ســبک اصلی 
ــه تناســب حــال خــودش و  ــد ولیکــن ب ــروی کن پی
و  مراتــب وجــودی خــودش در دوره مختلــف 
ــه ممکــن اســت  ــی در یــک هفت ــات حت گاهــی اوق
تفاوتــی را ظاهــر کنــد. ولــی آنهایــی کــه هنرشــناس 
هســتند -چــه در موســیقی چــه در معمــاری یــا هــر 
هنــر دیگــری- می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه 
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ــر فــان هنرمنــد هســتند. آنهــا  همــه ایــن کارهــا اث
ــی  ــی را از اصل ــای فرع ــات طیف ه ــد جزئی می توانن

تشــخیص دهنــد.
ــی  ــد خیل ــاری کار کرده ان ــه معم ــانی ک ــًا کس  مث
راحــت می تواننــد معمــاری دوره صفویــه را از دوره 
ــا اینکــه  ــا قاجــاری تشــخیص دهنــد. ب ســلجوقی ی
معمــاری دوره صفــوی که از ســال 900 تــا 1200 در 
ــی  ــت. حت ــی داش ــودش تفاوت های ــود خ ــان ب جری
مثــًا معمــاری قزویــن بــا معمــاری اصفهــان و تبریز 
ــای  ــت تفاوت ه ــن اس ــی ممک ــت. حت ــرق داش ف
ــن،  ــد معی ــک هنرمن ــای ی ــات کاره ــی در جزئی کم
مثــا یــک معمــار مشــخص دوره تیمــوری در 
دوره هــای مختلــف زندگــی اش، وجــود داشــته 
باشــد کــه بــرای آنهایــی کــه بــا معمــاری ســر و کار 
دارنــد بــه ســادگی قابــل تشــخیص اســت. معمــوالً 
ــک  ــا در ی ــد ی ــک هنرمن ــه در ی اصــل و اساســی ک
دوره هســت قابــل تشــخیص اســت، ولــی تــا آنجــا 
ــود  ــوط می ش ــخصی مرب ــت های ش ــه برداش ــه ب ک
ایــن طــور نیســت کــه کســی بتوانــد قبــض و بســط 

ــرد.  ــا هــم مخلــوط کنــد و اشــتباه بگی را ب
حضــار: رنگ هــا تأثیــر نــدارد؟ مثــًا در هنــد لبــاس 

عــزا ســفید اســت. مــا ســیاه می پوشــیم. 
ــار: اینهــا قــرارداد هســتند امــا  ــرفرزانی ــایدکت آق
موســیقی قــراردادی نیســت. موســیقی مثــل رنگ هــا 
اســت کــه تأثیــر رنــگ قرمــز بــا رنــگ آبــی متفاوت 
ــن  ــد. ای ــوج دارن ــول م ــا ط ــون رنگ ه ــت. چ اس
تفــاوت فقــط بــرای انســانها نیســت و بــر حیوانــات 
ــر را  ــن ام ــوان ای ــد. نمی ت ــر دارن ــاوت تأثی ــم تف ه

انــکار کــرد. 
بــرای  کمونیســت ها  کــه  دوره ای  در  می گفتنــد 
ــد،  ــت گرفتن ــه دس ــت را ب ــران حکوم ــی در ای مدت
ــد. چــون  ــور وضــع کردن ــرای عب ــز را ب چــراغ قرم
قرمــز رنــگ مــورد عاقــه کمونیســت ها اســت 
ــگ  ــت. و رن ــگ پویاس ــز رن ــد قرم ــد بودن و معتق
ــد در  ــا بای ــت و خودروه ــف اس ــگ توق ــبز رن س
چهارراه هــا متوقــف شــوند. از ایــن نظــر اینهــا 
قــراردادی هســتند. ولیکــن طــول مــوج رنــگ قرمــز 

و تأثیــر رنگ هــا را نمی تــوان انــکار کــرد. 
حضــار: در دیــدگاه ســنتی صحبــت ایــن اســت کــه 
ــت.  ــی  نیس ــوا خال ــرم از محت ــا و ف ــورت از معن ص
هــر صورتــی بــا خــودش یــک معنایــی دارد و هــر 
ــد.  ــی حمــل می کن ــا خــودش یــک محتوای ــی ب فرم
ــع  ــدگاه دیگــر هــم هســت کــه در واق ــا یــک دی ام

یــک قــدم فراتــر اســت و می گویــد محتــوا هســت 
ــاع  ــل دف ــدر قاب ــن چق ــازد. ای ــرم را می س ــه ف ک

اســت؟
ــا  ــی ه ــدگاه غرب ــن دی ــار: ای ــرفرزانی ــایدکت آق
ــد1.  ــت کن ــرد تابعی ــد از عملک ــرم بای ــه ف ــت ک اس
ولــی دیــدگاه جهــان ســنتی خیلــی متفــاوت اســت. 
ــا  ــوان ب ــه بت ــم اســت ک ــن مه ــدگاه ســنتی ای در دی
ــرم و بی صــورت  ــق بی ف ــه حقای ــرم، ب صــورت و ف

اشــاره کــرد. 
ــه  ــا را ب ــرم م ــم و ف ــا فــرم را داری ــدا م حضــار: ابت

ــد؟ ــون می کن ــوا رهنم محت
رهنمــون  فــرم  نــه.  فرزانیــار:  دکتــر آقــای
نمی کنــد. در هنرمنــد ایــن طــور نیســت. او اول بــه 
ــی  ــد آن معن ــه می خواه ــد ک ــد و بع ــی می رس معن
ــتفاده  ــودش اس ــا در کار خ ــد از فرم ه ــر کن را ظاه
می کنــد. هنرمنــد بایــد معانــی را بــه شــکل صــورت 
ظاهــر کنــد تــا مخاطــب از صــورت بــه معنــی مــورد 
نظــر کســی کــه آن قطعــه هنــری را بــه وجــود آورده 
اســت برســد. ایــن چیــزی اســت کــه در هنــر ســنتی 

شــرق وجــود داشــت. 
ــه  ــی ک ــه نکات ــه ب ــا توج ــر ب ــر هن ــوزش ه  در آم
ــه وجــود دارد:  ــم ســه مرحل ــادآوری کردی ــروز ی ام
ــر  ــر هن ــی ه ــای عال ــا مصداق ه ــدن ب ــنا ش اول آش
ــًا  ــت حتم ــیقی اس ــه در کار موس ــی ک ــت. کس اس
ــی موســیقی شــنیده  ــادی قطعــه عال ــد تعــداد زی بای
باشــد و در حافظــه موســیقایی خــود داشــته باشــد. 
ــه  ــر خاصــی اســت ک ــا تأثی ــرم ب دوم، تشــخیص ف
ــا آن  ــه م ــیقی ک ــه موس ــن قطع دارد. اینکــه چــرا ای
ــه  ــرات را دارد، قطع ــن تأثی ــم و ای ــی می دانی را عال
ــی اول، وســط و آخــر دارد و از  ــی اســت. یعن کامل
نظــر قبــض و بســط کامــل اســت. از نظــر صــورت 
چــرا بــه ایــن شــکل اســت؟ چگونــه نغمــات کنــار 
ــده اند  ــه ش ــه نواخت ــد و چگون ــرار گرفته ان ــم ق ه
کــه چنیــن تأثیــری دارد؟ و ســوم اینکــه اگــر یــک 
هنرجــو بخواهــد خــودش تولیــد کننــده باشــد، بایــد 
بتوانــد رابطــه صــورت و معنــا را بــا دانشــی کــه دارد 
و تشــخیصی کــه پیــدا کــرده دریابــد و تمریــن کنــد 
تــا آن خواســته معنایــی خــودش را بــا صورت هــای 
ــه  ــودش، ب ــری خ ــته هن ــا رش ــب ب ــن متناس معی
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ــود آورد.  وج
حضــار: نمونه هــای اعــای هنــر در مــورد هنرهــای 
مــدرن مثــل ســینما را چگونــه می تــوان پیــدا کــرد؟ 
ــار: در درجــه اول ســینماگران  ــرفرزانی ــایدکت آق
ــر از آن،  ــا باالت ــی ی ــه فرهنگ ــًا دغدغ ــر حقیقت -اگ
ــًا معنــوی داشــته باشــند- بایــد روی  دغدغــه حقیقت
ایــن زمینــه کار کننــد. ســؤال تان بــرای کســانی کــه 
دغدغــه ایــن مســأله را در هنرهای نمایشــی و ســینما 
دارنــد خیلــی مهــم و دقیــق اســت. اجــازه دهیــد بــا 
ــی  ــا کس ــاالً اینج ــم. احتم ــروع کنی ــه ش ــک مقدم ی
ــت.  ــده اس ــدی را ندی ــاتیاجیت رای هن ــای س فیلم ه
ــر ســاتیاجیت رای  ــی اث ــی و گاب کســی ماجــرای هاب
یــا  فیلم هــای کوروســاوا  یــا  را دیــده اســت؟ 
ــا از  ــن فیلم ه تارکوفســکی را چطــور؟ بعضــی از ای
ــوی  ــل توجــه هســتند و ذات معن نظــر موضــوع قاب
ــر کوروســاوا  ــم Uzala Dersu اث ــًا فیل ــد. مث دارن
ــتیک  ــدگاه آنیمیس ــت و دی ــرا اس ــی طبیعت گ خیل
دارد. همــه اجــزاء هســتی را -در حــدی کــه در فیلــم 

ظاهــر می شــود- دارای درک و شــعور می دانــد.
 بــه ســؤال شــما برمی گردیــم. در ســینما دو مطلــب 
ــری نحــوه  ــی انتخــاب موضــوع و دیگ هســت: یک
ــه  ــور. البت ــا و ص ــتفاده از صورت ه ــا اس ــه، ی ارائ
انتخــاب موضــوع اهمیــت دارد امــا چیــزی کــه بایــد 
ــئله  ــده، مس ــًا نش ــود و تقریب ــی روی آن کار ش خیل
نحــوه بــه کارگیــری صورت هاســت. ادبیــات مــا تــا 
انــدازه ای نکاتــی دارد کــه اگــر بــه آنهــا توجــه شــود 

ــد.  ــا باش ــد راهگش می توان
نظامــی در یکــی از داســتان های مجموعــه اشــعارش 

ــد:  می گوی
در شعر مپیچ و در فن او

چون اکذب اوست احسن او
ــر  ــه دروغ ت ــر چ ــعر ه ــم. ش ــی اول داوری نکنی یعن
ــر اســت. ایــن دروغ، دروغ اخاقــی، کــه  باشــد بهت
ــی  ــر واقع ــن دروغ، غی ــت. ای ــت، نیس ــوم اس مضم
بــودن اســت. بهتریــن فیلم هــا الزامــًا فیلم هــای 
ــه  ــی هســتند ک تاریخــی و مســتند نیســتند. فیلم های
ــم:  ــوی میخوانی ــده اند. در مثن ــاخته ش ــان س داستان ش

یک فسانه راست آمد یا دروغ
 تا دهد مر راستی ها را فروغ

هــدف ایــن اســت کــه مــر راســتی ها را فــروغ دهــد، 
ــر ســر  روشــن کنــد و جلــوی چشــم مــا بیــاورد. ب
ــوی کجاســت بحــث  ــع داســتان های مثن اینکــه مناب
هســت. برخــی از داســتان های مثنــوی برگرفتــه 
ــی در  ــرت موس ــتان حض ــف و داس ــتان که از داس
قــرآن هســتند. برخــی دیگــر از احادیــث یــا تــورات 
ــوی  ــتان های مثن ــی از داس ــًا بخش ــا قطع ــت. ام اس
ــاخته  ــا را س ــا آنه ــد و موالن ــی ندارن ــه تاریخ ریش
ــاق  ــد. در اخ ــروغ ده ــتی ها ف ــه راس ــه ب ــت ک اس
ــن  ــت ای ــا واقعی ــد. ام ــر دروغ می گوین ــن ام ــه ای ب
اســت کــه ایــن دروغ در هنــر یعنــی فاصلــه گرفتــن 
از واقعیــت زمان منــد و مکان منــد کــه نــه تنهــا 
مضمــوم نیســت، بلکــه اگــر بــا هــدف درســت و بــا 
موفقیــت انجــام گیــرد قابــل توجــه اســت. در واقــع 
همیــن مطلــب بــوده کــه هــم در ادبیــات و هــم در 

ــوده اســت.  نقاشــی و نگاگــری مــورد نظــر ب

داســتان دقوقــی در مثنــوی از ایــن نظــر کــه چطــور 
زمــان و مــکان و واقعیــت بیرونــی بــا امــر مثالــی در 
هــم می آمیزنــد و صحنه هــای عجیــب و غریبــی بــه 
وجــود می آورنــد ظرفیــت زیــادی دارد. عنــوان ایــن 
ــی و کرامــات اش« اســت.  ــوی »دقوق داســتان در مثن
ــتان اش در  ــه داس ــت ک ــی از اولیاس ــع او یک در واق
ــان از  ــا در ادبیات م ــت. م ــده اس ــه ش ــوی گفت مثن
ــا  ــم از آنه ــم و می توانی ــا داری ــع و نمونه ه ــن مناب ای
اســتفاده کنیــم. در ســینما کســانی کــه کارشــان ایــن 
اســت بایــد بداننــد چطــور بتواننــد صــورت دیگــری 

از واقعیــت را مطــرح کننــد.
ــم  ــوس و عال ــم محس ــا عال ــگ م ــدگاه فرهن  از دی
ــم  ــم وجــود اســت، و عوال ــن عوال مشــهود نازل تری
باالتــری هســت کــه ارزشــمندتر هســتند. آن عوالــم 
ــن  ــم هســتند. ای ــن عال ــت وجــودی ای ریشــه و عل
عالــم محســوس کــه مــا می بینیــم، ســایه آن عوالــم 
ــی  ــچ باغ ــود، هی ــت نب ــر بهش ــد اگ ــت. گفته ان اس
روی زمیــن نبــود. ایــن باغ هــا تصویــر بهشــت 
ــهادت  ــم ش ــب و عال ــم غی ــتند. عال ــمانی هس آس
داریــم کــه در قــرآن بــه آن تکیــه شــده اســت. تمــام 
ــه ایــن حقیقــت و رفتــن  ــا اشــاره دارد ب فرهنــگ م
از واقعیــت بیرونــی بــه آن حقیقتــی اســت کــه منشــأ 

ــت خارجــی اســت. ــن واقعی ای
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 بــر خــاف چیــزی کــه در چنــد صــد ســال اخیر در 
غــرب بــوده، اوج انحطــاط هنــری در غــرب در دوره 
ــدا  ــه پی ــان ادام حــال اســت و ممکــن اســت همچن
ــوده اســت. چــه  ــن طــور نب ــز ای ــد. غــرب هرگ کن
از نظــر موســیقی، چــه از نظــر ادبیــات، معمــاری و 
ــرب دوران  ــطی غ ــرون وس ــا، دوران ق ــر هنره دیگ
ــه از  ــًا ن ــا االن انصاف ــت. ام ــرب اس ــری غ اوج هن
نظــر معمــاری، نــه از نظــر ادبیــات، نقاشــی و غیــره 
چیــزی کــه قابــل مقایســه بــا گذشــته خــودش باشــد 

نــدارد. 
 در هــر صــورت چیــزی کــه بــرای مــا قابــل 
ــه  ــم چ ــروز ببینی ــه ام ــت ک ــن اس ــت ای ــه اس توج
ــیم.  ــه آن برس ــم ب ــه می توانی ــم و چگون می خواهی
در مــورد هنرهــای نمایشــی االن مــا بــا ایــن ســؤال 
مواجــه هســتیم کــه ایــن هنــر در دوره پســا ســنتی 
بــه وجــود آمــده اســت؛ دوره ای کــه نظــارت جامعــه 
ــود-  ــورت وج ــنتی -در ص ــدگاه س ــا دی ــنتی ی س
بســیار ضعیــف اســت و مرجعیــت هنرمنــدان ســنتی 
در مــورد هنرهــای نمایشــی و موســیقی وجــود 
نــدارد. حــال اینکــه چطــور چنیــن هنــری می توانــد 
ــه  شــکل بگیــرد صــورت مســئله اســت کــه بایــد ب
ــه شــده  ــز اضاف ــل دیگــری نی آن توجــه شــود. عام
اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از کســانی کــه االن 
ــر اســتفاده  ــل ســینما و تئات از هنرهــای نمایشــی مث
ــان  ــد، خودش ــد می کنن ــه تولی ــانی ک ــد و کس می کنن
ــق  ــنتی تعل ــدگاه س ــه دی ــدان ب ــی چن ــر ذهن از نظ
ــه اســت. ــن هــم وجــه دیگــری از قضی ــد. ای ندارن

بــه آن ســؤال مهــم کــه بــرای ســینما چــه می تــوان 
ــر نکاتــی کــه گفتیــم و  کــرد برمی گردیــم. عــاوه ب
ــم،  ــح دهی ــئله را توضی ــورت مس ــم ص ــعی کردی س
ــه  ــن نکت ــه ای ــر ب ــد تئات ــم مانن ــینما ه ــد در س بای
توجــه کــرد کــه چگونــه می تــوان از زمــان و مــکان 
ــا ال  ــان ی ــرا زم ــه ف ــا ب ــخ ی ــرا تاری ــه ف ــی ب تاریخ
زمــان اشــاره کــرد و در آنجــا حاضــر شــد؟ در تئاتــر 
هــم اگــر بخواهیــم تئاتــری مســتقل از تعزیــه شــکل 
ــما  ــرد. ش ــه ک ــا توج ــن جنبه ه ــه ای ــد ب ــرد بای بگی

ــد؟ ــان نظــری داری خودت
همــان طــور کــه می دانیــد جامعــه مــا بخاطــر 
نقشــی کــه ســینما و فیلــم در دوره جدیــد دارد، در 
ــر  ــت. اگ ــادی روی آن اس ــرمایه گذاری زی ــال س ح
ــا  ــی ی ــداف اخاق ــا روی اه ــار واقع نمایی ه در کن
اهــداف ملــی هــم کار شــود، در آن صورت ســینمای 
مــا تبدیــل بــه یــک ســینمای حقیقتــًا معنــوی و مثالی 

ــر ممکــن نیســت.  ــع و غی ــر ممتن ــن ام می شــود. ای
ــد  ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــانی می توانن ــا کس ام
ــا  کــه خودشــان جامعیــت داشــته باشــند، اهــل معن
ــند و  ــته باش ــری داش ــم هن ــند، ش ــت باش و معنوی

ــند.  ــده باش ــادی را دی ــای زی نمونه ه
 بــه هــر حــال در ســینمای دهه هــای اخیــر و حتــی 
ــای  ــم نمونه ه ــاب ه ــل از انق ــه قب ــی دو ده یک
ــای  ــن کاره ــر م ــه نظ ــم. ب ــی می بینی ــل توجه قاب
ــه  ــبک و روش در مقایس ــر س ــی از نظ ــای حاتم آق
ــل  ــم قاب ــده می شناس ــه بن ــینماگرانی ک ــر س ــا دیگ ب
توجــه اســت. ایشــان تقریبــًا در تمامــی فیلم هایــش 
دیــدگاه فکــری و فلســفی نســبت بــه انســان داشــت؛ 
دیدگاهــی ناشــی از رحمــت، کــه وقتــی بــه انســان ها 
ــی را  ــه اله ــت و وج ــه رحم ــرد آن وج ــگاه می ک ن
باالتــر از وجــه غضــب الهــی می دیــد. وقتــی 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــم نشــان می ده ــاه را ه ــن ش ناصرالدی
ــده  ــانی اش را نادی ــای انس ــد آن جنبه ه ــعی می کن س
ــلطان  ــه س ــان مجموع ــاهکار ایش ــاید ش ــرد. ش نگی
ــد  ــا اگــر می خواهن ــران باشــد. جوان تره صاحــب ق
نمونه هــای خــوب ببیننــد ایــن کار را ببیننــد. ایشــان 
ــا  ــتان ها ی ــود. داس ــینماگر ب ــد و س ــًا هنرمن انصاف
فیلمنامــه را خــودش می نوشــت. لباس هــا را خــودش 
ــودش  ــا را خ ــرد. صحنه ه ــن می ک ــه ت ــی و ب طراح
طراحــی می کــرد. زبــان شــعرگونه و مســجعی 
داشــت و مطالــب را خیلــی فاخــر ادا می کــرد. 
ــای  ــه شــد، ســینمای آق ــه گفت ــی ک ــم مطالب علی رغ
حاتمــی در مرتبــه موضــوع و نهایتــاً نحــوه پرداخــت 
اســت. ولیکــن آن و وجــه تمثیلــی کــه اســاس هنــر 
ــه  ــوده، در ســینمای ایشــان غایــب اســت. او ب مــا ب
عنــوان یــک نفــر خیلــی کار کــرد. دیگــران هــم بایــد 
کمــک کننــد. بــه هــر حــال ســینما هنــری اســت کــه 
نقــش دارد، حاضــر اســت و بیننــده دارد و االن هــم 
کــه بــا امکانــات دیجیتالــی موجــود خیلی هــا ســراغ 
ــم  ــا ه ــن جنبه ه ــه ای ــا دارد ب ــد، ج ــینما می رون س

ــه ایــن مســائل فکــر کننــد.  توجــه شــود و ب
در مــورد نمایــش و هنرهــای نمایشــی، تعزیــه هنری 
ــناخته  ــات آن ش ــوز امکان ــت و هن ــی اس ــیار غن بس
ــد  ــده ای روی آن کار کرده ان ــه ع ــت. البت ــده اس نش
ــر  ــای غی ــه زبان ه ــار ب ــن آث ــته اند. ای ــاب نوش و کت
ــی  ــًا هــم وقت فارســی ترجمــه شــده اســت و انصاف
ــورد  ــدند م ــه ش ــی مقایس ــج غرب ــر رای ــا تئات ــه ب ک
ــب  ــم مطال ــا ه ــی ه ــدند. ایران ــع ش ــین واق تحس
خوبــی در مــورد تعزیــه نوشــتند ولیکــن هنــوز حــق 



375

مطلــب ادا نشــده اســت و مهم تــر از آن، هنــوز عــزم 
ــه  ــل تعزی ــتمرار و تکام ــظ، اس ــرای حف و اراده ای ب
ــش  ــر نمای ــرای هن ــای آن ب ــتفاده از ظرفیت ه و اس

اســتفاده نشــده اســت. 

همــان طــور کــه گفتیــم در تعزیــه هنرهــای مختلفــی 
بــا هــم جمــع می شــوند و کار می کننــد. شــکل 
ــت  ــی اس ــکل خاص ــه، ش ــرای تعزی ــور و اج ظه
ــده  ــگر و بینن ــن نمایش ــرزی بی ــًا م ــه در آن تقریب ک
ــدگان  ــور بینن ــز در حض ــه چی ــدارد و هم ــود ن وج
پنهــان  بــرای  هیــچ کوششــی  می افتــد.  اتفــاق 
ــکل  ــود. ش ــا نمی ش ــر بیننده ه ــزی از نظ ــدن چی ش
ــروزی در  ــای ام ــاف تئاتره ــر خ ــه ب ــه تعزی صحن
ــا دور  ــگران دور ت ــت. تماش ــا اس ــک فض ــط ی وس
ــًا بازیگــران از پشــت ســر  ــه می نشــینند. الزام صحن
لبــاس  تعزیه خانــه  گوشــه  در  می شــوند،  وارد 
ــا  ــی ب ــند، گاه ــان را میپوش ــوص بازیگری ش مخص
یــک تکــه پارچــه کــه بــه ســر می کشــند و عــوض 
می کننــد نقــش یــک بازیگــر هــم عــوض می شــود. 
بیننده هــا در اجــرای بــازی بازیگرهــا مشــارکت 
می کننــد. بازیگرهــا هــم مثــل مــردم بعضــی اوقــات 

ــد.  ــک می ریزن ــا اش ــر صحنه ه ــت تأثی تح
ــا  ــا ی ــاب بوطیق ــطو در کت ــه ارس ــی ک ــی از نکات یک
ــر آن  ــش ب ــر نمای ــورد هن ــعر در م ــن ش ــان ف هم
تأکیــد کــرده اســت، ایــن اســت کــه نمایــش، 
ــردن در  ــارکت ک ــا مش ــی ب ــت. یعن ــیس اس کاتارس
ــه  ــاده و تکــرار آن واقعــه ب واقعــه ای کــه اتفــاق افت
شــکل تاکیدشــده و ظاهــر کــردن آن واقعــه -یــا بــه 
اصطــاح روانشناســان امــروزی، بیــرون ریختــن آن- 
ــن  ــده و همچنی ــه بینن ــش ب ــایش و آرام ــت آس حال
ــه بازیگــر دســت می دهــد. اگــر کاتارســیس را در  ب
ــد اوج  ــه می توان ــم، در آن صــورت تعزی نظــر بگیری

ــی باشــد.  ــن معن ظهــور ای
گویــا در اواخــر دوران قاجــار در مــورد مــرگ 
ــم  ــت. گفتی ــوده اس ــی ب ــم تعزیه های ــر ه ــر کبی امی
ــت.  ــود داش ــم وج ــی ه ــز و فکاه ــای طن تعزیه ه
اگــر کســانی کــه رشــته و کارشــان ایــن اســت، ایــن 
ــوه و  ــات بالق ــد و امکان ــردآوری کنن ــا را گ تعزیه ه
بالفعــل آن را هــم ببیننــد، شــاید بشــود بــرای نمایش 
ــوان یــک شــاخه در  ــه عن ــا، دســت کــم ب امــروز م

کنــار شــاخه های دیگــر، روی آن کار شــود و بــه آن 
وســعت داده شــود. 

اجــازه دهیــد بــدون رودربایســتی بگوییــم کــه 
ــد  ــن زمینه هــا کار می کنن ــه در ای معمــوالً کســانی ک
ــًا  ــتند. عموم ــک قشــر خاصــی هس ــده از ی ــل بن مث
ــردم  ــل م ــران مث ــام ای ــا تم ــه گوی ــود ک ــر می ش فک
مناطــق از مرکــز بــه بــاالی تهــران فکــر مــی کننــد و 
ــن صــورت  ــه همی ــد و ب ــته ها را دارن ــن خواس همی
بــه دنیــا نــگاه می کننــد. در حالــی کــه مــردم 
ــق  ــردم مناط ــه م ــبت ب ــا نس ــری م ــتان های کوی اس
ــم ســنتی خیلــی  ــه عال ــاالی تهــران ب ــه ب از مرکــز ب
ــر  ــزی و فک ــوع برنامه ری ــر ن ــتند. ه ــر هس نزدیک ت
ــت  ــد کل جمعی ــائل بای ــوع مس ــن ن ــه ای ــردن ب ک
ایــران را در نظــر بگیــرد؛ جمعیتــی کــه از نظــر 
بنــده خوشــبختانه هنــوز بــه انــدازه بخشــی از مــردم 
ــوان  ــورت می ت ــده اند. در آن ص ــدد نش ــران متج ته
دیــد کــه هنــری مثــل تعزیــه می توانــد خیلــی مــورد 
ــه  ــود و چ ــع ش ــنتی تر واق ــت س ــه آن جمعی توج
ــنت  ــدار از س ــک مق ــه ی ــی ک ــا دیگران ــا از آنج بس

ــرد. ــرو بب ــه فکــر ف ــد را هــم ب ــه دارن فاصل

در هــر صــورت چیــزی کــه می توانــد مــا را نجــات 
ــوط  ــر هــم مرب ــن درس حکمــت هن ــه ای دهــد و ب
اســت، هیــچ چیــزی جــز فرهنــگ ســنتی ایرانــی مــا 
نیســت. حــرف آخــر را او خواهــد زد. بــا ایــن فرض 
ــرام امــام زاده  یادمــان باشــد کــه در درجــه اول احت
ــگ  ــن فرهن ــی ای ــد. متول ــظ کن ــد حف ــی بای را متول
بــزرگ غنــی کــه تصادفــًا در دســت مــا قــرار گرفتــه، 
مــا ایرانیــان امــروز هســتیم. اگــر مــا نمایشــنامه های 
شکســپیر را بــازی کنیــم، در نهایــت وقتــی غربی هــا 
مــا را ببیننــد چــه می گوینــد؟! ولــی در نهایــت ایــن 
ــاری و  ــر، معم ــه هن ــد ب ــه بای ــتیم ک ــا هس ــود م خ

موســیقی خودمــان بپردازیــم.
مــا نبایــد توقــع داشــته باشــیم ملــل دیگــر ایــن کار 
را انجــام دهنــد، البتــه اگــر ایــن کار را انجــام دهنــد 
ممنون شــان خواهیــم بــود. ولــی ایرانیــان بایــد 
نقــش خــود را ایفــا کننــد، بایــد کارهــا را بــه دســت 
ــه  ــه در مواجه ــی ک ــت باتکلیف ــن حال ــد و ای گیرن
ــور  ــه ط ــرقی ها ب ــرب، در ش ــدن غ ــر تم ــا مظاه ب
ــاص و در  ــور خ ــه ط ــام ب ــان اس ــی و در جه کل
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ــار  ــور اخــص، وجــود دارد کن ــه ط ــان ب ــن ایرانی بی
رود. ایرانیــان بایــد روی پــای خــود بایســتند. قــدر 
میــراث فرهنگی شــان را در همــه زمینه هــا از جملــه 
در هنــر و هنرهــای نمایشــی بداننــد و در ایــن زمینــه 
ــاده  ــز آم ــوه همــه چی ــم. بالق ــا می توانی ــد. م کار کنن
اســت. کســانی بایــد باشــند کــه کمــر همــت ببندنــد 
ــق  ــگ عش ــا فرهن ــگ م ــًا فرهن ــد. انصاف و کار کنن
اســت اگــر بــه معنــی اش دقــت کنیــم؛ از روی عشــق 

ــا یــک هــدف معنــوی. و نهایــت عاقــه ب
عشق آن است که موالنا می گوید:

 غرق عشقی ام که غرق است اندرین
عشق های اولین و آخرین

همــه عشــق ها خــوب هســتند. عشــق یعنــی عشــق 
ــی  ــد! حت ــد باش ــه می خواه ــه ک ــال؛ هرچ ــه کم ب
ــه  ــم توج ــی ه ــص زمین ــق ناق ــه عش ــا ب ــی م وقت
می کنیــم، از جنبــه کمالــی بــه آن نــگاه می کنیــم کــه 
ــات  ــه نقــص اش. ادبی ــه جنب ــم ن آن را دوســت داری
مــا پــر از ایــن گونــه نــکات آموزنــده اســت کــه راه 

ــد: ــظ می گوی ــد. حاف ــان می دهن ــا نش ــه م را ب
عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز                                

زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
به چوگان هوس نمی شود به هدف رسید.

 بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه مــا داریــم بایــد خیلــی 
بــه ایــن مســائل توجــه کنیــم. نمی دانــم 5+1 هنــوز 
هــم هســت یــا تمــام شــده اســت. پــس فــردا بحــث 
هنــر پیــش می آیــد و 5+1 دیگــری پیــدا می شــود و 
می گویــد شــما نمی توانیــد! مــا بیاییــم و معمــاری و 
فیلــم شــما را درســت کنیــم، مــا بیایــم مســائل شــما 
را حــل کنیــم. اگــر مــا همــت نکنیــم ممکــن اســت 

بــه ایــن مســائل دچــار شــویم.
حافظ می گوید:

شــهر خالــی اســت ز عشــاق بــود کــز طرفــی              
مــردی از خویــش بــرون آیــد و کاری بکنــد

ایــن وضعیــت در آن زمــان هــم بــود. امــا بــه 
ــا و  ــی ایرانی ه ــه طــور کل خصــوص االن هســت. ب
شــرقی ها بایــد از خودشــان بیــرون بیاینــد و دســت 
کــم تــا انــدازه ای از تعلقــات فــردی خودشــان 
ــری  ــد و در زمینه هــای فرهنگــی و هن ــه بگیرن فاصل

ــد. ــل کنن ــائل را ح ــی مس و تمدن

ــع  ــن در واق ــه ای ــبیه ب ــائل ش ــئله و مس ــن مس ای
بــه ایــن مطلــب مربــوط اســت کــه تــا چنــد دهــه 
ــرن پیــش، هــر جــای  ــا یــک ق ــر ت پیــش و حداکث
ــک  ــل ی ــودش مث ــرای خ ــی ب ــر فرهنگ ــا از نظ دنی
جزیــره بــود. کســی بــه دیگــری کار نداشــت. 
ــم  ــرب ه ــود و غ ــودش ب ــرای خ ــام ب ــای اس دنی
مشــغول فرهنــگ خــودش بــود. گاهــی هــم 
ــای  ــًا جنگ ه ــتند و مث ــم داش ــا ه ــی ب تماس های
صلیبــی پیــش می آمــد و مثــًا در جــاده ابریشــم بــا 
هــم مرتبــط می شــدند، یــا مســلمانان در ســفر حــج 
ــد و  ــور می کردن از بعضــی ســرزمین های دیگــر عب
ــد.  ــاد می گرفتن ــد و ی ــر می دیدن ــزی از همدیگ چی
ــرای خــود  ــم فرهنگــی ب ــان کــه هــر اقلی در آن زم
ــه  ــم ب ــم چش ــان ه ــود، ایرانی ــره ای ب ــد جزی مانن
زمینه هــا  همــه  در  و  نداشــتند  دیگــری  جــای 
ــد و پاســخ نیازهــای خودشــان را در  فکــر می کردن
ــگ-  ــر و فرهن ــوم، صنعــت، هن ــل عل ــا -مث زمینه ه
پیــدا می کردنــد. بــا فکــر کــردن بهتریــن جواب هــا 
را هــم پیــدا کردنــد؛ از حفــر قنات هــای طوالنــی و 
رســاندن آب از دویســت کیلومتــر دورتــر بــه محــل 
ــا بهتریــن پاســخ ها در مــورد هنــر. دلخــواه گرفتــه ت

ــا  ــه ب ــه رابط ــر ک ــای اخی ــن دهه ه ــن در ای  ولیک
غــرب مطــرح شــد، متأســفانه زرق و بــرق و ظواهــر 
ــود  ــوی در خ ــخ های دنی ــه پاس ــرب ک ــدن غ تم
داشــت در شــرایط خــاص باعــث شــد کــه ایرانیــان 
آن طــور کــه بایــد بــه ایــن مســائل فکــر نکننــد و 
بــه جــای اینکــه همچــون گذشــته خودشــان پاســخ 
ــان و از  ــگ خودش ــان را از دل فرهن ــؤال خودش س
منابــع دینــی خودشــان پیــدا کننــد، در دوره رکــود، 
جواب هــای غربــی ظاهــر شــدند. االن هــم همیــن 
ــی  ــای دیجیتال ــوص در دنی ــه خص ــت. ب ــور اس ط
هــر چیــز کــه غربی هــا می برنــد و می دوزنــد 
وضعیــت  ایــن  از  اگــر  می پوشــند.  شــرقی ها 
ــته  ــر از گذش ــی بهت ــم حت ــم می توانی ــرون بیایی بی
ــاختار  ــا س ــق ب ــان را مطاب ــای امروزم پاســخ نیازه
فرهنگــی خودمــان پیــدا کنیــم و بهتریــن پاســخ ها 

ــیم.  ــته باش را داش

پینوشتها:
1.موســیقی  Pop اختصــار کلمــه popular اســت و 

در واقــع یــک نــوع موســیقی عوامانــه اســت.
 2. Forms follows functions
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جلسه اول

بسم الل الّرحمن الّرحیم
عنــوان بحــث، »حکمــت هنــر دینــی« اســت و 

ــگ دارد. ــل و درن هــر ســه کلمــه جــای تأّم
ــان  ــول بی ــب فرم ــر را در قال ــوان هن ــا می ت آی
ــی  ــبات ریاض ــا محاس ــوان آن را ب ــرد؟ می ت ک
ــات  ــا ریاضی ــوان آن را ب ــرد؟ می ت ــاب ک حس
بیــان کــرد؟ در ریاضیــات می گوییــم ایــن 
اســت و جــز ایــن نیســت، مثــًا 4=2+2. ولــی 
ــز  ــت و ج ــن اس ــد ای ــم می گوی ــر ه ــا هن آی
ــه  ــی ب ــگاه خاّص ــس ن ــر ک ــا ه ــن نیســت ی ای
هنــر دارد؟ 4=2+2 را هــر کــس از هــر جــا بــه 

ــر  ــک تصوی ــر ی ــا اگ ــد اّم ــان می فهم ــور یکس ط
هنــری را در مــی ان افــراد بــه قضــاوت بگذاریــم 
ــاوت  ــان قض ــور یکس ــه ط ــراد ب ــه  اف ــا هم آی
ــدارد  ــی وجــود ن ــات اختاف ــد؟ در ریاضی می کنن
ولــی آیــا در دیــدگاه هنــری هــم اختافــی وجــود 

ــدارد؟ ن
ارتبــاط هنــر بــا علــوم چیســت؟ آیــا هنــر 
تجربه پذیــر و قابــل اندازه گیــری اســت؟ آیــا 
در آزمایشــگاه می تــوان آن را مشــاهده و مطالعــه 
کــه  تلســکوپ  و  می کروســکوپ  بــا  کــرد؟ 
ــد؟ ــر را دی ــوان هن ــتند می ت ــی هس ــای علم ابزاره

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه اسالمی 
عضو فرهنگستان علوم
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من ابتدا چند مسأله مطرح می کنم:
ــردم جهــان  ــا همــه م ــی اســت: آی ــر زیبای 1- هن
زیبایــی را دوســت دارنــد یــا خیــر؟ از هــر کــس 

ــت دارم. ــی را دوس ــد زیبای ــیم می گوی بپرس
2- هنــر لّذت بخــش اســت: آیــا هنــر لــّذت 
ــر  ــا چیــزی کــه لّذت بخــش اســت هن می دهــد ی
ــت  ــش اس ــت لّذت بخ ــر اس ــون هن ــت؟ چ اس
ــر  ــت؟ اگ ــر اس ــت هن ــش اس ــون لّذت بخ ــا چ ی
ــت  ــش اس ــت لّذت بخ ــر اس ــون هن ــم چ بگویی
ــد  ــش باش ــزی لّذت بخ ــت چی ــن اس ــی ممک یعن

ــد. ــر نباش ــی هن ول
ــم  ــم می گویی ــزی را می بینی ــم چی ــا چش ــی ب وقت
ــا  ــدا ی ــک ص ــوش ی ــا گ ــی ب ــا وقت ــت ی زیباس
موســیقی را می شــنویم می گوییــم زیباســت. یــک 
ــم  ــا می دانی ــه  خــوب را زیب ــک نغم ــا ی منظــره ی
می گوییــم خوش مــزه   می چشــیم  وقتــی  اّمــا 
ــو  ــم خوش ب ــم می گویی ــی می بویی ــا وقت ــت ی اس
اســت. پــس در مــورد بوییدنی هــا و چشــیدنی ها 
می گوییــم  بلکــه  کارنمی  بریــم  بــه  را  زیبــا 
ــدن  ــا در دی ــت اّم ــزه اس ــا خوش م ــو ی خوش ب
ــا  ــنیدن ب ــدن و ش ــا. دی ــم زیب ــنیدن می گویی و ش

ــی دارد؟ ــدن و چشــیدن چــه فرق بویی
ــه  ــوش وج ــم و گ ــران:در چش ــیازحاض یک

ــت. ــتر اس ــانی بیش انس
استاد:چرا؟

ــاط  ــنیدن ارتب ــدن و ش ــران:دی ــیازحاض یک
ــد. ــر دارن ــا فک ــتری ب بیش

اســتاد: خــوردن هــم بــا فکــر ارتبــاط دارد. 
ــا  ــه م ــان ب ــم عقل م ــخ بخوری ــز تل ــک چی اگــر ی

بریــز. را دور  آن  می گویــد 
یــا  می بینیــم  آنچــه  حاضــران: از یکــی
آنچــه  اّمــا  می دهیــم  تغییــر  را  می شــنویم 
تغییرنمی  دهیــم. را  می چشــیم  یــا  می  بوییــم 
اســتاد: دیدنــی و شــنیدنی را هــم تغییرنمی  دهیــم 
ــم(.  ــم )دوری می  جویی ــراز می کنی فقــط از آن احت
ــورت  ــک ص ــه ی ــورد ب ــار م ــر چه ــل در ه عق

ــد. ــل می کن عم
یکــیازحاضــران:شــنیدنی ها و دیدنی هــا 
بی واســطه درک می شــوند اّمــا لمس کردنی هــا، 
درک  باواســطه  بوییدنی هــا  و  چشــیدنی ها 

می شــوند.
ــد  ــح دهی ــود. توضی ــی ب ــش خوب ــتاد: فرمای اس
ــور نباشــد  ــه اســت. اگــر ن کــه بی واســطه چگون

می توانیــم ببینــم؟ نــور واســطه اســت. اگــر 
صــوت و هــوا نباشــد می توانیــم بشــنویم؟ در هــر 
چهــار حالــت واســطه وجــود دارد و هیــچ فرقــی 

ــد. ــم ندارن ــا ه ــت ب ــن جه از ای
ــده  ــر خوان ــمیع و بصی ــودش را س ــد خ خداون
ــا؛  ــی شــنوا و بین ــٌر یعن یٌع بَِصی ــمِ َ َس اســت  إِنَّ اللَّ
ولــی نفرمــوده اســت چشــنده و خورنــده. ســخن 
ــای  ــر ج ــوز ب ــش هن ــی پرس ــت ول ــی اس خوب
خــود باقــی اســت کــه چــرا خــدا ســمیع و بصیــر 

اســت ولینمی  چشــد ونمی  بویــد.
یکــیازحاضــران: لــّذات دو نوع انــد: جســمانی 
ــی  ــر، روحان ــل از هن ــّذات حاص ــی. ل و روحان

هســتند.
ــده ایم.  ــر نش ــث هن ــوز وارد بح ــا هن ــتاد: م اس
ــن  ــتم. کار م ــیدن هس ــال پرس ــًا در ح ــن فع م
پرســیدن اســت. اگــر شــما تــا بــه حــال پرســش 
امــروز  بگیریــد.  یــاد  را  پرســیدن  نکرده ایــد 
ــان  ــون خودم ــت، چ ــده اس ــا پری ــیدن از م پرس
را مشــغول گوشــی های همــراه کرده ایــم. تــا 

ــد. ــرح ش ــش مط ــه پرس ــا س این ج
ــم انتظــار  ــا می بینی ــزی را زیب ــی چی 4- چــرا وقت

داریــم کــه دیگــران هــم مثــل مــا زیبــا ببیننــد؟
یکــیازحاضــران:چــون فکــر می کنیــم زیبایــی 

یــک کیــف همگانی اســت.
اســتاد: پاســخ خوبــی بــود، بــه نظــر مــن 
ــی  ــم زیبای ــر می کنی ــون فک ــت. چ ــندیده اس پس
ــار  ــم انتظ ــا می بین ــن زیب ــر م ــی اســت اگ همگان

ــد. ــا ببینن ــم زیب ــران ه ــه دیگ دارم ک
بحــث  مــن  اّمــا  هســتید  خیرخــواه  شــما 
معرفت شناســی می کنــم و بــا صفــت انفــاق 
شــما کاری نــدارم. آرزوی شــما در صورتــی 
بــرآورده می شــود کــه دیگــران زیبــا ببیننــد. 
ــد  ــّذت ببرن ــران ل ــی دیگ ــما می خواه ــه ش اینک
نشــانه  خیرخواهــی شــما اســت اّمــا اگــر دیگــران 
زیبــا نبیننــد خیرخواهــی شــما برآوردهنمی  شــود. 
ــد  ــود. اول بای ــت تر ب ــی درس ــخ قبل ــس پاس پ
همان طــور کــه شــما زیبــا می بینیــد دیگــران 
هــم زیبــا ببیننــد بعــد لــّذت ببرنــد، اّمــا اگــر زیبــا 

ــد. ــّذت ببرن ــور ل ــد چط نبینن
ــم  ــا می بین ــه را زیب ــار دارم آنچ ــن انتظ ــرا م چ
دیگــران هــم زیبــا ببیننــد؟ گفتیــد چــون زیبایــی 
ــه  ــم هم ــا می بین ــن زیب ــر م ــت. اگ ــی اس همگان
ــت. ــی اس ــه جای ــار ب ــس انتظ ــد، پ ــا می بینن زیب
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ــا آیــا واقعــًا زیبایــی همگانــی اســت یــا نــگاه  اّم
ــام  ــر دارد؟ تم ــش و تأثی ــا در آن نق ــدن م و دی
ــه  ــود ک ــروع می ش ــا ش ــأله از همین ج مس
ــا زیبایــی یــک امــر عمومــی اســت  آی
یــا  می فهمنــد  یکســان  همــه  و 
ــری  ــا دیگ ــس ب ــر ک ــت ه برداش

ــت. ــاوت اس متف
ــس  ــر ک ــران:ه ــیازحاض یک

ــودش را دارد. ــت خ برداش
ــان  ــد از حرف ت اســتاد:پــس بای

برگردیــد.
یکــیازحاضــران: مــا زیبایــی را 
همگانــی تصــّور می کنیــم. هــر کــس 
ــت  ــی اس ــی همگان ــد زیبای ــر می کن فک
ــس  ــر ک ــیم ه ــی می رس ــه زیبای ــی ب ــی وقت ول

ــودش را دارد. ــت خ برداش
اســتاد: اگــر قبــول کنیــم کــه هــر کــس برداشــت 
ــم اّدعــا کنیــم کــه  خــودش را دارد دیگرنمی  توانی
ــورت  ــون در آن ص ــت. چ ــی اس ــی همگان زیبای
دچــار تناقــض می شــویم: اگــر بگوییــم همگانــی 
ــته  ــت داش ــک برداش ــه ی ــد هم ــس بای ــت پ اس
ــت  ــس برداش ــر ک ــم ه ــر بگویی ــی اگ ــند ول باش
بگوییــم  دیگرنمی  توانیــم  دارد  را  خــودش 
همگانــی اســت. ایــن تناقــض اســت و مــا 

تناقــض را محــال می دانیــم.
ــم.  ــفه کنی ــدری وارد فلس ــر را ق ــم هن می خواهی
ــد.  ــده ای ندارن ــود فای ــی نش ــائل عقان ــر مس اگ
ــت  ــت و حکم ــر اس ــت هن ــث حکم ــوان بح عن
ــل  ــدون تعّق ــت ب ــفه. حکم ــل و فلس ــی تعّق یعن
آن  در  کــه  نداریــم  حکمتــی  محّققنمی شــود. 
ــت  ــک لغ ــت ی ــرد. حکم ــورت نگی ــل ص تعّق
ــت  ــفه اس ــادل فلس ــع مع ــت و در واق ــی اس عرب

ــت. ــی اس ــت یونان ــک لغ ــه ی ک
ــه  ــت ک ــوان گف ــا می ت ــران:آی ــیازحاض یک
ــره  ــه به ــا اینک ــت دارد اّم ــودش اصال ــی خ زیبای
ــی زان  ــه م ــد ب ــدر باش ــی چق ــان ها از زیبای انس
تحّقــق آن در دیــد آنهــا بســتگی دارد؟ بــه عبــارت 
ــه  ــم ب ــی را درک کنی ــم زیبای ــه بتوانی ــر اینک دیگ
ــا از  ــه م ــتگی دارد، اینک ــا بس ــی م ــار درون معی

ــا.. ــیم ی ــده باش ــه ش ــدر برانگیخت درون چق
اســتاد: فرمایــش شــما درســت اســت بــه شــرطی 
کــه بــه آن وفــادار بمانیــد. امــا حــرف شــما دو تــا 
ــت دارد  ــار گفتیــد زیبایــی یــک واقعیّ شــد، یک ب

و یک بــار گفتیــد هــر کــس از آن یــک برداشــتی 
دارد.

یکــیازحاضــران: مــن گفتــم بهــره  افــراد از آن 
متفــاوت اســت.

اســتاد: بهــره یــا برداشــت بــا هــم فرقــی نــدارد. 
ــم، همــه  ــه در نظــر بگیری همــان بهــره را هــم ک
ــا بهره شــان متفــاوت  ــد ی ــدازه بهــره دارن یــک ان
اســت؟  هــر کــس بهره خــود را دارد یــا همــه یــک 
بهــره دارنــد؟ هــر کــس بهــره  خــود را دارد یعنــی 
ــی  ــر واقعیّت ــا هن ــودش را دارد. آی ــت خ برداش
ــد  ــان می فهمن ــور یکس ــه ط ــه ب ــه هم ــت ک اس
ــر  ــر ه ــره  خــودش را دارد؟ اگ ــس به ــر ک ــا ه ی
ــت  ــت دارد، واقعیّ ــود را از واقعیّ ــره  خ ــس به ک
ــر صــرف نظــر از بهره هــا چیســت؟نمی توانیم  هن
ــم چــون هــر کــس  ــت آن ســخن بگویی از واقعیّ
ــع  ــد در واق ــت کن ــورد آن صحب ــد در م بخواه

ــه اســت. برداشــت خــود را گفت
یکــیازحاضــران: بایــد ببینیــم بهــره  صاحــب 

اثــر چــه بــوده اســت.
ــم،  ــر را کهنمی بینی ــی صاحــب اث ــه ول ــتاد: بل اس
ــدازه   ــه ان ــم ب ــاز ه ــیم ب ــر از او بپرس ــی اگ حتّ
ــک  ــر ی ــًا اگ ــم. مث ــان می فهمی ــت خودم برداش
هنرمنــد بــزرگ در حضــور 10 نفــر در مــورد اثــر 
خــود توضیــح دهــد آن 10 نفــر هــر کــدام یــک 

ــد. ــت می آورن ــه دس ــتی ب برداش
ــورد  ــه در م ــم ک ــو بخواهی ــر از پیکاس ــًا اگ مث
تابلــو نقاشــی اش توضیــح دهــد، آیــا همــه  مــا بــه 
ــد  ــه کســی می توان ــم؟ چ ــان می فهمی ــور یکس ط
از برداشــت خــودش بیــرون بــرود؟ -بهــره 
ــد  ــم بهره من ــت نکنی ــا برداش ــت، ت ــی برداش یعن

یعنــی  شــدن  بهره منــد  می شــویم؟ 
ــت-.  ــی برداش ــدن یعن ــدن و فهمی فهمی

ــد و ...  ــد ژوکون ــهناز، لبخن ــاز ش س
آیــا همــه بــه یــک صــورت تفســیر 
متفــاوت  تفاســیر  یــا  می کننــد 
اســت؟ هنــر نســبی اســت یــا 

ــق؟ مطل
مــن نیامــده ام چیــزی را بــرای شــما 

ــما را  ــن ش ــده ام ذه ــم، آم ــل کن ح
ــه  ــدازه ک ــن ان ــم. همی ــؤال انگیز کن س

بتوانــم شــما را شــّکاک کنــم موفّق شــده ام. 
کار مــن ایجــاد شــک اســت. اگــر شــک را 

ــد. ــوش دهی ــن گ ــرف م ــه ح ــندید ب می پس
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مــن 4 پرســش مطــرح کــردم. پرســیدم آیــا چــون 
ــّذت  ــا چــون ل ــم ی ــّذت می بری ــا ل ــا اســت م زیب
ــون  ــد چ ــان گفتی ــت؟ اکثرت ــا اس ــم زیب می بری
هنــر اســت لــّذت می بریــم. ایــن یعنــی واقعیّــت 
هنــر؛ یعنــی هنــر صــرف نظــر از لــّذت مــن یــک 
واقعیـّـت اســت. مــن لــّذت ببــرم یــا نبــرم ماهیـّـت 
آن تغییرنمی کنــد. اّمــا ســخن دوم کــه گفتیــد  
ــخن  ــد س ــرد ض ــود را می ب ــره  خ ــس به ــر ک ه
ــره  ــان به ــور یکس ــه ط ــه ب ــا هم ــت. آی اول اس
ــرد  ــود را می ب ــره  خ ــس به ــر هرک ــد؟ اگ می برن
ــه  ــت ک ــزی اس ــت چی ــت؟ واقعیّ ــت چیس واقعیّ
ــته  ــود داش ــراد وج ــت اف ــر از برداش ــرف نظ ص

باشــد.
ــی  ــن اله ــا ُحس ــت ب ــران: واقعیّ ــیازحاض یک

ــاط دارد. ارتب
مــورد  آیــا در  منظورتــان چیســت؟  اســتاد: 
ــا ســخن  ــد ی ــت می کنی ــان صحب برداشــت خودت

می گوییــد؟ را  خــدا 
ــود  ــای خ ــت در ج ــران:واقعیّ ــیازحاض یک

ــت. ــوظ اس محف
ــت در  ــر واقعیّ ــا اگ ــت، اّم ــت اس ــتاد:درس اس
ــت  ــان اس ــت و یکس ــودش اس ــای خ ج
پــس چــرا برداشــت افــراد متفــاوت 

اســت؟
یکــیازحاضــران: چــون 

متفاوت انــد. انســان ها 
می دانــم  بلــه،  اســتاد: 
ــا  ــد. اّم انســان ها متفاوت ان
آیــا برداشــت هــر فــرد از 
واقعیّــت بــا خــود واقعیّت 
یکســان اســت یا برداشــت 
شــخصی اوســت؟ اختــاف 
بــر ســر فهــم درســت از 
ــد  ــود خواه ــه وج ــت ب واقعیّ
آمــد. ایــن اختــاف چگونــه قابــل 

ــت؟  ــل اس ح
پرســش پنجــم مــن از شــما ایــن اســت کــه آیــا 
هنــر زیبایــی اســت یــا هنــر زیباســت؟ هنــر خــود 
ــا  ــه زیب ــزی اســت ک ــر چی ــا هن ــی اســت ی زیبای
اســت؟ فــرق اســت بیــن ایــن دو پرســش: هنــر 
خــود زیبایــی اســت یــا هنــر چیــزی اســت کــه 
ــل  زیبایــی دارد؟ ایــن دو ســخن درســت در مقاب
ــر  ــا هن ــت ی ــی اس ــر زیبای ــد. هن ــرار دارن ــم ق ه

ــی دارد؟ زیبای
یکــیازحاضــران: اگــر مــا زیبایــی را بــه عنــوان 
ــت،  ــر زیباس ــم هن ــر بگیری ــت در نظ ــک واقعیّ ی

یعنــی هنــر بهــره ای از زیبایــی دارد.
یکــیازحاضــران: فــرق جزئــی و کّلــی اســت. 

هنــر کّلــی اســت و زیبایــی جزئــی اســت.
ــی را  ــه کّل ــر، ن ــم هن ــن می گوی ــی م ــتاد:وقت اس
ــر را  ــی را، ذات هن ــه جزئ ــرم و ن ــر می گی در نظ
ــه  ــی اســت و ن ــه کّل ــر دارم. ذات شــیء ن در نظ
ــی  ــی ول ــا جزئ ــد ی ــی باش ــد کّل ــی، می توان جزئ
مــن فعــًا از کّلیّــت صــرف نظــر می کنــم. خــود 
ــی  ــت، زیبای ــت و جزئیّ ــر صــرف نظــر از کّلیّ هن

ــی دارد؟ ــا زیبای اســت ی
یکــیازحاضــران: وقتــی می گوییــم هنــر 
ــر در نظــر  ــر از هن ــا را کّلی ت ــی زیب زیباســت یعن

می گیریــم.
ــی  ــی و جزئ ــث کّل ــا بح ــر، این ج ــتاد:خی اس
مطــرح نیســت، بحــث صفــت اســت؛ یعنــی هنــر 

ــی را دارد. ــت زیبای صف
ــر  ــم هن ــی می گویی ــا وقت ــیازحاضــران:اّم یک

ــم. ــی را می گویی ــت این همان ــی اس زیبای
ــح واضحــات اســت. شــما  ــتاد: اینکــه توضی اس
موضع تــان را مشــّخص کنیــد. ایــن مســأله واقعــًا 
دشــوار اســت کــه مشــّخص کنیــم هنــر زیباســت 
ــه  ــس ک ــر آن ک ــق نظ ــی دارد. طب ــر زیبای ــا هن ی
می گویــد هنــر زیبایــی اســت، هنــر عیــن زیبایــی 
خواهــد بــود و بنابرایــن هنــر زشــت نداریــم. ولی 
طبــق نظــر آن کــس کــه زیبایــی را صفــت هنــر 
ــر زشــت هــم داشــته  ــد ممکــن اســت هن می دان
ــی  ــن زیبای ــر را عی ــد هن ــا بای ــال م ــیم. ح باش
بدانیــم کــه در آن صــورت زشــتی متصــّور نیســت 
یــا بگوییــم هنــر زیبایــی دارد و چــه بســا زشــت 

هــم باشــد.
یکــیازحاضــران: وقتــی می گوییــم هنــر 
زیبایــی اســت یعنــی هنــر مســاوی زیبایــی 
ــه  ــتند ک ــا هس ــی از زیبایی ه ــی بعض ــت. ول اس

ــتند. ــر نیس هن
اســتاد: اینکــه همــان ســخن ماســت کــه گفتیــم 
ــر  ــر هن ــم اگ ــت. گفتی ــر اس ــت هن ــی صف زیبای
ــا  عیــن زیبایــی باشــد هنــر غیــر زیبــا نداریــم اّم
ــر  ــر باشــد چــه بســا هن ــی صفــت هن اگــر زیبای

ــم داشــته باشــیم. زشــت ه
می گوینــد  عــّده  یــک  ازحاضــران: یکــی
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زیبایــی صفــت هنــر اســت و یــک عــّده هنــر را 
عیــن زیبایــی می داننــد.
استاد: کدام درست است؟

یکــیازحاضــران:بــه نظــر مــن زیبایــی صفــت 
. ست ا

اســتاد:پــس اختــاف نظــر وجــود دارد و بایــد 
ــی  ــد حکمــت زیبای ــم. اگــر می خواهی داوری کنی
ــود.  ــرح ش ــش ها مط ــن پرس ــد ای ــد بای را بفهمی
زیبایــی و زیبــا دو لغــت هســتند، فرق شــان 

ــت؟ چیس
یکــیازحاضــران:یکــی صفــت اســت و 

ذات. دیگــری 
اســتاد:بلــه، زیبــا صفــت اســت و زیبایــی ذات. 
زیبایــی همیشــه ذات اســت یــا از آن صفــت هــم 
ــت  ــع از آن صف ــه موق ــد؟ چ ــت می آی ــه دس ب
ــس  ــت پ ــی ذات اس ــد؟ زیبای ــت می آی ــه دس ب
اصــًا کاری بــه شــیء نــدارد، زیبــا صفــت شــیء 
اســت. مــا بایــد دنبــال زیبایــی بگردیــم یــا دنبــال 
ــی  ــی. زیبای ــا و زیبای ــم: زیب ــا؟ دو لغــت داری زیب
اصــل اســت یــا زیبــا؟ کــدام را بایــد پیــدا کنیــم؟ 
ــدا می کنیــم  ــا پی زیبایــی را همیشــه در شــیء زیب
ــا  ــم ی ــی باش ــال زیبای ــی را ؟ دنب ــود زیبای ــا خ ی
ــی را در آن  ــم و زیبای ــدا کن ــا پی ــیء زیب ــک ش ی
ــی زیبایــی یــک  ببینــم؟ زیباهــا متعــّدد اســت ول
بیشــتر نیســت. مــن بایــد دنبــال زیبــا باشــم کــه 
ــه  ــه یگان ــی ک ــال زیبای ــا دنب ــت ی ــت اس بی نهای

اســت؟
یکــیازحاضــران:قاعدتــًا بایــد دنبــال زیبایــی 
باشــیم ولــی بــه نظــر می رســد کــه بایــد آن را در 

اشــیاء پیــدا کنیــم.
یکــیازحاضــران:اگــر زیبایــی را ندانیــم 
و نشناســیم چطــور زیبــا را پیــدا کنیــم؟ اول 
زیبایــی را می فهمیــم بعــد زیبــا را یــا اول زیبــا را 

می بینیــم بعــد زیبایــی را در می یابیــم؟
استاد:این پرسش مهّمی است.

ــم  ــی را در عال ــدا زیبای ــران:ابت ــیازحاض یک
ــاّده  ــم م ــد آن را در عال ــم بع ــل درک می کنی عق

می بینیــم.
ــد  ــدا بای ــه ابت ــود ک ــّخص ش ــد مش ــتاد:بای اس
ــا ابتــدا  ــا زیبایــی را بفهمیــم ی زیباهــا را ببینیــم ت

ــم؟ ــا بیابی ــم و در زیباه ــی را بفهمی زیبای
یکــیازحاضــران: اگــر زیبایــی را بفهمیــم چــه 

نیــازی داریــم کــه دنبــال مصادیــق آن بگردیــم؟

ــد  ــال بای ــر ح ــه ه ــدارد، ب ــکالی ن ــتاد:اش اس
مشــّخص شــود کــه آیــا زیبایــی را درک می کنیــم 
و جلوه هــای آن را در زیباهــا می بینیــم یــا زیباهــا 
زیبایــی  کــه  می فهمیــم  بعــد  و  می بینیــم  را 

ــت. هس
ــا را  ــدا زیباه ــران:ابت ــیازحاض یک

می بینیــم.
اســتاد:خــوب ایــن اشــکال 

وقتــی  کــه  اســت  مطــرح 
ــه  ــم چگون ــی رانمی دانی زیبای
یــک  کــه  می کنیــم  درک 

چیــز زیباســت؟
بــه  حاضــران: از یکــی
ــه زیبایــی  واســطه  فطرت مــان ب

آگاهــی داریــم.
اســتاد:پــس ابتــدا بــا فطرت مــان 

زیبایــی را می فهمیــم ســپس آن را در 
زیباهــا پیــدا می کنیــم؟

ــه  ــت و ب ــم اس ــیار مه ــأله بس ــن مس ای
همیــن دلیــل اســت کــه زیبایی شناســی وارد 
فلســفه می شــود. همان طــور کــه بایــد مشــّخص 
ــا موجــود  ــم ی ــدا وجــود را می بینی ــه ابت شــود ک
را؟ تــا بــه حــال کســی وجــود را دیده اســت؟ در 
مــورد زیبــا و زیبایــی هــم همیــن مســأله مطــرح 
اســت. تاکنــون چــه کســی زیبایــی را صرف نظــر 
ــرق  ــی  ف ــا آگاه ــدن ب ــده اســت؟ دی ــا دی از زیب

ــر ندهیــد.  دارد. پرســش را تغیی
ــی  ــا در زمان گفت و گــو بســیار ســخت اســت، م
زندگــی می کنیــم کــه روزگار گفت و گــو بــه 
پایــان رســیده اســت. ســقراط همــواره گفت و گــو 
ــنویم.  ــا می ش ــم ی ــا می گویی ــا ی ــا م ــرد. اّم می ک
گفت و گــو یــک امــر دو طرفــه اســت. اگــر 
ــط  ــتگاه ضب ــه دس ــان ب ــد انس ــو نباش گفت و گ
صــوت تبدیــل می شــود. آیــا ضبــط صــوت هــم 
می توانــد پاســخ بدهــد؟ انســانها دیگــر حوصلــه 

ــد. ــو ندارن ــرای گفت و گ ــی ب و فرصت
ــی  ــم و زیبای ــا را می بینی ــس اگــر زیباه خــوب پ
ــز  ــک چی ــه ی ــم ک ــور می فهمی ــم چط را ندیده ای

زیبــا اســت؟ 
ــر  ــش ب ــل از آفرین ــه قب ــران:ب ــیازحاض یک
می گوییــم  خداونــد  مــورد  در  می گــردد. 
ــش  ــل از آفرین ــی را قب ــن زیبای ــت بنابرای زیباس
ــه  ــی را ب ــدیم زیبای ــده ش ــی آفری ــم. وقت دیده ای
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ــم  ــه می بینی ــی ک ــر زیبای ــم و در ام ــراه داری هم
می شــود. یــادآوری  برای مــان 

یکــیازحاضــران:از زاویــه  دیگــری هــم 
می توانیــم بــه مســأله نــگاه کنیــم و بگوییــم کــه 
ــیم. ــی می رس ــه  زیبای ــه کلم ــم و ب ــزاع می کنی انت

ــان  ــه جه ــد ک ــم داده ش ــخ مه ــتاد:دو پاس اس
بــر محــور ایــن دو پاســخ می گــردد. یــک 
ــم  ــد در عال ــه می گوی ــی اســت ک پاســخ افاطون
ازل و نــزد پــروردگار زیبایــی را می دانســتیم. 
ــی در  ــم زیبای ــم آمدی ــن عال ــه ای ــه ب ــال ک ح
درون فطرت مــان از جانــب خداونــد وجــود 
داد. وقتــی زیباهــا را می بینیــم می فهمیــم کــه 
ــخ دوم  ــت. پاس ــی اس ــای آن زیبای ــا نمونه ه اینه
ــم و  ــّدد را می بینی ــای متع ــه زیباه ــت ک ــن اس ای
ــزاع  ــی را از آن زیباهــای متعــّدد انت مفهــوم زیبای
ــی  ــی اســت؛ یعن ــک کار ذهن ــزاع ی ــم. انت می کنی
ــان  ــاخته ذهنم ــه س ــی ک ــوم زیبای ــک مفه ــا ی م
ــق پاســخ  ــی طب ــم. ول ــه دســت می آوری اســت ب
ــم  ــراه داری ــه هم ــان ب ــا خودم ــت از ازل ب نخس
ــه ودیعــه نهــاده  ــد در وجــود مــا ب چــون خداون
ــد در  ــت و خداون ــا نیس ــاخته  م ــس س ــت. پ اس

ــت. ــرار داده اس ــا ق درون م
خوب کدام پاسخ درست است؟

ــر ســر ایــن  ــق ب یکــیازحاضــران:مهــّم تواف
اســت کــه چــه چیــزی زیباســت؟ این کــه 

ــدارد. ــت ن ــد اهمی ــی باش ــا واقع ــازیم ی بس
ــا  ــه زیب ــت ک ــوان گف ــیازحاضران:نمیت یک

ــت؟ ــی اس ــان زیبای هم
ــی اســت.  ــر از زیبای ــا غی ــر، امــر زیب اســتاد: خی

ــی را دارد.  ــا زیبای ــر زیب ام
بحــث مــن هــم همیــن اســت. همان طــور 
ــم در  ــی ه ــود اســت، زیبای ــود در موج ــه وج ک
زیباســت. اّمــا آیــا اول وجــود را می فهمیــم بعــد 
موجــود را یــا اول موجــودات را می بینیــم و بعــد 

ــم؟ ــزاع می کنی ــا انت ــود را از آنه وج
ــط  ــه فق ــم ک ــرض کنی ــران:ف ــیازحاض یک
ــراف او  ــد و اط ــد باش ــا باش ــن دنی ــان در ای انس
چیــزی نباشــد آیــا زیبایــی از بیــن مــی رود؟ چون 
ــی را  ــد زیبای ــه انســان بتوان موجــودی نیســت ک
ــی وجــود  ــم زیبای ــد بگویی ــد بای ــزاع کن از آن انت
ــس  ــم آن ک ــم بگوی ــع می خواه ــدارد؟ در واق ن
ــی را  ــا، ذهــن زیبای ــدن زیب ــا دی ــد ب ــه می گوی ک
انتــزاع می کنــد، اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم 

کــه بشــر در جایــی باشــد کــه چیــزی نبینــد آیــا 
دیگــر زیبایــی وجــود نخواهــد داشــت؟ زیبایــی 

کــه در جــای خــود محفــوظ اســت.
استاد:آفرین اشکال خوبی مطرح کردید.

یکــیازحاضــران:پاســخ ایــن اســت کــه اگــر 
چیــزی نباشــد، مفهــوم زیبایــی وجــود نخواهــد 

داشــت.
اســتاد: واقعــًا وجــود نــدارد یــا انســان آن 
رانمی بینــد؟ ایــن دو بــا هــم فــرق دارنــد. وقتــی 
ــی  ــا کس ــت ی ــع نیس ــا در واق ــینمی بیند آی کس

ــد؟ ــه ببین ــت ک نیس
یکــیازحاضران:نمیبینیــم، چــون چیــزی 

ــم. ــه ببینی ــت ک نیس
اســتاد: پــس در واقــع هســت ولــی مانمی توانیــم 

آن را ببینیــم؛ ایــن می شــود رئالیســم.
یکــیازحاضــران:هیــچ وقتنمی شــود معنایــی 
باشــد در واقــع وقتــی انســان وجــود دارد معانــی 

هــم وجــود دارنــد.
دارد  انســان وجــود  آفریــن، چــون  اســتاد:
ــا چــون معانــی هســتند  معانــی پدیــد می آینــد ی
ــه فهــم می رســند؟ ــی ب ــو آن معان انســان ها در پرت

ــت آدم  ــل از خلق ــی قب ــیازحاضــران:یعن یک
ــی وجــود نداشــته اســت؟ زیبای

یکــیازحاضــران:ترجیــح انســان ایــن اســت 
کــه بگویــد از ابتــدا بــوده اســت.

ــه  ــت ب ــا واقعیّ ــیم آی ــد بپرس ــس بای ــتاد:پ اس
دلخــواه مــن اســت یــا بــه دل خــواه مــن نیســت؟ 
آیــا واقعیّــات تابــع خواســت مــا هســتند یــا مــا 
بایــد تابــع واقعیـّـت باشــیم؟ ایــن از اهــّم مســائل 

اســت.
یکــیازحاضــران: اگــر واقعیّتــی وجــود داشــته 

باشــد مــا تابــع واقعیـّـت هســتیم.
ــاال  ــوب ح ــر«، خ ــد »اگ ــما می گویی ــتاد:ش اس
ــه؟  ــا ن ــود دارد ی ــت وج ــه واقعیّ ــم ک ــد ببینی بای
آیــا خــود شــما واقعیـّـت داری یــا نــه؟ آنــان کــه 
ــع  ــم تاب ــم و چــه نخواهی ــد چــه بخواهی می گوین
ــت  ــت واقعیّ ــه اصال ــل ب ــتیم، قائ ــت هس واقعیّ
می خواهــم  مــن  می گویــد  آن کــه  هســتند. 
واقعیـّـت تابــع اراده  مــن باشــد قائــل بــه اصالــت 
الوهیّــت  و  فرعونیّــت  را  ایــن  اســت.  اراده 
ــای  ــه ج ــد ب ــر می خواه ــی بش ــد، یعن می گوین
ــم  ــن می خواه ــه م ــد آنچ ــد. می گوی ــدا باش خ
بایــد باشــد. شــّاق را بــردار و بــه تــن طبیعــت 
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ــه  ــا ب ــد ت ــدا کن ــت ج ــد طبیع ــد از بن ــزن، بن ب
ــد  ــد بای ــته می گفتن ــد. در گذش ــخ ده ــو پاس ت
ــدام  ــما ک ــر ش ــه نظ ــم. ب ــدارا کنی ــت م ــا طبیع ب
درســت اســت؟ زیبایــی صفــت اســت یــا 
ــا  ــد زیباه ــت بع ــودش هس ــی خ ــر؟ زیبای جوه
ــی  ــتند و زیبای ــا هس ــا زیباه ــوند ی ــدا می ش پی

ــت؟ ــت آنهاس صف
ــه  ــروز ب ــه ام ــزی ک ــران:چی ــیازحاض یک
نظرمــان زیباســت ممکــن اســت فــردا زیبــا 
نباشــد. پــس چطــور می تــوان زیبایــی را جوهــر 

ــت؟ دانس
اســتاد:بلــه، مــا هــم همیــن را می گوییــم. 
ــع  ــی تاب ــم زیبای ــت بدانی ــی را واقعیّ ــر زیبای اگ
خواســت مــن اســت یــا مــن بایــد آن را کشــف 

ــم؟ ــع آن باش ــم و تاب کن
ــه  ــم ک ــرض کنی ــر ف ــران:اگ ــیازحاض یک
زیبایــی تابــع مــا باشــد یــا مــا آن را ابــداع 
ــم و  ــرای آن داری ــی ب ــور واژه  ثابت ــم چط می کنی
فهــم مشــترکی از آن هســت؟ هــر کــس می توانــد 

ــد. ــزاع کن ــک نحــو انت ــه ی ب
یکیازحاضران:چه کسی انتزاع می کند؟

اســتاد:انســان ها. اّمــا پرســش مــن باقــی 
ــی  ــده اســت. دو نظــر وجــود دارد: 1- زیبای مان
ــت  ــه دس ــا ب ــه از زیباه ــت ک ــی اس ــر انتزاع ام
ــه  ــی را ب ــا زیبای ــتند و م ــا هس ــد؛ زیباه می آی
 -2 می کنیــم.  انتــزاع  کّلــی  مفهــوم  عنــوان 
ــت اســت و زیباهــا جلوه هــای آن  زیبایــی واقعیّ
ــا زیبایــی جوهــر  ــه عبــارت دیگــر آی هســتند. ب
ــزاع؟  ــا انت ــت ی ــت اس ــت، واقعیّ ــا صف ــت ی اس
ــی  ــوند حاک ــر ش ــد زیبات ــا می توانن ــه زیباه اینک
ــا از آن  ــه زیب ــت ک ــی اس ــک زیبای ــود ی از وج

بهــره بیشــتری می بــرد.
یکــیازحاضــران:انتــزاع بــا حالــت اول 
)وجــود واقعیّــت زیبایــی( مغایرتــی نــدارد.

ــی  ــا می ســازیم و واقعیّت ــی م ــزاع یعن اســتاد:انت
نــدارد. می دانیــد انتــزاع چــه لغتــی اســت و چــه 

معنایــی دارد؟
ــه جــا  ــزاع یعنــی جــا ب یکــیازحاضــران:انت

کــردن.
اســتاد:خیــر. هــم بــه لحــاظ لغــوی و هــم بــه 
لحــاظ مفهومــی بایــد بررســی شــود، تــا لغــت را 

ــود. ــوم مشّخصنمی ش ــد مفه نفهمی
انتــزاع یــک لغــت عربــی از بــاب افتعــال اســت. 

مصــدر مجــّرد آن نــزع اســت: نـَـَزَع یَنــِزُع، اِنتـَـَزَع 
یَنتـَـِزُع. نــزع یعنــی کنــدن. قّصــاب وقتی پوســت 
نــزع. چــرا  می گوینــد  می َکنــد  را  گوســفند 
ــان  ــون ج ــد چ ــزع می گوین ــردن را ن ــت م حال
ــزاع  ــزع و انت ــس ن ــود. پ ــده می ش ــان کن از انس
یعنــی کنــدن. چــرا مفهــوم زیبایــی انتــزاع اســت 
ــوم از  ــک مفه ــم و ی ــا را می بینی ــا زیباه ــرا م زی
ــم ســپس  ــا را می بینی ــدا زیباه ــم. ابت ــا می َکنی آنه
یــک معنــا یــا یــک مفهــوم از آن هــا می َکنیــم و 
ــک  ــدن ی ــی کن ــزاع یعن ــس انت ــم. پ جــدا می کنی
مفهــوم کّلــی از چنــد مصــداق. حــال بایــد 
پرســید زیبایــی را مــا می َکنیــم یــا زیبایــی 

ــم. ــا نَکنی ــو م ــی اســت ول زیبای
ایــن مســائل و پرســش ها ازلــی و ابــدی هســتند. 
یکــی از ســخت ترین مســائل عالــم هســتی 
همیــن مســأله  زیبایــی اســت کــه مشــّخص شــود 
ــفانه  ــاکار. متأّس ــا زیب ــتیم ی ــت هس ــا زیباپرس م
ــه  ــدر ک ــه آن ق ــت ک ــن اس ــفه ای ــکال فاس اش
ــما  ــکال ش ــد و اش ــه نکرده ان ــه آن توّج ــد ب بای
ایــن اســت کــه بــا ایــن مســأله فلســفی برخــورد 
نکرده ایــد. فلســفی ترین بحــث عالــم بحــث 
از زیبایــی اســت. خــدا زیبایــی اســت یــا خــدا 
هســت و زیباســت؟ خــدا موجــودی اســت کــه 
صفــت زیبایــی را دارد یــا خــدا زیبایــی اســت؟ 
ــی  ــل یعن ــال؟ جمی ــا جم ــل اســت ی خــدا جمی
ــود  ــی خ ــال یعن ــت( و جم ــی دارد )زیباس زیبای

ــی. زیبای
یکــیازحاضــران: ذات و صفــات خــدا عیــن 

هــم هســتند.
ــر  ــدا هن ــت خ ــی اس ــدا زیبای ــر خ ــتاد:اگ اس
ــد  ــت بای ــی اس ــر زیبای ــد؟ اگ ــا هنرمن ــت ی اس
هنــر باشــد و اگــر زیباســت بایــد هنرمنــد باشــد. 
یکــی از فاســفه  اســام بــه نــام جرجانــی 
ــم  ِ ــت. عال ــوظ اس ــد ذات در درون محف می گوی
ــی اســت  ــم دار. شــخص ذات ــی شــخص عل یعن

ــم دارد. ــه عل ک
ــم  ــیرینی ه ــت و ش ــیرین اس ــتنی ش ــًا بس مث
ــیرین  ــر از ش ــیرینی غی ــا ش ــت. آی ــیرین اس ش
اســت؟ بســتنی شــیرین اســت یــک جملــه  
ــتنی  ــر بس ــارض ب ــرینی ع ــون ش ــت چ بامعناس
اســت ولــی شــیرینِی شــیرینی چیــزی خــارج از 
ــه آن  ــل جمل ــن دلی ــه همی ــت و ب ذات آن نیس

. ســت بی معنا
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ــم  ــتم بدان ــدا می خواس ــم ابت ــن الّرحی ــم الل الّرحم بس
ــوده  ــه ب ــته چ ــه ی گذش ــخنان هفت ــما از س ــت ش برداش

اســت. انتقــادات و پیشــنهادات تان را بفرماییــد.
یکیازحاضران: ذهن ما را درگیر کرد.

استاد:ذهن باید آرام باشد یا درگیر؟
یکــیازحاضــران: ذهــن بایــد درگیــر باشــد تــا مســائل 

حــّل شــود و بــه آرامــش برســد.
ــن از  ــود ذه ــا نمی ش ــت. اّم ــی اس ــرف خوب ــتاد: ح اس
ــر  ــد؟ آن بهت ــته باش ــری نداش ــد و درگی ــدا آرام باش ابت
ــه آرامــش برســد؟  ــا ب ــر باشــد ت ــا اینکــه درگی اســت ی
روی ایــن مســأله فکــر کنیــد. اگــر مــن توانســته باشــم 
ذهــن شــما را درگیــر کنــم بایــد بگویــم بزرگتریــن هنــر 

را داشــته ام. اگــر اینطــور باشــد هنــر بــرای مــن اســت و 
مــن هنرمنــد هســتم.

ــر  ــد هن ــر ندانن ــی اگ ــد حتّ ــر حــرف می زنن ــه از هن هم
چیســت. کمتــر کســی هســت کــه از هنــر ســخن نگوید. 
مــن ســه کلمــه میگویــم و معنــا میکنــم: هنرمنــد، 
ــد  ــرق دارن ــم ف ــا ه ــن ســه ب ــا ای ــم. آی فیلســوف و عال
یــا نــه؟ ممکــن اســت کســی هــم فیلســوف باشــد، هــم 
ــا  ــوان ب ــن ســه عن ــی خــود ای ــم، ول ــد و هــم عال هنرمن

ــه؟ ــا ن ــاوت دارد ی هــم تف
یکیازحاضران: بله.

اســتاد: در دنیــا هــم عالــم هســت، هــم هنرمنــد و هــم 
ــرد.  ــف ک ــوان تعری ــی می ت ــه راحت ــم را ب فیلســوف. عل

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه اسالمی

و عضو فرهنگستان علوم

جلسه دوم
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ــد  ــک دان می دان ــًا فیزی ــت، مث ــارت اس ــک مه ــم ی عل
ــای  ــر و کار دارد و فرمول ه ــان س ــک جه ــا فیزی ــه ب ک
ــی رود.  ــش م ــگ پی ــگ بن ــد و بی ــی را می شناس فیزیک
امــروزه فیزیک دانــان بــرای تبییــن آغــاز جهــان از بیــگ 
ــوم  ــم و کوآنت ــد و از ذّرات زیرات ــخن می گوین ــگ س بن
ــیمی  ــات ش ــم ترکیب ــیمی ه ــم ش ــد. عال ــش می رون پی
می کنــد.  معالجــه  را  بیمــاران  پزشــک  می دانــد.  را 
ــج  ــا نتای ــازد. این ه ــا می س ــا، هواپیم ــین هواپیم تکنیس

ــم هســتند. عل
هنرمنــد نیــز آثــاری دارد: مجّســمه ها، نّقاشــی ها و اشــعار 
خــوب، آثــار ســینمایی و تئاتــری می ســازد. هنرمنــدان را 
می شناســیم و بــا آثــار آنهــا کمابیــش آشــنا هســتیم. مــدل 

لبــاس، مــدل مــو و ... همــه آثــار هنــری هســتند.
فیلسوف چطور؟ فاسفه برای دنیا چه کردهاند؟

یکیازحاضران: پرسشهایی مطرح کردهاند.
یکیازحاضران: تفّکر نظام مند ایجاد کردهاند.

استاد: آیا طرح پرسش خوب و مفید است؟
ــخ آن  ــه پاس ــی ب ــون وقت ــه، چ ــران: بل ــیازحاض یک

می شــویم. آرام  می رســیم 
اســتاد: بعــد از آن آیــا پرسشــی برایتــان مطــرح میشــود 

یــا نــه؟
یکیازحاضران:بله.

ــی  ــچ پرسش ــه هی ــید ک ــی برس ــه جای ــر ب ــتاد: اگ اس
ــه  ــی ک ــوید؟ کس ــحال میش ــا خوش ــید، آی ــته باش نداش
ــه از دیگــران  ــه از خــودش و ن ــدارد ن اصــًا پرســش ن
ــی  ــچ پرسش ــه هی ــی ک ــتاد. کس ــل فرس ــه اصطب ــد ب بای
ــه و خــر چــه فرقــی  ــا گرب ــه ذهنــاش خطــور نکنــد ب ب
دارد؟ آیــا حیوانــات پرسشــی دارنــد؟ حیوانــات در 
لحظــه زندگــی می کننــد، غرایزشــان را بــه خوبــی ارضــا 
می کننــد، چیــزی را ذخیــره نمیکننــد و بــه چیــزی تعّلــق 

ــتند. ــًا آزاد هس ــد. کام ــتگی ندارن و وابس
غام هّمت آنم که زیر چرخ کبود
از آنچه رنگ تعّلق پذیرد آزاد است

البتـّـه درســت اســت کــه حیوانــات هــم آزاد هســتند ولی 
ــوان  ــید. حی ــوان باش ــما حی ــه ش ــم ک ــن آرزو نمی کن م
چــون تقاضــای ذخیــره کــردن نــدارد اینگونــه اســت اّمــا 
ــد  ــد خــود را آزاد کن ــدا شــود کــه بتوان اگــر انســانی پی
خیلــی ارزشــمند اســت. حیــوان بــه حســب غریــزه آزاد 
اســت اّمــا اگــر انســانی پیــدا شــود کــه در قیــد تعّلقــات 
ــدا کــرد- بســیار  ــوان چنیــن انســانی پی نباشــد –اگــر بت
ســخت اســت. هــر انســانی تــا زمانــی کــه زنــده اســت 

اگــر خــود را نســازد وابســته اســت.
یک داستان واقعی برایتان نقل میکنم:

ــان  ــل کاش ــدر و اه ــر و پ ــی پس ــد نراق ــدی و احم مه
ــار  ــاب دیگــر از آث ــد کت ــعاده و چن هســتند. معــراج الّس
آنهااســت. هــم از نظــر علمــی و هــم از نظــر ســخاوت 
ــود در  ــان خ ــدی در زم ــد. مه ــان بودن ــزرگان کاش از ب
ــه وارد شــهر  ــی ک ــر غریب ــت داشــت. ه کاشــان مرجعیّ

می شــد در آنجــا از او پذیرایــی می کــرد.
یــک شــب یــک درویــش ژنــده پــوش وارد آنجــا شــد و 
3-4 روز مانــد. وقتــی خواســت بــرود نراقــی بــه او گفت 
مــن هــم میخواهــم بــا تــو بیایــم و مّدتــی بــا تــو همســفر 
ــخ  ــد فرس ــه چن ــد از اینک ــد. بع ــاده راه افتادن ــم. پی باش
رفتنــد درویــش پریشــان شــد. نراقــی از او پرســید: چــه 
ــه  ــکول ام را در خان ــت: کش ــش گف ــت؟ دروی ــده اس ش
ــت: ای  ــدی زد و گف ــی لبخن ــتم. نراق ــا گذاش ــما ج ش
درویــش، تــو کــه وضــع مالــی مــن و نوکــر و کلفــت ا م 
را دیــدی، مــن وقتــی بــا تــو همــراه شــدم همــه آنهــا را 
ــرای یــک کشــکول  ــو ب ــدم. ت گذاشــتم و از آنهــا دل کن

ــده ای؟ ــران ش ــدر نگ این ق
نراقــی درویــش واقعــی بــود یــا درویــش؟ ظاهرپرســتی 
بی فایــده اســت، باطــن مهــّم اســت. اگــر کســی بتوانــد 

در باطــن تــرک تعّلــق کنــد بســیار دشــوار اســت.
ــف دارد و از  ــفه تعری ــویم. فلس ــر ش ــف هن وارد تعری
ســقراط تاکنــون صدهــا تعریــف از فلســفه شــده اســت. 
ــردن  ــول ک ــق اشــیاء اســت )معق ــه حقای ــم ب فلســفه عل
ــفه  ــد فلس ــقراط گفته ان ــد س ــم مانن ــی ه ــم(. بعض عال
ــف دارد:  ــم تعری ــم ه ــت. عل ــد اس ــه خداون ــبّه ب تش
کشــف حقایــق بــرای زندگــی. علــم آثــار عملــی دارد که 
می توانیــم آنهــا را ببینیــم. تعریــف و اثــر هنــر چیســت؟

یکیازحاضران: زدودن زوائد.
یکــیازحاضــران: بازنمایــی و محــاکات )نشــان دادن 

واقــع(.
اســتاد: تعریــف خوبــی بــود، بســیاری از بــزرگان 
ــر زدودن  ــا ه ــا آی ــد. اّم ــرح کرده ان ــف را مط ــن تعری ای
زوائــدی هنــر اســت؟ مثــًا زوائــد انســان را بزداییــم آیــا 

ــر اســت؟ هن
یکیازحاضران:شما با باطن کار داشتید.

بیــرون رفتیــم. می خواهیــم روی  باطــن  از  اســتاد:
ــم. ــل کنی ــویم و آن را تحلی ــز ش ــما متمرک ــف ش تعری

یکیازحاضران:زوائد، درونی هم هستند.
اســتاد:بســیار خــوب، بــه آنهــا هــم می رســیم. ابتــدا از 
بیــرون آغــاز کنیــم تــا بــه درون برســیم. چــه چیزهایــی 
در عالــم زائــد هســتند؟ یــک انســان طبیعــی ســالم چــه 
ــر  ــتند؟ ه ــد هس ــا زائ ــای م ــا لباس ه ــدی دارد؟ آی زوائ
زائــدی یــک انــدازه دارد. خــود لبــاس زائــد اســت. آدم 
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ــه  ــا ب ــود، م ــاس ب ــدون لب ــا- ب ــه م ــدر هم ابوالبشــر –پ
ــم. جــای زدودن افزودی

چنــد ســال پیــش حــدود 3-4 مــاه لنــدن بــودم. وقتــی 
لنــدن  هایپــارک  بــه  می رفــت  ســر  حوصله مــان 
ــی  ــک کرس ــود ی ــرای خ ــس ب ــر ک ــا ه ــم. آنج می رفتی
ــی  ــد. حتّ گذاشــته اســت و هــر چــه می خواهــد می گوی
اگــر بــه دولــت فحــش بدهنــد هــم کســی بــا آنهــا کاری 
نــدارد. پلیــس هــم آنجــا مراقــب اســت تــا کســی آنهــا 

ــد. ــت نکن را اذیّ
ــاس پوشــیده  ــد لب ــن چن ــوا ســرد. م ــود و ه زمســتان ب
بــودم و بــاز هــم می لرزیــدم. یــک پیرمــرد آنجــا 
ــاس دیگــری  ــچ لب ــک شــورت هی ــه جــز ی ــه ب ــود ک ب
ــت و  ــخن می گف ــی س ــد لخت ــود. او از فوای ــیده ب نپوش
ــد می دانســت  ــود. لبــاس را زائ ــد ب طرفــدار زدودن زوائ
ــد  ــت و بای ــوده اس ــت ب ــدا لخ ــر از ابت ــت بش و می گف

ــد. لخــت باش
خــوب ایــن در مــورد تعریــف شــما از هنــر کــه گفتیــد 
زدودن زوائــد. البتـّـه ســخنان تان درســت بــود و منظــورم 
ــول دارم و  ــما را قب ــر ش ــم نظ ــوز ه ــود. هن ــا نب رّد آنه
ــما  ــرف ش ــرود. ح ــرون ب ــد بی ــد بای ــه زوائ ــدم ک معتق
بســیار عمیــق اســت. هــم زوائــد ظاهــری و هــم زوائــد 
ــه های  ــد در اندیش ــد زدود. میدانی ــر دو را بای ــی، ه باطن
ــدر  ــد چق ــد وجــود دارد؟ می دانی ــدر حــرف زائ ــا چق م
ــه  ــه هم ــا بلک ــط م ــه فق ــم؟ ن ــط داری ــای بی رب باوره
انســان ها -البتـّـه باورهــای خــوب هــم داریــم-. باورهــای 
ــًا  ــم. مث ــان می دهی ــا ج ــرای آنه ــی ب ــه حتّ ــی ک بی ربط
ــا  ــد. آی ــدر در راه باورهایشــان کشــته دادن ــا چق بهایی ه

ــت. ارزش داش
یکیازحاضران: ارزش را چه کسی تعیین می کند.

ــود  ــت. ارزش را خ ــری اس ــث دیگ ــن بح ــتاد: ای اس
انســان می آفرینــد. بــه ایــن بحــث هــم خواهیــم رســید.
چقــدر بــاور بیجــا در دنیــا داریــم. اّمــا چــه کســی قبــول 
ــر  ــت؟ ه ــط اس ــن غل ــاور م ــه ب ــد ک ــد و می گوی می کن
کــس هــر انــدازه پــول، موقعیّــت اجتماعــی و ... داشــته 
ــی  ــد. ول ــم می دان ــه را ک ــیم هم ــر از او بپرس ــد، اگ باش
ــی؟  ــل میخواه ــی عق ــا کم ــیم آی ــی بپرس ــر از کس اگ

ــام. ــن عاق ــتی، م ــل هس ــودت بی عق ــد خ می گوی
ســعدی –درود بــر روان پــاکاش- 800 ســال پیــش 

ــت: گف
گر از بساط زمین عقل منعدم گردد

به خود گمان نبرد هیچکس که نادانام
ایــن هنــر ســعدی اســت. میگویــد فــرض کنیــد خداونــد 
اعــام کــرد کــه عقــل از جهــان رفــت، آیــا کســی خــود 

را بی عقــل می دانــد؟ هــر کــس می گویــد مــن کــه 
ــی از خــود راضــی هســتند. ــل دارم. انســان ها خیل عق

ــد ظاهــری و  ــدر زوائ ــا چق ــه م ــه اینجاســت ک ــا نکت اّم
ــم. ــا را بزدایی ــد آنه ــدازه بای ــا چــه ان ــم و ت ــی داری باطن

یکیازحاضران:التوحید اسقاط االضافات.
اســتاد: احســنت. ایــن ســخن بســیار پرمعناســت. 
ــداد  ــه بغ ــود و در نظامیّ ــوس ب ــل ت ــی اه ــد غّزال ابوحام
تحصیــل کــرد. قبــرش در مشــهد اســت. زندگــی او ســه 
ــر دوره  ــری. در ه ــی و پی ــی، جوان ــه دارد: نوجوان مرحل
ــی دارد.  ــه عرب ــی ب ــاب کمیاب ــت. کت ــده اس ــّول ش متح
ــی  ــا: االقتصــاد ف ــی زیب ــا عنوان رســاله کوچکــی اســت ب
االعتقــاد. یعنــی زوانــد اعتقــادی را دور بریزیــم. آیــا کار 
آســانی اســت. زوائــد را بایــد بــا برهــان، عقــل و انصــاف 
دور بریزیــم. مــا چقــدر بــا خودمــان اهــل برهــان، عقــل، 
ــان  منطــق، انصــاف و صداقــت هســتیم؟ خیلــی از مؤمن
بــه مــردم دروغ نمی گوینــد امــا بــه خودشــان زیــاد دروغ 
می گوینــد. منظــور از دروغ بــه خــود همیــن اســت کــه 

ــد. ــد را نمی زداین زوائ
ــی  ــس از غّزال ــرن پ ــن ق ــر چندی ــک نف ــز ی ــا نی در اروپ
همیــن ســخن را بــه نحــو دیگــری گفتــه اســت. 
نمی دانــم کتــاب غّزالــی را خوانــده بــوده اســت یــا نــه. 
آن شــخص ویلیــام اوکامــی اســت و ســخن او بــه تیــغ 
ــا تیــغ  اوکام معــروف اســت؛ یعنــی باورهــای زائــد را ب

ــم. ــم و دور بریزی ــدا کنی ج
ــن را  ــر همی ــز در هن ــژ نی ــران:میکان ــیازحاض یک

ــت. ــه اس گفت
ــد از  ــه، حــرف مهّمــی اســت. مــن یــک مؤیّ اســتاد:بل
اســام و یــک مؤیـّـد از مســیحیّت آوردم. اّمــا همان طــور 
کــه گفتــم مهــّم ایــن اســت کــه بدانیــم در اندیشــه ها و 
باورهایمــان چــه چیــزی زائــد اســت و چــه چیــزی زائــد 
نیســت، چــه چیــز را بزداییــم و چــه چیــز را نگــه داریــم. 
ــه  ــتیم و جنب ــان هس ــت و بره ــد عقانیّ ــا نیازمن در اینج

ــد. ــدا می کن ــفی پی فلس
ــاکات  ــی و مح ــد بازنمای ــر را گفتی ــر هن ــف دیگ تعری
ــه  ــاز ب ــا نی ــت اّم ــوب اس ــز خ ــف نی ــن تعری ــت. ای اس
تحلیــل و بررســی دارد. بازنمایــی هنــر اســت اگــر بتوانیم 
آنچــه را کــه هســت بــه درســتی و دقیــق بازنمایــی کنیــم.
ــز  ــت ترین چی ــه زش ــزی را ک ــر چی ــس ه ــر ک ــًا ه مث
در عالــم می دانــد در ذهــن اش تصــّور کنــد. اصــًا 

ــه؟ ــا ن ــم ی ــز داری ــت ترین چی زش
یکــیازحاضــران:هــر کــس یــک چیــز را زشــت ترین 

ــد. می دان
استاد: این پاسخ پرسش من نیست.
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ــود  ــز وج ــت ترین چی ــًا زش ــران:اص ــیازحاض یک
ــدارد. ن

ــس  ــدارد پ ــود ن ــز وج ــت ترین چی ــر زش ــتاد:اگ اس
ــت و  ــل اس ــز قائ ــت ترین چی ــه زش ــس ب ــر ک ــرا ه چ
ــت  ــا صّح ــًا ب ــد؟ فع ــت ترین می دان ــز را زش ــک چی ی
و ســقم پنــدار او و اینکــه آیــا آن چیــز واقعــًا زشــت ترین 
چیــز هســت یــا نــه کاری نداریــم. بلــه، زشــتی و زیبایــی 
نســبی هســتند. اّمــا آیــا می تــوان گفــت کــه هــم زشــتی 
ــیاء را  ــی اش ــراد بعض ــی اف ــم بعض ــدارد و ه ــود ن وج
زشــت می پندارنــد؟ اگــر کســی بــاور نداشــته باشــد کــه 
ــزی را  ــد چی ــا می توان ــت آی ــم هس ــن عال ــتی در ای زش

ــد؟ زشــت بدان
یکــیازحاضــران: مــن فکــر کــردم کــه شــما بــه طــور 
ــه و  ــا ن ــم ی ــا زشــت ترین داری ــه آی ــق می پرســید ک مطل

مــا بایــد بــه صــورت عقلــی پاســخ دهیــم.
ــز را  ــک چی ــر انســانی ی ــه ه ــد ک ــس پذیرفتی ــتاد: پ اس
ــن  ــه ممک ــد ک ــول داری ــا قب ــال آی ــد. ح ــت می دان زش
اســت از هــر زشــتی زشــت تر هــم وجــود داشــته 
ــر  ــه ه ــس ب ــر ک ــه ه ــر اینک ــارت دیگ ــه عب ــد؟ ب باش
ــاور دارد  ــا ب ــد، آی ــت می دان ــز را زش ــک چی ــی ی عنوان
ــود  ــم وج ــت ه ــت تر از آن زش ــت زش ــن اس ــه ممک ک
داشــته باشــد یــا نــه؟ و آیــا امــکان دارد کــه ایــن سلســله 

ــود؟ ــم ش ــت ترین خت ــه زش ــت ها ب زش
یکیازحاضران: برای همان فرد؟

ــکان  ــی از ام ــور کّل ــه ط ــدارم، ب ــرد کار ن ــا ف ــتاد: ب اس
صحبــت می کنــم. اگــر زشــت داریــم آیــا زشــت تر هــم 
ــت تر از  ــا زش ــم آی ــت تر داری ــر زش ــه؟ اگ ــا ن ــم ی داری
ــی  ــور عقل ــه ط ــله ب ــن سلس ــه؟ ای ــا ن ــم ی ــم داری آن ه
ــه ایــن ترتیــب آیــا زشــت ترین  تــا زشــتترین میرســد. ب

ــه؟ ــا ن ــد ی ــدا می کن ــا پی معن
حــال اگــر فــرض کردیــم کــه یــک فــرد بــه زشــت ترین 
ــه  ــرش ب ــا هن ــز را ب ــت ترین چی ــید و آن زش ــز رس چی
بهتریــن وجــه نشــان داد )بازنمایــی کــرد(. آیــا بازنمایــی 
ــز  ــا زشــت اســت؟ زشــت ترین چی ــد زیباســت ی هنرمن
را بازنمایــی کــرده اســت ولــی چــون هنــر داشــته اســت 
کــه زشــت ترین چیــز را نشــان بدهــد هنــر او در نشــان 

ــه؟ ــا ن ــز زیباســت ی دادن زشــت ترین چی
یکیازحاضران: زیباست.

اســتاد: پــس حتـّـی اگــر زشــت ترین چیــز را بــه درســتی 
ــا اســت.  ــا زیب ــم، عمــل م ــم و نشــان دهی ــی کنی بازنمای
از اینجــا معلــوم می شــود کــه هنــر چقــدر اهمیــت دارد 
ــا  ــت ت ــی اس ــدرت بازنمای ــر ق ــه هن ــف ک ــن تعری و ای
ــد،  ــد را ب ــدازه مهــّم اســت. خــوب را خــوب، ب چــه ان

هــر چــه هســت را آنچنــان کــه هســت بازنمایــی کنیــد. 
یــک هنرپیشــه ســینما یــا تئاتــر کــه در نقــش یــک فــرد 
ــد  ــد اگــر بتوان ــازی می کن ــا شــمر ب ــن ملجــم ی ــًا اب مث
ــاش  ــد عم ــان ده ــی نش ــه خوب ــا را ب ــخصیّت آنه ش
زیباســت یــا زشــت؟ ابــن ملجــم انســان بــدی بــود ولــی 
ــی  ــه خوب ــخصیّت او را ب ــد ش ــر بتوان ــد اگ ــن هنرمن ای

ــا اســت.  نشــان دهــد کارش زیب
ــی  ــا بازنمای ــه زیب ــت ک ــر اس ــران: هن ــیازحاض یک

می کنــد ولــی ذات آن فــرد زشــت اســت.
اســتاد: بلــه، مــا هــم همیــن را می گوییــم. زیبایــی هنــر 
ــی  ــط بازنمای ــود فق ــمر نمی ش ــدن ش ــا ش ــث زیب باع

ــت. زیباس
سگ به دریای هفتگانه مشوی
چون که تر شد پلیدتر گردد

ــد  ــازی می کن ــد ب ــمر و یزی ــش ش ــه در نق ــدی ک هنرمن
یزیــد و شــمر را زیبــا نمی کنــد فقــط بازنمایــی او 

ــت. زیباس
یکیازحاضران: محاکات واقعیّت.

ــد آنچــه هســت، چــون  ــی فعــًا بگویی ــه، ول اســتاد: بل
کلمــات بــار دارد. واقعیـّـت آن چیــزی اســت کــه هســت 

یــا چیــزی اســت کــه بایــد باشــد؟
یکیازحاضران: آنچه که باید باشد.

ــات   ــت نیســت؟ کلم ــس آنچــه هســت واقعیّ ــتاد: پ اس
ــان  ــروز ذهن ش ــر نســل ام ــتند. اکث ــاس هس ــیار حّس بس
دســت نخــورده اســت چــون اّطاعاتشــان متراکــم 
اســت و فرصــت فکــر و مباحثــه ندارنــد. انســان ها 
ــر برایشــان پرســش  ــد. کمت ــوت ندارن ــا خودشــان خل ب
طریــق  از  می خواهنــد  چــه  هــر  می شــود.  مطــرح 

ــد. ــت می آورن ــه دس ــوراً ب ــت ف اینترن
یکــیازحاضــران: آنچــه کــه هســت می بایســت بــود 

و هســت.
اســتاد: ایــن بحــث دیگــری اســت. اگــر اینطــور باشــد 
ــد"  ــان "بای ــا گناه ــه آی ــد ک ــش می آی ــکال پی ــن اش ای

ــه؟ ــا ن باشــند ی
یکــیازحاضــران: برحســب اختیــاری کــه خداونــد بــه 

انســان داده اســت ....
استاد:بر اختیار که "باید" مترتّب نیست.

یکــیازحاضــران: خداونــد اختیــار داده اســت و مــا آن 
را بــد بــه کار می گیریــم.

اســتاد: بــه ایــن ترتیــب دیگــر "بایــد" معنــا نــدارد. اگــر 
ــد را  ــر بای ــت و اگ ــدی در کار نیس ــت بای ــار هس اختی
بپذیریــم همــه گناهــان درســت و موّجــه خواهنــد بــود. 

در اختیــار بایــد وجــود نــدارد.
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ــه آنچــه  ــه ب ــا توّج ــران: ب ــیازحاض یک
کــه در مــورد زدودن زوائــد مطــرح کردیــد 
ــر  ــی هن ــوم اعتای ــه مفه ــه ب ــش از آنک بی
نزدیــک شــویم بــه اخــاق و فلســفه نزدیــک می شــویم. 
اســتاد:آنجــا هــم هنــر و زیبایــی مطــرح اســت. مگــر 
ــر معقــول وجــود  ــا هن ــر فقــط محســوس اســت. آی هن
ــد  ــرد بتوان ــر ف ــت، اگ ــر اس ــم هن ــاق ه ــدارد؟ اخ ن

ــت. ــر اس ــم هن ــد آن ه ــد را بزدای زوائ
ــک  ــد ی ــا زدودن زوائ ــژ ب ــران: میکان ــیازحاض یک

قطعــه ســنگ بــه یــک چهــره می رســید. معنویّــات هــم 
نــد. همین گونه ا

اســتاد: مــن کتابــی دارم بــا عنــوان از محســوس تــا 
معقــول، از معقــول تــا محســوس. همانطــور کــه محســوس 

ــد دارد.  ــم زوائ ــاق ه ــول و اخ ــد دارد معق زوائ
یکــیازحاضــران: موســیقی چــه چیــزی را بازنمایــی 

می کنــد؟
ــورد  ــه درد نمی خ ــم ب ــیقی بی نظ ــم را؛ موس ــتاد: نظ اس

ــی. ــروز غرب ــد موســیقی های ام مانن
آیا هنر تقلید از طبیعت است؟

یکــیازحاضــران: می تــوان گفــت کــه تقلیــد از 
طبیعــت بازنمایــی اســت اّمــا از فرابازنمایــی بــه عنــوان 
ــی در  ــم؛ فرابازنمای ــتفاده می کنی ــر اس ــه دیگ ــک وج ی

ــی. ــار بازنمای کن
یکــیازحاضــران: اگــر تقلیــد صــرف باشــد خاقیـّـت 

رد. ندا
ــه طــور خاصــه منظورتــان ایــن اســت  اســتاد: پــس ب

ــد از طبیعــت نیســت. کــه تقلی
یکیازحاضران: تکمیل طبیعت است.

استاد:آیا طبیعت ناقص است؟

یکیازحاضران: نه، ناقص نیست.
کارگاه  را  درس  کاس  چــرا  می دانیــد  اســتاد: 
می گوینــد؟ چــون هنــر، کار اســت. کاس درس، کار 
ــر  ــه هن ــات جنب ــه جلس ــد ب ــع می خواهن ــت. در واق اس
بدهنــد. آنجــا کــه می گوییــم کارگاه، یعنــی جنبــه هنــری 
ــا  ــازد ی ــد می س ــت. هنرمن ــاختن اس ــر، س ــم. هن می دهی
ــت.  ــت اس ــد از طبیع ــازد تقلی ــر می س ــازد؟ اگ نمی س
ایــن حرفهــا هم جهــت هســت ولــی بــا ایــن دقـّـت و بــه 
ــو مســائل  ــود. در گفتوگ ــان نمی ش ــو بی صــورت گفتوگ

حــّل می شــود.
ــم  ــازند. عال ــم نمی س ــوف و عال ــازد، فیلس ــد میس هنرمن

میفهمــد.
بازنمایــی یعنــی کشــف، ســاختن بعــد از کشــف اســت. 
عالــم کشــف  و  می فهمــد  فلســفه  هنــر می ســازد، 

می کنــد.
هنــر بســیار گســترده اســت و اقســامی دارد. نّجــار یــک 
هنرمنــد اســت، معمــار، نقــاش، خیــاط، بنـّـا و ... ســاختن 
هنــر اســت هــر کــس چیــزی می ســازد هنرمنــد اســت.

یکــیازحاضــران: بیــن صنعــت و هنــر تفــاوت وجــود 
دارد.

اســتاد:بلــه می دانــم. بعــد خواهیــم گفــت مــا هــم بــه 
ــب  ــر اقســام، مرات ــم. هن ــد نمی گویی ــران هنرمن صنعت گ
ــاختن  ــای س ــه مهن ــی ب ــه صــورت کّل ــواع دارد و ب و ان
اســت. ســاختن اقســام و مراتــب دارد. ســعدی میگویــد:

جز به هنرمند مفرما عمل 
عــّده ای هــم هنــر را تقلیــد از طبیعــت دانســته اند. 
ــد خــود طبیعــت  ــد می کن ــد از طبیعــت تقلی ــر هنرمن اگ
تقلیــد از چیــزی اســت یــا نــه؟ طبیعــت آگاه اســت یــا 
ــه؟  ــا ناآگاهان ــت ی ــده اس ــت ش ــه درس ــاآگاه؟ آگاهان ن



389

خــود طبیعــت تقلیــد از یــک آگاهــی اســت و آن آگاهــی 
ــد  ــی تقلی ــد از آگاه ــک تقلی ــد از ی ــر هنرمن اســت و اگ
کنــد تقلیــد از تقلیــد خواهــد شــد. ایــن گفتــه افاطــون 

اســت.
هنــر از درون انســان می جوشــد. درون انســان فقــط 
ــز دیگــری  ــر از طبیعــت هــم چی ــا غی طبیعــت اســت ی
ــش از  ــزی بی ــی چی ــت دارد ول ــان، طبیع ــت؟ انس هس
ــت  ــش از طبیع ــد بی ــز بای ــرش نی ــت، هن ــت اس طبیع
ــت  ــت جداس ــر از طبیع ــه هن ــن اینک ــه ضم ــد. البتّ باش
ــا هــم  ــن دو ب ــه طبیعــت هــم هســت. ای ــی ب ــی متّک ول
فــرق دارنــد. خــود مــا هــم طبیعــت نیســتیم ولــی متّکــی 
بــه آن هســتیم بــه گونــه ای کــه اگــر طبیعــت نباشــد مــا 

هــم می میریــم.
ــک  ــد از ی ــت تقلی ــد طبیع ــران: فرمودی ــیازحاض یک
آگاهــی اســت. مگــر آگاهــی منشــأ نیســت. پــس چــرا 

ــت؟ ــد از آن اس ــت تقلی طبیع
اســتاد: آگاهــی تقلیــد نیســت، طبیعــت تقلیــد از آگاهــی 
اســت. آگاهــی منشــأ طبیعــت اســت و طبیعــت از روی 

آن ســاخته شــده اســت.
ــون  ــه چ ــود ک ــن ب ــورم ای ــران: منظ ــیازحاض یک
ــد باشــد. ــد تقلی طبیعــت خــودش منشــأ اســت نمی توان

ــتاد: طبیعــت، منشــأ طبیعــی اســت و آگاهــی منشــأ  اس
نشــأت  طبیعــت  از  طبیعــی  امــور  اســت.  طبیعــت 
می گیرنــد و طبیعــت طبیعــت از آگاهــی، و هنرمنــد کــه 
از طبیعــت تقلیــد می کنــد تقلیــد از تقلیــد خواهــد شــد.

یکیازحاضران: منشأ آگاهی چیست؟
اســتاد: منشــأ آگاهــی خــود آگاهــی اســت چــون 
نمی توانــد غیــر از آگاهــی منشــأ دیگــری داشــته باشــد. 
آگاهــی مراتــب دارد و منشــأ یــک آگاهــی پایین تــر 
می توانــد یــک آگاهــی باالتــر باشــد. آیــا باالتــر از 
مطلــق آگاهــی چیــز دیگــری وجــود دارد کــه منشــأ آن 

ــد. باش
یکــیازحاضــران: چــون آگاهــی منشــأ طبیعــت اســت 
و خــود آگاهــی منشــأ خــودش اســت، طبیعــت چطــور 

ــد؟ ــد از آن باش ــد تقلی می توان
ــی از  ــی و ناش ــی از آگاه ــت زاده و ناش ــتاد: طبیع اس
ــی  ــر از آگاه ــزی باالت ــا چی ــت. آی ــأ اس ــد از منش تقلی

وجــود دارد؟
یکیازحاضران: خیر.

استاد:خدا باالتر از آگاهی نیست؟
یکیازحاضران: خدا خودآگاهی است.

استاد: خدا مطلق آگاهی است.
ــر از  ــزی باالت ــت چی ــن اس ــران: ممک ــیازحاض یک

آگاهــی هــم وجــود داشــته باشــد ولــی 
چــون باالتــر از آگاهــی اســت دیگــر امــکان 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــه آن وج ــی ب آگاه
ــی اســت از چــه ســنخی  ــر از آگاه ــتاد: آنچــه باالت اس

ــی؟ ــا از ســنخ ناآگاه ــی اســت ی اســت از ســنخ آگاه
ــر از آگاهــی  ــورد آنچــه باالت ــیازحاضــران: در م یک

ــرد. ــت ک ــوان صحب ــت نمی ت اس
اســتاد: پــس چــرا می گویــی امــکان دارد وجــود داشــته 

؟ شد با
یکیازحاضران: از سنخ آگاهی نیست؟

ــه در  اســتاد: اگــر از ســنخ آگاهــی نیســت پــس چگون
مــورد امــکان وجــود آن ســخن می گویــی؟ اگــر هــم از 
ســنخ آگاهــی اســت پــس چــرا از آگاهــی باالتــر اســت؟
یکــیازحاضــران: در انســان یــک ناخــودآگاه وجــود 

دارد.
اســتاد: ایــن دیــدگاه فرویــد اســت و نادرســت اســت. 
هــر کــس هــم کــه بــه آن قائــل اســت در اشــتباه اســت. 
ــن ســینا  ــاآگاه نیســت بلکــه چنانکــه اب باطــن انســان ن
ــم  ــی از عل ــول؛ یعن ــه حص ــت ن ــور اس ــد حض می گوی

ــر اســت. هــم باالت
یکیازحاضران: هایدگر هم ....

اســتاد: هایدگــر نــاآگاه را مطــرح نکــرده اســت. او بحث 
دیگــری دارد. ناخــودآگاه مربــوط بــه فرویــد اســت کــه 
روان تحلیل گــر بــوده اســت. باطــن انســان عیــن حضــور 
و آگاهــی اســت، ایــن بــدن انســان اســت کــه ناخــودآگاه 
ــی. شــاید  ــا حصول ــا حضــوری اســت ی ــم ی اســت. عل
صــورت ذهنــی ا  ی از باطــن نداشــته باشــیم ولــی حضــور 
ــان  ــینا از انس ــن س ــت. اب ــور اس ــی حض ــت. آگاه اس
معّلــق صحبــت کــرده اســت. انســانی را فــرض می کنــد 
ــی  ــدارد. حتّ ــه را ن ــی از حــواّس پنج گان ــچ حّس ــه هی ک
ــه  ــم ب ــتان اش ه ــی انگش ــت؛ یعن ــع اس ــلخه االصاب منس
هــم نرســیده اســت تــا یکدیگــر را لمــس کننــد. اصــًا 
هیــچ حّســی نــدارد ولــی بــه وجــود خــود حضــور دارد.

یکیازحاضران: مارکس 
اســتاد:بلــه، مارکــس هــر چنــد یــک ماتریالیســت اســت 

ولــی فیلســوف اســت و حــرف بی ربــط نمی زنــد.
ــی  ــت ول ــوف اس ــرل فیلس ــران: هوس ــیازحاض یک
می گویــد منطــق بــر پایــه روان شناســی پایه ریــزی 

ــت. ــده اس ش
ــع  ــده ام. منب ــار او ندی ــزی در آث ــن چی ــن چنی ــتاد: م اس

ــاور. آن را بی
والسام علیکم.
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بسم الل الرحمن الرحیم.
ــت  ــام حکم ــه ن ــده ب ــر ش ــته ای دای ــا رش اینج
هنــر دینــی. خیلی هــا دربــاره حکمــت هنــر 
ــه  ــی ب ــم مدل ــن می خواه ــد. م ــی شــک دارن دین
ــی  ــر دین ــت هن ــد حکم ــه بدانی ــم ک ــما بده ش
چیســت و حکمــت هنــر چــه ربطــی بــه فلســفه 
ــت و  ــن حکم ــت بی ــی هس ــه فرق ــر دارد. چ هن
فلســفه؟ آیــا چیــزی بــه نــام حکمــت هنــر دینــی 
ــه  ــون ب ــا از افاط ــن در اینج ــه؟ م ــا ن ــم ی داری
ــما  ــه ش ــم ک ــتفاده می کن ــدل اس ــک م ــوان ی عن
می توانیــد تمــام مدل هــا را بــا آن مقایســه کنیــد. 

ــت  ــم گف ــم و خواه ــی ده ــما م ــه ش ــی ب ــی مدل یعن
خصوصیــات ایــن مــدل چیســت، چــرا حکمت اســت 
ــان  ــر دینــی و عرف ــا حکمــت هن و چــرا ایــن مــدل ب
مطابقــت دارد. یعنــی شــما می توانیــد از ایــن مــدل، بــه 
ــد  ــن می توانی ــد. در ضم ــراق بروی ــان و اش ــدل عرف م
ــدل  ــن م ــت را در ای ــر حکم ــای دیگ ــگاه مدل ه جای
مشــخص کنیــد؛ مثــًا بســنجید کــه ارســطو یــا کانــت  
ــون  ــرا افاط ــد. چ ــبتی دارن ــه نس ــدل چ ــن م ــا ای ب
ــان خــودش مخالفــت کــرده؟  ــا هنرهــای زم گاهــی ب
ــارت دیگــر  ــه عب ــد، ب ــان می خواه ــل و بره ــا دلی اینه

دکتر غالمرضا اعوانی
استاد فلسفه

و عضو فرهنگستان علوم

جلسه اول
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ــم  ــه می خواه ــن جلس ــن در ای ــد. م ــدل می خواه م
ایــن مــدل را بــرای شــما ارائــه کنــم. ایــن مــدل هــم 
اپیســتمولوژیک اســت، هــم اونتولوژیــک اســت، هــم 
کوزمولوژیــک اســت، هــم جهان شناســی اســت و هــم 

ــه هــم مرتبــط اســت. ــًا ب تئولوژیــک. اینهــا کام
ــه دالیلــی کــه ذکــر خواهــم کــرد، افاطــون در  ــا ب بن
ــژه ای برخــوردار  ــت وی ــر از اهمی بحــث حکمــت هن

اســت: 
ــر  ــاره هن ــل فلســفی درب ــات کام 1( او نخســتین نظری
دینــی را مطــرح کــرده. البتــه ممکــن اســت نظریــات 
ــون  ــات افاط ــا نظری ــیم، ام ــته باش ــم داش ــری ه دیگ
اســت  اثبات شــده  و  کامــل  نظریــه  بــه صــورت 
ــاله های  ــه دارد. او رس ــری و نتیج ــری و کب ــه صغ ک
ــن  ــه ای ــما را ب ــن ش ــاره دارد. م ــن ب ــی در ای مختلف
ــت  ــفه و حکم ــر در فلس ــاله های دیگ ــاله ها و رس رس
ــم. ــاع می ده ــت ارج ــراز اینهاس ــه هم ت ــامی ک اس

الهیــات،  بــا  نزدیکــی  بســیار  ارتبــاط  هنــر   )2
ــی،  ــور کل ــه ط ــت، و ب ــاق، سیاس ــه، اخ مابعدالطبیع
سرنوشــت انســان و حصــول بــه ســعادت دارد. همــه 
اینهــا مبتنــی بــر حکمت انــد. اینهــا »دو« منبــع ندارنــد. 
ــد، در  ــه می گوی ــوان َحکم ــا عن ــه او ب ــی ک آن حکمت
ــر  ــا هن ــت ی ــریان دارد. سیاس ــه س ــاد مدین ــه  ابع هم

ــد. ــت نباش ــای حکم ــر مبن ــد ب نمی توان
3( بــا هنرهــای رایــج زمــان خــود ســر آشــتی نــدارد. 
چــون بــا جریان هایــی کــه از زمــان خــودش تعریــف 
می کنــد اختــاف دارد. غایــت او رســیدن بــه ســعادت 
ــه  ــه جــدا بافت ــک تافت ــد ی ــر نمی توان بشــر اســت. هن
ــروی  ــول پی ــان اص ــد از هم ــد و بای ــاع باش در اجتم

کنــد. 
4( افاطــون، خــود یــک هنرمنــد –بــه معنــای واقعــی 
کلمــه- اســت. نحــوه بیــان او شــاعرانه و ممتــاز اســت. 
او یکــی از بزرگتریــن نویســندگان فلســفی در کل 
ــک نویســنده فلســفی  ــد ی ــخ اســت. شــاید نتوانی تاری
ــون  ــا افاط ــد ب ــه بتوان ــد ک ــدا کنی ــخ پی در کل تاری
برابــری کنــد. مثــا رســاله ســمپوزیوم او، کــه امــروز 
ــاهکار  ــم ، ش ــرار می دهی ــث ق ــورد بح ــی آن را م کم
اســت. خــود افاطــون شــاعر بزرگــی بــود؛ منتهــا بعــد 
ــا ســقراط آشــنا شــد، شــعرهای خــودش  ــه ب از این ک

ــرد.  را از بیــن ب
5( جهــان نظمــی دارد الهــی- اخاقــی. هنــر، سیاســت 
و اخــاق فــردی یــا اجتماعــی بایــد تابــع نظــام هســتی 
باشــد. چــرا در سیاســت می گویــد حکیــم بایــد 
ــه  ــم اســت ک ــن حکی ــه ای ــرای این ک ــم شــود؟ ب حاک

ــه  ــد. حکمــت اســت ک ــان را کشــف می کن نظــم جه
بــه نظــم جهــان هســتی می رســد. هنرمنــد هــم تافتــه 
ــت  ــام تبعی ــن نظ ــد از همی ــت و بای ــه نیس ــدا بافت ج

کنــد. 
6( بیــن انســان  -یعنــی عالــم صغیــر )میکــرو کــوزو(- 
و جهــان  -یعنــی عالــم کبیــر )ماکــرو کــوزو(- تطابقی 

 . هست
7( بیــن درجــات معرفــت، درجــات وجــود، درجــات 
عالــم و مراتــب نفــس انســان، تطابــق و تازمــی وجود 
دارد. نــه تنهــا فیلســوف )یــا حکیــم(، بلکه سیاســتمدار 
ــد.  ــت کن ــد از آن تبعی ــم بای ــد ه ــم( و هنرمن )حاک
شــما وقتــی در مراتــب هســتی یــا در مراتــب معرفــت 
عــروج می کنیــد، ایــن عــروج، در مراتــب نفــس هــم 
ــا مرتبــه ای ارتبــاط دارد.  هســت. چــون هــر قــوه ای ب
ــب  ــان مرات ــه چــه ارتباطــی می ــم ک االن نشــان می ده
وجــود، مراتــب معرفــت و مرتبــه انســان وجــود دارد. 
ایــن موضــوع بــا قرآن هــم مطابقــت دارد. چرا فاســفه 
مســیحی، یهــودی و اســامی بــه دنبــال حکمــت 
رفتنــد؟ بــرای این کــه نظــام آنهــا نظامــی بــود کــه بــه 
حــق می رســید. غایــت ایــن نظــام، حــق و خــدا بــود. 
ــدارد.  ــود ن ــروز وج ــفه های ام ــزی در فلس ــن چی چنی
رســیدن بــه حــق، در حکمــت، یــک اصــل اســت. بــا 
بیــان چنــد تمثیــل ایــن را نشــان می دهیــم. در حکمــت 
الهــی، تمثیــل خیلــی مهــم اســت. تمثیــل یعنــی یــک 
ــای  ــد. کتاب ه ــان می کنن ــال بی ــک مث ــا ی ــده  را ب قاع
ــه جــای  ــی ب ــد. یعن ــل دارن ــدس و حکمــت، تمثی مق

ــد.  ــال می زنن ــک مث ــد، ی ــده بگوین ــه قاع آن ک

ــاط  ــا هــم ارتب ــل را کــه ب مــن در اینجــا دو ســه تمثی
ــم«  ــط منقس ــل »خ ــی تمثی ــم. یک ــان می کن ــد، بی دارن
اســت کــه مراتــب وجــود، مراتــب معرفــت و مراتــب 
نفــس انســان، و ارتبــاط بیــن آنهــا را بــه خوبــی بیــان 
ــی  ــهروردی -یعن ــدل س ــا م ــدل ب ــن م ــد. ای می کن
مــدل عرفانــی- و همچنیــن مــدل قرآنــی تطبیــق 
می کنــد مــا در عالــم اســام نوشــته های زیــادی 
ــردم،  ــان ک ــدل را بی ــن م ــه ای ــد از اینک ــم. بع داری
ــن  ــم. همچنی ــن نوشــته ها اســتفاده کنی ــم از ای می توانی
نشــان می دهیــم کــه چــه فرقــی میــان مــدل افاطونــی 
ــدل  ــدل، م ــن م ــون ای ــت. چ ــطویی هس ــدل ارس و م
ــران را  ــت و دیگ ــدل کان ــوان م ــت، می ت ــی اس کامل
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ــاب  ــی در کت ــل معروف ــق داد. تمثی ــا آن تطبی ــم ب ه
ــن  ــام خــط منقســم. ای ــه ن ــم ب پنجــم جمهــوری داری
ــل، خیلــی چیزهــا را در مراتــب وجــود، مراتــب  تمثی
معرفــت و مراتــب عالــم بیــان می کنــد. خــط عمــودی 
ــر  ــت دارد ب ــودی دالل ــط عم ــد. خ ــر بگیری را در تظ
اینکــه مراتــب، طولــی هســتند نــه عرضــی. ایــن خــط 
را بــا نقطــه ج بــه دو قســمت نامســاوی تقســیم کنیــد 
بــه طــوری کــه قســمت بــاال بزرگتــر از قســمت پاییــن 
ــه  ــد. ب ــر از ج-ب باش ــف-ج بزرگت ــی ال ــد. یعن باش
طــور ســمبلیک ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه مراتــب 
ــاز  ــد. ب ــر، نازل ترن ــب پایین ت ــر و مرات ــر، عالی ت باالت
ــه همــان نســبت  ــن خــط را ب ــر قســمت از ای هــم ه

ــد.  تقســیم کنی
یعنــی هرچــه  پایین تــر برویــد مراتــب معرفــت، 
نــازل می شــود. پاییــن خــط، مراتــب وجــود و بــاالی 
ــر  ــه ازای ه ــد. ب ــر بگیری ــم در نظ ــب عال آن را مرات
قــوه ای کــه داریــم، یــک عالــم داریــم. حــس داریــم، 
ــم. یــک طــرف معرفــت اســت  ــم محســوس داری عال
ــا  ــال م ــط م ــس فق ــرا ح ــود. زی ــرف وج ــک ط و ی
نیســت. عالــِم محســوس اســت. مــن شــما را در 
عالــم محســوس می بینــم. پــس هــر مرتبــه  قــوه 
ــه  ــم ب ــاط دارد. عال ــم ارتب ــه عال ــک مرتب ــا ی ــس ب نف
ــوس  ــط، کوزم ــن خ ــود. پایی ــیم می ش ــه تقس دو مرتب
ــر  ــه تعبی ــی و ب ــم مرئ ــی عال ــت؛ یعن ــوس اس هورات
ــم شــهادت. هوراتــوس یعنــی عالمــی کــه  ــرآن، عال ق
ــوس  ــط، کوزم ــاالی خ ــود. ب ــده می ش ــم دی ــا چش ب
ــر  ــه تعبی ــی و ب ــم نامرئ ــی عال ــوس اســت؛ یعن اَهورات
قــرآن، عالــم غیــب. ایــن عالــم دیــده نمی شــود. اینهــا 
ــاال، کوزمــوس  ــد. قســمت ب دو اســم دیگــر هــم دارن
ــمت  ــت و قس ــوس اس ــم محس ــا عال ــتتیکوس ی آیس
پاییــن، کوزمــوس نوئتکــوس یــا عالــم معقــول. معقول 
ــم؛  ــل می کنی ــط تعق ــا فق ــه م ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ن
عالــم عقــل یعنــی عالــم مجــرد. در تفســیر عقــل هــم 
بایــد خیلــی دقــت کنیــد. نبایــد بــا عقلــی کــه امــروز 

ــد. ــتباه کنی ــم اش ــه کار می بری ب

 عقــل یعنــی جوهــر مجــرد غیــر مــادی. چنــد جوهــر 
ــری، روح.  ــس اســت و دیگ ــی نف ــم؟ یک مجــرد داری
ــا  ــد، منته ــا مجردن ــت. اینه ــی اس ــا روح یک ــل ب عق
ــر  ــک جوه ــف دارد. ی ــر مجــرد اســم های مختل جوه

ــما  ــًا ش ــه ذات دارد. مث ــم ب ــادی عل ــر م ــرد غی مج
ــه  ــه ب ــی ک ــن علم ــید. ای ــان را می شناس ــس خودت نف
را  عقــل، خــودش  می گوییــم.  عقــل  را  دارد  ذات 
ــچ علمــی  ــم دارد. هی ــه خــودش عل ــد، ب تعقــل می کن
بــدون حیــات ممکــن نیســت. بنابرایــن اســم دیگــری 
ــز  ــا دو چی ــه اینه ــه اینک ــد: روح. ن روی آن می گذاری
باشــند، بلکــه صفــات مختلــف دارد و بــه اعتبــار 
ــم  ــا عال ــی دارد. قدم ــف، اســامی مختلف ــات مختل صف
در  امروزی هــا  ولــی  می بردنــد  کار  بــه  را  عقــل 
ــی2  ــم روحان ــل1، عال ــه جــای عق ــا ب بعضــی ترجمه ه
ــان  ــد! هم ــم باش ــا دو عال ــه اینه ــه اینک ــد. ن می گوین
ــل  ــم مجــرد بســیط و نامنقســم اســت، قاب اســت. عال
ــه  ــی دارد و ب ــات مختلف ــی صف ــت، ول ــیم نیس تقس
ــار صفــات مختلــف، اســامی مختلــف دارد: مثــا  اعتب
ــم و  ــون عل ــد روح، چ ــت می گویی ــّی اس ــون ح چ

خودآگاهــی دارد می گوییــد عقــل.
عالــم هوراتــوس یــا آیســتتیکوس بــاز دو مرحلــه دارد: 
آیکونــا و آیســتتا. محسوســات را بــا آیســتزیس ادراک 
می کنیــد. آیســتزیس یعنــی احســاس و ادراک حســی. 
پــس از طرفــی آیســتزیس یــا مراتــب معرفــت اســت 
ــوس.  ــم محس ــی عال ــتتا یعن ــر آیس ــرف دیگ و از ط
یــا   Image معنــی  بــه  آیکونــا  آن،  از  پایین تــر 
Likeness هســت کــه متناظــر بــا قــوه ای در مــا به نام 
ــری، ســایه مراتــب  ــه پایین ت آیَکســیا اســت. هــر مرتب
باالتــر اســت. شــما وقتــی راه می رویــد ســایه داریــد. 
ــتید.  ــر هس ــب باالت ــایه ای از مرات ــم س ــما ه ــود ش خ
ــه شــما شــباهت دارد. لفــظ آیکــون در  ســایه شــما ب
یونانــی بــه معنــای Likely یــا محتمــل اســت. پــس 
ــون  ــم. افاط ــی بنامی ــود ظّل ــم وج ــا را می توانی آیکون
ــد. محسوســات  ــاور می گوی ــی ب ــن را پیســتیس یعن ای
فقــط بــاور بــه وجــود می آورنــد، علــم نیســتند، زیــرا 
پیوســته در حــال تغییرنــد. ادبــا می گفتنــد کــه بعضــی 
از جانــوران، مثــل کاغ، همــه چیــز را بــا حــس 
ــد،  ــی درک می کن ــزی را در جای ــا چی ــد. مث می شناس
ــد آن  ــی می خواه ــد وقت ــد، بع ــان می کن ــایه را نش س
ــر  ــایه تغیی ــه س ــرای اینک ــد؛ ب ــد نمی توان ــدا کن را پی
کــرده. آن کاغ کــه ایــن را درک کــرد علــم نداشــت. 
افاطــون مجمــوع ایــن دو )یعنــی آیکونــا و آیســتتا( را 
دوکســا بــه معنــای ظــن می نامــد. پیســتیس بــه معنــای 
بــاور درســت اســت، امــا بــاور درســت، علــم نیســت. 
بــاور ممکــن اســت درســت باشــد امــا بــاور یــا ظــن، 

علــم نیســت.
 البتــه بــاور می توانــد بــه علــم منتهــی شــود. خواهیــم 
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ــب باالســت. ظــن درســت در  ــم، مرات ــه عل ــت ک گف
زندگــی عــادی می توانــد یــک راهنمــای عمــل باشــد. 
اکثــر مــردم هــم بــا ظــن و گمــان عمــل می کننــد، نــه 
ــا  ــد ام ــم می ده ــه ه ــت، نتیج ــان درس ــم. گم ــا عل ب
ــه  ــی توجی ــدارد، یعن ــول او Justification  ن ــه ق ب
ــد علــت چیســت.  ــان نشــده، نمی دان نشــده، علــت بی
علــت در مراتــب باالســت، مربــوط بــه حــس نیســت، 
ــی اســت.  ــان علــت، عقل ــه عقــل اســت. بی ــوط ب مرب

اصــا حکــم، عقلــی اســت. 
قدمــا بــر خــاف متأخــران، بیــن عقــل و حــس فــرق 
ــت؟  ــس چیس ــل و ح ــن عق ــرق بی ــد. ف ــل بودن قائ
حــس فقــط چیزهــا را پدیــدار  می کنــد. امــا کار 
عقــل چیســت؟ کار عقــل، حکــم کــردن اســت. قدمــا، 
ــا  ــاره قضای ــی درب ــطو بحث های ــون و ارس ــل افاط مث
ــام  ــه ن ــا ب ــاره قضای ــی دارد درب ــینا کتاب ــد. ابن س دارن
ــا دارد  ــاره قضای ــی درب ــارة«. ارســطو کتاب ــاب العب »کت
ــاب  ــه » کت ــه ب ــده ک ــاس« نامی ِــری ِهرمنی ــه آن را »پ ک
ــای  ــه معن ــاس ب ــه شــده اســت. ِهرمنی ــارة« ترجم العب
ــم، وجــود  ــا چطــور اشــیاء را می فهمی ــم اســت. م فه
ــه  ــط قضی ــه فق ــم. قضی ــان می کنی ــم و بی را می فهمی
منطقــی نیســت. مــا چگونــه عالــم را می فهمیــم، 
ــم  ــا فه ــم و ب ــان می کنی ــه بی ــان را چگون ــم خودم فه
خودمــان چگونــه حکــم می کنیــم. مســئله حکــم 
در حکمت هــای قدیمــی خیلــی مهــم اســت، تــا 
ــاره دارد.  ــن ب ــاب در ای ــک کت ــینا ی ــه ابن س ــی ک جای
متأســفانه اینهــا خوانــده نمی شــود. در فاســفه جدیــد 
اصــا ماهیــت حکــم درســت بحــث نشــده و گاهــی 
خــاف آنچــه کــه هســت بیــان می شــود. حکــم تابــع 
ــوم و  ــم و محک ــبت حاک ــت؟ نس ــدی اس ــه قواع چ
ــی،  ــای منطق ــتر بحث ه ــا بیش ــت؟ اینه ــم چیس حک
اپیســتمولوژیک و هرمنوتیــک اســت. کتــاب قضایــای 

ــت.  ــک اس ــطو، هرمنوتی ارس
ــت  ــه معرف ــد از مرتب ــارت ان ــاال عب ــه ب ــا دو مرتب ام
ــس  ــه آن را  نوئزی ــه ک ــن مرتب ــا و باالتری ــا دیانوی ی
برهانــی  و  اســتداللی  معرفــت  دیانویــا  می نامــد. 
ــت  ــتداللی اس ــل اس ــر، عق ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب اس
 reasoning  Discursive آن   بــه  امــروزه  کــه 
ــات  ــی، ریاضی ــوم برهان ــوع عل ــن ن ــد. بهتری می گوین
اســت. ریاضیــات، برهــان اســت. درســت اســت کــه 
ــر  ــی اگ ــد، ول ــتفاده می کنی ــت اس ــه از کمی در هندس
ــی اســت.  ــات، منطق ــد، اثب ــات کنی ــه را اثب ــک قضی ی
ــات  ــرار دارد. ریاضی ــکا ق ــم متمتی ــن، عال ــل ای در مقاب
در هنــر هــم خیلــی خیلــی مهــم اســت. مــا یــک نــوع 

ریاضــی داریــم که بــا فرمــول ســر و کار دارد و بیرونی 
ــِل  ــه در اص ــم ک ــات داری ــوع ریاضی ــک ن ــت و ی اس
ــی  ــوع درون ــی ن ــم، ریاض ــاس عال ــت. اس ــود اس وج
اســت. ریاضیــات نــزد فیثاغوریــان دوره افاطــون 
خیلــی مهــم بــود. امــا نمی دانیــم ریاضیــات چیســت. 
ــناخت.  ــودش ش ــا خ ــود ب ــه ای را نمی ش ــچ مرتب هی
ــد  ــید، بای ــد بشناس ــات نمی توانی ــات را ریاضی ریاضی
ــد  ــد. حــس را نمی توانی ــگاه کنی ــر آن را ن ــه باالت مرتب
بشناســید مگــر اینکــه بــه مرتبــه عقــل برویــد، تــا عقل، 
ــن  ــا و قوانی ــه قضای ــد و ب ــل کن ــس را تحلی ــن ح ای
ــون،  ــر افاط ــن از نظ ــد. همچنی ــف کن ــد و کش برس
شــناخته  مرتبــه  آن  خــودِ  در  ریاضیــات  ماهیــت 
نمی شــود. حــاال یــک ســؤال: آیــا عالــم طبیعــت تابــع 
ــم طبیعــت؟  ــع عال ــا ریاضیــات تاب ریاضیــات اســت ی
شــما ریاضیــات را اســتقرایی گرفته ایــد؟ اگــر خــوب 
ــت  ــم طبیع ــه عال ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــت کنی دق
ــم نیســت.  ــع عال ــات تاب ــع ریاضــی اســت، ریاضی تاب
ــع الــف باشــد  شــما در فلســفه می گوییــد اگــر ب تاب
ــی دارد.  ــدم ذات ــف تق ــع ب نباشــد، ال ــف تاب ــی ال ول
بــه هــر جهــت، فیثاغوریــان قائــل بــه حقایــق ریاضــی 
بودنــد. عالــم بــرزخ افاطونــی، متمتیــکا اســت. منتهــا 
ــن  ــم ســمبل اســت. ای ــا می گویی ــه م ــکا ک ــن متمتی ای
ــان  ــک بی ــا می نویســیم، ی ــه م ــی ک ــداد وفرمول های اع
ــود  ــه در وج ــت ک ــی اس ــی از حقایق ــی و ذهن لفظ

ــد.  ــه اصل ان ــتند ک ــق هس ــن حقای ــت و ای هس
ــس  ــم. نوئزی ــح می دهی ــس توضی ــاره نوئزی ــاال درب ح
بــه معنــای شــهود اســت، البتــه نــه بــه معنــای شــهود3 
ــای  ــه معن امــروزی کــه امــری حســی اســت، بلکــه ب
ــف  ــک کش ــطه و ی ــی واس ــهود ب ــی، ش ــهود عقل ش
عرفانــی. در واقــع  نوئزیــس، رســیدن بــه عیــن الیقیــن 
ــک  ــن ی ــن. ای ــم الیقی ــه عل ــق اســت، ن ــدن حقای و دی
مرتبــه باالتــر اســت. علــوم، همگــی در اینجــا )دیانویا( 
هســتند. از نظــر افاطــون، فلســفه و علــم از هــم جــدا 
ــی کســی  ــر هــم همین طــور اســت. یعن می شــوند. هن
ــد حکمــت  ــوزد اول بای ــه می خواهــد حکمــت بیام ک
بحثــی و اســتداللی مثــل ریاضــی را کامــل کنــد. 
ــه آن ســیر را  ــک ســیری دارد ک فلســفه و حکمــت ی
ــس و  ــک را مارک ــظ دیالکتی ــد. لف ــک می گوی دیالکتی
هــگل خــراب کردنــد. دیالکتیــک افاطونــی یــک ســیر 
الــی الل اســت تــا بــه حــق برســید؛ از عالــم بــه مبــدأ 
عالــم برویــد. دربــاره ایــن بیشــتر توضیــح خواهــم داد.
معنــای دیالکتیــک را اول، ارســطو خــراب کــرد، چــون 
ــرده  ــودش ب ــام خ ــه نظ ــات را ب ــن اصطاح ــام ای تم
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ــک در  ــرد. دیالکتی ــارج ک ــی خ ــت افاطون و از حال
ارســطو، جــدل اســت امــا در افاطــون جــدل نیســت، 
راهــی برتــر از اســتدالل اســت. در اســتدالل بــه علــم 
تصــوری و تصدیقــی می رســید امــا بــه مرتبــه کشــف 
و شــهود حقایــق یعنــی آنچــه کــه عرفــا بــه آن عیــن 
ــن  ــم الیقی ــد، نمی رســید. اصطــاح عل ــن می گوین الیقی
ــی  ــات قرآن ــن، اصطاح ــق الیقی ــن و ح ــن الیقی و عی
هســتند. اگــر علمــی هســت بایــد عینــی باشــد. اگــر 
ــتدالل  ــن اس ــی ای ــد، وقت ــتدالل می کنی ــش را اس آت
ــن  ــور ممک ــد. چط ــش را ببینی ــه آت ــت ک ــت اس درس
ــت  ــن اس ــید؟ ممک ــده باش ــرابی ندی ــما س ــت ش اس
ــه  ــرای اینک ــید. ب ــده باش ــش دی ــرابی از آت ــما س ش
ــت تان را در  ــد دس ــت بای ــش اس ــوید آت ــن ش مطمئ
ــا بســوزید. ایــن حــق الیقیــن اســت.  آتــش بگذاریــد ت

بنابرایــن دیالکتیــک مرتبــه شــهود اســت کــه با کشــف 
ــه  ــیدن ب ــی رس ــاط دارد، یعن ــی ارتب ــا خیل ــی م عرفان
یــک مرتبــه بســیار باالتــر اســت. اینجــا عالــم ُمثـُـل یــا 
ــیم.  ــق می رس ــهود حقای ــه ش ــا ب ــت. در اینج ایده هاس
مســئله ُمثـُـل یــک مســئله مهــم و پیچیــده اســت. ایــده 
ــا،  ــن م ــده ذه ــا نیســت. ای ــن م ــده ذه ــای ای ــه معن ب
ــل در ذهــن ماســت. همــه اشــیاء ظهــور  تجلــی آن ُمثُ
ــم را از  ــا عل ــون م ــر افاط ــه نظ ــتند. ب ــا هس ایده ه
خــارج نمی گیریــم؛ خــارج فقــط یــک وســیله اســت. 
ــان  ــس انس ــده. نف ــه ش ــا بافت ــان از ایده ه ــس انس نف
ــه  ــک مقایس ــر ی ــاال اگ ــت. ح ــه ایده هاس ــع هم جام
ــماء و  ــه اس ــا نظری ــی ب ــل افاطون ــه ُمثُ ــم، نظری بکنی
ــا  ــان مطابقــت دارد. چطــور؟ م ــات الهــی در عرف صف
ــم االســم  ــم. اس ــم و اس ــم داری ــم االس ــان اس در عرف
ــی  ــم. ول ــیاء می دهی ــه اش ــا ب ــه م ــمی ک ــی اس یعن
ــًا  ــد –مث ــته باش ــور داش ــارج ظه ــی در خ ــر معنای اگ
ــم.  ــم می گویی ــه آن اس ــی- ب ــی، زیبای ــرخی، بزرگ س
ــه  ــد و ب ــل کنی ــم را تحلی ــه عال ــات کمالی ــر صف اگ
ــل  ــر قاب ــه دیگ ــی ک ــا جای ــید ت ــیط برس ــات بس صف
تحلیــل نباشــد، مثــل زیبایــی کــه می توانــد در گل یــا 
ســاختمان یــا چیزهــای دیگــر ظهــور داشــته باشــد، بــه 
ــا، اســم در  ــای م ــق نظــر عرف ــم. طب آن اســم می گویی
خــارج نیســت، بلکــه ظهــور اســم اســت کــه در خارج 
ــان  ــون انس ــد. چ ــی می رس ــمای اله ــه اس ــت و ب هس
ــر  ــا « مظه ــماَء ُکَلّه ــَم آَدَم اْلَْس ــه »َعَلّ ــداق آی ــه مص ب

ــه اســماء را  ــت هم ــی حقیق ــی اســت، یعن اســماء اله
ــد.  ــخیص بده ــه را تش ــد هم ــن می توان دارد و بنابرای
ــَم  ــه »َعَلّ ــت ک ــن اس ــان ای ــف انس ــن تعری کامل تری
ــودش  ــماء خ ــام اس ــد تم ــا«؛ خداون ــماَء ُکَلّه آَدَم اْلَْس
ــرار  ــم الل ق ــر اس ــت و او را مظه ــان آموخ ــه انس را ب
ــت.  ــم گذار اس ــود اس ــک موج ــان ی ــن انس داد. بنابرای
کاغ، اســم نمی گــذارد. انســان یــک موجــود نام گــذار 
ــا  ــذارد ت ــم می گ ــن ذرات را اس ــت؛ از کوچک تری اس
ــر  ــاده را. غی ــا م ــد ت ــدا را می شناس ــان ها. خ کهکش
ــور دارد  ــم ظه ــه در عال ــزی ک ــر  چی ــی، ه از ذات اله
ــما دانشــگاه  ــذارد. ش ــم می گ ــد و اس ــان می شناس انس
ــد  ــث کرده ای ــت بح ــچ وق ــد. هی ــوم داری ــد، عل داری
کــه چطــور می شــود یــک موجــود همــه علــوم را یــاد 
بگیــرد و بــر همــه چیــز اســم بگــذارد؟ ایــن غیــر از آن 

ــت آن اســماء در او هســت.  ــه حقیق اســت ک
ــده ای  ــن ای ــت. اوالً ای ــن اس ــًا همی ــم دقیق ــده ه ای
کــه مــا داریــم، ایــده ایــده اســت، مثــل اســم االســم. 
ــده  ــده نیســت، ای ــه در ذهــن ماســت آن ای ــده ای ک ای
ــی  ــای اله ــور ایده ه ــده، ظه ــن ای ــا ای ــده اســت. ام ای
ــد  اســت. اســماء الهــی در خــارج از هــم ظهــور دارن
و در علــم مــا هــم ظهــور دارنــد. مصــدر همــه علــوم، 
ــاال  ــت؛ ح ــی اس ــم اله ــه عل ــال ب ــی و اتص ــم اله عل
ــه اســت  ــم. آگوســتین گفت ــم، خــواه ندانی خــواه بدانی
در روز همــه چیــز بــا نــور خورشــید دیــده می شــود. 
ــما  ــد و ش ــت کن ــید غفل ــت خورش ــن اس ــاال ممک ح
ــما  ــه ش ــود ک ــل نمی ش ــن دلی ــد. ای ــید را نبینی خورش
ــی و  ــم اله ــه عل ــم ب ــه عل ــس هم ــد! پ کًا نمی بینی

ــه وجــود الهــی مــی رســد.  وجــود هــم ب
همــه اینهــا کــه گفتیــم، مراتــب عالــم اســت و مراتــب 
ــل،  ــن تمثی ــر ای ــقراط در آخ ــت. س ــم هس ــس ه نف
مخاطــب خــود –گلوکــون- را خطــاب قــرار می دهــد 
مراتــب  طــرف،  ایــن  گلوکــون!  ای  می گویــد  و 
ــه  ــا ب معرفــت اســت و آن طــرف، مراتــب وجــود؛ ام
ــس  ــب نف ــا مرات ــه اینه ــه هم ــاش ک ــته ب ــر داش خاط
ــیدن  ــرای رس ــد. ب ــدا می کن ــاء پی ــس ارتق ــتند. نف هس
بــه حــق، نفــس بایــد صعــود پیــدا کنــد، عــروج کنــد 
و بــه تعبیــر عرفانــی، ســیر و ســلوک پیــدا کنــد. حــق 
ــح  ــم دارد و تصری ــه اس ــون س ــزد افاط ــدا( در ن )خ
ــه در  ــا در خداســت و آنچــه ک ــن ایده ه ــه ای ــرده ک ک
ــی  ــور گاه ــن ظه ــور ایده هاســت. ای ــم اســت ظه عال
در مرتبــه حــس اســت، گاهــی در مرتبــه نفــس اســت 
و گاهــی در مرتبــه عقــل و روح. زیبایــی گاهــی 
زیبایــی حســی اســت، مثــل گل یــا بــدن زیبــا. گاهــی 
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ــی  ــا خیل ــل؛ آنه ــل فضای ــس اســت، مث ــی در نف زیبای
زیباترنــد. امــروزه زیبایــی را فقــط در حــس می بیننــد 
ــون،  ــر افاط ــا از نظ ــت. ام ــد static  اس و می گوین
باالتــر از زیبایــی حســی، در هــر مرتبــه، زیبایــی 
هســت. در مرتبــه نفــس، فضایــل نفســانی؛ همــه 
ــت،  ــر اس ــم زیبات ــاز ه ــی ب ــل عقان ــت. فضای زیباس
حکمــت. حکیــم زیباســت. زیبایــی حکمــت از همــه 
ــی اســت  ــا ظهــور زیبای ــا همــه اینه ــر اســت. ام زیبات
کــه می رســد بــه ایــده زیبایــی در خــدا؛ ایــده زیبایــی 

ــدارد.  ــم وجــود ن در عال

ــم  ــه عال ــم ب ــن عال ــت ای ــق. نهای ــه ح ــیم ب می رس
ختــم نمی شــود. بایــد همــه مراحــل را طــی کنیــد تــا 
برســید بــه مبــدأ کل هســتی. اصــا اصــل حکمــت در 
ــدأ  ــف مب ــرب، کش ــرق و غ ــا، در ش ــه حکمت ه هم
هســتی اســت؛ مبــدأ المبــادی. در یونــان قدیــم، ســؤال 
ــد  ــرح می کردن ــقراطیان مط ــه پیش س ــه هم ــی ک اصل
ــت؟  ــادی چیس ــدأ المب ــود: مب ــی ب ــوال حکم ــک س ی
تــی اِس تــی هــه آرخــه؟  ایــن توحیــد اســت. توحیــد 
یعنــی تمــام کثــرت عالــم را بــه یک اصــل ببریــد. اینها 
موّحــد بودنــد. آرخــه یعنــی مبــدأ المبــادی کــه همــه 
چیــز از آن آمــده. ایــن ســؤال، ســؤال حکمــت اســت. 
ــت.  ــوس اس ــادی لوگ ــدأ المب ــت مب ــی گف ــی م یک
ــت.  ــش اس ــوس، آت ــز لوگ ــوس. رم ــه! لوگ ــش ن آت
ــق  ــتِی مطل ــادی، هس ــدأ المب ــت مب ــدس می گف پارمنی
ــادی  ــدأ المب ــت مب ــدروس می گف ــی مان ــت. آناکس اس
ــی! یعنــی وجــودِ  ــه نامتناهــی مکان نامتناهــی اســت. ن
نامتناهــی کــه همــه از آن پیــدا شــده؛ نامتعیــن اســت. 
هــر یــک از اینهــا را مبــدأ می دانســتند. افاطــون بــه آن 
مبــدأ ســه اســم می دهــد کــه بــا عرفــان مــا هــم تطبیــق 
ــه  ــی احــد، ن ــن یعن ــون. ِه ــون5 و کال ــن4، اََگت دارد: ِه
واحــد! مراتــب وحــدت را در رســاله پارمنیــدس گفتــه 
ــرت  ــدت و کث ــاره وح ــاله درب ــک رس ــی ی ــود. یعن ب
دارد کــه در آن، احــد و واحــد و غیــره را بیــان کــرده. 
ــق.  ــر مطل ــی خی ــون یعن ــد دارد. اََگت ــای اح ــن معن ِه
ــع  ــر، جام ــد. خی ــا می دان ــده ایده ه ــق را ای ــر مطل خی
ــک  ــه او نزدی ــی ب ــی خیل ــت. ابن عرب ــه ایده هاس هم
اســت. در تعبیــر عرفانــی مــا، الل جامــع همــه اســماء 
و صفــات اســت. ایــده همــه ایده هاســت. احــد ورای 
ــوند.  ــاظ نش ــات لح ــماء و صف ــی اس ــت وقت ذات اس

ــت.  ــات اس ــِم صف ــت. الل، اس ــم ذات اس ــد، اس اح
ــل. الَلَّ  ــا، جمی ــی زیب ــت یعن ــل اس ــم فع ــون، اس َکل
ــق  ــال مطل ــی کم ــس یعن ــاَل. پ ــُبّ الَْجم ــٌل یُِح َجمی
ــر  ــل ظاه ــم جمی ــه اس ــم ب ــت- در عال ــه خداس -ک
می شــود. نظــر افاطــون بســیار عمیــق و دقیــق اســت. 
ــما  ــاص داده. ش ــی اختص ــه زیبای ــاله را ب ــک رس او ی
ــده  ــته ش ــی نوش ــاره زیبای ــه درب ــاله هایی ک ــد رس بای
ــاله ســمپوزیوم افاطــون.  ــد، مخصوصــا رس را بخوانی
ــم.  ــاد داری ــم زی ــام ه ــم اس ــاله ها در عال ــن رس از ای
غربی هــا زیــاد می خواننــد. هــم رســاله های مــا را 
می خواننــد، هــم رســاله های چیــن و هنــد و خودشــان 
ــت  ــی ماس ــرمایه های فرهنگ ــن س ــا بزرگ تری را. اینه
ولــی متأســفانه نــه چــاپ شــده و نــه در مــورد اینهــا 
تحقیــق شــده. نســل جــوان بایــد اینهــا را احیــا کنــد. 
اینهــا مــال ماســت. نگذاریــد دیگــران ســبقت بگیرنــد.
ــه نظــر او هنــر هــم  ــود. ب ایــن یــک تمثیــل خــوب ب
ــه،  ــک جامع ــد. در ی ــی نمی کن ــت. فرق ــت اس حکم
می گویــد  باشــد.  بایــد حکیــم  هــم  سیاســتمدار 
ــم  ــه حکی ــر اینک ــد مگ ــعادت نمی رس ــه س ــه ب جامع
اخــاق  همین طــور.  هــم  اخــاق  شــود.  حاکــم 
شــده.  بافتــه  ایده هــا  ایــن  از  انســان  چیســت؟ 
ــال  ــه کم ــا را ب ــن ایده ه ــه ای ــت ک ــن اس ــاق ای اخ
برســاند. تعریــف فلســفه و حکمــت در نــزد افاطــون 
ــد.  ــه خداون ــو اســت؛ یعنــی تشــبه ب هومویوســیس تِئ
ــد. تِئوســیس  ــن را می گوی تفســیر ماصــدرا هــم همی
ــه یعنــی چــه؟ یعنــی  ــه اســت. تأل هــم بــه معنــای تأل
ــی  ــد. حکمــت هــم یعن ــات خــودش را الهــی کن صف
همیــن؛ یعنــی از طریــق ایــن ســیر و ســلوک، وجودش 
ــکوالر و  ــان س ــم اخاقم ــا نمی توانی ــود. م ــی ش اله
غیرالهــی باشــد امــا حکومــت غیــر از آن باشــد. یعنــی 
ــن را طــی  ــد همی ــر هــم بای اگــر حکمــت اســت، هن
ــن اســت،  ــتِتیک نیســت. اســتتیک پایی ــر، اِس ــد. هن کن
ــر  ــت باالت ــن اس ــا ممک ــد. ی ــود نمی کن ــاال صع ــه ب ب
بیایــد امــا بــه حــق نرســد. بنابرایــن اخــاق هــم بایــد 
متألــه باشــد و تشــبه بــه خــدا داشــته باشــد تــا انســان 
ــر  ــت. پیامب ــن اس ــم همی ــان ه ــود. ایم ــه ش خداگون
ــی چــه؟ مگــر خــدا  فرمــود تخلقــوا باخــاق الل. یعن
ــدا  ــاالت خ ــماء الل و کم ــه اس ــی ب اخــاق دارد؟ یعن
ــتید.  ــی هس ــماء اله ــر اس ــما مظه ــوید. ش ــته ش آراس
ــته  ــاق آراس ــه اخ ــد و ب ــل کنی ــود را تکمی ــس خ نف
شــوید. بنابرایــن اخــاق هــم تشــبه اســت. هنــر هــم 
همین طــور اســت. نقــد افاطــون ایــن اســت کــه بــه 

ــد. ــه ندارن ــر توج ــی در هن ــادی اله مب
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ــده و  ــل آم ــن تمثی ــال ای ــه دنب ــری ب ــل دیگ ــا تمثی ام
ــری  ــورت دیگ ــه ص ــت را ب ــود و معرف ــات وج درج
بیــان کــرده. ایــن تمثیــل کــه در کتــاب ششــم 
جمهــوری بیــان شــده، بــرای شــناخت افاطــون 
بســیار مهــم اســت. ایــن تمثیــل، تمثیــل غــار اســت. 
ایــن غــار، تمثیــل عالــم حــس اســت. یونانی هــا 
می گفتنــد ســوما ســه مــا؛ یعنــی بــدن، زنــدان اســت. 
ــی در  ــدان، ول ــم زن ــا نمی گویی ــه م ــت ک ــت اس درس
ــا  ــه ب ــده ای ک ــل پرن ــت. مث ــدان اس ــی زن ــع نوع واق
ــه  ــه؛ ب ــس گرفت ــت، ان ــی اس ــه در آن زندان ــی ک قفس
ــت.  ــه هس ــه چ ــرده ک ــوش ک ــر فرام ــه دیگ طوری ک
غــاری را در نظــر بگیریــد. عــده ای در ایــن غــار 
ایــن غــار متولــد  از کودکــی در  نشســته اند کــه 
ــدان  ــوار زن ــرف دی ــه ط ــراد ب ــن اف ــده اند. روی ای ش
ــا  ــد. اینج ــد برگردن ــان نمی توانن ــن زندانی ــت. ای اس
ــه  ــد ک ــرض کنی ــا شــعله ای هســت.  ف ــک چــراغ ی ی
ــوار  ــن دی ــت ای ــت. پش ــوار اس ــک دی ــار ی ــت غ پش
کســانی هســتند کــه می تواننــد حرکــت کننــد و 
ــدگان و  ــل پرن ــز –مث ــای همــه چی ــا آیکون پیکره هــا ی
ــایه  ــه س ــه طــوری ک ــد ب ــوران- را نشــان می دهن جان
آنهــا روی دیــوار منعکــس می شــود، امــا خودشــان 
ــن  ــان، ای ــی زندانی ــوند. یعن ــده نمی ش دی
ــایه ها  ــط س ــد، فق ــراد را نمی بینن اف
ــک ســینما  ــل ی ــد. مث ــی بینن را م
کــه بــرای کســانی کــه در یــک 
زیــر زمیــن گرفتــار شــده 
باشــند و بیــرون را ندیده انــد، 
آنهــا  شــود.  داده  نشــان 
نمی بیننــد کــه دســتگاه آن 
ــه  ــر آنچ ــت؛ ه ــینما چیس س
می بیننــد  پــرده  روی  کــه 
اســت.  واقعــی  آنهــا  بــرای 
ــرون  ــم بی ــم عال ــار ه ــرون غ بی
ــرون را  ــم بی ــا عال ــی اینه ــت، ول اس
ندیده انــد. زندانیــان، ســایه هایی را کــه 
ــت  ــه پش ــرادی ک ــد. اف ــی می پندارن ــد، حقیق می بینن
دیــوار هســتند و همــه چیــز را نشــان می دهنــد گاهــی 
ــل  ــه داخ ــرادی ک ــد. اف ــم می گوین ــا را ه ــم چیزه اس
ــال  ــا م ــن صداه ــه ای ــد ک ــال می کنن ــتند خی ــار هس غ
ــوط  ــن مرب ــد. ای ــراد را ندیده ان سایه هاســت؛ چــون اف

ــت.  ــی دنیاس ــراد معمول ــه اف ب
ــه  حــاال فلســفه از کجــا آغــاز مــی شــود؟ مادامــی ک
ــی  ــوار هســتیم فلســفه نیســت. فلســفه وقت ــه دی رو ب

آغــاز می شــود کــه بــه توفیــق و فضــل الهــی، یکــی از 
ایــن زندانیــان زنجیــر خــود را بــاز کنــد و بــا زحمــت 
ــا  ــش ی ــن چرخ ــد. ای ــود را برگردان ــر خ ــراوان س ف
ــم اســت. فلســفه از اپیســتروفه  ــی مه اپیســتروفه خیل
آغــاز می شــود؛ یعنــی رجعــت بــه حــق. ایــن فــردی 
ــراغ را  ــوار و چ ــد دی ــود را برمی گردان ــر خ ــه س ک
می بینــد و متعجــب می شــود کــه همــه چیزهایــی کــه 
ــان هایی  ــراغ و انس ــعله چ ــن ش ــد از ای ــا االن می دی ت
ــا  ــرد ب ــن ف ــرده ایســتادند. حــاال ای ــه پشــت پ ــود ک ب
ــاب  ــی ت ــد ول ــرون می آی ــار بی ــراوان از غ ــت ف زحم
دیــدن خورشــید را نــدارد، بایــد تــا شــب صبــر کنــد. 
ــرون  ــب ها بی ــد ش ــت. بای ــود اس ــب وج ــا مرات اینه
بیایــد، ســتارگان و مــاه را ببینــد. هنــوز قــدرت دیــدن 
ــد.  ــرون می آی ــا بی ــم روزه ــم ک ــدارد. ک ــیاء را ن اش
ــایه  ــد س ــد و بای ــید را ببین ــد خورش ــوز نمی توان هن
ــور  ــه ن ــم او ب ــره چش ــد. باالخ ــیاء را در آب ببین اش
عــادت می کنــد و خورشــید حقیقــت را می بینــد. 
ــور، خورشــید اســت کــه علــت  ــد کــه اصــل ن می بین
تمــام نــور و علــت وجــود اشــیاء در خــارج و علــت 
دیــدن چشــم اســت. ایــن خورشــید، تمثیــل خداونــد 
ــم حــس.  ــه عال ــل، ن ــم عق ــیِد عال ــا خورش اســت؛ ام
ــام  ــه تم ــت و ب ــود اس ــم وج ــیِد عال ــد خورش خداون
ــراقی  ــل کا اش ــک تمثی ــن ی ــد. ای ــور می ده ــم ن عال
اســت. وصفــی کــه او از نــور دارد و اینکــه همــه چیــز 
ــز و  ــی، رم ــور فیزیک ــه ن ــده و اینک ــد آم ــور پدی از ن
ــت  ــی حکم ــع نوع ــت، در واق ــی اس ــور اله ــل ن تمثی
ــی  ــیار زیبای ــان بس ــل بی ــن تمثی ــت. در ای ــراق اس اش

ــور دارد. ــاره ن درب
اشــیاء در ایــن عالــم مثــل ســایه ها هســتند. شــما اصــل 
ــودار  ــعله، نم ــن ش ــد. ای ــایه می بینی ــد، س را نمی بینی
ــل  ــن تمثی ــود را در ای ــب وج ــت. مرات ــید اس خورش
ــم در  ــدن اشــیاء عال ــز دی ــا شــب، رم نشــان داده؛ مث
ــه  ــد ب ــتدالل می کنی ــما اس ــی ش ــت. وقت ــی اس تاریک
حقیقــت نمی رســید، ولــی بــه یــک جایــی می رســید؛ 
مثــل دیــدن اشــیاء در تاریکــی و نــور ســتارگان. 
ــه  ــن ک ــت و ای ــید اس ــود خورش ــدن خ ــس، دی نوئزی
ــه،  ــن مرتب ــده. ای ــد آم ــید پدی ــز از خورش ــه چی هم
ــی  ــا اصــل حقیقــت یعن شــهود حقیقــت اســت کــه ب
خــود خورشــید، کــه رمــز احــد اســت، ارتبــاط دارد. 
ــیاء در تاریکــی اســت.  ــدن اش ــل دی ــتدالل مث ــا اس ام
ــا در  ــار( هســت، ام ــرون )از غ ــه بی درســت اســت ک
ــه هــر جهــت در  ــور ســتارگان اســت. ب ــا ن شــب و ب

ــق وجــود دارد. ــز بســیار دقی ــک رم اینجــا ی
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ــه  ــه مرتب ــت ب ــه معرف ــک مرتب ــیدن از ی ــا راه رس ام
ــر  ــی غی ــک افاطون ــک اســت. دیالکتی دیگــر، دیالکتی
از دیالکتیــک هگلــی اســت. ارســطو اصــا طبقــه بــاال 
ــن  ــرای ارســطو باالتری ــدارد. ب ــول ن ــس را قب و نوئزی
درجــه معرفــت همــان اســتدالل اســت. بــه تعبیــری که 
ــه؛  ــادان قری ــس وراء عبّ ــد لی ــد می گوین ــا دارن عرب ه
یعنــی آن طــرِف عبـّـادان دیگــر جایــی نیســت. باالتــر از 
اســتدالل بــرای ارســطو هیــچ چیــزی نیســت. او مرتبــه 
شــهود را قبــول نــدارد. ارســطو نوئزیــِس افاطــون را 
بــه حــدس تعبیــر می کنــد. حــدس هــم یــک معنایــی 
ــس  ــیر نف ــن و س ــی رفت ــس افاطون ــا نوئزی دارد ام
ــی راه  ــترک اند ول ــا مش ــوم در دیانوی ــه عل ــت. هم اس
فلســفه راه دیگــری اســت. ایــن راه، راه عشــق اســت. 
اگــر بخواهیــد دربــاره عشــق و ارتبــاط آن بــا زیبایــی 
ــه  ــاله هایی ک ــن رس ــی از بهتری ــد، یک ــی بخوانی مطالب
نوشــته شــده رســاله ســمپوزیوم اســت. رفتــن از علــم 
ــه حکمــت  ــی ب ــی از حکمــت بحث ــه حکمــت، یعن ب
ذوقــی، از راه اِروس یعنــی عشــق اســت. اصــا 
ــد. در  ــدا کنی ــق ج ــر را از عش ــد هن ــما نمی توانی ش
افاطــون، در عرفــان و در حکمــت الهــی، راه رفتــن از 
اســتدالل همــان راه عشــق )اِروس( اســت. آنجــا یــک 
ــاط آن  ــت عشــق و ارتب ــاره حقیق ــبعی درب فصــل مش
ــان رســاله های  ــات خودم ــا در ادبی ــی دارد. م ــا زیبای ب
ــم کــه مــن بعــدا اینهــا را  ــاره عشــق داری ــادی درب زی
ــق  ــنتی عاش ــد س ــک هنرمن ــا ی ــت. اص ــم گف خواه
اســت؛ نــه تنهــا عشــق الهــی، بلکــه عاشــق خــودِ هنــر 
ــت،  ــی نیس ــم مفهوم ــک عل ــط ی ــم او فق ــت. عل اس
ــم  ــتداللی ه ــه اس ــت. البت ــی اس ــوری و تصدیق تص
ــت.  ــراه اس ــلوک هم ــوع س ــک ن ــا ی ــی ب ــت، ول هس
ایمــان هــم همیــن طــور اســت. ایمــان هــم بــا عشــق 
ارتبــاط دارد. ایــن خــودش یــک مســئله بســیار مهــم 
ــن اال  ــل الدی ــود: ه ــادق فرم ــر ص ــام جعف ــت. ام اس
الحــب؟ یعنــی آیــا دیــن غیــر از حــب و عشــق، چیــز 
ــی  ــا جهان بین ــر م ــد؟ اگ ــد باش ــم می توان ــری ه دیگ
ــم،  ــه کنی ــی مقایس ــی قرآن ــا جهان بین ــی را ب افاطون
ــن  ــن، عی ــد: علم الیقی ــن داری ــه یقی ــرآن ســه مرتب در ق
ــد »  ــر می خوانی ــوره تکاث ــن. در س ــن و حق الیقی الیقی
ــرت  ــی کث ِــَر« یعن ــُم الَْمَقاب ــی ُزْرتُ ــُر. َحتَّ ــُم التََّکاثُ أَلَْهاُک
ــه  ــت انداخت ــه غفل ــما را ب ــرگ ش ــع م ــا موق ــا ت دنی

و دچــار فراموشــی و نســیان کــرده. »َکا َســْوَف 
تَْعَلُمــوَن«؛ بــه زودی خواهیــد دانســت. »ثـُـمَّ َکا َســْوَف 
تَْعَلُمــوَن.َکا لـَـْو تَْعَلُمــوَن ِعْلــَم الْیَقِیــِن«؛ اگــر شــما بــه 
علم الیقیــن رســیده باشــید. » لَتـَـَرُونَّ الَْجِحیــَم«؛ بهشــت 

ــِن«؛  ــَن الْیَقِی ــا َعیْ ــمَّ لَتََرُونََّه ــد. » ثُ و دوزخ را می بینی
ــن.  ــه عین الیقی ــید ب ــن می رس از علم الیقی

لَتُْســَألُنَّ  »ثُــمَّ  می بینیــد.  را  اینهــا 
ــا  ــس اینه ــِم«. پ ــِن النَّعِی ــٍذ َع ِ یَْوَمئ

ــا در  ــت. ی ــی اس ــاح قرآن اصط
یــک آیــه دیگــری خداونــد 
قســم می خــورد کــه قــرآن 
حــق الیقیــن اســت؛ »أنّهــا 
یعنــی  الیَقیــن«.  َحــُق  ُهــَو 
ــن و  ــم الیقی ــئله عل ــه؟ مس چ

ــن  ــن الیقی ــن و عی ــق الیقی ح
ــط  ــنتی فق ــر س ــه؟ هن ــی چ یعن

ــد  ــد بای ــت. هنرمن ــن نیس علم الیقی
ــن برســد. اگــر  ــن الیقی ــه درجــه عی ب

ــگاه  ــم ن ــا هنرهــای قدی ــا ی ــه مســاجد م ب
ــه آن  ــا ب ــا واقع ــدان م ــه هنرمن ــد ک ــد می بینی کنی

درجــه رســیده اند. یــک ضرب المثــل هــم داریــم 
کــه خیلــی متافیزیکــی اســت: شــنیدن کــی بــود ماننــد 
دیــدن؟ علــم الیقیــن مثــل شــنیدن اســت و عیــن الیقین 
ــن و  ــق الیقی ــب، ح ــن مرات ــر از ای ــدن. باالت ــل دی مث
ــی  ــز تحقق ــک چی ــر ی ــت. هن ــن اس ــه یقی ــق ب تحق
اســت؛ تصــوری نیســت. هنــر در ذات هنرمنــد تحقــق 
ــا  ــدان م ــرده باشــید هنرمن ــر توجــه ک ــرده. اگ ــدا ک پی
ــا  ــوند. اص ــد ش ــاب هنرمن ــا کت ــه ب ــود ک ــوری نب ط
یــک کتــاب دربــاره معمــاری قدیــم داریــم کــه اینهــا 
ــا  ــم. ام ــر، نداری ــند؟ خی ــده باش ــاب خوان از روی کت
ــد.  ــه عیــن الیقیــن و حــق الیقیــن رســیده بودن آنهــا ب
ــودِ  ــان وج ــی در انس ــه؟ یعن ــی چ ــن یعن ــق الیقی ح
تحققــی پیــدا کنــد و متحقــق شــود. ایــن مثــل عرفــان 
اســت. عرفــان هــم علــِم تصــوری و تصدیقــی نیســت، 
علمــی  اســت کــه انســان بــه حقیقــت اشــیاء می رســد 
ــه  ــبه ب ــود. تش ــق می ش ــات متحق ــماء و صف ــه اس و ب
خــدا یعنــی همیــن. هومویوســیس یعنــی تحقــق. علــم 
تصــوری و علــم تحققــی6 بــا هــم خیلــی فــرق دارنــد. 
ــا  ــتند. مث ــرق می گذاش ــی ف ــن دو خیل ــن ای ــا بی قدم
افاطــون در بحــث اخــاق معتقــد اســت کســی کــه 
دارای علــم و معرفــت حقیقــی باشــد خطــا نمی کنــد. 
همــه مورخــان فلســفه جدیــد بــه او اشــکال گرفتنــد و 
گفتنــد مثــا مــا می دانیــم دروغ بــد اســت ولــی دروغ 
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می گوییــم. از نظــر افاطــون، ایــن علمــی کــه داریــد 
ــد،  ــی دروغ می گویی ــت ول ــد اس ــه دروغ ب ــه این ک ب
علــم نبــوده؛ علــم تصــوری بــوده. اگــر صــدق در شــما 
ــما  ــود ش ــی از وج ــد و جزی ــرده باش ــدا ک ــق پی تحق
شــده باشــد و صدیــق شــده باشــید، ایــن علــِم تحققــی 
ــود.  ــوری نب ــود؛ تص ــور ب ــم این ط ــر قدی ــت. هن اس

در دفعــات بعــد، چنــد تــا از ایــن رســاله ها، از 
ــی  ــاره زیبای ــه درب ــون ک ــاله افاط ــن رس ــه همی جمل
ــه  ــق ب ــود از راه عش ــور می ش ــه چط ــت و این ک اس
زیبایــی رســید، را بررســی خواهیــم کــرد و ایــن 
ــیخ  ــم. ش ــق می کنی ــراق تطبی ــد اش ــا دی ــوع را ب موض
ــی و حکمــت  ــن حکمــت ذوق ــا بی ــم دقیق ــراق ه اش
بحثــی فــرق گذاشــته. حکمــت بحثــی او کــدام درجــه 
ــی  ــت بحث ــر او حکم ــا از نظ ــت. ام ــت؟ دیانویاس اس
ــر  پایین تریــن درجــه حکمــت اســت. حکمــت عالی ت
حکمــت ذوقــی اســت کــه آن را علــم ذوقــی یــا علــم 
ــی  ــم ذوق ــا عل ــی او را ب ــم ذوق ــد. عل االذواق می گفتن
ــد، اینهــا یکــی نیســتند. ایــن ذوق  کانــت اشــتباه نکنی
ــع  ــد و در واق ــت می آی ــه دس ــی الل ب ــلوک ال ــا س ب
ــن راه  ــالل اســت. ایمــان ای ــی الل و ب نوعــی شــهود ف
بــاز می کنــد. راه ایمــان راه بســته ای نیســت. درجــات 
ــاز می شــود.  ــه درجــات شــهود ب ــی ب ــه نوع ــان ب ایم
ــت  ــبت حکم ــن نس ــان و همچنی ــبت ایم ــاره نس در ب
اشــراقی بــا ایــن دیــد بحــث خواهیــم کــرد. همچنیــن 
ــال و  ــاره جم ــا درب ــک از اینه ــر ی ــه ه ــی ک بحث های

ــم. ــث می کنی ــتند را بح ــی داش زیبای
ــم  ــان عال ــر هم ــطو جوه ــر ارس ــا از نظ ــوال:آی س

ریاضیــات اســت؟
ــرق دارد.  ــطو ف ــی ارس ــه. جهان بین ــتاد: بل ــخاس پاس
نظــر او دربــاره عالــم متفــاوت اســت. از نظــر ارســطو  
باالتریــن درجــه معرفــت، دیانویــا یــا اســتدالل اســت. 
ــی  ــد گاه ــد و می گوی ــدس می نام ــس را ح او نوئزی
ــد و از  ــاز نداری ــه حــد وســط نی در اســتدالل شــما ب
صغــری و کبــری بــه نتیجــه می رســید. خیلی هــا 
هســتند وقتــی یــک اســتدالل را مــی خواننــد زود بــه 
نتیجــه می رســند. ارســطو ایــن را نوئزیــس می گویــد. 
ــر از  ــن غی ــا ای ــد. ام ــدس می گوی ــه آن ح ــینا ب ابن س
ــینا در  ــد ابن س ــک عشــقی اســت. دی ــیر دیالکتی آن س
ــده.  ــک ش ــرقیه نزدی ــت مش ــه حکم ــرش ب ــر عم آخ

ــه داد.  ــن راه را ســهروردی ادام ای
ــم از  ــور نیســت. عال ــم این ط ــطویی عال ــام ارس در نظ
ــر  ــی دارد؟ اگ ــه فرق ــطو چ ــون و ارس ــدگاه افاط دی
عالــم را بــه عنــوان یــک انســان تصــور کنیــد، ارســطو 

ــم حــس از  ــم را زده اســت. عال ــه عال ــگار ســر و ت ان
ــطو  ــا در ارس ــت. آی ــم اس ــم عال ــن عال ــر او همی نظ
ــوس  ــا کوزم ــوس ی ــوس نوئِتیک ــل )کوزم ــم عق عال
ــه  ــم را ب اَهوراتــوس( داریــم؟ قــرآن هــم عبــارت عال
ــوَن  کار می بــرد. اصــا در اول کتــاب می گویــد » یُؤمِن
بِالَغیــِب«؛ یعنــی بــه عالــم غیــب ایمــان دارنــد. عالــم 
ــم  ــطو عال ــا در ارس ــت، ام ــون هس ــب در افاط غی
ــل  ــا ده عق ــت! م ــل نیس ــِم عق ــت؟ عال ــب چیس غی
داریــم: عقــل اول، دوم، ســوم، چهــارم، پنجــم، ششــم، 
ــد.  ــراد عقل ان ــا اف ــم. اینه ــم و ده ــتم، نه ــم، هش هفت
ــدا  ــم و خ ــن عال ــن ای ــاط بی ــه ارتب ــن  ک ــرای ای او ب
ــه از  ــد. البت ــتفاده می کن ــول اس ــد از عق ــظ کن را حف
طریــق عقــول ایــن ارتبــاط برقــرار هســت، امــا عقــول 
ــل  ــا عق ــتند. اینه ــم نیس ــول، عال ــد. عق ــال افاک ان م
ــر  ــه ه ــم ک ــیاره7 داری ــت س ــتند. هف ــیاره ها هس س
ــا  ــا هســتند ب ــط م ــد. اینهــا راب کــدام یــک عقــل دارن
خــدا. می گویــد اینهــا نــوع منحصــر بــه فردنــد، فــرد 
ــه  ــی ک ــکال افاطون ــتند. اش ــم نیس ــا عال ــتند، ام هس
ــور ده  ــه چط ــت ک ــن اس ــت ای ــه او گرف ــود ب می ش
ــم را  ــا عال ــد؟ اینه ــم نباش ــا عال ــد ام ــی باش ــرد عقل ف
ــرد دارد. نمی شــود  ــم هــزاران ف ــن عال نمی ســازند!  ای
بگوییــم مــا یــک عالمــی داریــم بــه نــام حــس کــه ده 

ــرد دارد! ف

ــان مــا- هــر چیــزی  ــد عرف ــی –مانن در نظــام افاطون
کــه بــه طــرف مــا نــازل می شــود از ایــن عوالــم عبــور 
می کنــد. نظریــه تجلــی8 نوافاطونیــان ایــن اســت کــه 
هــر چــه از طــرف حــق می آیــد از تمــام ایــن عوالــم 
ــی  ــه َفترت ــدون این ک ــد ب ــا می رس ــه م ــذرد و ب می گ
باشــد؛ یعنــی تمــام ایــن مراتــب محفوظ انــد. بنابرایــن 
بــه نظــر افاطــون درســت اســت کــه چشــم مــا چیزها 
ــاال  ــب ب ــه مرات ــم هم ــن عال ــا ای ــد ام ــد می بین را جام
ــه  ــن ک ــرای ای ــد، ب ــه ذرات وجــود حی ان را دارد. هم
ــی  ــزی در اینجــا ملکوت ــر چی ــد. ه ــم آمده ان از آن عال
دارد در آن عالــم. حــاال شــما بــا چشــم تان جنبــه 
ــد  ــم دیگــر بروی ــه عال ــا اگــر ب ــد، ام ُملکــی را می بینی
ــه  ــد( جنب ــروع کنی ــم ش ــم ه ــن عال ــر در همی ــا اگ )ی
ــه  ــد. هم ــم می بینی ــدا را ه ــی  و خ ــی و الهوت ملکوت
ــم در  ــم و ه ــم در عال ــده؛ ه ــازل ش ــا ن ــز از آنج چی
نظــام وجــود و علــم شــما. مثــا فــرض بفرماییــد شــما 
می خواهیــد یــک نقشــه معمــاری بکشــید. ابتــدا علــم، 
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ــازل از حــق اســت امــا تنــزل پیــدا می کنــد و ابعــاد  ن
ــی  ــم ریاض ــط، عال ــم وس ــد. عال ــدا می کن ــی پی ریاض
ــا و  ــم ایده ه ــم قضــا، عال ــرای افاطــون، عال اســت. ب
علــم الهــی  اســت و عالــم قــدر، عالــم ریاضــی اســت. 
ــدازه.  ــه ان ــی ب ــَدرٍ«؛ یعن ــاُه بَِق ــيْ ءٍ َخَلْقن ــا ُکَلّ َش َّ » إِن
ــم؟ هــر  ــر از ریاضــِی الهــی داری ــدازه ای دقیق ت ــا ان آی
ــن  ــت. ای ــدازه اس ــه ان ــود ب ــازل می ش ــه ن ــزی ک چی
ــاد  ــود، ابع ــّدر می ش ــت، مق ــی اس ــَدر ریاض ــَدر، َق َق
ــم  ــال ه ــم خی ــد. عال ــه اینجــا می آی ــد و ب ــدا می کن پی
همین طــور اســت. عالــم خیــال را مــا چطــور تعریــف 
می کنیــم؟ می گوییــم دارای کّمیــت اســت. زمــان 
نــدارد امــا کّمیــت دارد؛ مثــل ریاضــی. تعریفــی کــه از 
عالــم خیــال در ماصــدرا هســت هــم بــا ایــن تعریــف 
تناقــض نــدارد. مــاده کثیفــی اســت کــه خیلــی لطیــف 
اســت ولــی کّمیــت دارد، یعنــی ریاضــی اســت. عالــم 
قضــا کّمیــت نــدارد، عالــم معناســت، علــم حــق اســت. 
حــاال اگــر بــه ســؤال شــما برگردیــم، پاســخ شــما بــه 
ــن  ــا بی ــطو م ــه در ارس ــت ک ــن اس ــه ای ــور خاص ط
ــه  ــا ب ــه اینه ــم ک ــل داری ــدا، ده عق ــم و خ ــن عال ای
ــوان را  ــات و حی ــم نیســت. او جمــاد و نب ــای عال معن
ــه، امــا در نظــام افاطــون هیــچ چیــزی  در نظــر گرفت
ــل را انــکار کــرده بــه ایــن  جامــد نیســت. ارســطو ُمثُ
ــم،  ــرده اســت. عال ــکار ک ــل را ان ــم عق ــه عال ــل ک دلی
ــل را  ــم نیســت ُمثُ ــه عال ــل ب ــی قائ موجــود دارد. وقت

ــکار کــرده اســت.  هــم ان
ــه  ــل ب ــراق، قائ ــیخ اش ــن ســهروردی، ش ــهاب الدی ش
ــت. او  ــم اس ــه عوال ــل ب ــاد قائ ــت. میردام ــم اس عوال
ــد  ــر اســت و می گوی ــرمد و ده ــان و س ــه زم ــل ب قائ
هــر مرتبــه از وجــود، ِوعــاء و ظرفــی دارد. وعــاء ایــن 
ــت و  ــر اس ــم، ده ــاء آن عال ــت، وع ــان اس ــم زم عال
وعــاء عالــم دیگــر، ســرمد اســت. آنجــا دیگــر زمــان 
ــه  ــات -ک ــت. در  ریاضی ــال اینجاس ــان م ــت. زم نیس
بــه نظــر افاطــون عالــم میانــه اســت- زمــان نیســت. 
بــه زبــان دیگــر، عنصــر t در ریاضیــات نیســت. ولــی 
ــردی  ــم می شــود و کارب ــن عال ــی ریاضــی وارد ای وقت
می شــود، t را قبــول می کنــد. یعنــی زمــان در او 
تاثیــر دارد. پــس بــه ایــن دقــت کنیــد کــه ریاضیــات، 
فــوق زمــان اســت، امــا اگــر ریاضــی را در ایــن عالــم 
 t ــر ــول عنص ــان فرم ــه هم ــد ب ــد بای ــردی کنی کارب
بدهیــد. ایــن نشــان می دهــد کــه وعــاء ریاضــی یــک 

ــان نیســت.  ــاء دیگــر اســت، زم وع
ســؤال:یعنــی جوهــر در ارســطو همــان عالــم ریاضــی 

؟ ست ا

پاســخاســتاد:در افاطــون ایده هــا جوهرنــد. ارســطو 
ــن  ــل نیســت، ریاضــی را از ای ــم قائ ــه آن عال چــون ب
ــد و  ــا کمّ ان ــد اینه ــد. او می گوی ــزاع می کن ــم انت عال
کــّم هــم عــرض اســت، جوهــر نیســت. امــا در نظــر 
افاطــون جوهرنــد، تقــدم دارنــد، ایــده هســتند. 
ــت.  ــم اس ــی مه ــا خیل ــراقی اینه ــد اش ــا در دی اتفاق
ــم.  ــق می دهی ــراق تطبی ــت اش ــا حکم ــدا ب ــن را بع ای
ــل ریاضــی  ــاره ُمثُ ــب اشــراق رســاله هایی درب در مکت
نوشــته شــده. آقــای بــدوی بــه تصــادف یکــی از اینهــا 
ــة«  ــة االفاطونی ــل العقلی ــرد: »ُمثُ را کشــف و چــاپ ک
ــده ای  ــی پیچی ــاله خیل ــت. رس ــی اس ــل ریاض ــه ُمثُ ک
اســت. در حکمــت اشــراق، مثــل افاطــون، قائــل بــه 
صــورت و مــاده نیســت، قائــل بــه امتــداد اســت و این 
ــور  ــه ط ــاند. ب ــل می رس ــه ُمثُ ــوی ب ــه نح ــداد را ب امت
خاصــه بگویــم، علــت ایــن کــه چــرا هــر جوهــری 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــودش نیس ــدادی دارد، خ ــک امت ی
ــد در  ــد بروی ــیرش را بای ــاند. تفس ــل می رس ــه ُمثُ را ب

ــد. ــه دقــت بخوانی حکمــت اشــراق ب
ــل  ــم ُمثُ ــه عال ــد ک ــی می گوی ــون وقت ــؤال: افاط س
اصــل هســت و محسوســات ســایه ای از آن عالــم ُمثـُـل 
ــد؟  ــی می کن ــتدالل عقل ــور اس ــن را چط ــتند، ای هس
ــی آورد؟ ــی م ــل چــه اســتدالالت عقل ــم ُمثُ ــرای عال ب

ــت.  ــات اس ــم جزئی ــم، عال ــن عال ــتاد:ای ــخاس پاس
ــا  ــاید بعضی ه ــتید؟ ش ــق هس ــم. مواف ــی داری ــا کل م
ــیم،  ــته باش ــی نداش ــر کل ــم. اگ ــی نداری ــد کل بگوین
جزئــی هــم نداریــم. امــا کلــی دو نــوع اســت: کلــی به 
تعبیــر ارســطو انتزاعــی اســت، امــا افاطــون می گویــد 
کلــِی ســریانی اســت. کلــِی ســریانی یعنــی چــه؟ یعنــی 
دلیــل اینکــه کلــِی ذهنــی شــما کــه بــه علــت تجــرد، 
ــر کثیریــن اســت، ایــن  ــل حمــل ب در ذهــن شــما قاب
ــت  ــه قابلی ــم ک ــودی داری ــی وج ــک کل ــه ی ــت ک اس
حمــل ســریانی دارد؛ یعنــی در همــه افــراد هســت. در 
ارســطو کلــی انتزاعــی دارد. می گویــد شــما )کلــی را( 
ــردی  ــد تج ــون می گوی ــد. افاط ــات گرفته ای از جزیی
کــه ذاتــا موجــودات دارنــد در افــراد ســریان دارد. مثل 
ــت.  ــراد هس ــه اف ــد، در هم ــه می خوانی ــی ک فرمول های
بــه  الهــی  از قضــای  این کــه می گوینــد  ســؤال:

َقــَدرش پنــاه می بــرم یعنــی چــه؟
پاســخاســتاد: یــک نفــر آمــد نــزد حضــرت علی و 
ــوار می ریــزد بایســت و تــوکل  گفــت حــاال کــه دی
کــن. حضــرت علــی گفــت مــن از قضــای الهــی بــه 
قــدرش پنــاه می بــرم؛ یعنــی بــا یــک سفســطه بــه او 
جــواب داد. قضــا یعنــی علــم الهــی کــه در عرفــان 
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مــا بــه مشــیّت تعبیــر می شــود. مشــیّت غیــر از اراده 
ــای  ــی و قض ــم اله ــع عل ــی تاب ــیّت اله ــت. مش اس
الهــی اســت. ایده هــا هــم بــه نحــوی بــا علــم الهــی 
ــع  ــی تاب ــم اله ــد عل ــون می گوی ــاط دارد. افاط ارتب
ــه  ــات اســت. البت ــوم معلوم ــی معل ایده هاســت؛ یعن

اینهــا مســائل اپیســتمولوژیک دقیقــی دارد. 
ســؤال:لفــظ تئوســیس کــه فرمودیــد همــان تئــوری 

؟ ست ا
ــر و  ــای منظ ــه معن ــا ب ــر. تئوری ــتاد:خی ــخاس پاس
ــا  ــود را تماش ــم، وج ــی حکی ــت. یعن ــاگه اس تماش
کــه  کســانی  می گفــت  فیثاغــورس  می کنــد. 
المپیــک می آینــد ســه نوع انــد:  بــه بازی هــای 
بعضی هــا بــرای خریــد و فــروش و داد و ســتد 
می آینــد. یــک عــده بــرای کســب افتخــار بــه 
ــه  ــده کمــی هســتند ک ــا ع ــد. ام ــک می آین المپی
بــرای تماشــا می آینــد. در وجــود هــم همیــن طــور 
اســت. اکثــر مــردم دنیــا بــرای داد و ســتد آمده انــد، 
ــرای  ــوف ب ــا فیلس ــار. ام ــب افتخ ــرای کس ــا ب و ی
ــن تماشــا کــردن،  ــده اســت. ای تماشــای وجــود آم

ــت. ــل و دل اس ــر عق ــت، نظ تئوریاس
امــا در زبــان یونانــی، تئــا )بــا یــک حــرف تعریــف 
ــه  ــم ب ــت و ه ــای خداس ــه معن ــم ب ــدا( ه در ابت
معنــای تماشــاگه. تئاتــر یعنــی محــل تماشــا. امــا از 

ــای الهــه اســت.  ــه معن ــا ب ــی تئ طرف
ــن  ــد ســایه پایین تری ــل اول فرمودی ــؤال: در تمثی س

درجــه اســت.
پاســخاســتاد:ســایه یــک چیــز، یــک شــبهی از آن 
ــا اصطــاح وجــود  در خــارج اســت. در فلســفه، م
ــن،  ــه پایی ــر مرتب ــم. ه ــی داری ــبهی و وجــود ظل ش
ــا  ــه ام ــن را نگفت ــه باالســت. افاطــون ای ظــل مرتب
)بــه معنــای مجــازی( تمــام عالــم ظــل حــق اســت. 
بعضــی از عرفــای مــا در آیــه » أَلـَـْم تَــَر إِلـَـی َربـِّـَک 
ــَمّ  ــاکِنًا ثُ ــُه َس ــاء لََجَعَل ــْو َش َ ــَلّ َول ــَدّ الِظّ ــَف َم َکیْ
ــن ســایه  ــًا«، ســایه را ای ــِه َدلِی ــْمَس َعَلیْ ــا الَشّ َجَعْلنَ
در نظــر نمی گیرنــد؛ کل وجــود را ســایه حــق 
می گوینــد و قائــل بــه وجــود ظلــی انــد. بعضــی از 
ــد. خیلــی  ــم را وجــود ظــل می دانن ــا تمــام عال عرف
عجیــب اســت کــه مــا معمــوال ســایه را دلیــل خــدا 
ــایه  ــل س ــدا دلی ــد خ ــا می گوی ــی اینج ــم ول می دانی
اســت. خورشــید دلیــل ســایه اســت، نــه ســایه دلیــل 
ــه  ــد ب ــد شــما بای ــم می گوی ــید! افاطــون ه خورش
ــد  ــد، بع ــت را ببینی ــید حقیق ــید و خورش احــد برس
ببینیــد کــه عالــم ســایه اوســت. چــون هنــوز از غــار 

ــد. از  ــل خــدا می دانی ــد ســایه را دلی ــرون نیامده ای بی
غــار بیــرون بیاییــد، خورشــید را ببینیــد تــا متوجــه 
شــوید کــه مــا ســوای او همــه ســایه اســت. هنرمنــد 
ــت  ــر و سیاس ــرای او هن ــت. ب ــور اس ــم همین ط ه
و اخــاق تفاوتــی نــدارد؛ ایــن قانــون کلــی اســت. 
در ارســطو هــم همین طــور اســت. در ارســطو، 
صناعــت شــاخه ای از حکمــت اســت. درســت 
ــی حکمــت  ــرق دارد ول ــد ارســطو ف ــه دی اســت ک
ســه شــاخه دارد: حکمــت نظــری، حکمــت عملــی 
و حکمــت صناعــی. منتهــا حکمــت صناعــی مغفــول 
مانــده. غایــت ایــن حکمت هــا بــا هــم فــرق دارنــد. 
غایــِت نظــر فقــط نظــر اســت، اصــا تابــع عمــل و 
اراده مــا نیســت. حکمــت عملــی معرفتــی اســت که 
غایــت ش عمــل اســت. اخــاق بــرای ایــن اســت که 
ــی  ــم. صناعــت معرفت ــه بدانی ــه این ک ــم ن عمــل کنی
اســت کــه غایــت ش ابــداع و خلــق اســت. در واقــع 
ــت  ــه )حکم ــوه عالم ــتند: ق ــت هس ــه صف ــا س اینه
مبدعــه  عملــی(،  )حکمــت  عاملــه  نظــری(، 
ــه  ــت ک ــودی اس ــان موج ــی(. انس ــت صناع )حکم
ــی  ــت خیل ــه صناع ــازد. دامن ــد و می س ــق می کن خل
ــه آن  ــروزه ب ــا ام ــه م ــت ک ــزی اس ــیع تر از چی وس
هنــر می گوییــم. ایــن هــم حکمــت اســت. معمــوال 
ــه نظــری  ــد، آن را ب ــی حکمــت می خوانی شــما وقت
ــی  ــت صناع ــد و از حکم ــیم می کنی ــی تقس و عمل
ــر ســه  ــک ه ــی در اول متافیزی ــد، ول ــت می کنی غفل
ــت آن  ــه غای ــی ک ــر معرفت ــی آورد. ه ــم م ــا ه را ب
ــزی در خــارج اســت، صناعــت  خلــق و ایجــاد چی
اســت. بنابرایــن طــب هــم از نظــر او صناعــت 
ــع  ــت اســت، صنای ــم صناع ــازی ه اســت، کشتی س
دســتی هــم صناعــت اســت، چیزهایــی کــه امــروزه 
بــه آن هنــر مــی گوییــم هــم صناعــت اســت. انســان 
بــه ایــن ســه صفــت اســت کــه از موجــودات دیگــر 

ــز اســت. والســام علیکــم. متمای

پینوشتها:
 1.Intellectual
2. Spiritual
3. Intuition
4. The One
5. The Good
6. Knowledge by Realization
7. Planet
8. Emanation
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شــما می توانیــد بســیاری از حکمت هــای هنــر 
ــد. او در  ــه کنی ــون مقایس ــا افاط ــفه را ب ــا فلس ی
ــد.  ــما می ده ــه ش ــار ب ــزان و معی ــک می ــع ی واق
ــن را  ــب ممک ــه مرات ــون هم ــن افاط ــر م ــه نظ ب
ــامی،  ــان اس ــا عرف ــفه او را ب ــد فلس دارد. می توانی
فلســفه اشــراق، بــا مکتب هــای جدیــد یــا بــا 
ــور  ــه ط ــن کار را ب ــا ای ــد. م ــه کنی ــطو مقایس ارس
ــم نســبت اینهــا  ــا بفهمی ــم ت اجمــال انجــام می دهی
چیســت. ســپس یــک رســاله معــروف افاطــون بــه 
نــام رســاله ســمپوزیوم را قــدری تحلیــل می کنیــم. 
ــا  ــد و ب ــًا بخوانی ــاله را حتم ــن رس ــد ای ــما بای ش

ــد. ــه کنی ــر مقایس ــاله دیگ ــد رس چن
ــی  ــی اســت. زیبای ــاره زیبای ــمپوزیوم درب ــاله س رس
در هنــر بســیار مهــم اســت. زیبایــی چــه نقشــی در 
هســتی دارد، ظهــور زیبایــی چیســت، انــواع زیبایــی 
ــی از  ــزی زیباســت، زیبای چیســت، اصــًا چــرا چی
ــت؛  ــی کجاس ــأ زیبای ــل و منش ــد و اص ــا می آی کج
ــا  ــاط آن ب ــی و ارتب ــاره زیبای ــادی درب ــث زی مباح
ــرای  ــد ب ــده. شــما می توانی ــاله آم ــن رس ــر در ای هن
مطالعــه رســاله های دیگــر کــه تقریبــًا بــا ایــن 
ــه این کــه اقتبــاس شــده  رســاله شــباهت دارنــد - ن

ــد. ــدل بگیری ــن را م باشــند - ای

دکتر غالمرضا اعوانی
استاد فلسفه

و عضو فرهنگستان علوم

جلسه دوم
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 رســاله های زیــادی دربــاره عشــق و زیبایــی داریــم 
کــه مــن بــه چنــد تــا از آنهــا اشــاره می کنم. یکــی از 
آنهــا رســاله »فــی حقیقــة العشــق« ابن سیناســت. ایــن 
رســاله جــزء رســائل مشــرقیه –یعنــی غیــر مشــائی- 
ــفا«  ــاب »ش ــاز کت ــینا در آغ ــن س ــت. ای ابن سیناس
ــت،  ــادی داش ــص زی ــائیان نقای ــام مش ــد نظ می گوی
مــن در ایــن کتــاب نظــام مشــائیان را کامــل کــردم 
ــام مشــائی را  ــور اســت. او نظ ــم همین ط ــًا ه ]واقع
ــن،  ــر م ــه تعبی ــرده و ب ــال داده، سیســتماتیک1 ک کم
ــرده  ــی2« ک ــدس، »اصــل موضوع ــه اقلی ــل هندس مث
ــود  ــور می ش ــه چط ــرده ک ــان ک ــا بی ــت. در آنج اس
ــن حکمــت  ــی ای ــرد ول ــوم را Axiomatize ک عل
بخواهنــد حکمــت  نیســت؛ کســانی کــه  مــن 
ــت  ــام »حکم ــه ن ــرم ب ــاب دیگ ــه کت ــد ب ــرا بدانن م
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــه کنند.کتاب های ــرقیه« مراجع مش
حکمــت مشــرقیه اســت بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
ــن  ــه ای ــمتی از مقدم ــی قس ــتند ول ــینا هس از ابن س
کتــاب در دســت هســت. او در آنجــا گفتــه برخــی 
ــر  ــرف اول و آخ ــطو ح ــه ارس ــد ک ــان می کنن گم
را زده اســت و در مــورد او تعصــب می ورزنــد، 
ــت را از  ــن حکم ــت. م ــور نیس ــه این ط در حالی ک
ــه  ــه ام.  ب ــر گرفت ــع دیگ ــی و مناب ــر یونان ــع غی مناب
ــز  ــاب -ج ــن کت ــوای ای ــون محت ــت چ ــر جه ه
مقدمــه آن- موجــود نیســت مــا نمی دانیــم حکمــت 
ــت  ــود هس ــائلی موج ــا رس ــت ام ــرقیه او چیس مش
کــه مســلمًا بــه حکمــت ارســطویی تعلــق ندارنــد؛ 
ــن »فــی حقیقــة العشــق« اســت.  یکــی از آنهــا همی
ارســطو کتابــی دربــاره عشــق و زیبایــی نــدارد. ایــن 
ــات،  ــق را در نبات ــل دارد و عش ــت فص ــاب هف کت
ــد.  ــان می کن ــره بی ــان و غی ــاک، انس ــادات، اف جم
رســاله ای هــم ســهروردی نوشــته اســت بــه نــام »فی 
حقیقــة العشــق«. او هــم مســأله عشــق و زیبایــی را 
بــه ســبک و ســیاق خــودش بیــان کــرده. بــا این کــه 
ــباهت هایی  ــا ش ــت ام ــاوت اس ــًا متف ــان او کام بی
ــود دارد.  ــینا وج ــاله ابن س ــاله و رس ــن رس ــن ای بی
ــم  ــون را بررســی کردی ــاله افاط ــدری رس ــی ق وقت
ــاف  ــتراک و اخت ــاط اش ــه نق ــوید ک ــه می ش متوج
ــدرا  ــای ماص ــت. بحث ه ــاله ها در چیس ــن رس ای
تحــت تأثیــر رســاله »فــی حقیقــة العشــق« ابن ســینا 
ــد  ــینا می زن ــه ابن س ــی ک ــی از مثال های ــت. خیل اس

ــم زده.  ماصــدرا ه
عرفــا دربــاره بحث هــای عرفانــی دربــاره زیبایــی و 
عشــق خیلــی حــرف  دارنــد. یعنی هــر عارفــی را که 

بگیریــد - موالنــا، عطــار، شــیخ شبســتری و غیــره- 
ــت  ــاره حقیق ــم درب ــاله هایی ه ــت. رس ــک دریاس ی
ــن  ــن ای ــده. معروف تری ــته ش ــی نوش عشــق و زیبای
رســاله ها، رســاله »ســوانح« احمــد غزالــی اســت کــه 
خیلــی زیبــا و در عین حال رمزگشــایی از آن دشــوار 
و پیچیــده اســت. البتــه در قدیــم شــرح هایی نوشــته 
شــدند. مرحــوم ایــرج افشــار ســه شــرح قدیــم ایــن 
ــد  ــه می توانی ــرده ک ــاپ ک ــی چ ــاله را در جای رس
ــوادی  ــای پورج ــری آق ــاله دکت ــد. رس ــتفاده کنی اس
ــوده و کتاب هایــی  هــم در مــورد همیــن موضــوع ب
ــه خصــوص رســاله  ــی و ب ــاره احمــد غزال کــه درب
ســوانح نوشــته شــاید بتوانــد بــه شــما کمــک کنــد. 
ــق  ــاره عش ــاهکارها درب ــی از ش ــوانح یک ــاله س رس
ــبک  ــه س ــه ب ــری ک ــاله دیگ ــت. رس ــی اس و زیبای
ســوانح نوشــته شــده ولــی مســئله عشــق و زیبایی را 
از دیــدگاه دیگــری مطــرح کــرده، رســاله »لمعــات« 
ــه  ــی اســت. جامــی شــرحی دارد ب ــن عراق فخرالدی
نــام »شــرح لمعــات« کــه ایــن رســاله را رمزگشــایی 
ــی  ــاعر بزرگ ــر دو ش ــی ه ــی و جام ــد. عراق می کن
بودنــد و اشــعار زیبایــی دارنــد؛ در مــورد هــر 
مســئله ای کــه بحــث می کننــد شــعر می گوینــد کــه 

ــده.  ــل ش ــل تبدی ــه ضرب المث ــعرها ب آن ش

ــه ارســطو  ــه افاطــون، ســپس ســری ب ــم ب برگردی
و  اپیســتمولوژی  دربــاره  بزنیــم  ســهروردی  و 
ــر  ــم. هن ــرح دادی ــل ش ــه قب ــه جلس ــوژی ک اونتول
بــدون اپیســتمولوژی و اونتولــوژی و بــدون ســلوک 
ــی  ــم نوع ــان ه ــود. بره ــی نمی ش ــی و روحان عقل
ســلوک اســت. شــما وقتــی از حــس می رویــد 
ــن  ــید، ای ــم می رس ــه عل ــد و ب ــتدالل می کنی و اس
ــا عقــل نظــری  هــم نوعــی ســلوک اســت، منتهــا ب
و عقــل جــزوی. علــوم هــم نوعــی ســلوک اســت، 
ــه  ــور ک ــرق دارد؛ همان ط ــلوک ف ــن س ــوع ای ــا ن ام
از تمثیــل خــط منقســم افاطــون هــم ایــن مســئله 
روشــن اســت. دربــاره خــط منقســم چنــد توضیــح 
ــان  ــر خاطرت ــم. اگ ــر کن ــد ذک ــه بای ــت ک الزم اس
ــود و  ــا ب ــا دیانوی ــات ی ــش، ریاضی ــک بخ ــد ی باش
ــن اصطاحــات در دوره  بخــش دیگــر نوئزیــس. ای
ــفه  ــاره وارد فلس ــر دوب ــم های دیگ ــا اس ــد ب جدی
کانــت و هــگل شــده. پــری رو تــاب مســتوری 
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ــًا  ــرآرد. مث ــر از روزن ب ــدی س ــو در بن ــدارد/ چ ن
ــا  ــد، آنه ــه کنی ــون توج ــا افاط ــت ی ــه کان ــر ب اگ
هــم ســه مرتبــه بــرای معرفــت قائل انــد: حّســیات، 
فاهمــه )کــه همــان دیانویاســت( و عقــل )کــه همــان 
ــد  ــت گفته ان ــارحان کان ــه ش ــت(. هم ــس اس نوئزی
کــه ایــن اصطاحــات از طریــق کانــت وارد فلســفه 
جدیــد شــده و قبــل از او ایــن اصطاحــات وجــود 
نداشــتند. کانــت، تقســیمات اپیســتمولوژی خــودش 
را از افاطــون گرفتــه اســت. اپیســتمولوژی کانــت و 
هــگل معکــوس هــم اســت. یعنــی بــا وجــود اینکــه 
ــا  ــه، ام ــه کار رفت ــر دو ب ــات در ه ــن اصطاح ای
ــت.  ــم اس ــس ه ــاً عک ــد دقیق ــه می گیرن ــی ک نتایج
ــی  ــد ریاض ــا بای ــه م ــاد دارد ک ــون اعتق ــرا افاط چ
از  قــدری  بایــد  این کــه  بــرای  بیاموزیــم؟ 
ــه  ــرای اینکــه ب ــا ب ــم. م ــه بگیری محسوســات فاصل
ــتفاده  ــات اس ــد از محسوس ــیم بای ــق برس ــم مطل عل
کنیــم ولــی بــرای اینکــه بــه علــم شــهودی و عقلــی 
ــن  ــم و بهتری ــه بگیری ــس فاصل ــد از ح ــیم بای برس
ــم  ــت. اوالً، عل ــات اس ــتفاده از ریاضی ــم اس کار ه
ــت  ــت اس ــت. درس ــض اس ــتداللی مح ــی اس ریاض
ــی و  ــی برهان ــود ول ــتفاده می ش ــت اس ــه از کّمی ک
اســتداللی اســت، اگزیوماتیــک اســت. شــما از یــک 
ــید.  ــر می رس ــه دیگ ــه قضی ــتدالل ب ــا اس ــه ب قضی
ــز  ــوان رم ــه عن ــوس ب ــکل محس ــه از ش دوم این ک
ــًا یــک مثلــث  ــم. مث ــم معقــول اســتفاده می کنی عال
ــه  ــز هم ــث، رم ــی آن مثل ــید ول ــوس می کش محس
مثلث هاســت. ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه در نظــام 
ــر  ــه باالت ــِز مرتب ــر رم ــه پایین ت ــی، هــر مرتب افاطون
اســت. شــما از حــس بــه عنــوان رمــز عالــم معقــول 
ــتفاده  ــس اس ــز نوئزی ــوان رم ــه عن ــا ب و از دیانوی
ــه  ــه در دانشــگاه ب ــی ک ــن علوم ــی ای ــد. یعن می کنی
آن رســیده اید نهایــت کار نیســت. همــه ایــن قضایــا 
ــل  ــه ُمثُ ــه ب ــن اســت ک ــس اســت. همی ــِز نوئزی رم
می رســیم؛ یعنــی ایــن قوانیــن، حکایــت از حقایــق 
وجــودی برتــری دارنــد. ایــن یکــی از خصوصیــات 
فلســفه افاطــون اســت کــه هــر مرتبــه پاییــن، رمــز 
مرتبــه باالتــر اســت. حتــی علومــی کــه بــا دیانویــا 
ــه  ــز شــدن اینهاســت ک ــا رم ــد. ب ــه دســت  آوردی ب
شــما بــه عالــم دیگــر و بــه مراتــب معرفــت دیگــر 
ــد حــس را  ــا حــس نمی توانی ــد. شــما ب ــی می بری پ
بشناســید؛ حــس را بــا فاهمــه می شناســید و فاهمــه 
ــطو  ــن در ارس ــید. ای ــر می شناس ــه باالت ــا مرتب را ب

نیســت.

فــرق دیگــر بیــن دیانویــا و نوئزیــس ایــن اســت کــه 
بــه تعبیــر افاطــون، همــه دانش هــا، غیــر از فلســفه، 
ــات  ــا فرضی ــز ی ــه از هیپوت ــترک اند ک ــن مش در ای
از  علــوم  ایــن  می کننــد.  اســتفاده  اثبات نشــده 
ــت  ــًا ریاضــی کّمی ــد. مث ــاال نمی رون ــان ب هیپوتزش
ــت  ــه کّمی ــد ک ــث نمی کن ــد و بح ــرض می کن را ف
ــروع  ــودش ش ــادی خ ــی از مب ــر علم ــت. ه چیس
می کنــد ولــی باالتــر نمــی رود، یعنــی مبــادی و 
ــرار نمی دهــد.  ــورد بحــث ق موضــوع خــودش را م
ــک-  ــم دیالکتی ــر او، عل ــه تعبی ــا ب ــفه -ی ــا فلس تنه
اســت کــه اَهوپوتِتیکــون اســت، یعنــی فرضیــه ندارد 
ــق  ــم مطل ــه عل ــی رود و ب ــاال م ــت ب ــا بی نهای و ت
می رســد. همــه علــوم مقیدنــد، بــرای این کــه 
می گیرنــد.  فــرض  را  اثبات نشــده ای  چیزهــای 
ــق  ــم مطل ــق. عل ــم مطل ــه عل ــیم ب ــد برس ــس بای پ
ــر او  ــه تعبی ــک ب ــت. دیالکتی ــک اس ــان دیالکتی هم
نوئزیــس اســت، علــم الهــی اســت. راه علــم الهــی 
بــا علــوم دیگــر فــرق دارد. راه علــوم دیگــر، دیانویــا 
اســت ولــی راه فلســفه، دیالکتیــک اســت کــه بایــد 
ــس برســید؛ از  ــه نوئزی ــا ب ــد ت ــودی بکنی ســیر صع
عالــم بگذریــد و بــه احــد و مبــدأ هســتی برســید و 
دوبــاره از مبــدأ هســتی بــه پاییــن حرکــت کنیــد و 

ــد.  ــه موجــودات بیایی ب
ــان  ــل نردب ــوم مث ــد عل ــان می گوی ــل نردب در تمثی
هســتند کــه همــه علــوم تــا وســط نردبــان بــاال مــی 
ــا  ــا دیالکتیــک ت ــد، ام ــن می آین ــد و ســپس پایی رون
بــاال مــی رود و بــه علــم مطلــق می رســد. دیالکتیــک 
شــامل ایــن علــوم هــم می شــود؛ بــه همــان جایــی 
پاییــن  و  می رســد  هــم  رســیده اند  علــوم  کــه 

می آیــد. 
ــراق و  ــت اش ــان و حکم ــه در عرف ــئله ک ــک مس ی
ــن  ــن اســت. ای ــب یقی ــون هســت و آن، مرات افاط
ــده.  ــث ش ــی بح ــم خیل ــا ه ــزد م ــوع در ن موض
ــم  ــد. عل ــرآن هــم گرفته ان ــن اصطاحــات را از ق ای
 الیقیــن، عیــن الیقیــن و حــق  الیقیــن. شــما در دیانویا 
بــه علــم الیقیــن می رســید، بــه عیــن الیقیــن و حــق 
ــن  ــن الیقی ــه عی ــس ب ــید. در نوئزی ــن نمی رس الیقی
ــید.  ــی می رس ــم تحقق ــه عل ــا ب ــن، ی ــق  الیقی و ح
ــه  ــم تحققــی -ک ــا عل ــم تصــوری و تصدیقــی ب عل
بــه علــم متحقــق شــده باشــید- تفــاوت دارد. شــما 
همیــن را در هنــر بــه کار ببریــد. در هنرهــای امروزه، 
بــا خوانــدن کتــاب بــه علــم الیقیــن می رســید ولــی 
هنرمنــد حقیقــی آن کســی اســت کــه بــه حــق الیقین 
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رســیده باشــد، یعنــی هنــر در او متحقــق باشــد، بــه 
ــا  ــد! واقع ــه بدان ــه این ک ــد، ن ــد، ببین ــهود برس ش
هنرمنــدان بــزرگ قدیمــی مــا این طــور بودنــد. 
ــود،  ــل نمی ش ــاب حاص ــدن کت ــط از خوان ــن فق ای
ــه اســت. مثــًا افاطــون می گویــد کســی کــه  تجرب
دارای علــم باشــد خطــا نمی کنــد. همــه کتاب هــای 
ــد،  ــکال گرفتن ــه او اش ــته ب ــفه، ندانس ــخ فلس تاری
نمی داننــد.  را  او  علــم  مراتــب  این کــه  بــرای 
می گوینــد مــا همــه می دانیــم دروغ بــد اســت 
ــی  ــت. کس ــتباه اس ــن اش ــم. ای ــی دروغ می گویی ول
ــدارد، علــم در او  ــد علــم حقیقــی ن کــه دروغ بگوی
متحقــق نشــده. اگــر فضیلــت صــدق در او متحقــق 
شــود دروغ نمی گویــد. مــا در اصطــاح بــه او 
صدیــق می گوییــم؛ یعنــی کســی کــه صــدق، الزمــه 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــم اس ــن عل ــده. ای ــود او ش وج
در هنــر هــم خیلــی مهــم اســت. هنــر شــهود 
 .Intuition ــای ــه معن ــه ب ــم ن ــهود ه اســت، و ش
ــت.  ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــات خیل ــای اصطاح معن

شــهود افاطونــی یعنــی کســی بــه شــهود 
حقایــق در حــق برســد، بــرود بــاال و همــه 
ــف  ــل کش ــد. مث ــق ببین ــق را در ح حقای
ــالل و  ــت ب ــی رؤی ــت، یعن ــی ماس عرفان
ــات  ــماء و صف ــی اس ــت. وقت ــی  الل اس ف
انســان عیــن صفــات حــق شــد، بــه حــق 
می بینــد، بــه حــق می دانــد، بــه حــق 
حرکــت می کنــد، بــه حــق می گویــد، 

ــور  ــن ط ــون ای ــنود و ... . در افاط ــق می ش ــه ح ب
ــی  ــًا ریاض ــد. مث ــر علم الیقین ان ــومِ دیگ ــت. عل اس
ــت  ــی چیس ــت ریاض ــد حقیق ــد، نمی دانی می خوانی
ــم  ــی عل ــم حقیق ــا عل ــد. ام ــتفاده می کنی ــی اس ول

ــی اســت.  تحقق
همان طــور کــه گفتــم ایــن مراتــب بــا نفــس 
ــا نفــس انســان  ــا ب انســان وحــدت دارد. همــه اینه
ــن ســیر صعــودی، نفــس  ــی در ای ــاط دارد. یعن ارتب
اســتکمال پیــدا می کنــد. یکــی از چیزهایــی کــه در 
ــود و امــروزه  اپیســتمولوژی قدیــم خیلــی مطــرح ب
مغفــول اســت ایــن اســت کــه علــم موجــب کمــال 
نفــس اســت. یعنــی وقتــی معلومــات بالقــوه، بالفعــل 
ــی شــما  ــل می شــود، یعن ــم شــما بالفع می شــود عل
ــت:  ــی اس ــاِل واقع ــن مث ــد. ای ــدا می کنی ــود پی وج
ــرای  ــذا ب ــه غ ــت ک ــان اس ــس هم ــرای نف ــم ب عل
بــدن. یعنــی انســان بــا علــم، جــان می گیــرد، 
ــد.  ــدا می کن ــت پی ــس او فعلی ــرد، نف ــتی می گی هس

ــام  ــس وحــدت ت ــا نف ــت ب ــب وجــود و معرف مرات
دارنــد. ُمــدرِک، نفــس اســت و در ایــن ســیر 
ــه  ــه کمــال می رســد. اگــر فلســفه را ب دیالکتیکــی ب
ــا تشــبه خــدا تعریــف می کنــد یعنــی نفــس  ــه ی تأل
ــق  ــات ح ــما و صف ــه اس ــودی ب ــیر صع ــن س در ای
متشــبه می شــود، صفــات الهــی پیــدا می کنــد، 
ــه  ــن حلق ــد. ای ــق می بین ــه ح ــود و ب ــی می ش اله
ــای  ــوده ای اســت در اپیســتمولوژی ها و نظریه ه مفق

ــروز. ام
را  دیانویــا  بــه  نوئزیــس  از  رفتــن  افاطــون   
دیالکتیــک می گویــد. کلمــه دیالکتیــک بــر اثــر 
ــت.  ــده اس ــام ش ــگل بدن ــس و ه ــای مارک حرف ه
مارکــس و هــگل، دیالکتیــک را یــک ماهیــت پایینــی 
ــه  ــروزی وارون ــای ام ــه دیالکتیک ه ــد. هم کرده ان
ــوِق  هســتند.  دیالکتیــک افاطــون روشــی اســت ف
اســتدالل کــه انســان را بــه حــق  می رســاند، انســان 
حکیــم می شــود و حکمــت او الهــی می شــود. 
افاطونــی  دیالــوگ  روش  بــا  دیالکتیــک  ایــن 
امــروزی  دیالوگ هــای  دارد.  ارتبــاط 
ــوگ   ــت. دیال ــه ای اس ــوگ قهوه خان دیال
افاطونــی  دیالــوگ  بــا  قوه خانــه ای 
ــیر  ــک س ــوگ ی ــن دیال ــد. ای ــرق دارن ف

ــت. ــس اس ــی نف عروج
 افاطــون برای خــواص و عــوام دو نوع 
 Exoteric داشــت:  مختلــف  تعلیــم 
و Esoteric. ایــن الفــاظ از آکادمــی 
افاطــون گرفتــه شــده اند. Esoteric تعلمیاتــی 
ــه خــواص و شــاگردان  ــوط ب ــط مرب ــه فق اســت ک
ــار آن را  ــتن و انتش ــق نوش ــا ح ــود و آنه ــا ب آنج
نداشــتند؛ یعنــی فقــط در حلقــه خــود آکادمــی بــود. 
ــرای همــگان  تعالیــِم نوشــته او کــه اســتفاده از آن ب
آزاد بــود Exoteric اســت. افاطــون نظریــه بســیار 
ــزل  ــه »نوشــتن، تن ــاره نوشــتن دارد ک ــی درب معروف
اســت«. حقیقــت در نفــس شماســت. چــون علــم در 
ــق  ــا ســقراط تحق ــل افاطــون ی نفــس حکیمــی مث
دارد و وقتــی بــه صــورت مکتــوب در می آیــد تنــزل 
ــزل  ــوع تن ــک ن ــد. همیشــه نوشــتن را ی ــدا می کن پی
ــد  ــاع کن ــد از خــودش دف ــد. نوشــته نمی توان می دان
و نمی توانــد خــودش را تفســیر کنــد، در حالــی کــه 
ــت  ــده حکم ــِت نوشته ش ــد. حکم ــخص می توان ش
ــت  ــوف هس ــه در فیلس ــی ک ــت و حکمت ــرده اس م
ــر  ــت، هن ــور اس ــم همین ط ــر ه ــت. هن ــده اس زن
ــال او  ــر ح ــه ه ــد اســت. ب ــی در خــود هنرمن واقع
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ــرای  ــم، ب ــد بنویس ــدارم و بای ــاره ای ن ــد چ می گوی
ایــن کــه سوفســطائیان آمدنــد و حکمت دچــار زوال 
شــده، مجبــورم بنویســم تــا چیــزی بمانــد. بنابرایــن 
حکمــِت نوشــته حکمــت Exoteric اســت، یعنــی 
ــه  ــی ک ــن دیالوگ های ــس ای ــت. پ ــه اس ــرای عام ب
می بینیــد آن حکمت هایــی نیســت کــه در آکادمــی و 
بــرای خــواص گفتــه می شــد. ارســطو اشــاره کــرده 
کــه افاطــون تعلیماتــی داشــت معــروف بــه اَگرافیا، 
یعنــی نانوشــته ها؛ و ایــن چیزهایــی کــه نوشــته برای 
ــرای  ــا این کــه ب عــوام اســت.در ایــن دیالوگ هــا -ب
ــی  ــیر دیالکتیک ــد س ــما می توانی ــت- ش ــوام اس ع
ــه جــدل تفســیر  ــک در ارســطو ب ــد. دیالکتی را ببینی
شــده. اصطاحــات افاطونــی در ارســطو کا معنای 
دیگــری پیــدا می کنــد. دیالکتیــک در افاطــون 
جــدل نیســت،گفتگوی دو هــم دل و هم زبــان بــرای 
ــاره عشــق،  ــا درب ــت اســت؛ مث ــه حقیق ــیدن ب رس
ــاره  ــاله ای درب ــر رس ــدل. ه ــتی و ع ــی، دوس زیبای
یــک موضــوع اســت. یکــی از آنهــا ســخنی را آغــاز 
ــد.  ــح می کن ــخن او را تصحی ــری س ــد و دیگ می کن
بــا هم دلــی و هم زبانــی بحــث می کننــد و بــاال 
ــی.  ــف واقع ــک تعری ــه ی ــند ب ــا می رس ــد ت می رون
ــای  ــم، دیانویاســت. نوئزیــس آن معن در ارســطو عل
ــای  ــد و معن ــت می ده ــودش را ازدس ــی خ افاطون
حــدس پیــدا می کنــد، چنانچــه دیالکتیــک هــم 
ــی  ــال وقت ــه هرح ــد. ب ــدا می کن ــدل پی ــای ج معن
یــک فیلســوف مبــادی فیلســوف دیگــری را مــورد 
بررســی قــرار می دهــد، معنــای تمــام مفاهیــم 
عــوض می شــود. در ارســطو، هنــر حکمــت اســت. 
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــا کمت ــزد م ــن در ن ای
اســت. مــا معمــوالً حکمــت را بــه نظــری و عملــی 
ــک،  ــطو در اول متافیزی ــی ارس ــم. ول ــیم می کنی تقس
حکمــت را بــه ســه بخــش تقســیم می کنــد کــه اینهــا 
ســه غایــت دارنــد. همــه علــم )دیانویــا( هســتند امــا 
ســه غایــت مختلــف دارنــد. علــم چیســت؟ قضیــه 
علمــی قضیــه ای اســت کــه علــت حکــم بیــان شــده 
ــر  ــود. ب ــاز می ش ــات آغ ــم از محسوس ــد. عل باش
خــاف آنچــه کــه هیــوم گفتــه، حــس، علــم نیســت 
ــا  ــه م ــدار را ب ــم اســت. حــس، پدی ــرط عل ــا ش ام
نشــان می دهــد. عقــل اســت کــه آن پدیــدار را 
ــت  ــد و حقیق ــون برس ــه قان ــا ب ــد ت ــل می کن تحلی
را کشــف کنــد. کشــف حقیقــت کار حــس نیســت. 
ــد  ــه می خواه ــت ک ــن اس ــوم ای ــزرگ هی ــتباه ب اش
ــل  ــد و کار عق ــرو بکاه ــه حــس ف ــز را ب ــه چی هم

را انــکار می کنــد. می گویــد مــا از علیــت چــه 
دیدنــی  اصــًا  علیــت  حالی کــه  در  می بینیــم؟ 
ــم  ــًا حک ــت. اص ــل اس ــِم عق ــت حک ــت. علی نیس
ــت  ــه اصال ــون ب ــت. او چ ــی اس ــردن کاری عقل ک
ــه حــس  عقــل قائــل نیســت می خواهــد حکــم را ب
تحمیــل بکنــد. او نمی دانــد کار عقــل چیســت. 
ــه  ــته، ن ــل نوش ــا عق ــته ب ــه او نوش ــی ک کتاب های
ــا حــس. اســتدالل های دقیقــی کــرده. کارهــای او  ب

ــد.  ــض می کن ــودش را نق خ

وقتــی علــت حکــم )مطلــب لــم( بیــان شــد، قضیــه 
ــؤدِی  ــچ گاه م ــی می شــود. حــس هی ضــروری و کل
بــه علــم نمی شــود. حــس شــرط علــم اســت ولــی 
ــت.  ــل اس ــی، عق ــرط کاف ــت؛ ش ــی نیس ــرط کاف ش
ــم، پاســخ  ــه عل ــیدن ب ــرای رس ــد ب ارســطو می گوی
بــه ســه ســؤال الزم اســت. اُس المطالــب ثاثــه علــم 
- مطلــب هــل مطلــب مــا مطلــب لــم.  هــل )یــا بــه 
زبــان التیــن هــو تــی( یعنــی »آیــا چیــزی هســت؟«؛ 
بــرای اینکــه علــم بــه عــدم تعلــق نمی گیــرد. حــس 
وجــود اشــیاء را بــر مــا پدیــدار می کنــد. ایــن آغــاز 
ــد  ــرای این کــه همان طــور کــه گفته ان علــم اســت. ب
»المعــدوم المطلــق ال یخبــر عنــه«. امــا ســوال عقلــی 
»تــی اس تــی» اســت، یعنــی »چــه«. ســوال از 
ــا«  ــت. »م ــی اس ــؤال عقل ــک س ــیء، ی ــتی ش چیس
ــه و مــای شــارحه اســت. بچــه  شــامل مــای حقیقی
ــد و  ــادر می پرس ــت، از م ــت چیس ــد درخ نمی دان
مــادر بــه او درخــت را نشــان می دهــد؛ ایــن 
ــه هــم  ــای حقیقی ــک م ــا ی ــای شــارحه اســت. ام م
داریــم. ســؤال عالـِـم از حقیقــت شــیء اســت؛ ایــن 
ــن ســؤال  ــا مهم تری ــی اســت. ام ســؤال ســؤال عقل
کــه دو ســؤال دیگــر را در بــر می گیــرد »دی او 
تــی« اســت؛ یعنــی »بــه چــه علــت«. مثــًا ریاضــی 
ــر دو  ــث براب ــای مثل ــوع زوای ــرا مجم ــد چ می گوی
ــد.  ــان می کن ــت بی ــرای آن عل ــت؟ و ب ــه اس قائم
ــه و  ــه ضروری ــد، قضی ــان کردی ــت را بی ــی عل وقت
ــی ضــروری و  ــای علم ــه قضای ــود. هم ــه می ش کلی
کلــی اســت؛ محتمــل نیســت. ســؤال آخــر دو ســؤال 
دیگــر را در بــر می گیــرد. پــس ســؤال اصلــی ایــن 

اســت: چــرا؟  
ــم  ــی عل ــعبه دارد.گاه ــه ش ــم( س ــا عل ــتمه )ی اپیس
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بمــا هــو علــم مطــرح اســت کــه می شــود حکمــت 
ــه  ــرد ک ــق می گی ــی تعل ــه موجودات ــی ب نظــری. یعن
ــا، عمــل  ــل م ــا نیســت؛ مســتقل از فع ــع اراده م تاب
ــی  ــا ریاض ــه اراده م ــی ب ــت. ریاض ــا و اراده ماس م
نشــده. خداشناســی و جهان شناســی نمونه هایــی 
ــر  ــودِ نظ ــا خ ــتند. در اینج ــری هس ــت نظ از حکم
ــم،  ــت عل ــی غای ــل. گاه ــه عم ــت، ن ــر اس ــد نظ م
ــا  ــاق ی ــه اخ ــرای چ ــما ب ــًا ش ــت. مث ــل اس عم
ــد.  ــل کنی ــه عم ــرای این ک ــد؟ ب ــت می خوانی سیاس
ــعبه  ــا ش ــی. ام ــت عمل ــد حکم ــن می گوین ــه ای ب
ســوم، ابــداع و خلــق اســت. یــک مثــال از ابــداع و 
خلــق، کشتی ســازی اســت. یــا مثــًا در علــم طــب 
ــاد  ــخص ایج ــتی را در ش ــد تندرس ــما می خواهی ش
کنیــد. همــه اینهــا حکمــت اســت. علــم و حکمــت 
مســاوی هســتند. ایــن بــا ســه قــوه مــا -قــوه عاملــه، 
ــوه  ــا ق ــاط دارد. ب ــه- ارتب ــوه مبدع ــه و ق ــوه عالم ق
مبدعــه انســان در خــارج ابــداع می کنــد. همــه 
چیزهایــی کــه در تمــدن می بینیــد ابــداع شماســت. 
اصــًا فرهنــگ یــک قــوه، ابــداع آن اســت. پــس مــا 
یــک حکمــت نظــری داریــم، یــک حکمــت عملــی 
داریــم و یــک حکمــت صناعــی. ایــن ســه حکمــت، 
ــه  ــا غایت هایشــان ب ــد ام ــت مختلــف دارن ســه غای
ــت  ــند. غای ــدا باش ــه ج ــه این ک ــط دارد؛ ن ــم رب ه
ــر  ــت. اگ ــت اس ــناخت حقیق ــری، ش ــت نظ حکم
حقیقــت نباشــد علــم معنــی نــدارد. پــس حقیقت در 
همــه هســت. وقتــی علــم در همــه هســت حقیقــت 
ــر  ــل، خی ــت عم ــت. غای ــه هس ــت هم ــم غای ه
ــت.  ــی اس ــال و زیبای ــت، جم ــت صناع ــت. غای اس
آفرینندگــی بایــد در نهایــت کمــال و جمــال باشــد. 
ــد. حقیقــت و  ــط دارن ــه هــم رب ــت ب ــن ســه غای ای
ــد  ــت باش ــه حقیق ــد؛ هرچ ــط دارن ــًا رب ــال عین جم

ــر اســت.  ــال در آن ظاه جم
ــرح  ــطو مط ــم در ارس ــر ه ــای دیگ ــی چیزه خیل
ــر،  ــه هن ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــا مس ــود ام می ش
ــر حقیقــت  ــت آن -عــاوه ب حکمــت اســت و غای
ــت؛  ــن اس ــت، باط ــت. حقیق ــال اس ــر- جم و خی
ــون  ــد. افاط ــل خداون ــت. مث ــال اس ــرش جم ظاه
ــا الزم و  ــم دارد و اینه ــه اس ــد س ــد خداون می گوی
ــع  ــر و جمــال. اینهــا واق ــزوم هســتند: احــد، خی مل
ــق  ــد ح ــتند. خداون ــد هس ــات خداون ــور صف ظه
اســت. ایــن موضــوع را در بیــان عرفانــی و قرآنــی 
ــه ای  ــماء کمالی ــام اس ــه تم ــم ک ــاد می بینی ــم زی ه
ــم  ــدا ه ــه خ ــم ب ــبت می دهی ــم نس ــه عال ــه ب را ک

ــماء  ــرق: اس ــک ف ــا ی ــا ب ــم، منته ــبت می دهی نس
خــدا را بــا »ال« می گوییــم. مثــًا »العلیــم«، یــا 
ــم  ــودات از عل ــه موج ــه هم ــا این ک ــم«. ب »الحکی
یــا اراداه بهره مندنــد، امــا اینهــا ظهــور اســماء الهــی 
هســتند؛ اصــل همــه آنهــا، اســم مطلقــی اســت کــه 
در خداونــد هســت. بنابرایــن در افاطــون،  این ســه 
صفــت -حقیقــت و خیــر و جمــال- کــه ما در اشــیاء 
جســتجو می کنیــم، اصل شــان در خداســت و در 
واقــع ســه اســم حــق اســت. مهم تریــن اســمی کــه 
ــت.  ــم اس ــه اس ــن س ــدا دارد ای ــرای خ ــون ب افاط
احــد اســم ذات اســت، خیــر اســم صفــات اســت، 
ــن  ــِن باط ــر، باط ــت. خی ــال اس ــم افع ــال اس و جم
اســت و جمــال، ظاهــِر ظاهــر. خیــر در مظهــر 
ــون  ــر افاط ــه تعبی ــر ب ــود. خی ــر می ش ــال ظاه جم
ایــده ایده هاســت، یعنــی اســم االســماء اســت، 

ــت. ــی-  الل اس ــان عرفان ــه زب ــی -ب یعن
حــاال بــه تحلیــل رســاله افاطــون می رســیم. 
چــون ایــن رســاله بــه زبــان محــاوره اســت و شــما 
ــن می خواهــم  ممکــن اســت در آن گــم بشــوید، م
ایــن رســاله را قــدری بــرای شــما مختصــر بکنــم و 
یــک راهنمایــی بــه شــما بدهــم، امــا شــما بــه ایــن 
ــق دارد.  ــب دقی ــی مطال ــد. خیل ــنده نکنی ــدار بس مق
روش افاطــون –برخــاف ارســطو- روش کاســی 
نیســت کــه فقــط درس بدهــد و یــک طــرف باشــد؛ 
محــاوره ای اســت. دو نفــر بحــث مــی کننــد، یکــی 
ــد. این طــور نیســت  ــول می کن ــد، یکــی قب رد می کن
کــه یــک نفــر باشــد! هــر دو طــرف بــه یــک انــدازه 
درگیرنــد، اظهــار نظــر می کننــد، ســخن یکدیگــر را 
ــه طــرف  تکمیــل می کننــد، نقــد می کننــد و مــدام ب
کمــال می رونــد. ایــن روش از حیــث گفتــاری مثــل 
ســیر نفــس اســت بــه طــرف ایــده. ســیر باطنــی هــم 

دارد ولــی مــال Esoteric اســت.
پیــش از شــروع بحــث، یــک اشــاره هــم بــه 
ــم  ــهروردی ه ــام در س ــن نظ ــم. ای ــهروردی بکن س
دیــده می شــود. مــن فعــًا بــه مراتــب پایینــی اشــاره 
ــم.  ــاره می کن ــم اش ــب عل ــه مرات ــط ب ــم، فق نمی کن
ــراق- دو  ــة االش ــه حکم ــهروردی -در مقدم در س
ــی و حکمــت  ــم: حکمــت بحث ــوع حکمــت داری ن
ــِس  ــا و نوئزی ــا دیانوی ــر ب ــًا براب ــن تقریب ــی. ای ذوق
ــتدالل  ــان اس ــی هم ــت بحث ــت. حکم ــون اس افاط
ــراد  ــرای اف ــت را ب ــب حکم ــا مرات ــت. در آنج اس
طالــب حکمــت بیــان می کنــد. او یــک نظریــه  
زمــان  در  –چــون  می کنــد  ارائــه  حکمــت  در 
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او حکمــت ارســطویی غالــب بــوده-و نظریــه 
ــث  ــد. اوالً بح ــض می کن ــطویی را نق ــت ارس حکم
ــت.  ــان نیس ــه یون ــق ب ــت متعل ــه حکم ــد ک می کن
ــه  ــط ب ــت را فق ــه حکم ــود ک ــل نب ــد بخی خداون
ــی  ــر کس ــت در ه ــتعداد حکم ــد. اس ــان بده یونانی
بــه انــدازه ای هســت، حــال قوی تــر یــا ضعیف تــر، 
ــم  ــن حکی ــپس کامل تری ــت. س ــه هس ــی در هم ول
را حکیمــی مــی دانــد کــه جامــع حکمــت بحثــی و 
حکمــت ذوقــی باشــد، مثــل افاطــون. او افاطون را 
ــت  ــم حکم ــه ه ــرای این ک ــد، ب ــن می دان کامل تری
ــم حکمــت  ــا( دارد و ه ــی و اســتداللی )دیانوی بحث
ذوقــی )نوئزیــس(. ســپس مراتــب حکمــت را بیــان 
ــت  ــه، حکم ــن درج ــد پایین تری ــد و می گوی می کن
بحثــی اســت. بعــد از آن کســی اســت کــه متوســِط 
ــت،  ــث اس ــِط در بح ــی و متوس ــت ذوق در حکم
ــی دارد و  ــت ذوق ــه حکم ــت ک ــی اس ــپس کس س
متوســِط در بحــث اســت. مهم تریــن دســتاورد 
ــل  ــا مث ــه عرف ــه هم ــت ک ــن اس ــراق ای ــیخ اش ش
ــی  ــت ذوق ــد را دارای حکم ــطامی، جنی ــد بس بایزی
ــطو را  ــرده ارس ــل ک ــه نق ــی ک ــد. او در خواب می دان
در خــواب می بینــد، بــا او در درجــات معرفــت 
بحــث می کنــد و از او دربــاره عرفــا می پرســد 
ــخ  ــطو پاس ــد؟ ارس ــزی می دانن ــا چی ــا اینه ــه آی ک
ــه  ــن مرتب ــا در عالی تری ــا حکم ــه اینه ــد ک می ده
ــه  ــد. ب ــینا و فارابی ان ــال ابن س ــوِق امث ــتند و ف هس
هــر جهــت او عارفــان را داری مقــام حکمــت ذوقــی 
می دانــد. ایــن یکــی از دســتاوردهای بــزرگ اوســت 
ــد و معتقــد اســت  ــی دان ــان را حکمــت م کــه عرف
کســی کــه دارای حکمــت ذوقــی اســت متألــه اســت 
)مهــم نیســت کــه حکمــت بحثــی داشــته باشــد یــا 
نــه(. کســی کــه دارای حکمــت بحثــی اســت حکیــم 
ــن  ــن او بی ــه نیســت. بنابرای ــا متأل بّحــاث اســت، ام
ــت او  ــاس حکم ــه اس ــی ک ــه - حکیم ــم متأل حکی
تألــه باشــد- و حکیــم غیــر متألــه فــرق می گــذارد. 
ــد  ــم می توانی ــر ه ــیمات را در هن ــن تقس ــما ای ش

ــید.  ــته باش داش
ــر ایــن اســت کــه فــرق بیــن ایــن دو  مســئله مهم ت
ــا را  ــن حکمت ه ــور ای ــا چط ــت چیســت؟ م حکم
ــه طــور خاصــه  ــن ب ــم؟ م از هــم تشــخیص بدهی
ــی  ــم. یک ــاره می کن ــا اش ــم اینه ــرق مه ــد ف ــه چن ب
ــی  ــت ذوق ــی و حکم ــت بحث ــات حکم از اختاف
ــرد داشــته باشــد ایــن  کــه شــاید در هنــر هــم کارب
اســت کــه در حکمــت ذوقــی، مســئله ظهــور و نــور 

و اشــراق مطــرح اســت. فلســفه خــود ســهروردی 
ــی  ــور اســت. در حکمــت بحث ــر مســئله ن ــی ب مبتن
نــور و ظهــور جایــی نــدارد. مثــًا اگــر بــه ابن ســینا 
ــرف  ــه ط ــر ب ــر عم ــه در اواخ ــد ) البت ــه کنی توج
اشــراق متمایــل شــد( در حکمــت مشــاء او، نــور و 
ظهــور جایــی نــدارد. اگــر شــما بــه حکمــای قدیــم 
یونــان، مثــل هراکلیتــوس و پارمنیــدس، نــگاه کنیــد 
ــه  ــرای این ک ــوده؛ ب ــم ب ــی مه ــور خیل ــئله ظه مس
ــد. فنومــن  اینهــا بحــث از نومِــن و فنومِــن می کردن
یعنــی پدیــدار و چیــزی کــه ظاهــر شــده، و نومــن 
ــای  ــه حکم ــاس هم ــت. اس ــن و حقیق ــی باط یعن
ــت،  ــور اس ــور و ظه ــون ن ــا افاط ــان ت ــم یون قدی
ــن  ــود. بنابرای ــر می ش ــور ظاه ــت چط ــه حقیق این ک
ــل  ــه قائ ــتان را ک ــران باس ــای ای ــهروردی، حکم س
بــه مســئله نــور و اشــراق بودنــد حکمــای حقیقــی 
ــه در  ــت ک ــزی اس ــان چی ــرق دوم، هم ــد. ف می دان
ــز  ــه ای رم ــر مرتب ــم: ه ــاره کردی ــم اش ــون ه افاط
مرتبــه باالتــر اســت. یعنــی تمــام موجــودات را رمــز 
ــِث  ــه، مثل ــا در هندس ــه م ــور ک ــد، همان ط می گیرن
ــا  محســوس را رمــز می گیریــم. یــک فــرق علــوم ب
ــه  ــما همیش ــوم ش ــه در عل ــت ک ــن اس ــت ای حکم
ــی هــر  ــم ذوق ــا حکی ــد ، ام ــا داده3 ســر و کار داری ب
و می خواهــد  می دانــد  رمــز حقایقــی  را  داده ای 
ببینیــد ایــن چطــور ممکــن شــده و چگونــه وجــود 
ــه  ــا ب ــرد ام ــی داده می گی ــم ذوق ــرده. حکی ــدا ک پی
آن بــه شــکل رمــز نــگاه می کنــد. در عرفــان و 
ــق وجــود اســت.  ــزی رمــز حقای حکمــت، هــر چی
ــال  ــور دیالکتیکــی( دنب ــه ط ــزی را )ب ــر چی ــر ه اگ
کنیــد، بــه اصــل  و حقیقــت آن می رســید. بــه قــول 
ــود، آن گل  ــا ب ــدر درون بوی ــی کان ــر گل ــا »ه موالن
ــناس گل را  ــک گل ش ــود«. ی ــا ب ــرار کل گوی از اس
گل  در  حکیــم  و  عــارف  یــک  ولــی  می بینــد، 
ــر  ــد. نظ ــت برس ــل حقیق ــه اص ــا ب ــد ت ــر می کن نظ
ــگاه چشــم نیســت.  ــای ن ــه معن یعنــی چــه؟ نظــر ب
ــه  ــی ب ــرآن- خیل ــل ق ــدس -مث ــای مق در کتاب ه
ایــن مســئله توجــه شــده. وقتــی می گویــد »آیــات« 
هســت یعنــی چــه؟ یعنــی فقــط بــه صــورت داده بــه 
آن نــگاه نمی کنــد. آیــه یعنــی نشــانه حقایــق وجــود. 
َب َمثـَـًا مــا بَُعوَضــًة َفمــا  ْحیي أَْن یَْضــرِ »إَِنّ الَلَّ ال یَْســتَ
ــک  ــال ی ــه مث ــد ک ــرم نمی کن ــد ش ــا«؛ خداون َفْوَقه
ــد  ــد می توانی ــر کنی ــا نظ ــر واقع ــد. اگ ــه را بزن پش
تمــام حقایــق هســتی را در یــک پشــه ببینیــد. 
ــزی رد  ــه«؛ ســخن رم ــَرّد علی ــُز ال یُ ــد »الّرم می گوی
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ــا نمی فهمــد.  ــا کســی می فهمــد ی ــز را ی ــدارد، رم ن
ایــن حــرف را بارهــا و بارهــا تکــرار می کنــد. وقتــی 
رمــز می شــود کــه آن را از یــک دیــدگاه باالتــر نــگاه 
ــاره  ــم درب ــد. عل ــن ش ــور ممک ــد چط ــد و ببینی کنی
امــکان چیــزی فکــر نمی کنــد، فقــط چــون موجــود 
ــر  ــز فک ــد. در رم ــث می کن ــاره اش بح ــت درب اس
می کنیــد کــه مبــادی آن در وجــود چیســت، چطــور 
ــد  ــا برس ــی رود ت ــور م ــود، و همین ط ــن می ش ممک
ــد.  ــتجو می کن ــل را جس ــی عل ــر علم ــل. ه ــه اص ب
حکمــت، علــل مطلــق را جســتجو می کنــد تــا 
برســد بــه علــل مطلــق هســتی. ایــن کار دیالکتیــک 
و متافیزیــک اســت. مــورد دیگــری کــه ســهروردی 
بــه آن اشــاره می کنــد ایــن اســت کــه حکمــا )تنهــا( 
ــد،  ــه عوالم ان ــل ب ــم نیســتند، قائ ــن عال ــه ای ــل ب قائ
ــا  ــه ت ــم س ــت، عوال ــم نیس ــن عال ــط ای ــم فق عال
ــد  ــه بای ــم هســت ک ــای دیگــری ه ــتند. فرق ه هس
ــق«  ــت عش ــاله »حقیق ــد. رس ــه کنی ــان مراجع خودت

ــی اســت. ــورد مســئله زیبای هــم در م

ــه یکــی  ــاله ســمپوزیوم ک ــه رس ــم ب ــا برمی گردی ام
از شــاهکارهای افاطــون اســت، بــرای این کــه هــم 
ــن رســاله  ــی. ای ــد و هــم بحث ــی داری حکمــت ذوق
ــه  ــی ب ــاعر معروف ــه ش ــی دارد ک ــت از محفل حکای
ــی شــده و  ــزرگ ادب ــزه  ب ــده جای ــون« برن ــام »آگات ن
جشــنی بــر پــا کــرده اســت کــه همــه بــزرگان -مــن 
جملــه ســقراط- در آن شــرکت دارنــد. شــخصی بــه 
ــن داســتان را نقــل کــرده و  ــام »اریســتودموس« ای ن
ــل  ــتودموس نق ــته اســت. اریس ــون آن را نوش افاط
ــون،  ــدن آگات ــده  ش ــس از برن ــه در روز پ ــرده ک ک
ــاس و  ــه و لب ــام رفت ــه حم ــد ک ــقراط را می بین س
کفــش نــو پوشــیده. چــون ســقراط همیشــه پابرهنــه 
ــای  ــید و لباس ه ــش نمی پوش ــت کف ــود، هیچ وق ب
و  می کنــد  تعجــب  خیلــی  می پوشــید،  ژنــده 
ــرود.  ــی ب ــد جای ــه او می خواه ــود ک ــه می ش متوج
ــه  ــته کنجــکاو می شــود ک چــون او را دوســت داش
ــه جشــنی کــه  کجــا مــی رود. متوجــه می شــود او ب
ــه  ــا او ب ــی رود. ب ــده  م ــزار ش ــون برگ ــرای آگات ب
نوشــته های  از  می کننــد.  گفتگــو  و  می افتــد  راه 
افاطــون برمی آیــد کــه ســقراط گاهــی دچــار 
جایــی  در  می شــد،  الهــی  جذبــه  و  خلســه 

ــرد.  ــق می ک ــر و تعم ــه تفک ــروع ب ــتاد و ش می ایس
ــام، او  ــت وحــی و اله ــد حال ــا، مانن ــن زمان ه در ای
از چیــزی خبــر نداشــت و همــه اطرافیــان، او را تنهــا 
می گذاشــتند تــا پایــان ایــن حالــت برســد. در وســط 
راه خلســه ای بــه او دســت می دهــد. اریســتودموس 
او را رهــا می کنــد، بــه خانــه آگتــون می آیــد و 
اطــاع می دهــد کــه مــن بــا ســقراط می آمــدم 
کــه وســط راه چنیــن و چنــان شــد. حاضریــن 
ــد.  ــد آم ــم خواه ــم ک ــقراط ک ــود س ــد خ می گوین
ــردد وارد  ــادی برمی گ ــت ع ــه حال ــقراط ب ــی س وقت
ــیند.  ــون می نش ــار آگات ــود، کن ــون می ش ــه آگات خان
بقیــه شــام خــورده بودنــد. بــرای او شــام می آورنــد. 
ــًا  ــد. مث ــوم بودن ــزرگان ق ــر، ب ــراد حاض ــه اف هم
ــروف  ــاعر مع ــتوفانِس، ش ــان، اریس ــی از مهمان یک
بــود. بعــد از صــرف شــام، یکــی از شــرکت کنندگان 
بــه نــام اریکســیماخوس کــه پزشــک معروفــی بــود 
شــرط می کنــد کــه امشــب باده نوشــی نکنیــم، 
ــم. در ضمــن  ــا هــم بحــث کنی هوشــیار باشــیم و ب
راه  مجلــس  بــه  را  نی نــواز  دوشــیزگان  نبایــد 
می دادنــد کــه مجلــس شــلوغ نشــود. بحثــی مطــرح 
ــد.  ــزی بحــث کنن ــاره چــه چی ــه اصــا درب شــد ک
فایــدروس  نــام   بــه  از شــرکت کنندگان  یکــی 
ــتایش  ــس را س ــز و همه ک ــردم همه چی ــد م می گوی
ــی  ــی کس ــم؟ ول ــتایش کنی ــه را س ــا چ ــد؛ م کرده ان
ــا اِروس ســخن  ــاره عشــق  ی ــی درب ــدازه کاف ــه ان ب
نگفتــه اســت ]در زبــان یونانــی، بــرای عشــق، لفــظ 
»آگاپــه« هــم دارنــد کــه بــه معنــای »ُحــب« اســت. 
ــی رود[  ــه کار م ــیحیت ب ــتر در مس ــظ بیش ــن لف ای
ــول  ــس تمــام اعضــای حاضــر در جلســه متفق الق پ
ــتایش  ــدح و س ــزی در م ــر کســی چی ــد ه می گوین
ــا ایــن امــر موافقــت  عشــق بگویــد. ســقراط هــم ب
فایــدروس  خــود  از  می شــود  قــرار  می کنــد. 
ــد  ــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد- شــروع کنن ــه ای -ک
و ببیننــد نظــر خــودش چیســت.  ایــن افــراد 
ــت،  ــب اس ــی طبی ــد؛ یک ــف دارن ــغل های مختل ش
یکــی خطیــب اســت، یکــی شــاعر اســت و غیــره. 
هرکســی بــه مقتضــای حرفــه خــود دیــدگاه خاصــی 
ــون  ــه افاط ــد ک ــه می دانی ــاره عشــق دارد. ]البت درب
یکــی از بزرگتریــن نویســندگان عالــم اســت. یعنــی 
جنبــه شــعری کارهــای او شــاهکار و در حــد اعجــاز 
اســت. مــن در اینجــا برایتــان خاصــه کــردم. شــما 
اگــر خودتــان بخوانیــد می بینیــد. البتــه ترجمــه 
ــی  ــی زیبای ــد نیســت ول انگلیســی و فارســی هــم ب
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ــت[.  ــر اس ــی بی نظی ــان یونان آن در زب
آغــاز  فایــدروس  ســخنرانی  بــا  بحث هــا 
خــود  زمــان  در  فایــدروس  می شــود. 
شــاگردان  از  و  مشــهور  خطیبــی 
ــان،  ــروف یون ــیار مع ــب بس خطی
لوزیــاس، بــود. پیداســت کــه 
ســخنوران  و  اســت  ســخنور 
ــد،  ــه کار می برن ــا ب ــاظ زیب الف
ولــی خالــی از حقیقــت! خطبای 
سوفســطائیان  از  همــه  یونــان 
ــن  ــاس ف ــاس و لوزی بودند.گرگی
می دادنــد،  تعلیــم  را  ســخنوری 
ــخن  ــال س ــه دنب ــی ب ــچ حقیقت ــا هی ام
آنهــا نبــود. آنهــا بــه مــردم ســخنوری را تعلیــم 
ــا مــردم بهتــر بتواننــد در محکمه هــا  ــد ت می دادن
پیــروز شــوند یــا در سیاســت بیشــتر نظــر 
ــان  ــخنان آن ــی س ــد. یعن ــب کنن ــران را جل دیگ
بیشــتر بــرای جلــب نظــر مــردم بــود، نــه بــرای 
بیــان حقیقــت. بنابرایــن  فایــدروس هــم خطیبی 
بــود از شــاگردان لوزیــاس، از خطبــای معــروف 
ــود.  ــاس مــورد ســتایش ســقراط نب ــان. لوزی یون
ــه  ــان ب ــروف یون ــای مع ــی از خطب ــقراط یک س
نــام ِگِزنوکراتـِـس را –کــه او هــم در یونــان بــرای 
فــن خطابــه مکتبــی داشــت- بــر همــه ترجیــح 
ــه  ــتر جنب ــدروس بیش ــخن فای ــس س ــی داد. پ م
ــت و  ــن حکم ــاری از مضامی ــه دارد و ع خطاب
حقیقــت اســت. روش افاطــون در ایــن رســاله 
ــت  ــطح حرک ــن س ــه از پایین تری ــت ک ــن اس ای
ــد،  ــه می کن ــی اضاف ــد، هــر ســخنران مطلب می کن
تــا بــه عالی تریــن ســطح، یعنــی ســقراط، 
برســد. وقتــی بــه ســقراط می رســد ســخن اوج 
ــاال  ــد. ح ــدا می کن ــی پی ــه اله ــرد و جنب می گی
ــدروس  ــد. فای ــه می گوی ــدروس چ ــم فای ببینی
ــهوت  ــا اِروس، ش ــق ی ــور از عش ــد منظ می گوی
جنســی اســت؛ خصوصــا شــهوتی کــه میــان دو 
ــد. در  ــته باش ــود داش ــس وج ــک جن ــر از ی نف
ــن  ــون در آت ــق قان ــان، همجنســبازی مطاب آن زم
ــت  ــان، تح ــراف آن زم ــا در اش ــود ام ــوع ب ممن
ــر  ــن ام ــت و ای ــود داش ــپارتی ها، وج ــر اس تاثی
ســخت مــورد اعتــراض ســقراط، افاطــون 

چنان کــه  بــود.  آنهــا  مکتــب  شــاگردان  و 
افاطــون در کتــاب »نوامیــس«، اهالــی اســپارت 
ــزرگ ســخت مــورد  ــه خاطــر ایــن فســاد ب را ب
نکوهــش و مامــت قــرار داده اســت. فایــدروس 
ــه دو  ــق ب ــه عش ــد ک ــود می گوی ــه خ در خطب
ــه جهــت  ــر اســت: اول، ب جهــت شایســته تقدی
ــت  ــت قدم ــه جه ــرافت آن ب ــرافت آن )و ش ش
آن اســت( و دوم، بــه دلیــل فوایــدی کــه بــرای 
انســان در بــر دارد. عشــق قدمت و شــرافت دارد 
و دلیــل آن ایــن اســت کــه بــه وســیله شــاعرانی 
چــون هســیود و هومــر مــورد تاییــد قــرار گرفته 
اســت. آنهــا عشــق را نخســتین اصــل پیدایــش 
جهــان می داننــد. دلیــل نکتــه دومــی کــه او گفتــه 
ــت  ــن اس ــر دارد- ای ــدی در ب ــا فوای ــرای م -ب
ــیدن  ــرای رس ــرک ب ــن مح ــق، بزرگتری ــه عش ک
بــه مقــام و جــاه و شــهرت اســت. کســانی کــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــال می کنن ــا را دنب ــد کاره عشــق دارن
ــر کاری  ــق، ه ــند. عاش ــان برس ــود خودش مقص
ــد و  ــام می ده ــوق انج ــایند معش ــرای خوش را ب
ــوق  ــر معش ــی در براب ــدن و بدنام ــوا ش از رس
ــه  ــونی ک ــن قش ــد. بنابرای ــز می کن ــخت پرهی س
از عاشــقان تشــکیل شــده باشــد شکســت ناپذیر 
اســت. عشــق بی باکــی را در عاشــقان الهــام 
ــوق از  ــه معش ــال ب ــرای وص ــق ب ــد. عاش می کن
هیچ چیــز بــاک نــدارد و حتــی جــان خــود را در 
ــای  ــن مثال ه ــد. همچنی ــدا می کن ــوق ف راه معش
ــر و هســیود،  ــات آن روز، از هوم ــادی از ادبی زی
مــی زنــد کــه اینجــا جــای گفتــن آنهــا نیســت.

ســخنگوی دوم، پوزانیــاس اســت. خطبــه 
پوزانیــاس برخــاف خطبــه فایــدروس 

یــک جنبــه اخاقــی دارد و در واقــع 
ــق  ــان عش ــی می ــز اخاق ــک تمی ی
پــاک و عشــق ناپــاک اســت. او از 
خطبــه فایــدروس کــه میــان عشــق 
ــداده  پــاک و عشــق ناپــاک تمیــز ن

ــر  ــه نظ ــت. ب ــی اس ــیار ناراض بس
ــاک  ــق پ ــان عش ــرق می ــاس ف پوزانی

ــطوره های  ــه اس ــاک در هم ــق ناپ و عش
قدیــم انعــکاس دارد. شــاعران قدیــم میــان 
آفرودیــت )خــدای عشــق( آســمانی و آفرودیــت 
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ــمانی  ــت آس ــتند. آفرودی ــرق می گذاش ــی ف زمین
ــای  ــه معن ــی ب ــوس در یونان ــر اورانوس)اوران دخت
آســمان اســت( اســت و مــادر نــدارد. آفرودیــت 
زمینــی یــا عشــق مبتــذل، دختــر زئــوس و 
ــان عشــق آســمانی  ــد می ــون اســت. پــس بای دی
و عشــق زمینــی فــرق گذاشــت. یکــی شایســته 
ــت.  ــت اس ــته مام ــری شایس ــین و دیگ تحس
ــم  ــه می کن ــان خاص ــا را برایت ــن اینه ــه م البت
ــان  ــا برایت ــک راهنم ــد ی ــی می خوانی ــه وقت ک
ــت دارد: 1(  ــی دو خصوصی ــق زمین ــد. عش باش
ــرد  ــس م ــی از دو جن ــد از یک ــوق می توان معش
یــا زن باشــد، 2( آنچــه در عشــق زمینــی مقصــود 
ــه جــان و نفــس  اســت بــدن معشــوق اســت، ن
او. بنابرایــن عاشــق زمینــی همیشــه دوســت 
ــوس( باشــد  ــد خــرد )اَنوئت دارد معشــوق او فاق
ــرد(  ــل و خ ــس )عق ــه نوئزی ــوس از کلم ]اَنوئت
می آیــد[ تــا بتوانــد بــه آســانی او را شــکار 
کنــد. عشــق آســمانی متوجــه روح و نفــس 
اســت و متعلــق عشــق، مردان انــد؛ عشــقی 
اســت عــاری از شــهوت زمینــی، و حاصــل ایــن 
عشــق، دوســتی پایــدار اســت. او بــر ایــن نکتــه 

ــد.  ــد می کن ــی تاکی خیل
ــل  ــه دلی ــی او ب ــود ول ــتوفانس ب ــت اریس نوب
کنــد.  صحبــت  نمی توانســت  سکســکه 
اریکســیماخوس که طبیب اســت بــرای او دوایی 
ــه  تجویــز می کنــد. و خــودش شــروع می کنــد ب
جــای او صحبــت کــردن. او عشــق را از دیــدگاه 
یــک طبیــب مــی بینــد. می گویــد چــه تحوالتــی 
در یــک شــخص بــه وجــود می آیــد کــه عاشــق 
ــق  ــاره عش ــاس را درب ــر پوزانی ــود. او نظ می ش
پــاک و عشــق ناپــاک )عشــق آســمانی و عشــق 
زمینــی( مــورد تاییــد قــرار می دهــد، امــا دربــاره 
اینکــه عشــق حاصــل نفــس اســت اشــکال 
ــق  ــه عش ــا ریش ــت اص ــد اس ــد. او معتق می کن
ــه در  ــرد و ن ــتجو ک ــس جس ــد در نف ــه بای را ن
بــدن، بلکــه بایــد در اصــل عالــم جســتجو کــرد. 
و چنان کــه اصــل عشــق در عالــم هســت، ریشــه 
ــه  ــن ب ــت. بنابرای ــدن اس ــم ب ــق در ارگانیس عش
تشــریح بــدن می پــردازد، اجــزاء ســالم و ناســالم 
و ارتبــاط آن بــا هضــم ســالم و هضــم ناســالم را 

شــرح می دهــد. در واقــع مقــدار زیــادی مطالــب 
پیچیــده طبــی را بــه رخ حضــار می کشــد. 
ــوی هضــم  ــه جل ــن اســت ک ــب ای ــه طبی وظیف
می توانیــم  مــا  می گویــد  بگیــرد.  را  ناســالم 
علــم طــب را این گونــه نعریــف کنیــم: معرفــت 
ــدن. کســی  ــع ب ــوای جــذب و دف ــه ق ــان ب انس
ــک از  ــه کدام ی ــد ک ــخیص ده ــد تش ــه بتوان ک
ایــن قــوا ســالم و کــدام مرگبــار اســت و بتوانــد 
صحــت و تندرســتی را جایگزیــن بیمــاری کنــد 
طبیــب کاملــی اســت. بــدن مجموعــه اضــدادی 
ــرم  ــد: گ ــارض دارن ــر تع ــا یکدیگ ــه ب اســت ک
ــی اســت  ــر و خشــک. طــب، صناعت و ســرد، ت
کــه می توانــد یــک وحــدت و آشــتی میــان 
ایــن اضــداد بــه وجــود بیــاورد. و می گویــد نــه 
تنهــا در طــب، بلکــه همــه علــوم همیــن طــور 
هســتند. کار هــر علمــی ایــن اســت کــه اضــداد 
ــد  ــال می زن را وحــدت ببخشــد. موســیقی را مث
ــف را  ــای مختل ــد لحن ه ــور بای ــما چط ــه ش ک
ــوزون  ــه م ــک نغم ــا ی ــد ت ــم آشــتی بدهی ــا ه ب
ــه اهمیــت  پدیــد بیایــد. بنابرایــن در خطبــه او ب
ــده  ــد ش ــق تاکی ــی عش ــناختی و جهان کیهان ش
ــی و  ــتی و هماهنگ ــه عشــق موجــب آش و اینک
هارمونــی اجــزاء متعــارض و متناقــض در بــدن 
می شــود. ایــن نظریــه،  متاثــر از هراکلیتــوس 
ــه  ــس پای ــه امپدوکل ــت. نظری ــس اس و امپدوکل
ــت.  ــراط( اس ــس )بق ــب هیپوکرات ــای ط و مبن

ــد. ــتفاده کردن ــفه اس ــزرگ از فاس ــای ب اطب
خطبــه چهــارم مــال اریســتوفانس اســت. او 
ــاب  ــود و در کت ــو ب ــزرگ هجوگ ــاعر ب ــک ش ی
ــتوفانس  ــرده. اریس ــو ک ــقراط را هج ــا« س »ابره
خــودش را معــاف می کنــد و می گویــد مــن 
یــک شــاعر کمدیــن هســتم و ایــن مجلــس هــم، 
ــده  ــر از بن ــت. گ ــوخی اس ــزاح و ش ــس م مجل
لغــوی شــنیدی مرنــج، جهاندیــده بســیار گویــد 
دروغ. بنابرایــن تعریــف او از عشــق بیشــتر جنبــه 
ــاز،  ــد در آغ ــزاح دارد. او می گوی ــز و م طنزآمی
ــق  ــم خل ــاال می بینی ــه ح ــور ک ــن ط ــان ای انس
نشــده بــود. در ابتــدا انســان مخلوقــی بــود کاما 
گــرد، بــا چهار پــا و چهــار دســت، و دو صورت 
ــه  ــب؛ طــوری ک ــو و یکــی در عق یکــی در جل
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ــم  ــت ه ــات می توانس ــی از حیوان ــد بعض مانن
ــه  ــرود و هــم عقــب. امــا همــه اعضــا ب جلــو ب
ــاال ختــم می شــدند. در آغــاز دو  یــک ســر در ب
جنــس نبــود، ســه جنــس بــود: جنــس دو مردی، 
ــی  ــرد و زن. اول ــس م ــی، و جن ــس دو زن جن
ــی  ــید، دوم ــس خورش ــرد( از جن ــی دو م )یعن
ــومی از  ــن، و س ــس زمی ــی دو زن( از جن )یعن
ــا عشــق وجــود  ــان جنس ه ــا می ــاه. ام ــس م جن
نداشــت. توالــد و تناســل نبــود. انســان در ابتــدا 
ــود و می روییــد، و بعــد  ــذر ب -مثــل گیاهــان- ب
ــان ها  ــا انس ــد. ام ــر می ش ــذاری تکثی ــا تخم گ ب
بســیار قــوی بودنــد و در برابــر خداونــد و 
ــتند.]نماینده آن  ــان برداش ــه طغی ــر ب ــوس س زئ
دوران در ادبیــات و در داســتان غول هــا هســت[ 
ــاال بــه دو  زئــوس آنهــا را مجــازات کــرد و از ب
نیــم تقســیم کــرد و ســپس آنهــا را بــه گونــه ای 
ترمیــم کــرد کــه بــه صــورت انســان های کنونــی 
ــت  ــا از حال ــر آنه ــس تکثی ــن پ ــد. از ای درآمدن
ــد و  ــی توال ــی –یعن ــورت حیوان ــه ص ــی ب نبات
نتاســل جنســی- درآمــد. از آن پــس، هر انســانی 
همیشــه نیمــی از انســان اســت. هــر انســانی نیمه 
دیگــر خــودش را جســتجو می کنــد و بــا عشــق 
و شــور فــراوان نیمــه دیگــر خــود را یافتــه و بــا 
ــه  ــن آن نیم ــی ازدواج، یافت ــزد. یعن آن درمی آمی
ــوق  ــور و ش ــن ش ــت. ای ــودش اس ــده خ گمش
ــی  ــه نیم ــود -ک ــر خ ــه دیگ ــن نیم ــرای یافت ب
دیگــر از وجــود خــود اوســت- عشــق نــام دارد 
و تــا انســان نیمــه دیگــر خــود را جســتجو نکنــد 
و آن را نیابــد بــه نیک بختــی نمی رســد. آمیــزش 
دو فــرد از یــک جنــس، همــان رســیدن بــه اصل 
خــود از جنــس دو مــرد یا دو زن اســت. عشــقی 
کــه در ازدواج معمولــی میــان یــک مــرد و یــک 
زن دیــده مــی شــود همــان بازگشــت بــه اصــل 
خــود اســت. اگــر انســان ها بــه بی دینــی و 
ــد و در  ــه دهن ــود ادام ــرارت خ ــی و ش بی تقوای
ــم آن مــی رود کــه  ــد، بی ــان کنن ــر خــدا طغی براب
خــدا بــاز هــم آنهــا را بــه دو نیــم کنــد و در آن 
ــا راه  ــک پ ــد روی ی ــان ها مجبورن ــورت انس ص

برونــد. 
ــون  ــت. آگات ــون اس ــدی آگات ــخنران بع ــا س ام

خیلــی لفــاظ اســت. ســقراط خیلــی بــه او انتقــاد 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه خطب ــرای این ک ــد، ب می کن
صنایــع ادبــی در حــد کمــال در آن بــه کار رفتــه 
ولــی هیــچ معنــی نــدارد. ســپس ســقراط شــروع 
ــون  ــق. آگات ــن از عش ــخن گفت ــه س ــد ب می کن
ــق از  ــه عش ــد ک ــاره می کن ــود اش ــه خ در خطب

ــان اســت. عشــق، خداســت.  خدای
ــی  ــور کل ــه ط ــان و ب ــاح یونانی ــدا در اصط خ
ــای  ــه معن ــی ب ــر ابراهیم ــان غی در اصطــاح ادی
ــل  ــته اســت؛ مث ــای فرش ــه معن ــدا نیســت، ب خ
ایــزدان در زردشــت. دنیــای قدیــم در همــه 
جهان بینی هــا بــا فرشــتگی ارتبــاط داشــت. 
ــد فرشــته مهجــور شــده اســت.  در تمــدن جدی
ــه قــوای طبیعــت نســبت  هــر چیــزی کــه مــا ب
می دهیــم در گذشــته دارای فرشــته بــود. پشــت 
ــم فرشــتگی اســت کــه از  ــم، یــک عال ــن عال ای
ــد.  ــوت می گوین ــم ملک ــه آن عال ــی ب ــر دین نظ
ــم  ــا چش ــته ب ــد. فرش ــک می آی ــوت از مل ملک
دیــده نمی شــود. بحــث فرشــتگان در ادیــان 
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م خیل
خیلــی  فرشــته  بحــث  قدیــم  حکمت هــای 
ــل  ــد )مث ــته را می بینی ــا فرش ــما ی ــود. ش ــم ب مه
ــان  ــا ایم ــه آنه ــا ب ــراد خــاص(، ی ــران و اف پیامب
ــد.  ــان فلســفی داری ــاره آنهــا بی ــا درب ــد و ی داری
ــته  ــاره فرش ــی درب ــا بحث های ــای م ــه حکم هم
داشــتند، مثــل ابن ســینا، ســهروردی و افاطــون. 
ــه  ــان ک ــم و آن ــان قدی ــان افاطون شناس در می
پیــرو مکتــب افاطــون بودنــد، مثــل افلوطیــن و 

ــکیوس. ــوس و دامس پروکل
 ُمثـُـل تقریبــا همــان اســماء الهــی اســت. افاطون 
ایــده را چگونــه تعبیــر می کنــد؟ می گویــد 
ــد و  ــل کنی ــم را تحلی ــه عال ــات کمالی ــر صف اگ
ــل  ــور ُمثُ ــا ظه ــید، اینه ــات بســیط برس ــه صف ب
هســتند. در همیــن رســاله ســمپوزیوم یــک 
ــل  ــه ُمثُ ــا چطــور ب ــه م ــال خــوب هســت ک مث
می رســیم. زیبایــی را مثــال می زنــد. زیبایــی 
ــده ای در ذهــن  ــی اصــا ای بســیط اســت. زیبای
ــی  ــت. زیبای ــارج اس ــی در خ ــت! زیبای ــا نیس م
مراتــب و مراحلــی دارد و در هــر عالمــی ظهــور 
ــم  ــت، در عال ــی اس ــس، حس ــم ح دارد؛ در عال
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نفــس، نفســانی اســت و در عالــم روح، روحانــی 
اســت. در وجــود مــا هــم زیبایــی نفســانی 
داریــم و زیبایــی عقانــی. هــر چیــز روی زمیــن 
ــت،  ــی اس ــت زیبای ــد در نهای ــگاه کنی ــه ن را ک
گل هــای  زیبــا، اجســام زیبــا و غیــره. امــا اینهــا 
آوتــو تــو کلــون )یعنــی عیــن زیبایــی( نیســتند؛ 
ــل،  ــد. در ُمثُ ــر زیبایی ان ــدار و مظه ــود، پدی نم
هــر مثالــی نفــس و حقیقــت شــیء اســت. خــود 
ــی گاهــی  ــی مظهــر زیبای ــدارد ول ــا ن ــی فن زیبای
هســت و گاهــی نیســت. مــا االن بــه عالــم 
ــرزخ در  ــم ب ــی عال ــم ول ــرزخ دسترســی نداری ب
وجــود مــا هســت. نفــس مــا نمــود عالــم بــرزخ 
ــی حســی  ــروزه اســتتیک بیشــتر زیبای اســت. ام
اســت ولــی قدمــا بــه زیبایــی نفســانی) فضائــل 
نفســانی( خیلــی اهمیــت می دادنــد. ممکــن 
اســت ظاهــر بــدی داشــته باشــد ولــی باطــن اش 
فوق العــاده باشــد. کســی کــه آراســته بــه فضائــل 
نفســانی باشــد واقعــا زیباســت. زیبایــی فضائــل 
)شــجاعت، عفــت، صبــر و غیــره( خیلــی  زیباتــر 
از زیبایــی جســم اســت، امــا ایــن هــم آوتــو تــو 
کلــون )عیــن زیبایــی( نیســت، بهره منــد اســت. 
متکســیس لفــظ افاطــون اســت بــرای بهره منــد 
ــی  ــور زیبای ــا ظه ــاده اینه ــان س ــه زب ــودن. ب ب

ــر از اصــل اســت. ــور غی هســتند. ظه

 یکــی از حوزه هایــی کــه در هنــر اصــا 
ــور و  ــئله ظه ــه نشــده اســت، مس ــه آن توج ب
ــن  ــی دارد. قوانی ــور قوانین ــت. ظه ــی اس تجل
ــه  ــا منحصــر ب ــم هســت، ام ظهــور در کل عال
ایــن عالــم نیســت. قواعــد ظهــور ایــن اســت 
ــر  ــه ظاه ــه ای ک ــر مرتب ــزی در ه ــر چی ــه ه ک
می شــود بــه اقتضــای آن مرتبــه و تابــع مظهــر 
ــر شیشــه  ــی اگ ــدارد ول ــی ن ــور رنگ اســت. ن
ــز  ــم قرم ــور ه ــد ن ــز باش ــره قرم ــن پنج ای
ــم  ــور ه ــد ن ــرد باش ــه گ ــر شیش ــود، اگ می ش
گــرد می شــود. شــما برویــد مراحــل نــور را در 
شــیخ اشــراق بخوانیــد. در ایــن عالــم این طــور 

اســت. امــا ایــن نــورِ عرضــی اســت؛ نــور ذاتی 
ــوری اســت کــه در  ــه ن ــن ک ــرای ای نیســت. ب
ــی باشــد  ــد نوران جســم اســت. جســم  می توان
و می توانــد نباشــد. ایــن نــور قائــم بــه جســم 
اســت. اگــر جســم نبــود نــور هــم نبــود. ولــی 
ــوازم جســم بمــا هــو جســم هــم نیســت.  از ل
بــرای این کــه اگــر از لــوازم جســم بــود همــه 
ــه  ــس این ک ــند. پ ــی باش ــد نوران ــام بای اجس
ــم  ــر از جس ــی غی ــور دارد علت ــم ن ــک جس ی

ــن بحــث دیگــری اســت. ــه ای دارد؛ ک
نــور کــه »ظاهــر بالــذات، مظهــر لغیــره« تعریف 
ــن  ــری دارد. ای ــود دیگ ــس، نم ــود در نف می ش
نورهــا نــور عرضــی اســت، امــا نــور نفــس مــا 
جوهــر اســت؛ و آن، علــم مــا بــه ذات خودمان 
اســت. اگــر نــور »ظاهــر بالــذات، مظهــر لغیره« 
باشــد، نفــس، نــور اســت؛ بــرای این کــه 
ــز را اظهــار  خــودش ظاهــر اســت و همــه چی
ــز  ــد همه چی ــم داری ــی عل ــما وقت ــد. ش می کن
در علــم شــما ظاهــر اســت. ایــن نــور خیلــی 
ــور  ــی، ن ــت. آگاه ــر اس ــت؛ جوه ــر اس باالت
ــه ذات  ــم ب ــت، قائ ــم هس ــر ه ــت و جوه اس
اســت. امــا ایــن نــور، فــی نفســه لنفســه بغیــره 
ــور  ــت. ن ــودش نیس ــِت خ ــون عل ــت؛ چ اس
فــی نفســه لنفســه بنفســه، خداســت کــه نــور 
ــَمَوِت  حقیقــی و نوراالنــوار اســت. » الَلّ نُوُر الَسّ
ــدا،  ــور اوســت پی ــه ن ــم ب ــه عال َواْلَْرِض«. هم
ــت  ــدا نیس ــدا. پی ــم هوی ــردد از عال ــا او گ کج
ولــی همــه عالــم بــه نــور او پیــدا شــده. مســئله 
نــور، ظهــور یــا تجلــی در عرفــان مــا و در هنــر 
خیلــی مهــم اســت. نظریــه نــور خیلــی کــم کار 

شــده اســت.
 باالتــر از نفــس، عقــل و روح اســت. زیبایــی 
ــت.   ــش اس ــی و دان ــت و فرزانگ روح، حکم
ــن  ــی عی ــم متکســیس اســت، یعن ــن ه ــا ای ام
ــی  ــده زیبای ــه ای ــیم ب ــت. می رس ــی نیس زیبای
ــی،  ــماء اله ــد اس ــده، مانن ــه در خداســت. ای ک
در عالــم وجــود نــدارد. اســم، عیــن ذات اســت 
و در عالــم نیســت. ایــده هــم در عالــم نیســت؛ 
هرجــا هســت ظهور ایــده اســت. نظریه اســماء 
هــم همیــن را می گویــد. خداونــد متصــف بــه 
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اســماء اســت. » َوللِ الســماُء الُحســنی َفادُعــوُه 
بِهــا «؛ حســنی یعنــی هــم کمــال اســت و هــم 
جمــال. حســن یعنــی هــم کمــال باطــن و هــم 
جمــال ظاهــر. بنابرایــن ایــده هــم مثــل اســماء 
الهــی اســت. منتهــا بعضی هــا ایــده را بــا ایــده 

ــا  ــون، م ــر افاط ــد. از نظ ــتباه می کنن ــن اش ذه
نمی گیریــم.  خــارج  از  را  ذهــن  ایده هــای 
ــده را  ــدادی اســت. ای ــت اِع ــک عل ــارج، ی خ
مــا مســتقیما از ایده هــای الهــی می گیریــم. 
ــود  ــی در وج ــد: تجل ــی دارن ــا دو تجل ایده ه
ــم در  ــی ه ــای اله ــعور. ایده ه ــی در ش و تجل
ــه  ــات کامل ــان صف ــد )هم ــور دارن ــود ظه وج
ــور  ــا ظه ــم م ــم در عل ــتند( و ه ــیاء هس اش
دارنــد. نظــر ارســطو ایــن اســت کــه مــا 
ایده هــای ذهنــی را از خــارج و از تجربــه 
ــت.  ــطه اس ــک واس ــه ی ــه! تجرب ــم. ن می گیری
مــا ایده هــا را از ایده هــای الهــی می گیریــم. 
گفتیــم کــه مــا اســم داریــم و اسم االســم. 
اســت؛  اسم االســم  می گذاریــم  مــا  آنچــه 
ــارج  ــه در خ ــت ک ــم آن اس ــت! اس ــم نیس اس
اســت. چطــور اســماء در خارج انــد؟ مثــا 
چطــور اســماء در وجــود شــما ظهــور دارنــد؟ 
بــه صــورت قــوای وجودتــان. علــم یــک قــوه 
ــی  ــوه مراتب ــوه اســت. ق ــک ق ــدن ی اســت. دی
ــت، در  ــل هس ــت، در عق ــس هس دارد؛ در نف
جســم هــم هســت. هــر قــوه ای -کــه در مــا یــا 
در عالــم کبیــر هســت- ظهــور یــک اســم و بــه 
تعبیــر افاطــون، ظهــور یــک ایــده اســت. ایــن 
قــوا همان طــور کــه در مــا در کارنــد، در عالــم 

کبیــر هــم در کارنــد. وجــود مــا را ایــن قــوا - 
مجموعــه ســمع و بصــر و درک و غیــره- اداره 
ــه ای از  ــم مجموع ــر ه ــم کبی ــد. در عال می کنن
ــوه ای  ــر ق ــد. ه ــر می کن ــم را تدبی ــوا کار عال ق
در وجــود مــا یــا در عالــم یــک وظیفــه ای دارد. 

ــمای  ــور اس ــه ظه ــتی -ک ــوای هس ــن ق از ای
ــن  ــد.  ای ــر می کنن ــته تعبی ــه فرش ــد- ب الهی ان
بحــث در افاطونیــان قدیــم بــوده امــا در 
افاطونیــان جدیــد اصــا مطرح نیســت. امروزه 
اصــا بحــث فرشــته مطــرح نیســت. بنابراین از 
نظــر افاطونیــان قدیــم، ایده هــا جنبــه ملکوتــی 
طبــق  چنان کــه  دارنــد.  هــم  فرشــتگی   و 
ــتگان،  ــی، فرش ــل ابن عرب ــا مث ــای م ــر عرف نظ
ــث  ــتند. بح ــماء هس ــر اس ــوا و مظه ــان ق هم
ــم  ــیار مه ــیار بس ــم بس ــی در قدی فرشته شناس
ــینا را  ــان« ابن س ــن یقظ ــی ب ــاله »ح ــوده. رس ب

ــد. ــا می بینی ــته را آنج ــش فرش ــد، نق بخوانی
از  هســت  زیــادی  روایت هــای  پرســش: 
ــد  ــه فرمودن ــادق ک ــر ص ــام جعف ــر و ام پیامب
ارســطو پیامبــری بــوده کــه در زمــان خــودش 

ــد.  ــناخته نش ش
پاســخاســتاد: بلــه مــروی هســت کــه ارســطو 
پیامبــری هســت کــه او را نشــاختند. در آن 
ــروی  ــد محــض پی ــان کســانی کــه از توحی زم
ــه  ــن ب ــه م ــزی ک ــد. چی ــا بودن ــد اینه می کردن
آن توجــه کــردم و ندیــدم کــس دیگــری بــه آن 
توجــه کنــد ایــن اســت کــه تمــام افــرادی کــه 
در همیــن رســاله افاطــون هســتند را بــه جــرم 
بی دینــی و توهیــن به خدایــان4 محاکمــه کردند 
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و حتــی ســقراط را اعــدام کردنــد. اینهــا موحــد 
بودنــد. افاطــون کســی اســت کــه بیــن احــد و 
واحــد فــرق گذاشــت. بیــن اینهــا خیلــی فــرق 
هســت. شــما بــرای این کــه بفهمیــد بیــن ایــن 
ــون  ــود افاط ــد خ ــت بای ــی هس ــه فرق دو چ
ــرای  ــادی ب ــز زی ــا چی ــد. مفســران م را بخوانی
گفتــن ندارنــد. تمــام نظــام افاطــون مبتنــی بــر 
ــاله  ــت. رس ــرت اس ــدت و کث ــن وح ــان بی بی
ــد  ــا ببینی ــد ت ــون را بخوانی ــدس افاط پارمنی
مراتــب وحــدت چیســت. مراتــب وحــدت از 
وحــدت محــض یعنــی احــد شــروع می شــود؛ 
وحدتــی کــه در آن هیــچ کثرتــی نیســت. بعــد 
واحــد کثیــر اســت، یعنــی وحدتــی کــه در آن 
نوعــی کثــرت اســت. بعــد کثیــر واحــد اســت 
ــه  ــی ب ــچ  جای ــاید در هی ــر. ش ــر، کثی و در آخ

ایــن زیبایــی از حیــث فلســفی بحــث نشــده.
پرســش:پــس چطــور ارســطو قائــل بــه 

حکمــت ذوقــی یــا شــهودی نبــود؟
إاِّل  نَفًســا  الَلّ  ِّــُف  یَُکل »ال  اســتاد:  پاســخ
ــت.  ــی باالس ــی خیل ــت ذوق ــَعها«. حکم ُوس
عرفــان خیلــی باالســت. اگــر قــرار بــود 
ــد شــاید عــده  ــان را تکلیــف کن ــد عرف خداون
کمــی می پذیرفتنــد. خداونــد از حکمــت بالــغ 
خــود تکلیــف مــا ال یطــاق نمی کنــد؛ بــه 
ــاال  ــد. ح ــت می کن ــردم صحب ــود م ــان خ زب
ــورد  ــه م ــوند ک ــدا می ش ــارف پی ــر ع ــد نف چن
انکارنــد. ولــی حکیــم بایــد بــه اقتضــای مــردم 
ــه نوعــی حکمــت  ــن هــم ب ــد. ای ــت کن صحب
ــد و  ــت کنن ــردم صحب ــع م ــه طب ــه ب ــت ک اس
ــه  ــد، چــون ب ــول می کنن ــم بیشــتر قب ــردم ه م
ــم  ــد ه ــت. در هن ــر اس ــردم نزدیک ت ــس م ح
ــم  ــا ه ــد، رامانوج ــانکارا داری ــه ش ــد ک می بینی
ــل  ــن مث ــل افاطــون اســت و ای ــد. آن مث داری
ــر  ــرق دارد. اگ ــاع ف ــال ِطب ــه هرح ــطو. ب ارس
حکمــت خیلــی خیلــی بــاال باشــد مــردم آن را 
ــان  ــه زب ــرآن هــم همیشــه ب ــد. ق ــکار می کنن ان
ــرآن  ــاب ق ــر خط ــد. اگ ــخن می گوی ــردم س م
ــی آورد. ــان نم ــس ایم ــود هیچ ک ــواص ب ــه خ ب
ــد  ــه بای ــد ک ــل فرمودی ــورد ُمثُ ــش:در م پرس
صفــات بســیط را تحلیــل کــرد. بــا عیــن ثابتــه 

ــم نســبت داد؟ ــه آن ه ــا می شــود ب چطــور؟ آی
پاســخاســتاد: بلــه. تفســیر افاطونــی خــودش 
تفســیرهای متفاوتــی دارد. آیــا اینهــا متعلقــات 
علــم حق انــد یــا در خــارج از علــم حــق هــم 
ــت.  ــی هس ــیرهای متفاوت ــد؟ تفس ــود دارن وج
ــه  ــت ک ــه اس ــن ثابت ــیر عی ــا تفس ــی از آنه یک
ایــن را متعلقــات علــم حــق می دانــد. بــه 
ــم  ــق عل ــر اینکــه متل ــا عــاوه ب ــری، اینه تعبی
ــد.  ــود دارن ــم وج ــارج ه ــتند در خ ــق هس ح
تفســیر عرفــای مــا عیــن ثابتــه اســت. در 
ــته اند.  ــه نوش ــی مقال ــئله خیل ــن مس ــورد ای م
ُولــف ســون، محقــق بســیار معــروف گذشــته، 
مقالــه ای در ایــن بــاره دارد. اگــر اشــتباه نکنــم 
ماصــدرا هــم در ایــن بــاره بحــث کــرده کــه 
ــه.  ــا ن ــد ی ــم حق ان ــق عل ــط متعل ــا فق ــا اینه آی
پرســش:در مــورد رمــوز ریاضیــات اگــر 

بفرماییــد. صحبــت  می شــود 
پاســخاســتاد: ُمثُــل ریاضــی االن مغفــول 
اســت. در نــزد افاطونیــان و فیثاغوریــان ایــن 
ــی  ــا وقت ــود ام ــه ب ــورد توج ــیار م ــئله بس مس
ارســطو آن را انــکار کــرد ایــن نظریــه کــم کــم 
ــات  ــطو ریاضی ــر ارس ــرد. از نظ ــدا ک رواج پی
ــیاء  ــا از اش ــه م ــدارد، بلک ــود ن ــارج وج در خ
ــه  ــاره این ک ــا درب ــم. ام ــزاع می کنی ــی انت طبیع
ــی  ــچ بیان ــد شــدند هی اشــیاء چطــور دارای بُع
ــت.  ــون اس ــر افاط ــاف نظ ــن خ ــدارد. ای ن
ارســطو اعتقــاد دارد کــه اصــا مثلــث در خارج 
پیــدا نمی شــود، هــر چــه هســت چیــزی شــبیه 
ــی اســت.  ــف کل مثلــث اســت؛ مثلــث، تعری

و  دکارت  و  ســهروردی  مثــل  خیلی هــا 
ــد.  ــداد می دانن ــد و امت ــم را بُع ــون، جس افاط
ــت، ذات  ــرض نیس ــتن ع ــداد داش ــی امت یعن
اســت؛ در حالی کــه ارســطو آن را عــرض 
می دانــد. بــه نظــر دکارت ذات جســم، امتــداد5 
ــر  ــم جوه ــهروردی ه ــون و س ــت. افاط اس
ــک  ــا ی ــد. ام ــد می گوین ــر ممت ــم را جوه جس
فــرق خیلــی بــزرگ میــان آنهاســت. هــر 
ــداد دارد.  ــی در امت ــداد دارد و تعیّن ــزی امت چی
بــه چیزهایــی کــه مــا ســاخته ایم ایــن تعیــن را 
مــا داده ایــم. امــا درخــت چطــور تعیــن دارد؟ 
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ــن را  ــن تعی ــا ای ــور؟ آی ــت چط ــیاء طبیع اش
ــا  ــر. آی ــه خــودش داده اســت؟ خی خــودش ب
ــر. علــت آن  ــد؟ خی ــد آمده ان ــه تصــادف پدی ب
خــودش نیســت. دکارت می گویــد رنــگ و بــو 
واقعیــت نــدارد؛ ایــن چیــزی اســت کــه ذهــن 
ــد  ــهروردی می گوی ــد. س ــیاء می ده ــه اش ــا ب م
هــر چیــزی، هــم در کیفیــات و هــم در کّمیات، 
ــر خــاف دکارت  ــن خاصــی دارد. ب ــک تعی ی
کــه می گویــد کیفیــات حاصــل ذهــن ماســت، 
ســهروردی می گویــد علــت آن جســم نیســت 
}اگــر از جســم باشــد هــر جســمی بایــد همان 
اقتضــا را داشــته باشــد{ بلکــه برمی گــردد بــه 
ــیء را  ــر ش ــما ظاه ــیء. ش ــی ش ــه ملکوت جنب
می بینیــد امــا آن جنبــه ملکوتــی اســت کــه بــه 
آن تعیــن و معنــا و صــورت مــی دهــد. بحــث 
ــت و در  ــم اس ــی مه ــراق خیل ــوت در اش ملک
ایــن بــاره رســائلی داشــتیم. غربی هــا هــم -بــا 
این کــه ممکــن اســت اعتقــاد نداشــته باشــند- 
ــاب  ــا کت ــد. مث ــاد کار کردن ــاره زی ــن ب در ای
مــرالن بــه نــام »از افاطــون تــا نوافاطونیــان« 
خیلــی از کتاب هایــی کــه در ایــن بــاره در 

ــد.  ــی می کن ــدند را معرف ــته ش ــم نوش قدی
پرســش:ببخشــید. بــر چــه اساســی می گوییــد 
ملکــوت و ُمثُلــی هســت و تصــادف و تکاملــی 

هــم پشــت آن نیســت؟
پاســخاســتاد: بــه دلیــل اینکــه شــما هســتید 
آنهــا هــم هســتند. شــما خودتــان را بــه 
وجــود آوردیــد؟ وجــود شــما یــک علــل 
هســتند.  مــادر  و  پــدر  کــه  دارد  ظاهــری 
ــان  ــوای وجودت ــان و ق ــت حقیقی ت ــی عل ول
ــد  ــره بای ــد؟ باالخ ــه می کنی ــه توجی را چگون
ــید.  ــته باش ــانه داش ــه وجودشناس ــک توجی ی
ــه در  ــت ک ــادی اس ــا م ــد اینه ــد بگویی ــا بای ی
ــاده خــودش از  ــت م آن صــورت می شــود گف
کجــا آمــده. ایــن صفــات را از جــا آورده؟ ایــن 
علــم را از کجــا آورده؟ شــما اینهــا را بــا علــم 
ــم  ــق عل ــا همــه متعل ــد. اینه تشــخیص می دهی
شماســت. پــس اینهــا واقعیتــی دارد. اصــل ایــن 
واقعیــات کجاســت؟ بایــد قــدری عمــق پیــدا 
کنیــد و علــم خودتــان را بیشــتر مــورد دقــت و 

ــد.  ــرار دهی ــتجو ق جس
اولــی کــه فرمودیــد  تمثیــل  در  پرســش:
ــک بخــش هــم  ــود و ی ــک بخــش وجــود ب ی
معرفــت. بــر چــه اساســی می  دانیــد کــه عالــم 

ــت؟ ــم هس ــری ه دیگ
ــم، ظاهــر  ــن عال ــا در ای پاســخاســتاد: االن م
ــتیم  ــر گذاش ــت س ــم را پش ــک عال ــتیم. ی هس
ــم  ــی در آن عال ــم. وقت ــم آمدی ــن عال ــه ای و ب
ــدا  ــت، ناپی ــور نداش ــا ظه ــا اینج ــم اص بودی
ــوش  ــتیم، گ ــم داش ــا چش ــود. م ــی ب ــود، ول ب
داشــتیم، ولــی اینهــا در آن عالــم اقتضــای 
ظهــور نداشــتند. ایــن احــکام چــه موقــع ظاهــر 
شــدند؟ وقتــی در ایــن عالــم ظاهر شــدیم. پس 
بایــد بــه آن عالــم برویــد تــا آن احــکام ظاهــر 
بشــوند. االن در مــا هســت ولــی باطــن اســت. 
بــا آن قــوای باطنــی اســت کــه ایــن احــکام را 
کشــف می کنیــم. شــما چطــور قانــون فیزیــک 
و شــیمی را کشــف می کنیــد؟ بــا عقــل کشــف 
ــه  ــا االن ب ــل، باطــن شماســت. م ــد. عق می کنی
ــی  ــن قوای ــه ای ــم باطــن؛ چنان ک ــا می گویی اینه
ــن  ــی باط ــک زمان ــتند ی ــر هس ــه االن ظاه ک
ــد. در  ــی کار می کنن ــتند ول ــن هس ــد. باط بودن
ــه باطــن هســتند( ظاهــر  ــوا )ک ــم، آن ق آن عال
می شــوند و ایــن قــوا  )کــه االن ظاهــر اســت( 
بعــد از مــرگ نابــود می شــوند. ایــن قــوا 
ــه  همیــن االن هــم اگــر درســت کار کننــد و ب
ــه بالفعــل  ــوه ب ــت بالق کمــال برســند و از حال
تبدیــل شــوند، ایــن احــکام بــرای مــا ظاهرتــر 
می شــوند. فلســفه، کشــف ایــن احــکام اســت. 
ــه  ــی ن ــت ول ــر اس ــکام ظاه ــم، اح در آن عال
بــرای همــه، بلکــه بــرای حکیمــی کــه مراحــل 
ــت و  ــن روش حکم ــت. ای ــرده اس ــی ک را ط
عرفــان و دیالکتیــک اســت کــه انســان آن 
ــن  ــی ای ــد. وقت ــوه اش را بالفعــل کن ــوای بالق ق
ــت  ــان هس ــود انس ــه در وج ــوه ک ــوای بالق ق
بالفعــل شــد، می بینــد؛ مثــل پیامبــران. نــه 
ــن  ــم همی ــی ه ــد! وح ــد! می بین ــه می دان اینک
ــه  ــم مراجع ــرآن ه ــه ق ــما ب ــد. ش را می گوی
ــَذَب  ــا َک ــد. » م ــرف را می زن ــن ح ــد همی کنی
الُْفــؤاُد مــا َرأي«؛ دل آن چــه را کــه دیــده دروغ 
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ــی  ــی عال ــه خیل ــک مرتب ــواد ی ــد. ف نمی گوی
ــیده  ــق رس ــه تحق ــه ب وجــود انســان اســت ک
ــَری«؛ آیــا شــما  ــا یَ اســت. »أََفتَُماُرونَــُه َعَلــی َم
ــده؟  ــرا دی ــه چ ــد ک ــدال می کنی ــر ج ــا پیامب ب
بُــوَن«؛ همــه ایــن  »کِتــاٌب َمْرُقــوٌم یَْشــَهُدُه الُْمَقَرّ
حقایــق مثــل کتــاب نوشته  شــده اســت امــا چــه 
ــی  ــند؟ آنهای ــاهد آن باش ــد ش ــی می توانن کس
ــانی که  ــه کس ــیدند؛ ن ــرب رس ــام ق ــه مق ــه ب ک
لحــاظ  بــه  انســان  مانده انــد.  در حســیات 
ســمبولیک یــک موجــود راســت اســت، یعنــی 
ــدا  ــا پی ــق ارتق ــارف و حقای ــد در مع می توان
ــرآن  ــد. ق ــق برس ــه ح ــاال و ب ــرود ب ــد، ب کن
ــَم  ــد: »َوَعَلّ ــف می کن ــه تعری ــان را این گون انس
ــه  ــر هم ــی او را مظه ــا«؛ یعن ــَماَء ُکَلَّه آَدَم الْس
ــی  ــماء گاه ــن اس ــا ای ــرار داد، منته ــماء ق اس
بالقــوه اســت و گاهــی بالفعــل. بایــد آن اســماء 
بالقــوه بالفعــل شــود و انســان تألــه پیــدا کنــد. 

وقتــی تألــه پیــدا کــرد همــه را از آن 
ــد.  ــاال می بین ــر ب منظ

ــم در رســیدن  ــط ه ــش: محی پرس
بــه آن بــاال موثــر اســت. حتــی اگــر 
یــک درخــت را هــم در جایــی 
ــر  ــور دیگ ــود ط ــته ش ــر کاش دیگ
ــل  ــه عم ــری ب ــاف دیگ ــا اوص و ب

می آیــد.
ــه  ــا. ب ــم دنی ــا می گویی ــه. م ــتاد:بل ــخاس پاس
ــه ای  ــی وارد مرتب ــه؟ یعن ــی چ ــد یعن ــا آم دنی
شــد کــه یــک احکامــی ظهــور پیــدا کــرد.  از 
ــم  ــان عال ــم هم ــه؟ عال ــی چ ــت یعن ــا رف دنی
ــّدل  ــود. تب ــوض می ش ــکام ع ــا اح ــت ام اس
و ظهــور دیگــری می شــود. قــرآن ایــن را 
ُل اْلَْرُض  قشــنگ بیــان کــرده اســت. »یـَـْوَم تُبـَـَدّ
ــا  ــن اســت ام ــن همــان زمی ــَر اْلَْرِض«. زمی َغیْ
دیگــر ایــن زمیــن نیســت؛ عالــم ملــِک زمیــن 
اســت، ملکــوت زمیــن ظاهــر می شــود. قــرآن 
ــي  ــارُِعوا إِل ــد »س ــت می گوی ــف قیام در وص
ــماواُت  َمْغفِــَرةٍ مـِـْن َربُِّکــْم َو َجنَّــٍة َعْرُضَهــا الَسّ
َو اْلَْرُض«. فاســفه و عرفــا طــول و عــرض را 
ــرض  ــس، ع ــا ح ــا االن ب ــد. م ــه کار می برن ب
ــم.  ــا را نمی بینی ــول آنه ــم، ط ــیاء را می بینی اش

لفــظ طــول و عــرض، قرآنــی اســت. طــول، آن 
ــه حــق می رســند.  ــه اشــیاء ب ــی اســت ک جهت
طــول اشــیاء را دیــدن، حکمــت اســت. علــوم 
ــرض را  ــد؛ ع ــان نمی دهن ــول را نش ــز ط هرگ
ــم  ــی ه ــر دین ــت هن ــد. حکم ــی دهن ــان م نش
طولــی اســت. »ســارُِعوا إِلــي َمْغفِــَرةٍ مِــْن 
ــٍة  ــرت. »َجنَّ ــوی مغف ــه س ــتابید ب ــْم«؛ بش َربُِّک
آن  عــرض  اْلَْرُض«؛  َو  ــماواُت  الَسّ َعْرُضَهــا 
جنــت، همــه آســمان ها و زمیــن اســت. طــول 
ــا آن را  ــه طــرف حــق اســت، منتهــا م ــم ب عال
ــت.  ــدن اس ــری ش ــت، آن س ــم. حکم نمی بینی
ــا  ــزد قدم اصطــاح این ســری و آن ســری در ن
خیلــی رایــج بــود. بــه قــول افاطــون اِکِینــاس، 
یعنــی آنجــا. همــه چیــز از آنجــا می آیــد. 
ببینیــد چطــور و بــا چــه مراحلــی نــازل شــده 
ــن  ــه آخری ــا ب ــرد ت ــی را می پذی ــه تعینات و چ
تعیــن کــه تعیــن جســم اســت می رســد. بیــان 
قــرآن هــم همیشــه می گویــد مــا 
نــازل کردیــم: بــاران را نــازل کردیــم، 
قــرآن را نــازل کردیــم. نــازل شــدن یــا 
 Emanation نظریــه تجلی یــا نظریــه
ــک  ــه ی ــان هم ــون و نوافاطونی افاط
ــی آن  ــت. Emanation یعن ــز اس چی
و  نمی مانــد  خــودش  در  حقیقــت 
تنــزل کــرده. عــوم امــروزی منکــر همــه ایــن 
ــه  ــم فاحشــی ب ــن ظل چیزهــا هســتند و بنابرای
ــی  ــزء اله ــه آن ج ــرای اینک ــد ب ــان کردن انس
ــان  ــت انس ــام حقیق ــه تم ــان -ک ــود انس وج
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــت- م ــان اس هم
ــه  ــت ک ــان اس ــت و عرف ــط حکم ــت. فق اس

ــد.  ــل کن ــان را متص ــد انس می توان

پینوشتها
 1.Systematize
2. Axiomatize
3. Data
4. Profanation
5. Extension
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دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی

عشق و محّبت در آیات و روایات

بســم الل الّرحمــن الّرحیــم الحمــدلل رّب العالمیــن و 
صّلــی الل علــی محّمــد و آلــه الّطاهریــن

ــت در  ــق و محبّ ــاره عش ــده درب ــه بن ــد ک ــرار ش ق
ــدری  ــزان ق ــما عزی ــر ش ــات، محض ــات و روای آی
ســخن بگویــم و نکاتــی را عــرض کنــم. خــدا 
ــم در  ــال ه ــد امس ــق ش ــه توفی ــتم ک ــاکر هس را ش
ــته  ــای داش ــز مباحث ه محضــر شــما ســروران عزی
باشــم و همچــون ســال گذشــته از نــکات ســروران 

ــرم. ــره بب ــز به عزی
مفهــوم عشــق و محبّــت در علــوم اســامی و 
ــات،  ــات و روای ــّم از آی ــی و اســامی اع ــون دین مت

ــه  ــد ک ــازه بدهی ــت. اج ــه اس ــه کار رفت ــراوان ب ف
ابتــدا گــزارش کوتاهــی از ایــن مقولــه در مباحــث 
اســامی محضرتــان عــرض کنــم، بعــد قــدری بــا 
ــن  ــوایان دی ــفره پیش ــر س ــر س ــتر ب ــل بیش تفصی
ــه  ــی ک ــرار واقع ــای اب ــر علم ــم و در محض بروی
اهلبیــت عصمــت و طهــارت هســتند در بــاب 

ــم. ــض کنی ــب فی ــت کس محبّ
وقتــی بحــث عشــق و محبـّـت در فلســفه اســامی 
ــر  ــش درگی ــن پرس ــا ای ــن ب ــود ذه ــرح می ش مط
ــه از وجــود بمــا هــو  ــه فلســفه های ک می شــود ک
ــی  ــد و کارش هستی شناس ــخن می گوی ــود س وج



418

ــت دارد.  ــق و محبّ ــا عش ــی ب ــه ارتباط ــت، چ اس
فلســفه بایــد از وجــود بحــث کنــد و بگویــد کــه 
وجــود چیســت و اقســام آن کــدام اســت. مثــًا در 
فلســفه گفتــه شــده کــه وجــود یــا عّلــت اســت یــا 
معلــول، یــا ذهنــی اســت یــا خارجــی یــا حــادث 
ــا وجــود  ــا قدیــم. عشــق چــه ارتباطــی ب اســت ی
ــد از معرفت شناســی  ــًا در فلســفه بای ــا مث دارد؟ ی
ــا  ــا ب ــای م ــا معرفت ه ــه آی ــم، اینک ــخن بگویی س
واقــع مطابقــت دارنــد و کاشــف از واقــع هســتند 
ــوزه  ــا ح ــی ب ــه ارتباط ــم ک ــق ه ــر. عش ــا خی ی

ــدارد. معرفــت ن
پــس چــه توجیهــی وجــود دارد کــه کســی ماننــد 
بوعلــی رســاله مســتقّلی تحــت عنــوان رســاله فــی 
العشــق نگاشــته اســت یــا مّاصــدرا در جلــد هفتم 
ــاز کــرده و  ــاره عشــق ب اســفار فصــل و بابــی درب
ــی  ــق اله ــا عش ــه تنه ــت و ن ــط داده اس آن را بس
بلکــه عشــق بــه ظرفــا و عشــق بــه انســانها را نیــز 
مطــرح میکنــد. آیــا صرفــًا بــه تقلیــد از گذشــتگان 
ــا اینکــه  ــرده اســت ی ــاز ک ــن بحــث را ب خــود ای
یــا  فلسفه شناســانه  علم شناســانه،  لحــاظ  بــه 

ــرد؟ ــه ک ــوان آن را توجی ــانه میت عرفان شناس
ــط  ــامی توّس ــفه اس ــق در فلس ــث عش ــس بح پ
ابن ســینا و بســیاری دیگــر از فاســفه مطــرح شــده 
ــا اینکــه عشــق در فلســفه اســامی چــه  اســت اّم
ــه  ــن از آن را چگون ــخن گفت ــی دارد و س جایگاه
می تــوان توجیــه کــرد، پرسشــی اســت کــه خــود 
فیلســوفان در آثارشــان بــه آن نپرداخته انــد. اساســًا 
ــه آن  ــه ب ــن پرسشــی مطــرح نشــده اســت ک چنی

پاســخ داده شــود.
ــه حکمــت و فلســفه  ــن اســت ک ــده ای ــه بن توجی
بحــث  آن  عــوارض  و  وجــود  از  اســامی 
ــی1 و  ــّم از انتزاع ــود، اع ــوارض وج ــد و ع می کن

انضمامی2اســت.
انتزاعــی نظیــر این کــه مــا مفهــوم  عــوارض 
ــم  ــزاع می کنی ــتی انت ــول را از هس ــا معل ــت ی عّل
ــر  ــول. ب ــه أو معل ــا عّل ــود إّم ــم الوج و می گویی
ایــن اســاس بحــث عّلیّــت بحثــی انتزاعــی اســت. 
بســیاری از تقســیمات دیگــر فلســفه دربــاره 

ــت. ــن اس ــز اینچنی ــود نی وج
معرفــت،  نظیــر  وجــود  عــوارض  از  بعضــی 
ــا  ــی ب ــفه بحث ــًا در فلس ــتند. مث ــی هس انضمام
ــت.  ــرح اس ــوم مط ــم و معل ــم و عال ــوان عل عن
عّامــه طباطبایــی کــه از فاســفه معاصــر ماســت 

ــه الحکمــه  ــه الحکمــه و هــم در نهای هــم در بدای
ــی و  ــفه دوره میان ــت. فاس ــه اس ــه آن پرداخت ب
گذشــته نیــز همگــی در ایــن بــاره مطلــب نگاشــته، 

ــد. ــط دادهان ــه و آن را بس ــخن گفت س
ــی  ــب انتزاع ــوان در قال ــث را می ت ــن بح ــه ای البتّ
ــا مــاّدی  ــًا بگوییــم وجــود ی ــز طــرح کــرد. مث نی
ــم یکــی از اقســام وجــود  ــا مجــّرد و عل اســت ی
مجــّرد اســت. یــا بگوییــم وجــود یــا ذهنــی اســت 
یــا خارجــی و یکــی از ســاحت های بحــث از 
ــم  ــا بگویی ــم اســت. ی ــی بحــث از عل وجــود ذهن
علــم و معرفــت از عــوارض انضمامــی انســان 
اســت. انســان بــا وجــود انضمامــی خــود معرفــت 
را درک میکنــد و الزم نیســت کســی بــرای او 
ــت دارد و  ــی معرف ــه زمان ــه چ ــد ک ــّخص کن مش
ــم  ــه عل ــدارد. انســان بالوجــدان و ب ــی ن چــه زمان
حضــوری خــود درمی یابــد کــه چیــزی را فهمیــده 
ــه اینکــه  اســت یــا چیــزی را نفهمیــده اســت. البتّ
فهــم انســان درســت اســت یــا غلــط بحــث 
ــم حضــوری  ــه عل ــا خــودش ب دیگــری اســت اّم
ــت  ــه دس ــناختی ب ــا ش ــت ی ــه معرف ــد ک میفهم
آورده اســت. علــم و شــناخت در اینجــا بــه معنــای 
ــه  ــه science ب ــّد نظــر اســت ن knowledge م

ــیپلین. ــم دارای دیس ــای عل معن
ــد.  ــث می کنن ــی بح ــوارض انضمام ــفه از ع فاس
یکــی از مهم تریــن عــوارض انضمامــی انســان 
ــت اســت. اینطــور نیســت کــه الزم  عشــق و محبّ
باشــد بــه کســی بگوییــم تــو عاشــق شــدهای یــا 
ــر  ــداری. ه ــا ن ــت داری ی ــده ای، محبّ ــق نش عاش
انســانی بالوجــدان مییابــد کــه عاشــق شــده اســت 
یــا نــه. البتّــه ممکــن اســت کســانی اظهــار عشــق 
کننــد ولــی در واقــع عاشــق نباشــند، اظهــار محبّت 
کننــد ولــی فــی الواقــع اهــل محبـّـت نباشــند؛ اظهار 
ــا فــرد را فریــب دهنــد و از  ــه ای می کننــد ت کاذبان
منافــع او بهــره ببرنــد. عشــق آنهــا مصــداق همیــن 

شــعر اســت کــه:
عشق هایی کز پی رنگی بود
عشق نبود عاقبت ننگی بود

ولــی انســانی کــه واقعــًا عاشــق اســت بالوجــدان 
می یابــد کــه عاشــق و اهــل محبـّـت اســت ولــو مــا 
هیــچ اظهــار و اثــری از عشــق او نبینیــم، خــودش 
بالوجــدان آن را می یابــد. چــون عشــق ماننــد 
بســیاری از کیفیّــات نفســانی نظیــر گرســنگی، 
ــت  ــی اس ــر انضمام ــک ام ــی ی ــنگی و ناراحت تش
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ــار  ــت اظه ــن اس ــور ممک ــن ام ــی. ای ــه انتزاع ن
شــوند یــا اظهــار نشــوند. ممکــن اســت بــا کســی 
ــاری و  ــر از گرفت ــه در درون پ ــم ک ــورد کنی برخ
ــه  ــد. البتّ ــار نمی کن ــی اظه ــت ول ــکات اس مش
بعضــی هــم درک انضمامــی باالیــی دارنــد و حتـّـی 
ــاش  ــد کــه درون ــدد هــم می فهمن اگــر کســی بخن
ــود  ــا خ ــس. اّم ــت و بالعک ــج اس ــر از درد و رن پ
ــد  ــخیص می ده ــوری تش ــم حض ــه عل ــخص ب ش

کــه ویژگی هایــی دارد.

اگــر مــا فلســفه را تعریــف عــوارض وجــود بمــا 
ــو  ــا ه ــوارض وجــود بم ــم و ع ــو وجــود بدانی ه
ــی  ــی و انضمام ــوارض انتزاع ــّم از ع وجــود را اع
در نظــر بگیریــم، حکیــم و فیلســوف حــق دارد کــه 
از عشــق ســخن بگویــد چــون عشــق از عــوارض 
ــی کّل  ــوارض انضمام ــه ع ــت؛ البتّ ــی اس انضمام
هســتی و نــه فقــط انســان. ســخن فیلســوف ایــن 
ــه  ــت بلک ــق اس ــان عاش ــط انس ــه فق ــت ک نیس
کّل عالــم هســتی را عاشــق می دانــد. بنابرایــن 
وجــود  می گوینــد  کــه  همان طــور  فاســفه 
)هســتی( بــا شــیئیّت تســاوق دارد -بــه ایــن معنــا 
ــر  ــر چــه وجــود اســت شــیء اســت و ه ــه ه ک
چــه شــیء اســت وجــود اســت-، بیــن وجــود و 
ــد  ــد و میگوین ــرار می کنن ــاوق برق ــم تس ــق ه عش
ــق  ــت )عاش ــد اس ــق بهره من ــودی از عش ــر وج ه
ــق  ــت -عاش ــود اس ــقی موج ــر عاش ــت( و ه اس

ــت-. ــا اس ــیکال و بی معن ــدوم پارادوکس مع
جایــگاه عشــق و محبّــت در عرفــان نظــری و 
عرفــان عملــی هــم واضح تــر از آن اســت کــه مــن 
بخواهــم دربــاره آن بحــث کنــم. غالبــًا مباحثــی هم 
مطــرح شــده اســت. ســال گذشــته توفیــق داشــتیم 
ــه مــّدت 7 جلســه، یــک دوره عرفــان نظــری را  ب
خدمــت جمعــی از دوســتان مــرور کنیــم. الحمــد 
ــرار  ــش شــده و ق لل مباحــث پیاده ســازی و ویرای
اســت بــه صــورت کتابــی بــا عنــوان عرفــان در آینــه 

نظــر چــاپ و منتشــر شــود.
مباحــث  فلســفه  ماننــد  هــم  نظــری  عرفــان 
انسان شناســی  معرفت شناســی،  هستی شناســی، 
و جهان شناســی دارد ولــی بــا نــگاه عرفانــی و 
کشــف و شــهودی و بــا محوریّــت وحــدت 

ــی  ــان عمل ــری، عرف ــان نظ ــار عرف ــود. در کن وج
ــی  ــان ســیر و ســلوک اســت؛ یعن ــه عرف اســت ک
طــی کــردن منــازل الّســائرین. فــرق عرفــان نظــری 
ــن  ــه صــورت بســیار ســاده ای ــی ب ــان عمل و عرف
ــزول  ــان نظــری تبیین گــر قــوس ن اســت کــه عرف
ــود.  ــوس صع ــر ق ــی تبیین گ ــان عمل اســت و عرف
ــات آن  ــات و تعیّن ــان نظــری از وجــود، تجّلی عرف
ــات  ــه تجّلی ــد ک ــن می کن ــد و تبیی ــث می کن بح
چگونــه از حــّق تعالــی -کــه همــان وحــدت 
ــر  ــودات دیگ ــان و موج ــه انس ــت- ب ــود اس وج
ــه  ــن چ ــه پایی ــاال ب ــوس از ب ــن ق ــد و ای می رس

ــد.  ــی می کن ــه ط ــیری را و چگون س
ــوس  ــان و ق ــه انس ــوط ب ــی مرب ــان عمل ــا عرف اّم
ــان از  ــی انس ــازل عرفان ــه من ــت. این ک ــود اس صع
کجــا آغــاز می شــود تــا بــه توحیــد برســد. معمــوالً 
ــاز میشــود  ــدن( آغ ــدار ش ــه )بی ــد از یقظ می گوین

ــه منــزل توحیــد برســد. ــا ب ــه ت بعــد توب
ــق داد در  ــد توفی ــش خداون ــال پی ــدود 4-5 س ح
ــه  ــائرین را ب ــازل الّس ــک دوره من ــا ی ــن ج همی
زبــان نســبتًا روان بحــث کردیــم. ان شــاء الل 
ــوان  ــت عن ــری تح ــورت اث ــه ص ــازی و ب پیاده س

ــد. ــد ش ــر خواه ــل منتش ــه عم ــان در آین عرف
اّمــا جایگاه عشــق کجاســت؟ عشــق هــم در عرفان 
نظــری و قــوس نــزول، و هــم در عرفــان عملــی و 
قــوس صعــود مطــرح اســت. زیــرا عرفــا معتقدنــد 
کــه خداونــد تمامــی تجّلیــات )مخلوقــات( خــود 
از انــواع مائکــه، جنّیــان، انســیان، تــا موجــودات 
ــر  ــه را ب ــه و هم ــادی، هم ــی و جم ــی، نبات حیوان
ــق  ــد عاش ــر خداون ــد. اگ ــق می آفرین ــاس عش اس
نبــود و محبـّـت نداشــت اصــًا قــوس نــزول پدیــد 

نمیآمــد.
ــان نظــری  ــه در عرف ــت ک ــد گف ــًا نبای ــس اساس پ
ــه  ــت ک ــد گف ــه بای ــود بلک از عشــق بحــث می ش
عشــق در همــه جــای عرفــان نظــری حضــور دارد 
و در واقــع گوهــر عرفــان نظــری عشــق اســت. در 
عرفــان عملــی نیــز ســالک و عــارف کــه میخواهــد 
منــازل را طــی کنــد تــا بــه مقصــد و منــزل توحیــد 
ــا  ــردن آن ت ــی ک ــزل و ط ــر من ــب ه ــد، کس برس
ــق و  ــر عش ــی ب ــدی مبتن ــزل بع ــه من ــیدن ب رس
ــا  ــا ی ــوف و رج ــزل خ ــی من ــت؛ حتّ ــت اس محبّ
منــزل قبــض و بســط. خــواه آن طــور کــه خواجــه 
عبــدالل انصــاری می گویــد 100 منــزل باشــد، 
ــا آن طــور  ــزل باشــد و ی ــار 7 من ــول عّط ــه ق ــا ب ی
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ــه  ــزل. خواج ــا 15 من ــد 4 ی ــران می گوین ــه دیگ ک
ــد و هــر  ــزل ذکــر می کن ــدالل انصــاری 100 من عب
منــزل را ســه مرحلــه می کنــد در نهایــت 300 

ــد. ــزل می گوی من
بنــده معتقــدم کــه بــه تعــداد افــراد منــازل عرفانــی 
هــم وجــود دارد. بعضــی از انســان ها -آ ن هــا کــه 
یــک شــبه ره 100 ســاله می رونــد- دو منــزل 
ــن  ــا ای ــن ب ــد. م ــه و توحی ــد: یقظ ــی دارن عرفان
ــرق  ــه غ ــود ک ــی ب ــرده ام. کس ــورد ک ــراد برخ اف
ــداری  ــدار شــد و در بی ــه بی ــود یک دفع ــاه ب در گن
توبــه کــرد و موّحــد شــد. افــرادی هــم هســتند کــه 
ممکــن اســت 1000 منــزل هــم طــی کننــد ولــی از 
ــد الطــرق  ــه نرســند. اینکــه می گوین ــه توب یقظــه ب
ــور  ــت منظ ــق اس ــاس الخای ــدد انف ــی الل بع ال
ــن  ــک دی ــس ی ــر ک ــه ه ــه اینک ــت. ن ــن اس همی
جعلــی بــرای خــودش درســت کنــد و بــه بیراهــه 
ــی الل اســت.  ــق ال ــن هــم طری ــد ای ــرود و بگوی ب
ــوی  ــن ســلوک معن ــی الل همی منظــور از طــرق ال
اســت کــه بعضــی بــا 1000 منــزل و بعضــی بــا 2 
ــا عنصــر عشــق و  ــند. ب ــه مقصــد می رس ــزل ب من
ــود و  ــی می ش ــازل ط ــن من ــه ای ــت ک ــت اس محبّ
ــد  ــًا بای ــس اساس ــد. پ ــد می رس ــه مقص ــالک ب س

ــان اســت. گفــت کــه عشــق گوهــر عرف
ادبــا، عرفــان نظــری و عملــی را بــه شــعر تبدیــل 
کرده انــد. عرفــان شــعری و ادبــی عرفانــی در 
ــه  ــت بلک ــی نیس ــری و عمل ــان نظ ــرض عرف ع
همــان اســت کــه بــا زبــان ادبیــات بیــان می شــود 
و رونــق عمومــی یافتــه اســت. البتّــه ممکــن 
اســت بعضــی از ادبــا عرفــان عملــی را بــا قرائــت 
او  از  قبــل  قرائــت  بــه  و  نپســندند  ابن عربــی 

ــان عملــی  گرایــش داشــته باشــند. هــر چنــد عرف
ــه بعــد مطــرح  ــی ب ــد از ابن عرب ــه شــکل نظام من ب
ــل از  ــزرگان قب ــه ب ــود ک ــور نب ــی این ط ــد ول ش

ــته  ــان نداش ــورد عرف ــری در م ــچ بحــث نظ او هی
ــند باش

ــدوی،  ــه ع ــر رابع ــخصیّت هایی نظی ــه ش ــر چ اگ
احمــد غّزالــی، عیــن القضــات همدانــی، مولــوی، 
ــخن  ــاد س ــق زی ــورد عش ــران در م ــظ و دیگ حاف
ــه را  ــه عدوی ــی رابع ــه بعض ــا اینک ــد -کم گفته ان
ــه  ــی ب ــد- ول ــان می دانن متخّصــص عشــق در عرف
نظــر مــا عرفــان بــدون عشــق امکان پذیــر نیســت 
و همــه عرفــا بــه عشــق نپرداخته انــد. اساســًا 
عشــق در عرفــان جایــگاه کلیــدی ای دارد و گاهــی 
اوقــات عرفــان عملــی را طریــق محبـّـت و ســلوک 
عشــق می گوینــد. بزرگانــی نظیــر فخرالّدیــن 
عراقــی در لمعــات نیــز مطالــب بســیاری در 
ــا  ــه آنه ــن ب ــش از ای ــه بی ــد ک ــق دارن ــاب عش ب

نمی پردازیــم.

عشقدرمتوندینی
پــس از بحــث در بــاب جایــگاه عشــق در عرفــان 
ــوارض  ــق از ع ــه عش ــد ک ــوم ش ــفه، معل و فلس
ــفه  ــائل فلس ــأله ای از مس ــود و مس ــی وج انضمام
ــان  ــائل عرف ــأله ای از مس ــق مس ــی عش ــت. ول اس
نیســت، بلکــه گوهــر و روح آن اســت. البتّــه 
ممکــن اســت در کتاب هــا بــا عنــوان بحثــی 
ــأله نیســت. ــی مس ــود ول ــرح ش ــاره عشــق مط درب
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ــت و در  ــه اس ــه کار نرفت ــرآن ب ــق در ق واژه عش
اوایــل اســام نیــز بســیار کــم بــه کار رفتــه اســت. 
ــراوان اســت.  ــت و معادل هــای آن ف ــا واژه محبّ اّم
ــد  ــن محّم ــم ع ــن ابراهی ــی ب ــن عل ــی ع در روایت
ــن  ــن اب ــرو ع ــن عم ــس ی ــن یون ــی ع ــن عیس ب
ــام صــادق( ـ ســام  ــدالل )ام ــی عب ــر عــن اب حمی
ــه و  ــی الل علی ــول الل ـ صّل ــن رس ــه ـ  ع الل علی
ــَق  ــن عِش ــاس َم ــل النّ ــال: »افض ــّلم ـ ق ــه و س آل
العبــاده«. برتریــن مــردم کســی اســت کــه عاشــق 
ــه از  ــی –ک ــت در کاف ــن روای ــد. ای ــادت باش عب
ــت-، ج 2،  ــیعه اس ــی ش ــب روای ــن کت معتبرتری
ص 83، وســائل الّشــیعه، ج 1، ص 83، مســتدرک 
الوســائل، ج 1، ص 120، بحــار االنــوار، ج 8، ص 
ــت. ــده اس ــوار، ج 67، ص 253 آم ــار االن 23، بح
اّمــا بنــده چطــور عبــادت را در خــود ایجــاد 
وقتــی شــخص  می فرمایــد  روایــت  می کنــد؟ 
خــود را از تعّلقــات رهــا و آزاد کنــد؛ یعنــی عشــق 
ــا  ــا و أحبَّه ــود: »فعانََقه ــع نمی ش ــات جم ــا تعّلق ب
ــته  ــت داش ــب اش دوس ــا قل ــادت را ب ــه«. عب لقلب
ــس  ــل و نف ــق در عق ــگاه عش ــس جای ــد. پ باش
نیســت. در عرفــان نظــری گفتیــم کــه انســان 
مراتبــی دارد: 1- نفــس، 2- عقــل، 3- قلــب، 
ــه قلــب  4- ســّر، 5- خفــّی، 6- اخفــی و .... مرتب

ــد. ــق را درک میکن ــه عش ــت ک اس
ــه در  ــری ک ــب صنوب ــن قل ــب همی ــور از قل منظ
ــا  ــت، کم ــت نیس ــان اس ــینه انس ــپ س ــمت چ س
ــز نیســت. انســان  ــز مغ ــل نی اینکــه منظــور از عق
جســمی دارد و روحــی، و ایــن دو در هــم تنیــده 
ــا، قلــب، دســتگاه گــوارش و ...  شــده اند. مغــز، پ
متعّلــق بــه جســم انســان اســت. روح مراتبــی دارد: 
ــه ای  ــاره، 2- نفــس لّوامــه و ... . مرتب 1- نفــس اّم
از ایــن روح عقــل اســت و مرتبــه دیگــر آن قلــب. 
ــب  ــا قل ــم و ب ــی درک می کنی ــل چیزهای ــا عق ب
ــاحت از روح  ــر س ــا ه ــی ب ــر؛ یعن ــای دیگ چیزه
چیزهــای خاّصــی را درک می کنیــم. مثــًا مــا 
یــک حقیقــت هســتیم اّمــا در محــّل کارمــان یــک 
ــدر،  ــر، پ ــک همس ــزل ی ــتیم و در من ــد هس کارمن
مــادر، خواهــر، بــرادر و ... . نقش هــا و کارکردهــا 
ــت.  ــرد اس ــان ف ــرد هم ــی ف ــد ول ــر می کن تغیی
ممکــن اســت در جــای دیگــر هــم نقــش دیگــری 
داشــته باشــیم. روح انســان نیــز همینطــور اســت، 
ــاحت از آن  ــر س ــی دارد و ه ــاحت های مختلف س
یــک کار انجــام می دهــد. عشــق را ســاحت قلــب 

می کنــد. درک 
در روایــت آمــده اســت: »هــل الّدیــن االّ الحــّب«. 
ــن داری  ــًا دی ــت. اساس ــت اس ــن محبّ ــت دی حقیق
پیــدا می کنــد.  معنــا  قالــب محبّــت  تنهــا در 
امیرالمؤمنیــن ـ ســام الل علیــه ـ در خطبــه 1998 
ــد  ــن خداون ــام دی ــد اس ــه می فرمای ــج الباغ نه
اســت، ارکان و دعائمــی دارد کــه بــر محبّــت 
ــن  ــن دی ــاز را رک ــر نم ــًا اگ ــت. مث ــتوار اس اس
ــّج،  ــت. روزه، ح ــتوار اس ــت اس ــر محبّ ــم ب بدانی
ــی  ــردم و ... همگ ــه م ــت ب ــس، زکات، خدم خم
بــر محبّــت اســتوارند چــون تمــام ارکان دیــن بــر 

ــتوارند. ــت اس ــام والی ــه ن ــی ب رکن

ــت را  ــای والی ــوام معن ــواّص و ع ــیاری از خ بس
ــا نیســت  ــه ایــن معن ــد. والیــت ب اشــتباه فهمیده ان
ــه  ــد، بلک ــری عب ــد و دیگ ــوال باش ــی م ــه کس ک
ــه هــم پیوســتگی و در هــم تنیدگــی  ــه معنــای ب ب
ــه  ــم ک ــیار محک ــور و بس ــای قط ــت. طناب ه اس
ــج  ــر لن ــان و لنگ ــتن بادب ــرای بس ــران ب ماهی گی
ــم  ــه ه ــّدد ب ــای متع ــد از طناب ه ــتفاده می کنن اس
بافتــه شــده درســت شــده اســت. چنــد طنــاب را 
ــم  ــه ه ــا را ب ــد آن طناب ه ــد و بع ــم بافته ان ــه ه ب
ــد.  ــت می کنن ــی درس ــاب محکم ــد و طن می بافن
ــه  ــه هــم بافت ــن طناب هــای محکــم ب عــرب از ای

ــد. ــر می کن ــت تعبی ــه والی ــده ب ش
ــی  ّ ــه مول ــردم ک ــّی و م ــن ول ــی بی ــت یعن والی
ــه  ــم بافت ــه ه ــتگی و ب ــک پیوس ــم هســتند ی علیه
شــدگی وجــود دارد و ایــن محّقــق نمی شــود 
ــکان  ــت ام ــدون محبّ ــت ب ــت. والی ــا محبّ ــر ب مگ
ــنّت  ــل س ــه اه ــود ک ــه می ش ــی گفت ــدارد. گاه ن
والیــت ائّمــه را در حــّد محبـّـت قبــول دارنــد ولــی 
شــیعه بیــش از آن قبــول دارد. بلــه درســت اســت، 
ــت  ــت محبّ ــه اهل بی ــبت ب ــنّت نس ــل س ــه اه هم
دارنــد اّمــا محبـّـت اگــر واقعــی اســت بایــد همــراه 
دوســت  را  کســی  نمی تــوان  باشــد.  اطاعــت 
ــت در  ــت. محبّ ــخن او را نپذیرف ــی س ــت ول داش
ــه  ــت. ب ــی اس ــت نازل ــا محبّ ــکل و معن ــن ش ای
عبــارت دیگــر محبـّـت مراتبــی دارد و مرتبــه نــازل 
ــت  ــی اس ــتن های معمول ــت داش ــن دوس آن همی

ــد. ــت می رس ــه اطاع ــود ب ــق ش ــر عمی ــه اگ ک
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ــام الل  ــن ـ س ــش امیرالمؤمنی ــق فرمای ــس طب پ
ــت  ــتوار اس ــت اس ــر محبّ ــام ب ــه ـ ارکان اس علی
و ایــن نشــان می دهــد کــه محبّــت در اســام 

ــی دارد. ــیار مهم ــگاه بس جای
ــن  ــه شــده برتری ــت گفت ــش:اینکــه در روای پرس
ــد،  ــادت باش ــق عب ــه عاش ــت ک ــی اس ــردم کس م

ــت. ــده اس ــّخص نش ــادت مش ــوع عب ن
اســتاد:در اینجــا مســأله مــا ایــن اســت کــه محبّت 
در اســام، آیــات و روایــات چــه جایگاهــی دارد. 
ــد  ــخ نمان ــما بی پاس ــش ش ــه پرس ــرای اینک ــا ب اّم
ــی  ــه یک ــم ک ــرض می کن ــی را ع ــه کّل ــن نکت ای
ــم  ــه مفاهی ــت ک ــا اس ــاری م ــیب های رفت از آس
ــت آن هــم  ــم. عّل ــی را درســت عمــل نمی کنی دین
ایــن اســت کــه دچــار آســیب معرفتــی هســتیم و 

ــت. ــم چیس ــم مفاهی نمی دانی
همــه مــا بارهــا واژه توّکل، تقــوا، قناعــت، اخاص 
برده ایــم  کار  بــه  حتّــی  و  شــنیده ایم  را   ... و 
-بعضــی از ایــن مفاهیــم قلبــی هســتند و بعضــی 
رفتــاری و اثــرات بیرونــی دارنــد-. اّمــا اینکــه ایــن 
مفاهیــم بــه چــه معنــا هســتند، نمی دانیــم و گویــا 
ــی  ــن و بدیه ــیار روش ــم را بس ــن مفاهی ــًا ای اساس
ــم در  ــازی نمی بینی ــه نی ــوری ک ــه ط ــم ب می دانی
ــا را  ــق آنه ــای دقی ــیم و معن ــا بی اندیش ــورد آنه م
بیابیــم. گاهــی اوقــات هــم بــد متوّجــه می شــویم. 
ــد  ــوا الل« می گوین ــه »اتّق ــی در ترجم ــًا بعض مث
ــدا  ــد از خ ــی می گوین ــا بعض ــید ی ــدا بترس از خ
بپرهیزیــد )از خــدا فــرار کنیــد(. اّمــا باالخــره آیــا 
ــرار  ــدا ف ــا از خ ــم ی ــدا بروی ــمت خ ــه س ــد ب بای

ــتند. ــق نیس ــی دقی ــن معان ــک از ای ــم. هیچ ی کنی
ــتن  ــه داش ــم نگ ــای حری ــه معن ــه ب ــوا از وقای تق
اســت. حریــم نگــه داشــتن غیــر از تــرس و پرهیــز 
)بــه معنــای عرفــی( اســت. حتـّـی ترجمــه تقــوا بــه 
ــه  ــت. الزم ــی نیس ــه دقیق ــم ترجم ــاری ه شرم س
ــدی  ــن اســت کــه از کار ب ــم نگــه داشــتن ای حری
کــه انجــام داده ایــم شرم ســار باشــیم اّمــا نــه اینکــه 
فــرار کنیــم. پــس تقــوا حریــم نگــه داشــتن اســت. 
مثــل اینکــه اگــر بخواهیــم در محضــر یــک انســان 
عالــم و عــارف کــه معتقدیــم چشــم برزخــی دارد 
ــویم،  ــر ش ــد حاض ــان ها را می بین ــت انس و واقعیّ
بســیار احتیــاط می کنیــم، وضــو می گیریــم و 

ذکــر میگوییــم تــا قیافــه واقعــی مــا را نبینــد.
ــه نمــاز در  ــرای اقام ــا جمعــی از علمــا ب ــار ب یکب
مســجد خدمــت آیــت الل بهجــت رســیدیم. بعــد 

از نمــاز مــا را بــه منزل شــان دعــوت کردنــد و مــا 
هــم رفتیــم تــا از محضرشــان بهــره ببریــم -ایشــان 
ــن  ــه خاطــر همی ــد و ب ــم حــرف می زدن بســیار ک
ــم  ــت ه ــیدند. صم ــات رس ــن مقام ــه ای ــم ب ه
ــی اســت. در محضرشــان  ــات عرفان یکــی از مقام
ــه  ــا ب ــود و م ــن ب ــان پایی ــان سرش ــتیم، ایش نشس
ــت  ــر وق ــم. ه ــگاه می کردی ــان ن ــال مبارکش جم
ــد  ــگاه می کردن ــا ن ــه م ــد و ب ــد می کردن ــر بلن س
ــی تقــوا  ــن یعن ــم. ای ــن می بردی ــا ســرمان را پایی م
و حریــم نگــه داشــتن –بــدون اینکــه فــرار کنیــم- 
ــد  ــت. بع ــاری اس ــی شرمس ــم نوع ــه آن ه و الزم
ــا  ــد م ــن می انداختن ــان را پایی ــان سرش ــه ایش ک
ســر بلنــد می کردیــم. حــدود 20 دقیقــه بــه همیــن 
ــد  صــورت گذشــت. بعــد ایشــان ســر بلنــد کردن
و فقــط یــک جملــه گفتنــد: »احتمــال بدهیــد کــه 

ــی هســت«. قیامت
ــد،  ــا مــدّرس حــوزه بودن ــه ی تمــام آن جمــع طلب
ایشــان  میدادنــد.  درس  و  می خواندنــد  معــاد 
نفرمودنــد یقیــن داشــته باشــید کــه قیامتــی هســت 
ــی  ــه قیامت ــد ک ــال بدهی ــد: »احتم ــه فرمودن بلک
هســت«. اگــر انســان احتمــال قیامــت بدهــد 
بســیاری از کارهــا را انجــام نمی دهــد، بســیاری از 
ــد، بســیار مراقــب اســت. اگــر  حرف هــا را نمی زن
احتمــال عقایــی بدهیــم کــه قــرار اســت ســقف 
ــینیم  ــا نمی نش ــز اینج ــزد، هرگ ــرمان بری روی س
ــن  ــیم. ای ــته باش ــن داش ــه یقی ــه اینک چــه رســد ب
ــت،  ــر گذاش ــیار تأثی ــا بس ــان روی م ــه ایش جمل
منقلــب شــدیم و بــه گریــه افتادیــم. ایشــان 
برخاســتند و رفتنــد و مــا حــدود نیــم ســاعت تــا 
ــت  ــه حال ــی ب ــم. وقت ــک می ریختی ــه اش 40 دقیق

ــدیم. ــارج ش ــان خ ــتیم از منزلش ــی برگش طبیع
مــن ایــن توضیــح کّلــی را گفتــم تــا نشــان دهــم 
کــه مفاهیــم دقیــق هســتند. اّمــا در مــورد عبــادت 
ــاز  ــت. ب ــد اس ــادت از عب ــه عب ــم ک ــد بگوی بای
ــان  ــود هم ــه مقص ــد ک ــن می رس ــه ذه ــور ب اینط
بردگــی اســت. اساســًا عبــد در نصــوص دیــن مــا 
بــه معنــای بــرده نیســت؛ بنــده غیــر از بــرده اســت. 
مــا بــرده خدا نیســتیم؛ شــاید بعضــی بــرای تقریب 
ــی  ــا بردگ ــه از آنه ــد ک ــی بزنن ــن، مثال های ــه ذه ب
برداشــت شــود اّمــا بندگــی غیــر از بردگــی اســت.
ایــن  مــن  دارد؛  ویژگی هایــی  خــدا  بندهــی 
دســت  بــه  دینــی  نصــوص  از  را  ویژگی هــا 
ــر  ــی کســی کــه اهــل تکبّ ــده یعن آوردهــام: 1- بن
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نیســت: »إِنَّ الَِّذیــَن یَْســتَْکبُِروَن َعــْن ِعباَدتِــي 
ــَم داِخِریــن«3 اگــر کســی اســتکبار  َســیَْدُخُلوَن َجَهنَّ
بــورزد بندگــی نکــرده اســت. »أَنـَـا َربُّکــُم اْلَْعلــی«4 
ــان  ــن هم ــد. ای ــر از انســان ها بدان خــودش را برت
ســخن شــیطان اســت. شــیطان نگفــت مــن از خــدا 
برتــرم بلکــه گفــت مــن از آدم برتــرم. خــدا فرمــود 
ــرم.  ــن برت ــت م ــیطان گف ــا ش ــت اّم ــر اس آدم برت
ــا شــیطان گفــت  ــر اســت اّم ــود آدم برت خــدا فرم
ــن زد،  ــس را زمی ــس، ابلی ــر ابلی ــرم. تکبّ ــن برت م
ــل،  ــادت قابی ــن زد و حس ــت آدم، آدم را زمی غفل
ــه در آن  ــت ک ــی آن اس ــن زد. بندگ ــل را زمی قابی
ــد  ــر، غفلــت و حســادت نباشــد. اجــازه بدهی تکبّ

ــم. ــه کن ــم اضاف ــن ُعجــب را ه م
بندگــی آن اســت کــه بدتریــن امــراض کــه همیــن 
چهــار مــرض اســت و ســایر امــراض ذیــل آنهــا 
قــرار میگیرنــد در آن نباشــد. قــرآن از ایــن حالــت 
َ مِــْن  بــه خشــوع تعبیــر میکنــد: »إِنَّمــا یَْخَشــی اللَّ
ــم  ــه ه ــیار ب ــم بس ــن مفاهی ــاء«5. ای ــادِهِ الُْعَلم ِعب
مرتبطانــد. اگــر بخواهیــم بندگــی را بفهمیــم بایــد 
ــم  ــات مفاهی ــی اوق ــم. گاه ــم بفهمی ــوع را ه خش
ــد. ایزوتســو در  ــا هــم دارن ارتبــاط معناشــناختی ب
ایــن زمینــه بســیار زیبــا کار کــرده و کامــًا نشــان 
ــای  ــد حلقه ه ــرآن مانن ــم ق ــه مفاهی ــت ک داده اس

ــد. ــه هــم مرتبطان زنجیــر ب
عباداتــی کــه از ســوی خــدای ســبحان در اســام 
بیــان شــده و مــا بایــد آنهــا را بــه جــای بیاوریــم، 
اقــّل ظواهــر بندگــی اســت. بندگــی ا ی کــه اســام 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــد دارد ای ــر آن تأکی ــاب ب ن
ــه  ــی ک ــان معنای ــه هم ــی –ب ــی ا ش بندگ کّل زندگ
ــس  ــال تدری ــی در ح ــد. وقت ــد- باش ــرض ش ع
ــال  ــی در ح ــد، وقت ــدا را بکن ــی خ ــت بندگ اس
تحصیــل اســت بندگــی خــدا را بکنــد. بــه همیــن 
ــد و در  ــه میکنن ــواره توصی ــا هم ــای م ــل علم دلی
ــرای  ــس ب ــر ک ــه ه ــت ک ــده اس ــز آم ــات نی روای
درس مــی رود وضــو بگیــرد. یــا اینکــه گفتــه شــده 
مائکــه بالهــای خــود را زیــر پــای اهــل علــم کــه 
ــل هســتند می گســترانند؛ مقصــود  مشــغول تحصی
ــه در آن بندگــی هســت  ــن علمــی ک ــم همی از عل
ــد.  ــم نباش ــان ه ــی و عرف ــم قرآن شناس ــو عل ول
حتـّـی اگــر فیزیــک و شــیمی باشــد ولــی تحصیــل 
آن نــه بــرای تکبـّـر و عجــب بلکــه بــرای خشــوع، 
بندگــی و خدمــت بــه خلــق باشــد، عبــادت 

محســوب می شــود.

ــت. در  ــی اس ــز بندگ ــواده نی ــرای خان ــاش ب ت
اســام مردســاالری، زن ســاالری یــا فرزندســاالری 
ــواده  ــت و خان ــواده اس ــا خان ــت ب ــم، اصال نداری
نبایــد آســیب ببینــد. اگــر خانمــی تشــخیص دهــد 
ــاعت  ــد س ــد چن ــواده بای ــظ خان ــرای حف ــه ب ک
بیــرون کار کنــد، الزم اســت. یــا اگــر مــردی ببینــد 
کارش بــه نظــام خانــواده آســیب میزنــد –هرچنــد 
نفقــه را تأمیــن میکنــد- بایــد آن را رهــا کنــد. اگــر 
کســی در راســتای حفــظ خانوادهــاش تــاش کنــد 
–چــه بیــرون از منــزل باشــد و چــه داخــل منــزل، 
ــد  ــادت خواه ــم عب ــه گفتی ــی ک ــان ترتیب ــه هم ب
ــادت  ــاز و روزه را مصــداق عب ــط نم ــا فق ــود. م ب
ــّدد  ــادت متع ــق عب ــی کــه مصادی ــم در حال می دانی

ــرای خــدا انجــام شــود. اســت و همــه بایــد ب
ــا  ــه ت ــود ک ــّخص میش ــات مش ــن توضیح از همی
ــادت  ــت و عب ــق و محبّ ــان عش ــدازه می ــه ان چ
پیوســتگی وجــود دارد. عشــق بــدون عبــادت 
بیمعناســت و عبــادت بــدون عشــق و محبـّـت هــم 
ــکاّد  ــد »ال ــل فرمودهان ــن دلی ــه همی بیمعناســت. ب
علــی عیالــه کالمجاهــد فــی ســبیل الل«. کســی کــه 
تــاش می کنــد تــا بــه خانوادهــاش خدمــت کنــد 
ــد مجاهــد در راه خــدا اســت و جهــاد در راه  مانن

ــادت اســت. خــدا عب
ــت و  ــاز اس ــی مج ــت سیاس ــام فّعالیّ ــا در اس آی
ــه  ــد؟ ب ــت سیاســی بکن ــه فّعالیّ ــّق دارد ک ــرد ح ف
یــک معنــا نــه و بــه یــک معنــا بلــه. اگــر سیاســت 
بــرای بــه دســت آوردن قــدرت و رقیبشــکنی 
و بــه طــور کّلــی کارهــای غیراخاقــی باشــد 
ــت  ــی خدم ــرد توانای ــر ف ــا اگ ــح نیســت. اّم صحی
بــه جامعــه را داشــته باشــد و بتوانــد جامعــه را از 
ــادت اســت.  ــت او عب بحــران نجــات دهــد، فّعالیّ
ــا سیاســت امــوی  اساســًا فــرق سیاســت علــوی ب
ــی داده  ــه عل ــدا ب ــت را خ ــن اســت. والی در همی
اســت ولــی مــردم بــرای علــی بــه منزلهــی روح و 
جــان هســتند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی 
خبــر میرســد خلخــال از پــای یــک دختــر یهــودی 
ــی در  ــدن عل ــان از ب ــا ج ــد گوی ــرون آوردهان بی

ــد. ــی در میآی ــدن عل ــا جــان از ب ــد گوی میآی
بعضــی می گوینــد والیــت علــوی انتخــاب مردمــی 
ــی  ــد انتســاب اله ــّده دیگــری می گوین اســت و ع
ــی  ــر عل ــه در تفّک ــن اســت ک ــت ای اســت. واقعیّ
خــدا و مــردم از هــم جــدا نیســتند. خــدا والیــت 
را بــه علــی داده اســت چــون علــی مــردم را جــان 
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ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــدارد. ب خــودش می پن
علــی می گویــد اگــر کســی شــب گرســنه بخوابــد، 

مــا بفهمیــم و از غّصــه دق کنیــم حــّق داریــم.
اســتفاده کــردن از محضــر ایشــان حســرت بزرگــی 
ــورد آن  ــه در م ــا اســت. کســانی ک ــه م ــرای هم ب
حضــرت غلــّو کردنــد و ایشــان را خــدا پنداشــتند 
کار خوبــی نکردنــد ولــی کمــی هــم بایــد بــه آنهــا 
حــّق بدهیــم، چــون علــی بســیار بــزرگ اســت و 
عّلــت بزرگــی او ایــن اســت کــه خــودش را بــرای 
ــه  ــردم بســیار کوچــک میکــرد. اصــًا نســبت ب م
مــردم بزرگــی نمی کــرد کــه اگــر می کــرد اینقــدر 

ــد. ــزرگ نمی ش ب
ــد دارد.  ــت پیون ــا محبّ ــادت ب ــت و عب ــس والی پ
ــوص  ــت در نص ــه محبّ ــند ک ــر بپرس ــر از حقی اگ
ــه  ــم ک ــرض می کن ــی دارد ع ــه جایگاه ــی چ دین
ــم  ــایر مفاهی ــا س ــه ب ــت ک ــی اس ــت مفهوم محبّ
می خواهیــد  اگــر  یعنــی  دارد.  پیونــد  دینــی 
حقیقــت تقــوا را بیابیــم بایــد پیونــد آن را بــا 
ــان  ــت ایم ــم حقیق ــر می خواهی ــم. اگ ــت بیابی محبّ
ــم. اگــر  ــت بیابی ــا محبّ ــد ب ــد در پیون ــم بای را بیابی
ــد در  ــم بای ــادت را بیابی ــت عب ــم حقیق می خواهی
ــم  ــت روح مفاهی ــم. محبّ ــت بیابی ــا محبّ ــد ب پیون
ــه آن  ــدون توّجــه ب دینــی و گوهــر آن هاســت و ب
ســایر مفاهیــم را نمی تــوان فهمیــد. روایــت »هــل 
الّدیــن االّ الحــّب« را مــن این گونــه می فهمــم.
توّجــه کنیــد کــه در نصــوص دینــی، گاهــی دیــن 
بــه معنــای تدیّــن )دینــداری( بــه کار میــرود. 
ــت.  ــال اس ــات و اعم ــد، خلقیّ ــه عقای ــداری ب دین
ــور  ــاق فضیلتمح ــد، اخ ــد توحی ــه عقای ــی ک کس
و اعمــال شــرعی محور داشــته باشــد دینــدار 
ــه  ــداری دارای س ــر دین ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
بعــد بینشــی، منشــی و کنشــی اســت. »هــل الّدیــن 
االّ الحــّب« یعنــی دیــن داری کــه در ســه ســاحت 
بینــش )عقایــد(، منــش )فضایــل( و کنــش )اعمــال 
شــرعی( اســت، محّقــق نمیشــود مگــر بــا محبـّـت. 
ــد  ــاحت پیون ــه س ــن س ــم ای ــا مفاهی ــت ب محبّ

ــورده اســت. خ
توحیــد یــک مفهــوم بینشــی-اعتقادی اســت کــه با 
محبّــت گــره خــورده اســت. زیــرا توحیــد یعنــی 
خــدا را ســریان کّل هســتی بدانیــم و بــاور داشــته 
ــور و  ــه جــا وجــود )ظه ــه خــدا در هم باشــیم ک
ــل  ــان اه ــر انس ــما اگ ــر ش ــه نظ ــی دارد(. ب تجّل
محبّــت نباشــد میتوانــد چنیــن مفهومــی را تصــّور 

کنــد چــه رســد بــه اینکــه بــه طــور انضمامــی بــه 
ــود  ــا مقص ــه در اینج ــد؟ البتّ ــته باش ــاور داش آن ب
ــی  ــه انتزاع ــت ن ــی اس ــت انضمام ــت محبّ از محبّ
ــی  ــم مفاهیم ــا می توانی ــه م ــرا هم ــّوری. زی و تص
ــنگی و ... را  ــنگی، تش ــه، گرس ــت، کین ــر محبّ نظی
ــر  ــم اث ــن مفاهی ــّور ای ــا تص ــا ب ــم اّم ــّور کنی تص

ــد. ــه دســت نمیآی خارجــی ب
پرســش:اگــر اینطــور کــه شــما می فرماییــد 
اصــل و اســاس حقیقــت اســام بــر پایــه محبّــت 
ــع  ــی مان ــم چــه عامل ــن می خواهــم بدان اســت، م
از ایــن شــده اســت کــه محبـّـت در اســام مطــرح 
باشــد. در ادیانــی ماننــد مســیحیّت یــا حتـّـی ادیــان 
غیرتوحیــدی نظیــر بودیســم نخســتین چیــزی کــه 
ــام  ــرا در اس ــت، چ ــت اس ــود محبّ ــرح می ش مط
اینگونــه نیســت؟ ایــن کوتاهــی از کجــا بــوده کــه 
تصــّور مــا از اســام بــر ایــن مبنــا شــکل نگرفتــه 
اســت تــا جایــی کــه اگــر کســی مانند شــما ســخن 

بگویــد شــاید او را روشــنفکر دینــی بدانیــم؟
اســتاد:پرســش شــما بســیار دقیــق اســت و شــاید 
اکنــون نتوانــم پاســخ دقیقــی بــه شــما بدهم. پاســخ 
بــه ایــن پرســش نیــاز بــه پژوهــش دارد. پژوهشــی 
ــی و  ــم هرمنوتیک ــت و ه ــی اس ــم تاریخ ــه ه ک
ــار مســائل تاریخــی  معرفت شــناختی. یعنــی در کن
و  معرفت شــناختی  مشــکات  اجتماعــی،  و 
ــن  ــم. همی ــن داری ــم دی ــز در فه روش شــناختی نی
االن کــه شــما در حــال طــرح ایــن پرســش بودیــد 
ــام  ــأله را در ذهن ــف مس ــاحت های مختل ــن س م
ــه کار ســنگینی  ــه شــدم ک بررســی کــردم و متوّج
اســت. یــک آیــه در مــورد اصــل بحث مــان باقــی 
ــم  ــن آن را بخوان ــد م ــازه بدهی ــت، اج ــده اس مان
بعــد پرســش شــما را بــه طــور خاصــه و کوتــاه 

ــم. ــخ می ده پاس
ــران  ــوره آل عم ــه 31 س ــبحان در آی ــد س خداون
ــت از دســتورات و آموزه هــای االهــی  مــاک تبعیّ
 َ را محبّــت می دانــد: »ُقــْل إِْن ُکنْتُــْم تُِحبّــوَن اللَّ
ــْم َو  ــْم ُذنُوبَُک ــْر لَُک ُ َو یَْغفِ ــُم اللَّ ــي یُْحبِبُْک ِ َفاتَّبُِعون
ُ َغُفــوٌر َرِحیــم«. پیامبــر حدیــث نفــس نمیکنــد،  اللَّ
ــی  ــق وح ــد از طری ــد، خداون ــم نمیبین ــواب ه خ
ــه  ــاب ب ــع خط ــه در واق ــر –ک ــه پیامب ــاب ب خط
همــه مــا اســت- می فرمایــد اگــر خــدا را دوســت 
بداریــم از او تبعیّــت می کنیــد، اگــر بــه خــدا 

ــد. ــت ا ش می کنی ــد اطاع ــدا کنی ــت پی محبّ
گفتیــم ســه دســته مفاهیــم داریــم: مفاهیــم بینشــی 
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ــم  ــی و مفاخی ــی و اخاق ــم منش ــاوری، مفاهی و ب
کنشــی و رفتــاری –اعــّم از فــردی و اجتماعــی-. 
مفاهیــم دســته اول ماننــد توحیــد، معــاد 
ــه  ــاد ب ــرگ(، اعتق ــس از م ــات پ )حی
ــم  ــت. مفاهی ــر و اهلبی ــت پیامب والی
ــت  ــوا، خدم ــد تق ــته دوم مانن دس
قناعــت  احســان،  خلــق،  بــه 
عجــب  تکبّــر،  حســادت،  یــا 
و مفاهیــم ســوم نظیــر نمــاز، 
روزه، جهــاد، خدمــات اجتماعــی 
مدرســه،  درمانــگاه،  )ســاخت 

ــام(. ــه ایت ــجد، خان مس
مــا اطاعــت را عمدتــًا در حــوزه منــش 
و کنــش می بینیــم در حالــی کــه در حــوزه 
بینــش نیــز هســت زیــرا خــدا بــه توحیــد توصیــه 
ــد  ــه توحی ــه ب ــم توصی ــد ه ــت. خداون ــرده اس ک
در عبــادت میکنــد و هــم توصیــه بــه احســان بــه 
ــه  ــه ب ــا توصی ــر ج ــرآن ه ــوالً در ق ــن. معم والدی
بندگــی خــدا میشــود توصیــه بــه احســان والدیــن 
نیــز شــده اســت. معلــوم میشــود کــه مقــام والدیــن 

بســیار عظیــم اســت.
بــه همیــن دلیــل آن جــوان خدمــت پیامبــر رســید 
ــم  ــه کن ــن چ ــول الل م ــا رس ــرد ی ــرض ک و ع
ــد؟  ــتقباالم بیاین ــه اس ــا ب ــا از حورال عین ه ــه ت ک
ــادرت  ــای م ــدرت و پ ــانی پ ــود: پیش ــر فرم پیامب
ــام  ــه مق ــد ک ــان می ده ــم نش ــن ه ــوس. -ای را بب
مــادر از مقــام پــدر باالتــر اســت-. عــرض کــرد یــا 
رســول الل اگــر پــدر و مــادرم از دنیــا رفتنــد چــه 
ــر ســر مــزار آنهــا بــرو  کنــم؟ حضــرت فرمــود: ب
و مزارشــان را ببــوس. ممکــن اســت کســانی کــه 
ــد بوســیدن ســنگ  روشــن فکرمآب هســتند بگوین
یعنــی چــه؟ درســت اســت کــه جســد دفــن شــده 
ولــی روح زنــده اســت، اگــر بــرای او دعــا کنیــم 
ــه  ــا خــارج شــود ب ــان م ــل از اینکــه دعــا از لب قب

ــد. ــت او می رس دس
پــس اطاعــت هــر ســه ســاحت را در بــر میگیــرد. 
»فاتّبعونــی« چگونــه اتّفــاق می افتــد؟ وقتــی خــدا 
را دوســت داشــته باشــیم؛ یعنــی منشــأ دیــن د اری 
محبّــت اســت. اگــر اطاعــت و تبعیّتــی کــه منشــأ 
آن محبـّـت اســت انجــام شــود خداونــد هــم شــما 

را دوســت خواهــد داشــت.
ممکن اســت کســی اشــکال کند کــه خــدا میفرماید 
تــا بــه مــن محبـّـت نــورزی و مــن را اطاعــت نکنی 

مــن تــو را دوســت نخواهــم داشــت. یعنــی اینکــه 
خــدا مــا را دوســت داشــته باشــد منــوط بــه ایــن 

اســت کــه مــا خــدا را دوســت داشــته باشــیم؟ 
پاســخ ایــن اســت کــه ایــن آیــه ناظــر بــه قــوس 
صعــود اســت. وقتــی می خواهیــم بــه طــرف خــدا 
ــیم.  ــته باش ــت داش ــت و اطاع ــد محبّ ــم بای بروی
ــر  ــا ب ــت م ــًا خلق ــزول اساس ــوس ن ــی در ق ول
ــا  ــه م ــدا ب ــر خ ــت. اگ ــوده اس ــت ب ــاس محبّ اس

ــرد. ــق نمی ک ــا را خل ــت م ــت نداش محبّ
پــس محبـّـت خــدا بــر دو نــوع اســت: 1- محبـّـت 
پیشــینی، مربــوط بــه قــوس نــزول و مقــّدم 
ــوط  ــینی، مرب ــت پس ــا و 2- محبّ ــتی م ــر هس ب
ــمت  ــه س ــا ب ــت م ــه حرک ــود ک ــوس صع ــه ق ب
ــه  ــا ب ــت م ــت از محبّ ــن حرک ــد اســت. ای خداون
ــم میشــود.  ــت خــدا خت ــه محبّ ــاز میشــود و ب آغ
پــس از محبّــت پیشــینی نبایــد غفلــت کــرد. فکــر 
نکنیــم کــه دوســتی خداونــد نســبت بــه مــا بعــد از 
محبّــت و اطاعــت مــا نســبت بــه خداونــد اتّفــاق 
می افتــد. ایــن نــوع دوســتی مختــّص قــوس 

ــت. ــود اس صع
ــت و  ــه محبّ ــت ک ــن اس ــام ای ــدی عرض جمع بن
عشــق در حکمــت اســامی مســألهای از مســائل 
)کّل  انضمامــی وجــود  عــوارض  از  و  فلســفه 
هســتی نــه فقــط هســتی انســان( اســت. در عرفــان 
نظــری و عملــی، محبـّـت روح عرفــان اســت زیــرا 
ــت  ــوس صعــود را محبّ ــزول و ق ــوس ن اســاس ق

ــد. شــکل میده
در نصــوص دینــی نیــز دو نکتــه قابــل توّجــه بــود: 
1- مفاهیــم بینشــی، منشــی و کنشــی بــدون توّجــه 
بــه مفهــوم محبـّـت قابــل درک نخواهنــد بــود. ایــن 

ــی  ــت؛ یعن ــی اس ــث مفهومشناس ــک بح ی
ــدون مفهــوم  ــه لحــاظ مفهومشناســی ب ب

محبّــت، مفهــوم والیــت و مفاهیــم 
توحیــد، معــاد، تقــوا، عبــادت و ... را 
نمیتــوان فهمیــد. 2- بــدون محبّــت، 
ــا  ــان م ــم در ج ــن مفاهی ــق ای تحّق
امکانپذیــر نخواهــد بــود. ایــن نکتــه 
ناظــر بــه جنبــه اگزیستانســی مفاهیــم 

اســت. هســتی محبّــت در هســتی 
اطاعــت بــه معنــای عــاّم، یعنــی تحّقــق 

ــر  امــور بینشــی، کنشــی و منشــی امکان پذی
نیســت. پــس محبّــت هــم در مفهوم شناســی 
مفاهیــم اســامی و هــم در تحّقــق ایــن مفاهیــم در 
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ــدی دارد. ــش کلی ــان و روان انســان نق ج
اگــر ایــن تبییــن پذیرفتــه شــود بــه گمــان ام 
ــه  ــیار ب ــی بس ــوص دین ــت در نص ــگاه محبّ جای
جایــگاه محبـّـت در مباحــث عرفانــی پیــدا خواهــد 
کــرد. بــه عبــارت دیگــر اسام شناســی عرفــا 
از اسام شناســی فاســفه و متکّلمــان دقیق تــر 
ــه در  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــن ب ــه ای ــت. البتّ اس
عرفــان اســامی هیــچ آســیبی وجــود نــدارد. 
ــًا وارد  ــن فع ــه م ــت ک ــری اس ــث دیگ ــن بح ای
ــد از  ــی حاصــل شــد بع ــر توفیق آن نمی شــوم، اگ
ــه  ــان در آین ــر و عرف ــه نظ ــان در آین مباحــث عرف
عمــل بــه دو بحــث دیگــر هــم خواهیــم پرداخــت:
1- عرفــان در آینــه نصــوص دینــی؛ آرزوی بنــده 
ــی  ــق و فنّ ــور دقی ــه ط ــم ب ــه بتوان ــت ک ــن اس ای
ــت  ــه دس ــی ب ــوص دین ــلوک را از نص ــازل س من
ــازل  ــک من ــک ت ــری ت ــان نظ ــا در عرف آورم. عرف
ــب  ــی ترتّ ــد ول ــتخراج کرده ان ــوص اس را از نص
آنهــا را از نصــوص بــه دســت نیاورده انــد. ترتّــب 
بســیار مهــّم اســت. مثــًا اگــر بخواهیــم از اینجــا 
ــه گرمســار، بعــد  ــدا ب ــد ابت ــم بای ــه مشــهد بروی ب
بــه ســمنان و ... برویــم. تنهــا منــازل مهــّم نیســتند 
ترتّــب آنهــا هــم اهمیــت دارد. اّمــا معمــوالً عرفــا 
ــد. ــتفاده نکرده ان ــات اس ــات و روای ــب را از آی ترتّ
ــان  ــًا ســماع در عرف ــه نقــد؛ مث ــان در آین 2- عرف
ــه  ــود و چ ــه ب ــص چ ــد! رق ــه ش ــود و چ ــه ب چ
ــت.  ــت اس ــر محبّ ــی ب ــًا مبتن ــص اساس ــد! رق ش
اگــر بخواهیــم بــرای رقــص مفهــوم فلســفی 
ــت.  ــری اس ــت جوه ــان حرک ــم، هم ــت کنی درس
ــت  ــدون حرک ــت؛ و ب ــی حرک ــص یعن ــًا رق اساس
درون ســلوک امــکان نــدارد. در عرفــان و تصــّوف 
رقــص را حرکــت و چرخــش می گوییــم. رقــص، 
ــری  ــای دیگ ــون معن ــی اکن ــود ول ــص درون ب رق

ــرده اســت. ــدا ک پی
ــد  ــد بای ــرح ش ــه مط ــی ک ــورد پرسش ــا در م اّم
بگویــم کــه مســیحیّت در ایــن دو ســده اخیــر بــه 
ــر  ــد. اگ ــرح می کن ــت را مط ــث محبّ ــّدت بح ش
ــم  ــه ذهــن مقایســه کنی ــرای تقریــب ب ــم ب بخواهی
بایــد بگوییــم شــبیه آن چیــزی اســت کــه در قــرن 
ــای  ــاد و عرف ــاق افت ــارم و پنجــم هجــری اتّف چه

ــد. ــرح کردن ــی را مط ــان محبّت ــیاری عرف بس
اصــًا این طــور نبــود کــه مســیحیان از ابتــدا 
دغدغــه محبّــت داشــته باشــند. قرائتــی کــه 
در حــال حاضــر از مســیحیّت بــه گــوش مــا 

می رســد الزامــًا مســیحیّت در بســتر تاریــخ نیســت. 
مثــًا مســیحیّت در جنگ هــای صلیبــی را در نظــر 
بگیریــد، در آن هیــچ اثــری از محبـّـت نــه می بینیــم 
و نــه می شــنویم و نــه حتّــی خودشــان اّدعــا 
ــا مســیحیّتی کــه در دوره هــای بعــد از  می کننــد. ی
ــور  ــز همین ط ــت نی ــود داش ــطی وج ــرون وس ق
اســت. مســیحیان ابتــدا در جنگ هــای صلیبــی کــه 
حــدود 200-300 ســال طــول کشــید بــا مســلمانان 
ــا  ــن جنگ ه ــه در ای ــد از اینک ــد. بع ــر بودن درگی
ــد.  ــان افتادن ــان خودش ــه ج ــد ب ــت خوردن شکس
ــا و ... وارد  ــا ایتالی ــه ب ــا فرانســه و فرانس ــان ب آلم
جنــگ شــدند تــا در جنــگ اول و دوم جهانــی بــه 
اوج خــود رســید. قبــل از جنگ هــای جهانــی هــم 
جنگ هــای میان مســیحی فــراوان اتّفــاق افتــاد.

از دوره رنســانس بــه بعــد پــاپ هــم اقتــدار خــود 
ــد.  ــر نمیآم ــتاش ب ــت داد و کاری از دس را از دس
در قــرون وســطی وقتــی مســیحیان بــا هــم جنــگ 
می کردنــد، پــاپ امپراطــوران را نصیحــت می کــرد 
و آنهــا آرام می شــدند و بیشــتر بــا مســلمانان 
ــا خودشــان هــم  ــن حــال ب ــد. در عی ــر بودن درگی
درگیــر بودنــد، مخصوصــًا بعــد از جنگ هــای 
صلیبــی. پــاپ هــم ســعی میکــرد آنهــا را آرام کنــد. 
در واقــع مثّلثی متشــّکل از کلیســا –کــه در رأس آن 
پــاپ بــود-، فئودال هــا )زمینــداران( و امپراطــوران 
وجــود داشــت و ایــن ســه بــا هــم متّحــّد بودنــد. 
ــا  ــا ب ــا فئوداله ــوران ی ــم امپراط ــی ه ــی گاه ول
هــم درگیــر می شــدند. در این صــورت پــاپ 
ــت  ــتی داش ــون قداس ــرد و چ ــری می ک میانجی گ
حــرف او را می پذیرفتنــد یــا حّداقــّل منافــع خــود 
ــن  ــد. بنابرای ــن کنن ــه چنی ــد ک ــن می دیدن را در ای

ــت وجــود نداشــت. ــری از محبّ اصــًا اث
ــا  ــه کلیس ــی ب ــر نقدهای ــانس لوت ــوع رنس ــا وق ب
ــام  ــه ن ــی موافــق پیدایــش مذهبــی ب وارد کــرد ول
پروتستانتیســم نبــود. اینکــه بعضــی او را مؤّســس 
پروتستانتیســم می داننــد کامــًا اشــتباه اســت. لوتــر 
ــد اصــاح شــود  ــک بای ــود خــود کاتولی ــد ب معتق
نــه اینکــه مذهبــی در عــرض کاتولیــک بــه وجــود 
بیایــد. ولــی عــّده ای کــه طرفــدار لوتــر بودنــد از او 
پیشــتر رفتنــد و یــک مذهــب بــه وجــود آوردنــد. 
ــل از آن  ــا و قب ــا کاتولیک ه ــتان ها ب ــان پروتس می
جنگ هــای  ارتدوکس هــا  و  کاتولیک هــا  میــان 
ــی  ــرقی و روم غرب ــاد. روم ش ــاق افت ــیاری اتّف بس

ــد. ــگ بون ــم در جن ــا ه ــا ب مّدت ه
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بنابرایــن در بســتر تاریــخ مســیحیّت اصــًا مفهومی 
ــر از دو  ــون کمت ــم. اکن ــت را نمی بینی ــام محبّ ــه ن ب
قــرن اســت –بــه ویــژه بعــد از جنــگ دوم جهانی- 
کــه می بینیــم عنصــر محبّــت را بســیار مــورد 
ــان  ــیحی بی ــک مس ــر ی ــد. اگ ــرار می دهن ــد ق تأکی
ــق  ــدان موفّ ــد چن ــته باش ــکی داش ــه خش متکّلمان
ــاپ )پــدر کلیســای کاتولیــک( کــه  ــا پ نیســت. اّم
جنبــه عرفانیــاش غلبــه دارد بیشــتر دوام میــآورد و 

ــد.  ــدا می کن ــتری پی ــت بیش محبوبیّ
ــه  ــانزدهم مقایس ــت ش ــا بندیک ــکو را ب فرانسیس
کنیــد. بندیکــت شــانزدهم کــه قبــل از فرانسیســکو 
بــود یــک پــاپ متکّلــم بــود یعنی ســایر ادیــان غیر 
از مســیحیّت را اصــًا قبــول نداشــت و بــه محبـّـت 
هــم چنــدان توّجهــی نمی کــرد. ولــی فرانسیســکو 
گرایــش عرفانــی دارد، دســت و پــای زندانیــان را 

ــد.  ــت می کن ــا محبّ ــه آنه ــوید و ب می ش
بــه همیــن دلیــل هــم بســیار محبوبیّــت 
دارد؛ بــه ویــژه در ایتالیــا محبوبیّــت 
فــوق العــاّده ای پیــدا کــرده اســت. مــن 
ــر دو  ــا ه ــده ام و ب ــاپ را دی ــر دو پ ه
صحبــت کردهــام. هــر دو در میــدان 
ســنت پیتــر ســخنرانی می کننــد و مــردم 
ــوند.  ــع می ش ــان جم ــای صحبت هایش پ
ــا  ــای آنه ــای صحبته ــه پ ــی ک از جمعیّت
ــه  ــد ک ــت وان فهمی ــود می ــع می ش جم
چقــدر طرفــدار دارنــد. پاپ فرانسیســکو 
ــه  ــل مقایس ــانزدهم قاب ــت ش ــا بندیک ب

ــل دوم( هــم بحثهــای  ــاپ قبلــی )ژان پ نیســت. پ
فلســفی-کامی داشــت و هــم بحث هــای عرفانــی؛ 
ــار  ــت از آث ــدودی توانس ــا ح ــل ت ــن دلی ــه همی ب

ــد. ــت اســتفاده کن محبّ
ــه  ــون ب ــا اکن ــر م ــه اگ ــت ک ــن اس ــود ای مقص
ــه  ــت را ب ــیحیان محبّ ــه مس ــنویم ک ــّرات می ش ک
ــت از  ــه محبّ ــم ک ــّور کنی ــد تص ــد، نبای کار می برن
ــر مســیحیّت وجــود داشــته اســت.  ــدا در گوه ابت
ــا اینکــه در  ــای تاریخــی اســت، کم ــا بحث ه اینه
ــاس  ــر اس ــا ب ــی عرف ــته ایم. زمان ــم داش ــام ه اس
محبّــت آثــار بســیاری نوشــتند کــه اساســًا نگاه هــا 
ــری  ــم اصــًا خب ــی هــم می بینی ــر داد. زمان را تغیی

ــت. ــا نیس ــن بحث ه از ای
اّمــا بحث@هــای تاریخــی چطــور اتّفــاق می افتــد 
ــات  ــی اوق ــود گاه ــث می ش ــزی باع ــه چی و چ
ــد  ــت تفســیر کنن ــر محبّ ــر چت مســیحیّت را در زی

ــی در  ــچ جایگاه ــت اصــًا هی ــم محبّ ــی ه و گاه
مســیحیّت نداشــته اســت؟ یــا در اســام چــه 
اتّفاقــی می افتــد کــه یک بــاره گروهــی نظیــر 
داعــش پیــدا می شــوند و اصــًا توّجهــی بــه 
ــا گوهــر اســام خشــونت  ــت نمی کننــد، گوی محبّ

ــت.  ــت اس و جنای
ــر  ــه ب ــون فق ــد چ ــّده ای بگوین ــت ع ــن اس ممک
ــا  ــاد. اینه ــاق افت ــن اتّف ــرد ای ــدا ک ــه پی ــاق غلب اخ
پاســخ های ســطحی اســت. بــرای رســیدن بــه 
پاســخ اصلــی بایــد ســراغ روش شناســی فهــم متــون 
ــی،  ــل سیاس ــر عوام ــز منک ــن هرگ ــه م ــت. البتّ رف
اجتماعــی و ... نیســتم. بــه هــر حــال ســلطانی 
ــی  ــد مأمــون عبّاســی چــون گرایش هــای عقان مانن
داشــت، مباحــث مباحــث معرفتــی و علمــی هــم در 
زمــان او رواج یافــت. اّمــا کســی ماننــد متــوّکل کــه 
ــل  ــونت طلب و اه ــز خش ــرد بی مغ ــک ف ی
ــن مباحــث  ــال ای ــه دنب ــود ب ــی ب ظاهرگرای
و  نقــش حاکمــان  بنابرایــن  نمی رفــت. 

ــت. ــّم اس ــیار مه ــاهان بس پادش
قــدرت  می گویــد  کــه  فوکــو  تعبیــر 
لحــاظ  بــه  دارد،  نقــش  معرفــت  در 
معرفت شــناختی ســخن درســتی نیســت 
ــت  ــی معرف ــاظ جامعه شناس ــه لح ــی ب ول
ــاظ  ــه لح ــر ب ــت. اگ ــتی اس ــخن درس س
معرفت شناســی بگوییــم »چــون قــدرت 
ــت«،  ــح اس ــس صحی ــد پ ــن را می گوی ای
ایــن درســت نیســت. زیــرا مــاک صّحــت 
و ســقم معرفــت، قــدرت نیســت و اگــر همــه 
قدرتمنــدان هــم یــک حــرف را بزننــد کــه بــا منطــق 
ــود.  ــح نخواهــد ب ســازگار نباشــد، آن حــرف صحی
ــًا  ــا واقع ــناختی، قدرت ه ــاظ جامعه ش ــه لح ــا ب اّم
ــد کاری  ــدرت میتوان ــک ق ــد. ی ــش دارن ــیار نق بس
کنــد کــه نســل جــوان خوشــفکر، بیاندیشــد و 
تولیــد اندیشــه، دانــش و صنعــت بکنــد. اّمــا قــدرت 
سیاســی دیگــری ممکــن اســت اصــًا مانــع ایــن کار 

ــود. ش
ــه  ــث ب ــل بح ــا اص ــن در اینج ــر م ــه نظ ــی ب ول
روششناســی بــر میگــردد و در واقــع مهم تریــن 
عامــل، عامــل هرمنوتیکــی و روش شــناختی اســت. 
ــم  ــت هــم در خــود مفاهی ــک ســو محبّ اینکــه از ی
دینــی و هــم در تحّقــق آنهــا در وجــود انســان 
ــه  ــم ک ــدی دارد و از ســوی دیگــر میبینی ــش کلی نق
ــن  ــه ای ــع ب ــه آن نمی شــود، در واق ــچ توّجهــی ب هی
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دلیــل اســت کــه اکثــر افــراد از علمــا و خــواّص تــا 
عــوام و غیرمتخّصــص معمــوالً در ایــن مســائل نــگاه 
گزینشــی و بلکــه گاهــی اوقــات نــگاه مصداقــی بــه 
ــک  ــی ی ــر. یعن ــگاه جامع نگ ــه ن ــد ن ــام دارن اس
ــم  ــه مفاهی ــد و ب ــادت را می گیرن ــًا عب ــوم، مث مفه
ــط  ــوم را هــم فق ــد و همــان مفه دیگــر کاری ندارن
در نمــاز منصــرف می کننــد. بــه همیــن دلیــل 
می بینیــم کــم نیســتند افــرادی کــه نمــاز اول وقــت 
ــد، دروغ  ــم میکنن ــی ه ــی گران فروش ــد ول می خوانن

هــم می گوینــد.
ــه عــّده ای هــم هســتند کــه نمــاز اول وقــت یــا  البتّ
ــد  ــی می کنن ــد و گران فروش ــاز نمی خوانن ــًا نم اص
ــام  ــان را انج ــد و وظایف ش ــان می دزدن ــا از کارش ی
نمی دهنــد، ولــی ایــن افــراد محــّل بحــث مــا 
نیســتند. ولــی ایــن افــراد محــّل بحــث مــا نیســتند. 
محــّل بحــث مــا کســانی هســتند کــه نمــاز اول وقت 
ــان  ــد و وظایف ش ــی می کنن ــد و گرانفروش میخوانن
ــاد  ــه زی ــی ک ــط مغازهداران ــد. فق را انجــام نمی دهن
»َویْــٌل  مصــداق  می فروشــند  کــم  و  می گیرنــد 
فیــَن«6 نیســتند، معّلمــی هــم کــه بــدون  لِْلُمَطفِّ
ــای  ــه ســر کاس حاضــر می شــود و حرف ه مطالع
ــک  ــا ی ــد. اّم ــرار میکن ــود را تک ــش خ ــال پی 10 س
ــت  ــی اس ــوم دین ــک مفه ــه ی ــه را ک ــن آی ــّده ای ع
فقــط در مصــداق مغازهــداری کــه کم فروشــی 
ــی  ــای روش ــن خط ــد و ای ــه می کنن ــد خاص می کن

اســت.
کم فروشــی مغــازه داران فقــط یــک مصــداق مطففیــن 
اســت و مــا نبایــد ایــن مفهــوم را در یــک مصــداق 
خــاّص منحصــر کنیــم، بایــد کّل مفهــوم را در نظــر 
مفهــوم  می خواهیــم  وقتــی  همچنیــن  بگیریــم. 
مطففیــن را معنــا کنیــم بایــد بــا ســایر مفاهیــم دینــی 
ــه  ــد. ب ــم مرتبط ان ــا ه ــم ب ــون مفاهی ــنجیم چ بس
تعبیــر دیگــر اســام یــک دیســیپلین یــا نظــام اســت 
–البتـّـه مــن معتقــدم کــه همــه ادیــان اینگونه انــد- و 
مفاهیــم آن بــه گونــه ا ی بــا هــم مرتبط انــد کــه یــک 

ــد. ــاد می کنن ــی ایج ــام معرفت نظ
ــه  ــخ پخت ــک پاس ــما ی ــش ش ــه پرس ــن ب ــخ م پاس
ــه  ــاز ب ــک پاســخ خــام اســت و نی ــه ی نیســت بلک
کار پژوهشــی دارد. بــه نظــرم فهــم گزینش گرانــه از 
مفاهیــم دینــی باعــث شــده اســت کــه مــا شــناخت 
ــدر  ــر چق ــیم. ه ــته باش ــام نداش ــی از اس صحیح
شــناخت مــا جامع نگرانــه باشــد ارتبــاط مفاهیــم بــا 
ــر درک  ــم را بهت ــه های مفاهی ــتون و ریش ــم و س ه

ــوان  ــا جامع نگــری اســت کــه می ت ــم. تنهــا ب می کنی
فهمیــد کــدام مفاهیــم ســقف، کــدام ســتون و کــدام 
ــود.  ــر درک می ش ــا بهت ــاط آنه ــت و ارتب ــه اس ریش
ــه لحــاظ  ــه لحــاظ معرفت شــناختی اســت. ب ــن ب ای
اجتماعی-سیاســی هــم عــرض کــردم کــه یــک عــّده 
وقتــی قــدرت را بــه دســت می گیرنــد کــه اهدافــی 
ــر  ــت تأثی ــی معرف ــر جامعه شناس ــدرت ب ــد. ق دارن
ــی  ــوی خاّص ــمت و س ــه س ــه ب ــذارد و جامع می گ

ــد. ــدا می کن ــش پی گرای
مــن معتقــدم اکثــر کســانی کــه درباره اســام ســخن 
ــن فکران  ــه روش ــنّتی و چ ــان س ــه عالم ــد چ گفته ان
ــام  ــه از اس ــناخت گزینش گران ــار ش ــًا گرفت عمدت
هســتند. اگــر بــا آثــار زنده یــاد مرحــوم دکتــر 
آشــنایی  کنــد-  رحمــت  –خدایــاش  شــریعتی 
داشــته باشــید می دانیــد کــه انصافــًا در زمــان 
ــده  ــام داد. عم ــیاری انج ــای بس ــودش تاش ه خ
ــی و  ــاحت انقاب ــه س ــود ک ــن ب ــاش ای ــّم و غّم ه
اجتماعــی اســام را نشــان دهــد. بــه همیــن دلیــل در 
توضیــح مهدویّــت هــم انتظــار را مذهــب اعتــراض 
ــه  ــینا مقایس ــا ابن س ــوذر را ب ــی اب ــت. وقت می دانس
ــت  ــردازد و از عظم ــی می پ ــد بوعل ــه نق ــد ب می کن
ابــوذر ســخن می گویــد و می گویــد اســام مــا 
اســام بــوذری اســت نــه اســام بوعلــی؛ اســام مــا 

ــی. ــه فرهنگ ــت ن ــک اس ــام ایدئولوژی اس
عنــوان  بــا  کتابــی  پیــش  ســال  چنــد  حقیــر 
در  نوشــتم،  معاصــر  دینپژوهــی  آسیب شناســی 
آن کتــاب حــدود 300 صفحــه دربــاره مرحــوم 
شــریعتی نکتــه نوشــتهام. ایشــان نــگاه گزینشــگرانه 
ــا  ــام الل علیهم ــین ـ س ــام حس ــر و ام دارد و پیامب
معّرفــی  تمام عیــار  انقابــی  شــخصیّت های  را  ـ 
ــدان  ــه در زن ــه ک ــی از ائّم ــورد بعض ــد. در م می کن
ــه را  ــی هم ــدارد ول ــن ن ــرای گفت ــی ب هســتند حرف
انقابــی می دانــد. ایــن اشــکال وارد اســت کــه اگــر 
همــه ائّمــه انقابــی بودنــد چــرا آنهــا کــه در زنــدان 
بودنــد قیــام نکردنــد؟ ایــن نــگاه گزینشــگرانه 
آســیب میزنــد. علمــای ســنّتی نیــز همین گونــه 
ــد  ــه می دانن ــام را در فق ــز اس ــًا تمرک ــتند. مث هس
ــی  ــد. بعض ــه می کنن ــر توّج ــر کمت ــاد دیگ ــه ابع و ب
ــی  ــث عرفان ــا مباح ــب ت ــنّتی های متعّص ــن س از ای
انحــراف  دیــن  در  می گوینــد  می شــود  مطــرح 
ــدن  ــاحتی دی ــدی و تک س ــن تک بع ــد. ای ــاد ش ایج

ــت. ــه اس ــگاه گزینش گران ــان ن هم
ــان  ــما در تحلیل ت ــتم ش ــار داش ــن انتظ ــش:م پرس
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ــش  ــه نق ــی، ب ــی و اجتماع ــرایط تاریخ ــر از ش غی
ــه  ــد. ب ــاره کنی ــر اش ــان معاص ــوزه در زم ــاد ح نه
نظــر مــن دکتــر شــریعتی در دهــه 50 بــا توّجــه بــه 
اوج گرایــش جوانــان بــه ماتریالیســم و مارکسیســم، 
آن  جــز  چارهــای  و  داد  انجــام  را  کار  بهتریــن 
ــزی  ــام چی ــش اس ــوه گزین ــی آن نح ــت. یعن نداش
بــود کــه در آن دوره جــواب میــداد. حــال آنکــه اگــر 
ــان  ــاید جری ــود ش ــان ب ــن زم ــر شــریعتی در ای دکت
ــم  ــه رغ ــه ب ــن اینک ــداد. ضم ــکل می ــری را ش دیگ
ــاب  ــر انق ــریعتی ب ــر ش ــه تفّک ــری ک ــه تأثی آنهم
ــان  ــش ایش ــش همای ــد روز پی ــن چن ــت، همی داش
ــام ایشــان  ــه ن ــه ب ــو شــد و حســینه ارشــاد ک را لغ

ــداد. ــزاری آن را ن ــازه برگ ــت اج اس
ــام  ــی اس ــم آسیب شناس ــم بگوی ــن می خواه ــا م اّم
نمی شــود.  محبّــت محــدود  مفهــوم  بــه  فقــط 
ــی را  ــی و غیراله ــّم از اله ــان اع ــه ادی ــا هم ــر م اگ
ــا  ــه آنه ــیر هم ــه اکس ــم ک ــم می بینی ــی کنی بررس
محبّــت اســت و همــه بــه محبّــت اشــاره کردهانــد، 
ــوم کار  ــورد مفه ــت. در م ــده اس ــت نش ــی قرائ ول
ــای  ــه معن ــز همینطــور اســت. کلمــه پروتســت ب نی
ــاق  ــام اخ ــه ن ــی دارد ب ــر کتاب ــراض اســت. وب اعت
پروتســتان و روح ســرمایه داری؛ او در ایــن کتــاب ضمن 
ــان  ــد جری ــرمایه داری می نویس ــان س ــی جری بررس
ــه  ــت ک ــکل گرف ــاس ش ــن اس ــر ای ــرمایه داری ب س
ــه  ــا کار ب ــتگاری ب ــد رس ــد بودن ــتان ها معتق پروتس
دســت میآیــد و ایجــاد کار جریانــی بــه نــام پســانداز 
را ایجــاد کــرد و بعــد باعــث اقتصــاد شــد. در ادامــه 
توضیــح میدهــد کــه روح ســرمایه داری چگونــه بــا 
ــه  ــتگاری در کار ب ــام رس ــه ن ــی ب ــوم دین ــک مفه ی

ــد. ــت می آی دس
ــم  ــا کــه این همــه میگویی ــم م مــن می خواهــم بگوی
ــواره روی  ــه ـ هم ــام الل علی ــی ـ س ــرت عل حض
زمیــن کار میکــرد، چــرا امــروز مفهــوم کار بــا حــوزه 
علمیّــه مــا هیــچ قرابتــی نــدارد. در چارچــوب 
حــوزه اصــًا مفهــوم کار  را نمی بینیــم. کســانی 
ــن  ــه دی ــط ب ــد فق ــل می کنن ــوزه تحصی ــه در ح ک
ــًا  ــن دوره اص ــه ای ــای فق ــی علم ــد ول می پردازن
ــرت  ــر حض ــد. مگ ــخ نمی ده ــن پاس ــأله م ــه مس ب
ــه  ــد فق ــد بای ــه ـ نفرموده ان ــام الل علی ــی ـ س عل
ــه در  ــا اینک ــد، ب ــیر کنی ــان تفس ــا زم ــب ب را متناس
اســام این همــه بــر مفهــوم کار تأکیــد شــده اســت 
چــرا حــوزه بــا کار هیــچ غرابتــی نــدارد. در مــورد 
ــورد بســیاری  ــت هــم همین طــور اســت. در م محبّ

دیگــر از مفاهیــم دیــن هــم ایــن مســأله وجــود دارد. 
ــریعتی  ــر ش ــی، دکت ــن فکر دین ــورد روش ــما در م ش
ــه کم کاری هــای حــوزه اصــًا  ــا ب ــد اّم ــال زدی را مث

ــد. اشــاره نکردی
اســتاد:مــن بــه خــواّص ســنّتی هــم اشــاره کــردن و 
منظــورم بســیاری از روحانیــون بــود. فرمایــش شــما 
چنــد بخــش دارد. طــرح مســأله بســیار ســاده اســت، 
اّمــا پاســخ دادن بســیار دشــوار اســت و دقـّـت الزم را 

میخواهــد کــه تــک تــک مســائل بحــث شــود.
در مــورد مرحــوم شــریعتی مــن در کتابــام بــه 
طــور کامــل توضیــح دادهــام. تحلیــل مــن از 
شــریعتی بــا دیگرانــی کــه در مــورد او اظهــار نظــر 
کرده انــد –اعــّم از اینکــه تعریــف کــرده یــا رّد 
کــرده باشــند- بســیار متفــاوت اســت. بــه نظــر مــن 
موافقــان و مخالفــان شــریعتی حــّق او را بــه درســتی 
درســتی  بــه  را  او  نتوانســته اند  و  نکرده انــد  ادا 
ــار شــریعتی  ــی مؤّسســه نشــر آث ــد. حتّ ــی کنن معّرف
هنــوز نتوانســته اســت یــک منظومــه فکــر بــرای او 

ــد.  ــی کن طّراح
بنــد بــر ایــن بــاورم کــه در کتــاب ام تــاش 
ــم و  ــی کن ــه فکــری او را معّرف ــدا منظوم ــرده ام ابت ک
ــه  ــح داده ام ک ــم. توضی ــت کن ــاره او صحب ــد درب بع
ــه اســت کــه نســل  شــریعتی در مقطعــی قــرار گرفت
جــوان مســلمان مــا بــه ســمت مارکسیســم گرایــش 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــّم او ب ــّم و غ ــد، و ه ــدا کرده ان پی
جوانــان را از گرایــش مارکسیســتی و کمونیســتی 
ــه  ــزل شــریعتی -ک ــار در من ــن یکب ــد. م نجــات ده
ــه مــوزه تبدیــل شــده اســت و در آن معمــوالً  االن ب
نشســت هایی بــا حضــور عاقه منــدان شــریعتی 
ــردم.  ــرح ک ــث را مط ــن بح ــود- ای ــزار می ش برگ
بحــث مــن بیشــتر ناظــر بــه کتــاب حســین وارث آدم 

اســت.
ــتیم.  ــه هس ــی مواج ــا چالش های ــا ب ــم م ــروز ه ام
ــه  ــر ب ــم ناظ ــام ســعی می کن ــال اجتماعی ــن در کان م
آســیب های اجتماعــی متن هایــی بنویســم. قطعــًا هــر 
شــخصیّت علمــی، هــر روشــنفکر و هــر دغدغه منــد 
ــان  ــه زب ــاش را ب ــد دردهــای زمان ــًا بای جامعــه حتم
ــر شــریعتی  ــن جهــت ب ــا از ای ــان اش بنویســد. م زم
ــر  ــد ب ــم بای ــر بگیری ــون اگ ــم چ ــرده نمی گیری خ
خودمــان هــم خــرده بگیریــم. اصــًا گلــه اینجاســت 
کــه چــرا بعضــی بــه مســائل زمــان نمی پردازنــد. چرا 
ــد  ــی می کنن ــم زندگ ــت و یک ــرن بیس ــی در ق بعض
ــند  ــد و می نویس ــرف می زنن ــه ای ح ــه گون ــی ب ول
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کــه گویــا در قــرن چهــارم هجــری 
ــه  ــان ب ــر خودم ــی در عص ــتند. وقت هس

مســائل و مقتضیّــات زمــان می پردازیــم 
نبایــد ایــن مقتضیّــات را گزینش گرانــه بحــث 

کنیــم بلکــه بایــد آن جــزء را در بســتر کّل ببینیم.
ــا آن  ــه ب ــوزه ک ــادی ح ــه روش اجته ــد ک فرمودی

ــازه  ــت. اج ــا نیس ــردازد پوی ــی می پ ــائل فقه ــه مس ب
بدهیــد االن وارد ایــن بحــث نشــوم چــون اختــاف 
بحــث  اجتهــادی  روش  می کنیــم.  پیــدا  جــّدی 
مهّمــی اســت و مــن هــم نقدهایــی بــه آن دارم. مــن 
ــرده ام.  ــل نک ــام را تعطی ــات حوزوی ــت مباحث هیچ وق
بعضــی از همــکاران مــا وقتــی بــه دانشــگاه می آینــد 
بــه طــور کامــل از حــوزه منســلخ می شــوند و فقــط 
ــدم  ــن معتق ــد. م ــای دانشــگاهی انجــام می دهن کاره
کار دانشــگاهی و کار حــوزوی هــر کــدام امتیــازات و 
معایبــی دارد و ترکیــب ایــن دو دیــد انســان را بازتــر 

می کنــد.
قبــول دارم کــه نقدهایــی بــر روش اجتهــادی حــوزه 
ایــن مــورد در  وجــود دارد. مطلبــی را هــم در 
فضــای مجــازی مطــرح کــردم و موافقــان و مخالفــان 
ــود.  ــک داری ب ــاره بان ــب درب ــت. مطل ــیاری داش بس
مــن بانکــداری کنونــی را قبــول نــدارم و معتقــدم کــه 
اگــر مشــکل ربــوی بــودن آن را هــم حــّل کنیــم ایــن 
بانــک داری بــه لحــاظ رشــد اقتصــادی آســیب میزنــد. 
آنجــا نقــدی بــر فقهــا وارد کــردم و گفتــن مقّصــران 

ــان. ــا و اقتصاددان ــد: فقه ــه دو گروه ان ــن قضی ای
جدیــدی  پدیــده  بانــک  می گوینــد  اقتصاددانــان 
ــن هــر طــور  ــدارد، بنابرای ــا ن ــه رب اســت و ربطــی ب
ــن  ــان ای ــه آن ــن ب ــه م ــد. توصی ــل کنی ــتید عم خواس
ــی  ــد ول ــل کنی ــد عم ــور می خواهی ــر ط ــه ه ــود ک ب
حّداقــّل بــه روش آمریکایــی و اروپایــی عمــل کنیــد. 
ــت در  ــی اس ــده عرب ــک پدی ــه ی ــک ک ــن بان ــا ای آی
ــه عمــل می کنــد کــه  کشــورهای غربــی هــم این گون

ــم؟ ــل می کنی ــا عم م
ــه را در  ــرا فق ــه چ ــود ک ــن ب ــا ای ــه فقه ــاب ام ب خط
مــن  می گیریــد.  ســرمایه داری  اقتصــاد  خدمــت 
مخالــف مارکسیســم و سوسیالیســم هســتم اّمــا منتقــد 
ــامی را  ــه اس ــا فق ــتم. فقه ــم هس ــرمایه داری ه س
ــک  ــه بان ــت توجی ــرعی در خدم ــای ش ــا حیله ه ب

معیــوب می گیرنــد. اشــکال مــن بــه روشــی 
ــا  ــد. اّم ــتفاده می کنن ــه اس ــان در فق ــه آن ــود ک ب

وقتــی فقــه موجــود و روش مــود فقــه را نقــد 
ــد  ــه می گوین ــا ک ــد بعضی ه ــا نق ــم ب می کنی

مــا بــه ایــن فقــه نیــاز نداریــم و حقــوق 
ــی  ــد یک ــت می کن ــا کفای ــرای م ــر ب بش
نیســت. نقــد آنهــا بــه معنــای نفــی صــورت 

مســأله اســت.
ــام  ــادی انج ــوان روش اجته ــا عن ــر کاری ب حقی
دادهــام و در آن توضیــح داده ام کــه اجتهــادی کــه 
در فقــه وجــود دارد تــا کجــا پیــش آمــده اســت. از 
آن بــه اجتهــاد قســم اول تعبیــر کــرده ام و گفتــه ا  م کــه 
ــاز  ــه اجتهــاد از قســم دوم، ســوم و چهــارم هــم نی ب
داریــم. آنجــا عــرض کــرده ام کــه قســم دوم اجتهــاد 
ــه  ــی کســی ب ــرده اســت ول ــان ک را شــهید صــدر بی
ــارم را  ــوم و چه ــم س ــاد قس ــرد. اجته ــه نک آن توّج
ــس آســیب را  ــم. پ ــان افزودی ــق نظــر خودم هــم طب
ــد بحــث علمــی و  ــی معتقــدم کــه بای قبــول دارم ول

ــم. ــک انجــام دهی آکادمی
ــر  ــل خــودم را ذک ــن اگــر گاهــی نوشــته های ناقاب م
ــرای  ــًا ب ــر خودســتایی نشــود، صرف می کنــم حمــل ب
اّطــاع کســانی اســت کــه مّطلــع نیســتند. حــدود 10 
ــری  ــی فک ــوان جریان شناس ــا عن ــی ب ــش کتاب ــال پی س
ایــران معاصــر نوشــتم. جریــان ســنّتی را بررســی کــردم 
ــح دادم  ــل آن توضی ــم ذی ــت را ه ــان روحانیّ و جری
ــت وارد  ــا روحانیّ ــنّتی ی ــان س ــه جری ــی ب و نقدهای
کــردم. حتـّـی از مراجــع هــم نــام بــردم و گفتــم ایــن 
ــا  ــد و روش آنه ــن روش را دارن ــته از مراجــع ای دس
ــان اســاتید خــودم  ایــن آســیب را دارد. بعضــی از آن
بــوده و هســتند. نقــد کــردم ولــی بــا احتــرام و بــدون 

توهیــن.
اگــر شــما نقدهــای مــن را ببینیــد شــاید بگوییــد هیچ 
ــه نقــد نکــرده اســت.  روشــن فکری حــوزه را اینگون
البتـّـه شــهید مطّهــری هــم نقدهایــی وارد کــرده اســت 
ولــی نــه بــه ایــن شــکل. وظیفــه ایجــاب می کنــد کــه 
ــت  ــا رعای ــم ب ــی آســیب هایی را مشــاهده می کنی وقت
ــن  ــت، ای ــن اس ــأله ای ــم مس ــق بگویی ــاق و منط اخ
ــن اســت.  ــم ای ــکار آن ه اشــکال وجــود دارد و راه
ــا  ــنفکری باشــد ی ــان روش ــه جری ــد ک ــی نمی کن فرق
روحانیـّـت یــا غیــر از ایــن دو؛ ایــن وظیفــه نخبــگان، 
اهــل فــّن و اهــل علــم اســت و اگــر ایــن کار صورت 

ــر خواهــد شــد. ــرد جهت دهــی مســیر بهت بگی
ــت  ــن اس ــان ای ــر مقصودت ــم اگ ــورد کار ه در م
ــّدی  ــث ج ــورد کار بح ــا در م ــای م ــه فقه ک
ــق  ــورد مصادی ــم در م ــد بگوی ــته اند بای نداش
ــت.  ــده اس ــته ش ــادی نوش ــاب زی کار کت
ولــی ناظــر بــه وضعیـّـت کنونــی کار بــاز 
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ــای  ــه در دنی ــردد ک ــر می گ ــث ب ــن بح ــه ای ــم ب ه
مــدرن مســائل مســتحدثه اتّفــاق افتــاده اســت و نیــاز 
ــا  ــق دارد. اّم ــی عمی ــی و حقوق ــای فقه ــه بحث ه ب
اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه علمــای حــوزه وارد 
ــه در  کار کشــاورزی و اقتصــادی شــوند مــن دو نکت

ــم: ــرض می کن ــورد ع ــن م ای
1- هــر یــک از ایــن آقایــان وقتی وارد کار کشــاورزی 
می شــوند در جامعــه برچســب ســرمایه داری بــه آنهــا 
ــد  ــرای درآم ــه ب ــی ک ــتند علمای ــود. هس زده می ش
اقتصــادی زمیــن کشــاورزی تهیّــه می کننــد و بعضــی 
خودشــان هــم روی زمیــن کار می کننــد. مثــًا آقــای 
حســنی امــام جمعــه ارومیــه، معیشــت اش را از طریــق 
کار کشــاورزی تأمیــن می کــرد ولــی وقتــی وارد 
ــا انتقــاد  ارومیــه می شــدید و از مــردم می پرســیدید ب
می گفتنــد زمیــن کشــاورزی دارد و کار اقتصــادی 

می کنــد.
2- اگــر بخواهیــم ایــن اشــکال را تعمیــم دهیــم بایــد 
بگوییــم کــه چــرا اســاتید دانشــگاه فقــط تدریــس و 
ــد  ــم بای ــی ه ــأت علم ــد. اعضــای هی ــش دارن پژوه
وارد فّعالیّــت اقتصــادی شــوند. پاســخ مشــترک مــن 
ــا  ــی ب ــان کنون ــه زم ــت ک ــن اس ــأله ای ــن مس ــه ای ب
عصــر امیرالمؤمنیــن ـ ســام الل علیــه ـ تفــاوت دارد، 
ــه  ــام الل علی ــادق ـ س ــام ص ــان ام ــه زم ــا اینک کم
ــه ـ  ــام الل علی ــن ـ س ــان امیرالمؤمنی ــا زم ــز ب ـ نی
تفــاوت داشــت. امــروزه بحث هــای علمــی و دینــی 
آنقــدر پیچیــده شــده اســت کــه اگــر یــک نفــر تمــام 
عمــر خــود را صــرف کار علمــی و دینــی کنــد شــاید 
10 مســأله را هــم نتوانــد حــّل کنــد. چــه در حــوزه 

ــر. ــوم دیگ ــوزه عل ــه در ح ــی و چ دین شناس
مثــًا فیزیــک، زمانــی فقــط یــک گــروه داشــت، اّمــا 
اکنــون یــک دانشــگاه فیزیــک شــامل فیزیــک نظــری، 
ــردی و ... اســت و هــر  ــر، فیزیــک کارب فیزیــک اخت
یــک از اینهــا هــم شــاخه های خــود را دارد. اگــر یــک 
محّقــق فیزیــک عمــر خــود را صــرف کار پژوهشــی 
ــاز  ــد و نی ــّل کن ــود را ح ــائل خ ــد مس ــد نمی توان کن
بــه کار گروهــی دارد. دینشناســی و دین پژوهــی هــم 

ــت. ــور اس همین ط
ایــن مســأله در غــرب نیــز بــه همیــن شــکل اســت. 
ــه  ــن رفت ــو در وی ــگاه وین ــه دانش ــته ب ــال گذش س
ــگاه  ــن دانش ــانی ای ــوم انس ــکده عل ــودم. در دانش ب
و  داشــت  وجــود  اسام شناســی  کرســی  یــک 
چنــد نفــر از اعضــای هیــأت علمــی در حــوزه 
ــا  ــه روز آنج ــن س ــد. م ــی کار می کردن اسا م شناس

بــودم و جلســات چنــد ســاعته بــا آنهــا داشــتم. آنهــا 
ــا  ــر از آنه ــک نف ــد. ی ــی را می آموزن ــان عرب ــًا زب غالب
ــان فارســی  ــرای اینکــه بتوانــد اســام را بفهمــد زب ب
ــود عمــده کتــب  ــود. چــون معتقــد ب ــه ب هــم آموخت
در حــوزه اسام شناســی بعــد از انقــاب و بــه زبــان 
فارســی نوشــته شــده اســت، مثــًا کتاب هــای شــهید 
مطّهــری و دکتــر شــریعتی. البتـّـه بعضــی از آنهــا هــم 
فارســی و عربــی بلــد نبودنــد و روی متــون انگلیســی 

می کردنــد. کار 
بعــد از چنــد جلســه آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند که 
کرســی اسام شناســی بی معناســت. چــون اســام 
ــی  ــری، عمل ــان –نظ ــه، کام، عرف ــرق، فق دارای ف
و ادبــی- اســت. حتّــی شیعه شناســی هــم غلــط 
اســت، مــا بایــد بگوییــم کرســی حافظ شناســی، 

.  ... و  مولوی شناســی 
ــک  ــد ی ــات بای ــی اوق ــه گاه ــن اســت ک مقصــود ای
ــا  ــود م ــرد. خ ــق ک ــرد تحقی ــک ف ــورد ی ــر در م عم
ــورد  ــط در م ــط و فق ــه فق ــم ک ــی داری ــم محّققان ه
و  پژوهشــی  عمــر  کّل  می کننــد،  کار  هایدگــر 
ــم دوره  ــد از آن ه ــان و بع ــی 30 ساله ش ــأت علم هی
ــاز  ــد و ب ــن کار می گذارن بازنشستگی شــان را روی ای
هــم معلــوم نیســت بتواننــد 2-3 جلــد کتــاب منتشــر 

ــد. ــل کار کنن ــر را کام ــده از هایدگ ش
ــده و  ــیار پیچی ــًا بس ــری واقع ــی و فک ــای علم کاره
ــدارد کســی  ــکان ن گســترده شــده اســت و اصــًا ام
ــار کار علمــی، کار اقتصــادی  ــد کــه مــن در کن بگوی
ــّم  ــت –اع ــه دول ــن وظیف ــر م ــه نظ ــم. ب ــم می کن ه
از قّوهــی مجریّــه و مراجــع تقلیــد- ایــن اســت کــه 
ــادی  ــاظ اقتص ــه لح ــوزه را ب ــای ح ــی از علم گروه
ــه جــز کار  ــا آنهــا دغدغــه دیگــری ب ــد ت ــن کنن تأمی
ــأله  ــک مس ــد ی ــند و بتوانن ــته باش ــی نداش پژوهش
ــائل  ــی از مس ــم یک ــر می خواهی ــد. اگ ــّل کنن را ح
مملکــت را حــّل کنیــم جــز از طریــق تمرکــز و 
تمّحــص در کار عملــی ممکــن نیســت، چــه در 

ــگاه. ــه در دانش ــد و چ ــوزه باش ح
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عشق و محّبت در آیات و روایات

ــردم دشــمنی  ــا م ــه ب ــه«. هــم کســانی ک  و یُبغِضون
می کننــد و هــم آنهایــی کــه مــردم بــا آنهــا 
ــن  ــه ای ــتند. ب ــان ها هس ــن انس ــمن اند از بدتری دش
ــق  ــت و عش ــه محبّ ــود ک ــّخص می ش ــب مش ترتی

ــی دارد. ــگاه مهّم جای
محبّــت  معناشناســی  بــه  می خواهیــم  امــروز 
بپردازیــم. ســپس در مــورد متعلَّــق معرفــت در 
ــه مــردم  ــت نســبت ب ــات -کــه محبّ ــات و روای آی
و محبّــت نســبت بــه خداونــد اســت- بحــث 

ــرد. ــم ک خواهی

اعــوذ بــالل مــن الّشــیطان الّرجیــم بســم الل الّرحمن 
الّرحیــم الحمــدلل رّب العالمیــن و صّلــی الل علــی 

رســول الل و آلــه الّطاهریــن
الهــی لــم یکــن لــی حــول فأنتقــل بــه عــن 
لَمحبَّتــک أیقظتنــی  وقــت  فــی  االّ  معصیتــک 
توفیقــی شــد در نشســت نخســت دربــاره جایــگاه 
ــوایان  ــخنان پیش ــان و س ــفه، عرف ــت در فلس محبّ
ــه »هــل  ــخن گفتیــم. معلــوم شــد ک اســام س
ــرم  ــر اک ــان پیامب ــن مردم ــن االّ الحــّب«. بدتری الّدی
کســانی هســتند کــه بــا مــردم عــداوت و دشــمنی 
ــاَس  ــض النّ ــن یُبغِ ــاس َم ــّر النّ ــد: »إّن ش می ورزن

دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه و کالم اسالمی
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معناشناسیمحبّت
ــت ذکــر شــده  واژه هــای متعــّددی در معنــای محبّ
اســت. از جملــه عشــق، شــوق، عاقــه و .... البتّــه 
ــه اســت  ــه کار رفت ــی واژه هــای بیشــتری ب در عرب
کــه در احادیــث بــه آنهــا برخــورد خواهیــم کــرد.
محبّــت و عشــق چیســت؟ محبّــت و عشــق از 
کیفیّــات نفســانی هســتند. ابتــدا عــرض کنــم 
کــه حقیقــت کیفیّــات نفســانی را بــه درســتی 
نمی توانیــم تعریــف و تبییــن کنیــم اّمــا نســبت بــه 
آنهــا علــم حضــوری داریــم. اگــر از مــا بخواهنــد 
کینــه،  محبّــت،  عشــق،  تشــنگی،  گرســنگی، 
ــم، بســیار  ــف کنی ــداوت، حســادت و ... را تعری ع
ــن  ــا ای ــه م ــا هم ــم اّم ــت و نمی توانی ــخت اس س
حقایــق را بــا علــم حضــوری درک می کنیــم. اگــر 
فرزندمــان بگویــد گرســنه ام احســاس و منظــور او 
ــنه ام و  ــد تش ــی بگوی ــر کس ــم. اگ را درک می کنی
آب بخواهــد مقصــود او را می فهمیــم ولــو نتوانیــم 
مفهــوم آن را بیــان کنیــم. اساســًا کیفیّــات نفســانی 

ــتند. ــه هس اینگون
یکــی از کیفیّــات نفســانی مــا انســان ها علــم 
ــرای آن  ــّددی ب ــف متع ــت. تعاری ــت1 اس و معرف
ــینا،  ــی س ــر بوعل ــفه نظی ــده اســت. فاس ــه ش گفت
ســهروردی، مّاصــدرا و ... متکّلمــان منتقــد فلســفه 
نظیــر فخــر رازی، غّزالــی و ... دربــاره علــم ســخن 
ــد و  ــر را نق ــف، همدیگ ــی تعاری ــد. بعض گفتهان
می کننــد.  نفــی  و  نقــض  را  بعضــی همدیگــر 
ــه  ــم ک ــم و می دانی ــم داری ــی از عل ــه درک ــا هم اّم
ــم  ــل عل ــه مقاب ــز ک ــل نی ــت. از جه ــم چیس عل
ــانی  ــات نفس ــوالً کیفیّ ــم. اص ــی داری ــت درک اس
ــات نفســانی را  ــا اینکــه همــه کیفیّ این گونه انــد و ب
ــف  ــه تعری ــوان ارائ ــد ت ــم حضــوری می یابن ــا عل ب

ــد. ــا را ندارن ــرای آنه ــی ب حصول
محبـّـت یــک کیــف نفســانی اســت بــا دو ویژگــی: 
ــه  ــی نســبت ب ــه محبّت ــّذت. انســانی ک کشــش و ل
ــد  ــاد او می کن ــی ی ــد وقت ــته باش ــوب اش داش محب
ــدا  ــه ای پی ــرد و جذب ــّذت می ب ــد ل ــا او را می بین ی
ــمنی  ــداوت و دش ــت، ع ــل محبّ ــد. در مقاب می کن
ــم از  ــمنی ه ــداوت و دش ــت. ع ــوزی( اس )کینه ت
ــی:  ــا دو ویژگ ــراه ب ــت هم ــانی اس ــات نفس کیفیّ
ــه کســی  طــرد و تلخــی. وقتــی شــخص نســبت ب

ــض  ــه مح ــد ب ــته باش ــداوت داش ــزی ع ــا چی ی
ــد،  ــا ببین ــد ی ــداوت را تصــّور کن ــق ع ــه متعلَّ اینک
ــد از او دور  ــرد دارد و می خواه ــاس ط ــم احس ه
شــود و هــم احســاس تلخــی دارد. اگــر تصــّوری 
از عــداوت داشــته باشــیم شــاید بتوانیــم محبـّـت را 
بهتــر تصــّور کنیــم چــرا کــه گفتــه شــده اســت کــه 

ــا(«. ــا )بأغیاره ــیاَء باضداده ــَرف االش »تُع
محبـّـت و عشــق جــزو مؤلّفه هــای جامعــه مطلــوب 
ــه در  ــه ای اســت ک ــوب جامع ــه مطل اســت. جامع
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ آن مشــکات ف
ــته  ــود نداش ــًا وج ــا اص ــد ی ــیده باش ــّل رس حّداق
ــردی،  ــکل ف ــچ مش ــه هی ــه در جامع ــد. اینک باش
خانوادگــی و اجتماعــی وجــود نداشــته باشــد 
ــدارد  ــکان وقوعــی ن ــًا ام ــه تقریب فرضــی اســت ک
–منظــورم وقــوع جامعه شــناختی اســت نــه وقــوع 
فلســفی- ولــی میتوانیــم بگوییــم جامعــه مطلــوب 
جامعــه ای اســت کــه در آن مشــکات فــردی، 

ــد. ــر باش ــی کمت ــی و اجتماع خانوادگ
ــتری  ــت بیش ــه عشــق و محبّ ــدازه در جامع ــر ان ه
باشــد، مــردم نســبت بــه هــم جذبــه داشــته باشــند 
ــر را  ــد، همدیگ ــّذت ببرن ــم ل ــا ه ــاط ب و از ارتب
بخواهنــد و نســبت بــه هــم کشــش داشــته باشــند، 
بــه همدیگــر آســیب  چنیــن مردمــی اصــوالً 
نمی رســانند بلکــه کمــک می کننــد تــا بعضــی 
از مشــکات هــم را حــّل و رفــع کننــد. همدیگــر 
ــر عضــوی از  ــد و اگ ــک پیکــر می دانن را اجــزاء ی
جامعــه بــه درد آیــد ســایر اعضا هــم احســاس درد 
می کننــد. بنابرایــن عشــق و محبّــت قطعــًا یکــی از 
مؤلّفه هــای جامعــه مطلــوب اســت. عــداوت و 
دشــمنی عکــس عشــق و محبّــت، منشــأ تلخی هــا، 
ــی  ــردی، خانوادگ ــای ف ــی بحران ه آســیب ها و حت

ــی اســت. و اجتماع
ــود  ــه ب ــن نکت ــه ای ــد مقّدم ــه ش ــه گفت ــی ک مطالب
ــد.  ــک حقیقت ان ــب ی ــت مرات ــق و محبّ ــه عش ک
ــه  ــت ک ــه اس ــّذت، عاق ــش و ل ــن کش ابتدایی تری
اگــر در جامعــه باشــد قطعــًا آســیب های اجتماعــی 
کــم می شــود و بــه جامعــه مطلــوب نزدیــک 
ــه  ــد ب ــدیدتر ش ــه ش ــن عاق ــر ای ــویم. اگ می ش
ــّدت  ــم ش ــاز ه ــر ب ــود و اگ ــل می ش ــت تبدی محبّ
ــه،  ــع عاق ــود. در واق ــاد می ش ــق ایج ــت عش یاف
ــه  ــد. ب ــک حقیقت ان ــب ی ــق مرات ــت و عش محبّ
تعبیــر مّاصــدرا ایــن کیــف نفســانی یــک وجــود 
تشــکیکی و ذومراتــب اســت. ماننــد نــور کــه یــک 
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حقیقــت اســت ولــی گاهــی کــم، گاهــی متوّســط و 
ــاد اســت  ــاد می شــود، گاهــی آنقــدر زی گاهــی زی

ــرد. ــگاه ک ــه آن ن ــوان ب ــه نمی ت ک
ــه شــده اســت.  ــاه عشــقه گرفت کلمــه عشــق از گی
عشــقه گیاهــی اســت کــه وقتــی دور درخــت 
ــدا  ــا راه ج ــبد تنه ــوار می چس ــه دی ــا ب ــد ی میپیچ
ــد آن  ــی بای کــردن آن، قطــع کــردن آن اســت؛ یعن
ــه  ــق اش جــدا شــود. البتّ را از بیــن بــرد تــا از متعلَّ
ــا  ــوع آنه ــه موض ــعاری ک ــات و اش ــی در ادبی گاه
ــه  ــر عشــق ب ــز تعبی ــای مجــازی اســت نی عاقه ه
میــرود ولــی بســیاری مــوارد عشــق هایی  کار 
ــا  ــت آنه ــود و عاقب ــی ب ــی رنگ ــه از پ ــت ک اس
ننگــی بــود. لحظــه ای هســت و بعــد نیســت. اصــًا 
عشــق نیســت، از ســنخ عاقه هــای مجــازی و 
ــی  ــت. در حال ــر اس ــون زوال پذی ــت، چ کاذب اس
کــه عشــق ثبــات و پایــداری دارد و اگــر عاشــق از 

ــی رود. ــن م ــود از بی ــدا ش ــوق ج معش
ــه  ــق س ــه عش ــود ک ــه می ش ــان گفت ــه در عرف البتّ
ــق  ــی. عش ــازی و حقیق ــت: کاذب، مج ــه اس گون
کاذب )دروغیــن( همــان عشــقی اســت کــه از پــی 
رنگــی بــود. در واقــع عشــق نیســت، یــک عاقــه 
حیوانــی و جســمانی اســت. عشــق مجــازی واقعــًا 
عشــق اســت چــون عاشــق نمیتوانــد از معشــوق اش 
جــدا شــود. مجــاز بــه معنــای عــدول کــردن اســت 
و بــه همیــن دلیــل گفتــه می شــود »المجــاُز قنطــرة 
للحقیقــه« مجــاز، پــل رســیدن بــه حقیقــت اســت.

ــتر نیســت و آن عشــق  ــی بیش ــی یک عشــق حقیق
بــه خــدا اســت. ممکــن اســت انســان عشــق هایی 
داشــته باشــد کــه متعلَّــق آنهــا غیــر خــدا باشــد اّمــا 
ایــن عشــق ها پلــی اســت بــرای رســیدن بــه خــدا. 
داســتان پادشــاه و کنیــزک کــه در دفتــر اول مثنــوی 
ــد.  ــاره میکن ــأله اش ــن مس ــه همی ــت ب ــده اس آم
وقتــی پادشــاه عاشــق کنیــزک شــد، کنیــزک بیمــار 
شــد و هــر چــه پزشــکان متخّصــص تــاش کردند 
نــه تنهــا درمــان نشــد بلکــه وضــع اش بدتــر شــد. 
وقتــی پادشــاه عاشــق خــدا شــد و بــه خــدا توّســل 
پیــدا کــرد آنقــدر جذبــه برایــاش حاصــل شــد کــه 

کنیــزک را فرامــوش کــرد.
عشــق مجــازی حــال اســت نــه حــرام، مشــروع 

اســت نــه نامشــروع، ســالم اســت نه فاســد. عشــق 
ــع  ــه در واق ــت ک ــق کاذب اس ــان عش ــد هم فاس
ــالم  ــق س ــد از عش ــان می توان ــت. انس ــق نیس عش
ــه  ــد. عشــق ب ــی برس ــه عشــق حقیق و مشــروع ب
خــدا ســاده اســت و همــه مــا فطرتــًا حــّدی از آن 
را داریــم. البتّــه آنچــه بالفطــره در مــا تعبیــه شــده 
ــا  ــت. اّم ــق اس ــن عش ــه ای ــن مرتب ــت نازل تری اس
عشــق عظیــم الهــی بــه خداونــد نیازمنــد ســلوک 

ــت. ــر نیس ــلوک تحّقق پذی ــدون س ــت و ب اس
پرســش: چــرا در قــرآن بــه جــای عشــق از 
محبـّـت اســتفاده شــده و واژه عشــق اصــًا بــه کار 

ــت؟ ــه اس نرفت
ــه  ــه کار نرفت ــرآن ب ــه، واژه عشــق در ق ــتاد: بل اس
ــا در  ــه برخــی واژه ه ــل اینک اســت. یکــی از دالی
ــا  ــد ب ــه ایــن اســت کــه خداون ــه کار نرفت قــرآن ب
ــد و  ــت می کن ــان صحب ــن آن زم ــی مبی ــان عرب زب
چــون ایــن واژه هــا در عصــر نــزول مطــرح نبــوده 
و رواج نداشــته در قــرآن هــم بــه کار نرفتــه اســت. 
ــرآن  ــای گفت وگــو در ق ــه معن ــًا واژه حــوار ب مث
بــه کار نرفتــه اســت چــون واژهــای اســت کــه در 
زمــان حاضــر در زبــان عربــی رواج یافتــه اســت. 
یــا مثــًا نعمت هــای بهشــتی بســیاری وجــود دارد 
ولــی چــون عــرب آن زمــان بــا آنهــا آشــنا نبــوده 
قــرآن از آن نــام نبــرده اســت. زیــرا مخاطــب بایــد 

بفهمــد.
واژه عشــق نیــز اگــر در قــرآن بــه کار میرفت شــاید 
اساســًا تفاهمــی حاصــل نمی شــد. بنابرایــن بــه کار 
نبــردن آن دلیــل بــر بی قداســتی عشــق نیســت. واژه 
ــران باســتان و  عشــق بعــد از اینکــه از فرهنــگ ای
ــتر در  ــد، بیش ــران ش ــکریت وارد ای ــان سانس زب
ادبیــات شــعری مــا جــای گرفــت. در روایــات نیــز 
می بینیــم کــه بعضــی از معصومــان ایــن واژه را بــه 
کار بردهانــد. البتـّـه اینگونــه روایــات زیــاد نیســتند 
و ســند بعضــی از آنهــا هــم معتبــر نیســت ولــی بــه 

هــر حــال مســّلم اســت کــه اســتعمال شــده.
ــی  ــتعمال می شــود وقت ــه واژه عشــق اس ــون ک اکن
بــه لحــاظ روان شــناختی بــه بررســی واژگان 
ــه ای  ــن واژه در مرتب ــه ای ــم ک ــم می بینی می پردازی
ــز  ــه نی ــه اینگون ــرار دارد. البتّ ــت ق ــر از محبّ باالت
می تــوان گفــت کــه محبّــت مراتبــی دارد کــه 
و  نامیــد  علقــه  می تــوان  را  آن  پاییــن  مرتبــه 
مرتبــه باالتــر را عشــق. بــه عبــارت دیگــر محبـّـت 

ــت. ــق اس ــوم عش ــر از مفه ــی عام ت مفهوم
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ــه کار  ــق کاذب را ب ــب عش ــرا ترکی ــش: چ پرس
ــه عشــق نیســت. ــم؟ آنچــه کاذب باشــد ک می بری
ــت.  ــت اس ــما درس ــخن ش ــه، س ــتاد: بل اس
اّمــا ایــن اصطــاح در عــرف عــام 
می گویــد  کســی  مثــًا  دارد  رواج 
مــن عاشــق فــان شــخص هســتم 
ــه  ــم ک ــن حــال می بینی ــا در عی اّم
معشــوق اش را آزار میدهــد یــا 
ــرق  ــاند.  ف ــل می رس ــه قت او را ب
عرفــان ادبــی بــا عرفــان نظــری و 
عملــی در ایــن اســت کــه عرفــان 
نظــری مفاهیــم خــود نظیــر وجــود، 
ماهیـّـت، عیــن و ... را عمدتًا از فلســفه 
اســتخدام می کنــد، مفاهیــم عرفــان عملــی 
ــات و  ــم و ... از آی ــم، حل ــر، عل ــه، صب ــر توب نظی
ــر  ــی نظی ــد و عرفای ــت آمده ان ــه دس ــات ب روای
عیــن القضــات همدانــی، حافــظ و مولــوی در 
عرفــان ادبــی اصطاحاتــی نظیــر زلــف، لــب، ابــرو 
ــار  ــا ب ــه ب ــد و البتّ ــام می گیرن ــرف ع و ... را از ع

ــد. ــه کار می برن ــی ب ــی متفاوت معنای
ــا  ــان ب ــب وجــود در فلســفه و عرف ــن ترتی ــه ای ب
معانــی مختلفــی بــه کار مــی رود، معنــای ماهیّت در 
فلســفه غیــر از معنــای آن در عرفــان اســت. یــا در 
عرفــان عملــی وقتــی توبــه، قبــض و بســط، جذب 
و شــعر و ... را بــه کار می برنــد درســت اســت کــه 
ایــن مفاهیــم در روایــات هــم بــه کار رفتــه اســت 
ولــی عرفــا در آن الفــاظ تصــّرف معنایــی می کننــد. 
ــی  ــت؛ وقت ــور اس ــز همین ط ــی نی ــان ادب در عرف
ــه همــان  ــًا ب ــه کار مــی رود الزام ــدی ب زلــف و رن

معنــای عــرف عــام نیســت.
در عــرف عــام واژه عشــق بــه کار مــی ر ود –و بــه 
ــت- و  ــق نیس ــع عش ــی در واق ــر حضرت عال تعبی
در عرفــان ادبــی نیــز عرفــا آن را بــه کار می برنــد، 
بــا ایــن توضیــح کــه آن را عشــق کاذب می نامنــد 
ــر  ــک تعبی ــی عشــق نیســت و دروغ اســت. ی یعن
پارادوکســیکال اســت ولــی چــون در عــرف عــام 
بــه کار رفتــه اســت عــارف هــم بــا ایــن توضیــح 
آن را بــه کار می بــرد تــا بگویــد عشــقی کــه 
مقصــود مــا اســت دو گونــه بیشــتر نیســت: عشــق 
مجــازی و عشــق حقیقــی. عشــق مجــازی ممکــن 
ــد.  ــردم باش ــه م ــدا و ب ــه غیرخ ــق ب ــت عش اس
ــد  ــت و بای ــوب اس ــم مطل ــردم ه ــه م ــق ب عش
باشــد. انســان اگــر عشــق بــه مــردم نداشــته باشــد 

ــم  ــی ه ــد وقت ــدا نمی کن ــم پی ــدا ه ــه خ ــق ب عش
ــه خــدا( رســید  ــه عشــق حقیقــی )عشــق ب ــه ب ک
ــازی را از  ــق مج ــه عش ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب

ــد. ــت می ده دس
در  تحصیــل  مراحــل  ماننــد  عرفــان  مراحــل 
دبیرســتان و دانشــگاه نیســت کــه وقتــی وارد 
دانشــگاه می شــویم دیگــر در دبیرســتان درس 
ــر  ــزل باالت ــه من ــی ب ــان وقت ــم. در عرف نمی خوانی
ــم  ــر را ه ــزل پایین ت ــه من ــان لحظ ــم در هم میروی
ــتان را در  ــات دبیرس ــه معلوم ــل اینک ــم، مث داری
ــم از  ــا را ه ــر آنه ــون اگ ــم چ ــم داری ــگاه ه دانش
دســت بدهیــم نمی توانیــم تحصیــات دانشــگاهی 

ــم. ــه دهی را ادام
بنابرایــن وقتــی بــه عشــق حقیقــی می رســیم 
عشــق مجــازی از بیــن نمــی رود. بارزتریــن نمونــه 
عشــق بــه حضــرت حــّق در حضــرت ابی عبــدالل 
ــدن  ــت. دی ــرده اس ــوه ک ــه ـ جل ــام الل علی ـ س
ــا  ــن معن ــه ای ــه اســت؛ ب ــدن مرآتی ــا معمــوالً دی م
ــی  ــا وقت ــم. اّم ــه را می بینی ــر الهی ــط مظاه ــه فق ک
ــر  ــه تعبی ــید ب ــر کش ــم پ ــن عال ــرت از ای آن حض
مرحــوم الهــی قمشــه ای آینــه بشکســت و رخ یــار 
دیــد. اّمــا تــا زمانــی کــه زنــده بــود در عیــن حــال 
ــازی را  ــق مج ــت عش ــی را داش ــق حقیق ــه عش ک
نیــز داشــت. آن هنــگام کــه از خــود دفــاع می کــرد 
لحظــه بــه لحظــه ارشــاد و هدایــت می کــرد، 
ــت  ــت و نمی خواس ــت داش ــردم را دوس ــی م یعن
آنهــا جهنّمــی شــوند. تمــام هــّم و غــّم او ایــن بــود 
کــه یکــی از آنهــا هدایــت شــوند و گرفتــار آتــش 

ــم نشــوند. جهنّ
ــق  ــر کســی از طری ــه اگ ــور نیســت ک ــس این ط پ

عشــق بــه مــردم عشــق بــه خــدا پیــدا کــرد، 
عشــق بــه مــردم را فرامــوش کنــد و آنهــا 

اعتنایــی نکنــد. چــون عــارف همیشــه 
ــزل  ــه من ــی ب ــود وقت ــلوک خ در س
باالتــری میرســد تمــام کمــاالت 

ــم دارد. ــر را ه ــازل پایین ت من
پرســش: بــه نظــر مــن فوبیایــی کــه 
ــه  ــه کلمــه عشــق در جامع نســبت ب

مــا وجــود دارد را بایــد آسیب شناســی 
کــرد. از وقتــی مدرســه می رفتیــم در 

ــه  ــات ب ــی از ادبی ــی حرف ــای درس کتاب ه
ــظ و  ــی از حاف ــی غزل ــی وقت ــد ول ــان نمی آم می
ســعید برایمــان می خواندنــد مرتّــب توضیــح 



436

ــه  ــت ن ــی اس ــق حقیق ــن عش ــه ای ــد ک می دادن
مجــازی. حتّــی ایــن مســأله آن قــدر شــّدت یافتــه 
ــه  ــطح ک ــن س ــا ای ــی ب ــن کاس ــه چنی ــت ک اس
قــرار اســت راجــع بــه عرفــان و فلســفه صحبــت 
ــار ایــن مســأله را توضیــح  شــود، شــما چندیــن ب

می دهیــد.
ــًا  ــواع آن اص ــق و ان ــدی عش ــیم بن ــا تقس ــن ب م
ــن  ــه ای ــم ک ــر می کن ــط فک ــدارم، فق ــکلی ن مش
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــق کاذب باع ــارت عش عب
ــه  ــد ک ــانند و بگوین ــق بترس ــا را از عش ــب م مرتّ
عشــق واقعیّــت نــدارد بــه طــوری کــه امــروز مــا 
ــت  ــتیم و محبّ ــی هس ــران اخاق ــن بح ــاهد ای ش
ــه در  ــی ک ــم. در حال ــن می دانی ــه دروغی را همیش
ــد.  ــاق نمی افت ــن اتّف ــی در غــرب، ای ــان و حتّ عرف
مثــًا مــن وقتــی ادبیــات هرمــان هســه را بررســی 
ــت  ــده اس ــه ش ــا گفت ــه ج ــم هم ــم می بین می کن
کســی مثــل ســیدارتا وقتــی وارد عرفــان می شــود 
ــه  ــد ب ــاره بای ــی دوب ــده می شــود ول از اجتمــاع کن
ــین ـ  ــام حس ــد ام ــی مانن ــردد. یعن ــاع بازگ اجتم
ــته  ــز داش ــردم نی ــه م ــت ب ــه ـ محبّ ــام الل علی س

اســت.
ولــی چــرا در جامعــه مــا این طــور تبلیــغ می شــود 
کــه ایــن عشــق دروغیــن اســت؟ مخصوصــًا 
ادبیــات بعــد از انقــاب باعــث شــده اســت کــه در 
مــورد عشــق چنیــن وضعیّتــی بــه وجــود بیایــد بــه 
طــوری کــه اساســًا محبـّـت از بیــن رفتــه و کاهــش 
اعتمــاد در جامعــه باعــث ایجــاد بحــران اخاقــی 
شــده اســت. در حالــی کــه عشــق مجــازی 
ــد.  ــی باش ــق حقیق ــه ای از عش ــد مرتب ــم میتوان ه
ــه  ــس از مواجه ــس پ ــر ک ــن هســتم ه ــن مطمئ م
ــه  ــق ب ــدام عش ــه ک ــد ک ــخیص ده ــد تش می توان
خــدا اســت و کــدام عشــق بــه بنــده؛ پــس چــرا ما 

اینقــدر در پاورقی هــا توضیــح می دهیــم؟
ــی  ــا واقع ــق ی ــت عش ــت اس ــه، درس ــتاد: بل اس
ــه  ــت ک ــن اس ــق ای ــیم دقی ــا کاذب. تقس ــت ی اس
ــع  ــا دروغیــن و در واق ــا واقعــی اســت ی عشــق ی
ــن  ــی چــون ای ــن عشــق نیســت ول عشــق دروغی
تقســیم  این گونــه  اســت،  رفتــه  کار  بــه  واژه 
می کننــد. عشــق واقعــی هــم یــا عشــق بــه مــردم 
اســت یــا عشــق بــه خــدا. عرفــا عشــق بــه مــردم 
ــد. عشــق  را در اصطــاح عشــق مجــازی می گوین
مجــازی دروغ نیســت، مجــاز اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــق  ــه عش ــا ب ــد ت ــور می کن ــان از آن عب ــه انس ک

ــد.  ــت برس ــد اس ــه خداون ــق ب ــه عش ــی ک حقیق
بنابرایــن عشــق حقیقــی و مجــازی هــر دو از 
ــل  ــق کاذب در مقاب ــتند و عش ــی هس ــق واقع عش
عشــق مجــازی قــرار دارد کــه اصــًا عشــق نیســت 
ــز  ــه پرهی ــا اینک ــت. اّم ــی اس ــط لفظ ــک غل و ی
ــق  ــه از عش ــت ن ــق های کاذب اس ــد از عش میدهن
ــی از  ــه یک ــل دارد ک ــد عام ــن چن ــازی، و ای مج

ــه اســت. ــا مدرنیت آنه
اصالــت  مدرنیتــه  گوهــر  و  ماهیّــت  مدرنیتــه 
ــمان  ــی از آس ــان یعن ــت انس ــت. اصال ــان2 اس انس
بریــدن؛ نــه بــه ایــن معنــا کــه بــه آســمان اعتقــاد 
نداشــته باشــیم بلکــه بــه ایــن معناســت کــه انســان 
ــه  ــورد آنچ ــم در م ــل -ه ــر و عم ــوزه نظ در ح
کــه می خواهــد بدانــد و هــم در مــورد آنچــه 
ــود  ــه خ ــی ب ــد- متّک ــام ده ــد انج ــه می خواه ک
ــن  ــه م ــر چ ــم و ه ــن می دان ــه م ــر چ ــد: ه باش
می خواهــم. اصالــت انســان در آنچــه می دانــد 
می خواهــد  آنچــه  در  و  اســت  ذهن گرایــی3 
سکوالریســم4. بنابرایــن اومانیســم دو شــاخه دارد: 
ــم  ــه سکوالریس ــم. اینک ــی و سکوالریس ذهن گرای
ــه  ــد ترجم ــت می گوین ــن از سیاس ــی دی را جدای
دقیقــی نیســت و فقــط یکــی از لــوازم آن را بیــان 

می کننــد.
بشــر در دنیــای مــدرن می خواهــد روی پــای 
ــودش  ــه خ ــه ک ــی آنچ ــن یعن ــتد و ای ــود بایس خ
می خواهــد. ایــن خــود چیســت؟ خــود در دنیــای 
مــدرن مراتــب دارد. ممکــن اســت خــودی باشــد 
کــه هویّــت اش بــه خــدا وصــل باشــد یــا خــودی 
باشــد کــه بــه تعبیــر قــرآن در نفــس اّمــاره بمانــد. 
ــم  ــدا کنی ــن ممکــن اســت اومانیســتی را پی بنابرای
کــه خــدا را قبــول دارد و اومانیســت دیگــری 
ــه  ــد و هم ــد باش ــخ ملح ــه از بی ــم ک ــدا کنی را پی
ایــن مراتــب در اومانیســم وجــود دارد. بعضــی از 
ــاخ، مارکــس، آگوســت  ــد فویرب اومانیســت ها مانن
ــتی  ــتی و ماتریالیس ــای آتئیس ــت و ... گرایش ه کن
ــد. ایــن قبیــل  ــا را قبــول ندارن ــم معن ــد و عال دارن
افــراد وقتــی از عشــق و محبـّـت صحبــت می کننــد 
طبیعتــًا در همیــن دایــره عشــق تنّزل یافته کاذب 

ــد. ــدا می کن ــا پی معن
ــای  ــه در برخــی از شــعرا و ادب ایــن تفّکــر مدرنیت
مــا نیــز رســوخ کــرده اســت. بعضــی از ادبــای مــا 
کــه خودشــان هــم شــاعرند وقتــی در اشعارشــان 
از عشــق صحبــت می کننــد بــه همیــن عشــق 
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کاذب اشــاره دارنــد؛ یعنــی روابــط دختــر و پســر 
بــدون رعایــت حــدود شــرعی. وقتــی میخواهنــد 
ــرد  ــک ف ــد او را ی ــت کنن ــظ صحب ــورد حاف در م
ــواره  ــه هم ــد ک ــی می کنن ــرابخوار معّرف ــاش ش عیّ

ــوده اســت. ــاط ب ــا یــک نامحــرم در ارتب ب
ــن و  ــبت دی ــورد نس ــات در م ــی از جلس در یک
هنــر بحــث می کــردم و از حافــظ شــواهد فــراوان 
میــآوردم بعضــی از حاضــران می گفتنــد اینهــا 
تفســیرهای شــما از حافــظ اســت. وقتــی می گفتــم 
حافــظ را حافــظ می گوینــد چــون حافــظ و 
ــت  ــول اس ــه و اص ــای فق ــرآن و از علم ــر ق مفّس
ــات  ــاعر اســت و غزلیّ ــارف و ش ــار آن ع و در کن
خــود را نیــز در همیــن حــوزه گفتــه اســت، آنهــا 
ــدی  ــان از رن ــون تصّورش ــد چ ــب می کردن تعّج

ــود. ــه ب ــدی عامیان ــان رن ــظ هم حاف

ــدر  ــق را آنق ــه عش ــک جامع ــات ی ــی در ادبی وقت
تنــّزل داده شــود تــا بــه شــکل یــک عشــق کاذب 
ــه و  ــان جامع ــه متدیّن ــت ک ــی اس ــد طبیع در بیای
گروهــی کــه در بین شــان حیــا وجــود دارد وقتــی 
می خواهنــد از عشــق صحبــت کننــد احتیــاط 
میکننــد. یــک عامــل روانشــناختی خــود بــه خــود 
مانــع از آن میشــود کــه ایــن واژه را بــه کار ببرنــد. 
ــّدس  ــوم مق ــه مفه ــه ب ــانی ک ــدم کس ــده معتق بن
عشــق آســیب زدهانــد کســانی هســتند کــه معنــای 
ــد و  ــخ کرده ان ــظ نس ــن لف ــق را از ای ــی عش واقع
ــه  ــد. ب ــّزل داده ان ــارزش تن ــور بی ــّد ام آن را در ح
گونهــای کــه خانوادههــای کــه بــه حیــا و مســائل 
ــان را  ــق فرزندش ــد عش ــت می دهن ــی اهّمیّ اخاق
ــا  ــه م ــد. در جامع ــیر می کنن ــی تفس ــور منف ــه ط ب
شــعرایی کــه گرایــش آتئیســتی دارنــد عشــق را در 

ــد. ــا می کنن ــده معن ــازل ش ــوزه ن ــن ح همی
ــن باشــد کــه واژهــی  شــاید عامــل دیگــر هــم ای
عشــق در نصــوص دینــی مــا کمتــر بــه کار رفتــه 
ــه  ــرود. ب ــه کار می ــت ب ــتر واژه محبّ ــت و بیش اس
ــی  ــع دین ــی در مجام ــه وقت ــل اســت ک ــن دلی همی
ــدان  ــاید چن ــم ش ــه کار می بری ــت را ب واژه محبّ
ــق را  ــر عش ــا اگ ــم اّم ــی نبینی ــل منف ــس العم عک
ــد.  ــان نیای ــی خوش ش ــاید بعض ــم ش ــه کار ببری ب
مخصوصــًا جلســه ای را در نظــر بگیریــد کــه 

ــن جلســه  حــوزوی محــض باشــد و کســی در ای
از عشــق و عاشــقی ســخن بگویــد، شــاید بعضــی 
ــدان خوش شــان  از علمــای حاضــر در جلســه چن
نیایــد چــون ایــن واژه در متــون دینــی مــا چنــدان 
بــه کار نرفتــه اســت و بیشــتر واژه ی محبّــت 
اســتعمال شــده اســت. عوامــل مختلــف معرفتــی و 
اجتماعــی هــم ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد.
ــق را در  ــه واژه عش ــانی ک ــتند کس ــم نیس ــا ک اّم
ــه  ــد و ب ــه کار بردهان ادبیــات تغّزلــی و غزلیــات ب
ــردا  ــت و ف ــروز هس ــه ام ــای کاذب ک ــن معن همی
بســیاری  رمان هــای  کرده انــد.  اشــاره  نیســت 
ــه  ــت، البتّ ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین ــم در ای ه
بســیاری از آنهــا ترجمــه اســت. کســانی کــه 
نخســتین بــار واژه عشــق و عرفــان عشــقی را 
مطــرح کردنــد امثــال رابعــه عدویــه، احمــد 
ــر  ــم اگ ــا ه ــد. آنه ــات بودن ــن القض ــی و عی غّزال
ــه انســان ها را مطــرح  ــا و عشــق ب ــه ظرف عشــق ب
ــد.  ــر ندارن ــق کاذب را در نظ ــًا عش ــد اص می کنن
ایــن خشــک مقّدس هایی کــه عرفــان را قبــول 
ندارنــد وقتــی می خواهنــد مّاصــدرا را زیــر 
ــد  ــن جل ــب و عناوی ــد برخــی از مطال ســؤال ببرن
ــد  ــا بای ــا می کشــند. آنه ــه رخ م ــم اســفار را ب هفت
ــک  ــد و عین ــرون بیاین ــه خــود بی ــم تنّزل یافت از فه
ابتــذال را بردارنــد و عینــک عرفانــی را بــه چشــم 
بگذارنــد تــا از ایــن عبــارات، مفاهیــم بســیار 

ــد. ــدی بفهمن بلن
بعضــی از متدیّنــان متعّصــب ایــن اشــکال را 
ــات  ــق از اصطاح ــه واژه عش ــد ک ــرح می کنن مط
یونانــی و  بــه ویــژه از آثــار فلوطیــن گرفتــه شــده 
اســت. آیــا ایــن اشــکالی دارد؟ مگــر مــا حتمــًا باید 
واژه هایمــان را خودمــان بســازیم؟ آیا اشــکالی دارد 
واژهــای جــای دیگــر بیاید و عرفــا آن را اســتخدام 
ــد؟ مثــل  ــار معنایــی عمیــق بدهن ــه آن ب ــد و ب کنن
ــرف  ــه ع ــی ک ــان ادب ــدی در عرف ــن واژه رن همی
عامیانــه گرفتــه شــده اســت ولــی مفاهیــم بلنــدی 

ــد.  ــرای آن در نظــر گرفتهان ب
ــش ها و  ــه پرس ــن گون ــه ای ــخ دادن ب ــه پاس البتّ
ــاز دارد.  ــی نی ــی و میدان ــه کار پژوهش ــائل ب مس
ــّخص  ــد مش ــی بای ــق می دان ــک تحقی ــًا در ی مث
ــد  ــر دارن کــرد کــه کســانی کــه از واژه عشــق تنّف
و از آن بیــزاری می جوینــد یــا کســانی کــه بــه آن 
ــق در  ــی از عش ــه مفهوم ــد، چ ــیار عاقه مندن بس
ــه  ــد. حــدود 400-500 نفــر را ب ذهــن خــود دارن



438

عنــوان جامعــه آمــاری در نظــر بگیریــم و بــه آنهــا 
ــه  ــق چ ــه از عش ــم ک ــم و ببینی ــش نامه بدهی پرس
می فهمنــد. اگــر در همیــن جلســه هــم پرســش نامه 
پخــش شــود معلــوم نیســت کــه همــه مــا مفهــوم 
ــی  ــاید بعض ــیم. ش ــته باش ــق داش ــانی از عش یکس
ــن محبّت هــای  ــزی بیشــتر از همی ــا چی ــد م بگوین
و  نمی فهمیــم  یکدیگــر  بــه  نســبت  انســان ها 
نمی دانیــم عشــق بــه خــدا کــه بــا توحیــد همــراه 

اســت یعنــی چــه.
ــرح  ــث مط ــه بح ــرای ادام ــه ب ــی ک ــش مهّم پرس
محبّــت  متعلَّــق  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
ــت و عشــق  ــه می شــود محبّ چیســت؟ اینکــه گفت
ــا  ــت، بحران ه ــوب اس ــه مطل ــای جامع از مؤلّفه ه
ــازه  ــان ت ــراوت و ج ــه ط ــه جامع ــد، ب را می زدای
ــّذت  ــه و ل ــاط، جذب ــان نش ــه انس ــد، ب می بخش
می دهــد، عشــق بــه چیســت؟ کســانی کــه فدایــی 
انســان های فاســدند، آنهــا را دوســت دارنــد و 
نســبت بــه آنهــا اوج محبّــت دارنــد مثــًا کســانی 
کــه محبّــت افراطــی بــه هیتلــر و صــّدام دارنــد –
ــد  ــی مری ــراق برخ ــم در ع ــون ه ــه هم اکن چنان ک
صــّدام هســتند و حاضرنــد جــان خــود را فــدای او 
ــه عشــق  ــوان ب ــت می ت ــن محبّ ــا از ای ــد-، آی بکنن

ــه؟ ــا ن تعبیــر کــرد ی
چــون محبّــت مفهــوم عامــی دارد می تــوان گفــت 
ــا  ــی عرف ــت اســت ول ــی محبّ ــم نوع ــن ه ــه ای ک
ــان  ــد. در عرف ــق ننامیده ان ــزی را عش ــن چی چنی
متعلَّــق عشــق اهمیــت زیــادی دارد و وقتــی 
ــاد و اوج  ــت زی ــای محبّ ــه معن ــم عشــق ب می گویی
محبـّـت اســت، متعّلــق آن بایــد امــر مطلوبــی باشــد 

ــر نامطلــوب. ــه ام ن
ــزی  ــه چی ــه چ ــت ب ــات، محبّ ــات و روای در آی
ــن االّ  ــل الّدی ــت »ه ــه ســاز اســت؟ در روای جامع
ــر و اســاس  ــزی گوه ــه چــه چی ــّب ب الحــّب« ح

ــت؟ ــن اس دی
بــا توّجــه بــه مجموعــه آیــات و روایــات میتــوان 
ــت: 1-  ــز اس ــت دو چی ــق محبّ ــه متعّل ــت ک گف
ــه  ــات ب ــه در بعضــی از روای ــردم، 2- خــدا. البتّ م
ــت  ــه طبیع ــده اســت ک ــوق آم ــردم، مخل جــای م
ــه  ــت ب ــود: محبّ ــامل می ش ــم ش ــات را ه و حیوان
مخلــوق، محبـّـت بــه خالــق و محبـّـت بــه خــود. در 
روایــات بســیار تأکیــده شــده اســت کــه خودتــان 
ــی  ــود هویّت ــه مقصــود خ ــد؛ البتّ را دوســت بداری
ــت  ــّذت موقّ ــرای یــک ل اســت. آن انســانی کــه ب

ــد خــودش را دوســت  ــه خــودش آســیب می زن ب
ــدارد. ن

در اینجــا شــواهد مســتنداتی از آیــات و روایات در 
مــورد محبّــت بــه مخلــوق )مــردم( ذکــر می کنــم. 
روایــات متعــّددی از نبــّی اکــرم ـ صّلــی الل علیــه 
ــد  ــه تأکی ــت ک ــده اس ــل ش ــّلم ـ نق ــه و س و آل
بســیاری دارنــد بــر این کــه وقتــی شــما اّمــت مــن 
هســتید کــه همدیگــر را دوســت داشــته باشــید. در 
روایــت داریــم: اّمــت مــن تــا هنگامــی کــه یکدیگر 
ــد و  ــه بدهن ــه یکدیگــر هدی ــد، ب را دوســت بدارن
ــت در  ــن روای ــعادت  مندند. ای ــد س ــداری کنن امانت
ــار و  ــع االخب ــع جام ــا، مناب ــار الّرض ــون اخب عی

منابــع دیگــر آمــده اســت.
در آیــات و روایــات آمــده اســت کــه اّمــت 
ــه  وســط )اّمــت رســول الل ـ صّلــی الل علیــه و آل
ــی  ــه زمان ــا چ ــت. اّم ــعادت مند اس ــّلم ـ( س و س
ــی  ــرت ختم ــرو حض ــود را پی ــم خ ــا می توانی م
مرتبــت ـ صّلــی الل علیــه و آلــه و ســّلم ـ و اّمــت 
او بدانیــم؟ زمانــی کــه همدیگــر را دوســت داشــته 
باشــیم و بــه هــم محبـّـت کنیــم. ســپس حضــرت از 
ــد  ــه بدهن ــه یکدیگــر هدی ــد ب ــال می گوی ــاب مث ب
و امانتــداری کننــد. اینهــا از آثــار محبّت و دوســت 
ــتند.  ــداق هس ــال و مص ــع دو مث ــتن و در واق داش
ــر  ــی همدیگ ــم یعن ــه می دهی ــم هدی ــه ه ــی ب وقت
ــار  ــی در اختی ــر کســی امانت ــم. اگ را دوســت داری
مــا گذاشــت بــه آن خیانــت نکنیــم و صحیــح بــه 
ــن دو  ــط ای ــتی فق ــاک دوس ــا م ــم. اّم او برگردانی

مــورد نیســتند.
ــاک  ــوان م ــه عن ــز ب ــردن نی ــا ک ــات دع در روای
ــی  ــه وقت ــی ک ــت. کس ــده اس ــی ش ــت معّرف محبّ
ــرود  ــارت می ــه زی ــا ب ــد ی ــدا می کن ــا پی ــال دع ح
ــرای  ــا ب ــتجابت دع ــاّن اس ــات مظ ــا در لحظ و ی
ــار دوســت  ــن از آث ــد، ای دیگــران هــم دعــا می کن
داشــتن اســت. یــا کســی کــه در شــادی دوســتان 
ــه  ــًا از اینک ــود، مث ــاد می ش ــت و ش ــریک اس ش
ــا  ــرده ی ــا ک ــدی عط ــتاش فرزن ــه دوس ــد ب خداون
خانــه یــا وســیله نقلیــه خوبــی تهیّــه کــرده اســت 
خوشــحال می شــود و لــّذت می بــرد طــوری 
ــت.  ــده اس ــب او ش ــت نصی ــن نعم ــا ای ــه گوی ک
یــا از ناراحتی هــا و کســالت آنهــا ناراحــت و 
ــرای  ــی ب ــه ناراحت ــل اینک ــود مث ــه دار می ش غّص
ــی  ــور کّل ــه ط ــت. ب ــده اس ــارض ش ــودش ع خ
آثــار محبـّـت بســیار مهــّم اســت. اگــر کســی فقــط 
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بــه زبــان اّدعــا کنــد ممکــن اســت 
ــا کاذب و  ــش صــادق باشــد ی اّدعای

ــر  ــه اکث ــت ک ــان داده اس ــه نش تجرب
ــع  ــا واق ــق ب ــی مطاب ــتی های زبان دوس

ــت. نیس
پــس از ایــن روایــت مــاک اّمــت حضــرت 

رســولـ  صّلــی الل علیــه و آلــه و ســّلمـ  بــودن 
ــه  ــت ب ــد روای ــر چن ــود؛ ه ــّخص می ش را مش

طــور مســتقیم نمی گویــد مــاک اّمــت بــودن ایــن 
ــا می فرمایــد اّمــت مــن کــه ســعادت مند  اســت اّم
ــر  ــر اگ ــت پیامب ــًا اّم ــد. اساس ــوند اینگونه ان می ش
ــی  ــعادت مندند. ول ــند س ــر باش ــت پیامب ــًا اّم واقع
اّمــت پیامبــر چــه کســانی هســتند؟ آن کســانی اند 
کــه یکدیگــر را دوســت بدارنــد. ایــن دوســتی باید 
آثــار و مظاهــری داشــته باشــد، پیامبــر از بــاب مثال 

هدیــه دادن و امانــت داری را بیــان کــرده اســت.
ــت  ــی مرتب ــرت ختم ــری از حض ــت دیگ در روای
ــده  ــل ش ــّلم ـ نق ــه و س ــه و آل ــی الل علی ـ صّل
ــن یکدیگــر را  ــد: هــر گاه دو ت اســت کــه فرمودن
دوســت بدارنــد، آنکــه دیگــری را بیشــتر دوســت 
ــام  ــی مق ــت؛ یعن ــر اس ــت اش برت ــدارد از دوس می
ــتیاش  ــه دوس ــت. آنک ــر اس ــد باالت ــزد خداون او ن
از دوســتی دوســت اش بیشــتر اســت مقــام برتــری 
ــن  ــت. ای ــعادتمندتر اس ــد دارد و س ــزد خداون ن
شــخص بــه اّمــت رســول خــدا ـ صّلــی الل علیــه 

ــت. ــر اس ــودن نزدیکت ــّلم ـ ب ــه و س و آل
در روایــت دیگــری امــام صــادق ـ ســام الل علیــه 
ــردم  ــا م ــن ب ــس گرفت ــه ان ــدان ک ــد: »ب ـ می فرمای
کاری خدایــی اســت و دشــمنی کاری شــیطانی 
اســت«. یعنــی هــر چقــدر انســان بــا مــردم 
ــن  ــد کــه ای ــد بدان ــورزد بای دشــمنی و عــداوت ب
ــا هــر قــدر انــس بگیــرد و  کار شــیطانی اســت اّم
محبـّـت بــورزد کار خدایــی اســت. در ایــن روایــت 
ــه در  ــردم ک ــرض ک ــده اســت. ع ــس آم ــر ان تعبی
ــّدد  ــت متع ــادل محبّ ــای مع ــا واژه ه ــات م روای

اســت.

ــت  ــس و محبّ ــن ان ــات ای ــی در روای گاه
از اوصــاف ایمــان آورده شــده اســت: 

ــد  ــس میگیرن ــر ان ــا یکدیگ ــان ب »مؤمن

و بــه آنــان انــس گرفتــه می شــود و 
ــتان  ــد دوس ــت و آم ــّل رف ــان مح خانه ش
ــت  ــار محبّ ــی از آث ــم یک ــن ه ــت«. ای اس
ــد و  ــس باش ــل ان ــی اه ــی کس ــت. وقت اس
ــی  ــه راحت ــت انســان ب ــس گرف ــا او ان ــوان ب بت
ــدن او و  ــد و دی ــا او رفــت و آمــد کن ــد ب می توان
ــا او کار ســختی نیســت. ــردن ب ــرار ک ــاط برق ارتب
روایــت دیگــری از امــام صــادق ـ ســام الل علیــه 
ـ اســت کــه می فرمایــد: »هــر گاه دو شــخص 
ــی  ــن آن دو کس ــد برتری ــر را ببینن ــن یکدیگ مؤم
ــدارد«.  ــت می ــتر دوس ــرادرش را بیش ــه ب ــت ک اس
ــده  ــد ش ــودن تأکی ــن ب ــر مؤم ــت ب ــن روای در ای
اســت تــا معلــوم شــود کــه انــس از عائــم ایمــان 
اســت. یعنــی انســانی کــه همیشــه عبــوس اســت و 
نمی تــوان بــا او ارتبــاط برقــرار کــرد و افــراد از او 
ــلمان  ــن و مس ــی مؤم ــاظ فقه ــه لح ــد، ب گریزان ان
اســت اّمــا بــه لحــاظ اخاقــی ایمــان ضعیفــی دارد 

ــت. ــس گرف ــا او ان ــوان ب ــون نمی ت چ
ــا ایمــان و  ــت ب ــات، محبّ ــق روای ــر طب ــن ب بنابرای
اّمــت حضــرت رســول ـ صّلــی الل علیــه و آلــه و 
ســّلم ـ بــودن پیونــد میخــورد. جلســه گذشــته هــم 
ــت،  ــوم محبّ ــم مفه ــد ببینی ــه بای ــردن ک ــرض ک ع
انــس یــا عشــق –کــه تعابیــر مختلــف یــک 
ــّدت و  ــت ش ــن اس ــد ممک ــر چن ــد ه حقیقت ان
ضعــف داشــته باشــند- بــا چــه مفاهیمــی ارتبــاط 
ــت  ــا ایمــان و اّم ــاط آنهــا را ب ــد. ارتب ــدا می کنن پی
ــا عقــل اســت. ــاط ســوم ب ــا ارتب ــم، اّم ــان کردی بی
ــه  ــی الل علی در روایتــی از حضــرت رســول ـ صّل
و آلــه و ســّلم ـ آمــده اســت کــه فرمودنــد: »رأس 
ــاس« اســاس  ــی النّ ــوّدُد ال العقــل بعــد االیمــان التّ
ــت.  ــردم اس ــا م ــتی ب ــان، دوس ــس از ایم ــل پ عق
تــوّدد یعنــی محبـّـت، و وّد یکــی از منــازل عرفانــی 
اســت. از ایــن روایــت معلــوم می شــود کــه عقــل 

هــم مراتبــی دارد.
در روایــت دیگــری از ایشــان آمــده اســت: »رأس 
ــب  ــّل التّحبّ ــّز و ج ــالل ع ــان ب ــد االیم ــل بع العق
الــی النّــاس« باالتریــن مرتبــه عقــل بعــد از ایمــان 
محبـّـت بــه مــردم اســت. یعنــی چــه وقــت میتــوان 
گفــت یــک شــخص خیلــی عاقــل اســت، وقتــی 
ــه مــردم  ــه خــدا ایمــان داشــته باشــد و ب کــه ب
ــه  ــود ک ــوم می ش ــن معل ــد. بنابرای ــت کن محبّ
بیــن محبّــت بــه مــردم و رأس عقــل پیونــد 

وثیقــی وجــود دارد.
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همان طــور کــه ماحظــه می شــود در یــک روایــت 
ــر  ــت دیگ ــه و در روای ــه کار رفت ــوّدد ب ــر ت تعبی
تعبیــر تحبّــب؛ بــه نظــرم تــوّدد مرتبــه شــدیدتری 
از محبّــت اســت ولــی قبــل از عشــق آمــده اســت.

پرسش: آیا ایمان بر عقل مقّدم است؟
اســتاد: خیــر، »رأس العقــل بعــد االیمــان بــالل عــّز 
ــر کســی  ــی اگ ــاس« یعن ــی النّ ــب ال ــّل التّحبّ و ج
ــن  ــخ ای ــت، پاس ــل چیس ــاس عق ــه اس ــد ک بپرس
ــه مــردم  ــت ب اســت کــه ایمــان و بعــد از آن محبّ
ــوا  ــوا َو َعِمُل ــَن آَمنُ ــان »إِنَّ الَِّذی ــی هم ــن یعن و ای

ــات«. الِح الصَّ
ــه و  ــی الل علی ــر ـ صّل ــر از پیامب ــت دیگ در روای
آلــه و ســّلم ـ اســت کــه فرمودنــد: »التـّـوّدد نصــف 
العقــل« محبـّـت بــه مــردم نصــف عقــل اســت. نیــم 

دیگــر آن هــم ایمــان اســت.
در روایــت دیگــر از امیرالمؤمنیــن ـ ســام الل علیه 
ــاس«  ــی النّ ــوّدد ال ـ آمــده اســت: »رأس العقــل التّ

محبـّـت بــه مــردم رأس و اســاس ایمــان اســت.
گوهــر والیــت، محبّــت اســت و مقصــود از 
والیــت، والیــت حــّق تعالــی اســت؛ یعنــی همــان 
ایمــان. والیــت پیامبــر و ائّمــه ـ ســام الل علیهــم 
ــی اســت، در  ــت اله ــد از والی ــز بع ــن ـ نی اجمعی

ــتند. ــی هس ــت اله ــعبه های والی ــا ش ــع آنه واق
ــرح و  ــات ش ــن روای ــر ای ــا ب ــا عرف ــش: آی پرس

ــد؟ ــیری دارن تفس
اســتاد:بلــه. البتـّـه شــاید همــه روایــات را نیاورنــد 
اّمــا روایتــی ماننــد »رأس العقــل التّــوّدد الــی 
ــد.  ــه کار بردهان ــا ب ــه عرف ــده ام ک ــاس« را دی النّ
ــد و  ــلوکی می دانن ــازل س ــت را از من ــود محبّ خ
تحبـّـب و تــوّدد بــه مــردم را نیــز از مراتــب منــزل 
ــه اگــر کســی  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــت می دانن محبّ
اهــل ســیر و ســلوک باشــد ولــی نســبت بــه مــردم 
برایــاش  آنهــا  باشــد و مشــکات  بی تفــاوت 
ــوده  ــود را بیه ــت خ ــد، وق ــته باش ــی نداش اهّمیّت

می گذرانــد.
مــن یــک اهــل معرفتــی را می شــناختم. هــر 
ــر  ــم س ــه او ه ــم ب ــان می رفت ــه شهرش ــت ب وق
میــزدم و او هــم اصــرار می کــرد کــه شــب 
منزلشــان بمانــم. مــن بــه شــوخی بــه او می گفتــم 
منــزل شــما کــه اصــًا نمی توانیــم بخوانیــم. چــون 
ــت.  ــده داش ــحر مراجعه کنن ــا س ــات ت ــی اوق گاه
مــردم می آمدنــد، گرفتاری هایشــان را می گفتنــد 
و او هــم همــان نصــف شــب بــه خیّرهایــی 

ــم  ــا ه ــه آنه ــی زد. البتّ ــگ م ــناخت زن ــه می ش ک
ناراحــت نمی شــدند چــون می دانســتند کــه او 

ــت. ــردم اس ــکات م ــّل مش ــال ح ــه دنب ب
شــخص بســیار جالبــی بــود و مــن اصــًا بــه قصد 
دیــدار او و جلــوس بــا او می رفتــم. همین کــه 
ــت.  ــت داش ــام جّذابیّ ــم برای ــا او باش ــی ب لحظات
تــا حــدود ســاعت 11 شــب بــا هــم گعــده 
ــا  ــد. ت ــان اش می آمدن ــد از آن مراجع ــتیم و بع داش
نزدیــک اذان صبــح بــه مشــکات مــردم رســیدگی 
ــاش را  ــاز صبح ــب و نم ــاز ش ــد نم ــرد، بع می ک
می خوانــد. گاهــی اوقــات همین طــور نشســته 
ــیّار  ــی س ــک گوش ــی زد. ی ــی م ــاعت چرت نیم س
ــرای قضــای  ــی ب ــی وقت ــزل داشــت کــه حتّ در من
حاجــت می رفــت آن را هــم بــا خــودش می بــرد، 
ــد و او  ــگ بزن ــی زن ــت کس ــک وق ــه ی ــادا ک مب

ــد. ــد پاســخ ده نتوان
اصــًا مــردم جــان او بودنــد. هیــچ توقّعی از کســی 
نداشــت. گاهــی اوقــات بعضــی افــراد یــک جعبــه 
شــیرینی بــرای اش می بردنــد، مثــًا اگــر مــن 
ــی داد و  ــن م ــه م ــه شــیرینی را ب ــودم جعب آنجــا ب
می گفــت بــرای خانــواده ات ببــر. هــر چیــزی کــه 

ــد. ــزل اش بمان ــی داد در من ــازه نم ــت اج می گرف
ــه  ــه ب ــانی ک ــام کس ــت. تم ــه اس ــک نمون ــن ی ای
ــانی  ــلوک اند، کس ــل س ــه اه ــی کلم ــای دقیق معن
هســتند کــه بــه مــردم تــوّدد و تحبـّـب دارنــد و این 
تــوّدد و تحبـّـب منشــأ اثــر اســت نــه اینکــه صرفــًا 
در حــّد لفــظ باشــد. مــن بعضــی افــراد را دیــده ام 
کــه اگــر کســی از آنهــا بخواهــد سفارشــی بکننــد 
ــی  ــه توانای ــا اینک ــود، ب ــع نش ــان ضای ــا حقّ ش ت
انجــام چنیــن کاری را دارنــد طفــره می رونــد 
و می گوینــد اگــر ســفارش کنیــم ترتیــب اثــر 
نمی دهنــد و اعتبارمــان از دســت مــی رود. در 
حالــی کــه او وظیفــه دارد تذّکــر بدهــد چــه بســا 
ــاش  ــه حّق ــرد ب ــر بگــذارد و آن ف ــر او اث ــه تذّک ک
برســد. افــرادی کــه اهــل ســلوکاند زندگــی خــود 
را وقــف حــّل مشــکات مــردم کرده انــد و اصــًا 

ــتند. ــارات نیس در وادی اعتب
در مشــهد گروهــی هســتند کــه بــه شــّدت مخالف 
ــان  ــع عرف ــه شــّدت مداف ــد و بعضــی ب فلســفه ان
ــاط دارم.  ــا ارتب ــیاری از آنه ــا بس ــن ب ــتند و م هس
یکــی از آنهــا در طــّب هــم مهارتــی دارد. یک بــار 
مــن بــا یکــی از بســتگان او تمــاس گرفتــم تــا بــا 
هــم نــزد او برویــم. از قضــا دو روزی کــه مــن در 
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مشــهد بــودم ســرش شــلوغ بــود و گفــت از 6 تــا 
ــا  ــه همیشــه ت ــا این ک ــح فرصــت دارم. ب 8:30 صب
دیروقــت گرفتــار اســت و ســحرخیز هــم هســت، 
ــل دارد  ــح کام ــه اســتراحت و تفری ــل کســی ک مث
دو ســاعت و نیــم بــا نشــاط از مــا پذیرایــی کــرد.
ــی  ــن ویژگ ــل ســلوک اند ای ــه اه ــام کســانی ک تم
ــه آنهــا  ــد و ب ــه دارن ــه مــردم توّج ــد کــه ب را دارن
اعتنــا می کننــد. هــر کاری را واقعــًا بتواننــد انجــام 
دهنــد بــرای دیگــران انجــام می دهنــد. تــوّدد 
خدمــت بــه مــردم یکــی از منــازل عرفانــی اســت 

ــی دارد. ــورات مختلف ــه ظه ک
در مــورد دشــمنی کــه عکــس محبّــت اســت نیــز 
ــد از  ــد می کنن ــه تأکی ــم ک ــی داری ــات فراوان روای
ــم  ــات گفتی ــاس روای ــر اس ــد. ب ــمنی بپرهیزی دش
کــه محبّــت بــا عقــل و ایمــان پیونــد دارد، 
ــان زدا  ــمنی را ایم ــه دش ــت ک ــم هس ــی ه روایات
ــس  ــت. عک ــل اس ــده عق ــمنی زداین ــد. دش می دان
ــان  ــت بی ــورد محبّ ــر در م ــه پیامب ــی ک ویژگی های
ــت: »از  ــده اس ــداوت وارد ش ــورد ع ــرده در م ک
اختــاف میــان خــود بپرهیزیــد کــه زداینــده ایمــان 
اســت«. در بعضــی روایــات، تعبیــر »حالقــه« بــه 
ــو و  ــان را مح ــًا ایم ــی اص ــت یعن ــه اس کار رفت

نابــود می کنــد.
توّجــه داشــته باشــید کــه اختافــات علمــی، 
نــدارد. در  ... اشــکالی  سیاســی، خانوادگــی و 
ــًة واِحــَدًة  ــاُس أُمَّ آیــه 213 ســورهی بقــره »کاَن النَّ
ــَزَل  ْ ــَن َو أَن ــریَن َو ُمنِْذری ــنَ ُمبَشِّ ُ النَّبِیِّی ــَث اللَّ َفبََع
ــا  ــاِس فیَم ــَن النَّ ــَم بَیْ ــقِّ لِیَْحُک ــاَب بِالَْح ــُم الِْکت َمَعُه
ــوُه  ــَف فیــِه إاِلَّ الَّذیــَن أُوتُ ــا اْختََل اْختََلُفــوا فیــِه َو َم
مـِـْن بَْعــِد مــا جاَءتُْهــُم الْبَیِّنــاُت بَْغیــًا بَیْنَُهــْم َفَهــَدی 
ُ الَّذیــنَ آَمنـُـوا لَِمــا اْختََلُفــوا فیــِه مـِـَن الَْحــقِّ بِإِْذنِِه  اللَّ
ــتَقیم«  ــراٍط ُمْس ــی  ِص ــاُء إِل ــْن یَش ــدي َم ُ یَْه َو اللَّ
ــم،  ــل از عل ــات قب ــه اختاف ــد ک ــح می ده توضی
یعنــی اختافاتــی کــه بــرای کســب حقیقــت اســت 
ــا  ــدارد. اّم ــکالی ن ــود- اش ــّل نش ــد ح ــر چن –ه
اختافاتــی کــه منجــر بــه ایجــاد فاصلــه اجتماعــی 
و خانوادگــی بشــود –اعــّم از اینکــه علمــی، مالــی، 
ــت. ــوم اس ــی- مذم ــی و اجتماع ــی، خانوادگ سیاس
ــد  ــلوک و معنویّت ان ــل س ــه اه ــانی ک ــه کس البتّ
ــًا  ــتند. مث ــل بحــث نیس ــم اه ــدان ه ــوالً چن معم
ــر  ــی اگ ــت حتّ ــی بهج ــت الل العظم ــوم آی مرح
مطــرح  هــم  اشــکالی  درس شــان  جلســه  در 
ــه یــک  ــا ب ــد ی ــه میدادن ــا بحــث را ادام می شــد ی

ــث  ــد و وارد بح ــا می کردن ــر اکتف ــح مختص توضی
ــه اصــًا  ــد ک ــا معتقدن ــدند. بعضــی از عرف نمی ش
ــه  ــن ک ــت همی ــّر اس ــلوک مض ــرای س ــث ب بح
ــت،  ــی اس ــد کاف ــرح کن ــدگاه اش را مط ــرد دی ف
اگــر دیگــران قبــول نکردنــد وارد جــدال یــا مــراء 
ــن  ــد ممک ــر می گوین ــی دیگ ــی بعض ــوید. ول نش
اســت دیگــران مطلــب شــما را زود متوّجــه نشــوند 
و پرسشــی برای شــان مطــرح شــود، شــما در حــّد 
ــی  ــد ول ــخ دهی ــش را پاس ــو پرس ــک گفت وگ ی
ســعی کنیــد بــه تنــدی، جــدال غیــر احســن، مــراء 

ــود. ــر نش ــی منج و خودنمای
ــه  ــو ب ــه گفتوگ ــد ک ــاس کردی ــع احس ــر موق ه
لجاجــت و مچ گیــری می کشــد و بحــث بــه ایــراد 
ــًا در  ــه قطع ــد ک ــود، بدانی ــیده می ش ــن کش گرفت
ســلوک مضــّر اســت. آنکــه اهــل معناســت اصــًا 
نبایــد وارد بحــث شــود. حتـّـی اگــر خودتــان را بــه 
حــق میدانیــد بــاز هــم بــا کســی کــه اهــل جــدال 
و مــراء اســت اصــًا وارد بحــث نشــود چــون نــه 
ــه  ــت بلک ــش اس ــه نتیجه بخ ــود و ن ــع می ش قان
ــی بــرای ایمــان انســان هــم بــه شــّدت مضــّر  حتّ
ــه  ــی ک ــات انســان را از منازل ــی اوق اســت و گاه
ــز  ــات نی ــاز مــی دارد. در روای طــّی کــرده اســت ب
ــت  ــده اس ــی ش ــراء نه ــدال و م ــّدت از ج ــه ش ب
چــون یــا منجــر بــه دشــمنی می شــود یــا معلــول 

آن اســت.
در مــورد محبـّـت بــه مــردم دو بحــث مهــّم وجــود 
محبّــت  و  عوامــل دوســتی چیســت  دارد: 1- 
چگونــه پدیــد می آیــد. 2- موانــع محبـّـت چیســت 

ــی رود؟ ــن م ــه از بی ــت و دوســتی چگون و محبّ
آیــات و روایــات فراوانــی وجــود دارد کــه محبـّـت 
ــران  ــد در ق ــد. خداون ــی می دان ــر الهام ــک ام را ی
می فرمایــد مــا میــان شــما محبّــت ایجــاد کردیــم. 
ــی انجــام  ــه انســان کارهای ــه واضــح اســت ک البتّ
ــد.  ــت می ده ــه او محبّ ــد ب ــه خداون ــد ک می ده
ــد  ــی اســت و خداون ــت الهام ــات محبّ گاهــی اوق
آن را عطــا می کنــد و بــا تــاش انســان بــه دســت 
ــه پیامبــر می فرمایــد:  نمی آیــد. خداونــد خطــاب ب
ــی  ــم. گاه ــوب کردی ــردم محب ــن م ــو را بی ــا ت م
ــن  ــتند بی ــده نیس ــناخته ش ــًا ش ــه اص ــرادی ک اف

ــد. ــدا می کنن ــت پی ــردم محبوبیّ م
ــی  ــت. وقت ــت اس ــت رأف ــل محبّ ــی از عوام یک
کســی بــه مــردم رأفــت می کنــد مــردم او را 
دوســت دارنــد. گاهــی خداونــد کاری می کنــد کــه 
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فــرد اهــل رأفــت می شــود. بــدون اینکــه زحمتــی 
ــا  بکشــد خداونــد آن را بــه او عنایــت می کنــد. اّم
بایــد توّجــه داشــت کــه اوالً هیــچ کار خــدا بــدون 
حکمــت نیســت، ممکــن اســت فــرد بــرای رأفــت 
ــاید کار  ــی ش ــد ول ــرده باش ــاش نک ــردم ت ــه م ب
ــادرش را  ــای م ــًا پ دیگــری انجــام داده باشــد مث

بوســیده باشــد.
ــال های  ــرد حــدوداً 40 س ــه م ــدم ک در مشــهد دی
مــادر بســیار پیــرش را بــا ویلچــر از حــرم بیــرون 
آورد. قــدری نــگاه کــردم وقتــی بــه حیــاط 
ــش را پوشــید  صحــن جمهــوری رســید کفش های
ــد  ــادرش را در کفــش کن ــای م ــی خواســت پ وقت
ــد  ــید بع ــای او را بوس ــر دو پ ــد ه ــم ش ــدا خ ابت
کفش هایــش را پایــش کــرد. عینــک دودی داشــت 
بــه مــادرش گفــت عینــک را بــه شــما بدهــم کــه 

آفتــاب اذیّتــات نکنــد. مادرش نخواســت، 
ــد  ــوش ام آم ــی خ ــن خیل ــودش زد. م خ
ناخــودآگاه رفتــم او را در آغــوش گرفتــم 
پیشــانی اش را بوســیدم و بــه او گفتــم 
ــا از  ــت م ــردی. گف کار بســیار بزرگــی ک
ــر  ــه بهشــت زی ــال شــما شــنیده ایم ک امث
پــای مــادران اســت. گفتــم همیــن کــه بــه 
فرمایــش پیامبــر حســن ظــّن داری و بــه 
ــی خــوب اســت. ــی خیل آن عمــل می کن

ــه  ــادر ویلچــری اش را از شهرســتان ب ــرد م ــن ف ای
ــت  ــه از او مراقب ــا حوصل ــود و ب ــهد آورده ب مش
هــم  را  او  پــای  و  دســت  حتّــی  و  می کــرد 
ــته باشــد.  ــی داش ــه توقّع ــدون اینک ــید و ب می بوس
بــه نظــر شــما آیــا خداونــد بــه بــه خاطــر ایــن کار 
ایــن شــخص کــه یــک فعــل ارادی اســت چیــزی 
بــه او الهــام نمی کنــد و کارهــای او را بــدون 
اجــر و اثــر می گــذارد. خــدای حکیمــی کــه 
ــد. ممکــن  ــن باش ــدارد چنی ــکان ن ــیم ام می شناس
اســت خداونــد بــه تدریــج حکمــت را بــر زبــان 

ــود. ــت ش ــل حکم ــد و او اه ــاری کن او ج
در روایتــی از امیرالمؤمنیــن ـ ســام الل علیــه 
ـ آمــده اســت کــه یــک یهــودی بــه ایشــان 
گفــت: خداونــد محبّتــی از خــود بــه موســی بــن 
ــه  ــام الل علی ــن ـ س ــد. امیرالمؤمنی ــران افکن عم
ــد ـ  ــه محّم ــود لکــن ب ــن ب ــد: آری چنی ـ فرمودن
ــن  ــر از ای ــّلم ـ برت ــه و س ــه و آل ــی الل علی صّل
ــی از خــود  ــّز و جــّل محبّت عطــا شــد. خــدای ع
بــر او افکنــد. پــس ایــن کیســت کــه در ایــن نــام 

ــّز و  ــدای ع ــوی خ ــرا از س ــت؟ زی ــریک اوس ش
ــود.  ــام می ش ــام او تم ــا ن ــهادت ب ــه ش ــّل کلم ج
شــهادت کامــل نمی شــود جــز آنکــه گفتــه شــود 
شــهادت می دهــم کــه جــز الل خدایــی نیســت و 
شــهادت می دهــم کــه محّمــد ـ صّلــی الل علیــه و 
آلــه و ســّلم ـ پیامبــر خــدا اســت. بنابرایــن اشــهد 
ــد  ــت و بع ــی نیس ــهادت کامل ــه االّ الل ش ان ال ال
از آن بایــد بــه رســالت رســول خــدا ـ صّلــی الل 
علیــه و آلــه و ســّلم ـ هــم شــهادت بدهیــم و ایــن 
محبّتــی کــه خداونــد نســبت بــه پیامبــر، در مــردم 

نهــاده اســت عطــا و الهــام االهــی اســت. 
ســازگاری بیــن جانهــا، عامــل دیگــری اســت کــه 
ــده  ــرح ش ــت مط ــاد محبّ ــرای ایج ــات ب در روای
اســت. الفــت و ســازگاری بیــن جانها باعــث ایجاد 
محبّــت میشــود. امیرالمؤمنیــن ـ ســام الل علیــه ـ 
ــر  ــا یکدیگ ــون ب ــا چ ــد: جان ه می فرمای
ــت.  ــد گرف ــت خواهن ــند الف ــازگار باش س
ــط  ــا محی ــازش ب ــز س ــان نی زیست شناس
می گوینــد  مثــًا  می کننــد،  مطــرح  را 
ــد،  ــدی می ده ــوی بســیار ب ــه ب ــی ک جای
اگــر انســان بــه تدریــج ســازش کنــد بــا 

ــرد. ــس می گی ــط ان آن محی
ــت  ــد اس ــب خداون ــز از جان ــه چی هم
ولــی اراده انســان هــم دخالتــی دارد. 
ــد  ــا چــون از دو خانواده ان ــًا بعضــی از زوج ه مث
ممکــن اســت گاهــی اوقــات در مســائل و ســائق 
اختافاتــی داشــته باشــند و تــا بــا هم آشــنا شــوند 
ــدن،  ــاه آم ــا کوت ــد ب ــر بتوانن ــرد. اگ ــان می ب زم
کنــار آمــدن، ســخت نگرفتــن، مســائل کوچــک را 
بیهــوده بــزرگ نکــردن، حلــم ورزیــدن و ... بیــن 
خودشــان ســازگاری ایجــاد کننــد به تدریــج انس، 
الفــت و محبـّـت ایجــاد می شــود. ابتــدا بایــد کاری 
کــرد کــه ســازگاری و انــس و الفــت ایجــاد شــود، 
بــرای ایــن کار هــر دو طــرف بایــد تــاش کننــد. 
ــردم  ــه م ــا ک ــان م ــژه در می ــه وی ــأله ب ــن مس ای
دارد.  بیشــتری  اهمیــت  داریــم  اجتماعی تــری 
مثــًا سیاســی بــودن مــردم مــا و اینکــه در مســأله 
و  مشــارکت  و  اینقــدر حّســاس اند  انتخابــات 
ــه  ــد هم ــی بیافت ــر اتّفاق ــا اگ ــد. ی ــث می کنن بح
جمــع می شــوند و می خواهنــد کمــک کننــد. 
مثــًا در حادثــه ســاختمان پاســکو یکــی از 
مشــکات آتش نشــانان ایــن بــود کــه مــردم 
ــی  ــگ وقت ــان جن ــا در زم ــد. ی ــع می کردن تجّم
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ــرار  ــه ف ــای اینک ــه ج ــردم ب ــد م ــک می زدن موش
ــا  ــر آوار مانده ه ــد و زی ــه می آمدن ــد بافاصل کنن
را بیــرون می کشــیدند. اینهــا همــه حاکــی از 
بعــد اجتماعــی و ارتباطــی مــردم مــا اســت. 
ــی  ــط اجتماع ــود رواب ــاد نش ــازگاری ایج ــر س اگ
ــی  ــی آورد. یعن ــری در م ســر از خشــونت و درگی
ایــن ویژگــی مثبــت کــه همــان اصــل ارتباطــات 
اجتماعــی اســت اگــر بــا ســازگاری همــراه نباشــد 
نــه تنهــا الفــت نمــی آورد ممکــن اســت بــه 

ــود. ــر ش ــم منج ــی ه نزاع های
ایمــان نیــز در روایــات بــه عنــوان عامــل محبّــت 
ذکــر شــده اســت. از دیگــر امــور و عوامــل 
خوشــگمانی  یــا  خــوب  خلق هــای  محبّــت 
اســت. خوش خلقــی می توانــد باعــث محبّــت 
ــد  ــه و یؤّک ــورث المحبّ ــق ی ــن الخل ــود: »حس ش

معنــای  یــک  خوش خلقــی  المــوّده«. 
ــل  ــه فضای ــی کســانی ک خــاّص دارد یعن
اخاقــی را در درون خودشــان ایجــاد 
ــه  ــاّم دارد ک ــای ع ــک معن ــد و ی کرده ان
ــتن  ــوب داش ــری خ ــار ظاه ــن رفت همی
را شــامل می شــود. بــا مــردم تعامــل 
مؤّدبانــه  برخــورد  داشــتن،  خــوب 
داشــتن، زودرنــج نبــودن، غّصــه را در دل 
نگــه داشــتن و چهــره خنــدان و ارتبــاط 

ــه  ــز ب ــی نی ــتن. خوش گمان ــردم داش ــا م ــو ب نیک
ــر  ــه یکدیگ ــبت ب ــه نس ــت ک ــن اس ــای ای معن
ــه  ــر ب ــًا اگ ــیم. مث ــته باش ــت داش تفســیرهای مثب
یــک نفــر آشــنا ســام کردیــم، او هــم مــا را دیــد 
ــداد نبایــد در  ــی پاســخ ن و ســام مان را شــنید ول
مــورد او گمــان بــد کنیــم چــون شــاید ذهــن اش 
ــا  ــه م ــاش ب ــط نگاه ــوده و فق ــری ب ــای دیگ ج
ــا اگــر کســی خدمتــی انجــام داد  ــاده اســت. ی افت

ــم. ــیر کنی ــی تفس ــه خودنمای ــد ب نبای
ــو  ــرت نیک ــره )معاش ــن العش ــر حس ــل دیگ عام
ــه بســتگان ســر زدن  داشــتن( اســت مخصوصــًا ب
ــراد اصــًا  ــا را پرســیدن. بعضــی اف و احــوال آنه

ــتند. ــرت نیس ــل معاش اه
ان شــاء الل در جلســه آینــده دربــاره موانــع و آداب 
ــورد  ــد در م ــرد و بع ــم ک ــث خواهی ــت بح محبّ
ــم  ــرض خواه ــی را ع ــد مطالب ــه خداون ــت ب محبّ

ــرد. ک
ــان نظــری بیانگــر  ــم کــه عرف ــل گفتی در جلســه قب
ســیر نزولــی از خــدا بــه عالــم طبیعــت اســت کــه 

بــه آن قــوس نــزول می گوینــد. عرفــان عملــی ناظــر 
بــه قــوس صعــود اســت؛ یعنــی کســی کــه از پاییــن 
منــازل را یــک بــه یــک طــی می کنــد تــا بــه خــدا 
ــرح  ــری مط ــان نظ ــم در عرف ــق ه ــد. عش می رس
اســت و هــم در عرفــان عملــی. در عرفــان نظــری 
اینگونــه مطــرح می شــود کــه ظهــور و تجّلــی خــدا 
ــه خاطــر اکســیر عشــق اســت.  ــم طبیعــت ب در عال
یعنــی خــدا عاشــق مخلوقــات و مظاهــرش اســت 
کــه آنهــا را خلــق می کنــد و ظهــور می دهــد –عرفــا 
بــه جــای خلــق، تعبیــر ظهــور را بــه کار می برنــد-. 
در عرفــان عملــی ســالک هــر منــزل را بــه واســطه 
ــی  ــور اختصاص ــه ط ــی ب ــد ول ــّی میکن ــت ط محبّ

یکــی از منــازل عرفانــی منــزل محبّــت اســت.
ــیم.  ــته باش ــت داش ــه محبّ ــه هم ــبت ب ــد نس بای
ــد هســتند  ــه کســانی کــه ب ــد نســبت ب ــا بای ــا آی اّم
بــدی می کننــد هــم محبّــت داشــته  و 
باشــیم یــا نــه. پاســخ اجمالــی ایــن اســت 
ــردم و  ــه م ــه هم ــبت ب ــد نس ــا بای ــه م ک
ــراز  ــوع اب ــا ن ــم، اّم ــت کنی ــات محبّ مخلوق
محبّــت متفــاوت اســت. چــون گفتیــم کــه 
محبّــت مصادیقــی دارد. هدیــه دادن یکــی 
ــودن و  ــت دار ب ــق آن اســت، امان از مصادی
تــاش بــرای رفــع گرفتــاری دیگــران نیــز 

ــت. ــت اس ــق محبّ از مصادی
ــد  ــت کنی ــد محبّ ــراد ب ــه اف ــد ب ــی می خواهی وقت
ــًا  ــود. مث ــرف ش ــدی او برط ــه ب ــد ک ــی کنی محبّت
ــیلی  ــران س ــه دیگ ــل ب ــه بی دلی ــی ک ــه کس ــر ب اگ
میزنــد و بــه آنــان توهیــن می کنــد و فحــش 
می دهــد هدیــه بدهیــد و او را تشــویق کنیــد، ایــن 
ــا  ــود. اّم ــزون ش ــدی او اف ــود ب ــث می ش کار باع
کســی کــه از ســر عصبانیـّـت بــدی می کنــد، اگــر او 
ــش  ــه آرام ــید و او را ب ــد، روی او را ببوس را بگیری
دعــوت کنیــد، ایــن هــم نوعــی ابــراز محبـّـت اســت 
اّمــا بــه قصــد آرام کــردن فــرد و بــرای جلوگیــری 

ــود. ــام می ش ــدی او انج ــن ب ــداوم یافت از ت
بنابرایــن محبـّـت را بایــد نســبت بــه همــه انســان ها 
ــور آن  ــداق و ظه ــه مص ــا اینک ــیم اّم ــته باش داش
ــر  ــًا در براب ــّم اســت. مث ــه باشــد بســیار مه چگون
متکبـّـر نبایــد تواضــع کنیــم تــا بفهمــد کــه تکبـّـر بــد 
اســت. اگــر تواضــع کنیــم تکبـّـر او بیشــتر می شــود. 
در واقــع تواضــع نکــردن، یکــی از مصادیــق محبـّـت 
ــه او  ــرای اینک ــر، ب ــرد متکبّ ــه ف ــبت ب ــت نس اس

ــد اســت. ــر ب بفهمــد کــه تکبّ
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ــراد  ــه اف ــط ب ــردم فق ــه م ــت ب ــتره محبّ ــس گس پ
ــز  ــد را نی ــراد ب خــوب محــدود نمی شــود بلکــه اف
بایــد مــورد محبّــت قــرار داد. کســانی کــه معتادنــد 
ــا در جامعــه  ــاد می کشــند ی ــه اعتی ــا دیگــران را ب ی
ــک  ــا، کم ــه آنه ــت ب ــد، محبّ ــاد می کنن ــاد ایج فس
کــردن بــه درمــان و نجــات آنهاســت. البتّــه قاضــی 
بایــد بــرای چنیــن افــرادی حکــم اجــرا کنــد ولــی 
ــار  ــا رفت ــد ب ــا بای ــه قاضــی نیســتیم. م ــا ک ــه م هم
ــه  ــدی فاصل ــم کــه او از ب ــان کاری کنی محبّت آمیزم
ــا  ــردن ب ــر ک ــود. قه ــتر نش ــدی اش بیش ــرد و ب بگی
ــدی دارد، کار درســتی نیســت.  ــار ب ــه رفت کســی ک
ــد  ــرده اســت و می گوی ــی ک ــن کار نه ــام از ای اس

ــر اجــر  ــد براب ــد چن ــتی کنی ــما آش ــر ش اگ
داریــد. در حــّد توانمــان بایــد تــاش کنیــم 
ــی  ــد حتّ ــرک کنن ــان را ت ــدان بدی ش ــه ب ک

ــه نتیجــه نرســیم. اگــر ب
عدالــت  ماننــد  محبّــت  گســتره  پــس 
حّداکثــری اســت اّمــا مصــداق عدالــت 
ــی  ــت. گاه ــاوت اس ــه متف ــار عادالن و رفت
اقتضــای عدالــت ایــن اســت کــه بــه کســی 
ــم کــه  ــا حــّق نداری ــه م ــد. البتّ ــه بدهی هدی
ــه  ــی تازیان ــه کس ــه ب ــار عادالن ــه رفت بهان
بزنیــم چــون قاضــی نیســتیم. حتـّـی پــدر بــا 
اینکــه بــر فرزنــد خــود والیــت دارد حــّق 
ــدن اش را  ــد کــه ب ــه او بزن ــدارد کتکــی ب ن
ــد  ــرد بای ــن کار را ک ــر ای ــد و اگ ــود کن کب
ــد از روی  ــی می توان ــد. ول ــه آن را بده دی
ــی یــک روز  ــا حتّ ــد ســاعت ی ــت چن محبّ
بــه او توّجــه نکنــد. از طــرف دیگــر نبایــد 
بــه گونــه ای بــا فرزنــد محبّــت کنیــم 

ــه  ــایه ب ــر همس ــر پس ــًا اگ ــود. مث ــری ش ــه ج ک
ــه  ــم کتکــی ب ــا ه ــد م ــک زد و فرزن ــان کت فرزندم
ــد  ــه بع ــم چــون دفع ــد او را تشــویق کنی او زد نبای

دوبــاره او را می زنــد.
ــام  ــتاد ام ــه اس ــه ب ــتیم ک ــتادی داش ــول اس در دزف
معــروف بــود. فــوق لیســانس داشــت و ابتــدا معّلــم 
آمــوزش و پــرورش بــود، بعد اســتاد دانشــگاه شــد. 
مــن در نوجوانــی او را در دوران کهن ســالی اش 
زیــارت کــردم. مــرد وارســته و عالمــی بــود. 
مرحــوم معیــن در لغت نامــه اش در قســمت واژگان 

ــت. ــام او را آورده اس ــی ن ــتانی و دزفول خوزس
ــرای مرحــوم  ــه یــک روز ایشــان ب ــادم هســت ک ی
ــم دوره  ــداد معّل ــه در بغ ــرد ک ــف می ک ــدرم تعری پ

ــن  ــاگردان م ــی از ش ــّدام یک ــودم و ص ــی ب ابتدای
ــیطنت  ــواره ش ــود و هم ــود. صــّدام اصــًا آرام نب ب
ــر چــه او را نصیحــت  ــاند. ه میکــرد و آزار می رس
می کردیــم و آرامــاش می کردیــم بدتــر می شــد. 
را موشــک باران  در زمــان جنــگ کــه دزفــول 
ــک زدن  ــن موش ــت ای ــتاد می گف ــن اس ــرد ای می ک

ــی او اســت. ــار کودک ــان آث از هم
ســازمان های  از  یکــی  کــه  شــنیده ام  مــن 
جاسوســی معــروف دنیــا افــرادی را کــه رفتارهــای 
خشــونت آمیز دارنــد شناســایی می کننــد و بــه 
آنهــا آمــوزش می دهنــد. یکــی از ســاواکی های 
زمــان شــاه –کــه چــون شــاکی نداشــت اعــدام اش 
نکردنــد و االن در مشــهد مغــازه ای دارد- 
تعریــف میکــرد کــه مــا چنــد بودیــم کــه 
توّســط آن ســازمان شناســایی شــدیم و به 
ــواع  ــه ان ــد از اینک ــد. بع ــوزش دان ــا آم م
و اقســام شــکنجه را بــه مــا یــاد دادنــد و 
همــه دوره هــا تمــام شــد و مــا 4-5 نفــر 
ــت را  ــر سیاه پوس ــک نف ــدیم ی ــول ش قب
ــس  ــر ک ــد ه ــد و گفتن ــته آوردن دست بس
بتوانــد پوســت ایــن را زنــده زنــده بکنــد 
عالی تــر از همــه اســت. از جمــع مــا 
ــود کــه توانســت ایــن کار  فقــط صــّدام ب

ــد. را بکن
شــیطنت در سرشــت بعضــی افــراد اســت 
ولــی روش هــای تربیتــی هم آن را تشــویق 

ــد.  ــر شــّدت آن می افزای ــد و ب می کن
بــه طــور کّلــی محبـّـت گســتره حّداکثــری 
ــتای  ــت در راس ــی الزم اس ــا گاه دارد اّم
ــم  ــودک بزنی ــه ک ــم ب ــی ه ــت کتک محبّ
البتّــه طــوری کــه کبــود نشــود. تنبیــه اش کنیــم اّمــا 
نــه در حــّدی کــه باعــث آســیب جســمی و روحــی 
ــی از  ــت ول ــی اس ــای تربیت ــا بحث ه ــود. اینه او ش
ــودک را  ــت اســت. گاهــی الزم اســت ک ــار محبّ آث
ــت اســت. ادب کنیــم و ادب هــم از مصادیــق محبّ

پی نوشت ها
1. knowledge
2. Humanism
3. Subjectivism
4. Secularism
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ت نامۀ سلطانی« تحلیل و شرح بخش هایی از کتاب »فتوَّ
مقدمه

ــۀ تاریخــی  ــح و مقدم ــا تصحی ت نامــۀ ســلطانی ب فتوَّ
ــه  ــر محمدجعفــر محجــوب ب خــوب مرحــوم دکت
ــفی  ــل فلس ــه و تحلی ــت. تجزی ــیده اس ــاپ رس چ
ــابه(  ــب مش ــر کت ــاب )و دیگ ــن کت ــوی ای و معن
موضوعــی اســت کــه هنــوز در آغــاز راه آن هســتیم 
و الزم اســت کــه مطالبــی بیشــتر و بهتــر از آنچــه 
تاکنــون در کتاب هــا و مقــاالت چــاپ شــده، ارائــه 
ــۀ اتمــام  ــه منزل ت ب ــوَّ شــود. چــاپ رســاله های فت
کار تحقیــق و پژوهــش در ایــن بــاب نیســت. چاپ 
ــی و  ــد عرفان ــرح مقاص ــاز ط ــاله ها، آغ ــن رس ای

فلســفی ایــن دســت متــون اســت کــه جــای آن دارد 
ــاری  ــه ی ــده ب ــای آین ــول دهه ه ــًا در ط ــه مفصَّ ک
ــال  ــدگان دنب ــن و پژوهن ــت محققی ــه هم ــق، ب ح

شــود.
دربــارۀ  گفتگوهایــی  بی نظیــر،  کتــاب  ایــن  در 
عائــم  آن،  فضایــل  و  آداب  ت،  فتــوَّ تعریــف 
صۀ آن و نیــز نشــانه های ورود در جرگــۀ  مشــخَّ
ت  ت کــه عبــارت انــد از: بســتن کمربنــد فتــوَّ فتــوَّ
)شــّد(، آداب نوشــیدن محلــول آب و نمــک )ُشــرب 
ت،  ــوَّ ــراویل1 فت ــیدن س ــن پوش ت( و همچنی ــوَّ فت

دکرت بابک عالیخانی
عضو گروه حکمت هرن دینی

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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ــت. ــده اس ــان ش بی
ت از آغــاز  تعریفــات کّلــی، آشــنایی بــا سلســلۀ فتــوَّ
ــا  ــزی آنه ــی رم ــراه معان ــه هم ــرح آداب آن ب و ش
ــد  ــتن کمربن ــک، بس ــیدن آب و نم ــرا نوش ــه چ )ک
ت اســت( نیــز  و پوشــیدن ســروال جــزو آداب فتــوَّ
ــه  ــا رجــوع ب ــود کــه ب ــا خواهــد ب محــل بحــث م
تحفة االخــوان  مثــل  مایــه داری  ت نامه هــای  فتوَّ
ــه خواهــد شــد. ــا پرداخت ــّرزاق کاشــانی بدانه عبدال
ــن  حســین واعــظ کاشــفی ســبزواری، نویســندۀ ای
کتــاب گرانقــدر، عــارف مســلک و خطیــب بزرگــی 
بــود کــه در اوقــات مختلــف و در طــی ایــام هفتــه 
ــا راه  ــردم را ب ــته و م ــه می داش ــه های ِخطاب جلس
ــت.  ــرده اس ــنا می ک ــّوف آش ت و تص ــوَّ ــم فت و رس
ــد و  ــاله های بلن ــدد و رس ــار متع ــنده آث ــن نویس ای
ــه  ــف دارد ک ــای مختل ــیاری در زمینه ه ــاه بس کوت
بــه گفتــۀ یکــی از نویســندگان از شــمارش بیــرون 
ــیر،  ــتۀ تفس ــته های او در رش ــه نوش ــت. از جمل اس
کتــاب جواهر التفســیر اســت. وی همچنیــن در 
ــن  ــت. چندی ــوده اس ــر ب ــیار ماه ــوم بس ــتۀ نج رش
ــه نجــوم و احــکام آن( از  ــوط ب رســالۀ نجومی)مرب
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــده اســت ک ــی مان وی باق

ــرد. ــارات« اشــاره ک ــه رســالۀ »اختی ب
ــه  ــی ب ــۀ شــیعی اســت ول ــۀ نویســنده روحی روحی
نحــوی عجیــب، چراکــه وی اهــل ســنَّت و جماعتی 
اســت کــه بــه دوازده امــام تشــیع هــم گرایــش دارد 
ــتادن  ــد( در درود فرس ــم دی ــه خواهی ــان ک و )چن
ــای  ــم خلف ــت اس ــاب، نخس ــۀ کت ــود در خطب خ
ــه  ــام( را ب نخســتین و ســپس اســم ائمه)علیهم السَّ
میــان آورده اســت. هــم بــه خلفــای راشــدین اذعــان 
ــود  ــر از خ ــۀ اثنی عش ــه ائم ــه ب ــم عاق دارد و ه
نشــان می دهــد و اینهــا را به طــوری جمــع زده 
ل باعــث تعجــب اســت. بعضــی از  کــه در وهلــۀ اوَّ
ــوان  ــه ایــن گرایــش تحــت عن خیــن معاصــر ب مورِّ

ــد. ــاره می کنن ــی« اش ــنّن دوازده امام »تس
دورۀ زندگــی نویســنده قبــل از روی کار آمــدن 
ــت،  ــور صفویه)هف ــش از ظه ــوده و پی ــه ب صفوی
هشــت ســال قبــل از ظهــور شــاه اســمعیل( وفــات 

ــت. ــوده اس نم
ــوز  ــه هن دورۀ زندگــی او دوره ای اســت کــه صفوی
ــت و  ــوده اس ــه ب ــتقرار نیافت ــده و اس روی کار نیام
ــوده کــه  ــدا نکــرده ب ــز مجــال پی مذهــب تشــیّع نی
خــود را کامــًا تثبیــت کنــد، یعنــی مرحلــه ای 
ــت  ــۀ نویســنده و حال ــوده اســت. روحی برزخــی ب

بینابیــن داشــتن او شــاید متأثر از این دوره باشــد. در 
دهه هــای آینــده اســت کــه بســیاری از نویســندگان 
ــان  ــد؛ ایش ــرون آمدن ــی بی ــت برزخ ــن وضعی از ای
ــۀ  ــن نظری ــد و ای ــار کردن ــیعه اختی ــب ش ــا مذه ی
ــیعی  ــای ش ــا گرایش ه ــد و ی ــی را نپذیرفتن ترکیب
نداشــتنند )مثــًا در هــرات یــا در دیگــر شــهرهای 
افغانســتان فعلــی، اطــراف ایــران در ترکمــن صحرا، 
کردســتان و بلوچســتان(، بــر مذهــب تســنّن باقــی 
ــا ایــن راه و  ــارت دیگــر، عــّده ای ب ــه عب ــد. ب ماندن

ــه. ــه همــراه شــدند و عــّده ای هــم ن رســم صفوی
ــه  ــه همــراه اســت ک ــک خطب ــا ی ــا ب ــاز کتاب ه آغ
ــران  ــر پیامب ــی و درود ب ــدای تعال ــد خ در آن حم
ــود  ــد خ ــندگان مقص ــد نویس ــود و بع ــر می ش ذک
ــد و  ــوان می کنن ــا رســاله( عن ــگارش کتاب)ی را از ن

بعــد وارد فصل هــای آن می شــوند.

»بسم اهّٰلل الّرحمن الّرحیم
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ــه  ــی را ک ــتایش خــدای تعال ــپاس و س ــه: س ترجم
ت را منهاجــی بــرای رهــروان طریــق حــق  راه فتــوَّ
قــرار داد و راه وفــاداری و مــرّوت را بــه مثابــۀ 

ــاخت. ــکار س ــان آش ــر رهپوی ــلکی ب مس
ــیار  ت بس ــوَّ ــتۀ فت ــُروَءِة«: در رش ُم
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بــر ُخلــق وفــا تکیــه می شــود، تــا آنجــا کــه 
عبدالــّرزاق کاشــانی آن را اوج خصائــل جوانمــردان 
ت بــه شــمار  برمی شــمارد. مــرّوت نیــز مقّدمــۀ فتــوَّ

ــی رود. م
ت مطــرح شــده کــه در  هشــت ُخلــق در فتــوَّ
تحقیقــات غالبــًا آنهــا را به صورتــی مصنوعــی 
ــته  ــک رش ت ی ــوَّ ــائل فت ــایل و مس ــد. رس آورده ان
ــم  ــرای عل ــه ب ــد ک ــم دی ــه زودی خواهی اســت و ب
ــد و راه و  ت موضــوع و مســائل تعییــن کرده ان فتــوَّ
رســم ویــژه ای دارد. بازگــو کــردن مســائل متفرقــه 
ت نخواهــد  کمکــی بــه شــناختن و شناســاندن فتــوَّ
ــه وجــود مــی آَوَرد  کــرد و تنهــا احساســی کاذب ب
کــه رســائل جوانمــردان چــاپ شــد، مســائل همــه 
ت در همــه جــا جــاری  ــوَّ حــل شــد، مــرّوت و فت
ــیدیم، در  ــال رس ــه کم ــل ب ــم و عم ــد و در عل ش
ــمت )نظــر و عمــل(   حالــی کــه در هــر دو قس

به شــّدت احســاس کمبــود می شــود.
ــه در اینجــا  ــور از توب ــه اســت. منظ ل توب ــق اوَّ ُخل
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ــن  ــی از ای ــدان و چیزهای ــرز زاه ــرس و ل ــیوۀ ت ش
دســت نیســت، بلکــه منظــور نویســندگان از توبــه، 
بازگشــت بــه نــور فطــرت6 اســت؛ یعنــی اینکــه مــا 
از خویشــتن خویــش غافــل هســتیم و بازمی گردیــم 
بــه خویشــتن خویــش؛ مــن خــود را گــم کــرده ام، 
ــدا  ــاره پی ــود را دوب ــردم و خ ــودم بازمی گ ــه خ ب
ــدر وجــود  ــر گرانق ــه گوه ــم. آری، کســی ک می کن
ــز  ــی نی ــی و ماه ــردِ مناه ــناخت، ِگ ــود را ش خ

ــد. نخواهــد گردی
ت و  ــوَّ ــب فت ــد اشــاره کــرد کــه مطال ــن بای همچنی
ــع  ــره خــورده اســت و در واق ــم گ ــه ه تصــّوف ب
ــم.7  ــال می کنی ت دنب ــوَّ ــه ای را در فت ــتۀ صوفیان رش
ت  ــوَّ ــب فت ــز مطال ــبزواری نی ــفی س ــزد کاش در ن
ــره  ــرده، گ ــه وی مطــرح ک ــی ک ــب تصّوف ــه مطال ب

ــورده اســت. خ
ُخلق دوم سخاوت است.

ترتیــب و جــای هریــک از ایــن ُخلق هــا و صفت هــا 
قابــل  و  اســت  دقیــق و محکــم  حساب شــده، 
ــرای حفــظ کــردن  ــا فهرســتی ب جابجــا کــردن و ی
ــب  ــن مطال ــردن نیســت، چــون ای ــی ک ــا روخوان ی
برهان هــای مختــص بــه خــود را دارنــد. فیلســوفان 
بزرگــی )کــه بــه افــق عرفــان و تصــّوف هــم بســیار 
نزدیــک هســتند( در طــول تاریــخ پیــدا شــدند کــه 
ت و تصــّوف اقامــۀ  ســعی کردنــد بــر مطالــب فتــوَّ
برهــان کننــد؛ ایــن رشــته از ســهروردی شــروع شــد 

و بعــد صــدرا هــم آن را ادامــه داد.
آنچــه جــای تّوجــه دارد ایــن اســت کــه اطاعــات 
در ایــن زمینــه کــم و آموزش هــا و نحــوۀ شناســاندن 
ایــن دســت مباحــث، ناقــص و یــا نارساســت کــه 
ایــن خــود نیازمنــد جبــران اســت تــا بتــوان خــود را 
بــه سرچشــمه های ارزشــمند رســاند و از وضعیــت 
ــه لحــاظ  ت ب ــوَّ ــی خــارج شــد. الزم اســت فت فعل
نظــری فهــم شــود و از نظــر عملــی هــم در پیــش 
ت در  ــوَّ ــرّوت و  فت ــا راه و رســم م ــه شــود ت گرفت
ــه  ــن راه و رســم ها ک ــج شــود و ای همــه جــا تروی
زمانــی وجــود داشــته و امــروز در حــال فرامــوش 

شــدن اســت، دوبــاره زنــده شــود.
ــردان  ــان و جوانم ــت؛ فتی ــخاوت اس ــق دوم س ُخل

ــتند. ــنده هس ــد و بخش ــوده دارن ــت گش دس
ُخلق سوم تواضع است.

ُخلــق چهــارم امــن )امنیــت( اســت، یعنــی یــک نفر 
جوانمــرد اعتمــاد بــه نفــس و آرامــش درونــی دارد 
و اگــر ایــن آرامــش در کار نباشــد او از جوانمــردی 

ــان  ــم )چن ــن ه ــأ ام ــه و منش ــت. ریش ــه دور اس ب
ــان  ــد( ایم ــردی گفته ان ــاله های جوانم ــه در رس ک
اســت. اگــر ایمــان نباشــد، امنیــت خاطــر و آرامــش 
ــِر اهّٰلل  ــود: »اال ِبذک ــد ب ــم در کار نخواه ــری ه خاط

لــوب«.
ُ

ــّن الق تطمِئ
ُخلق پنجم صدق و راستی است.

ُخلــق ششــم هدایــت اســت، یعنــی جوانمــرد و فتی 
ــد  ــد، پریشــان و گمــراه نیســت؛ می دان راه را می دان

کــه حــق چیســت و باطــل را نیــز می شناســد.
ُخلق هفتم خیرخواهی و نصیحت است.

و ُخلق هشتم هم وفاست.
ایــن هشــتگانه را در هنــر و معمــاری نیــز می تــوان 
ــت  ــه های هش ــتاره ها و شمس ــًا در س ــت، مث یاف
ــا در  ــی ها و ی ــوش کاش ــه در نق ــر و هشت گوش پ
ــی ها  ــن کاش ــوش ای ــت ضلعی. نق ــای هش حوض ه
کــه بــا شــکل های هندســی ترســیم شــده اند، 
ــّذب و   ــه و مه ــان فرهیخت ــاق انس ــگر اخ نمایش
ــل(  ــان کام ــر، انس ــرد )و از آن باالت ــان جوانم انس
ــرای  ــاق ب ــث اخ ــر، از حی ــان دیگ ــه بی ــت. ب اس
ــرورش و ســاخت انســان، یــک هشــت ضلعی در  پ
ــر هشــت صفــت  ــت ب ــه شــده کــه دالل نظــر گرفت
ت در نقــوش  دارد. ایــن هشــت ُخلــق در فتــوَّ
هنــر(  )در  کاشــی ها  هشــت پرهای  و  کاشــی ها 

ــده اســت. ــدار آم پدی
ــاختگی و  ــا س ــش ه ــن نق ــه ای ــوط ب ــی مرب معان
کلیشــه های تحمیــل شــده و یــا نظریــات من عنــدی 
ــا حفــظ کــردن و نقــل کــردن  نیســت کــه بتــوان ب
طوطــی وار دم از تفســیر ایــن هنرهــا زد. مثــًا اگــر 
ــل و  ــنایی کام ــی آش ــل معن ــی اه ــان شناس ــا انس ب
ــلیمی  ــای اس ــم معن ــیم، کم ک ــته باش ــک داش نزدی
ــم کــه ایــن نقــوش در  ــدا می شــود و درمی یابی هوی
ــک سلســله اوصــاف هســتند. اگــر  ــع ظهــور ی واق
بنــا باشــد فضایــل قدســی کــه در وجــود ســالکین و 
اشــخاصی کــه در راه کمــال می پوینــد تجّســم پیــدا 
ــد  ــی درخواه ــکل های هندس ــن ش ــه همی ــد، ب کن
ــی از  ــچ را در بعض ــرح مارپی ــد درک ط ــد. کلی آم
ــه  ــت، آنجــا ک ــوان یاف رســاله های ســهروردی می ت
ــّوۀ  ــالکان ق ــت. س ــقه8 اس ــق از َعش ــد عش می گوی
ــن  ــد کــه همــان عشــق اســت و ای محّرکــه ای دارن
حــرف تــازه ای نیســت، چراکــه اکثــر مــا بــا ســخن 
ــا  ــی ج ــتیم، ول ــنا هس ــی آش ــا کم ــظ و موالن حاف
ــا فلســفۀ اشــراق و فلســفۀ صــدرا، ایــن  دارد کــه ب

ــود. ــر ش ــر و  دقیق ت ــنایی بهت آش
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ــی  ــق حقیق ــد عش ــر دارن ــا در نظ ــه عرف ــقی ک عش
اســت )نــه مجــازی( و عشــق هــم حرکتی بیکــران و 
نامحــدود اســت، چراکــه متعلَّــق آن عشــق، معشــوق 
مطلــق اســت. حرکــت ســالک هــم نامتناهــی اســت. 
ــی  ــه ب ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــالک ب ــه س ــی ک راه
ــی نهایــت اســت و مقصــد  ــد ب نهایــت طــی می کن
ــکل  ــه ش ــی ب ــن معان ــت. ای ــت اس ــی نهای ــم ب ه

ــود.  ــان داده می ش ــلیمی نش اس
مثــًا در مســجد شــیخ لطــف الّل پیامــی کــه از 
ــده منتقــل می شــود،  ــه بینن ــا ب کاشــی ها و نقــش ه
ــت و در  ــق اس ــۀ عش ــا خان ــه آنج ــت ک ــن اس ای
آنجــا می تــوان به راحتــی نیایــش و راز و نیــاز 
کــرد. نقــش هــا زمینــه ای بــرای پرســتش و نیایــش 
حقیقــی فراهــم می کنــد. هنــر مقــّدس کــه در ایــن 
ــه  ــردد ب ــود، برمی گ ــرح می ش ــا مط ــل نمونه ه قبی
ــه در  ــی ک ــلوک باطن ــی و سیروس ــات درون ُخلقی

ــت. ــده اس ــدا ش ــرون هوی بی
ت کــه برشــمرده شــد، بــه  ایــن هشــت ُخلــق فتــوَّ
اســتناد یکــی از ســخنان حضــرت امیر)قهرمــان 
ت( اســت. در یــک روایــت طوالنــی از حضرت  فتــوَّ
ــع،  ــخاوت، تواض ــه، س ــاف توب ــر)ع(، از اوص امی
ــت، نصیحــت )خیرخواهــی( و  ــن، صــدق، هدای ام
وفــا ســخن بــه میــان آمــده، بــا ایــن تفــاوت کــه در 
شــمارش ایشــان ســخن از وفــا شــروع و بــه توبــه 
ختــم شــده اســت. توضیــح ایــن مطلب آن اســت که 
شــمارش مــا از پایین تریــن مرتبــه )یعنــی از آنجایــی 
ــرای مبتــدی  کــه هســتیم( آغــاز می شــود و لهــذا ب
ســیر و ســفر از توبــه آغــاز می شــود، در حالــی کــه 
ــات اســت  ــز اعلی المقام ــر چــون حائ حضــرت امی
از بــاال می بینــد و برمی شــمارد و بیــان، بیــان و 
لســان منتهیــان اســت و بــه طریقــۀ منتهیــان شــروع 

ســخن از وفاســت.
در ایــن خطبــه همچنیــن بحــث ســالکین و ناهجیــن 
ــّوف  ت و تص ــوَّ ــن فت ــۀ بی ــده و رابط ــان آم ــه می ب
در اینجــا مطــرح شــده اســت. ایــن رابطــه بــه ایــن 
ت )جوانمــردی( مقّدمــه و  صــورت اســت کــه فتــوَّ
در واقــع دروازۀ تصــّوف حقیقــی و عرفــان حقیقــی 
ــل  ــه مراح ــی ک ــا زمان ــی ت ــود، یعن ــمرده می ش ش
ت )جوانمــردی( در فــرد تحقُّــق  مــرّوت و فتــوَّ
ــد  ــی نخواه ــت جای ــد، در طریق ــرده باش ــدا نک پی
ــد.  ــد ش ــه نخواه ــه پذیرفت ــن جرگ داشــت و در ای
ــد یــک سلســله  ــدا بای ــرد ابت ــارت دیگــر، ف ــه عب ب
اوصــاف )همــان ُخلقیــات هشــتگانه( را داشــته 

ــا در  ــه صوفی ه ــدی ک ــرای مقص ــد ب ــا بع ــد ت باش
ــه  ــد ک ــردان برآنن ــود. جوانم ــاده ش ــد آم ــر دارن نظ
ــد. موضــوع  ــق کنن ــی انســان را محقَّ ــرت نوران فط
اصلــی در اینجــا فطــرت نورانــی انســان و ُخلقیــات 
هشــتگانه اســت )کــه می تــوان آن را بــا گل هشــت 
پَــر نشــان داد(. انســان بــا هبــوط، خــودش را 
ــد  ــعی می کنن ــردان س ــت و جوانم ــرده اس ــم ک گ
خویشــتن خویــش را پیــدا کننــد و بعــد از آن بایــد 
در ســوز و گــداز عرفانــی از خویشــتن خویــش هــم 
ــات و زمینه ســازی ها  م ت مقدَّ ــوَّ ــد. در فت ــور کنن عب
مــدِّ نظــر اســت و در عرفــان و تصــّوف از قربانــی 
ــدن  ــود ش ــوختن و ناب ــداز، س ــوز و گ ــردن، س ک

ــی رود. ســخن م
آدم شــدن و تحّقــق فطــرت انســانی همــان تحّقــق 
صفــات و ُخلقیاتــی اســت کــه برشــمرده شــد، مثــًا 
از فــرد می خواهنــد اهــل صــدق باشــد، چــون 
ــانی و  ــرت انس ــد از فط ــه دروغ می گوی ــی ک کس
ــا می بایســت تواضــع  از آدمیــت خــارج اســت و ی
داشــت، چــون غــرور کــه در کار آمــد فــرد از 
ــراث  ــود. تواضــع می ــرون می ش ــانی بی ــرت انس فط
آدم ابوالبشــر اســت و غــرور میــراث ابلیــس، چــون 
او بــود کــه ادعــای برتــری بــر آدم کــرد و از ســجده 

ــر ورزیــد. ــر او تکبّ کــردن ب
ــردن از آدم و  ــور ک ــعی در عب ــر س ــوی دیگ از س
حــّوا، گذشــتن از تمــام قیدهــا و بندهــا و نیــز 
ــق  ــور مطل ــوس ن ــدن در اقیان ــی ش ــت و فان نیس

ــت. ــّوف اس ــتۀ تص ــه رش ــق ب متعّل
ت  اکثــر قریــب بــه اتفــاق نویســندگان در درک فتــوَّ
ــاوت  ــی مابه التَّف ــد، یعن ــا رفته ان ــه خط ــّوف ب و تص
ــته اند.  ــی انگاش ــا را یک ــرده و آنه ــدا نک ــا را پی آنه
ــألۀ  ــن دو، مس ــاوت ای ــی مابه التَّف ــه لحــاظ مفهوم ب
ــا )فنــای مطلــق( اســت کــه در تصــّوف مطلــب  فن
ت  ــوَّ ــه در فت ــی ک ــت در حال ــدی اس ــی و کلی اصل

مطلــب کلیــدی تحّقــق نــور فطــرت اســت. 
راه و رســم جوانمــردان در نهایــت بــه راه تصــّوف 
رســم  و  راه  تعریــف  ولــی  می شــود،  ختــم 
ــندگان  ــت و نویس ــدن اس ــی ش ــا نوران ــا همان آنه
ت نامه هــا بــر ایــن نکتــۀ اشــراقی اصــرار و  فتوَّ
تأکیــد بســیار دارنــد. در حالــی کــه در بینــش اهــل 

ــرات: ــر ه ــر پی ــه تعبی ــّوف ب تص
»تا دوگانگی برجاست نسبت به آدم و حّواست

چون دوگانگی برخاست آن یگانه خداست«
یعنــی تــا زمانــی کــه در اثنینیّــت و دوگانگــی 
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هســتیم، بــا آدم و حــّوا نســبت داریــم )فرزنــد آدم 
و حّواییــم(، ولــی ســخن از فنــا کــه در میــان آمــد، 
فقــط حــّق مطلــق و توحیــد صــرف باقــی می مانـَـد 
ــه  ــر ن ــود؛ دیگ ــد ب ــری در کار نخواه ــز دیگ و چی

ــی. ــه حّوای ــی در کار اســت و ن آدم
در آخــر رســالۀ »هیاکل النّــور« ســهروردی ایــن 
ــا9 و  یَتن

ْ
َة ِحل ــوَّ ــل الفت ــّم اْجَع ه

ّ
ــت: »الل ــده اس ــا آم دع

ت را زیــب و زینــت  االشــراَق َســبیَلنا«: خدایــا! فتــوَّ
ــرار ده. ــا ق ــم م ــراق را راه و رس ــا و اش م

ایــن دعــا دو مرحلــه دارد: ابتــدا می بایــد بــه 
صفــات خــوب جوانمــردان آراســته شــد و ســپس 
ــد. ــل آم ــراق نائ ــرفتۀ اش ــۀ پیش ــه مرحل ــد ب می بای
ــّوف  ت و تص ــوَّ ــای فت ــاله ها واژه ه ــوالً در رس معم
ــراق  ــیخ اش ــزد ش ــی در ن ــت، ول ــه اس ــه کار رفت ب
ــه  ت و اشــراق مطــرح شــده و وی ب ــوَّ ــظ فت دو لف
ــرده  ــه کار ب جــای لفــظ تصــّوف لفــظ اشــراق را ب
اســت. معنــی اشــراق رســیدن بــه نــور مطلــق اســت 
و رســیدن بــه نــور طامــس. یعنــی نهایتــًا راه ســالک 
ــدن  ــدۀ حــق تمــام می شــود. دی ــره کنن ــور خی در ن
نــور مطلــق و خیــره شــدن و محــو گشــتن در آن، 
ــان ســهروردی  ــه در بی ــراق اســت ک ــان راه اش هم

آمــده اســت.
ــت  ــام کرام ــه مق ــه آدمیَّت)ک ــیدن ب ــد رس هرچن
ــا در  ــت، ام ــمند اس ــوب و ارزش ــیار خ ــت( بس اس
واقــع مقّدمــه ای اســت بــرای عبــور از آن و رســیدن 

ــق. ــای مطل ــه فن ب
ــْن  ــِن ِم ِی

ّ
ِعِدالد

ٰ
وا

َ
ــِل ق ِمی

ْ
10 ِبَتک َّ

ــد
َ

ــْن ش ــٰی َم ــوُة َعل
ٰ
ل »َو الصَّ

ٰیاِر 
ْ

خ
َ ْ
ْبــٰراِر ال

َ ْ
فــآِء اال

َ
ل

ُ
ٰتــاِر َو خ

ْ
ُمخ

ْ
ــٍد ال ــِة ُمَحمَّ

َ
ِریق

َّ
ْربــاِب الط

َ
ا

ــِر  ــَر َو أمی ــَن ُعَم ُمْؤِمنی
ْ
ــِر ال می

َ
ــٍر َو أ

ْ
ــَن أبی َبک ُمْؤِمنی

ْ
ــِر ال أمی

ــیِّ  ــَن َعِل ُمْؤِمنی
ْ
ــِر ال ــِن َو أِمی وَرْی ــاَن ذی النُّ ٰم

ْ
ــَن ُعث ُمْؤِمنی

ْ
ال

ــقِّ  َح
ْ
ــِم ال ــاِر َمٰراِس ٰه

ْ
ظ ــْم اِلِ ــَی اهّٰللُ َعْنُه ــٍب َرِض اِل

ٰ
ِبی ط

َ
ــِن أ اْب

ــَرَرِة  َب
ْ
ِکــٰراِم ال

ْ
ٰهــاِر ال

ْ
ط

َ ْ
ــِه ال ــی ِعْتَرِت

ٰ
ُم َعل

ٰ
ــا ــِة َو السَّ

َ
َحِقیق

ْ
َو ال

ــَجَرِة.«
َّ

ــَت الش ْح
َ
ــَن ت ُمٰباِیِعی

ْ
ــن ال ُمٰتاِبِعی

ْ
ــاِر ال ٰی

ْ
خ

َ ْ
ــِه ال َو َصْحِب

ــل  ــه تکمی ــر کســی کــه ب ترجمــه: درود و ســام ب
ــاب  ــت از ارب ــت بس ــر هّم ــن کم ــای دی قاعده ه
بــزرگ،  رســول  آنهــا  رأس  در  کــه  طریقــت 
ــا  ــش خلف ــه دنبال ــت و ب ــار اس ــد)ص( مخت محمَّ
ــۀ  ــو و صحاب ــوار نیک ــاک بزرگ ــرت پ ــپس عت و س
ــد. ــر درخــت بیعــت کردن ــه در زی ــع ک نیکــوی متاب
ــرار  ــن رســاله بعــد از خلفــای اب در نســخه ای از ای
ــِر  ــَن َحَســن، أِمی ُمْؤِمنی

ْ
ــِر ال می

َ
ــده اســت: »أ ــار آم و اخی

«. توضیــح آنکــه ابتدائــًا در نســخه نام  ُمْؤِمنیــَن َعِلــیِّ
ْ
ال

خلفــا وجــود داشــته کــه بعــد بــا قلمــی روی اســم 

خلفــا خــط کشــیده و بــه جــای آن اســامی ائمــه را 
نوشــته اند. ولــی در تصحیــح حاضــر اینگونــه آمــده 
ــر و  ــن عم ــر و امیرالمؤمنی ــن ابی بک ــت: »امیرالمؤمنی اس
ــه  ــه گفت ــان ک ــن(«. چن ــن عثمان)ذی النوری امیرالمؤمنی
ــت  ــی اس ــنّی های دوازده امام ــنده از س ــد، نویس ش
و طبــق نظریــۀ اهــل ســنّت و جماعــت ایــن چهــار 
تــن )کــه نــام شــان ذکــر شــد( خلفــای راشــدین نام 
دارنــد. امــام علــی)ع(  در نــزد اهــل ســنَّت چهارمین 
خلیفــه اســت. جنــگ مذهــب خــودش را در ابتدای 

کتــاب تــا انــدازه ای نشــان داده اســت.
در پاورقــی ســوم در ایــن متن)ذیــل أَمیــِر الُْمْؤمِنیــَن 
]ُعَمــَر[( امیرالمؤمنیــن علــی آمــده اســت و در 
النُّوَریْــِن(  ذی  )ذیــل  چهــار  شــمارۀ  پاورقــی 
چنیــن آمــده اســت: »حســین الذالنورین پیداســت 
ــب  ــیعه مذه ــی ش ــب کاتب ــا از جان ــن تحریف ه ــه ای ک
ــت  ــول نیس ــه معق ــت، چ ــه اس ــاب راه یافت ــۀ کت در خطب
ــر حســن و ســپس امیرالمؤمنیــن علــی و  کــه نخســت امی
ــب  ــب ذوالنورین)لق ــا لق ــین ب ــن حس ــپس امیرالمؤمنی س
ــاره  ــگاه دوب ــود و آن ــاد ش ــوم( ی ــۀ س ــان خلیف عثمان بن عف
ــوص  ــای مخص ــا نعت ه ــی)ع( ب ــن عل ــام امیرالمؤمنی ن
ــام  ــد و ایــن نیســت مگــر آنکــه کاتــب ن اهــل ســنت بیای
ابو بکــر و عمــر و عثمــان را تراشــیده و نــام علــی و حســن 
و حســین را به جــای ایشــان نوشــته، غافــل از ایــن کــه نــام 
حضــرت مــوالی متقیــان بــار دیگــر نیــز یــاد شــده اســت! 

ــد«. ــح ش ــاس تصحی ــه قی ــن ب مت
ــان  ــه می ــه ب ــر ائم ــدین ذک ــای راش ــد از خلف بع
ــه کــه در  آمــده اســت و بعــد آن گــروه از صحاب
زیــر درخــت بــا حضــرت رســول بیعــت کردنــد 

ــت رضــوان(. )اصحــاب بیع
ــیار  ــت بس ــا از اهّمیَّ ــزد عرف ــوان ن ــت رض بیع
برخــوردار اســت و آن بیعتــی عرفانــی بــود 
ــا  ــت اقاقی ــای درخ ــزی در پ ــورت رم ــه به ص ک
ــه  ــد و یکــی یکــی ب ــد؛ اصحــاب آمدن بســته ش
پیغمبــر دســت بیعــت دادنــد. ایــن بیعــت درســت 
ــه در ســال ششــم هجــرت  ــل از صلــح حدیبیّ قب
صــورت گرفتــه اســت. در نــزد نویســندۀ صوفــی 
ــت  ــن بیع ــر ای ــبزواری( ذک ــفی س ــلک )کاش مس
ــده  ــان آم ــه می ــًا ب ــت، مخصوص ــر درخ در زی
اســت، چــون وی در ایــن کتــاب از بیعــت 
ــد  ــردان ســخن خواه ــت جوانم ــی و از بیع صوف
ــن منظــور  ــرای ای گفــت کــه در جلســه ای کــه ب
ــد  ــور می یاب ــّد حض ــتاد ش ــود، اس ــکیل می ش تش
و کمربنــد جوانمــردان را می بنــدد. آداب ایــن 
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بیعــت در دنبالــۀ ســخن بیــان خواهــد 
شــد.

»و بعــد،11 ایــن رســاله ای اســت در بیــان 
ــت، و  12 و بیع ّ

ــد
َ

ــن و آداب ش ت و قوانی ــوَّ ــل فت ــق اه طری
پوشــیدن تــاج و خرقــه، و شــرح ادب و ســیرت هــر فرقــه، و 
شــرایط شــیخ و مریــد و شــاگرد و اســتاد، و لــوازم تکمیل و 
تعلیــم و تلقیــن و ارشــاد13، کــه فقیــر حقیــر و کثیرالتقصیــر 
ــده اهّٰلل باللطــف الخفــی14، از کتــب  حســین الکاشــفی، ایَّ
ــلک  ــوده و در س ــتنباط نم ــتهره اس ــایل مش ــره و رس معتب
ــوار  ــر ان ــزار پ اِم م

ّ
ــد

ُ
ــام خ ــه ن ــون ب ــید، و چ ــف کش تألی

ــام  ــاِم تم ــت ام ــی منزل ــت قدس ــی مرتب ــرت عرش حض
ــِق،  ْحِقی ــِق التَّ ِری

َ
ــی ط ــاِء ِف لٰی وَّ

ْ
ــلطاُن اال ــام، س ــاِم ام و هم

ــِذی ُهــَو ِبَوْصــِف 
َّ
ِریــِق ال

َّ
ْحِقیــِق الط

َ
ْصِفیــآِء ِفــی ت

َ ْ
ُبْرٰهــاُن ال

ــٌق ــِف َحِقی َوْص
ْ
ــاِل ال م

َ
ــٌر15 َو ِبک ــاِل َجِدی م

َ
ک

ْ
ال

ا16 
ٰ

ض َب ِبالرِّ
َّ

ق
َ
ل
َ
َعلیُّ اْبُن ُموسٰی َمْن ت

جٰی18
ُّ

 الد
ُ

اِشف
ٰ
ُهدٰی ک

ْ
َورٰی17 ُنوُر ال

ْ
  إٰماُم ال

امام بحق، شاه مطلق که آمد
 حریم درش قبله گاه ساطین              

ــام  ــمت اتم ــن س ــه الطاهری ــی آبآئ ــه و عل ــام اهّٰلل علی س
ت نامــۀ ســلطانی نــام نهــاد؛ و اســاس  پذیرفــت، ایــن را فتوَّ
ــق  ــه ای الی ــاب و خاتم ــه و دوازده ب م

ّ
ــر مقد ــاله ب ــن رس ای

ــاد؛ و  مٰع
ْ
ــه ال  و ِإلْی

ُ
ــدأ مْب

ْ
ــه ال ــاد و مْن

ٰ
ــّی الرش ــاد، و اهّٰلل ول افت

ت اســت و موضــوع ایــن علــم،  مــه در شــرف علــم فتــوَّ
ّ

مقد
ت بــه حســب لغــت و اصطــاح، مبنــی  و بیــان معنــی فتــوَّ

بــر ســه فصــل.«
ــاره  ــا اش ــه آنه ــنده ب ــه نویس ــی ک در رأس منابع
کــرده، کتــاب تحفۀ االخــوان کاشــانی اســت و نیــز 
کتــاب ُعَمــر ســهروردی )غیــر از شــهاب الّدین 
ــاه  ــیخ خانق ــه ش ــوف( ک ــهروردی فیلس ــی س یحی
ــام  ت دارد. ن ــوَّ ــاب فت ــود و یکــی دو رســاله در ب ب
ــارف«  ــّوف »عوارف المع ــهور او در تص ــاب مش کت

اســت.
ــۀ  ت نام ــاب را فتوَّ ــام کت ــنده ن ــرا نویس ــه چ اینک
ــه  ل ب ــۀ اوَّ ــاید در وهل ــت، ش ــاده اس ــلطانی نه س
ــان  ــلطان زم ــام س ــه ن ــه نویســنده ب ــر برســد ک نظ
خــودش چنیــن کــرده اســت کــه در واقــع رســمی 
ل بــوده کــه کتــاب یــا متنــی را بــه نــام امیــر  متــداوَّ
ــتند  ــم می داش ــه او تقدی ــتند و ب ــلطانی می نوش و س
و نــام آن امیــر را هــم در عنــوان رســاله درج 
ــا  ــهروردی دو ت ــراق س ــیخ اش ــًا ش ــد. مث می کردن
از رســاله های خــود را بــه نــام امــرا 
نامیــده  ســلجوقی  تــرک  شــاهان  و 
شــاهی«  ســلیمان  »پرتونامــه  اســت: 

ــام  ــه ن ــواح عمــادی« ب ــام ســلیمان شــاه و »ال ــه ن ب
ابوبکــر. عماد الّدیــن 

ولــی در اینجــا مقصود از ســلطان، ســلطان خراســان 
)امــام هشــتم )ع(( اســت و بــه نــام آن امــام بــزرگ، 
ت نامــۀ  فتوَّ را  خــودش  نوشــتۀ  نــام  نویســنده 

ســلطانی نهــاده اســت.
ــۀ  ــک خاتم ــا ی ــته ت ــا داش ــن بن ــنده همچنی نویس
ــق  ــی موفّ ــه گوی ــد ک ــم بنویس ــال ه ــب ح مناس
ــه دســت  ــا نســخه اش ب ــگارش آن نشــده و ی ــه ن ب
ــاب  ــن کت ــال، از ای ــر ح ــت. در ه ــیده اس ــا نرس م
ــه  ــۀ آن ب ــر( مقدم ــی حاض ــخۀ چاپ ــمند )نس ارزش
همــراه هفــت بــاب از دوازده بــاب موجــود اســت 
ــدارد. ــق را ن ــاب و خاتمــۀ الی ــج ب ــه متأســفانه پن ک

ت یــک علم اســت،  نویســنده بــر آن اســت کــه فتــوَّ
ــس  ــم نف ــش ه ــائل دارد و موضوع ــوع و مس موض
ــه  ــب ک ــن مطال ــت. ای ــرت اس ــور فط ــان و ن انس
ــه  وی در ســه فصــل ابتــدای رســاله بدانهــا پرداخت
ــز  ــیار حائ ــده  بس ــث آین ــرای درک مباح ــت، ب اس

ــت اســت. اهّمیَّ

پینوشتها:
1- سروال )جمع آن سراویل( به معنی شلوار است. 

2- منهاج: سبیل، راه 
3- ُمُروَءة: مرّوت، مردمی 

4- ناهجین: پویندگان، روندگان
عبارت هــای  اعراب گــذاری  و  رســم الخط  نشــانه گذاری،   -5
نقــل شــده، تابــع اصــل متــن نبــوده و بــا اصاحاتــی همــراه اســت. 
ت  6- »نــور فطــرت« کلمــۀ کلیــدی رســاله های مــا در رشــتۀ فتــوَّ

 . ست ا
ــۀ  م

ّ
ــرط و مقد ت ش ــوَّ ــه فت ــد ک ــد ش ــرح خواه ــه زودی مط 7- ب

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــّوف ب تص
8- عشقه: گیاه پیچک 

9- حلیت: زینت، زیور 
: کمر بست 

َّ
د

َ
10- ش

11- بعد از حمد خدا و درود بر پاکان 
ت  : بستن کمربند فتوَّ

ّ
د

َ
12- ش

 
ً
ع نوشــته اســت مثا 13- نویســنده مطالــب خــود را بــه نثــر مســجَّ

ــه، اســتاد و ارشــاد هماهنگــی  ــه و فرق ت و بیعــت، خرق ــوَّ ــن فت بی
ــود.  ــده می ش ــجع( دی )س

14- خداوند با لطف پنهان خود او را تأیید کند. 
ــی  ــن معن ــه همی ــز ب ــق نی ــزاوار )حقی ــته، س ــر: شایس 15- جدی

ــت(.  اس
16- او که لقب رضا یافته است. 

لق، مردمان 
َ

17- َوری: خ
جی: برطرف کنندۀ ظلمات.

ُّ
 الد

ُ
18- کاشف
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ت علمــی شــریف اســت، و  ــوَّ ــدان کــه علــم فت ب
شــعبه ای اســت از علــم تصــّوف و توحیــد، و 
اکابــر1 عالــم در ایــن علــم رســاله ها ســاخته اند و 
در صفــت و توجیــه کمــال او نســخه ها پرداختــه؛ 
از جملــه در رســالۀ تبصــرة االصفیاء آورده اســت، 

شــعر-
ــِل َو  َجه

ْ
ــِة ال َم

ْ
ل

ُ
ــی ظ ــِه    ِف ــَتضآُء ِب ــوٌر ُیْس ِة ُن ــوَّ ُت

ُ
ف

ْ
ــُم ال

ْ
ِعل

ــِل2« َس
َ
ک

ْ
ــآِء َو ال َعْمی

ْ
ال

ــه  ــت ک ــنایی ای اس ت روش ــوَّ ــش فت ــه: دان ترجم
از آن در ظلمــت جهــل و نابینایــی و کســالت 
پرتویــی بــه دســت می آورنــد. منظــور ایــن 
ــی  ــه در بی حال اســت کــه در عالمــی کــه فرورفت
ــوی  ــری معن ــل و بی خب ــی و جه ــوی، نابینای معن
ت بــه ماننــد نــوری اســت کــه  اســت، علــم فتــوَّ

ــت. ــش اس ــنی بخ روش
ــه  ــی ک ــّرزاق کاش ــن عبدال ــه کمال الدی »و خواج
ــود  ــۀ خ ت نام ــت، در فتوَّ ــات اس ــب تأوی صاح

آورده:
ُه 

ُ
ْیَس َیْعِرف

َ
ٌم ل

ْ
ِة ِعل ُتوَّ

ُ
ف

ْ
ُم ال

ْ
ِعل

ٌ
َحقِّ َمْوُصوف

ْ
َنٍة ِبال

ْ
و ِفط

ُ
خ

َ
 أ

ّٰ
 ِاال

ُه
ُ

َهد
ْ

ْیَس َیش
َ
ُه َمْن ل

ُ
 َیْعِرف

َ
ْیف

َ
َو ک

»
ٌ

وف
ُ

ف
ْ
ْمِس َمک

َّ
ْوَء الش

َ
 ض

ُ
 َیْعِرف

َ
ْیف

َ
  َو ک

ــه آن  ــت ک ــی اس ت دانش ــوَّ ــش فت ــه: دان ترجم
کــه  زیرکــی  شــخص  مگــر  نمی شناســد  را 

باشــد. حقیقــت(  حّقانی)اهــل 
ت )عالـَـم اخــاق فاضله(  کســی کــه در عالــم فتــوَّ
حضــور نــدارد، کســی کــه اینجــا شــاهد و حاضــر 
نیســت، چگونــه ایــن علــم را بشناســد و بدانــد؟ 

چطــور یــک نابینــا روشــنی خورشــید را بدانــد؟
منظــور ایــن اســت کــه بــه صــرف کتــاب 
ایــن  بایــد  و  نمی شــود  تمــام  کار  خوانــدن، 
ــًا در  ــت عم ــه الزم اس ــد ک ــر ش ــم را متذّک مه
ــرف و  ــرف ح ــت. ص ــور یاف ت حض ــوَّ ــم فت عال
گفتــار کافــی نیســت. همچنیــن بایســتی چشــمی 
به دســت آورد و روشــنایی فطــرت را دیــد. علــم 
ت راجــع بــه روشــنایی فطــرت خود ماســت. فتــوَّ
»و در کتــاب قواعدالفتــوة ایــن بیت هــا را بــه 
س ســّره اســناد کــرده، 

ّ
شــیخ فریدالدیــن عطــار قــد

ــم: نظ
ت بهره یافت هر که از علم فتوَّ

ت نامۀ سلطانی« تحلیل و شرح بخش هایی از کتاب »فتوَّ
دکرت بابک عالیخانی

عضو گروه حکمت هرن دینی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مقّدمه فصل اوَّل
ت در شرف علم فتوَّ
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 رو سوی دین کرد و از دنیا بتافت3
ت روشن است  دیدۀ دل از فتوَّ

ت گلشن است   روضۀ4 جان از فتوَّ
ت بر سرت5 گر ُبَود علم فتوَّ

  هر زمان بخشد صفای دیگرت
ت نامــۀ شــیخ  و دیگــر در رســالۀ آداب الفتــّوة، و فتوَّ
کبیــر6، و عــوارف المعــارف، و مرصــاد العبــاد،7 و 
حدیقه الحقیقــه،8 و رســالۀ ســیرجانی و زاداآلخــرة، و 
لیــاء،10 ذکــر ایــن علــم  ذریعــۀ اصفهانــی،9 و تذکــرة االوَّ
ت و تعریــف کســی کــه مظهــر ایــن صفــت  و شــرف فتــوَّ
باشــد مســطور اســت؛ و شــرف ایــن علــم همیــن بــس 
کــه اســناد بــه حضــرت شــاه والیــت و فرزنــدان بزرگــوار 
ــی آورده  ــّرزاق کاش ــه عبدال ــرده؛ و خواج ــرت ک آن حض
اســت کــه مبــدأ نبــّوت و مظهــر آن آدم صفیاللــه 
خلیــل  ابراهیــم  نبــّوت  قطــب  و  بــود  علیه الســام 
ــّوت حضــرت ســید المرســلین  ــم نب علیه الســام و خات
صلواة اللــه علیــه وعلــی ســایر االنبیــاء. همچنیــن مبــدأ 
ت  ت و مظهــر آن ابراهیــم خلیــل اســت و قطــب فتــوَّ فتــوَّ
ت  مرتضــی علــی اســت علیه الســام و خاتــم فتــوَّ
الد  اوَّ از  بــود  خواهــد  علیه الســام  هــادی  مهــدی 

ــلم؛« ــه و س ــی اهّٰلل علی ــالت صل ــرت رس حض
ــا  ــا را از آدم ت ــم سلســلۀ انبی اگــر بخواهی
ــرت آدم)ع( در  ــم، حض ــم کنی ــم رس خات
ابتــدا، حضــرت خلیــل)ع( در میانــه و 
ــد)ص( در خاتمــۀ آن قــرار  حضــرت محمَّ

ــم و از  ــا ابراهی ــته از آدم ت ــن رش ــرد و ای می گی
ــک  ــاوه، ی ــه ع ــت. ب ــا خاتم االنبیاس ــم ت ابراهی
ت هــم می تــوان در نظــر  سلســله و زنجیــرۀ فتــوَّ
گرفــت کــه عبدالــّرزاق کاشــانی آن را طــرح کرده 
ــم)ع( شــروع  ــن رشــته از حضــرت ابراهی ــه ای ک
می شــود، قطــب آن، حضــرت امیــر) ع( و خاتــم 

ــت)ع( اســت. آن هــم حضــرت حجَّ
ــک  ــل ی ــه نق ــۀ ســخن خــود ب نویســنده در ادام
ســخن گرانبهــا از هریــک از ائمــۀ اثنی عشــر 
گویــای  کــه  می پــردازد  ــام(  السَّ )علیهــم 

عاقه منــدی او بــه ایشــان اســت.

ــود  ــّوت ب ــب نب ــه قط ــم )ع( ک ــه ابراهی »و چنانچ
هــر پیغمبــری کــه بعــد از او آمــد متابعــت او کــرد 
ــَم َحنیفــاً 13 و همچنیــن هــر  12 ِإْبراهِی َ

ــة
َّ
ــْع11 ِمل ِب

َّ
کــه: ِإت

تــی کــه بعــد از شــاه والیت باشــد هر  صاحــب فتوَّ

ــه او را متابعــت وی بایــد کــرد14. پــس علمــی  آین
ــد  ــام باش ــل علیه الس ــم خلی ــدأ آن ابراهی ــه مب ک
ــم آن  ــام و خات ــی علیه الس ــی ول ــب آن عل و قط
ــوان  مهــدی هــادی )ع( در شــرف آن علــم چــه ت

گفــت؟51«
ــع  ــردان تاب ــر، جوانم ــرت امی ــد از دورۀ حض بع
ــه  ــارۀ او گفت ــه درب ــتند ک ــی هس ــرد بزرگ جوانم
ــار«  ــیف اال ذوالفق ــی، ال س ــی اال عل ــده: »ال فت ش
و حضــرت رســول)ص( هــم در وصــف وی 
ــما،  ــن ش ــی«: از بی ــم عل ــت: »افتاک ــوده اس فرم
ــنده های  ــت. نویس ــی اس ــه عل ــر از هم جوانمردت
نقــل  بســیار  را  گفته هــا  ایــن  ت نامه هــا  فتوَّ

. می کننــد
ــان  ــه در زم ــت ک ــّوة آورده اس ــد الفت »و در قواع
ت  ــوَّ ــان طریقــت و فت شــیث نبــی علیه الســام می
ــد  ــه عه ــا ب ــان او16 ت ــود. از زم ــی نب ــچ جدای هی
ــان  ــت17 هم ــه طریق ــوات اهّٰلل علی ــن صل خلیل الرحم
ــاس  ــت؛ و لب ــان طریق ت هم ــوَّ ــود و فت ت ب ــوَّ فت
ــون دور  ــود. چ ــه ب ت خرق ــوَّ ــت و فت ــل طریق اه
ــا  ــد: م ــی گفتن ــید، جمع ــن رس ــل الرحم ــه خلی ب
ــرت  ــید. حض ــم کش ــه نمی توانی ــار خرق ب
ابراهیــم علیــه الســام ایشــان را در کشــتی 
دریــای  میــان  در  و  نشــاند18  طریقــت 
ت رســانید  حقیقــت بــرد و بــه جزیــرۀ فتــوَّ
و گفــت شــما در ایــن جزیــره مســکن 
ســازید تــا بــه ســامت و عافیــت از غــارت 
ــه  ــد: چنانچ ــان گفتن ــد19 . ایش ــان یابی ــیطان ام ش
ــز  ت نی ــوَّ ــود جهــت فت طریقــت را لبــاس مقــّرر ب

ــد.« ــن فرمایی ــاس تعیی لب
ت و تصــّوف بــه ایــن شــکل اســت  جدایــی فتــوَّ
کــه اینهــا دو مقولــۀ جــدا از هــم هســتند؛ تصــّوف 
بــا فنــا ســروکار دارد و امــری اســت بســیار 
ــبت  ــه نس ــدن ب ــی آدم ش ــوار، ول ــخت و دش س
آســان تر و شــدنی تر اســت. منظــور نویســنده 
ایــن اســت کــه هرچنــد قربانــی شــدن و ســوخت 
ــوان  ــی می ت ــت، ول ــوار اس ــی دش ــوز خیل و س
ــه  ــاند ک ــان رس ــه دروازۀ عرف ــود را ب ــل خ الاق

ــام دارد. ت ن ــوَّ فت
ــزی  ــچ تمای ــان هی ت و عرف ــوَّ ــن فت ــدا بی در ابت
نبــود، ولــی بــه مــرور زمــان کــه ظرفیَّــت مردمــان 
ــر شــد، الزم آمــد کــه حســاب  و تحّملشــان کمت
ــون  ــود، چ ــدا ش ــت ج ــاب طریق ت از حس ــوَّ فت
ــی اهّٰلل  ــاء ف ــرای فن ــود را ب ــتند خ ــادر نیس ــه ق هم
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آمــاده کننــد، ولــی متّصــف شــدن بــه یک سلســله 
خصایــص ماننــد صــدق، ســخا و وفــا بــرای همــه 
میسَّــر و ممکــن اســت و اصــًا بــه طــرف 
ــت  ــب اس ــری واج ــردن ام ــت ک ــت حرک آدمیَّ
و خــارج شــدن از آدمیَّــت به کّلــی مــردود و 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــند ب ناپس

ت و اهــل تصــّوف تــا زمــان حضــرت  اهــل فتــوَّ
ابراهیــم خلیــل )ع( لبــاس واحــدی داشــتند 
بــه  بنــا  جزیــره(  آن  ت)اهــل  فتوَّ ]اصحــاب 
ــتند،  ــم داش ــرت ابراهی ــه از حض ــتی ک درخواس
ــد  ــه خود)همانن ــوص ب ــی مخص ــتار لباس خواس
ــه  ــان ب ــان ایش ــد[  و از زم ــّوف( بودن ــل تص اه
ت ســروال  بعــد لباس هــا دوتــا شــدند. اهــل فتــوَّ
دارنــد و اهــل تصــّوف خرقــه. خرقه پوشــان 
ــّص  ــه مخت ــتند؛ خرق ــان هس ــر از سروال پوش غی
ــا آمــاده می شــوند و  ــرای فن کســانی اســت کــه ب

آن از عهــدۀ هرکســی برنمی آیــد.
ــه  ــه ب ــروال را ک ــام س ــم علیه الس »ابراهی
ــد و اهــل عــراق  ــر جامــه گوین فارســی زی
ت خواننــد20 بــرای ایشــان مقــرر کــرد؛  فتــوَّ
ــه  ــت چنانچ ــه اس ــزو از خرق ــک ج و او ی
ــت؛ و  ــت اس ــزو از طریق ــک ج ت ی ــوَّ فت

ــر مــردم بدیــن لبــاس میــل  ــه واســطۀ آنکــه اکث ب
ت  ت مشــهور شــد، و ِاال علــم فتوَّ کردنــد علــم فتوَّ
شــمه ای اســت از علــم طریقــت و بــه ســبب آنکــه 
ــی  ــد جمع ــل کردن ــاس می ــن لب ــردم بدی ــر م اکث
ــظ  ــرد حف ــه مج ــه ب ــت ک ــۀ غفل ــتگان بادی سرگش
ه  ــبُّ ــل تش ــخنان بی اص ــی و اداء س ــاظ بی معن الف
ت می کننــد و از حقیقــت ایــن علــم  بــه اهــل فتــوَّ
ــوه  ــق وج ــازل تحقی ــمندان من ــد؛ هوش دم می زنن
عرایــس21 نفایــس ایــن علــم را بــه نقــاب خفــا از 
نظــر نامحرمــان پوشــیده اند و در مراعــات قاعــدۀ 
اَعــُه- 

ٰ
 أض

ً
مــا

ْ
 ِعل

َ
ــال ُجهّٰ

ْ
یــۀ: مصــرع –و مــْن َنَهــَج22 ال

ّ
کل

ــد: ــی23 فرمای ــر روم ــیده و پی ــت کوش به غای
تیغ دادن در کف زنگی مست

 به که آید علم ناکس را به دست«
ســروال )زیرجامــه( یــک جــزء از خرقــه اســت، 
ــم در  ــه را ه ــا آن زیرجام ــۀ صوفی ه ــی خرق یعن
بــر دارد، بــه ایــن معنــی کــه در واقــع صوفی هــا 
ــاوه  ــد و ع ــور کرده ان ت( عب ــوَّ از آن مرحله)فت

بــر ســروال، چیــز دیگری)کمــال فزون تــری( 
ت را در بــر دارد،  هــم دارنــد. تصــّوف فتــوَّ
ــن  ــا ای ــدارد؛ ب ــر ن ت تصــّوف را در ب ــوَّ ــی فت ول
ــره ای  ــورت جزی ــوان به ص ت را می ت ــوَّ ــال، فت ح
مســتقل و بــا لبــاس مخصــوص بــه خــود آن هــم 
نــگاه کــرد. جزیــره ای اســت کــه صوفی هــا هــم 
از آن عبــور می کننــد و بــه مثابــۀ دروازه ای اســت 
کــه هرکــس بخواهــد راه فنــا را در پیــش بگیــرد 
بایســتی اوصــاف جوانمــردان را بــه دســت آورده 
ــد از آن  ــاداری،...( و بع ــًا راســتی، وف باشــد )مث
گــذر کنــد، وگرنــه در طریقــت پذیرفتــه نخواهــد 

شــد.
ایــن مباحــث بــه لحــاظ سمبولیســم لبــاس، بعــد 
ــا توّجــه بــه خــود ایــن کتــاب شــریف  از ایــن ب
در  نویســنده  شــد.  خواهــد  شــکافته  بیشــتر 
چندیــن صفحــه راجــع بــه ایــن لباس هــا و آداب 
ــد  ــه نیازمن ــرد ک ــد ک ــرح خواه ــی مط آن مطالب
تجزیــه و تحلیــل دقیقــی اســت کــه تقریبــًا 
ــا  ــل قول ه ــان نق ــتر هم ــه و بیش ــورت نگرفت ص
ــا  ــّوف ب ــط تص ــا )خل ــتی خط ــا برداش ب

ت( ذکــر می شــوند. فتــوَّ
معنــی مصــرع عربــی چنیــن اســت: 
ــد،  ــی را ببخش ــال علم ــه ُجّه ــی ب هرکس
آن را ضایــع ســاخته اســت. بایــد توّجــه 
داشــت کــه )آن( علــم بــه چــه کســی داده 
ــت آن  ــی دریاف ــخص آمادگ ــا آن ش ــود. آی می ش
را دارد یــا نــه. ]مضمــون مصــرع بعــدی )کــه در 
متــن ذکــر نشــده( نیــز چنیــن اســت:[ از طــرف 
دیگــر، هرکــس علمــی را از افــراد ســزاوار و الیق 
دریــغ کنــد، بــه آنهــا ظلــم کــرده اســت24. یعنــی 
ــم نفیســی  ــر عل ــتاد. اگ ــه ایس می بایســت در میان
ــه  ــم، ب ــه هیچکــس ندهی داشــته باشــیم و آن را ب
ــدون  ــر آن را ب ــم؛ اگ ــم کرده ای ــق ظل ــراد الی اف
ــم  ــم، آن عل ــرار دهی ــار همــه ق ماحظــه در اختی
را ضایــع ســاخته ایم. راه میانــه بــه ایــن صــورت 
ــه افــراد الیــق داده شــود و  اســت کــه آن علــم ب
ــود،  ــته ش ــغ داش ــّدت دری ــق به ش ــراد ناالی از اف
چراکــه آمادگــی شــنیدن و دریافتــن ایــن مطالــب 
را ندارنــد )و اشــکال هــم از جانــب خــود ایشــان 

اســت(.
ــک  ــت ی ــه دس ــیری ب ــر شمش ــت: اگ ــی بی معن
ــر از آن اســت کــه  زنگــی مســت داده شــود، بهت
علمــی بــه دســت یــک ناکس]نااهــل[ داده شــود 
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)چــون در ایــن صــورت خطــر آن بســیار بیشــتر 
ــود(. خواهــد ب

ــم  ــه حک ــان ب ــارک نش ــان مب ــن زم ــون ای »و چ
ٍن مقتضــی اظهــار اســرار و 

ْ
ــأ

َ
 َیــْوٍم ُهــَو ِفــی ش

َّ
ل

ُ
جلــوۀ ک

خفایــای کام اخیــار و ابــرار اســت نکتــه ای چنــد 
ــورت  ــان ص ــۀ بی ــر منص ــریف ب ــم ش ــن عل از ای
َو   25 ُ

َمُعوَنــة
ْ
ال َحــِد 

َ ْ
ال اهّٰللِ  ِمــَن  َو  می یابــد،  ظهــور 

ُد.«
َ

ــد َم
ْ
ال

ســؤالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه 
ــنده  ــت؟ نویس ــی اس ــه زمان ــارک، چ ــان مب زم
متوفــای ســال 910 هجــری اســت و ظهــور شــاه 
اســماعیل در همیــن ســال هــا بــوده اســت. شــاه 
ــه  ــود کــه از رهگــذر ب ــی ب اســماعیل یــک صوف
ــه  ــدرت را ب ــی ق ــگ و جدل های ــن جن راه انداخت
دســت گرفــت و تختــه پوســت صوفیانــۀ خــود را 

ــود. ــدل نم ــلطنت ب ــاهی و س ــه تخــت پادش ب
ــان  ــارک، منحصــراً زم ــان مب ــن زم نویســنده از ای
صفویّــه را در نظــر نــدارد؛ خــود صفویّــه هــم از  
آب گل آلــود ماهــی گرفتنــد. در آن زمــان عاقه ای 
ــود  ــده ب ــدا ش ــت پی ــل بی ــب اه ــرف مکت ــه ط ب
کــه بعــد صفویـّـه از راه رســیدند و خــود را اهــل 
ــه شــاه اســماعیل  ــا آنجــا ک ــن کار دانســتند، ت ای
ــب  ــر و الــزام، مکت ــه جب ــا و ب ــا ترک تازی ه ب
ــت.  ــرده اس ــل می ک ــگان تحمی ــر هم ــیّع را ب تش
ــیّع  ــج تش ــث تروی ــه باع ــن کار از آن روی ک ای
شــد امــری مطلــوب بــود، ولــی از آن جهــت کــه 
بــا زور و جبــر در پیــش گرفتــه شــده بــود، روش 
کار نادرســتی بــود کــه بــه ضــرر مذهــب تشــیّع 
ــوی دارد  ــه منطــق ق ــی ک ــه آیین ــود، چراک ــم ب ه

ــدارد. ــه زورگویــی ن حاجــت ب
پــس، می تــوان چنیــن گفــت کــه زمــان مبــارک، 
ــه  ــۀ توّجــه ب ــه، کــه زمان ــه زمــان ظهــور صفوی ن
ــط  ــد توّس ــه بع ــتم ب ــرن هش ــت. از ق ــه اس ائّم
ــراد ایجــاد  ــن آمادگــی در اف مشــایخ طریقــت، ای
ــرن  ــد )از ق ــم، و بع ــرن نه ــه ق ــا ب ــود ت ــده ب ش
ــت  ــه دول ــید ک ــه رس ــه صفویّ ــت ب ــم( نوب ده
ــن  ــع تشــیّع در ای ــد. در واق شــیعی تشــکیل دادن
دوره صاحــب دســتگاهی شــد، چراکــه قبــًا بیــن 

ــود. ــده ب ــه ش ــناخته و پذیرفت ــردم ش م
ــور  ــم در آســتانۀ ظه ــاب ه ــن کت نویســندۀ ای
صفویـّـه بــه ســر می بــرده اســت و خــود می گویــد 
کــه زمانــۀ مــا زمانــۀ خجســته ای اســت: در زمــان 
ــان حقایقــی کــه  ــا، فرصــت و مجــال بی فعلــی م

ــود دارد. ــت وج ــده اس ــان می ش ــًا کتم قب

پینوشتها:
1- اکابر: اعاظم، بزرگان 

َسل: کاهلی، بی حالی 
َ
2- ک

3- رو بتافت: رو برگرداند 
4- روضه: باغ، گلشن 

ت را فرا گرفته باشی  5- اگر دانش فتوَّ
ُعمــر  ین 

ّ
)نــزد صوفی هــای مشــرق( شــهاب الد کبیــر  6- شــیخ 

ــیخ  ــان ش ــزد مغربی ــارف. ن ــب عوارف المع ــت صاح ــهروردی اس س
یــن قونــوی و شــیخ اکبــر ابن عربــی اســت. 

ّ
کبیــر صدرالد

یــن رازی )دایــه( کــه بــه گــروه کبرویــان )پیــروان 
ّ

ــق بــه نجم الد
ّ
7- متعل

ــق دارد. 
ّ
یــن کبــری( تعل

ّ
مکتــب نجم الد

ق به سنایی غزنوی 
ّ
8- متعل

ــت. در  ــده نیس ــناخته ش ــدان ش ــرة چن ــیرجانی و زاداآلخ ــالۀ س 9- رس
ــا از رســائل جوانمــردان اســت(  رســائل صــراف )کــه شــامل هفــت ت
ــی  ــی آورده نشــده، ول رســالۀ ســیرجانی و زاداآلخــرة و ذریعــۀ اصفهان
ســهروردی  رســاله های  و  زرکــوب  نجــم  رســالۀ  تحفة االخــوان، 

ــت.  ــده اس ــده ش ــه گنجان ــا( در آن مجموع ــای آنه )دوت
ــار را هــم از جملــۀ کســانی برمی شــمارد کــه دربــارۀ 

ّ
10- نویســنده عط

ت صحبــت کرده انــد.  علــم فتــوَّ
11- خطاب به حضرت رسول است )تبعیت کن از آئین ابراهیم( 

ت: کیش، آیین 
ّ
12- مل

ــل  ــف اه ــن حنی ــتان(. همچنی ــبک حنفا)حق پرس ــه س ــا: ب 13- حنیف
اعتــدال را گوینــد کــه نــه بــه افــراط کشــیده شــده باشــد و نــه بــه تفریط. 
پــس، حنیفــا یــا بــه معنــی حقگــرا اســت و یــا بــه معنــی اهــل اعتــدال. 

14- بر اوست متابعت کردن از حضرت امیر)ع( 
15- بسی دشوار است در فضیلت و شرف این علم سخن گفتن. 

ــراث  ــت. می ــان اس ــر عرف ــد آدم، مظه ــیث فرزن ــور از او، ش 16-  منظ
ــیث رســید.  ــه ش ــل ب ــد از هابی ــماء( بع ــم االس آدم)ِعل

17- همان تصّوف و عرفان 
18- چــون حضــرت ابراهیــم خــودش اهــل ایــن کار )طریقــت( بــود 

و آنهــا نبودنــد. 
ت بــه مثابــه جزیــرۀ نجــات )جزیــرۀ نجــات بخــش(  19- ]جزیــرۀ فتــوَّ

ذکــر شــده اســت.[ 
ت.   به خود این لباس می گویند فتوَّ

ً
20- اهل عراق اصا

21- جمع عروس 
22- ایــن بیــت، بیتــی مشــهور اســت کــه در آثــار و کتاب هــای 
ــتی در  ــاب درس ــَج انتخ ــت. واژۀ َنَه ــده اس ــرار ش ــیار تک ــه بس صوفیان
ــه  ــی اینک ــه معن ــت ب ــَح« اس ــل واژه »َمَن ــت. اص ــوده اس ــح نب تصحی

ــت.  ــاد داده اس ــه ب ــد، آن را ب ــان بخش ــه جاه ــی را ب ــس علم هرک
23- منظــور موالناســت. وی اهــل بلــخ ولــی ســاکن آناتولــی بــود و بــه 

آناتولــی هــم ســرزمین روم گفتــه می شــد. 
َم. 

َ
ل

َ
د ظ

َ
ق

َ
24- َو َمن َمَنَع المستوجبیَن ف

25- معونت)عون(: یاری، یاوری .
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بــدان کــه هــر علمــی را موضوعــی هســت کــه در آن 

علــم بحــث از عــوارض ذاتــی آن موضــوع می کننــد. 

چنانچــه در علــم طــب بــدن انســان موضــوع اســت 

از حیثّیــت صحــت و مــرض1؛«

ت بســیار ضــروری  طــرح مســائل نظــری فتــوَّ
ــن  ــم ای ــی ه ــد عمل ــاظ بُع ــه لح ــت و ب اس
ــدون آن  ــه ب ــت دارد ک ــان اهمیَّ ــوع چن موض
ــم  ــزی ک ــان چی ــور و جه ــهر، کش ــی ش گوی
دارد. تمثیلــی کــه ذکــرش گذشــت ایــن بــود 
کــه شــمع و مشــعل و روشــنایی ای هســت کــه 
وقتــی در کار نباشــد، جهــل و بی خبــری و 
نابینایــی و کاهلــی معنــوی حکمفرمــا خواهــد 

بــود.

ت  ــوَّ ــری فت ــث نظ ــه مباح ــل ب ــن فص ]در ای
پرداختــه شــده اســت[. تعریفــی کــه در ابتــدا 
آمــده اســت در علــم منطــق مطــرح می شــود. 
ــوع  ــًا موض ــی دارد، مث ــی موضوع ــر علم ه
علــم مابعدالطبیعــه موجــود بمــا هــو موجــود 
یــا بحــث در عــوارض ذاتــی موجــود بمــا هــو 
موجــود اســت. ایــن تعریــف پیــچ و خم هــای 
خــودش را دارد و در کتاب هــای فلســفه و 
ــی  ــد و معن ــخن گفته ان ــارۀ آن س ــق درب منط
ــه در آن  ــای نهفت ــه ویژگی ه ــن اســت ک آن ای
موضــوع خــاص را در یــک علــم مخصــوص 
اســتخراج می کننــد و در اطرافــش مســأله 
ــد. موضــوع هســت و مســائل  درســت می کنن
از  می شــود  تشــکیل  مســائل  علــم.  یــک 
عــوارض ذاتــی موضــوع کــه آن علــم مبســوطًا 

ت نامۀ سلطانی« تحلیل و شرح بخش هایی از کتاب »فتوَّ
دکرت بابک عالیخانی

عضو گروه حکمت هرن دینی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مقّدمه فصل دوم
ت در موضوع علم فتوَّ
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ــد. ــث می کن ــراف آن بح ــروحًا در اط و مش
»و چــون ایــن مقدمــه دانســته شــد، ببایــد دانســت 

ــد، از  ــانی باش ــس انس ت نف ــوَّ ــم فت ــوع عل ــه موض ک

ــه  ــال جمیل ــب افع ــر2 و مرتک ــه مباش ــت ک آن جه

ــال  ــارک و رادع اعم ــردد؛ و ت ــده3 گ ــات حمی و صف

ــی  ــه ارادت4؛ یعن ــود ب ــه ش ــاق ذمیم ــه و اخ قبیح

تحلیــه و تخلیــه و تزکیــه و تصفیــه را شــعار و دثــار5 

ــه نجــات ابــد  ــا رســتگاری یابــد و ب خــود ســازد، ت

ــْن  ــح م ل
ْ
 أف

ْ
ــد ــل6: ق ــن قای ــزَّ م ــال ع ــا ق ــد. کم برس

ــس  ــرح نف ــاٰها؛7 و ش ــن دسّٰ ــاب م
ٰ

 خ
ْ

ــد ــا و ق ٰیه
ّ
زک

انســانی و بیــان مراتــب اخــاق، الیــق ایــن مختصــر 

ــاز هــر علمــی را مســایلی هســت کــه  نیســت؛8 و ب

در آن علــم بحــث از آن کننــد و خــود تمامــت9 علــم 

بــر آن مقصــور باشــد و مســایل ایــن علــم آن اســت 

کــه در ایــن رســاله اکثــر بــر طریــق ســؤال و جــواب 

ــت10.« ــد یاف ــطیر خواه ــم تس رق

علــم بــه نفــس انســانی نوعــی روان شناســی به 
حســاب خواهــد آمــد؛ البتـّـه ایــن روان شناســی 
ــام  ــه ایــن ن ــا آن علــم تجربــی کــه امــروز ب ب

ــرق دارد. می شناســیم بســیار ف
دربــارۀ نفــس انســانی، ابتــدا در طبیعیّــات 
در  بعــد  ولــی  می کردنــد،  بحــث  فلســفه 
حکمــت اشــراق، از نفــس انســانی در حــوزۀ 
ــات( ســخن  ــه جــای حــوزۀ طبیعیّ ــات )ب الهی
ــن  ــم چنی ــا ه ــزد صدرایی ه ــه در ن ــد ک گفتن

ــت. اس
ــم،  ــاق را بخوانی ــث اخ ــم بح ــر بخواهی اگ
عملــی11  حکمــت  در  را  آن  کــه  می بایــد 
را  نفــس  علــم  بخواهیــم  اگــر  بجوییــم. 
ــات مشــاء و الهیــات  ــه طبیعیّ بخوانیــم بایــد ب
اشــراق مراجعــه کنیــم. آنچــه در اینجــا بــه آن 
ــردی  ــاق و آداب جوانم ــده، اخ ــه ش پرداخت
مخصوصــًا آداب ورود بــه جرگــه اســت. 
ــک  ــوان ی ــه عن ت را ب ــوَّ ــاله، فت ــندۀ رس نویس
علــم در نظــر گرفتــه و  بــرای آن یــک موضوع 
تعییــن کــرده کــه همــان علــم نفــس انســانی 
ــًا  ــی مث ــر علم ــه در ه ــور ک ــت. همان ط اس

علــم طــّب، مســائل مختلــف علــم طــّب 
ــم  ــد، در عل ــث می کن ــوع بح ــول آن موض ح
ت هــم مســائل گوناگونــی در بــاب نفــس  فتــوَّ
انســانی هســت کــه نویســنده بــا روش ســؤال 

ــرد. ــد ک ــرح خواه ــا را مط ــواب آنه و ج

مقّدمه فصل سوم
ت در بیان معنی فتوَّ

 به حسب لغت و اصطالح
ت از روی لغــت جوانــی باشــد و  بــدان کــه فتــوَّ

ــت  ــۀ لغ ــی از ائم ــد. بعض ــوان را گوین ــرد ج ــی م فت

ت جوانمــردی باشــد چنانچــه در  ــوَّ ــد کــه فت ــر آن ان ب

 
ُ

ــال
ٰ

ــٌم َو ُیق ــِخیٌّ کری ــٰی َس ت
َ

ف
ْ
ل
َ
ــه: أ ــاح12آورده ک صح

ت  ِفْتــَوِة13. امــا از روی اصطــاح فتــوَّ
ْ
تــًی َبْیــَن ال

َ
ُهــَو ف

در عــرف عــاّم عبــارت اســت از اتصــاف بــه صفــت 

حمیــده و اخــاق پســندیده، بــر وجهــی کــه بــدان از 

ــه تعریــف  ــاز گــردد؛ و ب ــاء جنــس14 خویــش ممت ابن

فطــرت  نــور  ظهــور  از  اســت  عبــارت  خــواص 

انســانی و اســتیای آن بــر ظلمــت صفــات نفســانی 

تــا فضایــل اخــاق ِبأْســِرها15 ملکــه گــردد و رذایــل به 

ــرد16« ــفاء پذی ــی اش
ّ
کل

برخــی از اهــل لغــت گفته انــد کــه فتــی یعنــی 
ــال  ــن و س ــم س ــه ک ــی ک ــی کس ــوان )یعن ج
اســت و ســنّی بــر او نگذشــته(، در حالــی کــه 
ــی را  ــن معن ــت ای ــۀ لغ ــر از ائم ــی دیگ برخ
کافــی ندانســته اند و فتــی را بــه معنــی کریــم و 

ــد. ــر کرده ان ــرد ذک جوانم
»و در تــورات آمــده اســت کــه حضــرت موســی 

صلــوات اللــه علیــه از حــق جل و عــا پرســید کــه َمــا 

ت چیســت؟ خطــاب آمــد که  ِة؟ بــار خدایــا فتــوَّ ُتــوَّ
ُ

الف

اِهــَرًة 
ٰ

َتٰهــا ِمّنــی ط
ْ
ِبل

َ
ٰمــا ق

َ
اِهــَرًة ک

ٰ
ــیَّ ط

َ
ــَس ِإل

ْ
ف ــُردَّ النَّ

َ
ْن ت

َ
ا

ت آن اســت کــه نفــس را کــه پــاک بــه تــو  یعنــی فتــوَّ

ســپرده بودیــم تــو نیــز پــاک و پاکیزه بــه من بســپاری17 

و طهــارت نفــس نشــان رجــوع باشــد بــه فطــرت کــه 
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ــرت  ــون فط ــا و چ ْیٰه
َ
ــاَس َعل ــَر النّٰ

َ
ط

َ
ــی ف ِت

َّ
ــَرَة اهّٰللِ ال

ْ
ِفط

انســانی از آالیــش جســمانی و شــوایب18 نفســانی و 

ــأت20 بهیمــی و ســبعی پــاک  دواعــی19 طبیعــی و هی

ــود؛21  ــی ب ــاق او را ذات ــل اخ ــت فضای ــود و تمام ش

ت نــوری اســت از عالــم قدســی  و فــی الحقیقــه فتــوَّ

کــه بــه پرتــو فیــض او صفــات ملکــی22 و ســمات23 

ملکوتــی در باطــن صاحبــش ظاهــر گــردد و اخــاق 

شــیطانی24 و اطــوار حیوانــی کــه بــه ســبب متعلقــات 

مدنــی25 و انغمــاس26 در غواشــی27 هیوالنــی بــر 

ــع  ــی مندف
ّ
ــد به کل ــده باش ــارض ش ــانی ع ــس انس نف

شــود28.«

پــاره ای از جانــوران، جانــوران دّرنــده 
ــه  ــبُع گفت ــا َس ــه آنه ــه ب ــتند ک هس
می شــود مثــل پلنــگ و شــیر؛ پــاره ای 
دیگــر از آنهــا دام هســتند مثــل گاو و 
ــه  ــه گفت ــا بَهیم ــه آنه ــه ب ــفند ک گوس
می شــود. بعضــی از اوصــاف ممکــن 
اســت بهیمــی باشــند و بعضــی ممکن 
ــاک شــدن از  اســت ســبُعی باشــند. پ
انگیزه هــای بهیمــی و ســبُعی، بــه 
ایــن معنــی اســت کــه انســان، انســان 

ــور  ــه ن ــد ک اســت و دد و دام نیســت؛ و می بای
ــد و آدم  ــدا کن ــق پی فطــرت انســانی در او تحّق
ت در واقــع بــه چنیــن  واقعــی شــود. علــم فتــوَّ

ــردد. ــون می گ ــودی رهنم ــرمنزل مقص س
ت دانســته  »و چــون معنــی لغــوی و اصطاحــی فتــوَّ

ــه30  ــا ناقص ــه ی ــوم تاّم ــه رس ــه ب ــی ک ــد،29 تعریفات ش

ــراد  ــت ای ــروی اس ــر م ــی اکاب ت را از بعض ــوَّ ــر فت م

ــاد بصیــرت  ــا ســالک را ســبب ازدی کــرده می شــود ت

ــردد:« گ

ــخنان  ــل، س ــای فص ــا انته ــمت ت ــن قس از ای
ائمــه )بــه جــز امــام دوازدهــم)ع(( نقــل 
می شــود. نویســنده )بنــا بــه گفتــۀ خــودش( از 
ت پیــدا  امــام دوازدهــم ســخنی راجــع بــه فتــوَّ
نکــرده اســت، ولــی از ســایر ائمــه بــا جســتجو 

توانســته اســت ســخنی پیــدا کنــد و آن را ماننــد 
ــد. ــه نمای ــا ارائ گوهــری گرانبه

ت چیســت؟  »از امیرالمؤمنیــن پرســیدند کــه فتــوَّ

ــی  ــچ کاری نکن ــه هی ــت ک ت آن اس ــوَّ ــه فت ــود ک فرم

در نهانــی )کــه آشــکار نکنــی( کــه اگــر آشــکار شــود 

ــه  ــد ک ــی باش ــن وقت ــه ای ــر آین ــردی و ه ــل31 گ منفع

ــه  ــه هرچ ــد ک ــد و دان ــر دان ــدای را حاض ــالک خ س

گفته انــد، رباعــی: اینجــا  و  می بینــد  می کنــد 

ســّرت همــه دانــای فلــک32 می دانــد    کــو مــوی بــه 

ــد ــه رگ33 می دان ــوی و رگ ب م

گیــرم کــه بــه زرق34 خلــق را بفریبــی   بــا او چــه کنــی 
کــه یــک بــه یــک می دانــد35

)والیــت  شــاه  حضــرت  از  هــم  و 

علیه الســام( منقــول اســت کــه فرمــود: 

ت آن اســت کــه در دنیــا و آخــرت هیــچ  فتــوَّ

ــن  ــه ای ــت ک ــک نیس ــد، و ش ــم نباش خص

صفــت در مرتبــۀ تجریــد36 و تفریــد حاصــل 

ــام  ــن علیه الس ــن حس ــود. از امیرالمؤمنی ش

گفــت:  چیســت؟  ت  فتــوَّ کــه  پرســیدند 

یعنــی  ــٍق، 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ال َمــَع  ــِق 

ْ
ل

ُ
خ

ْ
ال  

ُ
إْســتْعٰمال

ــه  ــی، ک ــی کن ــو زندگان ــق نیک ــه خل ــس ب ــه ک ــا هم ب

ــوان کــرد،  لــق نیکــو حاصــل ت
ُ

لــق را به خ
َ

دوســتی خ

بیــت: گفته انــد،  چنانچــه 

لق پسندیده نمای  
ُ

لق جهان خ
َ

به همه خ
لد برین راهبر آن است ای دل37

ُ
 که سوی خ

یعنــی  نباشــد«  خصــم  »هیــچ  از  منظــور 
ــچ دشــمنی  ــه هی ــرد طــوری باشــد ک اینکــه ف
ــه  ــه ب ــانی ک ــد. انس ــته باش ــدی نداش ــا اح ب
ــه ســبک  ــبکبار )ب ــیده و س ــد رس ــه تجری مرتب
ــا  ــگ ب ــان( اســت ســر جن جوانمــردان و عارف
کســی نــدارد و  بــا دیگــران در منافــع دنیــوی 
درگیــر نمی شــود و اگــر هــم ســتیزه ای داشــته 
باشــد، آن نــه بــر ســر مســائل دنیــوی، بلکــه در 
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ــع،  ــت. در واق ــت اس ــاع از حقیق دف
دیگراننــد کــه بــه جــدل و کشــمکش 
ــی بازگشــت  ت یعن ــوَّ ــد. فت می پردازن
ــن  ــه در آن نقطــه، تضــاد بی ــاز ک ــه نقطــۀ آغ ب
آب و آتــش و بیــن همــه دو قطبی هــا از میــان 
ــه  ــت ب ــان بازگش ــن هم ــت و ای ــته اس برخاس
صلــح کل اســت. کســانی کــه بــه نــور فطــرت 
بازمی گردنــد بــه یگانگــی پــر از آرامــش و 
ــال  ــا در خی ــران تنه ــند و دیگ ــکون می رس س
خــود بــا آنهــا می جنگنــد. مثــًا حضــرت امیــر 
ــت  ــی ضرب ــر نادان ــود و از س ــال خ ــه خی را ب
زدنــد، ولــی ایشــان نــه کینــه ای بــه دل گرفــت 
ــۀ  ــرد از هم ــود. جوانم ــام ب ــه در فکــر انتق و ن
تعارض هــای دنیــوی بیــرون اســت و  شمشــیر 
ــری در کار  ــود دیگ ــد مقص ــی  زن ــه م ــم ک ه
اوســت )از علــی آمــوز اخــاص عمــل(. 
دشــواری فهــم ایــن مطالــب از آن رو اســت که 
ــم.  ــش نرفته ای ت پی ــوَّ ــای فت ــوز در بحث ه هن
ت را  ــوَّ ــم و فلســفۀ فت ــه پیشــتر روی ــدری ک ق
ــن تعریــف بســیار خــوب را  ــی ای ــم، معن بدانی
ــی  ــه فت ــم یافــت ک ــر درخواهی از حضــرت امی
اصــًا دشــمنی نــدارد. دیگــران بــه خیــال خــود 
ــی او  ــد، ول ــمنی کنن ــا او دش ــت ب ــن اس ممک
اصــًا کســی را بــه صــورت مســتقل نمی بینــد 
ــد  ــا واح ــون او ب ــد، چ ــمنی کن ــا او دش ــه ب ک
ســر و کار دارد و بــا نظــام کل. شمشــیر زدن و 
ــی  ــرای هــدف حّقان جنــگ کــردن جوانمــرد ب
اســت و بــا جنــگ دیگــران کــه بــر ســر 
ــا آســمان فــرق دارد. طعمه هاســت، از زمیــن ت

کســی کــه بــه تجریــد و تفریــد می رســد 
ــر  ــا دیگــران نخواهــد داشــت. اگ ــی ب خصومت
ــگاه  ــوند، هیچ ــع ش ــا جم لی ــا و اوَّ ــۀ انبی هم
ــد  ــر نخواهن ــا یکدیگ ــی ب ــارض و خصومت تع
داشــت،  چــون همــه بــر ســر نقطــۀ واحــد بــه 
ــتان  ــم همداس ــه باه ــیده اند و هم ــی رس یگانگ

ــتند. هس
علیه الســام  حســین  امیرالمؤمنیــن  »و 

ت به عهــد ازل وفــا  فرمــوده اســت کــه فتــوَّ

ــراط  ــه ص ــم38 ک ــن قوی ــادۀ دی ــر ج ــت و ب ــردن اس ک
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ٰ
ــا

َ
مســتقیم عبــارت از آن اســت ثابــت قــدم بــودن. ق

ــوِد ای 
ُ

ُعق
ْ
ــوا ِبال

ُ
ْوف

َ
ــوا أ َمُن

ٰ
ــَن ا ِذی

َّ
ــا ال َه یُّ

َ
ــا أ ــٰی ٰی ٰعال

َ
اهّٰللُ ت

ــان  ــای خودت ــه پیمان ه ــد ب ــان آورده ای ــانیکه ایم کس

ــان  ــد زم ــاق و عق ــد روز میث ــه عه ــید ب ــادار باش وف

الســت وفــا کــردن کار جوانمــردان اســت39 و نقــض 

عهــد و شکســتن پیمــان نشــانۀ نقصــان ایمــان، 

ــت40: بی

دست وفا در کمر عهد کن 

   تا نشوی عهدشکن جهد کن

ــام  ــن علیه الّس ــام زین العابدی ــی از ام ــاووس یمان ط

ت چیســت؟ گفــت: عبــادت رحمــان  پرســید کــه فتــوَّ

و مخالفــت شــیطان و عمــل بــه قــرآن؛ و امــام محّمــد 

ت آن اســت  باقــر علیه الســام فرمــوده اســت کــه فتــوَّ

ــر  ــر دانــی و خــود را ب کــه همــه کــس را از خــود بهت

هیــچ کــس تفضیــل ننهــی. بیــت:

هرکه را ذّره ای وجود ُبَود

 پیش هر ذّره در سجود ُبَود«

ــز  ــن نی ــی یافت ــودن، معن ــز ب ــه ج ــوْد ب وج
ــت(.  ــن اس ــم یافت ــش ه ــای لغوی دارد )و معن
ــود  ــُد وج ــد، یَِج ــدر َوَج ــی مص ــان عرب در زب
ــان  ــات صوفی ــت. در اصطاح ــدان اس ــا وج ی
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــر هســت ک ــه تعبی م س ــدِّ متق
ــش  ــا میراث ــه و بعده ــه کار می رفت ــر ب یکدیگ
اســت  ــر هــم رســیده  متأخِّ بــه صوفیــان 
کــه عبارتنــد از: تواُجــد، وْجــد و وجــود. 
پایین تریــن مرتبــه تواجــد اســت، کمــی باالتــر 
از آن وجــد اســت و باالتــر از آن وجــود اســت 
بــه معنــِی یافــت. تواجــد بــه ایــن معنــی اســت 
کــه کســی کــه یافتــی نــدارد، ســرمایه و بارقــۀ 
ــدارد، وانمــود کنــد کــه ایــن یافــت را  الهــی ن
ــر  ــی اســت. کمــی باالت دارد؛ ایــن مرحلــۀ نازل
از آن، وجــد اســت و وجــد عــارف یعنــی یــک 
ــاج  ــرور و ابته ــب س ــه موج ــی ک ــت درون یاف
عــارف می شــود. از همــه باالتــر وجــود اســت 
ــه ای را  ــی متفرق ــه معان ــن اســت ک ــه ای و آن ن
بیابــد، مثــًا اگــر یــک نفــر در خــواب چیــزی 
برایــش روشــن شــود یــا در یــک واقعــه یــک 
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ــًا  ــود )مث ــکار ش ــر او آش ــی ب ــت جزئ حقیق
ــود(  ــی  ش ــر او متجّل ــمی ب ــک اس ــت ی حقیق
ایــن را وجــد گوینــد، ولــی وجــود بســیار اوج 
می گیــرد و بــه معنــی یافــت حــق اســت. ایــن 
ــه را ذّره ای  ــود: »هرک ــه می ش ــه گفت ــارت ک عب
وجــود بـُـَود    پیــش هــر ذّره در ســجود بـُـَود«، 
یعنــی اگــر کســی صاحــب یافــت باشــد )اگــر 
ــد( در  ــه باش ــد را یافت ــت توحی ــی حقیق کس
ــد و  ــی می بین ــت را متجّل ــر ذّره ای آن حقیق ه
ــد،  ــجود می کن ــت س ــگاه حقیق ــگاه در پیش آن
چراکــه آن ذّره دیگــر خــودش خــودش نیســت 

ــت. ــت اس ــوه گاه حقیق و جل
»و در روایــات آمــده اســت کــه امــام جعفــر صــادق 

ت  علیه الّســام از شــقیق بلخــی پرســید کــه فتــوَّ

چیســت؟ گفــت: یــا امــام اگــر بدهــد شــکر کنیــم و 

ــود:  ــام فرم ــام علیه الس ــم. ام ــر کنی ــد صب ــر نده اگ

ــد.  ــادت دارن ــن ع ــز همی ــه نی ــه و مدین
ّ
ــگان مک س

ــام  ــام علیه الس ــد. ام ــما بفرمایی ــت: ش ــقیق گف ش

ندهــد  اگــر  و  کنیــم  بــذل  بدهــد  اگــر  فرمــود: 

ــادادن باســت و بــا از دوســت  ــم، چــه ن شــکر کنی

ــت: ــت. بی عطاس

هرچ از تو آید خوش ُبَود خواهی با خواهی نعم 

 آرام جانم یاد توست من فارغ از شادی و غم

ت  ــوَّ ــه فت ــت ک ــوده اس ــم )ع( فرم ــی کاظ ــام موس ام

ــف کــردن41 اســت و آنچــه در خانــه باشــد 
ّ
تــرک تکل

ــت  ــاه والی ــه ش ــر آوردن، چنانچ ــان حاض ــرای مهم ب

ــعر: ــت، ش ــوده اس )ع( فرم

ٰنا ٰحاِضٌر 
َ

ُم ٰما ِعْند
ّ

ِد
َ
ق
ُ
ا

ٍّ
ْبٍز َو ِخل

ُ
ْیَر خ

َ
ْن غ

ُ
ْم َیک

َ
 َو ِإْن ل

ترجمه:

آنچه باشد پیش ما، حاضر کنیم  

 ور همه نان ُجوین و سرکه است

ــف بــوی انانّیــت24 می آیــد 
ّ
و شــک نیســت کــه از تکل

ــر شکســت نفــس و تــرک هســتی و  ت ب ــوَّ و مــدار فت

خودپرســتی باشــد. نظــم:

هرکه او نیست گشت هستش دان

   هر که خود دید بت پرستش دان

اســت           یکــی  ومســت43  جهــان  زان  بی خبــر 

ــت ــی اس ــت یک ــن و بت پرس ــتن بی خویش

ــه در  ــت ک ــده اس ــم44 آم ــخ حاک و در تاری

زمانــی کــه حضــرت ســلطان خراســان 

علیه الســام بــه نیشــابور رســید اربــاب طریقــت 

ت  ــوَّ ــول الل فت ــن رس ــا اب ــد: ی ــؤال کردن ــان س از ایش

 
ُ
ة

َ
ق

َ
ــف

َّ
ــِر اهّٰللِ َو الش ْم

َ
ــُم ِل ْعِظی لتَّ

َ
ــه: أ ــود ک ــت؟ فرم چیس

ــِق اهّٰللِ یعنــی بــزرگ داشــتن فرمان هــای 
ْ
ل

َ
َعلــٰی خ

خــدای و شــفقت کــردن بــر خلــق خــدا؛ و اگر کســی 

ــد کــه تمــام  ــن کلمــه نگــرد بین ــه نظــر تأمــل در ای ب

ــخن  ــن س ــاف در ای ــل اوص ــاق و فضای ــکارم اخ م

منــدرج اســت و روایــت کرده انــد کــه چــون مأمــون 

الرشــید54 دختــر خــود ام الفضــل را بــه امــام محّمــد 

ــیان  ــود. عباس ــاله ب ــازده س ــام داد او ی ــی علیه الس تق

بــه فغــان آمدنــد کــه دختــر را بــه کــودک دادی کــه نــه 

ــل. ــه عم ــم دارد و ن عل

مأمــون گفــت: غلــط کرده ایــد،46 عالــم عامــل و 

عامــل کامــل اوســت و اگــر خواهیــد بیازماییــد. پــس 

یحیــی اکثــم را کــه قاضــی مــرو بــود طلبیدنــد تــا در 

ــرد  ــه ک ــام مباحث ــام علیه الس ــا ام ــرعّیه ب ــوم ش عل

ــه در  ــد چنانچ ــب ش ــر او غال ــام ب ــام علیه الس و ام

کتــاب روضة الواعظیــن و مباهج المنهــج مســطور 

اســت؛ پــس جمعــی دیگــر را برانگیختنــد تــا در علــم 

ــی  ــنیدند و یک ــواب ش ــد و ج ــؤال کردن ــت س حکم

ــت و  ــوم طریق ــا از عل ــد ت ــز فرمودن ــایخ را نی از مش

حقیقــت ســؤال کــرد و امــام علیه الســام مشــکات 

 فرمــود. از جملــه ســؤال های او 
ّ

او را به تمــام حــل

ت چیســت؟ امــام )ع( فرمــود  یکــی ایــن بــود کــه فتــوَّ

ل ســخا، کــه هرچــه  ت را ســه مرتبــه اســت: اوَّ کــه فتــوَّ

دارد از هیــچ کــس دریــغ نــدارد. دوم صفــا، کــه ســینه 

را از کبــر و کینــه پــاک و پاکیــزه ســازد و مرتبــۀ آخــر 

وفاســت کــه هــم بــا خلــق نگــه دارد و هــم بــا خــدا.

آورده انــد کــه متــوکل خلیفــه از امــام علــی نقــی )ع( 

ــیار  ت بس ــوَّ ــاب فت ــزرگان در ب ــخن ب ــه س ــید ک پرس

امــام  می گوییــد؟  چــه  شــما  اســت، 

علیه الســام فرمــود کــه خاصــۀ همــه 
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ــن را  ــه باط ــت ک ــن اس ت ای ــوَّ ــاب فت ــخنان در ب س

ــا خلــق( راســت  ــا حــق راســت )داری و ظاهــر را ب ب

داری؛ و روایــت اســت )کــه چــون امــام حســن 

َری 
ُ
ذ ٰنــا( 

ْ
َصِعد فرمودنــد:  علیه الســام  عســکری 

ْرٰنــا َســْبَع  َیــِة َو َنوَّ
ٰ
ِوال

ْ
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ْ
ق
َ
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ٰ
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ْ
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ــی آِخــِرِه. یکــی 
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ُ
ف

ْ
ِم ال

ٰ
ْعــا

َ
ٰراِیــَق ِبأ

َ
ط

ــوت و  ــه نب ــید ک ــان پرس ــس ایش ــتاخان مجل از گس

ت کــدام اســت؟ فرمــود  والیــت را می شناســیم، فتــوَّ

ت  ِة، یعنــی فتــوَّ ُبــوَّ نُّ
ْ
ٰصــاِن ال

ْ
غ

َ
ْصــن ِمــْن أ

ُ
ُة غ ُتــوَّ

ُ
ف

ْ
ل
َ
کــه أ

َة  ــُروَّ ُم
ْ
نَّ ال

َ
ــا أ ٰم

َ
ت، ک ــوَّ شــاخی اســت از شــاخ های نب

ت شــاخی  ِة، چنانچــه مــروَّ ُتــوَّ
ُ

ف
ْ
ٰصــاِن ال

ْ
غ

َ
ْصــن ِمــْن أ

ُ
غ

ت  ــروَّ ــه م ــیدند ک ت. پرس ــوَّ ــاخ های فت ــت از ش اس

ت دســت بداشــتن اســت  چیســت؟ فرمــود کــه مــروَّ

ــن  ــا کرام الکاتبی ــردن، ت ــاه ک ــرک گن ــات و ت م از محرَّ

آل  قایــم  حضــرت  از  و  برآســایند؛  آن  نوشــتن  از 

ــروی  ــری م ــاب خب ــن ب ــام در ای ــد علیه الس محم

ت ایشــانند آنچــه ائمــه  نیســت، امــا چــون خاتــم فتــوَّ

ــام( فرموده انــد شــک نیســت کــه آن  )علیهم السَّ

ــه  ــید و او را ب ــد کوش ــل آن خواه ــرت در تکمی حض

ــی  ــلمان فارس ــانید. از س ــد رس ــال خواه ــۀ کم مرتب

ت  ــوَّ ــود: فت ــه فرم ــت ک ــول اس ــه منق ــة اهّٰلل علی رحم

انصــاف دادن اســت و انصــاف ناســتدن؛ یعنــی هــر 

عیبــی و نقصــی کــه باشــد آن را به خــود نســبت بایــد 

کــرد و هــر چیــزی کــه در وجــود آیــد خــود را در میان 

ــخنان  ت س ــوَّ ــاب فت ــن در ب ــر از ای ــد و غی ــد دی نبای

ــم، و اهّٰلل  ــار کردی ــدر اختص ــن ق ــه ای ــا ب ــد و م گفته ان

ــم.« ــم و احک اعل

ــه اخــاق عمومی تــری می تــوان اشــاره کــرد  ب
ــت. در  ــر اس ــم معتب ــروز ه ــان ام ــه در جه ک
ت نــام ایــن اخــاق، مرّوت اســت و  رشــتۀ فتــوَّ
مقصــود از مــرّوت، حداقــل ]اخــاق[ و اخاق 
ــدون  ــد و ب ــدون مرش ــت، ب ــام اس ــی ع خیل

آموزش هــای عرفانــی.
مــرّوت از ریشــۀ »مــرء« اســت که اصــل آدمیَّت 
و انســانیَّت در گــرو همیــن حداقــل اســت. این 
ــا تعلیمــات  ــوری اســت کــه ب مــروءۀ، خــود ن
ــا ســر  ــوان روشــنی آن را افزایــش داد و ت می ت

حــدِّ فنــای عارفــان آن را تقویــت کــرد.

ائمــه  ســخنان  ذکــر  از  بعــد  نویســنده 
ــاگردان  ــی از ش ــخنی از یک ــام(، س )علیهم الّس
ــل  ــی ســلمان فارســی نق برجســتۀ ایشــان، یعن
ــول  ــردان در ط ــان جوانم ــت. قهرم ــرده اس ک
الً حضــرت امیــر و بعــد ســلمان  تاریــخ اوَّ
اســت کــه شــاگرد ممتــاز وی بــه شــمار 
ت جایــگاه  مــی رود. ایــن دو شــخصیّت در فتــوَّ
ــای  ت نامه ه ــًا در فتوَّ ــد، مخصوص ــادی دارن بنی

ــاف. اصن

پی نوشت ها:
ــور  ــه ط ــه ب ــان ن ــدن انس ــب از ب ــم ط ــی در عل 1- یعن
ــه  ــق، بلکــه از حیــث تندرســتی و بیمــاری ســخن ب مطل

میــان می آیــد. 

2- مباشــر: آن کســی کــه خــود دســت بــه عملــی 
 . می زنــد

ــرای جوانمــردان شــمرده  3- اوصــاف هشــتگانه ای کــه ب
شــد 

4- با ارادۀ خودش  
ــد  ــار گوین ــود ِدث ــیده می ش ــه در رو پوش ــی را ک 5- لباس
و لباســی را کــه در زیــر آن پوشــیده می شــود ِشــعار 

گوینــد؛ منظــور ایــن اســت کــه فــرد ایــن کارهــا را رســم 

ــد.  ــرار ده ــود ق و راه خ

ــب  ــی، عج ــّزت و منزلت ــب ع ــدۀ صاح ــب گوین 6- عج
ــن  ــه ای ــم ب ــرآن کری ــل از ق ــه ای. در نق ــدۀ بلندمرتب گوین

ــد.  ــل می ش ــوه عم نح

ــه  ــوگند )ب ــار س ــازده ب ــد از ی ــمس بع ــورۀ ش 7- در س
جهــت اهمیــت موضــوع( گفتــه شــده کــه هرکــس نفــس 

ــتگاری  ــاح و رس ــه ف ــد ب ــب کن ــه و تهذی ــود را تزکی خ

خواهــد رســید و هرکــس کــه کوتاهــی کنــد )نفــس خــود 

ــد  ــاره خواه ــت و بیچ ــد( بدبخ ــب نکن ــه و تهذی را تزکی

شــد.  

8- منظــور ایــن اســت کــه ایــن را در کتابهــای فلســفه و 
ــرد.  ــت و جو ک ــد جس ــت بای حکم

9- تمامت: کل 
10- رقم تسطیر خواهد یافت: نوشته خواهد شد 

ــیم  ــی تقس ــری و عمل ــش نظ ــه دو بخ ــت ب 11- حکم
ــت  ــه هس ــه آنچ ــع ب ــری راج ــت نظ ــود. در حکم می ش
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 از واجــب و ممکــن و از عوالــم 
ً
صحبــت می شــود )مثــا

مختلــف ســخن مــی رود( و در حکمــت عملــی، از آنچــه 

بایــد کــرد ســخن مــی رود. حکمــت عملــی خــود بــر ســه 

ن. 
ُ

ــد ــزل، اخــاق و سیاســت ُم ــر من شــاخه اســت: تدبی

12- ِصحاح نام یکی از کتاب های لغت است. 
ــد صــورِت جمــع  ــی چن ــی. واژۀ فت ــَوة: جمــع فت 13- ِفت

ــان  ــَوة، ِفْتی دارد: ِفت

14- ابناء جنس: همنوعان 
ها، سر به سر 

ّ
ل

ُ
15- بأْسِرها: بک

16- اشفاء پذیرد: برطرف شود، از بین برود 
17- یعنــی امانتــی کــه بــه تــو داده شــد)نفس انســانی(، 

 بــه صاحــب امانــت برگردانــی. 
ً
تــو ایــن امانــت را عینــا

18- شوایب: شائبه ها، ناخالصی ها 
19- دواعی: انگیزه ها، سائقه ها 

20- کاربــرد »هیــأت«  در اینجــا صحیــح نیســت و 
نظــر بــوده اســت کــه جمــع هیــأت اســت. 

ّ
»هیــآت« مد

ــت.  ــاف اس ــله اوص ــک سلس ــا و ی ــآت، َعَرض ه هی

ــه  ــاال ب ــوده، ح ــان ب ــودش پنه ــه در وج ــی آنچ 21- یعن
ــق رســیده اســت. بــه نظــر می رســد "و" )در عبــارت 

ّ
تحق

»پــاک شــود و تمامــت فضایــل اخــاق او را ذاتــی بــود«( 

در تصحیــح زائــد اســت، چــون در ایــن صــورت چیــزی 

از جملــه کــم اســت و جملــه ناقــص خواهــد مانــد. 

کی: صفات فرشتگی 
َ
22- صفات َمل

23- ِســمات: جمــع ِســَمت اســت و بــه معنــی نشــانه ها، 
اوصاف 

ــت  ــای زش لق ه
ُ

ــک از خ ــه هری ــتان ب ــران باس 24- در ای
ماننــد کبــر، حســد، دروغ و آز و نیــاز یــک دیــو می گفتنــد. 

 غلــط اســت 
ً
ــی« در اینجــا کامــا 25-  »متعلقــات مدن

ــی  ــه معن ــت ب ــی« اس ــات بدن ــح »تعلق ــارت صحی و عب

وابســتگی بــه جســم. ایــن از اصطاحــات فاســفه اســت 

ــود در  ــت خ ــبت فّعالّی ــه مناس ــح ب ــوم مصحِّ ــه مرح ک

ــوده اســت.  ــا آن آشــنا نب ــات فارســی، ب حــوزۀ ادبی

26- انغماس: فرورفتن، غرق شدن 
ــان گاه  27- غواشــی: غاشــیه ها، غشــاءها، پرده هــا، آدمی
ــوند و  ــتغرق می ش ــم مس ــد: در جس ــم می کنن ــود را گ خ

ــد.  از حقیقــت روح و روان خــود غفلــت می ورزن

فع شود: برطرف شود، از میان رود 
َ

28- ُمند
ت، جوانــی و بــه قــول بعضــی از  29- معنــی لغــوی فتــوَّ

ــرم، و معنــی اصطاحــی آن 
َ
ائمــۀ لغــت، جوانمــردی و ک

ــور  ــور ن زاق، ظه ــرَّ ــوان عبدال ــالۀ تحفة االخ ــول رس از ق

فطــرت در ظلمــات نفــس شــیطانی اســت. 

ــت و  ــار گذاش ــد کن ــص را بای ــام و ناق  ت
ّ

ــد - ح  30
بــه رســم قناعــت کــرد، چــون در تعریف هــای منطقیــان، 

 تــام( کمــی 
ّ

 می گوینــد )حــد
ّ

تعریــف کامــل را حــد

 
ّ

ــد ــه ح ــه ب ــی ک ــت. وقت ــص اس  ناق
ّ

ــد ــر از آن ح پایین ت

تــام یــا ناقــص دسترســی نداشــته باشــیم، رســم )تــاّم یــا 

ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــص( ب ناق

31- منفعل: ِخجل، شرمسار 
32- دانای فلک: حق تعالی 

33- بــه نظــر می رســد کــه رگ جهــت حفــظ هماهنگــی 
ــظ شــده باشــد. 

ّ
بــا فلــک و یــک، بــا کاف تلف

34- زرق: فریب، حیله؛ زراقان: مزوران، دو رنگان 
35- او یــک بــه یــک حــاالت مــا و مکنونــات قلبــی مــا 

را می دانــد. 

ق 
ّ
36- تجرید: سبکباری، عدم تعل

ــا  ــن برســی، ب ــه بهشــت بری 37- اگــر می خواهــی کــه ب
ــت.  ــت یاف ــدان دس ــوان ب ــو می ت ــق نیک ل

ُ
خ

38-  قویم: استوار، محکم 
ــی  ــانه خال ــی ش ــد ازل ــن عه  از ای

ً
ــوال ــران معم 39- دیگ

می کننــد، ولــی جوانمــردان بــه ایــن عهــد دیرینــه و ازلــی 

وفادارنــد. 

از خمســه(  از مخــزن االســرار )جــزوی  بیــت   -40
نظامــی اســت. 

ــف کــردن یعنــی هــرگاه مهمانــی وارد شــد، 
ُّ
41-تکل

ــایل  ــه وس ــیم ک ــن باش ــال ای ــه دنب ــردن ب ــی ک در پذیرای

ــوب  ــن مطل ــم و ای ــاده کنی ــی آم ل ــی مفصَّ ــی خیل پذیرای

ــت. نیس

ت: منم منم، خودپرستی 42- انانیَّ
ــراب  ــت ش ــه مس ــا، ن ــت در اینج ــور از مس 43-  منظ
عرفــان، بلکــه مســت شــراب غــرور و خودپرســتی اســت. 

44- حاکم نیشابوری  
45- مأمون پسر هارون الرشید  

46- غلط کرده اید: خطا کرده اید  
ــا  ــت ت ــّوت و والی ــا قدم هــای نب ــت( ب ــا اهــل بی 47- )م
بــه بلندی هــای حقایــق صعــود کردیــم و هفــت طریــق را  

ت و هدایت روشن ساختیم.   به نشانه های فتوَّ
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»از صنعت ربوبی تا صنع قدسی« 
جلسه اول

ــن  ــم الل الرحم ــن: بس ــرکوهک ــایدکت آق
ــی.  ــار گرام ــت حض ــام خدم ــا س ــم. ب الرحی
عنــوان درس »از صنعــت ربوبــی تــا صنــع 
قدســی« اســت. »از« و»تــا« در عنــوان بحــث هم 
ــا انتهــا باشــد  ــه معنــای از شــروع ت می توانــد ب
و هــم می توانــد بــه نوعــی تــدوام انتهــا و ابتــدا 
را نشــان دهــد. بــه نظــر می آیــد عنــوان »کارگاه 
ــا دار  ــد معن ــم می توان ــی« ه ــر دین ــت هن حکم
ــریعت  ــه صــرف ش ــن را ب ــر دی ــا اگ ــد. ام باش
ــی  ــی معن ــوان ب ــن عن ــگاه ای ــم، آن محــدود کنی

ــدا در  ــم ابت ــح می ده ــن ترجی ــود. م ــد ب خواه
ــم و  مــورد نویســنده، حســن زاهــد، صحبــت کن

ــویم.  ــب ش ــل مطل ــد از آن وارد اص بع
کیمیــای دوره اســامی یــک تاریخــی دارد. یــک 
ــاری  ــن دوره، آث ــه در ای ــم ک ــه داری دوره ترجم
ــه  ــد از آن، ب ــوند. بع ــرزمین اســام می ش وارد س
مــرور تألیــف آثــار اصیــل بــه زبــان عربــی شــروع 
می شــود و از زمانــی بــه بعــد، ترجمــه ایــن آثــار 
ــه  ــل ب ــار اصی ــف آث ــه فارســی و تألی ــی ب از عرب
ــد  ــن زاه ــود. حس ــروع می ش ــی ش ــان فارس زب

دکتر رضا کوهکن
عضو گروه ادیان و عرفان

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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ــه  ــت ک ــانی اس ــه کس ــی از جمل ــب کرمان غری
ــان فارســی نوشــته اســت.  ــه زب ــری ب اث

ــت  ــورد آن صحب ــروز در م ــه ام ــی ک ــر کیمیای اث
ــت و  ــی اس ــه فارس ــی ب ــًا تألیف ــم، اصالت می کنی
ــت.  ــده اس ــده نش ــی برگردان ــه فارس ــی ب از عرب
ــن  ــع مت ــده، در واق ــما داده ش ــه ش ــه ب ــی ک متن
ــا  ــوز چــاپ نشــده و م ــه هن رســاله ای اســت ک
ــی  ــخه خط ــت نس ــش- هف ــاس ش ــر اس آن را ب
تصحیــح کــرده ایــم. ایــن مباحــث، پــاره متنهایــی 
از آن رســاله اســت. ســه نقطــه هــا و پرانتزهایــی 
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــد ب ــن می بینی ــه در مت ک
ــه ایــن دلیــل کــه  ــد. ب کــه متنهــا بریــده شــده ان
کار  کلیــت  از  دورنمایــی  فقــط  می خواســتیم 
ارائــه دهیــم، ضرورتــی در ارائــه تمامــی مطالــب 
دیــده نشــد و فقــط مطالــب ضــروری تــر را نگــه 
ــه  ــدود 200 صفح ــاله در ح ــل رس ــتیم. اص داش
A4 اســت. مــا حــدود ده صفحــه از کلیــت متــن 

ــم.  ــش کردی را گزین
ــوم نیســت کــه اســم  ــق معل ــه طــور دقی ــوز ب هن
نویســنده، حســن زاهــد اســت یا حســن بــن زاهد 
و مشــخص نیســت کــه زاهــد اســم پدر نویســنده 
ــا اینکــه وصــف خودشــان اســت. از آن  اســت ی
ــه  ــتند ک ــی هس ــزء غربای ــان ج ــه ایش ــاظ ک لح
ــه ایشــان غریــب  ــد، ب ــد مهاجــرت می کنن ــه هن ب
گفتــه می شــود. بــه کســانی کــه از ایــران بــه هنــد 
ــوان  ــد. عن ــب می گفتن ــد غری ــرت می کردن مهاج
ــه ایشــان اهــل  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــی ب کرمان
کرمــان بودنــد. امــا در مــورد عنــوان زاهــد، علــت 
ــوان  ــت. می ت ــده اس ــخص نش ــًا مش ــوز کام هن
آن را حســِن زاهــد خوانــد و آن را حســن، پســر 
زاهــد برداشــت کــرد؛ ماننــد ناصــِر خســرو 

ــه  ــا اینک ــت، ی ــوت اس ــه بن ــه اضاف ک
ــرای  ــی ب ــد وصف ــت زاه ــوان گف می ت
ــی از  ــال در برخ ــر ح ــت. در ه او اس
ایــن ســیزده- چهــارده نســخه، حســن 
زاهــد آمــده و در برخــی دیگــر، حســن 
ــن  ــن از بی ــده اســت. م ــد آم ــن زاه اب
ایــن تفســیرها ترجیــح دادم حســِن 
ــر دو  ــرا ه ــم. زی ــاب کن ــد را انتخ زاه
ــان در  ــد. ایش ــل می کن ــت را منتق حال
قــرن هفتــم و هشــتم هجــری زندگــی 
می کردنــد و در ســال 723 از ایــران 
ــار  ــد مهاجــرت کــرده و در درب ــه هن ب

تغلــق شــاه ســاکن شــدند و در آنجــا از اهــل علــم 
حمایــت می کردنــد. 

مــا حدأقــل چهــار رســاله کیمیایــی شــامل رســاله 
ــک منتخــب و  ــوز، ی ــاد الکن ــوز، مق ــاح الرم مفت
ــف  ــه تألی ــیم ک ــان می شناس ــره از ایش ــک تذک ی
شــده انــد و تقریبــًا ناشــناخته انــد. آثــار او تــا االن 
چــاپ نشــده انــد و قبــل از اینکــه مــا چنــد اثــر 
از او چــاپ کنیــم، کســی حتــی تحقیقــی پیرامــون 
ایشــان انجــام نــداده بــود. مفتــاح الرمــوز بیشــتر 
ــا  ــه کیمی ــه نظری ــی ب ــری دارد، یعن ــت نظ حال
ــوز بیشــتر حالــت عملــی  ــردازد. مقــاد الکن می پ
دارد و بــه تدابیــر کیمیایــی و فرآیندهــا می پــردازد. 
ــی هــم بحــث نظــر  ــن اســت؛ یعن منتخــب بینابی
ــره  ــود. تذک ــامل می ش ــل را ش ــث عم ــم بح و ه
همچنــان کــه از اســم اش برمــی آیــد، فهرســتی از 
ترجمــه هــای در دســترس و آثــار اصیــل تألیــف 
شــده بــه زبــان عربــی اســت. تــا بــه حــال ایــن 
ــا  ــد، ام ــده ان ــناخته ش ــان ش ــر از ایش ــار اث چه
ــار دیگــری هــم وجــود داشــته  ممکــن اســت آث

باشــند کــه در آینــده بــه دســت بیاینــد. 
ــن  ــا ای ــویم. م ــه، وارد درس می ش ــن مقدم ــا ای ب
ــرای چهــار جلســه ای کــه فرصــت  عناویــن را ب
ــم. بحــث جلســه اول،  ــه ای ــم در نظــر گرفت داری
پیرامــون تحلیــل محتوایــی واژگان عنــوان »از 
صنعــت ربوبــی تــا صنــوع قدســی« اســت. همیــن 
ــی بحــث  ــورد چیســتی صنعــت ربوب طــور در م
ــرورت  ــون ض ــه دوم، پیرام ــرد. جلس ــم ک خواهی
پژوهــش در بــاب کیمیــای دوره اســامی خواهــد 
ــد صنعــت  ــا در مــورد فوای ــود. جلســه ســوم ی ب
مطابــق رأی حســن زاهــد غریــب کرمانــی و 
ــتعایی  ــی اس ــی طبیع ــق شناس ــورد خل ــا در م ی
جلســه  کــرد.  خواهیــم  صحبــت 
چهــارم مطلبــی تحــت عنــوان صنــوع 
قدســی را خواهیــم گفــت. شــاید 
ــا بحــث  ــن جلســات را ب ــی از ای یک

ــم.  ــوض کنی ــانه ع ــت شناس معرف
صــورت  ایــن  بــه  مــا  کار  روال 
خواهــد بــود کــه مــن مطالــب خــودم 
ــم.  ــه می کن ــه عرض ــاد دقیق را در هفت
ایــن مطلــب  ایــن حیــث کــه  از 
جدیــد اســت و آن را جایــی نشــنیده 
ایــد، نمــی تــوان آن را بــا بحــث 
ــدا  ــم ابت ــازه می خواه ــرد. اج ــش ب پی
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ــه  ــم و در خاتم ــه کن ــث را عرض بح
و  پرســش  دقیقــه  بیســت  حــدود 
ــر  ــعی ب ــت. س ــم داش ــخ خواهی پاس
ایــن اســت کــه هــر کــدام از جلســات مســتقل از 
دیگــری باشــد، بــه طــوری کــه بتوانــد یــک واحد 
معنایــی را برایتــان منتقــل کنــد. هــدف مــن ایــن 
ــرای پژوهــش  ــی را ب ــه ســر رشــته های اســت ک

ــم.  ــم کن ــما فراه ــتر ش بیش
متــن و بســتر کار مــا در ایــن دوره کــه بــه حکمت 
هنــر دینــی اختصــاص یافتــه اســت، یــک صنعــت 
ــا و  ــک کیمی ــی ی ــژه یعن ــر وی ــک هن خــاص و ی
آن هــم بــه ویــژه بــر اســاس متــون حســن زاهــد 
غریــب کرمانــی اســت. امــا اگــر شــما بــا دقــت 
ــه  ــرد ک ــد ک ــق خواهی ــپارید، تصدی ــوش بس گ
مطالبــی کــه عرضــه می شــود خــاص ایــن زمینــه 
نیســت، بلکــه در دیگــر زمینــه هــا یعنــی در دیگر 
هنرهــا و صنایــع نیــز کاربــرد دارد. بنابرایــن ایــن 
جلســه و موضوعاتــی کــه در آن طــرح خواهیــم 
کــرد بــرای تک تــک شــما -فــارغ از اینکــه حوزه 
عاقــه شــما فلســفه بــه نحــو عام باشــد یا فلســفه 
علــم، فلســفه صنعــت و فنــاوری باشــد یــا فلســفه 
هنــر یــا یــک هنــر خــاص مثــل موســیقی، نقاشــی 
و غیــره- مفیــد خواهــد بــود. درســت اســت کــه 
مــا در بــاب کیمیــا ســخن می گوییــم، امــا چــون 
مســائلی فکــری دربــاره آن طــرح می کنیــم همــه 
ــه آن مســائل در  ــرد ک ــد ک ــق خواهی شــما تصدی
حــوزه هــای مــورد عاقــه هــر یــک از شــما نیــز 

کــم یــا بیــش مطــرح اســت. 
ــد  ــه درد خواه ــی ب ــه خیل ــی ک ــی از مباحث یک
خــورد، مســائل تاریــخ نــگاری و فلســفه تاریــخ 
ــه آن  ــود ب ــت ش ــر فرص ــه اگ ــت ک ــگاری اس ن
ــر  ــه ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ــم ک ــاره ای خواهی اش
ــن  ــید، ای ــته باش ــه داش ــی ک ــغولیت پژوهش مش
مطلــب بیشــتر بــه دردتــان خواهــد خــورد. 
ــه  ــا ب ــد ی ــخ را می نویس ــی تاری ــورخ وقت کار م
عبــارت نادقیــق، وقتــی تاریــخ را بازســازی 
ــه  ــرف ک ــِر ص ــاهده گ ــک مش ــل ی ــد، مث می کن
فقــط مشــاهده objective داشــته باشــد و آن را 
ــش  ــری پی ــک س ــه او ی ــت. بلک ــد نیس ــان کن بی

فــرض هــای متافیزیکــی در تاریــخ دارد. 
نــگاری  تاریــخ  دیــدگاه  شــناخت 
را  او  اثــر  شــما  کــه  مورخــی  آن 
می خوانیــد و پیــش فرضهایــی کــه 

ــته و  ــر آن نوش ــه، در درک بهت ــًا پذیرفت او مقدمت
ــن حــال، در شــناخت  ــخ و در عی بازســازی تاری
ــخ  ــای تاری ــیوه ه ــر ش ــراق آن از دیگ ــاط افت نق
نــگاری بــه شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد. 
ــاه  ــش از پنج ــه بی ــاب فرانس ــاره انق ــًا درب مث
ــل  ــه عل ــود دارد ک ــف وج ــازی مختل ــوع بازس ن
آن را تحلیــل کــرده انــد. دانســتن اینکــه هــر یــک 
از آن مورخــان چــه پیــش فرضهایــی دارنــد و بــر 
چــه پایــه هایــی کار خــود را انجــام داده انــد، در 

ــد.  ــل باش ــد دخی ــم می توان ــا ه ــاب م انتخ
در  نــگاری  تاریــخ  دیــدگاه  چهــار  حدأقــل 
کیمیــای دوره اســامی هســت کــه یکــی از آنهــا 
کــه قطعــًا در دیگــر هنرهــا هــم هســت، دیــدگاه 
ــدگاه  ــت. دی ــا presentist اس ــور ی ــال مح ح
معیــار  را  امــروز  هــای  نظریــه   presentist
ــد  ــد می خواهی ــرض کنی ــًا ف ــد. مث ــرار می ده ق
تاریــخ کیمیــا را بازســازی کنیــد. در ایــن صــورت 
دیــدگاه presentist آخریــن نظریه های شــیمی 
ــار  ــا را معی ــد و آنه ــرار می ده ــار ق ــروز را معی ام
علمــی بــودن می دانــد. وقتــی شــما تاریــخ علــم 
را بازســازی می کنیــد، یکــی از چیزهایــی کــه الزم 
اســت بدانیــد ایــن اســت کــه چــه چیــزی علــم 
اســت و چــه چیــزی علــم نیســت. در واقــع شــما 
ــد.  ــم را الزم داری ــر عل ــم از غی ــز عل ــار تمی معی

در دیــدگاه presentist معیــار تمییــز، از نظریــه 
هــای علمــی کنونــی گرفتــه می شــود. آنهــا 
ــن و  ــب تری ــی را صائ ــای علمــی کنون ــه ه نظری
ــار  ــا معی ــد و ب ــا می دانن ــه ه ــن نظری ــی تری عین
قــرار دادن آنهــا بــه گذشــته برمــی گردنــد و بــر 
ــا  ــد. ام ــازی می کنن ــخ را بازس ــاس تاری ــن اس ای
 Linéaire چگونــه؟ آنهــا ایــن کار را بــر اســاس
ــد در  ــی بای ــد. یعن ــام می دهن ــی انج ــی خط یعن
ــای  ــتان و دوره ه ــه از باس ــی را ک ــخ، خط تاری
خیلــی قدیــم و از ابتــدای تاریــخ شــروع می شــود 
و بــه نظریــه هــای علمــی کنونــی ختــم می شــود 
را بازســازی کنیــم. پــس معیــار ایــن می شــود کــه 
شــما آن داده هایــی را علمــی برمــی گزینیــد کــه 
ــابهتی  ــت و مش ــروزی مطابق ــای ام ــه ه ــا نظری ب

داشــته باشــند. 
شــما ایــن امــر را در حــوزه هــای مختلــف 
می بنیــد و ایــن صــرف تاریــخ علــم -بــه معنــای 
ــر  ــخ هن ــود. در تاری دقیــق -science نخواهــد ب
هــم خواهیــد دیــد کــه چنیــن دیدگاهــی هســت. 
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بــه طــور خــاص در تاریــخ کیمیــا، دیــدگاه تاریــخ 
نــگاری یونگــی را داریــم کــه بــر اســاس نظریات 
ــا  ــی ی ــگاری بورکهارت ــخ ن ــت؛ تاری ــگ اس یون
ســنت گرایانــه را داریــم کــه بــر اســاس نظریــات 
می گــذارد  ایشــان  کــه  مبانــی  و  بورکهــارت 
اســت و نهایتــًا تاریــخ نــگاری کوربنــی را داریــم. 
ــگاری  هــر کــدام از ایــن دیــدگاه هــای تاریــخ ن
ــه هــر کــدام  طرفــدارن خــاص خــود را دارد و ب
می تــوان بــه عنــوان یــک مکتــب نگریســت؛ زیــرا 
بــه فــردی کــه ایــن نظــر را داده محــدود نمانــده 
ــه کار  ــا را ب ــن شــیوه ه ــراد دیگــری هــم ای و اف
ــامی از  ــای دوره اس ــخ کیمی ــد و در تاری گرفتن

ایــن شــیوه هــا اســتفاده شــده اســت. 
اگــر بخواهیــم ایــن مطالــب را عرضــه کنیــم، اول 
ــم  ــان خواهی ــا را بی ــی آنه ــول کل ــدگاه و اص دی
کــرد و بعــد هــر کــدام از آنهــا را نقــد و بررســی 
هــم خواهیــم کــرد. چــرا کــه یــک معرفــی بــدون 
بررســی کــردن نــکات مــورد نقــد آنهــا کار 
مفیــدی نیســت. صــرف عرضــه کفایــت نخواهــد 
ــو  ــه جل ــک گام ب ــم ی ــا می خواهی ــرد. چــون م ک
ــخ  ــن تاری ــم و نقــاط ضعــف هــر یــک از ای روی
نگاریهــا را ببینیــم و بــر اســاس نقــد و نظــر آنهــا، 

بــه یــک دیــدگاه جدیــد برســیم. 
بــه عنــوان »از صنعــت ربوبــی تــا صنــع قدســی« 
ــی  ــت ربوب ــه صنع ــم ک ــا ببینی ــم ت ــی گردی برم
ــه  ــت؟ »کلم ــدام اس ــی ک ــع قدس ــت و صن چیس
صنعــت در عنــوان را نبایــد بــا صنعــت بــه معنــی 
ــه  ــث رابط ــود بح ــت. خ ــی گرف ــداول آن یک مت
علــم و صنعــت، نســبت میــان صنعــت و فنــاوری 
و بعــد از آن، نســبت تاریخــی علــم و صنعــت و 
ــول  ــیر تح ــی در س ــی آن دو.« یعن ــبت منطق نس
ــا صنعــت؟  ــد ی ــد آم ــم پدی ــدرن، اول عل دوره م
مــا معمــوالً بــر ایــن عقیــده ایــم کــه ابتــدا انقاب 
علمــی و پــس از آن انقــاب صنعتــی بــه وجــود 
آمــد. »مثــًا اینکــه آیــا علــم بــرای صنعــت شــرط 
ــدام؟«  ــچ ک ــا هی ــی ی ــرط کاف ــا ش ــت ی الزم اس

البتــه نظــر بنــده ایــن اســت کــه هیــچ کــدام. 
ــا  ــکان آزاد و ره ــه ام ــه می شــود ک »معمــوالً گفت
کــردن علــم از مبانــی متافیزیکــی آن نیســت. آیــا 
ایــن ســخن در بــاب فنــاوری هــم صــادق اســت 
یــا نــه؟« ســؤاالت بســیار زیــادی در بســتر رابطــه 
علــم و صنعــت در دوره مــدرن مطــرح اســت کــه 
مــورد بحــث مــا نیســت. »امــا آنچــه مــد نظــر مــا 

اســت اینهــا نیســت. صعنــت در عنــوان 
ــه  ــامل کلی ــه ش ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
صنایــع و هنرهــا اســت. بلکــه بــه یــک 

ــکی،  ــتفاده میرفندرس ــورد اس ــه م ــام ک ــر ع تعبی
حکیــم عصــر صفــوی و معاصــر ماصــدرا 
شــیرازی در رســاله صناعیــه اســت، نــه تنهــا همــه 
ــوت  ــاله، نب ــه رس ــرد، بلک ــر می گی ــوم را در ب عل
بــه مثابــه کار انبیــاء و نیــز والیــت بــه مثابــه کار 
اولیــا را نیــز صنعــت بــه شــمار مــی آورد.« رســاله 
ــی  ــاله خوب ــی، رس ــگاه حکم ــک ن ــه در ی صناعی
اســت، امــا خــارج از چارچــوب بحــث ما اســت. 
ــن رســاله موجــود  ــف از ای ــح مختل ــد تصحی چن
اســت. بــد نیســت آن رســاله را هــم تــورق کنیــد. 
ــم کــه  ــم خاطــر نشــان کنی »وانگهــی الزم می دانی
صنعــت در عنــوان بحــث مــا، نشــانگر ایــن اســت 
کــه در اینجــا بــا صــرف کار نظــری، خــواه بحثــی 
و بیرونــی صــرف باشــد و خــواه ذوقــی و درونــی 
ــان  ــم. مقصودم ــر و کار نداری ــد، س ــض باش مح
ــت.  ــرف اس ــفی ص ــای فلس ــام ه ــی، نظ از بحث
همچنیــن مقصودمــان از ذوقــی و درونــی محــض، 
ــی اســت کــه اوالً تحقــق  نظــام هــا و شــیوه های
ــی و معنــوی فــرد را مقصــد خویــش قــرار  درون
ــج  ــاع و در کن ــه دور از اجتم ــًا ب ــد و ثانی می دهن
عزلــت و خلــوت و بــر کنــار از شــرایط و اوضــاع 
محســوس و ملمــوس بــر مراقبــه درونــی متمرکــز 
هســتند. در صنعــت، نظــر بــا عمــل همــراه اســت 
ــوس و از  ــوس و ملم ــرایط محس ــن ش و در بط

ــرد.«  ــورت می گی ــا ص ــال آنه خ
ــه  ــا صحن ــا ب ــود کیمیاگره ــه می ش ــوالً گفت معم
اجتماعــی و عمــل اجتماعــی کاری نداشــتند 
ــن  ــه چنی ــد. در حالیک ــاع بودن ــده از اجتم و بری
نیســت. طغرایــی یکــی از کیمیاگــران بــزرگ 
اصفهانــی اســت و بعــد از جابــر و رازی در زمــره 
ــر دوره  ــان وزی ــت. ایش ــن کیمیاگرهاس بزرگتری

ــد.  ــلجوقی بودن س
ــت  ــم. دس ــکافی می کنی ــت را موش ــوان صنع عن
کــم دو دیــدگاه در سرمنشــأ صنعــت وجــود دارد: 
 art  آیــا صنعــت کار انســانی و بشــری اســت یــا
ــل  ــی؟ عم ــل اله ــک کار و عم ــی ی divin؛ یعن
الهــی یعنــی عملــی کــه خداونــد انجــام می دهــد. 
ــی در  ــت علم ــکاران هیئ ــه هم ــه ای ک در جلس

آن حضــور داشــتند، یکــی از همــکاران 
ــن  ــش ای ضمــن ســخنرانی علمــی خوی
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ــا طــرح کــرد  ــار موالن ــر آث ــه ب ــا تکی دعــوی را ب
کــه صنایــع از جانــب حــق بــه انســان هــا نــازل 
شــده اســت و ایــن خداونــد بــوده کــه آنهــا را بــر 
مــا فــرو فرســتاده اســت. چنــد نفــری از اعضــای 
هیئــت علمــی کــه در آن جلســه بودنــد، پــس از 
صحبــت ایشــان در مقابــل شــان موضــع گرفتنــد 
ــان  ــا خودم ــت. م ــر موالناس ــن نظ ــد ای و گفتن
عقــل و فکــر داریــم و بــا تکیــه بــر اینهــا نیــازی 
ــه خــدا وصــل  ــت را ب ــم و صنع ــه عل نیســت ک
ــد.  ــوم باش ــگاه عم ــد ن ــگاه می توان ــن ن ــم. ای کنی
نگاهــی کــه عمومــًا در جامعــه دانشــگاهی اســت 
ایــن اســت کــه علــم و صنعــت، یــک آفریــده و 

یــک پدیــد آمــده بشــری اســت. 
ــودی  ــدگاه وج ــک دی ــان، در ی ــن می ــا در ای »ام
ــی، سرچشــمه همــه چیــز حضــرت حــق  و ربوب
اســت و چــون چیــزی جز او نیســت، صنعــت نیز 
از غیــر او نیســت و بلکــه غیر او نیســت. در همین 
ــه موســی  ــاب حضــرت حــق ب ــد خط بســتر بای
ــد.«  ــي« را فهمی ــَک لِنَْفسـ ــود »َوْصَطنَْعتُ ــه فرم ک
ــو  ــی ت ــت. یعن ــَک« هس ــع در »َوْصَطنَْعتُ واژه صن
را بــه صنعــت بــرای خــود ســاخته ام. »اصطنــاع 
کــه در اینجــا شــاهد آن هســتیم، صنعــت متعالیــه 
اســت؛ آن چیــزی اســت کــه کیمیاگــران از آن بــه 
ــا  ــد. royal Art ی ــاد می کنن ــاهی ی ــت ش صنع
ــر  ــا هن ــت ی ــی صنع ــن regie ars یعن ــه التی ب

ــا صنعــت خســروانه.«  ــر ی شــاهی، هن
کــه  تعبیــری  بــه  لِنَْفســـي«  »َوْصَطنَْعتُــَک 
ــک  ــی نزدی ــرد، خیل ــت ک ــکی از صنع میرفندرس
ــه را خطــاب  ــن جمل می شــود. حضــرت حــق ای
بــه موســی مــی آورد و موســی از انبیــاء و اولیــاء 
ــی  ــي« یعن ــَک لِنَْفسـ ــه »َوْصَطنَْعتُ ــت. در نتیج اس
مــن صنــع والیــت و نبــوت را در مــورد شــما بــه 
ــا  ــب ب ــن ترتی نحــو خاصــی انجــام دادم. »و بدی
ایــن اصطنــاع، خاصــان از انبیــاء و اولیــاء پــرورده 
می شــوند. حدیثــی کــه از امامــان متعــدد رســیده 
اســت مشــعر بــه اینکــه »نحــن صنایــع الل« را هــم 

ــد.« ــن بســتر فهمی ــد در همی بای
بــه واژه ربوبــی گــذر  از اصطــاح صنعــت 
اســت.  منســوب  بــه رب  »ربوبــی  می کنیــم. 
ــی  ــی و اله ــی صنعــت خدای ــی یعن صنعــت ربوب
و ایــن امــر از همــان ابتــدا نشــان می دهــد 
ــر  ــه تعبی ــی و ب ــتر متافیزیک ــک بس ــا در ی ــه م ک
خاصتــر، الهیاتــی واقــع هســتیم.« چــون در بســتر 

متافیزیکــی شــما می توانیــد بحــث خــود را 
الهیاتــی نکنیــد؛ یعنــی در بســتر ســخن خودتــان 
از الــه،Deus  و God ســخنی بــه میــان نیاوریــد 
و صرفــًا وجــودی ســخن بگوییــد. مثــًا هایدگر و 
گادامــر متافیزیکــی حــرف می زننــد. امــا علیرغــم 
اقــرار خودشــان کــه بــه الــه اعتقــاد دارنــد، بحــث 
ــر  ــن ام ــه ای ــد. البت ــی کنن ــی نم ــود را الهیات خ
احتمــاالً از مقتضیــات عصــری اســت کــه شــاید 

ــد. ــر باش ــم بهت ه
ــدا  ــه خ ــاد ب ــه اعتق ــتیم ک ــی هس ــا در جای »م
ــه  ــاد البت ــن اعتق ــه ای ــح ب وجــود دارد و از تصری
ــم  ــی نداری ــا ابای ــی م ــدارد.« یعن ــود ن ــی وج ابای
ــم. »در  ــی ســخن بگویی ــک بســتر الهیات ــه در ی ک
ــک  ــه در ی ــتیم ک ــه هس ــتری مواج ــا بس ــا ب اینج
ــد. رب،  ــر عب ــوی دیگ ــت و در س ــو رب اس س
ــب و  ــدگار، صاح ــدا، خداون ــده، خ ــاد کنن ایج
مصاحــب بنــده اســت.« مــن »رب« را در ترجمــه 
ــب و  ــدگار، صاح ــدا، خداون ــه خ ــی ب ــه فارس ب
ــان و  ــًا اذع ــی حتم ــردم. ول ــه ک مصاحــب ترجم
ــه  ــام »رب« ب ــم االی ــه از قدی ــد ک ــد می کنی تأیی
ــد.  ــه می ش ــروردگار ترجم ــه پ ــی ب ــان فارس زب
غلطــی  ترجمــه  پــروردگار  گفــت  می تــوان 
ــد  ــروردگار می توان ــه پ ــل ک ــن دلی ــه ای نیســت. ب
ترجمــه دقیــق مربــی باشــد. امــا یکــی از معانــی 
ــا  ــی ب ــد مرب ــی، می توان ــه رب در عرب دور کلم

ــد. ــَی باش ــه َربَ ریش
ــا در  ــت م ــن جه ــوب الزم دارد و بدی »رب، مرب
ــن  ــه در ای ــرا ک ــتیم؛ چ ــع هس ــور واق ــام ظه مق
ــل و دو ســویه اســت کــه هــر یــک  رابطــه متقاب
ــاح  ــد. اصط ــش را می یابن ــگاه خوی ــا و جای معن
بُوبِیَّــِۀ در کنــار عبــارات دیگــری  نَْعــۀ الُرّ الَصّ
ــه کــرات توســط خــود  ــۀ، ب ــۀ االلهی نَْع ــر الَصّ نظی
کیمیاگــران مســلمان اســتفاده شــده اســت.« پــس 
ــا مجــاز هســتیم  ــه م یکــی دیگــر از وجوهــی ک
ــود  ــوان خ ــی« را در عن ــت ربوب ــارت »صنع عب
بــه کار ببریــم ایــن اســت کــه خــود کســانی کــه 
ــارت  ــن عب ــتند ای ــت هس ــن صنع ــه ای ــل ب عام
ــن  ــد بهتری ــن می توان ــد و ای ــرده ان ــه کار ب را ب

ــد. ــه باش توجی
ــًا  ــه اساس ــی اســت؛ چــرا ک ــت، ربوب ــن صنع »ای
خــود رب آن را ابتــدا در یکــی از بنــدگان خــاص 
ــت و  ــرده اس ــکار ک ــاء آش ــاء و اولی ــود از انبی خ
ســپس در سلســله ای از حکمــا و انبیــا در تاریــخ 
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ــودن  ــاد الهــی ب جــاری شــده اســت.« شــما اعتق
ــار کیمیایــی می بینیــد؛ بــه  منشــأ صنعــت را در آث
ــی  ــا الهام ــی ی ــت را وحیان ــه صنع ــو ک ــن نح ای
ــا  ــا و اولی ــی از انبی ــدا در یک ــه از ابت ــد ک می دانن
نــازل شــده و بعــد از آن در سلســله ای در طــول 
ــا  ــه اســت. م ــال یافت ــخ جــاری شــده و انتق تاری
ــن  ــیم ای ــددی در ترس ــای متع ــاش ه ــاهد ت ش
سلســله انتقــال در متــون کیمیایــی در نــزد جابــر، 
ــا را  ــن آنه ــه م ــتیم ک ــی هس ــی و جلدک طغرای

ــردم.  ــاپ ک ــه ای چ ــتخراج و در مقال اس
»رب، خالــق اســت و صانــع و محیــی و ممیــت؛ و 
همــه آنچــه در جهــان هســت می شــود و نیســت 
ــرد؛  ــدرت او صــورت می گی ــد ق ــه ی می گــردد، ب
ــر در  ــع اوســت. کیمیاگ ــز صن ــت نی ــن صنع و ای
واقــع کار طبیعــت را تقلیــد می کنــد.« ایــن عنــوان 
یکــی از بحــث هایــی اســت کــه در فلســفه مــن 
مطــرح اســت. ولــی آنهــا ایــن مســئله را در 
ــرح  ــان ط ــری خودش ــتر فک context و در بس
ــت  ــد طبیع ــز کار تقلی ــا کاری ج ــه م ــد ک می کنن
ــان  ــا هم ــی م ــو؟ یعن ــه نح ــه چ ــا ب ــم. ام نداری
ــد را  ــام می ده ــدن انج ــت در مع ــه طبیع کاری ک
ــا ســرعت بیشــتری انجــام  ــر و ب ــرایط بهت ــا ش ب
ــران  ــاد، کیمیاگ ــن اعتق ــاس ای ــر اس ــم. ب می دهی
ــر  ــم در اث ــر ه ــزات دیگ ــه فل ــد ک ــا می کنن ادع
مــرور زمــان و شــرایط مســاعد، نهایتــًا می تواننــد 
بــه طــا تبدیــل شــوند و مــا بــا شــناخت قواعــد 
ــت، در  ــم اس ــر حاک ــن ام ــر ای ــه ب ــی ک و قوانین
شــرایط مشــخص آزمایشــگاهی و در زمانــی 

ــانیم. ــام می رس ــه انج ــریعتر آن را ب س
ــش،  ــه آفرین ــزی نیســت جــز صحن »طبیعــت چی
پیشــه وری، زنــده گردانــدن و میراندنــی کــه رب 
یعنــی خداونــدگار انجــام می دهــد. بــه ایــن 
ــتری  ــد در بس ــت را بای ــِد کارِ طبیع ــب تقلی ترتی
کامــًا متفــاوت فهمیــد. کیمیاگــر در پــی تحقــق 
ــام  ــتن و انج ــور در خویش ــی مذک ــماء ربوب اس
ــش از  ــی بی ــرعت و دقت ــا س ــا ب ــان فرآینده هم
ســرعت و دقــت طبیعــی آنهــا، مثــًا در دل معــدن 
ــور  ــه ط ــامی، ب ــای دوره اس ــی کیمی ــت. حت اس
خــاص در نــزد جابــر بــن حیــان، تــا آنجــا پیــش 
مــی رود کــه او می خواهــد در آزمایشــگاه انســان 
ــه  ــز ب ــای آن را نی ــازد و فرآینده ــی بس مصنوع

ــد.« ــرح می ده ــل ش تفصی
بحــث ســاخت انســان مصنوعــی در دوران جدیــد 

ــا  ــه ه ــد در مقایس ــا بای ــت. ام ــرح اس ــم مط ه
ــزی را از بســترش  ــد چی ــی نبای ــرد. یعن ــت ک دق
ــت فضــای  ــد آن را در کلی ــه بای ــرد، بلک ــدا ک ج
دهیــم.  قــرار  مــان  متافیزیکــی  و  اجتماعــی 
ســاخت انســان مصنوعــی کــه در آثــار جابــر بــن 
ــا گل  ــن نحــو اســت کــه ب ــه ای ــان هســت، ب حی
ــد و  ــد می آوری ــان را پدی ــب انس ــال آن قال و امث
بعــد، بــا انجــام یــک ســری فرآیندهایــی، او داری 
روح می شــود. ایــن فرآیندهــا و چگونگــی انجــام 
ــت.  ــده اس ــح داده ش ــر توضی ــار جاب ــا در آث آنه
ــد  ــد بای ــک فرآین ــه در ی ــی ک ــی از کارهای یک
انجــام شــود ایــن اســت کــه ســعی شــود کلیــت 
ــه  ــم وج ــادی و ه ــی و م ــه طبیع ــم وج آن -ه
متافیزیکــی اش- حفــظ شــود. عــده ای مثــل 
ــل  ــان کام ــث انس ــا بح ــد اینج ــن می گوین کرب
ــگاهی  ــث آزمایش ــه بح ــه ب ــدون اینک ــت، ب اس
ــل شــوند. در  ــی قائ ــه آن اهمیت ــد و ب وقعــی بنهن
هــر حــال، قضیــه انســان مصنوعــی در نــزد جابــر 

ــد.  ــر می طلب ــیری عمیقت ــان تفس ــن حی ب
حــال ســراغ وصــف »قدســی« موجــود در عنــوان 
ــم.  ــع قدســی« می روی ــا صن ــی ت »از صنعــت ربوب
»قدســی در لغــت بــه معنــی پــاک و مطهــر اســت. 
در یــک سمبولیســِم بــاال و پاییــن، هــر چــه باالتــر 
ــل  ــدس، جرئی ــت. روح الق ــر اس ــاک ت ــت پ اس
امیــن، فرشــته مقــرب را بدیــن نــام خوانــده انــد 
کــه پــاک از نواقــص و شــائبه هــا اســت. خمیــره 
ــد و  ــره جاوی ــهروردی، خمی ــزد س ــدس در ن مق
ازلــی حکمــت اســت کــه هنــوز شــائبه زمــان و 
مــکان و قــوم خــاص نگرفتــه اســت و سرچشــمه 
ــن  ــرد ای ــر کارب ــت. دیگ ــا اس ــت ه ــه حکم هم
ــه  ــف را ب ــن وص ــر گاه ای ــه ه ــت ک واژه آن اس
ــه آن  ــزی را ب ــم، درســت آن چی اســمی می افزایی
می افزایــد کــه هانــری کربــن و دیگــر اهــل معنــا 
در غــرب، از آن بــه جهــت عمــودی حیــات یــاد 
ــین  ــت جانش ــه صف ــیان ک ــا قدس ــد؛ و ام می کنن
ــی  ــه آنان ــده، هم ــته ش ــع بس ــت و جم ــم اس اس
ــرده  ــظ ک ــه آن جهــت عمــودی را حف هســتند ک
انــد. بدیــن ترتیــب همــه موجــودات عالم قدســی 
ــاک خویــش دور  ــه از فطــرت پ هســتند. چــرا ک
ــد، اصــل  ــق آن عمــل می کنن ــد و مطاب نگشــته ان
ــد و تســبیح گــوی آن  ــره ان ــاد نب خویــش را از ی
اصــل و ســر منشــأ هســتند. در ایــن میــان، تنهــا 
ــش  ــق نگاه ــت اف ــن اس ــه ممک ــت ک ــان اس انس
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افقــی گــردد و دنیــوی شــود، یــا اینکــه افــق نــگاه 
ــی  ــدازد و قدس ــمان بیان ــود آس ــه عم ــود را ب خ
باشــد و قدســی بمانــد.« مــا دنیــوی یــا پروفــن را 

ــم. ــه کار می گیری ــی ب ــل قدس در مقاب
امیــر  از  در جلســات بعــد، حدیثــی دلپذیــر 
ــد،  ــان می کن ــون را بی ــن مضم ــه همی ــان ک مؤمن
ــی فارســی،  ــان عرفان نقــل خواهیــم کــرد. »در زب
وصــف قدســی هــر گاه بــه اســامی نظیــر نفــس، 
ــه  ــًا ب ــت، عموم ــده اس ــزوده ش ــان و روح اف ج
ــن  ــه ای ــظ آن جهــت عمــودی اشــاره دارد. ب حف

ــد: ــا توجــه کنی ــه ه نمون
»اگــر ســاقی جــال، بــاده دلگشــا از رواق صــرف 
حســن طــور ارواح قدســی را دهــد، مســتان 
ــتار  ــه ُجبّه دس ــه جمل ــی ک ــا را بین ــات فن خراب
عبودیــت انداختــه انــد و بــه بــازار خامــان ارادت 
ــد 231 از شــرح  ــد.« بن ــه »أنا الحق« می گوین جمل

ــان.« ــطحیات روزبه ش
ــد  ــم و بع ــان می کن ــز از روزبه ــری نی ــل دیگ »نق
بــه تحلیــل عباراتــی کــه در ایــن نقــل قــول هــا، 

ــم:  ــد می پردازی ــی دارن ــب قدس ترکی
»از حــق جمــال خواســتند تــا عرفــان 
بــر کمــال شــود. حــق حجــاب جبــروت 
برداشــت، و جمــال جــال ذات به ایشــان 
نمــود. ارواح انبیــا و اولیــا از تأثیــر ســماع 
و جمــال جــال مســت شــدند. بــا شــاهد 

ــد. از آن  ــتی گرفتن ــان دوس ــی رســم حدث ــدم ب ق
والیــت بــه مراتــب تربیــت الهــی محبتشــان مزیــد 
ــه صــورت  ــرا چــون ارواح قدســی ب گشــت. زی
خاکــی درآمدنــد، از ســر ســودای پیشــین جملــه 
ارنــی گــو شــدند و محــل انبســاط یافتنــد تــا هــر 
ــد.  ــه او را دیدن ــد، هم ــان دیدن ــن جه چــه در ای
چنانکــه بعضــی از خــواص محبــت گفتنــد: »مــا 
نظــرت فــی شــیء إال و مــا رأیــت الل فیــه« )عبهر 

ــان، صفحــه 132.( العاشــقین روزبه
اینجــا در دو عبــارت مختلــف و در دو کتــاب 
ــه  ــی« ب ــارت »ارواح قدس ــان، عب ــف روزبه مختل
ــا را  ــت آنه ــن جه ــه همی ــت و ب ــه اس کار رفت
نقــل کردیــم. در آیــه »أَلَْســَت بَِربُِّکــْم َقالـُـواْ بََلــی« 
ــت  ــرح اس ــه مط ــن نظری ــیع ای ــًا در تش خصوص
کــه در صحنــه عهــد الســت، ارواح علیرغــم ایــن 
کــه ربوبیــت را تأییــد کردنــد و آن امانــت را 
قبــول کردنــد، امــا ایــن »بلــی« گفتــن بــرای همــه 
یکســان نبــود؛ بعضــی هــا خیلــی محکــم و قاطــع 

ــد.  ــی« گفتن ــد »بل ــی تردی ــا کم ــا ب ــی ه و بعض
عبــارت »ارواح قدســی بــه صــورت خاکــی 
ــرای ارواح  ــه ای ب ــک مرحل ــی ی ــد« یعن درآمدن
ــدن  ــی در آم ــورت خاک ــه ص ــل از ب ــی قب قدس
ــتیم.  ــل هس ــن- قائ ــی گرفت ــات زمین ــی حی -یعن
در ایــن نقــل قــول، »از ســر ســودای پیشــین« بــه 
ــل  ــت در مقاب ــان »عبودی ــت و آن پیم ــد الس عه
ــاره  ــود اش ــه می ش ــان گرفت ــه از انس ــت« ک ربوبی
دارد. عبــارت »جملــه ارنــی گــو شــدند« بــه 
ــور  ــرای حضــرت موســی در ط ــه ب ــه ک آن واقع
ســینا رخ داد، اشــاره دارد: »َرِبّ أَرِنــي أَنُْظــْر 
ــا  ــده ت ــن نشــان ب ــه م ــی خــود را ب ــَک«. یعن إِلَیْ
تــو را بنگــرم. ایــن بحــث دیــدار حــق اســت کــه 

ــنود.  ــي« می ش ــْن تَران َ ــخ، »ل ــی در پاس موس
موالنــا از بحــث »لَــْن تَرانــي« تحلیــل هــای 
ــتر  ــوان در بس ــاید بت ــد. ش ــه می ده ــی ارائ مختلف
تاریــخ ادیــان اینگونــه گفــت کــه حضــرت 
ــی  ــه تجل ــت ک ــار را داش ــن انتظ ــی )ع( ای موس
خــدا در ایشــان -چنانکــه در یهودیــت شــاهد آن 
ــا  ــر ی ــک اب ــور ی ــب ظه ــتیم- در قال هس
ــی قــرار اســت کــه  ــاد عظیــم باشــد؛ ول ب
موســی ایــن دیــدار را در هــر شــیء ببینــد: 
»تــا هــر چــه در ایــن جهــان دیدنــد، همــه 
او را دیدنــد«. شــاید بــه ایــن جهــت »لـَـْن 
تَرانــي« گفتــه می شــود کــه آن انتظــار 
زدوده شــود، نــه اینکــه »لـَـْن تَرانــي« مطلق باشــد. 
بــرای اینکــه قســمت بعــدی تأییــد و تأکیــد شــود 
ــت الل  ــا رأی ــی شــیء إال و م ــا نظــرت ف ــه »م ک
فیــه«، ضرورتــی نــدارد کــه ایــن تجلــی در یــک 
ــاد عظیــم صــورت گیــرد. ایــن تجلــی،  ــر یــا ب اب
فــی کل شــی هســت و بایــد در آنجــا دیــده شــود. 
می تواننــد  و  باشــند  قدســی  می تواننــد  ارواح 
ــای  ــائبه ه ــد از ش ــی ارواح می توانن ــند. یعن نباش
مختلــف و از ذهنیــت هــا آزاد باشــند یــا نباشــند. 
ــی هســتند و  اگــر چنیــن باشــند، آنــگاه قدس
ــز  ــه چی ــوند و در هم ــو ش ــی« گ ــد »ارن می توانن
ــوان  ــه در عن ــس بحــث قدســی ک ــد. پ او را ببینن
ــان  ــدف از بی ــی را دارد. ه ــن بارهای ــم، چنی داری
ــی  ــل واژگان ــه تحلی ــت ک ــن اس ــوارد ای ــن م ای
عنــوان انجــام شــود و معانــی هــر یــک از مفردات 

ــد.  ــرای شــما جــا بیافت ــوان ب عن
»و ایــن بیــت موالنــا جــال الدیــن محمــد بلخــی 
چــه نیکــو آنچــه را کــه مــا می خواهیــم بــا 
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تکلــف بیــان کنیــم، در دیــوان شــمس لطیفانــه و 
کریمانــه ترنــم کــرده اســت. غــزل بــا ایــن بیــت 

ــود: ــاز می ش آغ
به چه روی پشت آرم به کسی که از گزینی

سوی او کند خدا رو به حدیث و همنشینی« 
در ایــن بیــت، »گزینــی« بــه معنــی اصطفــا اســت. 
یعنــی یــک انتخــاب الهــی برایــش صــورت 
گرفتــه اســت. اینجــا بحــث والیــت اســت. »امــا 

ــن اســت: ــد نظــر دارم ای ــن م ــه م ــی ک بیت
هله ای حیات حسی بگریز هم ز مسی
 سوی آسمان قدسی که تو عاشق مهینی

چــون در ایــن بیــت، بحــث مــس هــم هســت، 
عبــارت »آســمان قدســی« در یــک بســتر 
کیمیایــی می نشــیند. مــس در کیمیــا نمــاد فلــز 
پســت و در مقابــل زر اســت و »حیات حســی« 
در ایــن بیــت، معــادل آن در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. منظــور از آســمان در عبــارت »آســمان 
ــه  ــی اســت ک ــن آســمان نیلگون قدســی« همی
ــد  ــاوت می کن ــه تف ــزی ک ــی چی ــت، ول هس

ــال  ــم در قب ــه می توانی ــت ک ــی اس بینش
آن داشــته باشــیم. آســمان چیــزی اســت 
کــه دیــده می شــود امــا چگونــه دیــدن 

آن مهــم اســت. 
ــه  ــد ب ــه بع ــری ک ــاله دکت ــک رس در ی
 de Ciel کتــاب تبدیــل شــد، بــه بحــث

   astrologie’l de Ciel et astronomie’l
، یعنــی آســمان در نظــر منجمــان و آســمان در 
ــاوت  ــد و تف ــه ش ــم، پرداخت ــل تنجی ــر اه نظ
آنهــا را بررســی کردنــد. در هــر حــال، آســمان 
از نظــر ایــن دو گــروه فــرق می کنــد و تفاوتــی 
نمــی کنــد کــه منجــِم دوره اســامی باشــد یــا 
نــه. در واقــع  نمــی تــوان یــک خــط تمییــز و 
قاطــع بیــن علــم مــدرن و علــم ســنتی کشــید. 
خــود علــم در دوره ســنت هــم انــواع مختلفــی 
ــم،  ــان می بینی ــزد منجم ــه در ن ــی ک دارد. علم
ــزد اهــل تنجیــم می بینیــم  ــا علمــی کــه در ن ب
ــم،  ــل تنجی ــزد اه ــاوت دارد. در ن ــی تف خیل
ــر  ــی کــه ب ــر اســت از روحانیــت های ــم پ عال
ــی در  ــد. ول ــر می گذارن ــد، اث روی آنچــه دارن
ــن  ــک تبیی ــزد اهــل نجــوم، بیشــتر شــاهد ی ن
ــه  ــتیم و ب ــد آن هس ــی جدی ــه معن ــی ب ریاض
ــد  ــا می بینی ــزد اخــوان الصف ــه در ن ــی ک معنای
ــه دان-  ــای هندس ــه معن ــدس –ب ــت. مهن نیس

ــم دوره اســامی،  ــخ عل اســت. در بســتر تاری
ــی  ــه معن ــه دان –ب ــی هندس ــه معن ــدس ب مهن

ــه کار مــی رود.  اقلیدســی- ب
پــس »آســمان قدســی« در ایــن بیــت، آســمانی 
ــه  ــم و بلک ــل تنجی ــمان اه ــه آس ــک ب نزدی
ــت.  ــان اس ــمان عارف ــی آس ــر از آن، یعن باالت
خیلــی از شــهودات ســید حیــدر آملــی بســتر 
جهــان شــناختی دارد. ایشــان در آســمان و 
ــه  ــتارگان، ائم ــف س ــای مختل ــت ه در موقعی
ــار  ــی در آث ــای مختلف ــب ه ــد. ترکی را می بین
ایشــان هســت و طــرح هایــی از آن را عرضــه 

ــد.  کردن
حــال بــه ســراغ معــادل هــای التینــی کــه برای 
عبــارت قدســی می تــوان در نظــر گرفــت 
 sacré ــارت ــه عب ــژه ب ــه وی ــا ب ــم. »م می روی
فرانســه و sacred انگلیســی کــه از ترکیبــات 
ــیم.  ــتند می اندیش ــی sacris هس ــه التین ریش
sacris بــه معنــای تقدیــس کــردن یــک 
ــک  ــس ی ــل تقدی ــیء، مث ــک ش ــا ی ــرد ی ف
شــاه و تــاج گــذاری وی از خــال 
ــت«. در دوره  ــی اس ــم آیین ــک مراس ی
التیــن، از کلمــه sacris بــرای مراســم 
ــه  ــاه ب ــذاری ش ــاج گ ــه در ت ــی ک آیین
ــم  ــان در آن مراس ــت و ایش کار می رف
تقدیــس می شــد و بــه آن منصــب 

تشــریف می یافــت، اســتفاده می کردنــد. 
زبــان  سکوالریزاســیون  فرآینــد  بــه  »امــا 
توجــه فرماییــد. مــا از همیــن ریشــه در زبــان 
فرانســه، فعــل consacrer و در انگلیســی 
 consacrer .را داریــم consecrate فعــل
ــه  ــا خــود فعــل sacré ب ــًا هــم معنــی ب تقریب
کار می رفتــه اســت؛ یعنــی بــه معنــی تقدیــس 
شــاه از خــال یــک مراســم آیینــی تــاج 
ــرک  ــی متب ــه معن ــل ب ــن فع ــه ای ــذاری. البت گ
شــدن نیــز بــه کار می رفتــه اســت.« در مراســم 
ــراب  ــان و ش ــیحیت، ن ــی در مس ــای ربان عش
ــت  ــن اس ــر ای ــاد ب ــوند و اعتق ــرک می ش متب
ــد،  ــراب را می خورن ــه آن ش ــی ک ــه مؤمنان ک
گوشــت و خــون حضــرت عیســی بــه همــان 
می شــود.  جــاری  وجودشــان  در  مقــدار 
فعــل consacrer دربــاره آن شــراب بــه 
آن  می شــود  گفتــه  و  می شــود  بــرده  کار 
شــراب consacrer یــا متبــرک می شــود 
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و آن تبــرک بــه مؤمنانــی کــه آن 
ــدا  ــال پی ــد انتق ــراب را می خورن ش
ــابهی را  ــای مش ــه ایده ه ــد. البت می کن
consa�  هــم در بســتر فرهنگســتانی داریــم. پــس
crer بــه معنــی آن تبــدل جوهــری اســت کــه در 
ــی  ــه معن ــروزه ب ــا ام ــد. »ام ــش می آی ــان پی مؤمن
ــه  ــی ب ــا کس ــزی ی ــاص دادن چی ــرف اختص ص

می شــود.« اســتعمال  کاری 
 »در همیــن بســتر می تــوان متعــرض کلمــه 
ــا communication فرانســه  communion ی
ــدن و  ــی ش ــی یک ــه معن ــل ب ــه در اص ــد ک ش
وحــدت پیــدا کــردن بــا مســیح و بــا عالــم قــدس 
ــی  ــن مراســم عشــای ربان ــه واســطه همی ــًا ب مث
بــوده اســت. امــا امــروزه کلمــه اخیــر را بــه معنــی 

ــم.«  ــه کار می بری ــرات ب مخاب
بــه طــرح لغــوی کــه از sacré داشــتیم برگردیــم. 
»ایــن ریشــه بــه زبــان هــای انگلیســی و فرانســه 
مشــتق هــای بســیاری دارد. در زبــان فرانســه واژه 
ــرای  ــن از آن ب ــه کرب ــم ک sacerdoce را داری
ترجمــه والیــت اســتفاده می کنــد. همچنیــن 
sacra� ,sacrosaint ,sacral ــر  ــی نظی  کلمات
sacra�  ,sacrement  ,sacralisation  ,lité
mentalité,     را داریــم کــه می تــوان آنهــا 
ــن  ــازی، آیی ــی س ــدس، قدس ــی، ق ــه قدس را ب
تقدیــس، رســم آیینــی جاودانگــی، آییــن تقدیــس 
طلســماتی، تقدیســی یــا قدســانی و ســرانجام امــر 
ــز  ــارت sacrilège نی ــرد. عب ــه ک ــی ترجم قدس
-کــه بــه معنــی هتــک حرمــت مقدســات اســت- 

ــد.«  ــه می باش ــن ریش از همی
حــال ســراغ دو اثــر کــه از واژه sacré در عنــوان 
شــان اســتفاده شــده اســت می رویــم. »مــی تــوان 
ــوص  ــن خص ــم در ای ــم ه ــر مه ــرض دو اث متع
 the  and  sacred  The شــد. یکــی کتــاب 
ــر  ــای دکت ــاده اســت کــه آق profane میرچــا الی
ســالکی آن را بــه امــر مقــدس و نامقــدس ترجمــه 
کــرده اســت. آثــار میرچــا الیــاده و بــه ویــژه روش 
ایشــان، خیلــی بــه ذوق بنــده خــوش نمــی آیــد و 
بــه همیــن ســبب ســریع از آن می گذریــم. دومیــن 
کتــاب، تحــت عنــوان heilige das، بــه آلمانــی 
-یــا sacré le بــه فرانســوی- اثــر رودلــف  اتــو 
بــه معنــی امــر قدســی اســت. اتــو کــه 
ــد  ــت، معتق ــایرماخر اس ــر از ش متأث
ــل  ــر قاب ــی غی ــر دین ــه ام ــد ک می باش

تقلیــل بــه امــر اخاقــی یــا امــر معقولــه اســت.« 
البتــه بــه نظــر بنــده، نظــر ایشــان صائــب اســت. 
»و معتقــد اســت کــه امــر قدســی معنــای خــود را 
ــت. وی  ــت داده اس ــنگری از دس ــر روش در عص
ویژگــی اساســی امــر قدســی را نومینــو بــودن آن 

می دانــد.«
ــف  ــو تعری ــق رأی ات ــو را مطاب ــه، نومین در ادام
ــرا  ــی ف ــی )یعن ــر عقان ــه ای غی ــم: »تجرب می کنی
عقانــی( کــه از حــد احساســات و عواطــف 
ــت آن  ــی و نخس ــوع اصل ــذرد و موض ــی گ درم
ــان از  ــت.« ایش ــع اس ــود آن واق ــرون از خ در بی
کلمــه  irrationnel اســتفاده کــرده انــد، امــا از 
کلیــت بحثــی کــه دارنــد مشــخص می شــود کــه 
منظورشــان transrationnel اســت. بــه همیــن 
دلیــل مــن عبــارت فــرا عقانــی را درون کروشــه 
اضافــه کــردم. »وی ایــن اصطــاح را از اصطــاح 
التینــی نومــن، بــه معنــی عــزت و قــدرت الهــی 
اخــذ کــرده اســت. نومینــو یــک ســر و راز اســت 
کــه توأمــان مهیــب و دهشــت آور و نیــز جــذاب 
و شــعف آور اســت. یعــی هــم رغبــت اســت و 
هــم رهبــت.« ایــن خاصیــت در شــناخت نومینــو 

ــودن یــک پدیــدار اهمیــت دارد.  ب
ــد  ــف کنن ــد تعری ــه می خواهن ــی ک ایشــان هنگام
ــر  ــن ام ــرزی بی ــت و م ــی اس ــزی قدس ــه چی چ
ــد  ــف بگذارن ــی و عواط ــور احساس ــی و ام قدس
و هنگامــی کــه می خواهنــد امــر دینــی را از ایــن 
ســطح باالتــر ببرنــد، می گوینــد ایــن امــر قدســی 
ــوالً  ــه معم ــت ک ــری اس ــی ام ــر قدس ــت. ام اس
فراتــر از احساســات اســت. امــر قدســی آن 
چیــزی اســت کــه دو احســاس رغبــت و رهبــت 
ــی  ــال، وقت ــوان مث ــه عن ــم دارد. ب ــراه ه را هم
شــما در دل یــک کــوه واقــع هســتید کــه زیبایــی 
ــوید و  ــی می ش ــذب آن زیبای ــی دارد و ج خاص
در عیــن حــال عظمــت، جــال و شــکوه آن کــوه 
شــما را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد یــا هنگامــی 
کــه در یــک دشــت کــه در دل کــوه واقــع اســت 
قــرار می گیریــد، می توانیــد هــر دو جنبــه –
ــد.  ــه کنی ــان تجرب ــم زم ــت- را ه ــت و رهب رغب
ــو  ــو از نومین ــراد ات ــد م ــواردی می توان ــن م چنی

ــد.  ــه شــما منتقــل کن ــودن را ب ب
»یکــی از نویســندگانی کــه از ایــن حیــث از اتــو 
متأثــر شــده اســت، هانــری کربــن می باشــد. 
ــق  ــندگان متعل ــه نویس ــی از جمل ــان بقل روزبه
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ــت  ــام اس ــرزمین اس ــق در س ــب عش ــه مکت ب
ــاب وی  ــترده ای در ب ــات گس ــن تحقیق ــه ورب ک
انجــام داده اســت. عشــق در معنــای اصیــل خــود 
ــره  ــراد می شــود، در زم از آنچــه معمــوالً از آن م
ــی کشــش و  ــی دلبســتگی و وابســتگی، نوع نوع
احســاس شــدید کــه جملگــی در حــوزه عواطــف 
قــرار می گیرنــد نیســت. آن گونــه کــه چنــان کــه 
می دانیــد حتــی بــه ســالی هــم نمی کشــد. عشــق، 
حضــور اســت در محضــر حقیقــت بــی منتهــا و 
ــه  ــود، اوالً بهان ــار او می ش ــق نث ــه عش ــردی ک ف
ــد،  ــن باش ــق ای ــر عش ــت و اگ ــه اس ــًا آین و ثانی
قدســی اســت. روزبهــان در آنــی عاشــق بانویــی 
می شــود. کربــن در توصیــف صحنــه ایــن عاشــق 

ــن آورده اســت:  شــدن چنی
»در لحظــه مذکــور، پــرده برافتــادن از حســن 
ــیوه  ــه ش ــان را ب ــی روزبه ــود آگاه ــانی، خ انس
ای خــاص کــه یــک صوفــی آن را می چشــد 
و عبــارت اســت از افســون از ســر شــعف و 
نیــز نوعــی دهشــت مقــدس در مقابــل امــر 
ــدرت  ــر و ق ــه قه ــه ب ــان ک ــی در انس ــّر حقان ِس
متصــرف می شــود. در نتیجــه، مواجهــه رو در رو 
بــا ُحســن، بــه منزلــه قــرار گرفتــن در رنجــوری 

ــت.« ــه اس ــه و نایافت یافت
یکــی از ترجمــه هایــی کــه بــرای کلمــه نومینــو 
در نظــر گرفتــه ایــم، امــر حقانــی اســت. در واقــع 
هــم بــا زهــد ورزی دینــی مخالــف اســت و هــم 
بــا دنیــوی ســازی مــا بعــد الطبیعــی. زیــرا اینهــا 
پدیــدار قدســی را بــه ســطح اجتماعــی و سیاســی 

ــد: ــه می گوی ــد. او در ادام ــل می دهن تقلی
»تمــدن هــای مــدرن مــا، دنیــوی ســازی مــا بعــد 
الطبیعــی کــه جایگزیــن زهــد ورزی دینــی گشــته 
اســت، خــار شــمردن هــای جاهانــه ای کــه بــه 
ــورت  ــی ص ــا ورزش ــی ی ــاق تبلیغات ــم اخ اس
ــی و  ــطوره زدای ــه اس ــه ب ــز آنچ ــرد و نی می گی
ــان از  ــی موســوم شــده اســت، آنچن ــت زدای غفل
حســن بشــری بــه تمامــی قداســت زدایــی کــرده 
انــد کــه شــاخصه حقانــی جمالــی- جالــی 
)یعنــی همــان نومینــو بــودن( کــه حســن بشــری 
ــرای  ــود، ب ــان می ش ــاق نمای ــر عش ــت آن ب تح
ــن  ــب تری ــاید یکــی از غری ــا ش ــه م انســان زمان

ــور اســت.« ــن( ام ــه تری ــم غریب ــر نگویی )اگ
عشــاق، مکتــب عشــق اســت و مکتــب روزبهــان، 
ــه  ــن ادام ــت. کرب ــران اس ــی و دیگ ــظ، عراق حاف

می دهــد:
ــت  ــداری اس ــدار، پدی ــن پدی ــا ای »ام
اصلــی و نخســتین، بــه همــان انــدازه که 

ــن اســت؛ یــک  ــگ چنی ــا رن ادراک یــک صــدا ی
ــرض  ــی ق ــه را از آلمان ــن کلم ــن. -او ای اورفنوم
می گیــرد. اور یعنــی ابتــدا، نخســت و اولیــه- یــک 
صــدا یــا رنــگ خــاص را اثبــات نمــی کننــد. دو 
حالــت پیــش می آیــد: یــا قــادر بــه ادراک حســن 
ــان  ــم و آن را توأم ــو می بینی هســتیم و آن را نومین
ــا از ســویی  ــز، ی ــده و دهشــت انگی مســحور کنن
شــعف آور و از ســویی دیگــر غمبــار و یــأس آور 
ــر حضــوری اســت  ــواه ب ــه خــود گ ــم، ک می یابی
ــوری  ــی حض ــت. -یعن ــا نیس ــذا آنج ــع ه ــه م ک
ــا  ــت ی ــت در نهای ــی نهای ــًا ب ــوع دیگــر. مث از ن
حــق در خلــق- حســن انســانی در کام روزبهــان 
ــن  ــه از چنی ــا اینک ــت، ی ــیاق اس ــن س ــر ای ــا ب ی
ــر آن  ــورت بهت ــن ص ــم. در ای ــی عاجزی دریافت
اســت کــه از ســخن گفتــن از مذهــب عشــاق، از 

ــش مهــر ورزان دســت شــوییم.« کی
 پــس مــا واژه قدســی را کــه در عنــوان هســت، 
ــن  ــا چنی ــترها و ب ــن بس ــی و در چنی ــن معان بدی
مقاصــدی بــه کار می بریــم. »اصطــاح دیگــر 
ــی  ــه قدس ــادل کلم ــرای مع ــا ب ــه م ــوی ک فرانس
مناســب می دانیــم hiératique اســت کــه نظایــر 
آن در زبــان انگلیســی نیــز موجــود اســت. ریشــه 
ایــن واژه، در واژه یونانــی hiraticus اســت کــه 
بــه معنــی قدســی و والیــی اســت. هانــری کربــن 
ــن واژه دارد.  ــتفاده از ای ــه اس ــژه ای ب ــه وی عاق
عنــوان یکــی از کتــب وی کــه حقیقتــًا یــک اثــر 
ــای دوره اســامی اســت،  ــه کیمی مرجــع در زمین
hiératique Art می باشــد کــه می تــوان آن 
ــه صنعــت قدســی ترجمــه  ــه منزل ــا ب ــه کیمی را ب
ــی  ــن معن ــا بدی ــودن کیمی ــرد. hiératique ب ک
Labo�  اســت کــه آزمایشــگاه، نیایشــگاه باشــد.«
laborato�  بــه انگلیســی و ratory oratory

ــوی.  ــه فرانس oratoire’qu tant en rieب
ــگاه  ــگاه، نیایش ــه آزمایش ــود ک ــا می ش ــا آی »ام
باشــد؟ ســخن از »آیــا می شــود« و »امــکان« 
ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــخن ای ــه س ــت. بلک نیس
حقیقتــی بارهــا جــاری شــده اســت. نمونــه عــام 
ایــن امــر را در جهــان اســام، در آییــن فتــوت و 

در فتــوت نامــه هــا بایــد ســراغ گرفــت. 
ــاری  ــی ج ــه های ــخ پیش ــول تاری در ط
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ــچ  ــدی، هی ــدگاه توحی ــق دی ــت. مطاب ــده اس ش
ــا  ــه ب ــر اینک ــت، مگ ــده اس ــد نیام ــه ای پدی پیش
ــتی  ــمه هس ــب سرچش ــام از جان ــا اله ــی ی وح
ــه انســان هــا منتقــل شــده اســت. جهــان، هــم  ب
ــد و  ــان می ده ــدا را نش ــه خ ــت ک روی خداس
را می پوشــاند.  او  اوســت کــه  هــم پوشــش 
ایــن خاصیــت پارادوکــس وار جهــان اســت کــه 
ــه  ــث ک ــن حی ــان از ای ــه جه ــود ک ــث می ش باع
ــره گــردد؛  ــی ســخت و تی پوشــش اســت، حجاب
ــخت،  ــوار س ــده در آن دی ــگاه نگرن ــه ن ــان ک چن
ســخت متوقــف گــردد و بــه آن ســوی آن رخنــه 
نکنــد. بدیــن ترتیــب، خصلــت مــادی صنایــع و 
کار مــداوم بــا امــور طبیعــی و ملمــوس می توانــد 
باعــث آن شــود کــه انســان صنعتگــر بــه جهــت 
ــان خــود و حقیقــت خویــش کــه  ــدی کــه می بُع
ــد،  همــان حقیقــت جهــان اســت مشــاهده می کن
ــد،  ــده از اصــل ببین ــع را بیــش از پیــش بری صنای
چنانکــه گویــی امــری صــرف مــادی و فرآینــدی 
گشــته انــد و بــه صــرف آزمایشــگاه مبــدل شــده 

ــد.«  ان
ــد  ــدراً بای ــرده، مق ــِت هبوط ک ــن صنع ــال ای »ح
دســت خویــش بــاز گــردد. اینجــا جــای آن 
نیســت کــه در ایــن بــاب فکــر کنیــم کــه چگونــه 
ــه  ــا آنچ ــت. ام ــد گرف ــورت خواه ــن کار ص ای
ــق شــده اســت،  ــًا در ســرزمین اســام محق عم
ایــن بــوده کــه ایــن کار بــه دســت اهــل عرفــان و 
تصــوف عملــی گشــته اســت. آنــان بــوده انــد کــه 
بــا تدویــن فتــوت نامــه هــا، زمینــه را بــرای آیینی 
ــای  ــال و فرآینده ــی اعم ــرای آیین ــودن و اج نم
ــن  ــه ای ــد. ب ــرده ان ــم ک ــه فراه ــی مربوط صنعت
ترتیــب، صنعتگــر بــا عمــل مطابــق توصیــه هــای 
آمــده در فتــوت نامــه مربــوط، صحنــه آزمایشــگاه 
را بــه صحــن عبادتــگاه تبدیــل می کنــد. بــه ایــن 
ترتیــب، آزمایــش، نیایــش می شــود. امــا بــه 
ــا،  ــد. کیمی ــا ش ــر کیمی ــد متذک ــاص بای ــو خ نح
البراتــواری اســت کــه orator اســت و الزم 

ــود.«  ــه orator ش نیســت ک
ــل  ــا اه ــا ب ــت ه ــع و حکم ــان صنای ــاط می ارتب
ــد روی آن  ــه بای ــت ک ــی اس ــه جالب ــان، نکت ادی
ــی  ــًا وقت ــرد. مث ــرد و آن را بررســی ک ــز ک تمرک
ــه ســرزمین اســام وارد می شــود، یکــی  ــا ب کیمی
ــت  ــن اس ــتیم ای ــاهد آن هس ــه ش ــواردی ک از م
ــد. یکــی  ــدا می کن ــوی اســامی پی کــه رنــگ و ب

ــی  ــخه های ــل دارد نس ــای تأم ــه ج ــی ک از نکات
از خطبــۀ البیــان هســت کــه ورژن کیمیایــی 
اســت. در آنجــا پرســش و پاســخ هایــی کیمیایــی 
صــورت می گیــرد و حضــرت امیــر بــه ایــن 
ــون  ــد. در مت ــخ می دهن ــی پاس ــؤاالت کیمیای س
ــک  ــورت ی ــه ص ــر ب ــرت امی ــا حض ــی، ب کیمیای

ــود.  ــورد می ش ــر برخ ــتاد کیمیاگ اس
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــخص کنن ــد مش ــران بای کیمیاگ
ــدا از آدم ترســیم  سلســله انتقــال کــه معمــوالً ابت
ــه  ــری ک ــود آن کیمیاگ ــا خ ــًا ت ــود و نهایت می ش
ایــن بحــث را مطــرح می کنــد ادامــه می یابــد، بــه 
ــا  ــط می شــود ی ــم مرتب ــای اســام ه ــا و اولی انبی
نــه؟ مثــًا خالــد بــن یزیــد، جابــر و جلدکــی، هــر 
کــدام بــه یــک نحــو بــه ایــن بحــث می پردازنــد. 
ــن اســت  ــه اینجــا مطــرح اســت ای مســئله ای ک
ــه  ــت، ب ــن حکم ــال ای ــد اتص ــه بن ــه چگون ک

ــرار شــود؟  ــزرگان دیــن اســام برق ب
کیمیــا یــک عمــل آیینــی اســت. امــا در نــزد چــه 
کســانی؟ مــن نمــی خواهــم حکــم کلــی بدهــم. 
زیــرا شــما بــا حکــم کلــی دادن، نظریــه خــود را 
ضعیــف می کنیــد و آن را در مقابــل ابطــال هــای 
مــوارد نقیــض قــرار می دهیــد. یکــی از مــواردی 
کــه مشــکل ســاز اســت و می توانــد محــک 
ــد  ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــورخ باش ــرای م ــی ب خوب
ــاوت  ــه دهــد، تف ــر ارائ ــق ت ــی موث توانســته تبیین
کیمیــای رازی و جابــر و تبییــن هایــی اســت کــه 

ــد.  ــرای آنهــا داده ان مورخــان ب
کیمیــای جلدکــی و رازی بــا هــم متفــاوت اســت. 
ــای حســن زاهــد غریــب  ــا کیمی ــای رازی ب کیمی
ــه دلیــل عاقــه مــان، بیشــتر  کرمانــی –کــه مــا ب
بــه ایــن شــاخه گرایــش داریــم- متفــاوت اســت. 
در نتیجــه نمــی توانیــم حکــم کلــی بدهیــم 
ــن  ــامی چنی ــای اس ــون دوره کیمی ــه مت ــه هم ک
ــم را  ــن حک ــل ای ــی حدأق ــتند. ول ــان هس و چن
ــم،  ــه می گویی ــی را ک ــه نکات ــم ک ــم بدهی می توانی
ــاره جلدکــی صــادق اســت و دربــاره حســن  درب
زاهــد کرمانــی هــم -بــر اســاس متنــی کــه اگــر 
ــرد- صــادق  ــم ک ــل خواهی ــود، تحلی فرصــت ش
ــک  ــری ی ــان، کیمیاگ ــزد این ــس در ن ــت. پ اس

ــی اســت. عمــل آیین
»نیــازی نیســت کــه کســی از اهــل تصــوف بیایــد 
و بــرای آن اذکار و مراقبــات بنویســد. خــود عمــل 
ــن  ــن چنی ــه اســت و ای ــر و فکــر و مراقب آن، ذک
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اســت کــه تقطیــر و تصعیــد و تکلیــس و تشــوید 
ــی  ــی آیین ــر جملگ ــض و تحمی ــت و تبعی و تثبی
هســتند.« اینهــا اســم فرآیندهــای مختلــف کیمیایی 
هســتند. متــون کیمیایــی سرشــار از بحــث شــرح 
مــواد و فلــزات هســتند. در عنــوان فصــل هایــی 
کــه مــن انتخــاب کــرده ام نیــز چنیــن عبارتهایــی 
هســت. ایــن کامــًا یــک فلســفه طبیعــی اســت. 
یکــی از مــواردی کــه تاکنــون در تحقیقــات مــورد 
ــی  ــفه طبیع ــت، فلس ــه اس ــرار گرفت ــی ق فراموش
ــوان  ــه عن ــا ب ــه کیمی ــوان ب ــی می ت ــت. یعن اس
ــم  ــم اســام ه ــی در عال ــات فلســفه طبیع تحقیق

نظــر کــرد. 
ابــو اســماعیل حســین بــن علــی طغرایــی رســاله 
ــح الرحمــۀ و أســرار الحکمــۀ  ــه اســم مفاتی ای ب
در خصــوص بحــث فلســفه طبیعــی در یــک 
ــی  ــیار مهم ــاله بس ــه رس ــی دارد ک ــتر کیمیای بس
ــت دارد  ــا اهمی ــرای م ــه ب اســت. همــان طــور ک
کــه بدانیــم در آثــار ابــن ســینا و ســهروردی چــه 
ــت،  ــرح اس ــت مط ــاره طبیع ــی درب ــث های بح
ــر  ــۀ اث ــرار الحکم ــۀ و أس ــح الرحم ــاله مفاتی رس
ــاده  ــوق الع ــر ف ــاظ، اث ــن لح ــز از ای ــی نی طغرای
ــق  ــک تحقی ــز ی ــه ج ــون ب ــه تاکن ــت. البت ای اس
کــه یکــی از دانشــجویان انجــام دادنــد، کاری در 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــورد آن ص م
ــه  ــویم ک ــز بش ــه نی ــن نکت ــر ای ــا متذک »در اینج
دیــدار طبــاع تــام، از جملــه رخدادهــای کلیــدی 
ــه نحــو عــام اســت و  کیمیــا و ســنت هرمســی ب
ــهروردی  ــای س ــاه راه ه ــی از ش ــًا یک ــن اتفاق ای
ــد  ــه می توان ــن نکت ــد.« ای ــد باش ــز بای ــی نی پژوه
بــرای کســانی کــه بــه ســهروردی پژوهــی عاقــه 
دارنــد، مفیــد باشــد. یکــی از اجــزاء ســنت 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــرا ک ــت. »چ ــا اس ــی، کیمی هرمس
ــار و کــردارِ  ــام، ایــده وحــدت گفت ــاع ت ایــده طب
همــه حکمــای همــه اعصــار نیــز از اصول اســتوار 
هرمســیان اســت کــه هــر دو را بــه روشــنی در نزد 

ــم.«  ــز می بینی ــهروردی نی س
ــگاه  ــهروردی جای ــزد س ــام، در ن ــاع ت ــده طب ای
ویــژه ای دارد. یکــی از شــاه راه هایــی کــه 
ــوده  ــوده نش ــی گش ــهروردی پژوه ــوز در س هن
اســت، بحــث تأثیــری اســت کــه ایشــان از ســنت 
ــنت  ــا س ــور م ــه منظ ــد. البت ــه ان هرمســی پذیرفت
هرمســی بــه معنــی دقیــق کلمــه اســت، نــه اینکــه 
از بحــث هایــی کــه در دوره التینــی و رونســانس 

غــرب هســتند متأثــر شــویم و آنهــا را بــه آنچــه 
کــه ســهروردی می گویــد تطبیــق دهیــم. کیمیــای 
دوره اســامی و آثــار هرمســی دوره اســامی، 
بــه ســرزمین اســام وارد و ترجمــه شــده اســت. 
ــد  ــه بای ــم ک ــی داری ــوزه مؤلفان ــن ح ــا در ای م
آثارشــان بررســی شــود و از خــال آن آثــاری کــه 
ــه چــه  ــم ک ــر ســهروردی هســتند، ببینی ــدم ب متق
ــن  ــرا ای ــد. زی ــته ان ــهروردی داش ــر س ــری ب تأثی
دو مــوردی را کــه مــن گفتــم، بــه طــور عــام در 
نــزد نویســندگان قبــل از ســهروردی، نظیــر جابــر 
می بینیــم. ایــن نکتــه در مــورد تحقیقــات دربــاره 

ــت دارد.  ــهروردی اهمی س
ــه  ــت ک ــن اس ــوان ای ــن عن ــاب ای ــت انتخ عل
ــم  ــاز می کن ــری خــاص آغ ــک ام ــن آن را از ی م
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــم می ده ــپس تعمی و س
ــی  ــه نگاه ــم ک ــه را بگوی ــن نکت ــم ای می خواه
کــه دربــاره کیمیــا طــرح می کنیــم، فقــط بــه ایــن 
ــد  ــی می توان ــدارد؛ بلکــه حت حــوزه اختصــاص ن
در زندگــی روزمــره نیــز بــه کار گرفتــه شــود. در 
آخریــن جلســه، در مــورد صنــوع قدســی ســخن 
ــه  ــت ک ــم گف ــا خواه ــت و در آنج ــم گف خواهی
ــود.  ــی ش ــدود نم ــا مح ــه کیمی ــی ب ــع قدس صن
ــور در  ــن ط ــل و همی ــوزه تأوی ــما آن را در ح ش
حــوزه science نیــز شــاهد خواهیــد بــود. نظــر 
ــه  ــدگاه ب ــن دی ــا ای ــر ب ــه اگ ــن اســت ک ــده ای بن
ســراغ science برویــم، science بــه گونــه 
دیگــری خواهــد بــود کــه بــه آن اشــارتی خواهــم 
ــخ  ــراغ تاری ــه س ــدگاه ب ــن دی ــا ای ــر ب ــرد. اگ ک
ــود  ــد ب ــری خواه ــه نحــو دیگ ــخ ب ــم، تاری بروی
و یــک صنــع قدســی خواهــد بــود. اگــر بــا ایــن 
ــه  ــم ب ــم، آن ه ــل بروی ــراغ تأوی ــه س ــدگاه ب دی
ــه آن  ــدا ب ــه بع ــود ک ــد ب ــری خواه ــه دیگ گون
خواهــم پرداخــت. مــن نهایتــًا بحــث را بــه اینجــا 
ختــم خواهــم کــرد کــه اگــر در زندگــی روزانــه 
هــم نــگاه صنــوع قدســی محــور داشــته باشــیم، 

ــرد.  ــم ک ــه ای دیگــر زندگــی خواهی ــه گون ب
ــد از  ــوان تقلی ــه عن ــا ب ــه کیمی ــما ب ــار: ش حض
ــروزه از  ــا ام ــی م ــا وقت ــد. ام ــاد کردی ــت ی طبیع
ــدی  ــان فرآین ــم، منظورم طبیعــت ســخن می گویی
اســت کــه بــر اســاس آنتروپــی کار می کنــد. 
ولــی گویــا عنــوان »از صنعــت ربوبــی تــا صنــع 
ــا و  ــده کیمی ــن ای ــی بی قدوســی«، ارتباطــی درون
ــه  ــه شــما ب ــی ک ــای متفاوت ــه آن معن طبیعــت -ب
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کار می بریــد- برقــرار می کنــد. وقتــی دکارت 
می کنیــم،  تقلیــد  طبیعــت  از  مــا  می گویــد 
ــای امــروزی نیســت.  ــه معن منظــورش طبیعــت ب
ــا دو هــزار ســال  ــه طــور طبیعــی مــس ت ــًا ب مث
آینــده هــم بــه طــا تبدیــل نمــی شــود. بنابرایــن 
آیــا اشــاره دکارت بــه طبیعــت، یــک بیــان رمــزی 
ــاع  ــف دف ــن تعری ــم از ای ــر بخواهی ــت؟ اگ اس
ــوض  ــت ع ــای طبیع ــد معن ــاالً بای ــم، احتم کنی

شــود.
ــد در  ــز را بای ــر چی ــن:ه ــرکوهک ــایدکت آق
بســتر خــودش قــرار داد. یعنــی اگــر مــا طبیعــت را 
بــه معنــا و تفســیر امــروزی در نظــر بگیریــم و آن 
ــم، روش  ــق دهی ــم و تطبی ــته برگردانی ــه گذش را ب
درســتی نیســت. زیــرا بــه شــیوه حــال محــور کــه 
ــم و آن را  ــاره کردی ــه آن اش ــث ب ــدای بح در ابت
رد کردیــم، نزدیــک می شــود. نــگاه شــخص بنــده 
ــه آنهــا  ــر از هــر چهــار دیدگاهــی کــه ب کــه فرات
اشــاره کوتاهــی داشــتم قــرار خواهــد گرفــت ایــن 
ــدار را در جامعیــت خــودش و  اســت کــه آن پدی
وجــوه مختلفــی کــه خــود آن متــن و عامــل هــای 
ــر  ــم. اگ ــر بگیری ــد در نظ ــرح می کنن تاریخــی مط
ــد از طبیعــت را طــرح  ــا )دکارت( بحــث تقلی آنه
می کننــد، بایــد ببینیــم کــه آنهــا تقلیــد از طبیعــت 
را بــه چــه معنایــی در نظــر می گیرنــد؟ قطعــًا ایــن 
حــرف بنــده بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا هیــچ 
ــا عــاری از  ــم و بازســازی م ــی نداری ــه دخالت گون
هــر گونــه تأویــل و تفســیری خواهــد بــود. مهــم 
ایــن اســت کــه مــا بــه آن متــن اهمیــت دهیــم و 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــوب ه آن را در چارچ
ــویم  ــن مواجــه ش ــا آن مت ــد ب ــه بای ــانیم. بلک ننش
ــک  ــر، ی ــوان مفس ــه عن ــا ب ــه م ــگاه از مواج و آن

شــرحی بــر خواهــد آمــد. 
نکتــه دیگــری کــه الزم اســت توضیــح دهــم ایــن 
ــی را  ــر زمان ــِی ه ــای طبیع ــه ه ــه نظری ــت ک اس
هــم بایــد در نظــر گرفــت. مثــًا بحثــی کــه شــما 
فرمودیــد، مــس خــود بــه خــود بــه طــا تبدیــل 
نخواهــد شــد، را احتمــاالً بــر اســاس علــم جدیــد 
ــه الزم  ــی ک ــش های ــر واکن ــرا اگ ــد. زی می گویی
اســت را در نظــر بگیریــم، چنــان هســتند کــه ایــن 
تبدیــل یــا صــورت نمــی گیــرد و یــا اینکــه انــدک 
محتمــل اســت. اگــر بــا ایــن پایــه حرکــت کنیــم، 
یکــی از مــواردی کــه تصــور می شــود کیمیاگــری 
پاشــنه آشــیل آن اســت، از همیــن نقطــه حرکــت 

می کننــد. االن گفتــه می شــود کــه مــا بــا پیشــرفته 
ــه طــا  ــزار، قــادر هســتیم کــه مــس را ب تریــن اب
ــن اســت  ــم. قســمت دوم اســتدالل ای ــل کنی تبدی
کــه ایــن ابــزار در دســت کیمیاگــران نبــود. 
ــا  ــه ط ــس ب ــل م ــه تبدی ــادر ب ــا ق ــه آنه در نتیج

ــد. نبودن
امــا ایــن شــیوه اســتدالل، کل نظریــه هــای علمــی 
ــی  ــا نم ــا م ــرض دارد. آی ــش ف ــدرن را پی دوره م
ــه علمــی دیگــری  ــه نظری ــم ک ــم تصــور کنی توانی
در دوره دیگــری مطــرح بــوده باشــد کــه پاســخگو 
هــم بــوده باشــد؟ نبایــد چنیــن گفــت کــه چــون 
ــق  ــا محق ــروز م ــه ام ــاس نظری ــر اس ــل ب آن عم
ــر  ــود. ه ــی ش ــق نم ــس کًا محق ــود، پ ــی ش نم
ــق  ــر مطاب ــودش را دارد. اگ ــم خ علمــی پارادای
ــی  ــم، خیل ــت کنی ــروزی حرک ــای ام ــم ه پارادای
ــًا  ــه قب ــی ک ــد، درحال ــی دهن ــا جــواب نم از آنه
ــب  ــع، در ط ــًا بحــث طبای ــد. مث ــواب می دادن ج
ــم جــواب می دهــد. در حالیکــه نمــی توانیــم  قدی
ــن و  ــد تبیی ــم طــب جدی ــر اســاس پارادای آن را ب

ــم. ــه کنی توجی
بــه رشــته اســتدالل خودمــان بازمــی گردیــم. ایــن 
ــم،  ــان عل ــی از مورخ ــه خیل ــت ک ــتباهی اس اش
ــا و  ــی ه ــه یونگ ــا، بلک ــال محوره ــًا ح ــه صرف ن
ــن  ــری کرب ــا هان ــد. در اینج ــرده ان ــارت ک بورکه
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــتباه می کن ــدی اش ــا ح ــم ت ه
ــی  ــا، نم ــروزِ م ــق ام ــق اف ــون مطاب ــم چ می گویی
توانیــم بپذیریــم کــه مــس بــه طــا تبدیــل شــود، 
ــل  ــا تبدی ــه ط ــت ب ــی توانس ــس کًا نم ــس م پ

شــود. بورکهــارت می گویــد: 
ــر  ــت مگ ــده اس ــی ش ــل نم ــا تبدی ــه ط ــس ب »م
متعاقــب تحــول روحانــی کــه در شــخص صــورت 

ــطه آن.«  ــه واس ــت و ب ــه اس می گرفت
ــر«  ــه »مگ ــارت از کلم ــف، بورکه ــن تعری )در ای
اســتفاده کــرده اســت. امــا مورخــان علــم ایــن طور 
نمــی گوینــد. منظــور مــن از مورخــان علــم، نــگاه 

حــال محــور، یعنــی مــورخ- دانشــمند اســت.(
ــه آن معنــی اســت کــه شــما بحــث  ــه ب ایــن جمل
نظریــه  و  طبیعــی  نظریــه  بســتر  از  را  تبدیــل 
ــق آن را  ــد و تحق ــرده ای متافیزیکــی اش خــارج ک
بــه واســطه یــک معجــزه می دانیــد. امــا آنهــا ایــن 
ــن  ــارت در عی ــا بورکه ــد. در اینج ــی گوین را نم
ــا  ــد، ب ــد می کن ــگ را نق ــه ناخــودآگاه یون حــال ک
او هــم نظــر می شــود. پــس مــا بایــد یــک نظریــه 
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ــه  ــزی ک ــم. چی ــر بگیری ــت اش در نظ را در جامعی
شــما در متــون کیمیایــی می بینیــد ایــن اســت کــه 
ــی،  ــات کیمیای ــک عملی ــاس ی ــر اس ــد ب می گوین
بــه یــک دارو و دوایــی می رســیم کــه بــا خــوردن 
ــع  ــا را رف ــا مریضــی ه ــوان جــوان شــد ی آن می ت

ــن  ــما ای ــت ش ــن اس ــرد. ممک ک
امــر کــه بــر اســاس ذهنیــت 
ــت  ــدنی اس ــروز ناش ــق ام و اف
را رد کنیــد، ولــی ایــن شــیوه 
صحیحــی نیســت. حدأقــل بایــد 
ــم  ــم و بگویی ــزارش کنی آن را گ
کــه چنیــن چیــزی در تاریــخ 
ــن هســت.  ــخ دی ــم و در تاری عل
ــن  ــم چنی ــی ه ــای تائوی در کیمی
چیــزی هســت. اگــر مــا چیــزی 
را بــر اســاس افــق امروزمــان 
ــم، آن را  ــم درک کنی ــی توانی نم
ــل  ــه حدأق ــم. بلک ــم نکنی رد ه
ــر  ــر ب ــم و اگ ــزارش کنی آن را گ
 corps اســاس جســم لطیــف یــا

subtil می توانیــم آنهــا را توجیــه کنیــم، در آن 
جهــت برویــم کــه بتوانیــم تبیینــی بــرای آن عرضــه 

ــم. کنی
حضــار: منظــور بنــده تقابــل علــم جدیــد و علــم 
قدیــم نبــود. من بــا گزاره هــای اول بحــث مخالفتی 
نــدارم. بحــث مــن ایــن اســت که مــا بــرای فهمیدن 
آنچــه کــه در علــم کیمیــا از آن صحبــت می شــود، 
ــه کــه در  ــای طبیعــت، آنگون ــدن معن ــاج فهمی محت

آن سیســتم بــه کار مــی رود، هســتیم.  
آقــایدکتــرکوهکــن:نــه تنهــا مفهــوم طبیعــت، 
بلکــه بایــد همــه مفاهیمــی دیگــری کــه مثــل یــک 
شــبکه بــه هــم مرتبــط هســتند را هــم بــر اســاس 
خــود آن پارادایــم و نظــر افــرادی کــه آن را طــرح 
می کننــد بفهمیــم. یعنــی اگــر مــا معانــی آن مفاهیــم 
را در پارادایــم جدیــد اخــذ کنیــم، کلیــت آن مفاهیم 
بهــم می ریــزد. ســعی مــا بایــد بــر ایــن باشــد. ایــن 
ــخ را  ــم تاری ــا می توانی ــه م ــی نیســت ک ــن معن بدی
مثــل پوزیتیویســت هــا objective ببینیــم. مفســر، 
ــرار  ــه را اصــل را ق ــن نکت ــد ای ــا بای نقــش دارد. م
دهیــم کــه نقــش مــا ایــن اســت کــه تفســیری از آن 
ارائــه دهیــم و خــود را در معــرض آن قراردهیــم. 

ــه صنعــت مقــدس  حضــار:شــما کیمیاگــری را ب
ــا،  ــر کیمی ــیر دیگ ــی در تفاس ــد. ول ــط می دهی رب

ــث  ــه بح ــری را ب ــار، کیمیاگ ــار باش ــًا در آث مث
ــد.   ــط می دهن ــدی رب ــای توحی ه

ــرد  ــک رویک ــا ی ــا ب ــن:م ــرکوهک ــایدکت آق
ــان  ــتیم. ایش ــه هس ــار مواج ــزد باش ــه در ن دوگان
از یــک طــرف پوزیتیویســت اســت؛ یعنــی ایشــان 
ــه  ــد، روش آن و تجرب ــم جدی عل
ــوان روش  ــه عن ــش را ب و آزمای
ــرای  ــد قبــول دارد و ب علــم جدی
آن یــک محوریــت قائــل اســت و 
از طــرف دیگــر در آن چنــد اثری 
ــه  ــه جــا گذاشــته اســت، ب کــه ب
ــی  ــه جای ــوان اینک ــه عن ــا ب کیمی
ــد  ــاز کن ــال ب ــر خی ــرای عنص ب
ــن  ــار را از ای ــد. او آث ــگاه می کن ن
زاویــه بررســی می کنــد. آثــار 
ــه  ایشــان مرجعیتــی در ایــن زمین

ــدارد. ن
ــان  ــه می ــی ک ــار: پارادوکس حض
ــورت  ــه ص ــس ب ــردن م ــا ک ط
ــا بحــث معنــوی وجــود  مــادی ب

دارد، چیســت؟
ــرکوهکــن:تبییــن هــای مختلفــی در  ــایدکت آق
ــه  ــن ب ــی م ــت. ول ــده اس ــوص داده ش ــن خص ای
ــن قســمت  ــدارم. بیشــتر مورخــان ای ــا کاری ن آنه
را نفــی و در واقــع صــورت مســئله را پــاک 
می کننــد. ولــی مــن صــورت مســئله را پــاک نمــی 
ــد  ــر طــرح می کن ــی کــه جاب ــم. یکــی از نظریات کن
ــکل از  ــزات متش ــک از فل ــر ی ــه ه ــت ک ــن اس ای
چهــار کیفیــت اســت کــه از ایــن چهــار تــا دو تــا 
ظاهــری و آشــکار اســت و دو تــای دیگــر باطنــی و 
مکنــون. مثــًا در تبییــن ایشــان، باطــن نقــره، طــا 
اســت. در نتیجــه اگــر شــما باطــن نقــره را ببینیــد، 
ــی  ــه طبیع ــک نظری ــم ی ــد. آن ه ــده ای ــا را دی ط
ــر  ــزان جاب ــه می ــای نظری ــه ه ــی از پای ــت. یک اس
ــه  ــد نظری ــراوس می گوی ــاول ک ــت. پ ــن اس همی
ــاش  ــن ت ــه تری ــر، یکــی از نظــام یافت ــزان جاب می
هــا در دوره قــرون وســطی در جهــت پدیــد آمــدن 
علــم جدیــد اســت. یعنــی آن را از حیــث کمــی در 
نظــر می گیــرد. ایــن طبایــع بــه حــدود 120 درجــه 

ــوند.  ــیم می ش تقس
بــه هــر حــال در بســتر یــک نظریــه طبیعــی 
ــا  ــت. م ــن اس ــل ممک ــن تبدی ــه ای ــد ک می گوین
نبایــد آن را رد کنیــم. بلکــه بایــد آن را ببینیــم، 
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تحلیــل کنیــم و حدأقــل آن را عرضــه کنیــم. 
حدأقــل در میــان متــون کیمیایــی کــه مــن خوانــده 
ــه  ــا را ب ــه کیمی ــد ک ــی یابی ــی را نم ــچ متن ام، هی
ــرده  ــف نک ــا تعری ــه ط ــت ب ــزات پس ــل فل تبدی
ــا  ــد اینه ــه از اول بگوین ــت ک ــن نیس ــد. چنی باش
ظــرف هایــی هســتند کــه مــا در آنهــا امــور روانــی 
خــود را بریزیــم؛ و ایــن مبطــل نظریــه یونــگ هــم 
ــا آنهــا  ــار کیمیایــی کــه مــن ب هســت. در همــه آث
ــورت  ــن ص ــه ای ــا ب ــف کیمی ــتم، تعری ــنا هس آش
ــم  ــن ظاهــر را حفــظ کنی ــد ای ــا بای اســت. پــس م
ــد آن را بشــکنیم.  ــه باطــن رســیدن، نبای ــرای ب و ب
کمــا اینکــه در تشــیع هــم چنیــن چیــزی هســت. 
تشــیع جمــع ظاهــر و باطــن اســت. نمــی شــود کــه 
ــه باطــن نمــاز برســیم، خــود  ــم ب چــون می خواهی

ــم.  ــار بگذاری ــاز را کن نم
ایــن ظاهــر را حفــظ  حــال کــه می خواهیــم 
کنیــم، خــود بــه خــود بحــث ســطوح هرمنوتیکــی 
مختلــِف فهــِم ایــن واقعیــت بــه میــان می آیــد. بــه 
ایــن جهــت نبایــد کیمیــا و هیــچ پدیــدار دیگــری 
را یکــی کنیــم وبگوییــم همــه، آن را عرفانــی دیدند 
یــا همــه آن را ظاهــری دیدنــد. اگــر تعریــف کیمیــا 
ــرد  ــه ف ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــن اســت، ای چنی
ــه  ــد؛ ک ــر بفهمن ــه صــرف ظاه ــرادی آن را ب ــا اف ی
گویــی رازی چنیــن اســت. برداشــت بنــده از رازی 
ایــن اســت کــه ایشــان کیمیــا را بــه صــرف ظاهــر 
ــان باشــد کــه  ــد چن ــا بای ــن م می فهمــد. پــس تبیی
ــن  ــد. ممک ــته باش ــم داش ــرای رازی ه ــی ب جای
اســت شــما بگوییــد رازی اصــًا کیمیاگــر نیســت. 
ــه  ــا قضی ــورد ب ــوه برخ ــوع نح ــک ن ــم ی ــن ه ای
اســت. پــس ممکــن اســت فــردی باشــد کــه کیمیــا 
را کامــًا ظاهــری ببینــد  و در پــی آن باشــد و همان 
نظریــه طبیعــی را دنبــال کنــد و ممکــن اســت فــرد 
دیگــری باشــد کــه بخواهــد بــه باطــن قضیــه هــم 
دســت پیــدا کنــد. حــال بســته بــه اینکــه باطــن آن 
ــه  ــه گون ــرد، آن را ب ــر بگی ــزی در نظ ــه چی را چ

دیگــری میفهمــد. 
حضــار:چگونــه می تــوان علــم را بــا پیــش 

فــرض هــای متافیزیکــی تطبیــق داد؟
ــدا  ــی را پی ــچ علم ــن:هی ــرکوهک ــایدکت آق
ــی  ــای متافیزیک ــرض ه ــش ف ــه پی ــد ک ــی کنی نم
ــد.  ــن را می گوی ــم همی ــر ه ــد. پوپ ــته باش نداش
ــیت  ــوان نگاتیویس ــه عن ــر ب ــای پوپ ــی از نقده یک
ــد  ــه  نق ــه البت ــت؛ ک ــن اس ــت همی ــر پوزیتیویس ب

درســتی هــم هســت. یکــی از جملــه هــای اصلــی 
ــت: ــن اس ــر ای پوپ

»مشــاهدات مســبوق بــر نظریــه هســتند. مشــاهدات 
سرشــار از نظریــات هســتند.«

ــت  ــن اس ــرف ای ــان ص ــر تجربه گرای ــر ب ــد پوپ نق
کــه شــما پوزیتیویســت هــا می گوییــد کــه مــا یــک 
ــم.  ــا می کنی ــه بن ــه تجرب ــر پای ســاختار منطقــی را ب
ــه اســت  ــه سرشــار از نظری امــا وقتــی خــود تجرب
و وقتــی هــر گــزاره نظریــه کــه بگوییــد سرشــار از 
نظریــه اســت، چــه کار خواهیــد کــرد؟ اگــر ابزاری 
ــر اســاس نظریــه ســاخته شــده  هــم کــه داریــد، ب
باشــد چــه کار خواهیــد کــرد؟ مثــًا تلســکوپی کــه 
شــما توســط آن، آســمان را می بینیــد، در نظــر 
ــد.  ــا را می بینی ــد. شــما از خــال نظــری آنه بگیری

اینجــا اصــًا بحــث الهیــات نداریــم. 
ــا  ــرای م ــه ب ــی ای ک ــورد معان ــر در م حضــار: پوپ
ــا را  ــد آنه ــه بای ــد تجرب ــتند، می گوی ــوس هس ملم
ــا در  ــه آی ــم ک ــا بفهمی ــد، م ــا بع ــد ت ــش کن آزمای

ــه. ــا ن ــد ی ــرار می گیرن ــم ق ــوب عل چارچ
ــودن  ــی ب ــه تجرب ــر ب ــن: پوپ ــر کوهک ــای دکت آق

می دهــد.  اهمیــت 
هــای  فــرض  پیــش  از  برخــی  امــا  حضــار: 
آینــد.  درنمــی  تجربــه  قالــب  در  متافیزیکــی 
آقــای دکتــر کوهکــن: پوپــر بــا ایــن مســئله 
مشــکلی نــدارد. علــم، ایــن مســائل را هــم در درون 
خــود دارد. علــم، چیــزی غیــر از ایــن نیســت. اگــر 
علــم، پیــش فــرض متافیزیکــی دارد، بــه ایــن 
ــرِض متافیزیکــی  ــش ف ــن پی ــه ای ــی نیســت ک معن
پیشــاپیش توســط تجربــه، تأییــد شــده باشــد. زیــرا 
اگــر پیشــاپیش توســط تجربــه، تأییــد شــده باشــد، 
ــت  ــود. پوزیتیویس ــا می ش ــت ه ــزء پوزیتیویس ج
هــا می گوینــد کــه مــا اول تجربــه می کنیــم و بعــد 
ــن  ــر چنی ــون کلــی می رســیم. پوپ ــه قاعــده و قان ب
نظــری نــدارد. پوپــر، نظریــه علمــی را از هــر جــا 
کــه بیاوریــد، حتــی اگــر بــه شــما خــواب نمــا هــم 
ــع  ــام جم ــی مق ــد. یعن ــول می کن ــد، قب ــده باش ش
ــه را  ــد. نظری ــم جــدا می کن آوری و داوری را از ه
ــر  ــی اگ ــد، حت ــه دســت آوری ــه ب ــر راهــی ک از ه
ــه داوری  ــد ب ــز باشــید، بای اهــل کشــف شــهود نی
بنشــانید. ایــن داوری از نظــر پوپــر، ابطــال گرایــی 
ــش  ــر آزمای ــد در براب ــه بای ــی آن نظری ــت؛ یعن اس
هــای متعــدد دوام بیــاورد و ســربلند بیــرون بیایــد. 

خســته نباشــید.
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»از صنعت ربوبی تا صنع قدسی« 
جلسه دوم

بســم الل الرحمــن الرحیــم. بــا ســام محضــر حضار 
ــع  ــا صن ــی ت ــت ربوب ــا »از صنع ــی. درس م گرام
ــاب ضــرورت  قدســی« اســت. در جلســه دوم در ب
پژوهــش در بــاب کیمیــای دوره اســامی و تحلیــل 
ــم  ــت خواهی ــا صحب ــاح کیمی ــناختی اصط ریشه ش
کــرد. روال مــا بــه ایــن صــورت خواهــد بــود کــه 
هــر جلســه بــه جلســه قبــل برنمی گردیــم؛ از 
ایــن حیــث کــه اگــر بخواهیــم برگردیــم و جلســه 
ــه  ــن جلس ــت ای ــه صحب ــم ب ــص کنی ــل را تلخی قب
نخواهیــم رســید. موضوعــات جلســات هــم تقریبــًا 

ــای  ــی از حوزه ه ــما دورنمای ــه ش ــا ب ــت ت مجزاس
مختلفــی کــه می شــود روی آنهــا کار کــرد داده 
ــی  ــت ربوب ــته از صنع ــه گذش ــوان جلس ــود. عن ش
ــوان کلــی.  ــود، یعنــی همــان عن ــا صنــع قدســی ب ت
کاری را کــه در جلســه گذشــته انجــام دادیــم صرفــًا 
بازگویــی و یــادآوری می کنــم تــا در فضــای کاس 
ــه  ــم. در جلس ــش بروی ــم پی ــد و بتوانی ــرار بگیری ق
گذشــته اجــزای عنــوان درس، یعنــی صنعــت، 
ــًا در  ــم. خصوص ــل کردی ــی را تحلی ــی و قدس ربوب
ــان  ــا منظورم ــم ت ــل کردی بحــث قدســی بیشــتر تأم

دکتر رضا کوهکن
عضو گروه ادیان و عرفان

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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ــه در  ــًا اینک ــث و خصوص ــت بح از کلی
ــت  ــم گف ــه خواهی ــارم چ ــه چه جلس
مشــخص شــود. در ایــن جلســه بــه 
طــور خــاص در بــاب ضــرورت پژوهــش در بــاب 
کیمیــای دوره اســامی و اینکــه ایــن پژوهــش چــه 
ــرد.  ــم ک ــت خواهی ــت صحب ــد داش ــدی خواه فوای
ــر مبنــای  صحبت هــای جلســه گذشــته مــا بیشــتر ب

بــود.  مفهومــی  و  واژگانــی  تحلیــل 
ــوان درس  ــه در عن ــی ک ــم مختلف مفاهی
ــه  ــن جلس ــا در ای ــکافتیم. ام ــود را ش ب
ــان  ــم. رویکردم ــری داری ــرد دیگ رویک
اصطــاح  ریشه شــناختی  تحلیــل 
کیمیــا خواهــد بــود و در خــال آن 
ــم  ــوزش بدهی ــرد آم ــم ک ــعی خواهی س
ــدن  ــوزه تم ــا در ح ــاح کیمی ــه اصط ک
اســامی بــه چــه معانــی مختلفــی گرفتــه 
ــرای آن  شــده و چــه وجــوه اشــتقاقی ب
ــم  ــتقیم بروی ــت. مس ــده اس ــته ش دانس

ــه.  ــن جلس ــوع درس ای ــراغ موض س
ــد در  ــا بای ــز در اینج ــر چی ــل از ه »قب
بــاب روش و شــیوه نگاه مــان بــه کیمیــا 
ــی  ــت گرام ــک دوس ــم. ی ــخن بگویی س
ــان حکمــت و  ــل فضــل، از مدرس از اه
عرفــان می گفتنــد کیمیــا مگــر چیســت؟ 
را  غربی هــا  حرف هــای  می گفــت  او 
ــر  ــد. مگ ــار بگذاری ــا کن ــاب کیمی در ب
ــوی  ــا دع ــه کیمی ــت ک ــن اس ــر از ای غی
ــر  ــر غی ــه زر دارد و مگ ــس ب ــل م تبدی
ــان  از ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن مدعی
افــزود:  بافاصلــه  و  بوده انــد؟  کاذب 
ــه  ــه ب ــن نیســت ک ــدی در ای ــه تردی البت
ــاء و  ــه برخــی انبی ــه یــک معجــزه ب مثاب
عرفــا عطــا می شــده اســت و برخــوردار 
ــرد  ــه ک ــه اضاف ــد. و در ادام از آن بوده ان

ــن قــدرت خارق العــاده ای اســت  ــر از همی مگــر غی
ــا  ــا عرضــه شــده؟ ام ــه برخــی دیگــر از عرف ــه ب ک
ــزل  ــر من ــی س ــی –یعن ــدی متعال ــون مقص ــان چ آن
توحیــد- را مطمــح نظــر داشــته اند آن را مانــع 
ــد«.  ــاز زدن ــر ب ــدان س ــغولیت ب ــد و از مش دیده ان

نــگاه معمــول بــه کیمیــا بــه ایــن صــورت اســت کــه 
گویــی یــک دعــوی طبیعــی غیــر معقــول 
ــوزه  ــا در ح ــوی صرف ــی دع ــت. یعن اس
ــت. و  ــات اس ــل معدنی ــات و تبدی طبیعی

آن هــم یــک دعــوی غیــر معقــول و نشــدنی اســت. 
ایــن موضــوع در ایــن مکالمــه مشــخص اســت. 

ــا از حــوزه امــر معقــول،  ــن منظــر، کیمی ــق ای »مطاب
امــر تبیین پذیــر، خــارج اســت و چــون چنیــن 
ــش  ــی پژوه ــدان و حت ــتغال ب ــام و اش ــت، اهتم اس
علمــی در بــاب آن بی فایــده اســت. اینــان در حالــی 
ــامی را  ــات دوره اس ــاب طبیعی ــش در ب ــه پژوه ک
ــرح  ــر روی بخشــی از ط ــه ه ــه ب ــم -از آنجــا ک ه
بــوده  اســامی  دوره  فلســفی  کلــی 
نمی داننــد  ارزش  از  خالــی  اســت- 
ــیار  ــذب بس ــز تذب ــا نی ــه در اینج -البت
ــا  ــاب کیمی ــش در ب ــا پژوه ــد- ام دارن
ــن  ــا ای ــد. ب ــی ارزش می دانن ــًا ب را کام
حــال بایــد متذکــر شــد کــه نــگاه اینــان 

ــت«. ــینی1 اس ــگاه پیش ــک ن ی
نــگاه پیشــینی یعنــی نگاهــی کــه در 
معــرض و محــک تجربــه قــرار نگرفتــه. 
مصداق هــای  هرجایــی  در  تجربــه 
مصــداق  اینجــا  در  دارد.  را  خــودش 
ــرد  ــه ف ــود ک ــد ب ــن خواه ــه ای تجرب
ــی  ــار مختلف ــرض آث ــودش را در مع خ
ــرار  ــن حــوزه نوشــته شــده ق ــه در ای ک
بدهــد، آنهــا را مطالعــه کنــد و ســعی در 

ــد.  ــا بکن ــل آنه ــم و تحلی درک و فه
ــه  ــد ک ــر ش ــد متذک ــال بای ــن ح ــا ای »ب
ــک  ــینی، ی ــگاه پیش ــک ن ــان ی ــگاه این ن
ــک  ــق، ی ــرض نامجــرب و نامحق پیش ف
ــل  ــوم اه ــدگاه عم ــه دی ــت و البت ذهنی

ــت«. ــن اس ــاب چنی ــن ب ــل در ای فض
ــی از  ــم دورنمای ــعی می کنی ــا االن س م
ــه  ــن حــوزه می شــود ب ــه در ای آنچــه ک
چنیــن فــرد اهــل فضلــی عرضــه کــرد را 
ــا ایــن حــوزه  بــه او معرفــی کنیــم تــا ب

آشــنا شــوند. 
»امــا اگــر بــه ایــن دوســت فاضــل گفتــه 
شــود کــه کیمیاگــران بــه نــدرت از اصطــاح کیمیــا 
ــد و  ــره می گرفتن ــش به ــه خوی ــدن پیش ــرای نامی ب
ــت  ــت و صنع ــر حکم ــی نظی ــتر از اصطاحات بیش
ــاالً  ــد احتم ــتفاده می کرده ان ــور اس ــن منظ ــرای ای ب
شــوکه خواهــد شــد«. چــون تصــور بــر ایــن اســت 
کــه از همــان ابتــدا اصطــاح کیمیــا بــرای این پیشــه 
ــه  ــران ب ــه کیمیاگ ــی ک ــده. در حال ــتفاده می ش اس
ــا  ــان را کیمی ــر و حرفه ش ــود را کیمیاگ ــدرت خ ن
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می دانســتند و بیشــتر از واژه حکمــت یــا صنعــت و 
ــد.  ــتفاده می کردن ــا اس ــی از اینه ــا ترکیبات ی

ــم  ــب مته ــه دروغ و فری ــان را ب ــم آن ــاید ه »و ش
ــق  ــت متعل ــد حکم ــون می گوین ــرا؟ چ ــد«. چ کنن
ــم،  ــا می دانی ــزی اســت کــه م ــا اســت، آن چی ــه م ب
ــم  ــا خــود را حکی ــم هســتیم و اینکــه اینه ــا حکی م

ــت.  ــوده اس ــه ب ــر متقلبان ــک ام ــته اند ی دانس
»در همیــن متــن مرجــع مــا بــرای ایــن درس، 
ــار  ــل ب ــش از چه ــوز، بی ــاح الرم ــاله مفت ــی رس یعن
لفــظ صنعــت در اشــاره بــه ایــن پیشــه بــه کار رفتــه 
اســت و قریــب همیــن مقــدار لفــظ حکمــت؛ و ایــن 
در حالــی اســت کــه حتــی یــک  بــار هــم در متــن، 
عبــارت کیمیــا بــه کار نرفتــه اســت«. آن هــم در یک 
متــن دویست-ســیصد صفحــه ای! آن هــم در متنی از 
قــرن هشــتم هجــری، نــه قــرن دوم و ســوم هجــری! 
ــن  ــرف همی ــه در ص ــی ک ــارات ترکیب ــی عب »برخ
رســاله بــرای اشــاره بــه کیمیــا بــه کار رفتــه اســت 
ــریفه«.  ــت ش ــت حکم ــم صنع ــت: عل ــن اس چنی
ــه کار  ــن پیشــه ب ــرای تســمیه ای ــه ب ــی ک در عبارات
رفتــه دقــت کنیــد. »عمــل و علــم صنعــت حکمــت 
شــریفه«؛ از ایــن حیــث کــه کار خودشــان را واجــد 
هــر دو جنبــه نظــری و عملــی می داننــد. »ارث 
نبــوت، عصمــت و مــروت«؛ ایــن عبــارت می توانــد 
معنــی دار باشــد. زیــرا هــم بــه دلیــل کلمــه مــروت 
و عصمــت در حــوزه فتــوت قــرار می گیــرد و هــم 
بــه دلیــل کلمــه ارث نبــوت در حــوزه والیــت قــرار 
ــوزه  ــودش را در ح ــا خ ــا در اینج ــرد. کیمی می گی
ــن هــم مســتند  ــد. ای ــف می کن ــوم حکمــی تعری عل
ــر در  ــرت امی ــخ های حض ــی از پاس ــه یک ــت ب اس
یکــی از نســخه هــای موجــود خطبۀ البیــان کــه یــک 
تتّمــه کیمیایــی دارد. از ایشــان پرســیده می شــود کــه 
کیمیــا چیســت و آیــا حقیقــت دارد یــا خیــر؟ یکــی 
از پاســخ هایی کــه ایشــان می دهــد ایــن اســت کــه 
ــا، ارث نبــوت و عصمــت و مــروت  ــد کیمی می گوی
اســت. البتــه در اینجــا ترکیــب کمــی متفــاوت 
ــه همــان مکالمــه اشــاره دارد.  ــی قطعــًا ب اســت، ول
»صنعــت طبیعــت، صنعــت حکمــت، صنعــت کبــری 
ــاه وخیلــی ســاده: صنعــت.«  ــه صــورت کوت ــا ب و ی
ــا اســامی و تســمیه های مختلفــی هســتند  ــس اینه پ
ــه کار  ــن رســاله ب ــا در صــرف همی ــرای کیمی ــه ب ک

رفتــه اســت. 
»کیمیــا بــه ایــن ســبب کــه جامع علــم و عمل اســت 
خــود را حکمــت می دانســت«. طغرایــی اصفهانی در 

جایــی اشــاره می کنــد بــه اینکــه حکمــت 
بــه معنــای معمــول اش، از ایــن حیــث کــه 
واجــد دو جنبــه نظــری و عملــی اســت و 

ــه نحــو اعلــی و اتــم  ــه را ب می خواهــد هــر دو جنب
محقــق بکنــد، مــا هســتیم. چــرا؟ چــون مــا واجــد 
ــم  ــک عل ــتیم و ی ــی هس ــری و عمل ــه نظ دو جنب
ــه  ــه ب ــر ک ــرت امی ــه حض ــیم. خطب ــی می باش تحقق
آن اشــاره کــردم خطبــه عمیقــی اســت. البتــه در ایــن 
ــه  ــی و چ ــی عرفان ــث نقل ــه در احادی ــا، چ حوزه ه
در احادیثــی کــه در حــوزه کیمیــا وارد شــده، نبایــد 
بــه دنبــال ایــن بگردیــد کــه حتمــًا یک سلســله ســند 
موثــق پیــدا کنیــد کــه بحــث رجــال محکــم داشــته 
باشــد، بلکــه اینهــا حقیقت شــان بــه حقیقــت خــود 
ــی  ــرح عمیق ــی ش ــتند. جلدک ــم هس ــت محک حقیق
دارد بــر بخــش کیمیایــی خطبۀ البیــان حضــرت 
ــه نحــو مســتوفایی  ــی را ب ــی کیمیای ــر و آن معان امی
ــًا  ــون اص ــن تاکن ــن مت ــت. ای ــرده اس ــتخراج ک اس
تصحیــح نشــده اســت، از روی نســخه خطــی هــم 
تنهــا یــک بــار مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه و آن هــم 
ــن انجــام داده و آن را  ــری کرب کاری اســت کــه هان
ــه فرانســه ترجمــه  مســتقیما –و بــدون تصحیــح- ب

کــرده اســت. 
پــس مســأله بــه ایــن نحــو شــد کــه تســمیه  مرجــح 
خــود کیمیاگــران کلمــه کیمیــا نیســت، بلکــه کلمات 
ــه  ــا ب ــرد. ام ــت ک ــان قرائ ــه برایت ــود ک ــری ب دیگ
ــا  ــت کیمی ــوان صنع ــه عن ــت ب ــن صنع ــال ای هرح
ــی  ــر عجیب ــه ظاه ــن کلم ــت. ای ــده اس ــناخته ش ش
ــن  ــه ای ــی ب ــر نگاه ــدارد. اگ ــی ن دارد و وزن خاص
ــه  ــک کلم ــه ی ــم مشــخص اســت ک ــه بیاندازی کلم
فارســی یــا عربــی معمــول نیســت. در نتیجــه 
ــا ایــن کلمــه مواجــه می شــدند، چــه  افــرادی کــه ب
از خــود کیمیاگــران و چــه از اهــل تراجــم و یــا اهل 
ــد. یکــی  ــد آن را درک کنن ــات، تــاش می کردن ادبی
ــتیم  ــاهد آن هس ــا ش ــه م ــی ک ــای رایج از زمینه ه
ایــن اســت کــه همــواره ســعی می شــد بفهمنــد ایــن 
کلمــه از چــه کلمــه یــا ریشــه هایی اســتخراج شــده 
ــی  ــه معنای ــد چ ــه آن بفهمن ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت اس
پشــت ایــن کلمــه نهفتــه اســت. در اینجــا می بینیــم 
ــا کلمــه مرجــح خــود کیمیاگــران  کــه اگرچــه کیمی
ــاره  ــات درب ــل ادبی ــم و اه ــل تراج ــا اه ــت ام نیس
ایــن کلمــه بــر چنیــن منهاجــی می اندیشــند؛ یعنــی 

بــر یــک منهــاج پدیدارشناســانه بــا توجــه 
ــاش  ــوزه و پیشــه ت ــن آم ــت ای ــه حقیق ب
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می کننــد کــه معنــای کلمــه کیمیــا را درک و تحلیــل 
ــویم. ــمت ش ــن قس ــم وارد ای ــال می خواهی ــد. ح کنن
ــان  ــدا بیشــتر توســط مخالف ــا در ابت »اصطــاح کیمی
تراجــم  کتــب  نویســندگان  نیــز  و  کیمیاگــران 
یــا  تراجــم2،  کتــب  اســت«.  می رفتــه  کار  بــه 
کتــب زندگینامــه کتاب شــناختی، شــرح حالــی 
ــًا  ــت. مث ــان اس ــا آثارش ــف ب ــندگان مختل از نویس
کتــاب ابــن  ندیــم یــک کتــاب تراجــم اســت. »امــا 
اصطــاح مطلــوب و مــورد عاقــه خــود کیمیاگــران 
نبــوده اســت. بــا ایــن حــال ذکــر ایــن نکتــه خالــی 
ــا  ــان تراجم نویس ه ــی هم ــه حت ــده نیســت ک از فای
ــًا  ــران عموم ــل کیمیاگ ــم و عم ــزارش عل ــز در گ نی
ــب انصــاف را نگــه داشــته اند«. چــون معمــوالً  جان
ــه  ــگاه می شــد. »و ب ــی ن ــا بدبین ــه ایــن حوزه هــا ب ب
شــیوه ای در بــاب آن اندیشــیده اند کــه می تــوان 
ــوص  ــان در خص ــد. آن ــانه خوان آن را پدیدارشناس
اصطــاح کیمیــا مداقّــه نمودنــد و بــه ریشه شناســی 

ایــن اصطــاح پرداخته انــد«.
ریشه شناســی ها  ایــن  از  گزارشــی  اینجــا  »در 

ــدری  ــن واژه ق ــر ای ــم. ظاه ــه می کنی عرض
ــاید  ــه ش ــرزی ک ــه ط ــد، ب ــب می نمای عجی
ــب  ــک ترکی ــه ی ــه ســادگی ب ــوان آن را ب نت
ــوف  ــان مأل ــی زب ــی -یعن ــا فارس ــی ی عرب
و مأنــوس ایــن نویســندگان- کــه دور از 
انتظــار نیســت کــه اندیشــه آنــان بــا توجــه 

بــه ایــن زبان هــا و بــر اســاس آنهــا صــورت 
ــد«. هیــچ انتظــار نداشــته باشــید کــه  ــرد برگردان گی
ــده،  ــگ ش ــتر و فرهن ــن بس ــه ای وارد ای ــی کلم وقت
ــا  ــان و ب ــن زب ــا ای ــه ب ــوزه ک ــن ح ــندگان ای نویس
ــه را  ــن کلم ــًا ای ــتند لزوم ــنا هس ــگ آش ــن فرهن ای
ــد.  ــل کنن ــان تبدی ــته های خودش ــاس دانس ــر اس ب
ــا  ــاح کیمی ــرای اصط ــد ب ــه می دانی ــور ک ــان ط هم
ریشــه مصــری یــا یونانــی قائــل هســتند. شــما هــر 
کتابــی –چــه فرانســه، چــه انگلیســی، چــه فارســی- 
ــما  ــه ش ــن ب ــه االن م ــی ک ــن مطالب ــد ای ــاز کنی را ب
خواهــم گفــت را نخواهیــد یافــت. آنهــا صرفــًا بــه 
ــد  ــی می رون ــری و یونان ــی مص ــراغ ریشه شناس س
یــک  امــا وقتــی  نمی شــوم.  آن  مــن وارد  کــه 
ــگ  ــک فرهن ــه در ی ــلمان ک ــم مس اندیشــمند و عال
می اندیشــد،  می کنــد  زندگــی  فارســی  عربــی- 
ــه  ــگ ب ــان و فرهن ــن زب ــه ای ــه ک ــاس آنچ ــر اس ب
ــد و  ــه می اندیش ــن کلم ــاره ای ــد درب ــا می کن او الق
ــه  ــرد ب ــن ف ــه ای ــی طبیعــی اســت ک در نتیجــه خیل

ــن  ــرای ای ــی ب ــا عرب ــال ریشه شناســی فارســی ی دنب
ــا  ــه ریشه شناســی های مصــری ی ــردد. البت ــه بگ کلم
یونانــی کــه از ایــن کلمــه عرضــه شــده هــم کامــًا 
ــا  دقیــق نیســتند؛ یعنــی چنیــن نیســت کــه کامــًا ب
ــد  ــق کن ــه تطبی ــن کلم ــیاب های ای ــک و س فنوتی
و بشــود بــا اطمینــان گفــت کــه ریشــه مصــری یــا 
ــا  ــی هســت. کم ــم اختاف های ــاز ه ــی دارد. ب یونان
ــا ریشــه های فارســی و  ــه ب ــد ک ــد دی اینکــه خواهی
عربــی و عبــری کــه مــا در اینجــا عرضــه خواهیــم 
ــا  ــود آن را ب ــی دارد و نمی ش ــم تفاوت های ــرد ه ک

ــق داد.  ــًا تطبی ــا کام ــدام از آنه هیچ ک
ــر  ــه عزیمــت، ظاه ــه نقط ــار نیســت ک »دور از انتظ
بــدان گونــه باشــد کــه بــر آن فــرد خــاص نمایــان 
می شــود«. اینکــه تســمیه بــر چــه مبانــی ای اســتوار 
اســت قابــل توجــه دانش پژوهانــی اســت کــه 
ــا  ــتند. »در اینج ــد هس ــمیه عاقمن ــوع تس ــه موض ب
پدیدارهــا حاکــی از حقیقتــی هســتند کــه در بســتر 
آن آن فهــم می شــوند«. یعنــی شــاهد چنیــن فهمــی 
از پدیدارهــا هســتیم. »از آنجــا کــه هــر چــه هســت 
ظهــور و بــروز حقیقــت اســت، اســامی 
ــس  ــده مســتثنی نیســتند. پ ــن قاع ــز از ای نی
ــت آن  ــر حقیق ــیء بیانگ ــا ش ــرد ی ــم ف اس
شــیء یــا فــرد اســت، یــا اینکــه دســت  کــم 
ــی از چیســتی آن  ــا حقیق وجهــی اساســی ی
ــفه  ــان و فلس ــاب زب ــد«. در ب ــان می کن را بی
ــه  آن نظریه هــای مختلفــی هســت. بعضــی معتقــد ب
ــان یــک  ــد کــه زب قرادادگرایــی3 هســتند و می گوین
قــرارداد اجتماعــی اســت؛ هیــچ بُعــد حقیقــی پشــت 
ــا تحلیــل بخواهیــم آن را  کلمــات نیســت کــه مــا ب
آشــکار کنیــم. مــا بــا ایــن نظریــه کار نداریــم. نظریــه 
ــیدنی  ــوع اندیش ــن ن ــه ای ــا پای ــه در اینج ــی ک زبان
اســت کــه ایــن اندیشــمندان پیــش گرفته انــد، 
ــرده  ــان پ ــان اســت. یعنــی زب ــه واقع نمایــی زب نظری
ــر  ــیء بیانگ ــر ش ــم ه ــی دارد و اس ــت برم از واقعی
حقیقــت آن شــیء اســت. پایــه نظریــه میــزان جابــر 
هــم همیــن نظریــه واقع نمایــی زبــان اســت؛ گرچــه 

ــح نکــرده باشــد.   ــن موضــوع را تصری شــاید ای
»آیــا دقــت کرده ایــد کــه چــه تیــپ یــا گونــه ای از 
پژوهشــگران بــه تیمولــوژی عاقمندنــد؟ بــه نــدرت 
اقتصــاددان  یــا  جامعه شــناس  یــک  می توانیــد 
ــد«.  ــد باش ــوع عاقمن ــن موض ــه ای ــه ب ــد ک را ببینی
ــا  ــتر ب ــا بیش ــن حوزه ه ــما در ای ــون ش ــرا؟ چ چ
ــا بعضــی قواعــد اجتماعــی  ــراردادی ی بحث هــای ق
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یــا قوانیــن و قواعــد اقتصــادی ســر و کار داریــد و 
بــه ایــن بحــث کــه خــود زبــان احیانــًا چــه حقایــق 
متافیزیکــی را در بــر دارد نمی پردازیــد. بیشــتر اهــل 
متافیزیــک -چــون بحــث مــا در حوزه اســام اســت 
ــن حوزه هــا  ــه ای ــر حکمــا- هســتند کــه ب ــل اکث مث
وارد می شــوند. »بیشــتر، اهــل متافیزیــک، یعنــی 
اکثــر حکمــا و عرفــای اســام را خواهیــد دیــد کــه 
بــه ایــن موضــوع توجــه خــاص نشــان می دهنــد و 
ــه  ایــن بدیــن دلیــل اســت کــه اساســًا اگــر شــما ب
حقیقت نمایــی زبــان اعتقــاد داشــته باشــید خــود بــه 
ــدا  ــژه پی ــاد وی ــی واژگان اعتق ــه ریشه شناس ــود ب خ
خواهیــد کــرد«. پــس یکــی از پیش فرض هــای 
ــا  ــه در اینج ــی ک ــه صورت ــی واژگان -ب ریشه شناس
ــان  ــی زب ــود- بحــث حقیقت نمای ــم ب شــاهد خواهی
خواهــد بــود. حقیقت نمایــی زبــان بــه جاهــای 
دیگــری هــم کشــیده می شــود کــه مــا بــه آنهــا کار 
ــه از  ــه ســراغ ریشه شناســی هایی ک ــم. حــاال ب نداری

ــم. ــده می روی ــه ش ــن واژه ارائ ای
ــب  ــب، صاح ــی کات ــی، خوارزم ــد خوارزم »محم

ــا  ــد او را ب ــه نبای ــت ک ــوم اس ــح العل مفاتی
ــرد؛  ــتباه ک ــدان اش ــی ریاضی ــد خوارزم محم
ریاضیدانــی کــه واژه الگوریتــم را بــه دنیــای 
ــی  ــد خوارزم ــت. محم ــا داده اس ــدرن م م
ــا  ــردن اصطــاح صناعــۀ الکیمی ــه کار ب ــا ب ب
ــه  ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــم، ب ــن عل ــرای ای ب

ــت، آن را  ــی اس ــواد معدن ــاب م ــوع آن در ب موض
ــی در  ــوم طبیعــی جــای می دهــد«. یعن ــره عل در زم
ــی  ــوم طبیع ــل عل ــا را ذی ــوم، کیمی ــدی عل طبقه بن
قــرار می دهــد. بحــث طبقه بنــدی علــوم بحــث 
مهمــی اســت کــه مــی تــوان آن را در حــوزه ســنت 
ــد  ــن دی ــا ای ــرد. وی درســت ب ــال ک ــه دنب و مدرنیت
ــه  ــرده برمــی دارد ب ــام شــیء از حقیقــت آن پ ــه ن ک
ابــراز  کیمیــا می پــردازد. وی  واژه  ریشه شناســی 
مــی دارد: »ایــن صناعــت را کیمیــا نامیده انــد و لفــظ 
ــی،  ــا، یَْکم ــه از َکم ــی ک ــت عرب ــا واژه ای اس کیمی
َکْمــْی کــه بــه معنــی پنهــان  داشــتن و مخفــی کــردن 
اســت مشــتق شــده« محمــد خوارزمــی وقتــی 
بــا ایــن کلمــه غریــب مواجــه می شــود ســعی 
می کنــد بدانــد ایــن کلمــه چیســت، و بــا توجــه بــه 
بــه بســتر فرهنگــی خــود، آن را یــک کلمــه عربــی 
مــی فهمــد. یــک ریشــه نزدیــک بــه ایــن کلمــه در 
ــه  ــه را از آن ریش ــن کلم ــان ای ــت. ایش ــی هس عرب
ــود. ــروع می ش ــا ش ــا از اینج ــل م ــته اند. تحلی دانس

ایــن  کــه  نداریــم  ایــن  بــه  کاری  اینجــا  »در 
ــا چــه حــد دقیــق اســت. چــرا کــه  ریشه شناســی ت
در واقــع از دقــت الزم برخــوردار نیســت. زیــرا اگــر 
ــت  ــد می بایس ــوده باش ــه ب ــن ریش ــن واژه از ای ای
ــی  ــی وجــود می داشــت، در حال وزن فیعــا در عرب
ــه مهمــی نیســت.  کــه چنیــن نیســت. امــا ایــن نکت
ــن  ــت دارد ای ــه اهمی ــش از هم ــا بی ــرای م ــه ب آنچ
اســت کــه اندیشــیدن خوارزمــی در ایــن خصــوص 
ــا  ــی کیمی ــه یکــی از وجــوه اصل ــذل توجــه ب ــا ب ب
یعنــی رازداری و پوشــیده داشــتن اســرار بــوده 
اســت«. در اینجــا چــه نکتــه ای از نظــر مــا اهمیــت 
دارد؟ ایــن نکتــه کــه اندیشــیدن ایــن نویســنده اهــل 
تراجــم بــا توجــه بــه حقیقــت ایــن علــم -آن گونــه 
کــه در خــود آثــار کیمیایــی آشــکار می شــود- 
صــورت گرفتــه اســت. وجــوه مختلفــی دارد کــه مــا 
از ایــن مســیر حرکــت نکردیــم. یکــی از مســیرهایی 
کــه می توانســتیم انتخــاب کنیــم ایــن بــود کــه ابتــدا 
مشــخصه های کلــی و تقریبــًا عمومــی کیمیــای دوره 
اســامی را اســتخراج و معرفــی کنیــم و ســپس هــر 
کــدام از آنهــا را تحلیــل کنیــم. مــا ایــن کار 
را نکردیــم، چــون نمی توانســتیم ایــن روال 
را در چهــار جلســه بــه اتمــام برســانیم. امــا 
همیــن قــدر می توانیــم بگوییــم کــه بحــث 
ــی  ــرار  یک ــتن اس ــیده داش رازداری و پوش
ــه  ــارغ از اینک ــت؛ ف ــتون های کیمیاس از س
ــن  ــت. ای ــه معناس ــه چ ــتن ب ــه داش ــر نگ ــث ِس بح
موضــوع را فعــًا بــه صــورت یــک جعبه ســر بســته 
ــل  و  ــون تحلی ــم، چ ــاز نمی کنی ــم و ب ــه می داری نگ
بررســی زیــادی الزم اســت تــا بدانیــم کــه ایــن ِســر 
پوشــیدن بــه چــه ســطح هرمنوتیکــی ای اشــاره دارد. 
در هــر حــال نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اندیشــیدن 
محمــد خوارزمــی بــرای پیــدا کــردن وجــه اشــتقاق 
ــم  ــن عل ــن وجــه از ای ــه ای ــا توجــه ب ــن کلمــه ب ای

صــورت گرفتــه اســت. 
»بــا ایــن حــال خوارزمــی ایــن چنیــن ادامــه می دهد: 
علــی  را حکمــت  آن  ایــن حکمــت  صاحبــان 
االطــاق می خواننــد و برخــی از آنــان آن را الصنعــۀ 
می نامنــد«. ایــن نکتــه بــرای مــا ســؤال برانگیز 
ــن  ــد اهــل ای ــا وجــود اینکــه می دان اســت کــه او ب
صنعــت یــک تســمیه دیگــر بــرای آن قائــل هســتند 
و لفــظ مرجــح آنهــا غیــر از ایــن اســت، پــس چــرا 
اول اســم غیــر مرجــح آنهــا را مــی آورد و آن را 
ــن  ــر روی ای ــه ه ــد؟ »ب ــک می کن ــل اتیمولوژی تحلی
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ــز اســت.  ــا حــدی ابهام آمی ــه ت ــی البت ــر خوارزم نظ
ــا را  ــه وی کیمی ــرد ک ــه ک ــوان توجی ــه می ت چگون
ــن  ــد و ای ــاد می کن ــن صناعــت ی ــام ای ــوان ن ــه عن ب
بــه رغــم آن اســت کــه مطابــق تصریــح خــود وی، 
ــت  ــت و صنع ــارت حکم ــود از عب ــران، خ کیمیاگ
ــد«.  ــره می گرفتن ــش به ــه خوی ــدن پیش ــرای نامی ب
ــوان  ــم. »می ت ــری کردی ــک نتیجه گی ــا ی ــا م در اینج
ــان  ــی زم ــارم، یعن ــرن چه ــه در ق ــت ک نتیجــه گرف
نــگارش مفاتیح العلــوم، اســتعمال لفــظ کیمیــا بــرای 
ــر و  ــر کیمیاگ ــان غی ــزد عالم ــم در ن ــه ه ــن حرف ای
هــم در نــزد عامــه رایــج بــوده اســت«. یعنــی اینکــه 
ایشــان ســعی می کنــد ایــن کلمــه را بفهمــد و 
تحلیــل کنــد بــه ایــن جهــت اســت کــه ایــن کلمــه 
در آن عصــر رواج داشــته؛ یعنــی یــک کلمــه کامــًا 

ــود.  ــرد داشــت و جــاری ب ــود، کارب ــب نب غری
ــا در  ــی واژه کیمی ــوع ریشه شناس ــه موض ــال ک »ح
میــان اســت بــد نیســت بدانیــد کــه بــرای واژه کیمیا 
ــت.  ــده اس ــنهاد ش ــم پیش ــی ه ــه فارس ــی ریش حت
ــری،  ــتم هج ــرن هش ــب ق ــورخ و ادی ــدی، م صف
صاحــب الغیــث المســجم فــی شــرح المیــۀ العجــم 
طغرایــی4 و نیــز مؤلــف اثــر تراجمــی مهــم  الوافــي 
بالوفیــات، کــه متولــد صفــد در فلســطین اســت و در 
دمشــق از دنیــا رفتــه اســت و بیشــتر عمــر خــود را 
هــم در غــرب ســرزمین های اســامی ســپری کــرده 
اســت از ایــن نظریــه دفــاع می کنــد کــه لفــظ کیمیــا 
ــی اینکــه  ــه معن ــا«، ب ــی« و »می مرکــب اســت از »کِ
آن چیــز یــا کــس چــه هنــگام خواهــد آمــد؛ یعنــی 
ــروزی  ــدرن ام ــه لهجــه م ــاد« ب ــی می ــی »کِ ــه معن ب
کــه چســبیده بــه هــم و متصــل بــه صــورت کِیمیــا 
در آمــده اســت«. ایــن هــم یــک اتیمولــوژی دیگــر 
ــا کار  ــمندان م ــن اندیش ــاق ای ــال خ ــت. خی اس
کــرده اســت. می بینیــد کــه کامــل تطبیــق نــدارد امــا 
ــان  ــه زب ــد ک ــم دی ــل ه ــن دلی ــه ای ــد ب ــن را بای ای
تطــور پیــدا می کنــد. یعنــی بایــد دیــد در آن زمــان 
ــوده کــه  چــه تلفظ هــا، بیان هــا و اداهایــی جــاری ب
ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت. »قابــل ذکــر  ایشــان ب
ــن صــورت در  ــه همی ــی ب ــن ترکیب ــه چنی اســت ک
زبــان فارســی آن گونــه کــه اینــک در گفتــار و 
ــق  ــارت دقی ــدارد. عب ــتار ادا می شــود وجــود ن نوش
ــد« اســت«. ــی می آی ــج »ک ــر آن در فارســی رای متناظ
ــوان اشــتقاق  ــه عن ــدی ب ــن حــال آنچــه صف ــا ای »ب
ــه  ــت ب ــرده اس ــنهاد ک ــا پیش ــارت کیمی ــی عب فارس
ــه در  ــد« ک ــی می آی ــمی »ک ــارت رس ــی از عب تلفظ

برخــی لهجه هــای والیــات متــداول اســت نزدیــک 
می آیــد«  »کــی  نمونــه،  عنــوان  بــه  می باشــد. 
درلهجــه سیســتانی بــه صــورت »کــی میایــه« اســت«. 
چــون خــود مــن سیســتانی هســتم می توانــم ایــن را 
بــا قطــع یقیــن بگویــم. مــا کلمــه »میــا« را بــا ســتون 
ــل  ــم وص ــه ه ــر ب ــه اگ ــم. ک ــم ادا می کنی اول ه
ــی  ــا مــی شــود. یعنــی حت ــًا همــان کیمی شــود دقیق
یــک حــرف زایــد هــم ایــن وســط پیــدا نخواهیــد 
ــه  ــا را ب ــه کیمی ــا ریش ــورت م ــن ص ــه ای ــرد. ب ک
زابــل رســاندیم! افــراد دیگــری هــم هســتند کــه بــه 
فرهنــگ محلــی خودشــان چنــان دلبســته هســتند که 
ریشــه همــه چیــز را بــه آنجــا می رســانند. کتــاب از 
ــه نیســت،  ــزی بی پای ــای پاری ــس آق ــا پاری ــز ت پاری
کتــاب پــر مغــزی اســت و نزدیــک بــه همیــن کاری 
اســت کــه مــا در اینجــا انجــام دادیــم. کار مــا هــم 
 Cultural ــل ــوع تحلی ــن ن ــه ای ــود. ب ــه نب بی پای
یــک  یعنــی  می گوییــم.   provincialisme
ــت  ــش و ذهنی ــا اندیشــمند از منظــر بین نویســنده ی
ــطح کان،  ــات در س ــه کل موضوع ــود ب ــی خ محل
جهانــی و تمدنــی بنگــرد و چــون ذهنیــت محلــی او 
محــدود اســت نمی توانــد تحلیــل عمیقــی از قضیــه 
ارائــه کنــد. province بــه معنــای شهرســتان اســت 
و اگــر بخواهیــم لفــظ بــه لفــظ ترجمــه کنیــم بایــد 
امــا چــون  فرهنگــی.  بگوییــم شهرســتانی گری 
ــه  ــارت را ب ــن عب ــا ای ــت، م ــی نیس ــه خوب ترجم
ــن  ــه ای ــم. ب ــه می کنی ــی ترجم ــی فرهنگ حوزه گرای
معنــی کــه شــما بــه حــوزه خــاص خــودت محــدود 
ــه کل  ــه آن ب ــه ب ــا توج ــاس و ب ــر اس ــد و ب بمانی
ــی  ــد تحلیل ــد و بخواهی ــف بنگری ــات مختل موضوع

ــد.  ــه کنی ارائ
ــن  ــا ای ــان. آی ــل خودم ــیر تحلی ــه مس ــم ب برگردی
ــرده  ــه ک ــدی عرض ــه صف ــی ک ــی فارس ریشه شناس
در آن چارچــوب اندیشــه ای کــه بــه واقعیــت امــور 
توجــه دارد قــرار می گیــرد یــا نــه؟ »ریشــه فارســی 
پیشــنهادی عبــارت کیمیــا متضمــن ایــن ایــده اســت 
کــه بــا انتظــار پدیــد آمــدن رخــدادی مواجه هســتیم 
کــه بــه نــدرت محقــق مــی شــود«. »کــی می آیــد؟« 
یعنــی نمی آیــد یــا بــه نــدرت می آیــد. یعنــی 
امــکان تحقــق آن بعیــد اســت. »کــه البتــه ایــن یــک 
ــت  ــه و حقیق ــا آن نظری ــی ب ــت«. یعن ــت اس حقیق
کیمیــا همخوانــی دارد. »بــا ایــن حــال صفــدی 
تدقیــق نمی کنــد کــه ایــن فرضیــه وی آیــا حاصــل 
تأمــل شــخصی اوســت یــا اینکــه کــس دیگــر نیــز 
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بــر ایــن بــاور بــوده اســت. بــا ایــن حــال ایــن پایــان 
ــری  ــک ریشه شناســی عب ماجــرا نیســت. صفــدی ی
ــد. از  ــنهاد می کن ــا پیش ــاح کیمی ــرای اصط ــم ب ه
نظــر ایشــان عبــارت کیمیــا مرکــب اســت از کِیـْـْم و 
یـَـه . کــه در ایــن میــان »یـَـه«، همــان »یَُهــَو«، خــدای 
بنــی  اســراییل اســت. در ایــن صــورت »کِیـْـْم یـَـه« در 
ــز( از  ــود: آن )چی ــی خواهــد ب ــن معن ــه ای ــری ب عب
خــدا می آیــد«. ایــن بــه چــه اشــاره دارد؟ آیــا ایــن 
هــم بــر آن روال مــورد نظــر مــا تطبیــق می کنــد یــا 
خیــر؟ بلــه. »آن از خــدا می آیــد« یعنــی چــه؟ یعنــی 
ربوبــی و الوهــی اســت. ایــن یکــی از ویژگی هایــی 
بــود کــه در جلســه گذشــته هــم در مــورد آن 
صحبــت کردیــم، چــون بخشــی از عنــوان مــا یعنــی 

»از صنعــت ربوبــی تــا صنــع قدســی« بــود.
تــا اینجــا بــا نویســندگانی مواجــه بودیــم کــه 
جــزو ایــن حــوزه نبودنــد و خــود کیمیاگــران هــم 
ــا  ــه کلمــه کیمی ــم و هشــتم ب ــرن هفت ــا ق معمــوالً ت
ــه  ــم ب ــا ه ــرور آنه ــه م ــا ب ــد. ام ــات نمی کردن التف
ایــن کلمــه توجــه می کننــد و در آثارشــان از آن 
اســتفاده می کننــد. در آثــار متأخــر مثــًا رســالۀ 
الکیمیــا می بینیــد کــه از کلمــه کیمیــا اســتفاده شــده 
اســت، در حالــی کــه در رســالۀ الحکمــۀ یــا رســالۀ 
الصنعــۀ چنیــن چیــزی نمی بینیــد. یعنــی لفــظ کیمیــا 
بــه مــرور در عنــوان رســاله ها هــم ظاهــر می شــود. 
ــت  ــت. »و درس ــتم اس ــرن هش ــر ق ــدی کیمیاگ جل
ــرن  ــر ق ــزرگ کیمیاگ ــی، ب ــه را جلدک ــن فرضی همی
ــی را  ــت اله ــی دارد. »صنع ــان م ــری، بی ــتم هج هش
ــه، آن  ــد و عام ــت می نامن ــان، حکم ــا و خاص حکم
را در عربــی کیمیــا می نامنــد. ایــن اصطــاح از 
عبــارت عبــری »کیــم یـَـه« یــا »کِیــم یـَـه« بــه معنــای 
ــع  ــت.« مرج ــده اس ــذ ش ــد« اخ ــدا می آی »آن از خ
مقــل قــول مــا هــم رســاله المصبــاح فــی اســرار علم 
المفتــاح نســخه پاریــس اســت. »همچنیــن قابــل ذکر 
ــا  ــور را...« ت ــری مزب ــی عب ــه ریشه شناس ــت ک اس
ــود. در اینجــا یــک تحلیــل مکمــل  اینجــا از آنهــا ب
ــه  ــت ک ــت اس ــم. درس ــه کردی ــان اضاف ــم خودم ه
ــَو(  ــدا )یَُه ــی »آن از خ ــری یعن ــه عب ــه« ب ــم یَ »کِی
می آیــد«، امــا شــاید بهتــر باشــد بــه صــورت »کِــی 
مــی یـَـه« در نظــر بگیریــم کــه بــه معنــای »چــرا کــه 
ــه نظــر  ــد« اســت. یعنــی ب آن از جانــب خــدا می آی
ــه  ــت ب ــر اس ــری بهت ــوژی عب ــد در اتیمول می رس
ایــن صــورت باشــد ولــی در هــر حــال جلدکــی بــه 
آن صــورت در نظــر گرفتــه اســت.  »گــذر می کنیــم 

بــه نــزد ابن ندیــم، کتاب شــناس و تراجم نویــس 
ــه وی  ــی ک ــرآغاز بخش ــارم. س ــرن چه ــته ق برجس
در الفهرســت5 خــود بــه کیمیــا اختصــاص داده 
ــا و  ــل کیمی ــاب اه ــی در ب ــن آورده: »اطاعات چنی
اهــل صنعــت؛ الکیمیائیــون و الصنعویــون«. ماحظــه 
ــه  ــون ب ــون و صنعوی ــد کــه در اینجــا کیمیائی می کنی
یکدیگــر عطــف شــده اند. امــا ایــن هرگــز بــه ایــن 
ــه  ــف مواج ــوزه مختل ــا دو آم ــه ب ــت ک ــی نیس معن
ــت«.  ــری صنع ــت و دیگ ــی کیماس ــه یک ــتیم ک هس
از افــرادی کــه ایشــان فهرســت کردنــد و اســامی و 
ــد کامــًا مشــخص اســت  کتب شــان را ذکــر می کنن
ــد،  ــدا نمی کن ــف را ج ــته مختل ــان دو دس ــه ایش ک
بلکــه ایــن دو نــام مختلــف بــرای یــک چیــز اســت. 
ــوزه در  ــک آم ــف ی ــام مختل »بیشــتر ســخن از دو ن
ــم ایــن دو اصطــاح  ــان اســت. چــرا کــه ابن ندی می
ــاوه  ــرد«. ع ــه کار می گی ــرادف ب ــه صــورت مت را ب
بــر دلیلــی کــه ذکــر کــردم، یــک نقــل قــول دیگــر از 
همــان متــن و در همــان  جــا هســت کــه می گویــد: 
»آنانــی کــه بــه صناعــت کیمیــا، یعنــی الصنعــۀ، کــه 
ــه تولیــد طــا و نقــره از دیگــر اجســام و اجســاد  ب
ــد  ــن باورن ــر ای ــتند ب ــغول هس ــاص دارد مش اختص
ــۀ  ــار از الصنع ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــس ک ــه آن ک ک
ــم  ــس، حکی ــت، هرم ــان آورده اس ــه می ــخن ب س
ــه کســانی  ــًا اینکــه جمل ــوده اســت.« مضاف ــی ب بابل
ــرد  ــام می ب ــا ن ــن بخــش از آنه ــل ای ــه وی در ذی ک
ــا  ــک آنه ــه تفکی ــدام ب ــتند و وی اق ــر هس کیمیاگ
ــی و صنعــوی نکــرده  ــه دو دســته مجــزای کیمیای ب
اســت«. ایــن هــم دلیــل دیگــری بــود بــر اینکــه ایــن 
ــه کار  ــه صــورت معــادل ب اصطاحــات در اینجــا ب

رفته انــد. 
ــه مکمــل در خصــوص وجــه اشــتقاق  »یــک فرضی
کیمیــا بــاز هــم بــرای آن یک ســر منشــأ عبــری قائل 
ــی   ــی ص اروخ ان  ــزد عل ــه را در ن ــن فرضی ــت. ای اس
ازنیقــی در رســاله ُدرر االنــوار، ایــن کیمیاگر مشــهور 
ــد  ــف الجدی ــه المؤل ــه ب ــی ک ــا جندک ــر پس عص
ــنایی  ــت«. آش ــوان یاف ــت می ت ــده اس ــروف ش مع
ــام  ــا ن ــًا ب ــًا صرف ــری احیان ــوزه کیمیاگ ــا ح ــما ب ش
ــن  ــر از ای ــه غی ــی ک ــت. در حال ــر و رازی اس جاب
ــم  ــط و ه ــم دوره وس ــدم، ه ــم در دوره متق دو، ه
ــه  ــتند ک ــیاری هس ــندگان بس ــر نویس در دوره متأخ
ــد؛  ــق کردن ــار عظیمــی در حــوزه کیمیاگــری خل آث
ــی  ــی ازنیق ــی صاروخان ــن عل ــا همی ــی از آنه یک
ــک  ــوار، ی ــود، درر االن ــر خ ــان در اث ــت. ایش اس
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ــد.  ــه می کن ــه عرض ــن کلم ــرای ای ــی ب ریشه شناس
ایشــان هــم سرمنشــأ عبــری بــرای ایــن کلمــه قائــل 
ریشه شناســی  بــا  او  ریشه شناســی  ولــی  اســت 
جلدکــی یکــی نیســت و تفاوت هایــی دارد. »ازنیقــی 
می نویســد: »ایــن علــم شــریف کــه در زمــره اســرار 
ــود.  ــده می ش ــا نامی ــم کیمی ــت عل ــی اس ــق تعال ح
ــن  ــرا ای ــد زی ــا می نامن ــی را کیمی ــن صنعــت ربوب ای
اصطــاح مشــتق از ترکیــب عبــری کیــم یــاه اســت. 
ــاه و جــزء  ــی پادش ــی َملِــک یعن ــه معن جــزء اول ب
دوم اســمی از اســماء خداســت. بــه ایــن ترتیــب، دو 
ــه حضــرت  ــی خطــاب ب ــت دعای ــوق، حال جــزء ف
حــق دارد بــا ایــن نظــام: شهنشــا ای خــدای« اینجــا 
ــاف  ــر خ ــی ب ــم. یعن ــد داری ــوت بلن ــر مص دیگ
صفــدی کــه مصــوت کوتــاه »کِیــم« و »یـَـه« را بــرای 
ــی  ــود، ازنیق ــه ب ــر گرفت ــا در نظ ــی کیمی ریشه شناس
ــای  ــه مصوت ه ــرد. ب ــر می گی ــد در نظ ــوت بلن مص
کوتــاه و بلنــد دقــت کنیــد. در تابلوهــای شــهرداری 
ــی در  ــر نظام ــود. اگ ــت نمی ش ــا دق ــه اینه ــم ب ه
آوانــگاری باشــد کــه مصوت هــای کوتــاه و بلنــد را 
جــدا کنــد، خوانــدن اســامی هــم چــه بــرای خودمان 
ــون  ــود. چ ــت می ش ــا راح ــرای خارجی ه ــه ب و چ
در زبان هــا، مصوت هــای کوتــاه و بلنــد، یــک 
سیســتم دارد. مثــًا در تابلوهــای ســطح شــهر هنــوز 
 .q ــا ــا gh می نویســیم ی ــه ق را ب ــوم نیســت ک معل
در هــر حــال بایــد یــک سیســتم فارســی یــا عربــی 
انتخــاب کــرد و بــر اســاس آن سیســتم پیــش رفــت؛ 
ــاه و  ــوت کوت ــد از مص ــوت بلن ــه مص ــتمی ک سیس

ــد از هــم جــدا شــوند.  بلن
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــوق دال ب ــی ف ــارت دعای »عب
ــم  ــن عل ــل بدی ــگاه، نی ــن ن ــق ای ــران مطاب کیکیاگ
ــرا؟  ــد«. چ ــق می دانن ــی ح ــف ربوب ــون لط را مره
چــون ایــن جمــات حالــت دعایــی دارد و خطــاب 
بــه حضــرت حــق اســت و بــه ایــن معنــی اســت که 
ــم  ــو می خواهی ــم و از ت ــا می کنی ــو دع ــه درگاه ت ب
ــا  ــی. »ب ــا بکن ــق م ــم را در ح ــن عل ــف ای ــه لط ک
ــارت  ایــن حــال الزم اســت متذکــر شــویم کــه عب
ــی پادشــاه  ــه معن ــم« کــه ب ــه صــورت »کی ــری ب عب
باشــد وجــود نــدارد، یــا دســت کــم مــا نتوانســتیم 
ــادل  ــورات مع ــه در ت ــه کار رفت ــارت ب ــم. عب بیابی
ــت.  ــخ« اس ــا »میلی ــک« ی ــاه، »میلی ــا پادش ــک ی َملِ
ــر  ــی را در نظ ــف »ال« عرب ــرف تعری ــر ح ــا اگ ام
در  فرضیــه  یــک  می توانیــم  محتمــًا  بگیریــم 
ــر  ــد نظ ــه م ــتایی ک ــم راس ــم؛ درســت در ه اندازی

ــه  ــم ب ــم ببینی ــعی می کنی ــال س ــت«. ح ــی اس ازنیق
ــارت  ــن عب ــود ای ــری می ش ــه صــورت محتمل ت چ
ــه  ــر ارائ را درک کــرد و یــک ریشه شناســی مقبول ت
ــاه«،  ــم« و »ی ــا مشــتق اســت از »اِلوکی کــرد. »الکیمی
ــدا در  ــای خ ــره نام ه ــارت در زم ــر دو عب ــه ه ک
تــورات هســتند«. کــه بــه معنــی اِی الوکیــم اِی یَُهــَو 
اســت. یعنــی بــاز هــم دعایــی اســت، منتهــا اســامی 
ــرد  ــرار می گی ــاب ق ــا خط ــن دع ــه در ای ــدا ک خ

ــاوت اســت.  متف
»و لکــن در اینجــا تذکــر چنــد نکتــه بــی مناســبت 
ــه شــواهد قطعــی  ــچ گاه ب ــف( شــاید هی نیســت. ال
ــره  ــه باالخ ــیم ک ــوص نرس ــن خص ــی در ای تاریخ
ســرآغاز کیمیــا از غــرب بــوده اســت یــا از شــرق. 
چــرا کــه در هــر دو ســو ســنت های کیمیایــی 
ــه  ــل ب ــرد توس ــوه کارب ــی از وج ــود دارد«. یک وج
ــر آن اســاس  ــن اســت کــه شــما ب ریشه شناســی ای
مدعــی می شــوید کــه چــون نــام ایــن علــم ریشــه 
ــز  ــم نی ــن عل ــس خــود ای ــدارد پ ــان ن ــان زب در ف
ریشــه در آن فرهنــگ خــاص دارد. مثــًا اگــر 
ریشه شناســی مصــری بــرای ایــن کلمــه پیــدا شــود، 
پلــه محتمــل بعــدی ایــن اســتدالل ایــن خواهــد بود 
کــه ایــن علــم در اصــل مصری بــوده، در مصر نســج 
گرفتــه و از آنجــا بــه جاهــای مختلــف انتشــار یافته. 
ــی در تحلیل هایشــان  ــیوه  های مختلف ــان از ش مورخ
اســتفاده می کننــد. یکــی از ایــن شــیوه ها هــم 
ــر  ــی نظ ــت. ول ــک اس ــل اتیمولوژی ــت تحلی همی
مــا ایــن اســت کــه کــه شــاید هیــچ گاه بــه شــواهد 
قطعــی تاریخــی در ایــن خصــوص نرســیم. چــون 
ــا یــک  ــن تحلیل هــا را ب ــد هــر کــدام از ای می توانی

ــا تضعیــف کنیــد.  تحلیــل دیگــر رد ی
ــمندان  ــه اندیش ــت نظرورزان ــه فعالی ــن گون ب( ای
مســلمان از نظــر مــا بســیار جالــب و مهــم اســت. 
ــه رغــم  ــه نظــر می رســد کــه ایــن اندیشــمندان ب ب
ــر  ــر س ــه ب ــی6 ک ــی و اجتماع ــع فرهنگ ــه موان هم
ــه  ــته اند رو ب ــت توانس ــوده اس ــت ب راه درک حقیق
حقیقــت داشــته باشــند و در پرتــو حقیقــت شــروع 
بــه تأمــل و نظــر عمــل کننــد و ایــن چنیــن اســت 
ــوی  ــه نح ــته اند ب ــان توانس ــه آن ــم ک ــه می بینی ک
ــی  ــاب ریشه شناس ــانه در ب ــودی و پدیدارشناس وج
ــا  ــر تراجمــه ی اســم علمــی کــه می خواســتند در اث
ادیبانــه خویــش گزارشــی در خصــوص آن عرضــه 
ــه  ــان ب ــاق آن ــل خ ــد و تخی ــه نماین ــد مداق کنن
ــی  ــل دو وجه ــرده اســت. تخی ــت ک ــت اصاب حقیق
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ــم:  ــنتی داری ــان س ــک در عرف ــک تفکی ــت. ی اس
ــن  ــم از ای ــل ه ــیطان. تخی ــن و دار الش دار الرحم
ــه  ــد رو ب ــل می توان ــت. تخی ــتثنا نیس ــک مس تفکی
دار الرحمــن داشــته باشــد یــا رو بــه دار الشــیطان. 
یعنــی می توانــد از جهتــی بــه وهــم، خیــال و آرای 
ــن  ــه دار الرحم ــر ب ــی اگ ــود ول ــک ش ــل نزدی باط
نظــر داشــته باشــد و بــر اســاس آن صــورت بگیــرد 
ــی  ــد، حقیق ــت می کن ــت اصاب ــه حقیق ــت ب آن وق
ــد.  ــی را بیافرین ــد حقایق ــی می توان ــود و حت می ش
ــن  ــر ممک ــک ام ــه ی ــگام ماحظ ــه هن ــل ب »تخی
ــوم یکــی  ــا موه ــم منجــر شــود و ب ــه وه اســت ب
شــود و ایــن هنگامــی اســت کــه فــرد بــه ذهنیــات 
خــود اکتفــا کنــد و بــر پایــه آنهــا بیندیشــد. امــا اگــر 
ــگام ماحظــه آن امــر خــواه ملمــوس باشــد  در هن
-نظیــر یــک گل- یــا اینکــه معنایــی باشــد -نظیــر 
کیمیــا کــه بــه تعبیــر اســامی بــا قلبــی ســلیم بــدان 
ــر  ــر و ب ــه در آن ام ــی ک ــود آن حقیقت ــرد- خ بنگ
ــناخت  ــت ش ــر وی در جه ــت یاری گ ــر اس آن ام
حقیقــت خواهــد بــود، چنانکــه مــا در جلســه آخــر 
ــم  ــان نشــان خواهی ــر مومن ــی از امی ــدد حدیث ــه م ب

داد«.
ج( »امــا الزم اســت کــه در اینجــا متذکــر یــک نکتــه 
ــق  ــد اف دیگــر هــم بشــویم و آن اینکــه هرگــز نبای
ــط  ــخ خل ــق تاری ــا اف ــور را ب ــای مزب اتیمولوژی ه
کــرد. افــق مزبــور یک افــق وجودشــناختی اســت و 
لزومــًا داللــت بــر ایــن نخواهــد داشــت کــه دعاوی 
مزبــور در ســطح تاریخــی یعنــی افــق تاریــخ مــادی 
نیــز حقیقــی هســتند«. بــه نظــر مــن از تحلیل هــای 
آن  از  و  می کننــد  مورخــان  کــه  ریشه شــناختی 
ــان  ــم در ف ــن عل ــدای ای ــه ابت ــد ک نتیجــه می گیرن
نتیجه گیــری  چنیــن  نمی تــوان  اســت  فرهنــگ 
را کــرد. چــون ایــن تحلیل هــای ریشه شــناختی 
ــن  ــا تاریخــی، و ای ــناختی اســت ت ــتر وجودش بیش
ــوان  ــه عن ــرد. »ب ــط ک ــم خل ــا ه ــد ب ــا را نبای افق ه
ــک ریشه شناســی فارســی  ــدی ی ــه اینکــه صف نمون
ــن  ــه ای ــًا ب ــد لزوم ــه می کن ــن واژه عرض ــرای ای ب
ــای  ــا روزی از روزه ــم کیمی ــه عل ــی نیســت ک معن
در  نخســتین  بــار  بــرای  گاه شــمارانه  تقویــم 
ــه  ــده باشــد و از آنجــا ب ــد آم ــران پدی ســرزمین ای
ــه باشــد، بلکــه بدیــن  دیگــر ســرزمین ها نشــر یافت
ــد  ــان می  ده ــتقاق نش ــه اش ــه وج ــت ک ــی اس معن
کــه کیمیــا بــه لحــاظ وجــودی و پدیدارشــناختی بــا 
زبــان فارســی موافقــت دارد. وانگهــی ایــن دعــوی 

ــروز و  ــوار فی ــه ان ــراق، ک ــیخ اش ــهروردی، ش س
نیکویــی کــه حکمــای مشــرقی ایــران باســتان 
می دیده انــد همان هــا مــورد شــهود افاطــون و 
فیثاغــورس و هرمــس و دیگــر حکمــای غــرب نیــز 
قــرار می گرفتــه اســت بــه هیــچ وجــه قابــل اثبــات 
بــا شــواهد تاریخــی نیســت«. خــود ســهروردی هــم 
در آثــار خــودش بــرای آن شــواهد تاریخــی عرضــه 
نکــرده اســت. »و اساســًا نبایــد دعــوی ســهروردی 
را تاریخــی در نظــر گرفــت، بلکــه پدیدارشناســانه و 
تأویلــی اســت«. یکــی از خلط هایــی کــه مــی شــود 
همیــن اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن افــق یــک 
اندیشــمند بگوییــم ایشــان از چــه منابعــی اســتفاده 
کــرده اســت، بعــد آن را بــا منابــع امــروزی خودمان 
ــه  ــدارد. ب ــای الزم را ن ــم آن غن ــنجیم و بگویی بس

ــص دارد.  ــل نق ــیوه تحلی ــن ش ــد ای ــر می رس نظ
افــرادی کــه در کاس شیعه شناســی مــا بودنــد 
ــیعه را  ــا واژه ش ــند م ــته باش ــر داش ــر در خاط اگ
هــم تحلیــل واژگانــی کردیــم. معمــوالً شــیعه را از 
ــی روی و  ــی پ ــد، یعن ــت می دانن ــایعت و متابع مش
ــن  ــن معناســت. ای ــه همی ــم ب ــرو ه ــال روی. پی دنب
ــرای  ــی ب ــق و خوب ــی دقی ریشه شناســی ریشه شناس
ــی  ــا ریشه شناس ــن تنه ــا ای ــت، ام ــه اس ــن کلم ای
واژه شــیعه نیســت. یــک ریشه شناســی غنــی دیگــر 
ــن  ــل متق ــوان دالی ــه شــاید نت ــه ک ــن کلم ــرای ای ب
ــت  ــن اس ــرد ای ــه ک ــرای آن عرض ــناختی ب زبان ش
کــه شــیعه را از ریشــه َشــَعَع بگیریــم، یعنــی شــعاع 
ــت، در  ــا نیس ــردازی م ــن خیال پ ــه ای ــو. البت و پرت
ــام  ــن کار انج ــامی ای ــان اس ــگ و عرف ــیر فرهن س
شــده و اتفاقــًا بــا احادیثــی هــم کــه از ائمــه رســیده 
همخوانــی دارد. در آنجــا هــم نســبتی بیــن شــعاع و 
ــرار می شــود کــه شــعاع همــان مؤمــن  شــمس برق
و پیــرو امــام اســت، و امــام هــم بــا شــمس تطبیــق 
ــه در  ــث هســت. از جمل ــن در احادی داده شــده. ای
حدیثــی کــه گفتگویــی اســت بیــن امــام صــادق و 

مفضــل.
و( گــذر از ریشه شناســی بــه اســرار حــروف: 
تــا اینجــا مــا یــک کار صــرف ریشه شناســی و 
ــک واژه را  ــوژی، ی ــم. در اتیمول ــک کردی اتیمولوژی
ــن  ــه ای ــم ک ــی می کنی ــم و بررس ــر می گیری در نظ
واژه بــه چــه واژ ه هــای دیگــری در چــه زبان هایــی 
شــباهت دارد و نزدیــک اســت. ســپس بــر آن 
اســاس، معنــای محتمــل آن واژه را اســتخراج و 
معرفــی می کنیــم. بنابرایــن اتیمولــوژی بــر شــباهت 
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واژگانــی اســتوار اســت. امــا اگــر چنــد گام بحــث 
ــرار  ــم اس ــه عل ــم ب ــو ببری ــه جل ــوژی را ب اتیمول
ــم  ــدارد کــه عل ــی ن ــچ لزوم حــروف می رســیم. هی
اســرار حــروف، نحلــه حروفیــه یــا نقطویــه بــه ذهن 
شــما متبــادر شــود. ایــن علمــی اســت کــه از همــان 
ــم اســام و در جاهــای دیگــر شــاهد  ــدا در عال ابت
آن هســتیم. »سرچشــمه  اســرار حــروف را بایــد در 
ــوف و  ــی در تص ــام یعن ــی اس ــای عرفان گرایش ه
تشــیع جســت. یکــی از قدیمی تریــن کتــب تصــوف 
ــه اســرار حــروف اشــاره  ــه نحــوی بنیــادی ب کــه ب
دارد تفســیر قــرآن اثــر ابن عطاســت«. ابن عطــا 
ــت.  ــاج اس ــر ح ــه و هم عص ــان اولی ــزو صوفی ج
حــروف مقطعــه ای کــه در آغــاز برخــی ســور قــرآن 
آمــده عامــل فکــر اندیشــمندان مســلمان شــده کــه 
اینهــا چــه هســتند و چــرا بــه صــورت تقطیع شــده 
 آمده انــد. یکــی از مســیرهایی کــه بــرای فهــم 
ــروف  ــرار ح ــث اس ــن بح ــده همی ــال ش ــا دنب اینه
ــدای  ــه ابت ــروف مقطع ــیر ح ــت. »وی در تفس اس
ســوره اعــراف چنیــن آورده اســت: »لَّمــا َخَلــَق الل 
ــَق آدم  ــا َخَل ــّراً َفَلّم ــا ِس ــَل لَه صــورَۀ ااَلحــُرْف َجَع
ــه  ــد آن گاه ک ــی خداون ــر؛ یعن ــَک السِّ ــه ذل ــسَّ فی بَ
ــا  ــرای آنه ــد آورد رازی ب ــروف را پدی ــورت ح ص
قــرار داد و چــون آدم را آفریــد آن راز را در وی 
نمایــان ســاخت«. و چــون چنیــن گشــت بــر زبــان 
آدم و بنــی آدم حــروف در قالــب لغــات و اصــوات 
ــد«.  ــد آمدن ــا پدی ــان و زبان ه ــت و زب ــاری گش ج
ــان گشــت،  ــر در انســان نمای ــن ِس ــی چــون ای یعن
بــه صــورت زبــان بــروز و ظهــور پیــدا کــرد؛ یعنــی 
زبــان متجلــی شــد. البتــه غیــر از ایــن هــم هســت. 
اگــر آثــار صوفیــه را ببینیــد یکــی از کارهایــی کــه 
ــم  ــک سمبولیس ــه ی ــت ک ــن اس ــد ای ــا می کنن آنه
حــروف بــرای کلیــت قالــب تــن عرضــه می کننــد. 
ــروف  ــا ح ــن را ب ــف ت ــمت های مختل ــی قس یعن
ــد و آن حــرف را نمــاد آن  ــق می دهن مختلــف تطبی
ــب  ــن ترتی ــد. »بدی ــرار می دهن ــدن ق ــمت از ب قس
در نــزد ابن عطــا شــاهد آن هســتیم کــه حــروف را 
ــاده شــده  ــه در انســان نه ــی اســت ک اصــل و باطن
اســت و ایــن باطــن در انســان ظهــوری دارد. یعنــی 
اینکــه ظاهــر ایــن حــروف در ظاهــر انســان نمــود 
ــورت – ــم ص ــه سمبولیس ــری ک ــد. ام ــدا می کن پی
ــم  ــز سمبولیس ــان- و نی ــه انس ــا وج ــی روی ی یعن
ــه  ــروف را توجی ــا ح ــان ب ــب انس ــن و قال کل ت

می کنــد«. 

ه( »حــال کــه بــه اینجــا رســیدیم کــه زبــان ظهــور 
ــه  ــت اســت، ممکــن اســت بافاصل ــروز حقیق و ب
ــه  ــد ک ــن مخاطــب خطــور کن ــه ذه ــن ســؤال ب ای
ــن  ــتند؟ ای ــت هس ــر حقیق ــا بیانگ ــه زبان ه ــا هم آی
ســؤال مهمــی اســت کــه پاســخ های مختلفــی 
ــدان داده شــود«. یکــی از پاســخ ها  ممکــن اســت ب
ــوان  ــه عن ــا را ب ــی از زبان ه ــه برخ ــت ک ــن اس ای
ــد و گفتنــد اینهــا بیانگــر  ــان مقــدس جــدا کردن زب
حقیقــت هســتند و بقیــه بیانگــر حقیقــت نخواهنــد 
بــود. »امــا دســت کــم می تــوان گفــت کــه از 
آنجــا کــه همــه زبان هــا جلوه هــا و ظهــورات 
ــد.  ــره دارن ــق به ــی از ح ــتند جملگ ــت هس حقیق
بــر همیــن اســاس، جابــر بــن حیــان آنــگاه کــه در 
نظریــه میــزان در پــی معیــاری بــرای توزیــن طبایــع 
ــه  ــه هم ــی دارد ک ــار م ــزات اســت نخســت اظه فل
زبان هــا –فارســی، عربــی، عبــری، ُســریانی و ...- را 
می تــوان در ایــن جهــت بــه کار بــرد. امــا وی نهایتــًا 
ــد و  ــوص برمی گزین ــن خص ــی را در ای ــان عرب زب
ــزات،  ــی فل ــی و اســامی عرب ــان عرب ــر اســاس زب ب

ــد«. ــن می کن ــود را تدوی ــزان خ ــه می نظری
»برگردیــم بــه همــان حکایــت خودمــان بــا همــان 
ــن  ــه ای ــن ب ــاختگی«. ای ــل س ــل فض ــت اه دوس
معنــی نیســت کــه دوســت مان اهــل فضــل نبــوده، 
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه گرچــه ایــن گفتگــو 
ریشــه در حقیقــت دارد امــا بــه آن پــر و بــال داده 
شــده و حالــت مصنوعــی و ســاختگی گرفتــه. »فقط 
می خواهیــم بگوییــم کــه ایــن چنیــن شــخصیتی بــا 
ــدو بخشــیدیم واقعــًا  همــه کاراکترهایــی کــه مــا ب
نبــوده«. اساســاً ایــن یــک شــیوه طــرح بحــث هــم 
هســت. خــود جابــر هــم ایــن شــیوه را دارد و وقتی 
ــان  ــد ف ــد می گوی ــد نظــر خــود را بگوی می خواه
ــان  ــب چن ــان مکت ــد و بهم ــن می گوی ــب چنی مکت
ــی  ــمارد، در حال ــب برمی ش ــا مکت ــد. ده ه می گوی
کــه جــای تردیــد اســت کــه در قــرن دوم و ســوم 
ــوزه  ــف در ح ــب مختل ــدر مکات ــن ق ــری ای هج
طبیعیــات موجــود بــوده باشــد. یکــی از تبیین هایــی 
کــه از ایــن شــیوه بحــث جابــر بــن حیــان می شــود 
ــر  ــرح نظ ــیوه ط ــک ش ــن ی ــه ای ــت ک ــن اس ای
خــودش باشــد. »شــاید ایــن دوســت اهــل فضــل 
ــه  ــی ن ــه گوی ــم متوجــه شــده باشــد ک ــم ک ــا ک م
ــرقی ها و  ــه اول ش ــه در وهل ــا، بلک ــط غربی ه فق
ــد.  ــی را زده ان ــن حرف های ــران چنی ــود کیمیاگ خ
ــار  ــک گوشــه ب ــه ی شــاید متفطــن شــده باشــد ک
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ــار وی می لنگــد و شــاید ملتفــت  ــا یــک لنگــه ب ی
نقــص در بینــش خویــش شــده باشــد، امــا بــه هــر 
ــره  ــی در چه ــد و دودل ــری از تردی ــچ اث روی هی

ــد.  ــروز نمی ده ــش ب خوی
امــا اگــر بــه ایــن دوســت اهــل فضــل گفتــه شــود 

ــدگاه  ــک دی ــه ی ــرب ن ــه در غ ک
دیدگاه هــای  بلکــه  واحــد، 
ــود  ــاب وج ــن ب ــی در ای مختلف
ــود  ــه ش ــه او گفت ــر ب دارد و اگ
مســبوق  دیدگاه هــا  ایــن  کــه 
ــت  ــدد اس ــای متع ــه پژوهش ه ب
ــار تعجــب در چهــره  احتمــاالً آث
کــرد.  نخواهیــد  مشــاهده  وی 
ــه  ــًا ب ــاپیش کام ــه پیش ــرا ک چ
امــا  دارد.  اعتمــاد  خویشــتن 
ــدگاه در  ــار دی ــم چه ــت ک دس
اســامی  دوره  کیمیــای  بــاب 
می تــوان تشــخیص داد: الــف( 
دیدگاهــی کــه می تــوان آن را 
حال  محــور نامیــد ب( دیــدگاه 

دیــدگاه  د(  ســنت گرایانه  دیــدگاه  ج(  کربنــی 
ــه  یونگــی. البتــه دیــدگاه مــا گرچــه در مــواردی ب
ــا در  ــی رود، ام ــی م ــدگاه قرابت های ــا آن دی ــن ی ای
ــق  ــا منطب ــک از آنه ــچ  ی ــر هی ــش ب ــت خوی کلی
ــم کــه آن دوســت اهــل  نیســت. باالخــره امیدواری
ــه  ــد ک ــیده باش ــه رس ــن نتیج ــه ای ــًا ب ــل نهایت فض
خــوب اســت بــاب گفتگــو و عرضــه مطالــب بــاز 

ــت«.  ــه نیکوس ــود البت ــن خ ــد و ای باش

بــه ایــن ترتیــب صحبــت ایــن جلســه مــن 
تمــام می شــود. امــا می خواهــم در ایــن زمــان 
ــل  ــه قب ــه در جلس ــؤالی ک ــورد س ــده، در م باقیمان
از طــرف یکــی از شــما طــرح شــد صحبــت کنیــم. 
ــه  ــر ب ــا پوپ در جلســه گذشــته بحــث شــد کــه آی
متافیزیــک معتقــد اســت یــا خیــر. پاســخ مــا مثبــت 
بــود. ایــن موجــب تعجــب یکــی از دوســتان شــده 
بــود. بعــد کــه دقــت کــردم متوجــه شــدم ایشــان 
متافیزیــک را بــه یــک معنــی خــاص مــد نظــر دارد؛ 
همــان معنایــی کــه رنــه گنــون مــراد می کنــد. و بــه 
همیــن جهــت اســت کــه دچــار ســوء تفاهــم شــده 

ــه  ــر ب ــد کــه پوپ ــرای او غریــب می نمای اســت و ب
ــک  ــر متافیزی ــد. اگ ــته باش ــاد داش ــک اعتق متافیزی
ــه  ــادی ب ــر اصــًا اعتق ــم پوپ ــا بگیری ــه آن معن را ب
متافیزیــک نــدارد. می خواهــم ایــن موضــوع را 

کمــی بــاز کنــم. 
اســت  کارگاه  اینجــا  چــون 
ــکات  ــی ن ــه برخ ــا ب ــا دارد م ج
ــًا  ــم. مث روش شناســی دقــت کنی
بــه ســیالیت واژگان توجــه داشــته 
ــک واژه از  ــر ی ــی اگ ــیم. یعن باش
ــن در  ــد م ــنوید ببینی ــن می ش م
ــودم آن واژه  ــت خ ــت صحب کلی
را بــه چــه معنایــی مــراد می کنــم 
ــری  ــه واژگان دیگ ــا چ و آن را ب
را  واژه  می نهــم.  ارتبــاط  در 
ــان را  ــد. ذهن ت ــه درک کنی آن گون
کمــی آزاد بگیریــد تــا بتوانیــد بــا 
گوینــده همراهــی کنیــد و مطلــب 
را درک کنیــد. اینکــه بعــد مطلــب 
یــک  یــا خیــر  می پذیریــد  را 
ــد  ــی بای ــرای هم فهم ــا ب ــت. ام ــر اس ــب دیگ مطل
ــن صــورت عمــل  ــه ای ــه لحــاظ روش شناســی ب ب
ــوس و  ــای مأن ــه معن ــًا واژگان را ب ــه لزوم ــد ک کنی
ــد  ــا را بگذاری ــن ج ــد. ای ــان نگیری ــوف خودت مأل
ــا  ــد. کم ــراد باش ــا م ــری از آنه ــای دیگ ــه معن ک
ــزد  ــم در ن ــًا واژه پارادای ــن هســت. مث اینکــه چنی
تومــاس کوهــن -کــه واژه مهمــی بــرای شــناخت 
ــه  ــان ب ــود ایش ــرای خ ــی ب ــت- حت ــان اس ایش
ــان در  ــت. ایش ــه اس ــه کار رفت ــی ب ــی مختلف معان
ــن  ــف ای ــای مختل ــاب کوچــک  در جاه ــان کت هم
ــی  ــی حت ــد. یعن ــل کردن ــتخراج و تحلی واژه را اس
ــی  ــد یــک واژه معان ــزد یــک نویســنده می بینی در ن
مختلفــی می گیــرد، ولــو اینکــه خــود او هــم از آن 
آگاه نباشــد، و بعــد شــخص دیگــری آن معانــی را 
اســتخراج کنــد و بگویــد شــما معانــی مختلفــی را 
ــف  ــراد مختل ــزد اف ــث ن ــن بح ــد. ای ــراد کرده ای م

می شــود.  متفــاوت  فوق العــاده 
بنابرایــن در پاســخ مثبــت مــا بــه آن ســؤال، بحــث 
ــان را مــد نظــر داشــته باشــید. بحــث،  ســیالیت زب
ــر  ــم ب ــا عل ــی آی ــود. یعن ــم ب ــک عل بحــث متافیزی
پایه هــای متافیزیکــی –متافیزیکــی بــه معنایــی کــه 
ــتوار  ــد- اس ــر دارن ــد نظ ــم م ــوفان عل ــود فیلس خ
هســت یــا خیــر؟ بــر ایــن اســاس می شــود پاســخ 
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مثبــت داد؛ بدیــن معنــی کــه علــم 
ــای  ــاهدات و گزاره ه ــرف مش ــه ص ب
مشــاهدتی محــدود نمی مانــد، بلکــه 
ــی شــما  ــن حــد مــی رود. یعن ــر از ای همــواره فرات
گزاره هــای فلســفی تحقیق نشــده )یعنــی بــه محــک 
ــرض  ــاپیش ف ــده اند( را پیش ــته نش ــه گذاش تجرب
می گیریــد، کــه اتفاقــًا بــه کل سیســتم مشــاهدتی و 
تجربــی شــما هــم ســرایت می کنــد. در اینجــا ایــن 
ــم  ــون را ه ــی گن ــن معن ــوده. م ــد نظــر ب ــی م معن
خواهــم گفــت تــا مشــخص شــود چقــدر تفــاوت 
هســت. در نتیجــه مشــخص می شــود کــه واژه بــه 
ــان  ــه هم ــود و آن را ب ــراد می ش ــی ای م ــه معن چ
معنــی در نظــر بگیریــد. قبــل از آن کمــی توضیــح 
ــی  ــن نکات ــا کارگاه اســت ای ــون اینج ــم. چ می ده
ــت در  ــن اس ــتند و ممک ــم هس ــم مه ــه می گوی ک

ــه درد شــما بخــورد. جاهــای دیگــر هــم ب
»اصــًا امــروز دیگــر هنــر نــه ایــن اســت کــه فــرد 
ــود کــه پروفســور  ــن جــور ب ــد. اگــر ای ــاد بدان زی
گــوگل هنرمندتریــن بــود. آن روزگار گذشــت 
ــب  ــره مطل ــک توب ــدازه ی ــه ان ــی ب ــر کس ــه اگ ک
حفــظ بــود می گفتنــد فانــی چقــدر عالــم اســت. 
ــم  ــت ک ــت دس ــد فضیل ــر می رس ــه نظ ــروزه ب ام
در دو چیــز دیگــر اســت. نخســت در قــدرت 
تحلیــل؛ چــرا کــه االن دیگــر داده هــا کــه بــه وفــور 
ــیاری  ــه بس ــی ک ــواع کتب ــتند«. ان ــترس هس در دس
ــی  ــا خیل ــا را در دســت نداشــتند م گذشــتگان آنه
راحــت در دســترس داریــم. ایــن بــرای مــا فضــل 
نیســت. فضــل ایــن اســت کــه مــا آنهــا را مطالعــه 
ــم. و ب  ــل عرضــه کنی ــک تحلی ــم ی ــم و بتوانی کنی
کــه از آن مهم تــر اســت قبــول ایــن فــرض اســت 
کــه منظرهــای دیگــری هــم غیــر از منظــر مختــار 
ــل بررســی هســتند. فــرد  مــن وجــود دارد کــه قاب
متعاقبــًا بایــد بتوانــد بــا فراســت بــه کاربــرد واژگان 
در منظــر دیگــر توجــه کنــد و آنهــا را درک کنــد. ج 
و اصــًا مهم تــر از ایــن دو اســت کــه بــه تفــاوت 
ــد.  ــه کنی ــد توج ــم بتوانی ــخصیتی ه ــای ش گونه ه
ــی  ــیقی توانای ــل موس ــاعران و اه ــال، ش ــرای مث ب
بیشــتری بــرای درک حقایــق عرفــان دارنــد و اهــل 
ــر. یــک کســی کــه در منطــق ریاضــی  منطــق کمت
ــا منطــق ارســطویی متبحــر اســت و ایــن چنیــن  ی
ــرای  ــی ب ــق عرفان ــی دارد درک حقای ــه منطق روحی
ــه  ــوار اســت. درک اینک وی بســیار دش
ــرای  ــه ب ــت ک ــی هس ــاحتی از آگاه س

انســان قابــل دسترســی اســت امــا در طــوری ورای 
ــی  ــکیات عرفان ــع اســت، درک ش ــل واق ــور عق ط
ــی  ــد، درک واقعیات ــال دارن ــی پارادوکس ــه حالت ک
فرامنطقــی و فــرا عقانــی مثــل ایــن عبــارت از متن 
ــم(،  ــان می خوان ــه برایت ــه در ادام ــد )ک حســن زاه
ــود. ــرای اهــل منطــق ســخت خواهــد ب جملگــی ب

منظــورم از ایــن متــن ایــن اســت کــه نشــان بدهــم 
ــای  ــه وضعیت ه ــت ک ــاحتی اس ــاحت، س ــن س ای
ــی  ــن منطق ــک ذه ــادی دارد و ی ــال زی پارادوکس

ــد. ــد آن را درک کن ــرف نمی توان ص
»هــم بــر ایــن تدبیــر و ترتیــب آن زمــان کــه میقــات 
او برآیــد بــا یکدیگــر ازدواج یابنــد و الفــت گیرنــد 
ــی  ــزاج کل ــزد و م ــان ایشــان برخی ــت از می و ضدی
ــز  ــچ چی ــه هی ــوند. چنانچ ــز ش ــک چی ــد و ی یابن
ــی از  ــچ نوع ــه هی ــه ب ــد ک ــر نتوان ــک و بش از مل
تدابیــر، ایــن عناصــر چهارگانــه را از یکدگیــر جــدا 
گردانــد مــادام کــه بقــای عالــم باشــد. و آن صــورت 
و طبیعــت خاکــی، آبــی، بــادی و آتشــی از ظاهــر و 
باطن شــان برخاســته و صورتــی و طبیعتــی و قوتــی 
ــد  ــار تول ــر چه ــان ه ــاف اول از می ــر خ ــم ب پنج
کــرده. چنانچــه طبیعــِت آن را نــه حــاّر تــوان گفــت 
ــس،  ــه یاب ــوان گفــت و ن ــب ت ــه َرْط ــارد، ن ــه ب و ن
ــه  ــف، ن ــه خفی ــل ن ــه ثقی ــف، ن ــه لطی ــف ن ــه کثی ن
ذکــر نــه انثــی.« اندیشــه مــا معمــوالً در چارچــوب 
ــدم.  ــن. وجــود، ع ــزدا، اهرم دوگانه هاســت: اهورام
ــش  ــد پی ــا می توان ــا اینج ــوالً ت ــی معم ــگاه منطق ن
بــرود. در حالــی کــه ایشــان از چیــزی ســخن 
ــزی  ــه آن. چی ــت و ن ــن اس ــه ای ــه ن ــد ک می گوی
ــا  ــن م ــد ذه ــان می خواه ــت. ایش ــر از آن اس فرات
را بــه یــک ســاحت دیگــر معطــوف کنــد. معمــوالً 
اندیشــه مــا در چارچــوب زمــان و مــکان حرکــت 
ــه  ــی اســت و ن ــه مکان ــز، ن ــی ایــن چی ــد. ول می کن

ــی. زمان
ــد  ــرورت از ح ــه ض ــز ب ــن چی ــن چنی ــس ای »پ
اشــیاء مکانــی و زمانــی بیــرون آمــده باشــد و چــون 
نامکانــی و نازمانــی بــود پــس او را ضدیــت نباشــد 
ــاد  ــًا فس ــه قطع ــی، چنانچ ــود حقیق ــی ب و معتدل
ــز  ــک چی ــه ی ــن اینک ــد.« در عی ــدر آن راه نیاب ان
ــر ایشــان فســادپذیر  ــاز از نظ ــا ب ــی اســت ام طبیع
ــز  ــر چی ــم ه ــا می گویی ــه م ــی ک ــت. در حال نیس
طبیعــی فســادپذیر هســت. »پــس چنیــن چیــز را نــه 
روحانــی مطلــق تــوان گفــت و نــه جســمانی مطلق. 
زیــرا کــه روحــی اســت مجســم و جســمی اســت 
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مــرّوح کــه چــون کثافــت و ترابــی از او برخاســت و 
روحانــی شــد و چــون لطافــت از ایشــان برخاســت 
ــت  ــم اوس ــون جس ــدند روح او چ ــمانی ش و جس
و جســم او چــون روح او. هــم صفــات ملکــی در 

اوســت و هــم صفــات بشــری.« 
اجــازه بدهیــد بــرای اینکــه بحــث طوالنــی نشــود 
ادامــه متــن را نخوانــم. فقــط مــی روم ســراغ بحــث 
متافیزیــک7. گنــون در واقــع ســه برداشــت از 
ــه  ــف( مابعدالطبیع ــد. ال ــدا می کن ــک را ج متافیزی
ــک  ــت. ی ــی نیس ــاح خوب ــه اصط ــه البت کاذب. ک
چیــز یــا مابعدالطبیعــه هســت یــا نیســت. اگر باشــد 
ــان  ــم. عرف ــم کاذب نداری ــت. عل ــر کاذب نیس دیگ
ــا  ــت ی ــم هس ــا عل ــون ی ــرا؟ چ ــم. چ کاذب نداری
نیســت. اگــر باشــد، دیگــر کاذب نیســت. بنابرایــن 
تعبیــر خوبــی نیســت. ایشــان یــک تعبیــر دیگــر هم 
دارد و آن شــبه متافیزیــک اســت. ایــن تعبیــر، تعبیــر 
ــه؟  ــی چ ــک یعن ــبه  متافیزی ــت. ش ــری اس دقیق ت
ــه نحــوی  ــا ب ــک نیســت ام ــز متافیزی ــی آن چی یعن
ــان  ــن ایش ــد. بنابرای ــک می نمای ــی متافیزی غیرواقع
ــبه  ــی ش ــد. یک ــدا می کن ــک ج ــته متافیزی ــه دس س
متافیزیــک کــه بــه اعتقــاد ایشــان کل فلســفه مــدرن 
غــرب را شــامل اســت. ب( مابعدالطبیعــه جزئــی و 
ناکامــل یــا مــا بعدالطبیعــه نیمــه  کاره. خــود ایشــان 
از دو حیــث مصــداق ایــن نــوع متافیزیک را فلســفه 
ارســطو می دانــد. حیثیــت اول اینکــه مافیزیــک 
تقلیــل دادنــد. و  بــه صــرف هستی شناســی  را 
حیثیــت دوم هــم ایــن کــه واجــد یــک ســیر قــوس 
ــت.  ــوی نیس ــانی و معن ــق انس ــرای تحق ــود ب صع
ــم  ــه از نظــر ایشــان ه ــی ک ــه حقیق ج( مابعدالطبیع
مابعدالطبیعــه مشرقی-اشــراقی اســت. ایشــان وقتــی 
عبــارت متافیزیــک را بــدون بحثــی بــه کار می بــرد 

ــد نظــر دارد.  ــی ســوم را م معن
مابعدالطبیعــه  از  منظــور  آیــا  پرســش حضــار: 
مشرقی-اشــراقی همــان بعــد جغرافیایــی اســت؟
ــرقی- ــه مش ــًا. مابعدالطبیع ــه لزوم ــتاد: ن ــخ اس پاس
اشــراقی را هــم بایــد بــه معنــای جغرافیایــی گرفــت 
ــرق  ــید از مش ــرا؟ خورش ــت. چ ــد گرف ــم نبای و ه
ــک  ــع ی ــم در واق ــم ها ه ــد. سمبولیس ــوع می کن طل
ــث  ــک بح ــی از ی ــد. یعن ــر دارن ــه ای در ظاه ریش
ــد و آن  ــروع می کنی ــداری ش ــی پدی ــری طبیع ظاه
ــد.  ــی می بری ــر معنای ــر و ژرف ت ــطوح برت ــه س را ب
در اینجــا هــم گنــون، شــرق یــا مشــرق را حکمــت 
ــت  ــدودی( حکم ــا ح ــودا و )ت ــت ب ــد، حکم هن

ایــران مــد نظــر دارد. بــه هــر حــال 
ــد نظــر  ــم م ــی ه بحــث شــرق جغرافیای
را  حکمت هــا  نــوع  ایــن  او  هســت. 

اصیــل می دانــد. 
ــخ  ــا تاری ــی ی ــای قدس ــی، جغرافی ــل متافیزیک دلی
قدســی، ایــن نام گــذاری اســت کــه بــا مشــرق جــان 
در ارتبــاط باشــد؛ یعنــی فلســفه یــا متافیزیکــی کــه 
بحــث تحقــق معنــوی انســان برایــش اهمیــت دارد. 
بــه عبــارت دیگــر در ایــن متافیزیک هــا بحــث ایــن 
ــت در درون دل  ــوار حقیق ــا و ان ــه پرتوه ــت ک اس
ــاز تابیــدن اســت. انســان از  و جــان انســان قابــل ب
یــک سرمنشــأ انــوار پدیــد آمــده و در ســیر حقیقــی 
ــوار  ــأ ان ــان سرمنش ــه هم ــد ب ــی خــودش بای زندگ
برگــردد. ایــن همــان ســطح حقیقــی و متافیزیکــی 

ایــن نظریــه اســت.
ــون  ــد گن ــه فرمودی ــل دوم ک ــار: دلی ــش حض پرس
ــد  ــطو می دان ــوع دوم را ارس ــک ن ــداق متافیزی مص

ــت؟ چیس
پاســخ اســتاد: شــارحان مختلــف ارســطو نســبت بــه 
اینکــه صــورت بعــد از مــرگ بقــا پیــدا می کنــد یــا 

خیــر تعابیــر مختلفــی دارنــد. 
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آشنایی با داستان  های رمزی-عرفانی سهروردی
جلسه اول

بسم الل الرحمن الرحیم
ــی؛  ــت شــما دانشــجویان گرام ــا ســام خدم ب
موضــوع درس مــا » آشــنایي بــا داســتان هــاي 
رمزي-عرفانــي « می باشــد و بــرای نمونــه 
ــه در  ــه کار رفت ــوز ب ــا رم ــنایی ب ــت آش جه
ــرح  ــن ش ــی ضم ــتان های فلســفی و عرفان داس
ــراق  ــیخ اش ــوران ش ــت م ــال لغ ــیر رس و تفس
بــه انــواع دیگــری از از رمــوز عرفانــی مطــرح 
نیــز  شــده در ســایر داســتان های عرفانــی 

می پردازیــم.

ــوران« رســاله ای فارســی از شــهاب الدین  »لغــت م
یحیــی ســهروردی اســت و در بردارنــده ده داســتان 
کوتــاه بــه زبــان فارســی اســت. ایــن رســاله حــاوی 
اشــارات و رمــوزات عرفانــی، اشــراقی، حکمــی و 
فلســفی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه رســاله در قالب 
قصــه و داســتان روایــت شــده اســت، می توانــد بــا 
ــا  ــده و راهگش ــود، آموزن ــف خ ــرم و لطی ــان ن زب
ــورد  ــن کاس م ــه در ای ــزی ک ــا آن چی ــد. ام باش
ــر  ــه ظاه ــض ب ــه مح ــد توج ــا می باش ــه م توج
روایــت و داســتان نیســت بلکــه توجــه بــه باطــن و 

دکتر سعید انواری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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اشــارات و رمــوز داســتان اســت. نــه فقــط اشــارات 
و رمــوز عرفانــی در ایــن رســاله بلکــه در مجمــوع 
ــه  رمــوز عرفانــی کــه در متــون دینــی و فلســفی ب

کار رفتــه اســت.

ــِض  ــته، از َحضی ــان بس ِــک، می ــد تیزت ــوری چن »م
ُظلَمــِت َمکَمــن و ُمســتََقرِّ اّول خویــش رو بــه 
ــاق  ــوت. اتّف ــِب ق ــِر ترتی ــد، و از بَه ــرا نهادن صح
را، شــاخی چنــد از نَبــات در َحیـِّـِز ُمشــاهده  ایشــان 
آمــد و در وقــِت صبــاح، َقَطــراِت ژالــه بــر َصَفحاِت 

ــود. ســطوِح آن نشســته ب
یکی از یکی پرسید که،آن چیست؟«

ــن  ــرات از زمی ــن َقَط ــِل ای ــه :اص ــت ک ــی گف »یک
ــی  ــت. و عل ــت: از دریاس ــری گف ــت. و دیگ اس

ــاد.« ــزاع افت ــلِّ ن ــذا، در مح ه
ــوان  ــود )می ت ــان ایشــان ب ــوری متصــرف در می  م
ــا دارای  ــته ی ــه داش ــوه متصرف ــه ق ــرد ک ــرض ک ف
تصــرف و ریــاس بــر آنهــا بــود(» گفــت لحظــه ای 
صبــر کنیــد تــا میــل اور از کــدام جانــب باشــد کــه 
ــش کششــی  ــر کســی را ذی جهــت اصــل خوی ه
ــد  ــاز، کن ــا ب ــاز ب ــر، ب ــا کبوت ــر ب ــد«. )کبوت باش
همجنــس بــا همجنــس پــرواز(» و بــه لحــوق منبــع 
خــود شــوقی بــود، همــه چیزهــا بــه صنــف خــود 
منجــذب باشــد. نبینــی کــه کلوخــی را کــه از مرکــز 
زمیــن بــه جانــب مخطــی اندازیــد  چــون اصــل و 
ســفلی اســت و قاعــده کل شــی یرجــع الــی اصلــه 
)ممهــد( زمینــه ســاز اســت، بــه عاقبــت کلــوخ بــه 
ــت محــض کشــد  ــه ظلم ــه ب ــر ج ــد و ه ــر آی زی
اصلــش هــم از آن اســت و در طــرف نــور الوهیــت 
ایــن قضیــه در حــق گوهــر شــریف الیق تــر 

ــت«. ــان تر( اس ــر، درخش ــزاوارتر، صحیح ت )س
ــی  ــان عرب ــر در زب ــریف، گوه ــر ش ــاره گوه درب
همــان جوهــر )اصــل خویــش( اســت. پــس گوهــر 
شــریف یعنــی نفــس انســان. در نظــام ســهروردی 
نــور می دانــد،  از ســنخ  نفــس را هــم  حتــی 
ــان  ــس انس ــورد نف ــوع در م ــن موض ــد ای می گوی
ــی  ــور خدای ــرف ن ــور اســت در ط ــنخ ن ــه از س ک

ــر اســت.  واضــح ت
»توهــم اتحــاد حاشــا) فکــر نکــن کــه ایــن همــان 
ــر بحثــی هســت کــه قصــه  ــد اســت؛ جلوت خداون

ــنی  ــه روش ــد ( هرج ــاز می کن ــتر ب ــاج را بیش ح
ــن  ــوران در ای ــت. م ــنی اس ــه از روش ــد هم جوی
ــکل  ــبنم از هی ــد و ش ــرم ش ــاب گ ــه آفت ــد ک بودن
نباتــی آهنــگ بــاال کــرد، مــوران را معلــوم گشــت 
ــوا  ــا ه ــود ب ــوا ب ــن نیســت چــون از ه ــه از زمی ک
رفــت« ســپس آیــه قــرآن مــی آورد. در داســتان های 
رمــزی گاهــی عــارف فکــر می کنــد قــرآن داســتان 
ــه  ــد ب ــم می توان ــرآن ه ــی ق ــت و حت ــزی اس رم
ــور  ــی نُ ــوٌر َعل ــزی باشــد » نُ صــورت داســتان رم
یَْهــِدی اللُّ لِنُــورِهِ َمــْن یَشــاُء َو یَْضــِرُب اللُّ اأَلْمثــاَل 
لِلنـّـاِس« خــدا بــرای مــردم مثــال می زنــد. در قــرآن 
ــه  ــور ک ــیم همانط ــال باش ــال مث ــه دنب ــد ب ــم بای ه
ــزی  ــی و رم ــتان مثال ــما داس ــرای ش ــا ب در اینج
ــی « انتهــای  ــَک الُْمنْتَه ــی َربِّ ــان می کنــم »َو أَنَّ إِل بی
ــه  ــور ک ــت، همانط ــمت خداس ــه س ــز ب ــه چی هم
ــریف و   ــر ش ــت، گوه ــاال رف ــمت ب ــه س ــبنم ب ش
نفــس انســان هــم بــه ســمت خــدا مــی رود. البتــه 
ــوی  ــه س ــه ب ــت هم ــاد بازگش ــم اتح ــدون توه ب
ــه ســمت خــدا  ــم ب ــا ه ــه م خــدا اســت. چــرا ک
یِّــُب « کلمــه  بازمی گردیــم. » اِلَیـْـِه یَْصَعــُد الَْکلـِـُم الطَّ
ــُل  ــد. » َو الَْعَم ــود می کن ــوی او صع ــه س ــب ب طی
ــه ایــن صعــود  ــح ب ــُه « و عمــل صال ـِـُح یَْرَفُع الّصال
ــتان  ــورد داس ــم در م ــاره ای کن ــد. اش کمــک می کن
ــه  ــی اســرائیل ب ــه بن ــی ک ــوت زمان ــوت و جال طال
جنــگ بــا جالــوت رفتنــد خداونــد در قــرآن چنیــن 
ــِرَب  ــْن َش ــر َفَم ــْم بِنََه ــه » إِنَّ اللَّ ُمبْتَلیُک ــده ک آم
ــی  ــُه مِنِّ ــُه َفإِنَّ ــْم یَْطَعْم َ ــْن ل ــی َو َم ــَس مِنِّ ــُه َفَلیْ مِنْ
ــد  ــره 942« خداون ــِدهِ بق ــًۀ بِیَ ــَرَف ُغْرَف ــِن اْغتَ إاِلّ َم
ــر  ــد ه ــش می کن ــری آزمای ــک نه ــه ی ــما را ب ش
کــه از آن بنوشــد از مــن نیســت و هــر کــه فقــط 
بــه انــدازه یــک پیمانــه بادســت خــود )بــه انــدازه 
نیــاز( بیشــتر از آن ننوشــد از مــن اســت. »َفَشــِربُوا 
مِنْــُه إاِلّ َقلیــًا مِنُْهْم«جــز عــده کمــی هــم از آن بــه 
ــاز  ــدازه نی ــه ان ــانی ب ــیدند. کس ــدار ننوش ــن مق ای
ــرکت  ــگ ش ــتند در جن ــیدند توانس از آن آب نوش
ــی  ــد و بن ــه جنــگ برون ــه نتوانســتند ب ــد و بقی کنن
ــن  ــم ای ــد. می توانی ــروز ش ــگ پی ــرائیل در جن اس
ــان  ــه تاریخــی بی ــک واقع ــوان ی ــه عن داســتان را ب
کنیــم و منکــر ایــن امــر هــم نیســتیم و واقعــا یــک 
واقعــه تاریخــی بــوده ولــی فایــده ایــن امر چیســت 
خداونــد بنــی اســرائیل را آزمایــش کــرده و ممکــن 
ــن  ــا ممک ــد. و مث ــش کن ــم آزمای ــا را ه ــت م اس
اســت در زمــان ظهــور امــام زمــان نیــز ماننــد ایــن 
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ــدف  ــدف از آوردن ه ــا ه ــد. ام ــش رخ ده آزمای
ــا  ــت؟ عرف ــرآن چیس ــتان در ق ــن داس از آوردن ای
ــک داســتان  ــه چشــم ی ــی ب ــن داســتان قرآن ــه ای ب
ــن آب در  ــد ای ــد و می گوین ــگاه می کنن ــزی ن رم
ــا  ــز  دنیاســت. مث ــی رم ــی از مباحــث عرفان خیل
ــذری  ــد بگ ــد بای ــارا در هن ــای سانس ــد از دری بای
ــوان  ــس می ت ــی، پ ــا برس ــت نیروان ــه حقیق ــا ب ت
داســتان را اینطــور رمز گشــایی کــرد کــه اگــر 

ــوت  ــگ جال ــه جن ــد ب انســان می خواه
ــود  ــیطان وج ــتی ها و ش ــودش، پس وج
بــرود، اگــر بــه دنیــا توجــه  کنــد و بــه 
اصطــاح از آب دنیــا بخــورد نمی توانــد 
بــه جنــگ بــرود و اگــر فقــط بــه 
ــردارد  ــا ب ــی از دنی ــاز زندگ ــدازه نی ان
در جنــگ  می توانــد  بگیــرد  بهــر  و 
ــروزی حاصــل  ــه پی ــروز شــود وگرن پی

نمی شــود.

ــرت  ــتان حض ــال در داس ــور مث ــه ط ب
ابراهیــم، شــاید اینطــور فکــر کنیــم کــه 
اگــر مــا جــای حضــرت ابراهیــم بودیــم 
بــت بــزرگ را می شکســتیم، نــه اینکــه 
ــر  ــکنیم و تب ــک را بش ــای کوچ بت ه
ــر دوش بــت بــزرگ بگذاریــم کــه  را ب
ــر  ــور فک ــود اینط ــا خ ــردم ب ــادا م مب
کننــد کــه ایــن بــت بــزرگ چــه قــوی 
بــوده کــه پیــروز شــده و ایمانشــان بــه 
ــا  ــود. ام ــل ش ــتر از قب ــت بیش ــن ب ای
ــد  ــات می گوین ــن آی ــاره ای ــا درب عرف
ــود  ــس وج ــای نف ــع بت ه ــا در واق بته
ــان  ماســت ماهــر روز در وجــود خودم
پایــش  بــه  و  می ســازیم  بت هایــی 

ــت اینکــه دوســت دارم  ــا ب ــم. مث ــی می ریزی قربان
ــو  ــا عض ــم ت ــتر بده ــه بیش ــوم مقال ــناخته تر ش ش
هیــأت علمــی فــان جــا شــوم. اســتاد شــوم ســفر 
خارجــی بــروم و ... . ابراهیــم بت هــای کوچــک را 
شــکاند. امــا مولــوی می گویــد آن بــت اعظــم بــت 
نفــس شماســت کــه اگــر آن را می شکســت از دنیــا 
می رفتیــد! و خــدا در آیــه » َفَرَجُعــوا إِلــی أَنُْفِســهِْم 
َفقالـُـوا إِنَُّکــْم أَنْتُــُم الّظالُِمــوَن« می فرمایــد: هنگامــی 

کــه حضــرت ابراهیــم گفــت از بــت بــزرگ 
ــردم  ــه م ــم ک ــه را می بینی ــر آی ــا ظاه ــید، م بپرس
ــه  ــد ک ــتند و فهمیدن ــان برگش ــدان خودش ــه وج ب
ــان  ــد. روز به ــا را بده ــخ آنه ــد پاس ــت نمی توان ب
بغــدی)00:8( می گویــد آنهــا از بــت بــزرگ ســوال 
کردنــد چــون نفــس آنهــا همــان بــت بــزرگ بــود. 
ــم  ــگاه می کنی ــزی ن ــتان رم ــه داس ــی اینطــور ب وقت
ــزی  ــتان رم ــره گســترده ای دارد، داس ــم دای می بینی
عــاوه بــر اینکــه می خواهــد محتوایــی 
را بیــان کنــد ممکــن اســت جنبــه 
تاریخــی هــم داشــته باشــد. هــر چنــد 
ــی  ــه راحت ــما ب ــت ش ــن اس ــه ممک ک
ــا  ــر م ــوده. اگ ــوری نب ــه ن ــد ن بگویی
ــگاه  در ایــن فضــا از وجــوه مختلــف ن
کنیــم نــکات جالبــی حاصــل می شــود. 
داســتان بعــدی را نــگاه کنیــم. می گویــد 
ذوالحفــات )الک پشــت( احتمــاال نمــاد 
ــد در  ــی چن ــت. »ذوالحفات ــر اس تحج
ــا  ــر دری ــتند و ب ــیمن داش ــاحل نش س
ــد.  ــی کردن ــرج نظــری م ــبیل تف ــر س ب
ــه رســم  ــر ســر آب ب ــش ب ــی منق مرغ
غوطــه  گاه  می کــرد  بــازی  طیــور 
ــی از  ــد. یک ــر می آم ــورد و گاه ب می خ
ایشــان گفــت ایــن شــکل مطبــوع آبــی 
اســت یــا هوایــی؟ )ســوالی شــبیه همان 
ســوال قبلــی( دیگــری گفــت اگــر آب 
نبــودی در آب چــکار داشــتی؟« ســوال 
ــا  ــن دنی ــا در ای ــه م ــد ک ــش می آی پی
ــت ها  ــر ماترلیالیس ــم؟ اگ ــکار می کنی چ
مــادی  موجــودی  مــا  می گوینــد 
ــا  ــر م ــون اگ ــد چ ــق دارن ــتیم، ح هس
موجــود ماورایــی هســتیم، اینجــا چــکار 
داریــم؟ »مــرغ بــاغ ملکوتــم نیــم عالــم 
خــاک« پــس ولــی اینجــا چــه میکنــم؟ 
ــی  ــت. ب ــی اس ــر آب ــت اگ ــوم گف »س
ــر  ــص کار ب ــم مخل ــی حاک ــود. قاض ــوان ب آب نت
آن آورد کــه نــگاه داری و مراقــب حــال او باشــی. 
اگــر بــی آب توانــد بــود نــه آبــی اســت و نــه بــه 
آب محتــاج اســت و دلیــل ایــن حــال ماهــی اســت. 
کــه چــون از آب مفارقــت کــرد حیاتــش اســتقرار 
نپذیــرد« پــس ماهــم می توانیــم امتحــان کنیــم. اگــر 
ــت.  ــاده نیس ــس م ــد پ ــده باش ــرد و زن ــی بمی کس
»نــاگاه بــادی ســخت برآمــد و آب را بــه هــم آورد. 
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مرغــک در اوج هــوا نشســت« اتفاقــی افتــاد و 
بــدن مــادی اش را از دســت داد. »حاکــم را گفتنــد 
ــن  ــی ای ــت« یعن ــت اس ــی حاج ــذت را تبیان مواخ
مطلبــی را کــه دیدیــم بیشــتر بــرای مــا تفهیــم کــن. 
»حاکــم ســخن ابوطالــب مکــی قــدس ا... روحــه را 
کــه در حــق پیغمبــر مــا در بــاب وجــود و خــوف 
می گویــد: اذا اَلبَســُه ا...« هنگامــی کــه خــدا او را در 
ــه  ــَع َعن ــِل و َرَف ــُب الَعق ــت. »ازاَل ترتی ــر می گرف ب
کــون و الَمــکان« )کــون مــو مــکان بــرای او از بیــن 
می دهــد  نشــان  می شــد(  پیچیــده  و  می رفــت 
نوشــته  اللقلــوب«  »قــوت  کتــاب  ســهروردی 
ــد در  ــت و می گوی ــده اس ــی را خوان ــب مک ابوطال
بــاب وجــد و خــوف ایــن مطلــب آمــده اســت. در 
ــَرب  ــٌک ُمَق ــِه َمَل ــم 61:11 فی ــر داری ــث پیامب احادی
اَو نَبــُی ُمرَســل. مــن بــا خداونــد موقعیتهایــی دارم 
کــه هیــچ کــس در آن موقعیــت نیســت. »ازاَل 
ترتیــُب الَعقــِل و َرَفــَع َعنــه کــون و الَمــکان« 
ــل  ــل از او زای ــه عق ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ن
ــن  ــدن از ای ــارج ش ــای خ ــه معن ــه ب ــد بلک می ش
فضــای مــادی اســت. گفــت:در حــال وجــد مــکان 
از پیغمبــر برمی داشــتند و در حــق حســن ابــن 
ــد:  ــۀ می گوی ــام خل ــت و مق ــاب محب ــح در ب صال
َظَهــَر لَــه َعیــان )بــرای او آشــکار می شــد( و 
طــوی لـَـه المــکان )ُطویَــه( یعنــی پیچیــده می شــد 
ــد(.  ــته می ش ــرای او برداش ــکان ب ــار )م ــل طوم مث
ــزرگان از جملــه حجــب عقــل، هــوا را و مــکان  ب
ــور  ــن منص ــین اب ــمردند و حس ــم را ش را و جس
ــُن  ــَض الَعی ــد: َغَم ــی )س( می گوی در حــق مصطف
ــاده( و  ــکان، از م ــن )چشــم پوشــید از م ــِن الَعی َع
ــوق  ــن و ف ــی َوراَء کونی ــد: الصوف ــر می گوی دیگ
العالََمیــن )صوفــی ورای دو کــون و دو عالــم 
اســت( و همــه متفقنــد تــا حجــاب برنخیــزد 
ــت  ــم اس ــه مه ــن جمل ــود. ای ــل نش ــهود حاص ش
ــد  ــادی بای ــم م ــای عال ــه حجابه ــد ک ــه معتقدن هم
ــن  ــد. ای ــت آی ــه دس ــهود ب ــا ش ــود ت ــته ش برداش
ــوق و  ــد مخل ــهود می آی ــل ش ــه در مح ــر ک گوه
ــتیم  ــا هس ــن دنی ــا در ای ــه م ــت. اینک ــادث اس ح
مخلــوق و حــادث اســت ولــی آن حقیقــت نفــس 
ــتان  ــنگ پش ــی س ــد. »هم ــاوت باش ــاید متف ــا ش م
بانــگ برآوردنــد کــه گوهــری کــه در مــکان باشــد 
ــا در شــاخه ای از  ــد؟« م ــه در آی ــکان ب چــون از م
رشــته فلســفه درس می خوانیــم حــال تصــور کنیــم 
چگونــه یــک چیــز کــه مــکان منــد اســت می توانــد 

ــود  ــد موج ــل می گوی ــود! عق ــارج ش ــکان خ از م
ــود.  ــارج ش ــکان خ ــد از م ــد نمی توان ــکان من م
ــی  ــی و عقان ــتان منطق ــنگ پش ــوال س ــس س پ
ــتان های  ــام داس ــای تم ــی از ویژگی ه ــت. یک اس
ــح  ــر می توانســت صری ــه اگ ــن اســت ک ــزی ای رم
ــه  ــح ب ــًا چطــور صری ــی واقع ــد می گفــت ول بگوی
ــد کــه در موقعیــت هایــی ممکــن اســت  ــا بگوی م
موجــود مــکان منــد بــی مــکان شــود؟ حتــی خــود 
ــم،  ــیم می گویی ــارت می رس ــن عب ــه ای ــی ب ــا وقت م
گوهــری کــه در مــکان باشــد چگونــه از مــکان بــه 
ــه  ــود؟ و ب ــع ش ــون منقط ــات چ در رود و از جه
ــم. »حاکــم گفــت  نوعــی اشــکال فلســفی می گیری
مــن نــه از بهــر ایــن گفتــم قصــه بــه ایــن درازی« 
ــه  ــردم ب ــان ک ــن درازی بی ــه ای ــه ب ــه قص ــن ک م
ــه را متوجــه  ــن نکت ــه شــما ای ــود ک ــن خاطــر ب ای
ــد از موضــع عقــل  ــی بازهــم شــما داری شــوید ول
بــه موضــوع نــگاه می کنیــد. البتــه ایــن یــک عقــل 
عــام تــری اســت کــه شــامل عشــق هــم می شــود. 
عقلــی نیســت کــه فقــط حســابگر و جزئــی باشــد. 
ایــن عقــل حکمــت )NOSAER( حکمــت را هــم 
ــرد. ــام ک ــل را بدن ــی عق ــل جزئ ــد. عق درک می کن

 »عقل جزئی عشق را منکر بود
گرچه بنماید که عقل کل بود«

ــاَک  ــه عزلن ــد ک ــگ برآوردن ــتان بان ــنگ پش  »س
ــم و  ــزل کردی ــو را غ ــا ت ــم م ــم« ای حاک ــا حاک ی
ــر او پاشــیدند و ســر  ــم. »و خــاک ب ــت نداری قبول
ــه در  ــم ک ــما میدانی ــن و ش ــد« م ــیمن بردن در نش
ایــن داســتان در واقــع متحجــر هســتند و حقیقــت 
تجربــه  می توانــد  کســی  آیــا  نمی فهمنــد.  را 
عشــق را توصیــف کنــد. عشــق چیــزی کــه قابــل 
توصیــف باشــد نیســت. ذوقــی اســت. ذوق یعنــی 
چشــیدنی  و بایــد تجربــه شــود. شــهود چشــیدنی 
ــهود  ــن کاس ش ــر ای ــود س ــور می ش ــت. چط اس
را توصیــف کــرد؟ پــس داســتان رمــزی ضــرورت 
ــد.  ــر رمــزی صحبــت کن ــرآن نمی شــود غی دارد. ق
ــلیمان )ع( حاضــر  ــر حضــرت س ــان ب ــه مرغ »هم
بودنــد. اال عندلیــب« معمــوال در ایــن داســتان 
ــًا  ــم گاه ــب ه ــا عندلی ــد ام ــام می برن ــد را ن هده
آورده شــده اســت. بــه زبــان رمــز اگــر نــگاه کنیــم. 
شــما ســلیمان وجــودت هســتی امــا بــه نــگاه عادی 
می گوییــم. یــک حضــرت ســلیمان بود که شــیاطین 
بــرای او غواصــی می کردنــد و چیزهایــی را یافــت 
ــاب  ــرآن کت ــا ق ــد. ام ــرای او می آورن ــد و ب میکردن
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روایــت گــری اســت، داســتان هایــش صرفــًا جنبــه 
ــر  ــوت را راحت ت ــتان طال ــا داس ــری ندارد.مث خب
ــر  ــم اگ ــا بگویی ــم و مث ــه کنی ــتیم توجی می توانس
شــما چیــز حرامــی را بخوریــد در زندگــی ممکــن 
ــا در  ــا مث ــد. ی ــش بیای ــان پی اســت مشــکلی برایت
اوســتا داســتان طهمــورث را داریــم کــه بــه جنــگ 
دیــو هــا رفــت دیوهــا را گرفــت و پشتشــان ســوار 
ــه آســمان رفــت. دیوهــا گفتنــد  ــا آنهــا ب شــد. و ب
مــا را نکــش. حــاال مــا از ایــن داســتان چــه مطلبــی 
ــه  ــتان نهفت ــن داس ــزی در ای ــا رم ــم. آی می اموزی
اســت؟ اصــا ایــن داســتان چقــدر حقیقــت دارد؟ 
حــاال اگــر مــا زرتشــتی بودیــم می گفتیــم نــه ایــن 
داســتان در اوســتا آمــده حقیقــت دارد.حــاال اصــا 
ــی  ــم کس ــلیمان، بگویی ــرت س ــم حض ــا نگویی م

بــود کــه شــیاطین بــرای او غواصــی 
ــد.  ــش می آورن ــر برای ــد و گوه می کردن
ابتــدا ممکــن اســت شــنونده برایــش 
عجیــب جلــوه کنــد. امــا اگــر بگوییــم در 
قــرآن ایــن داســتان آمــده اســت می گویــد 
ــن  ــا ای ــت. ام ــته اس ــود داش ــا وج حتم
ــرای مــا چــه پیامــی دارد. اگــر  داســتان ب
ــک ملــک وجــود  ــم انســان مال ــا بگویی م
ــو  ــود ت ــوای وج ــن ق ــت و ای ــود اس خ
اســت. فاســفه ســهروردی و عرفــا ، 
قــوای نفــس را همــان مائکــه می داننــد، 
خــدا بــه مائکــه گفــت بر انســان ســجده 
کنیــد یعنــی بــه قــوای نفــس گفــت مطیع 

انســان باشــید و بــه همیــن خاطــر اســت هنگامــی 
کــه مــن اراده می کنــم دســتم بــاال بــرود نمی توانــد 
دســت از فرمــان مــن تخطــی کنــد چــون مائــک 
ــادی  ــردن نم ــد. ســجده ک ــن ســجده کرده ان ــه م ب
از پذیــرش و افتادگــی اســت، ولــی یکــی ســجده 
نکــرد، خــود عرفــا مثــا ابــن عربــی در تفاســیرش 
و ســهروردی در کتابهایــش گفتــه انــد آنکه ســجده 
نکــرد قــوه واهمــه انســان اســت. همیــن االن کــه 
مــن دارم صحبــت می کنــم قــوه واهمــه شــما 
می گویــد ایــن اصــا کیســت کــه دارد ســخن 
ــه ذهــن شــما  ــد و مــدام افــکار مختلــف ب می گوی
ــن  ــد، ای ــم می زن ــما را بره ــز ش ــی آورد و تمرک م
قــوه واهمــه کــه ســجده نکــرده بــر انســان مطیــع 
ــن ســخن عرفاســت و مــن  ــه ای شــما نیســت. التب
ــرم.  ــئولیت آن را نمی پذی ــم و مس ــدی نمی کن تایی
فقــط دارم آنچــه گفتــه شــده را توصیــف می کنــم. 

بــرای اینکــه در کاس فلســفه بایــد مباحــث گفتــه 
شــود و شــما بــا مســئولیت خودتــان اگــر خواســتید 
ــد. کاس کام  ــا نمی روی ــد ی ــال آن می روی ــه دنب ب
ــن  ــم مطمئ ــه صحــت آنچــه می گوی ــه ب نیســت ک
ــیطان زده  ــه ش ــع ب ــی راج ــن حرف ــم.  چنی هباش
شــده امــا هــر کســی یــک شــیطان درونی هــم دارد 
ــد: مــن شــیطان خــود  ــر )ص( میفرمای اینکــه پیامب
ــه خــودم را  ــوه واهم ــی ق ــرده ام یعن را مســلمان ک
ــدی  ــان هن ــه عرف ــه تجرب ــانی ک ــرده ام. کس آرام ک
ــد و  ــر می گوین ــد، ذک ــز می کنن ــد بیشــتر تمرک دارن
ــن اســت کــه حرکــت  ... . یکــی از کارهایشــان ای
ذهــن را ببیننــد. حرفهــا بــه ذهــن مــن مــی آیــد و 
می رونــد. تــو آن نیســتی و بعــد از مدتــی ایــن آرام 
ــت  ــی صحب ــر کس ــد اگ ــه می گوین ــود. اینک می ش
فــی  »لنظــروا  مدتــی  از  بعــد  نکنــد 
ملکــوت الســماوات« منظــور حــرف زدن 
عــادی نیســت؛ البتــه ایــن هــم کــم بشــود 
خــوب اســت، امــا  منظــور ایــن اســت که 
هنگامــی کــه تــو نشســته ای و بــا خــودت 
حــرف می زنــی و راجــع بــه فانــی فکــر 
می کنــی و از درون حــرص می خــوری و 
... ایــن را بایــد آرام کنیــم. شــیطان وجــود 
ــت  ــن.  آن وق ــی ای ــی یعن را مســلمان کن
دیگــر ایــن قــوه واهمــه اذیــت نمی کنــد 
ــه  ــتیم راجــع ب ــرد. داش ــوان کار ک و می ت
می زدیــم.  حــرف  ســلیمان  حضــرت 
ــرت  ــرای حض ــیاطین ب ــد ش ــرآن می گوی ــی ق وقت
ــوای وجــود  ــی ق ــد یعن ســلیمان غواصــی می کردن
ــای  ــردن گوهره ــا غواصــی ک حضــرت ســلیمان ب
ایشــان کشــف  انتهــای وجــود  از  حقیقــت را 
ــت؟ آب  ــات کجاس ــد آب حی ــد. می گوین می کردن
ــس  ــان نف ــت هم ــت. ظلم ــات اس ــات در ظلم حی

ــن و شماســت، از جــای دیگــر نیســت.  م
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد

وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
ــود  ــات وج ــو ظلم ــت! ت ــن جاس ــم همی ــام ج ج
ــه  ــیاطین ک ــیر ش ــا تفس ــس ب ــت. پ ــودت اس خ
ــرت  ــودی حض ــوای وج ــه ق ــد ب ــی می کرن غواص
ــود.  ــده می ش ــرآن آموزن ــه ق ــم ک ــلیمان می بینی س
ــودی  ــوای وج ــم ق ــم می توانی ــا ه ــم م و می گویی
ــه کار  ــی ب ــت عرفان ــف حقیق ــرای کش ــود را ب خ
داســتان حضــرت  دیگــر  وقــت  آن  و  گیریــم 
ســلیمان، طالــوت و جالــوت و ... فقــط جنبــه 
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ــت  ــرآن هف ــم ق ــر نمی گویی ــدارد، مگ ــی ن تاریخ
ــر دارد.  ــن دیگ ــت بط ــن هف ــر بط ــن دارد و ه بط
»همــه مرغــان در حســرت ســلیمان حاضــر بودنــد 
ــه رســالت نامــزد  اال عندلیــب ســلیمان مرغــی را ب
کــرد کــه عندلیــب را بگویــد کــه ضــروری اســت 
ــر« حــاال چــرا در  ــه یکدیگ ــما ب ــا و ش ــیدن م رس
ــت؟  ــرده اس ــتفاده نک ــد اس ــتان از هده ــن داس ای
ــت،  ــی اس ــت و دانای ــز حکم ــوالً رم ــد معم هده
ــه  ــت را دارد ک ــن خصوصی ــد ای ــد هده می گوین
می توانــد از دور آب را در زیــر خــاک ببینــد. یعنــی 
ــم  ــه بکنی ــت ک ــد. دق ــد ببین ــر می توان ورای ظواه
متوجــه می شــویم کــه در داســتان قــرآن هــم 
ــی آورد.   ــر م ــلیمان خب ــرت س ــرای حض ــد ب هده
کار ســاده ای  آوردن  پیامبــر خبــر  یــک  بــرای 
نیســت. پیامبــر علــم غیــب دارد پــس هدهــد 
ــن  ــا در ای ــر. ام ــن پیامب ــی دارد در پیشــگاه ای مقام
ــادی  ــب نم ــد عندلی ــهروردی می خواه ــتان س داس
از نفــس آدمــی در نظــر گرفتــه شــود. نمی خواهــد 
آنقــدر حکیــم باشــد. حــدود ســی یــا چهــل ســال 
اســت کــه بــه همــت هانــری کربــن و دکتــر نصــر 
ــا  ــده و م ــح ش ــهروردی تصحی ــار س ــازه آث و ... ت
ــهروردی  ــی س ــا خیل ــم. در حوزه ه آن را خوانده ای
خوانــده نمی شــود. اشــارات و اســفار و ابــن ســینا 
در آنجــا خوانــده می شــود. مــا تــازه ایــن مطالــب را 
یافته ایــم ایــن تفســیری هــم کــه خدمتتــان عــرض 
می کنــم بخشــی از شــاگردی اســتادانی کــه کــرده ام 
ــف  ــای مختل ــده و بخشــی جمع آوری ه واصــل ش
اســت و لزومــًا حــرف صددرصــد نهایــی نیســت. 
ــر نکاتــی توســط  ــا نگاهــی دقیق ت ممکــن اســت ب
ــتان های  ــز و داس ــاب رم ــود. کت ــکار ش ــما آش ش
رمــزی دکتــر پــور نامداریــان کتــاب خوبــی اســت. 
ــه  ــت ن ــات اس ــان ادبی ــی ایش ــص اصل ــا تخص ام
ــه  ــدارد ک ــی وجــود ن ــس کتاب ــان. پ فلســفه و عرف
ــن  ــن مت ــب در ای ــم عندلی ــم و بگویی ــاز کنی ــا ب م
ــائلی  ــی از مس ــت.بنابراین یک ــا اس ــه معن ــه چ ب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــدس می زنی ــا ح ــا اینج ــه م ک
چــون عندلیــب در ایــن کمــی نــادان اســت عمــداً 
ــام  ــکار رفته اســت. »چــون پیغ ــه جــای هدهــد ب ب
ســلمیان)ع( بــه عندلیــب رســید هرگــز از آشــیان به 
ــرد.  ــت ک ــاران خــود مراجع ــا ی ــود. ب ــده ب در نیام
کــه فرمــان ســلیمان بــر ایــن نســق )روش( اســت 
ــت  ــاد کرده اس ــاع ایع ــه اجتم ــد ب و او دروغ نگوی
ــا  ــم دادن ام ــی بی ــد اســت یعن ــردن، وعی ــاد ک )ایع

در اینجــا می تــوان گفــت کــه خبــر دادن(. اگــر او 
ــاره بحــث عقانــی  بیــرون باشــد و مــا درون« دوب
ــه کــه ای  ــه مــن گفت می کنــد. می گویــد ســلیمان ب
نفــس بیــا بــه ســمت مــن، برگــرد کــه انــالل و انــا 
ــا  ــم م ــما می پرس ــن از ش ــاال م ــون. ح ــه راجع الی
ــم.  ــی می کنی ــتیم و اینجــا زندگ ــد هس ــه مکان من ک
ــن  ــکان نیســت. »فعی ــد م ــه در قی ــم ک ــد ه خداون
مــا تولــو فثــم وجــه الل« پــس بایــد بگوییــم خــدا 
ــود خــدا را  ــور می ش ــس چط ــا هســت پ ــه ج هم
ــات  ــا درون ماق ــد و م ــرون باش ــر او بی ــد. اگ دی
ــچ  ــد و هی ــا نگنج ــیان م ــود و او در آش ــر نش میس
ــروم  ــرون ب ــور بی ــن چط ــت. م ــر نیس ــق دیگ طری
درحالی کــه تــا بــه حــال از آشــیانم بیــرون نیافتــادم. 
»یکــی ســالخورده در میــان ایشــان بــود آواز داد کــه 
اگــر وعــده یــوم یقــوُم )روزی کــه خــدا را ماقــات 
می کنیــم( راســت باشــد و جمیــٌع لََدینــا ُمحَضــرون 
ــا حاضــر می شــوید( اِنَّ  )همــه شــما در پیشــگاه م
اِلَینــا اِیابَُهــم« بازگشــت شــما به ســوی ماســت،ایاب 
ــی  ــا در فارس ــه م ــور ک ــدن. همانط ــی برگردان یعن
ــِد  ــی َمقَع ــاب. »ف ــاب و ذه ــایل ای ــم وس می گویی
ِصــدٍق ِعنــَد َملیــٍک ُمقتَــِدر« در آن جایــگاه صــدق 
نــزد ملیــک قــادر. انــگار ایــن آیــه بــه ســهروردی 
ایــده داده کــه مــن در داســتان رمــزی خــود داســتان 
ملــک ســلیمان را بیــان کنــم. »درســت آیــد طریــق 
کــه چــون ســلیمان در آشــیان مــا نگنجــد مــا نیــز 
تــرک آشــیان بگوییــم و بــه نزدیــک او شــویم، اگــر 
ــد  ــر خداون ــس اگ ــردد«. پ ــر نگ ــات میس ــه ماق ن
ــا هســتیم  ــن م ــد ای ــات رخ می ده ــه ماق ــه ک گفت
کــه بایــد ایــن جهــان مــادی را رهــا چــرا کــه قبــول 
داریــم خــدا در ایــن جهــان مــاده نگنجــد ولــی مــا 
ــد را  ــم. »جنی ــرون روی ــاده بی ــم از م ــه می توانی ک
ــه پرســیدند کــه تصــوف چیســت؟  رحمــۀ الل علی

ایــن بیــت گفــت
َو َغنّانی لی مَِن الَقلِب

َغنَّیُت َکما َغنَّا
َو ُکنّا َحیُث ما کانوا
و کانوا َحیُث ما ُکنّا
آواز داد از قلب من

همانطــور کــه او بــرای مــن آواز مــی داد مــن زمزمه 
ــرار کردم« را تک

ما آنطور بودیم که آن ها بودند
آن ها همانطوری بودند که ما بودیم.

داســتان های  در  داد.  رخ  اتحــاد  نوعــی  یعنــی 
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قدیمــی گفتــه شــده کــه هــر کــس چهــل روز درب 
خانــه اش را آب و جــارو بزنــد حضــرت خضــر را 
ــت  ــی اس ــاد کس ــر نم ــن خض ــوب ای ــد. خ می بین
آب حیــات را خــورده و مــا هــم دنبــال آب حیــات 
هســتیم.  و ایــن خضــر می توانــد خضــر درون مــا 
ــه  ــا ب ــی را عرف باشــد. همانطــور کــه ابلیــس بیرون
ــم  ــا می توانی ــد م ــیر کرده ان ــی تفس ــس درون ابلی
ــم. اینکــه  ــی هــم در نظــر بگیری یــک خضــر درون
ــارو  ــه را آب و ج ــل روز درب خان ــد چه می گوی

کنــی، درب خانــه کجاســت؟ قلــب 
مؤمــن عــرش الرحمــن اســت. خداونــد 
بــه حضــرت داود گفــت: خانــه مــن را 
ــور  ــان اینط ــن. آقای ــی ک ــار خال از اغی
ــی  ــن بت های ــه ای ــد ک ــیر کرده ان تفس
بنــی اســرائیل در خانــه خــدا  کــه 
ــکن و  ــرون و بش ــر بی ــته اند را بب گذاش
ــوان  ــه می ت ــری ک ــی دیگ ــا معن ... . ام
ــه  ــه خان ــت ک ــن اس ــرد ای ــت ک برداش
اســت.  مؤمــن  قلــب  همــان  خــدا 
ــی کــن و  ــار خال ُخــب قلبــت را از اغی
ــده ای  ــه درآن چی ــری ک ــای دیگ بت ه
بریــز بیــرون و بگــذار خانــه خــدا 
باشــد. تــو اگــر قلــب خــودت را چهــل 
ــر  ــگاه خض ــی آن ــارو کن روز آب و ج
احادیــث  در  می بینــی.  را  درونــت 
ــَن  ــَص للَ اَربَعی ــن اَخَل ــم »َم می خوانی
ــن  ــِۀ مِ ــُع الِحکَم ــَرت یَنابی ــا َج َصباح
َقلبِهــی اِلــی لِســانِه« هرکــس چهــل 
ــدا  ــرای خ ــودش را ب ــا خ روز صبح ه
ــت از  ــمه های حکم ــد چش ــص کن خال
ــش جــاری می شــود.  ــه زبان ــش ب درون

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گوهری کز طلب کون و مکان بیرون 

بود
طلب از گمشدگان لب دریا می کرد

حکمــت همیــن جــا درون انســان اســت. خــودت 
ــان  ــو، از هم ــت از درون ت ــن حکم ــص ک را خال
ظلمتــی کــه گفتیــم آب حیــات آنجــا اســت 
می جوشــد. پــس قلبــت کــه عــرش الرحمــن 
اســت. خضــر همان جــا درون توســت. عشــق 
ــی  ــق یعن ــفید. عش ــش س ــه ری ــت ن ــو اس ــر ت پی

ــش  ــودت دنبال ــو خ ــق ش ــو عاش ــت، ت آن حقیق
ــد ــوی می گوی ــی. مول ــدا می کن ــی روی و آن را پی م

 آسمان درون است پر عشق را بجنبان،
پر عشق چون قوی شدغم نردبان نماند

ــم،  ــدا کنی ــیخی پی ــه ش ــتیم ک ــی هس ــال نردبان دنب
ــه  ــم و ... ک ــی بروی ــویم، کاس ــی ش ــد کس مری
ــوی  ــا مول ــم. ام ــزی بفهمی ــره چی ــفه و غی از فلس
می گویــد عشــق همیــن جاســت. اگــر حقیقــت را 
ــم.  ــگاه کنی ــد ن ــف می کنن ــا تعری ــه عرف ــور ک اینط
بــه  قلــب  از  حکمــت  چشــمه های 
ــش  ــود و جایگاه ــاری می ش ــان ج زب

ــت. ــب اس ــود قل خ
»جــام  می گویــد  چهــارم  داســتان 
جهــان نمایــی کیخســرو را بودهــر چــه 
ــردی«  ــتی در آنجــا مشــاهدت ک خواس
عرفانــی-  داســتان های  در  کیخســرو 
ایرانــی نمــاد یــک انســان وارســته 
اســت. چــون واقعیــت تاریخــی را 
کــه  هنگامــی  لــذا  و  دیده انــد 
و  مقتــدر  پادشــاهی  می خواهنــد 
شــخصی مســلط بــه نفــس را نــام 
ــی  ــا وقت ــلیمان ی ــد س ــد. می گوین ببرن
ــد  ــاد کنن ــام آوری را ی ــد پی می خواهن
پســر  کیخســرو  هدهــد.  می گوینــد 
خونخواهــی  بــه  و  بــود  ســیاوش 
ســیاوش رفــت و بــا کشــتن افراســیاب 
بــرای همیشــه ایــران را بــه تــوران 
پیــروز کــرد. ســپس در اوج پادشــاهی و 
قــدرت پشــت پــا بــه قــدرت زد و آن را 
بــه پســرش بخشــید. او جزء انســان های 
در  کــه  اســت  جاویــدان  و  زنــده 
ــا  ــا را ره ــردد. دنی ــر می گ ــان ب آخرالزم
کــرد و اصــا برایــش مهــم نبــود. پــس 
کیخســرو نمــاد انســانی وارســته اســت. 
همــه چیــزش در کمــال اســت و تعلقــی 
ــت  ــید حکم ــنیده باش ــر ش ــدارد. اگ ــا ن ــه دنی ب
را حکمــت خســروانی می گوینــد.  ســهروردی 
بــرای ســهروردی کیخســرو خیلــی مهــم اســت. و 
داســتان هایش  در  فلســفه اش،  کتاب هــای  در 
ــن  ــر همی ــردازد بخاط ــرو می پ ــه کیخس ــی ب خیل
ــی  ــت. حت ــرو اس ــتگی کیخس ــت وارس خصوصی
ساســانی  ها خــود را بــه نحــوی جانشــین کیخســرو 



497

اســت  قــرار  کیخســرو  چــون  و  می دانســتند 
برگــردد پــس پادشــاه و حاکــم حقیقــی را کیخســرو 
ــری  ــانی کس ــاهان ساس ــب پادش ــتند و لق می دانس
بود. کســری معرب خســرو بود) خسروانوشــیروان، 
خســرو یزدگــرد(. خســرو در لغــت یعنــی خــوب 
ــرو را  ــی کیخس ــی نمای ــام گیت ــوش رو. »ج رو خ
ــا  ــان نم ــام جه ــنیده ایم ج ــا ش ــاال م ــا ح ــود«. ت ب
ــت  ــن اس ــتش همی ــا درس ــود ام ــید ب ــرای جمش ب
کــه ســهروردی می گویــد. یعنــی بــه غلــط بعــد از 

حملــه مغــول جــام بــه جمشــید نســبت 
داده شــد. بخاطــر تشــبیه لغــوی، جــام 
جــم، چــون قشــنگ بــود. ولــی در 
خــود شــاهنامه  هــم جــام مــال جمشــید 
اســت.  کیخســرو  مــال  و  نیســت 
ــاره  جمشــید اصــا اشــتباه می کنــد دوب
ــار  ــی دوب ــد. یعن ــی می کن دعــوی خدای
اشــتباه می کنــد و فــره ایــزدی از او 
ــد و در  ــی می کن ــی رود. ادعــای خدای م
نهایــت ضحــاک می آیــد و او را بــه دو 
ــاد  ــن نم ــید همچنی ــد جمش ــم می کن نی
پادشــاه خوبــی نیســت. هرچنــد کــه مــا 
در  داریــم.  جمشــید  از  را  نــوروز 
ــام  ــه ج ــت ک ــب نیس ــتان ها مناس داس
گیتــی نمــا را بــه جمشــید نســبت 
دهیــم. جــام متعلــق به کیخســرو اســت. 
»جــام گیتــی نمایــی را کیخســرو را بــود 
کــه هرچــه خواســتی در آنجــا مطالعات 
کــردی و بــر کائنــات مطلــع می گشــتی 
ــد  ــد گوین ــف می ش ــات واق ــر مغیب و ب
ــه  ــرم( ب ــود از ادیم)چ ــی ب او را غاف
)مخــروط  مخــروط ســاخته  شــکل 
شــبیه قلــب اســت( نــه بنــد گشــاه بــر 
ــود«. بند گشــاده همــان  ــاده ب آن جــا نه
نخ هایــی بــوده کــه بــه پنجره هــای 
قدیمــی موجــود در بــاالی خانــه نصــب 

کــرده بودنــد کــه بــا کشــیدن آن پنجــره بــاز 
ــرار  ــد گشــاده ق ــد ده بن ــه می گوی ــن ک می شــد. ای
ــا در فلســفه ده حــس ظاهــر و باطــن  ــود. م داده ب
داریــم. پنــج حــس ظاهــر المســه، شــنوایی، بویایی، 
چشــایی و بینایــی. پنــج حــس باطنــی حــس 
قــوه  واهمــه،  قــوه  خیــال،  قــوه  مشــترک، 
ــم.  ــره( داری ــه )ذاک ــوه حافظ ــه(، و ق عاقله)متصرف

ــم  ــریع بگوی ــی س ــد خیل ــه بای ــت ک ــه ای هس نکت
ــزی دور  ــتان رم ــث داس ــم از بح ــون نمی خواه چ
شــوم. امــا الزم اســت شــما راجــع بــه ســهروردی 
و ایــن نظریــه او بدانیــد. ســهروردی نظریــه ای دارد 
بــه نــام فرآینــد معکــوس کــه البتــه مــن ایــن نظریه 
را بــه ایــن نــام می گویــم و بعــدا دیــدم ایــن 
ــده. آن  ــان ش ــز بی ــینا نی ــن س ــان اب ــه از زب نظری
ــدا  ــم. ابت ــی را می بین ــا درخت ــن اســت: م ــه ای نظری
ــه اعصــاب  ــور ب ــیده و آن ن ــه درخــت رس ــور ب ن
ــه  ــا تحریــک عصــب پیــام ب چشــم و ب
ــی  ــک اتفاق ــا اینجــا ی مغــز می رســد. ت
ــک(  ــات )فیزی ــزو طبیعی ــه ج ــاده ک افت
اســت. نفــس مــن بــا مغــز مــن رابطــه 
ــز  ــط مغ ــام توس ــت پی ــا دریاف دارد و ب
ــا  ــس م ــود و نف ــک می ش ــس تحری نف
آن جــا  در  را  درخــت  حقیقــت  آن 
می بینــد!  مثــال  عالــم  در  نمی بینــد، 
ــد، آن  ــد ش ــر ممه ــی ضمی ــی وقت یعن
حقیقــت را در آن جــا مشــاهده می کنــد. 
ــد و  ــا نمی بین ــرا این ج ــه چ ــا این ک ام
ــه  ــد جلس ــد چن ــال می بین ــم مث در عال
ــهروردی الزم دارد.  ــفی س ــث فلس بح
پــس از نظر ســهروردی چنیــن فرآیندی 
وجــود دارد و مــا 05 درصــد آن را قبــول 
می گویــد  ســهروردی  امــا  داریــم. 
ــد.  ــوس رخ می ده ــد معک ــی فرآین گاه
فرآینــد معکــوس ماننــد ایــن اســت کــه 
مثــا یک ســیم کشــیده شــده و جریانی 
ــر ورودی  ــال اگ ــد ح ــل می کن را حم
ــت  ــن اس ــود ممک ــع ش ــیم قط ــن س ای
گاهــی از جهــت برعکــس بــرق بیــاد و 
بــرود. از ایــن جهــت فرآینــد معکــوس 
ــی دارد.  ــم روز همخوان ــا عل ــی ب خیل
ــواب  ــا در خ ــی مث ــس گاه ــی نف یعن
ــد و  ــب می بین ــم غی ــی را در عال حقیقت
ایــن ســبب می شــود مغــز تحریــک شــود و ســپس 
اعصــاب و ســپس چشــم فکــر می کنــد کــه جلــوی 
مــا چیــزی اســت. در حالی کــه واقعــا چیــزی 
جلــوی مــا نیســت و مــا در خــواب هســتیم. حتــی 
گاهــی می گوینــد کســی کــه خــواب می بینــد 
ــکان  ــم او ت ــر چش ــگار زی ــم او ان ــک چش مردم
ــت و  ــده اس ــرار ش ــاط برق ــون ارتب ــورد. چ می خ
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ــیا   ــدن اش ــرای دی ــداری ب ــا در بی ــه م ــور ک همانط
مردمــک چشــم را تــکان می دهیــم در هنــگام 
ــه  ــط ب ــد. فق ــاق می افت ــن اتف ــدن نیزای ــواب دی خ
ــی  ــد معکــوس چــه زمان صــورت معکــوس. فرآین
رخ می دهــد. هنگامــی کــه ســیم قطــع شــده باشــد 
پیامبــر)ص(  شــود.  قطــع  اطاعــات  یعنــی 
ــا تعلقــات دنیایــی قطــع  می فرمایــد اگــر ارتبــاط ب
شــود نظــر در ملکــوت ممکــن می شــود. حــاال تــا 
ــوردن  ــرف زدن خ ــغول ح ــما مش ــه ش ــی ک زمان
ــه  ــت ب ــتید فرص ــره هس ــوش دادن . غی ــگ گ آهن
وقــوع پیوســتن فرآینــد معکــوس ایجــاد نمی شــود. 
ــد  ــداری هــم می توانی ــد در بی شــما اگــر قطــع کنی
ــا  ــرای عرف ــه ب ــفاتی ک ــابه مکاش ــی مش حالت های
خــواب  در  پــس  کنیــد.  درک  را  می دهــد  رخ 
فرآینــد معکــوس رخ می دهــد. ســهروردی معتقــد 
ــم  ــرت مری ــار حض ــما در کن ــر ش ــه اگ ــت ک اس
دو  ببینیــد.  را  جبرئیــل  نمی توانســتید  بودیــد 
ــه شــکل  ــرد، کســی ب ــرض ک ــوان ف صــورت می ت
ــم راه  ــرت مری ــر حض ــه محض ــد و ب ــاده در آم م
ــود آن  یافــت و هــر کــس دیگــری کــه در آنجــا ب
فــرد را می دیــد. گاهــی فرآینــد معکــوس اســت و 
کــس دیگــری نمی توانــد آن حقیقــت را درک 
ــوان  ــکل ج ــه ش ــی ب ــل گاه ــا جبرئی ــد. مث کن
خــوش ســیمایی بــه نــام دهیــه کلبیــه بــه محضــر 
ــخص  ــی ش ــی گاه ــت. ول ــر )ص( راه می یاف پیامب
ــاس  ــل را احس ــور جبرئی ــد حض ــری نمی توان دیگ
ــی  ــر کس ــز اگ ــم نی ــرت مری ــورد حض ــد. در م کن
آن جــا بــود حضــور جبریئــل را درک نمی کردچــرا 
ــی  ــق دارد. م ــول تعل ــم عق ــه عال ــل ب ــه جبرئی ک
ــم  ــر کــرد کــه حضــرت مری ــوان این طــور تصوی ت
ــد.  ــل را می بین ــول( جبرئی ــم عق در نفــس خود)عال
امــا تمثــل آن در عالــم مــاده رخ دمی دهــد. ممکــن 
ــا  ــد. ام ــول نکنن ــیر را قب ــن تفس ــی ای ــت برخ اس
شــواهدی از ابــن عربــی و غیــره داریــم کــه مثــا 
دیگــران  کــه  دیــده  را  شــخصی  مجلســی  در 
ــد گشــا  ــد بن ــه بدانی ــم ک ــا را گفت ــد. اینه نمی دیدن
ــا را  ــان نم ــام جه ــوان ج ــد می ت ــته باش ــر بس اگ
دیــد، یــا اگــر بــاز باشــد. پاســخ ایــن اســت ک اگــر 
ــد.  ــا را دی ــان نم ــام جه ــوان ج ــد می ت ــته باش بس
ــی  ــا دریچه های ــد این ه انســان ممکــن اســت بگوی
ــد  ــاز باش ــت ب ــر وق ــه ه ــب اســت ک ــم غی از عال
ــد. درک  ــت کن ــی را دریاف ــت غیب ــد حقیق می توان

ایــن مفهــوم کــه بــا بســته بــودن دریچه هــا 
می تــوان حقیقــت غیبــی را دریافــت کــرد برایــش 
رخ  هنگامــی  معکــوس  اســت.فرآیند  دشــوار 
می دهــد کــه همــه دریچه هــا بســته باشــد. »وقتــی 
کــه خواســت از مغیبــات چیــزی ببینــد آن غــاف 
آن را  پوشــش  0یعنــی  انداختــی«  در خرطــه  را 
در مــی آورد »چــون همــه بندهــا گشــوده بــودی بــه 
در نیامــدی«. دریچــه هــا بــاز باشــد حقیقــت غیبــی 
دریافــت نمی شــود. »و چــون همــه ببســتی در 
کارگاه خــراط برآمــدی پــس وقتــی کــه آفتــاب در 
ــر می داشــت«.  ــودی او آن جــام را در براب ــتوا ب اس
آفتــاب می توانــد نمــاد حقیقــت باشــد کــه خیلــی 
بــرای ســهروردی مهــم اســت و بــه آن »َخَوَرخــش« 
ــر اکبــر  و خورشــید هــم می گویــد. چــون ضــوء نَیِّ
)خورشــید( بــر آن می آمــد دســتور عالــم در آن جــا 
ت« هنگامــی کــه  ظاهــر می شــد . »و اذا االرض ُمــدَّ
زمیــن کشــیده می شــود. »َو اَلَقــت مــا فیهــا و 
ــزد و  ــرون می ری ــت بی ــه در آن اس ــت« و آنچ تََخلَّ
آیــت  ایــن  می گفتنــد  می شــود.تاکنون  خالــی 
ــه  ــد ک ــت می باش ــات روز قیام ــه اتفاق ــوط ب مرب
زلزلــه بزرگــی رخ می دهــد و همــه بدن هــا بیــرون 
ــب  ــزد. ُخ ــرون می ری ــا بی ــه بدن ه ــزد و هم می ری
جــای ســوال اســت کــه ایــن بدن هــا کهــدر طــول 
ــرون  ــور بی ــس چط ــد پ ــده بودن ــد ش ــان فاس زم
بتــوان  این چنینــی  تفســیری  شــاید  می ریزنــد. 
بیــاورد کــه منظــور از زمیــن همــان نفــس اســت. و 
ت« کشــیده شــدن  منظــور از »و اذا االرض ُمــدَّ
نفــس انســان اســت. و منظــور از »َو اَلَقــت مــا فیهــا 
و تََخلَّــت« بیــرون ریختــن حقایــق از ضمیــر نفــس 
اســت کــه ســپس مطیــع پــروردگارش می شــود. »و 
اَذِنَــت لَِربِهــا و ِحقَّــت« و بایــد کــه این چنیــن 
ــه بعــدی  ــن اســت. در آی باشــد. حقــش هــم همی
ــَک  ِ َک بَِرب ــرَّ ــا َغ ــاُن م ــا االِنس ــا اَیُّه ــد »ی می گوی
الَکریــم« چــرا بعــد از آیــات قیامــت می گویــد ای 
انســان؟ انــگار آیــات قبلــی راجــع بــه خــود انســان 
ــَک  ــا اَیُّهــا االنســاُن اِنَّ صحبــت می شــده اســت. »ی
کادٌح الــی َربِّــَک َکدحــًا َفُماغیــه« ایــن انســال تــو 
ــی.  ــاش( میکن ــدح) ت ــروردگارت َک ــوی پ ــه س ب
ــک  ــا ی ــی. این ج ــات می کن ــًا او را ماق ــس حتم پ
بحــث فلســفی دارد، اهــل ســنت معتقدنــد کــه مــا 
ــم.  ــر می بینی ــم س ــه چش ــد را ب ــت خداون در قیام
تفاســیری وجــود دارد کــه خیــر در قیامــت نی توانیم 
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ــی  ــم. یکــی از بحث های خــدا را باچشــم ســر ببینی
کــه اینجــا وجــود دارد ایــن مطلــب اســت کــه در 
آیــه ای می فرمایــد »ُوجــوٌه یَوَمئــٍذ ناِضــَره الــی َربِهــا 
ناِظــرَه« ناضــره بــه معنــای تیــز بیــن اســت. ناظــره 
ــد و  ــدا را می بین ــه خ ــت ک ــدن اس ــای دی ــه معن ب
برخــی گفته انــد کــه خــدا را نمی بینــد. بلکــه 
نعمــت خــدا را می بیننــد. در داســتان حضــرت 
ــی  ــد. »اَرِن ــدا می گوی ــه خ ــرت ب ــی آن حض موس
اُنُظــر اِلَیــک« پــروردگارا خــودت را بــه مــن نشــان 
ــت  ــی«. گف ــن تَران َ ــاَل ل ــم. »ق ــو را ببین ــا ت ــده ت ب
ــی  ــر ال ــن اُنُظ ــد »َولک ــی دی ــرا نخواه ــز م هرگ
الَجبَــل«. ولــی بــه کــوه بنگــر. »َفــان إســتَقرَّ َمکانـَـُه 
َفَســوَف تَرانــی«. اگــر در جــای خــود ثابــت مانــد 
ــِل  ــُه للَجبَ ــی َربُ ــا تََجّل ــد. »َفَلّم ــی دی ــرا خواه م
ــی  ــس هنگام ــا«. پ ــرَّ موســی َصعِق ــُه َدکُّ و َخ َجَعَل

ــرد  ــوه ک ــر ک ــوه ب ــروردگارش جل ــه پ ک
ــرار داد و موســی  ــن ق آن را همســان زمی
مدهــوش بــه زمیــن افتــاد. چــرا موســی 
مدهــوش شــد. مــوج انفجــار او را گرفته 
بــود؟ عرفــا گفته انــد کــه ایــن کــوه 
ــود. در  ــی ب ــت( موس ــت )منی ــل انیّ جب
ــی  ــد وقت ــه ایشــان می گوی ــع خــدا ب واق
ــن  ــتی)منیت داری( م ــودت هس ــو خ ت
ــه تــو نشــان دهــم؟  چگونــه خــودم را ب
ــرا  ــی م ــن شــوی می توان ــا در م ــر فن اگ
ــو  ــود ت ــه وج ــی ک ــی هنگام ــی ول ببین
جــدای از مــن اســت )خــودت هســتی( 

چطــور می خواهــی مــرا ببینــی. هــر گاه ایــن 
منیــت از بیــن رفــت. َفســوَف تَرانــی. هنگامــی کــه 
ــاد. خــدا را  ــت موســی افت ــوه متاشــی شــد منی ک
ــی  ــۀ« وقت ــم خافیَ ــی مِنُک ــد. »ال تَخف ــی دی خواه
انســان علــم غیــب پیــدا کنــد دیگــر هیــچ چیــز بــر 
او مخفــی باقــی نمی مانــد. »َعلَِمــت نَفــٌس مــا 
ــل  ــه از قب ــس آنچــه ک ــر ک ــَرت«. ه ــت و اَخَّ َم َقدَّ
ــد  ــتاد را می توان ــد فرس ــد خواه ــتاده و از بع فرس
ببینــد. امــا می تــوان اینطــور تفســیر کــرد کــه 
ــد  ــد می توان ــدا می کن ــب پی ــم غی ــی انســان عل وقت
ــر  ــه نظ ــود. ب ــب ش ــا خ ــده اش ب ــته و آین از گذش
مــن کل فلســفه ســهروردی را خاصــه کنیــد 

همین دو بیت است.
در جستن جام جم، جهان پیمودم

روزی ننشستم و شبی نغنودم )شبی نخوابیدم(

زواستاد چو وصف جام جم بشنودم
خود جام جهان نمای جم من بودم

یعنــی اشــتباه می کنیــم کــه بــه دنبــال جــام جهــان 
نمــا هســتیم. جــام جــم نمــادی اســت کــه گویــای 
درون خــود انســان اســت. در مســیحیت نیــز انــگار 
ــت و  ــم اس ــان مه ــیح برایش ــرت مس ــه حض پیال
ــای  ــن در ج ــت. همچنی ــده اس ــم ش ــد گ می گوین

دیگــر؛
از جام جهان نما می یاد کنند )یاد می کنند(

آن جامِ دفین کهنه پشمینه ماست
)آن جــام دفــن شــده در درون کهنــه پشــمینه 

ماســت.
ــد؛آن  ــوان خوان ــز می ت ــور نی ــرع دوم را اینط مص
جــامِ دفیــن، کهنــه پشــمینه ماســت. »جنیــد راســت 
ایــن بیــت: َطــوارُِق اَنــوارٍ )طــوارق یعنــی در شــب 
بَــَدت  تَلــوُح )می درخشــد(اذا  در زدن( 
ــُر  ــود( و تُظهِ ــر می ش ــه ظاه ــی ک )هنگام
ــا )امــور مخفــی را آشــکار می کنــد(  کِتمان
و تُخبِــُر َعــن َجمعی)خبــر میدهنــد از 
ــت را آورده  ــن بی ــول(« ای ــای مجه چیزه
ــت و  ــم اس ــام ج ــه ج ــوط ب ــون مرب چ
جــام جــم همــه چیــز را بــر شــما آشــکار 
ــوک  ــی از مل ــه یک ــی را ب ــد. »کس می کن
ــو را  ــت ت ــاد او را گف ــت افت ــن موانس ج
کــی بینــم؟ گفــت اگــر خواهــی کــه تــو را 
فرصــت التفــاء مــا باشــد قــدری از کنــدر 
ــاره  ــن پ ــه آه ــر چ ــه ه ــه و در خان ِ ــش ن ــر آت ب
اســت و از اجســاد ســبعه ، هــر چــه ســریر و صــدا 
دارد بینــداز «اگــر اصطــاح کیمیایــی اجســاد ســبعه 
ــا،  ــزی ط ــر فل ــت عنص ــم هف ــر بگیری را در نظ
نقــره، آهــن، مــس، ســرب، روی و خاک را اجســاد 
ــد  ــل بودن ــز قائ ــبعه نی ــد ارواح س ــبعه می گفتن س
کــه اجســاد و ارواح عناصــر را تشــکیل می دادنــد. 
ــادی  ــبعه نم ــاد س ــه اجس ــت ک ــوان گف ــا می ت آی
ــر  ــادی از  موجــود غی ــاده اســت؟ و جــن نم از م
ــرا  ــی م ــر می خواه ــد اگ ــت؟ و می گوی ــادی اس م
جــَز  ببینــی بایــد از عالــم مــاده بیــرون بیایــی . »َو الرُّ
َفاهُجــر)از پلیدی هــا بپرهیــز( « و بــه ســکونت 
ــح  ــن. »فاصَف ــگ دارد دور ک ــه بان ــر چ ــق ه و رف
ــو  ــذر و بگ ــا در گ ــاُم« از آن ه ــل َس ــم و ُق َعنُه
ســام. در عربــی وقتــی خداحافظــی هــم می کننــد 
ــا  ــت پ ــی پش ــدرود. یعن ــل ب ــام مث ــد س می گوین
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ــرون  ــه دریچــه بی ــس ب ــا. »پ ــه این ه ــه هم ــزن ب ب
نگــر پــس از آنکــه در دایــره نشســته باشــی. چــون 
ــدر را  ــرا کن ــی«. چ ــرا بین ــود م ــوخته ش ــدر س کن
گفتــه؟ چــون در خــط مقــدم تحلیــل داســتان های 
ســهروردی هســتیم تــا بــه حــال کســی نگفتــه کــه 

چــرا کنــد ر را آورده. امــا یکــی 
از دانش جویــان گفــت چــون 
ــه  ــت حافظ ــث تقوی ــدر باع کن
ــاط  ــر ارتب ــاید بخاط می شــود. ش
بــا عقــل  آن را  همیــن مــاده 
ــل  ــرده اســت.»لَِغیِرِهم الَمث ــام ب ن
ــون  ــن ال یومن ــه »للذی ــو« آی الس
لل  و  الســوء  مســل  باالخــره 
ــرای  ــد ب ــی «می گوی ــُل االعل المث
ــر مــن مثــل ســو اســت اگــر  غی
آنهــا را رهــا کنــی می رســی 
پرســید  را  »جنیــد  مــن.  بــه 
نــد تصــوف چیســت؟ گفــت 
ــِه  ــُل فی ــٍت ال یدخ ــُل بی ــم اَه ُه
غیُرهــم« آدم یــاد حدیــث کســاء 

ــر  ــت ایشــان در زی ــل بی ــر و اه ــه پیامب ــد ک می افت
ــل  ــا اه ــط این ه ــد فق ــدند و گفتن ــع ش ــاء جم کس
ــد وارد  ــس دیگــری نمی توان ــن هســتند ک ــت م بی
ــه  ــهروردی )این ک ــودن س ــیعه ب ــود. در ش ــا ش کس
ــورد بحــث اســت.  ــی باشــد( م ــیعه دوازده امام ش
ــودن او وجــود  ــر اســماعیلیه ب ــه شــواهدی ب وگرن
دارد و حتــی در مــورد کشــته شــدن او در آن 
زمــان فاطمیــون حکومــت اســماعیلی داشــتند. 
صاح الدیــن ایوبــی سرلشــکر آن هــا بــود. بــر 
ــرد  ــن ب ــا را ازبی ــورید و آن ه ــماعیلیه ش ــه اس علی
و بعــد باصلیبیــون می جنگیــد. ســهروردی بــه 
حلــب رفــت و بنــا بــر دالیــل سیاســی مجبــور شــد 
ســهروردی را بکشــد. خواجــه ابوســعید خــراز)ره( 
می گویــد »و قامــت صفاتــی للملیــک بعصرهــا 
بتمامــه«. برخواســت صفــات مــن بــرای آن ملــک. 
ــه  ــن حســی«. ب ــُت م ــن غب ــی حی ــت صفات »و غاب
هنگامــی کــه مــن از حــس خــارج شــدم. صفاتــم 
ــذی مــن اجلهــی  غایــب شــد از مــن. »و غــاب ال
ــون  ــر آن چ ــه بخاط ــزی ک ــی چی ــت« حت کان غیب
صفــات ظاهــری دنیایــی مــن بــود غیبــت مــن بــود 
ــر  ــش قوی ت ــه فنای ــک درج ــت. ی ــن رف ــم از بی ه
شــده اســت. »فــزاک فنایــی ففهمــوا یــا بنــی 

ــتید  ــن هس ــس م ــه همجن ــانی ک ــس«. ای کس الجن
بفهمیــد مــن چــه می گویــم. حتــی آن چیــزی کــه 
ــن  ــم از بی ــود ه ــی الل شــده ب ــای ف ــر آن فن بخاط
ــک  ــی ی ــر عقل ــی الل از نظ ــای ف ــد فن ــت. ببینی رف
ــت.  ــز اس ــل برانگی ــی تأم ــب و اندک ــدار عجی مق
ــوزه  ــه ح ــراد ب ــوال ورود اف معم
ــه  ــیدن ب ــزه رس ــا انگی ــان ب عرف
ــا  ــی الل اســت. ام ــای ف ــه فن مرتب
فنــای فــی الل یعنــی اینکــه دیگــر 
»مــن« نباشــم، همــه او شــود. 
مــن خیلــی  از  ایــن گذشــتن 
اســت  قــرار  اســت.  ســخت 
الهــی  ذات  دریــای  در  بــروی 
انرژی هــای  و  شــودی  غــرق 
ــوی. دو  ــل ش ــم تبدی ــت عال مثب
دارد.  وجــود  عرفانــی  مکتــب 
یکــی مکتــب خراســان و دیگــری 
مکتــب بغــداد. اگــر بــه صــورت 
ــان  ــم، یکــی عرف ــان کنی دیگــر بی
ــاج.  ــری ح ــی و دیگ ــن عرب اب
تمثیل هــای بــکار رفتــه درایــن دو مکتــب عرفانــی 
اندکــی متفــاوت اســت. مثــًا تمثیــل قطــره و 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــی اس ــن عرب ــه اب ــق ب ــا متعل دری
ایشــان بــه وحــدت وجــودی اعتقــاد دارد. در ایــن 
ــا  ــد. ام ــا می رس ــه دری ــی رود و ب ــره م ــل قط تمثی
حــاج کــه معتقــد بــه وحــدت شــهودی اســت، از 
ــه  ــد. پروان ــتفاده می کن ــمع اس ــه و ش ــل پروان تمثی
ــره  ــا قط ــت ام ــه ای نیس ــر پروان ــوزد و دیگ می س
در آب هســت و فقــط محــو شده اســت پــس 
ــود  ــب وج ــن دو مکت ــن ای ــی بی ــای ظریف تمایز ه
دارد. در جــواب ایــن بیــت یکــی می گویــد؛ اَتیــُح 
ــنیده اید  ــت(. ش ــرگردانی اس ــای س ــه معن ــح ب )تی
کــه می گوینــد بنــی اســرائیل بعــد از اینکــه از 
مصــر آمــد در تیــح ســرگردان شــد. خــود تیــح در 
ــا  ــٌح، َف ــت. »اَتی ــرگردانی اس ــی س ــه معن ــی ب عرب
ــن  ــرگردانی، از ای ــا؟«. س ــن ان ــِح َم ــن التی اَدری م
ــتم.»  ــی هس ــه کس ــم چ ــس نمی دان ــرگردانی پ س
ــه  ــدای از آنچ «. ج ــیَّ ِ ــاُس ف ــوٌل الن ــا یَق ــوا م ِس
ــی«  ــی ِجنس ــد. »و ف ــن می گوین ــاره م ــردم درب م
ــزرگان  ــی از ب ــان( یک ــن )انس ــس م ــورد جن در م
ــدا  ــق ج ــق« از عائ ِ ــِن العائ ــُع َع ــد: »اَقَط می گوی
ــا، از  ــع عایق ه ــق« جم ــن العوای د م ــرَّ ــود. »َو َج ش
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مانع هــا مجــرد شــد. »َحتــی تَشــَهَد َرَب الخائـِـق«. 
ــروردگار مخلوقــات را مشــاهده کنــد. گفــت  ــا پ ت
چنــان کردیــم و شــرایط تمــام بــه جــای آوردیــم، 
»اَشــَرَقِت االرُض بنــورِ َربِّهــا« زمیــن وجــود نورانــی 
« بــه حــق بیــن آن هــا  شــود. »و ُقِضــَی بَینَُهــم بِالَحــقِّ

ایــن  آیــا  می شــود.  قضــاوت 
ــوط  ــط مرب ــَرَقِت االرض، فق اَش
بــه قیامــت اســت؟ چــرا خداونــد 
ــد؟  ــی نمی کن ــا را نوران ــم م عال
ــه  ــد ب ــدا نمی توان ــور خ ــر ن مگ
ایــن عالــم مــاده بیایــد؟ اَشــَرَقِت 
همیشــه  َربِّهــا  بنــورِ  االرُض 
هســت، مــن و شــما هســتیم کــه 
در ظلمــت فــرو رفته ایــم. مــا 
ــان  ــا وجودم ــم ت ــد کاری کنی بای
االرُض  اَشــَرَقِت  االن،  همیــن 
کنیــم.  درک  را  َربِّهــا  بنــورِ 
می گوینــد »َفَمــن مــاَت َفَقــد 
ــه  ــس ک ــر ک ــُه« ه ــت قیاَمت قاَم

بمیــرد قیامتــش رخ می دهــد. از طرفــی دیگــر 
ــن  ــماواِت َم ــوُت الس ــَل الَمَلک ــن یَدُخ َ ــد »ل گفته ان
لـَـم یَُمــت َمَرتَیــن« کســی کــه دوبــار نمــرده باشــد 
منظــورش  نمی شــود.  آســمان ها  ملکــوت  وارد 
ایــن اســت کــه همیــن االن بمیــر. در همیــن 
ــود. آن  ــا می ش ــت برپ ــری قیامت ــه بمی ــم ک ــا ه دنی
ــود.  ــیر می ش ــت تفس ــم برای ــات ه ــن آی ــت ای وق
چــرا منتظــر هســتی یــک زمانــی واقعــًا بمیــری تــا 
قیامــت کبــری برپــا شــود و به طــور فیزیکــی ایــن 
آیــات برایــت تفســیر شــود؟ بــه صــورت عرفانــی 
اگــر در همیــن دنیــا بمیــری ملکــوت آســمان ها را 
ــه  ــی، باطنی ــب کام ــان مکات ــی. در می ــم می بین ه
ــیر  ــرآن را تفس ــات ق ــه آی ــش از هم ــماعیلیه بی اس
عرفانــی کرده انــد و گاهــی شــاید بتــوان گفــت کــه 
ــرآن  ــات ق ــه  طوریکــه ظاهــر آی ــد ب ــراط کرده ان اف
ــام  ــره الس ــی ذک ــن عل ــوند. حس ــر می ش را منک
ــام  ــد. اع ــت می کن ــوت قیام ــه المــوت دع در قلع
می کنــد کــه دیگــر ظواهــر برداشــته شــده و تمــام 
آیــات قــرآن را تفســیر باطنــی می کنــد. اســماعیلیه 
مثــًا می گوینــد آب کــه در قــرآ» آمــده یعنــی 
ــام  ــی از ام ــم در حدیث ــا ه ــن را م ــب ای ــام، ُخ ام
ُل  ــزِّ ــیر آیه»یُنَ ــه در تفس ــم ک ــادق)ع( می خوانی ص
ــَب  ـِـِه َو یُْذِه ــْم ب َرُک ــاًء لِیَُطهِّ ــماءِ م ــَن السَّ ــْم مِ َعَلیُْک

ــمان  ــه از آس ــی ک ــیْطاِن« آن آب ــَز الشَّ ــْم رِْج َعنُْک
ــا آن پــاک کنــد. و  برایتــان فرســتاده، تــا شــما را ب
پلیــدی شــیطان را از شــما دور ســازد، چــه بارانــی 
ــام  ــاد ام ــه آب نم ــن آی ــد در ای ــت؟ می فرماین اس
اســت. پــس شــیعه تفســیر باطنــی قــرآن را قبــول 
دارد. فقــط اختافــی کــه در مورد 
ــد  ــا دارن ــا عرف ــی ب ــیر باطن تفس
ــه تفســیر  ــن اســت ک ــر ســر ای ب
ــه  ــام معصــوم گفت ــه ام ــی ک باطن
باشــد را شــیعه قبــول دارد. گفتیم 
ــرآن را  ــز آب در ق ــماعیلیه نی اس
ــا  ــد ام ــیر می کنن ــام تفس ــه ام ب
ــد  ــرده و می گوین ــراط ک ــد اف بع
تیمــم یعنــی بــدل امــام. آن وقــت 
آیــات مربــوط بــه وضــو و نمــاز 
و غیــره را کنــار گذاشــته اند و 
ــط دور  ــد فق ــاز ندارن ــًا نم اص
ــم  ــوند و مراس ــع  می ش ــم جم ه
خاصــی بــه جــای می آورنــد. 
ــده   ــه زن ــوده ک ــان ب ــا خ ــام آق ــه ن ــا ب ــام آن ه ام
ــد.  ــق کنی ــه او تحقی ــع ب ــد راج ــت و می توانی اس
منظــورم از بیــان ایــن مطالــب ایــن بــود کــه 
بگویــم یــک طیــف گســترده ای داریــم، کــه انتهــای 
ــد تفســیر  ــه هــر طــور بخواهن ــه اســت ک آن باطنی
باطنــی می کننــد. ســر دیگــر آن ظاهریــون هســتند 
ــر از  ــد غی ــون می گوی ــزرگان ظاهری ــه یکــی از ب ک
ــد  ــد هــر چــه را بخواهی ــز در مــورد خداون دو چی
ــه دارد. دســت  ــم ک ــت می کن ــما ثاب ــرای ش ــن ب م
دارد»یـَـُد اللِ َفــوَق اَیدیهـِـم«، پــا دارد »یـَـوَم یُکَشــُف 
َعــن ســاٍق« و می نشــیند »یَــوَم یَســتَوی علــی 

ــرش« الَع
یعنــی کا آیــات قــرآن را معنــای ظاهــری می کننــد. 
ــه  ــه و ظاهری ــن باطنی ــادی بی ــه اعتق ــم ک ــول داری ــا قب م
یدیِهــم«، 

َ
 ا

َ
ــوق

َ
 اللــِه ف

ُ
صحیــح اســت. مثــا در مــورد »َیــد

می دانیــم خــدا دســت نــدارد و منظــورش ایــن اســت کــه 
ــه  ــا اینک ــت. ام ــا اس ــه قدرت ه ــوق هم ــدا ف ــدرت خ ق
ــری  ــا ظاه ــی ی ــیر باطن ــرآن را تفس ــات ق ــام آی ــرا تم چ
ــه  ــرز اینک ــد و م ــن ح ــث دارد. تعیی ــای بح ــم ج نمی کنی
تــا کجــا آیــات را می توانیــم تفســیر کنیــم، در حکمــت و 
 «» ــقِّ ــم ِبالَح ــَی َبیَنُه ِض

ُ
ــود. »و ق ــام می ش ــی انج ــر دین هن

 
َ

ِمیــن«. »ِســاٌم َعلــی ِتلــک
َ
ــِه َربَّ الَعال

ّ
 ِلل

ُ
 الَحمــد

َ
َو قیــل

َهــا  الَمَعاِهد«ســام بــر آن مکان هــای عهــد و پیمان»ِانَّ
 ِورِدی«آن هــا کــوره راه هــای ذکر هســتند؛ شــریعت 

ُ
ــریَعة

َ
ش
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ــت رود  ــر حرک ــه در اث ــی ک ــل راه های ــتند مث ــی هس راه های
ــاد  ــل وزش ب ــمالی«یا مح ــل ِش و مح

َ
ــده اند.»ا ــاد ش ایج

ــاد  ــاد شــمال در عربــی ماننــد همــان ب شــمال هســتند؛ ب
ــر  ــه خب ــا همیش ــاد صب ــه ب ــور ک ــت! همانط ــای ماس صب
ــاد  ــز ب ــی نی ــی آورد، در عرب ــب م ــم غی ــوق و عال از معش
ــن کار را انجــام می دهــد. یــک شــباهت دیگــر  شــمال ای
ــی وزد.  ــرقی م ــمال ش ــا از ش ــاد صب ــد ب ــه گفته ان ــن ک ای

و  محتــوا  نظــر  از  هفتــم  و  ششــم  داســتان های 
تصویرپــردازی بی نظیرتریــن داســتان های ایــن مجموعــه 
ــت  ــن اس ــتان ها ای ــن داس ــب ای ــت جال ــتند. خاصی هس
ــر و  ــطح پایین ت ــراد س ــرای اف ــان ب ــت بی ــه دارای قابلی ک
ــرای کــودکان هســتند.  ــان ب ــل بی ــا ساده ســازی قاب ــی ب حت
ــاد«  ــت افت ــا خصوم ــا حرب ــد را ب ــی چن ــی خفاش »وقت
حربــا همــان آفتاب پرســت اســت. خفــاش در غــار 
ــا   ــا حرب ــد، ام ــدش می آی ــاب ب ــد و از آفت ــی می کن زندگ
ــن ایشــان ســخت  ــاب اســت. »ُمکاَوَحــت بی عاشــق آفت
افتــاد« ُمکاَوَحــت یعنــی جنــگ و جــدال. » و مشــاجره از 
حــد بــه در رفــت. خفافیــش اتفــاق کردنــد کــه کــه چــون 
ــود«خفافیش  ــتطیل ش ــک مس ــر فل ــب در مقع ــق ش َس

َ
غ

َســق یعنــی ظلمــت شــب؛ 
َ

جمــع خفــاش اســت. غ
ــب. مقعــر یعنــی فرورفتگــی، 

َ
غاِســٍق ِاذا َوق رِّ

َ
ِمــن ش

مســتطیل شــود یعنــی پخــش شــود. »و رئیــس ســتارگان 
ــد« رئیــس ســتارگان،  ــول هــوا خیمــه زن ــره ی اف در حضی
خورشــید اســت. حضیــره یعنــی چهاردیــواری. »ایشــان 
ــر ســبیل حــراب،  ــد و ب ــا کنن جمــع شــوند و قصــد حرب
ــر وی  ــتی ب ــراد دل سیاس ــه م ــا ب ــد ت ــیر کنن ــا را اس حرب
ــون  ــند. چ ــی بکش ــیت انتقام ــب مش ــر حس ــد و ب برانن
وقــت فرصــت بــه آخــر رســید، بــه در آمدنــد و حربــای 
ــانه  ــر در کاش ــد یکدیگ ــاون و تعاض ــه تع ــکین را ب مس
ادبــار خــود کشــیدند و آن شــب محبــوس بداشــتند. 
ــت؟  ــب چیس ــق تأدی ــا را طری ــن حرب ــد ای ــداد بگفتن بام
ــا  ــد ب ــر کردن ــس تدبی ــل او. پ ــر قت ــد ب ــاق کردن ــه اتف هم
یکدیگــر بــر کیفیــت قتــل. رأیشــان بــر آن قــرار گرفــت که 
هیــچ تعذیــب بدتــر از مشــاهدت آفتــاب نیســت و البتــه 
ــتند  ــید ندانس ــاهدت خورش ــر از مش ــی بدت ــچ عذاب هی
ــت  ــر مطالع ــد و او را ب ــش کردن ــال خوی ــر ح ــاس ب و قی
آفتــاب تهدیــد می کردند«هــر چنــد لحظــه یکبــار او 
را در ســلول می آوردنــد و تهدیــد می کردنــد کــه تــو 
ــود  ــدا خ ــا  از خ ــم!»و حرب ــاب می اندازی ــوی آفت را جل
ــن  ــا  در خــود آرزوی ای ــن می خواســت. مســکین حرب ای
ــراغ  ــی رود س ــهروردی م ــان س ــل می کرد.«ناگه ــوع قت ن
ــد:  ــور می گوی ــین منص ــور» حس ــین منص ــتان حس داس
تلــی َحیاِتــی و َحیاِتــی ِفــی 

َ
وِنــی یــا ِســقاتی، ِانَّ ِفــی ق

ُ
قُتل

ُ
ا

َمماِتــی و َمماِتــی ِفــی َحیاِتــی. چــون آفتــاب برآمــد، او را 
ــعاع  ــه ش ــا ب ــد ت ــه در انداختن ــود ب ــت خ ــه نحوس از خان

 
َ

آفتــاب معــذب شــود و آن تعذیــب احیــای او بــود.»َو ال
حیــاٌء 

َ
 َبــل ا

ً
مواتــا

َ
ــِه ا

ّ
ــوا ِفــی َســَبیِل الل

ُ
ِتل

ُ
ذِیــَن ق

َّ
حَســَبنَّ ال

َ
ت

ضِله« 
َ
ــُه ِمــن ف

ّ
ِرحیــَن ِبَمــا اتاُهــُم الل

َ
ــون. ف

ُ
هــم ُیرَزق  َربِّ

َ
ِعنــد

اگــر خفافیــش بدانســتندی در حــق حربــا  بــدان تعذیــب 
ــان  ــت در ایش ــان اس ــه نقص ــد و چ ــانی کرده ان ــه احس چ
ــی کــه او  ــوت شــدن لذت های ــه ف ــذات او«ب ــوات ل ــه ف ب
ــو 

َ
می بــرد »از غصــه بمردنــدی. ســلیمان دارانــی گوید»ل

ــوا 
ُ
َمات

َ
ــن، ل َة الَعاِرِفی

َّ
ــذ

َ
ــن ل ــم ِم ُه

َ
ات

َ
ــا ف ــوَن َم

ُ
اِفل

َ
ــوا الغ َعِلُم

 ««اگــر غافــان بداننــد کــه چــه لذاتــی از آن چــه 
ً
َمــدا

َ
ک

ــه از  ــر آین ــود، ه ــوت می ش ــان ف ــد از ایش ــان می برن عارف
ــتان  ــن داس ــه ای ــم ک ــد. می بینی ــاد می مردن ــی زی ناراحت
حتــی بــه درد داســتان های امــروزی و بحث هــای سیاســی 
ــهروردی از  ــور س ــه چط ــت ک ــب اس ــورد. جال ــا می خ م
ــی  ــوا ِف

ُ
ِتل

ُ
ــَن ق ذِی

َّ
ــَبنَّ ال حَس

َ
 ت

َ
ــهادت »َو ال ــه ش ــتان ب داس

ــد.  ــور می رس ــتان منص « و داس
ً
ــا موات

َ
ــِه ا

ّ
ــَبیِل الل َس

گفت کان یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

ــت  ــتند حقیق ــان( نمی توانس ــش زم ــردم )خفافی ــی م  وقت
آن اســراری کــه او می گویــد را درک کننــد خــب او را 
ــازات  ــد او را مج ــود می گوین ــا خ ــند و ب ــه دار می کش ب
خوبــی کردیــم در حالــی کــه نمی داننــد کشــتن منصــور، 
و  می کنیــم  نفــس خــود  قیــاس  مــا  بــود.  او  آرزوی 
ــر از  ــت را اگ ــم اس ــا مه ــرای م ــه ب ــم آنچ ــان می کنی گم
ــم  ــی کرده ای ــازات خوب ــب مج ــم عج ــخص بگیری آن ش
ــم، از  ــع می کنی ــش را قط ــد حقوق ــا می گوین ــه مث اینک
ــی  ــم و... در حال ــارش می کنی ــر کن ــه ب ــت موسس ریاس
ــی  ــدارد و حت ــت ن ــرای آن شــخص اهمی ــن موضــوع ب ای
از ایــن ســلب شــدن ریاســت خوشــحال هــم می شــود. 
ــت و  ــی اس ــتان قبل ــان داس ــبیه هم ــز ش ــتان دوم نی داس
خیلــی جالــب تــر اســت: »وقتــی هدهــد در میــان بومــان 
افتــاد، بــر ســبیل رهگــذر بــه نشــیمن ایشــان نــزول کــرد« 
ــت اســت،  ــی و داشــتن عقــل و درای هدهــد نمــاد تیزبین
پرنــده ای اســت کــه از غیــب خبــر مــی آورد. بــوم همــان 
جغــد اســت، جغــد در روز چیــزی نمی توانــد ببینــد 
ت 

َّ
ــد ــت ِح ــه غای ــد ب ــد. »و هده ــد می توان ــی هده ول

ــان  بصــر معــروف اســت و بومــان روز کــور باشــند؛ چن
ــت. آن  ــروف اس ــرف مع ــل ع ــزد اه ــان ن ــه ایش ــه قص ک
ــان  ــاخت و ایش ــان بس ــا ایش ــیان ب ــد در آش ــب هده ش
ــرض  ــد« ف ــتغفار می کردن ــوال از وی اس ــه اح ــر گون ه
ــر )ص(  ــور، پیامب ــن منص ــین ب ــا حس ــی مث ــم عارف کنی
پیــش مــا آمــده و صحبــت می کنــد و مــا از ایشــان 
ــت و  ــت بربس ــد رخ ــداد هده ــیم » بام ــؤال می پرس س
ــه  ــن چ ــکین! ای ــد: مس ــان گفتن ــرد. بوم ــل ک ــزم رحی ع
ــت  ــی حرک ــه روز کس ــو آورده ای؟ب ــه ت ــت ک ــت اس بدع
ــه ی  ــت! هم ــه ای اس ــب قص ــت: عج ــد گف ــد؟ هده کن
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حــرکات بــه روز واقــع شــود. بومــان گفتنــد مگــر 
دیوانــه ای؟ در روز ظلمانــی کــه آفتــاب بــر ظلمــت 
ــد؟ «جالــب اســت کــه  ــزی چــون بین ــد، کســی چی برآی
ــک  ــا تاری ــه ج ــد هم ــاب در می آی ــی آفت ــد وقت می گوین
می شــود! و اســتدالل عقانــی هــم مــی آورد، می گویــد: 
ــان  ــد؟ بره ــزی می بین ــی چی ــن. االن کس ــاز ک ــم ب چش
ــر  ــد. اگ ــاس می کن ــودش قی ــا خ ــی آورد، ب ــوس م محس
ــارف(  ــری )ع ــس دیگ ــود ک ــل نمی ش ــی دلی ــو نمی بین ت
نتوانــد نبینــد. پــس عــارف مجبــور اســت حقیقــت غیبــی 
را از پشــت پــرده ای بــه صــورت رمــزی بیــان کنــد؛ وگرنــه 
بایــد یــک ســاعت بــرای شــما صحبــت کنــد کــه ممکــن 
ــن  ــا ممک ــم ام ــا نمی بینی ــه م ــد ک ــی باش ــت حقیقت اس
ــت را درک  ــد آن حقیق ــه بتوانن ــند ک ــانی باش ــت کس اس
ــه  ــی را ب ــت غیب ــارف حقیق ــه ع ــی ک ــس هنگام ــد. پ کنن
ــیند و  ــه دل می نش ــم ب ــد ه ــان می کن ــزی بی ــورت رم ص
 بیشــتر توضیــح می دهیــم کــه داســتان رمــزی چــه 

ً
بعــدا

ــه  ــد. »گفــت : ب ــون مختلــف می کن ــه فهــم مت کمکــی ب
عکــس افتــاده اســت شــما را.  همــه ی انــوار ایــن جهــان 
طفیــل نــور خورشــید اســت و همــه ی روشــنان اکتســاب 
او کرده انــد. و عیــن  از  اقتبــاس ضــوء خــود  نــور و 
الشــمس از آن گوینــد کــه او را ینبــوع نــور اســت« عیــن 
الشــمس یعنــی چشــمه خورشــید و ینبــوع نیــز بــه معنــای 
چشــمه می باشد.»ایشــان او را الــزام کردنــد کــه چــرا بــه 
روز کســی هیــچ نبینــد؟« برهــان عقانــی حســی برایــش 
ــم  ــکیل می دهی ــت دادگاه تش ــا االن برای ــه م ــد. ک آوردن
ــا  ــد ی ــزی می بین ــی چی ــا کس ــه آی ــم ک ــاهد می آوری و ش
ــود  ــه ذات خ ــاس ب ــق قی ــه را در طری ــت هم ــه؟ »گف ن
الحــاق مکنیــد کــه همــه کــس بــه روز بینــد و اینــک مــن 
ــع  ــب مرتف ــم، حج ــهودم، در عیان ــم ش ــم. در عال می بین
ــر  ــی ب ــار رأی ــی اعتب ــارق را ب ــطوح مش ــت. س ــته اس گش
ــث  ــن حدی ــا ای ــان ت ــم. بوم ــف ادراک می کن ــبیل کش س
بشــنیدند حالــی فریــاد برآوردنــد و حشــری کردنــد 
ــه  ــه َمظّن ــرغ در روز ک ــن م ــه ای ــد ک ــر را گفتن و یکدیگ
عماســت، َدم بینایــی می زنــد.« َمظّنــه عمــا یعنــی گمــان 
ــه  ــت ب ــه( دس ــط )پنج ــار مخل ــه منق ــی ب ــوری. »حال ک
چشــم هدهــد فــرو می داشــتند و دشــنام می دادنــد، 
می گفتنــد : "ای روز بیــن" زیــرا کــه روز کــوری در میــان 
ایشــان هنــر بــود و گفتنــد: کــه اگــر بازنگــردی بیــم قتــل 
اســت.« فحشــی می دادنــد کــه عیــن خوبــی اســت امــا 
نــزد خفاش هــا فحــش محســوب می شــد. »هدهــد 
اندیشــه کــرد کــه اگــر خــود را کــور نگردانــم مــرا هــاک 
کننــد، زیــرا کــه بیشــتر زخــم بــر چشــم می زننــد و قتــل 
ــاس  ــوا النَّ ُم

ِّ
ل

َ
ــع شــود. الهــام " ک ــه یکبارگــی واق و عمــا ب

وِلِهــم" بــه او رســید«با هــر کــس بــه انــدازه 
ُ

ــدِر ُعق
َ
علــی ق

ــزی  ــتان رم ــکات داس ــی از ن ــو، یک ــخن بگ ــودش س خ

همیــن اســت کــه هــر کســی نبایــد حقیقــت را بشــنود. 
»حالــی چشــم بــر هــم نهــاد و گفــت: اینــک مــن نیــز 
بــه درجــه شــما رســیدم و کــور گشــتم. چــون حــال بــر 
ــع  ــت( ممتن ــام )اذی ــرب و ای ــد از ض ــط دیدن ــن نم ای
گشــتند. هدهــد بدانســت در میــان بومــان قصــه افشــای 

ــت« ــر اس ــت کف ــر ربوبی س
 گفت کان یار کز او گشت سر دار بلند            

جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
ــن  ــرای همی ــاید ب ــرد، ش ــدا می ک ــد هوی ــرار را نبای  اس
ر، 

َ
ــد

َ
ــّر ق ــای س ــند. » و افش ــزی می نویس ــه رم ــت ک اس

ر  ــوَّ راســت.« کفــر ُمَت معصیــت و اعــان ســر، کفــر ُمَتوَّ
ــن ســر  ــن کــه ای ــان کــردن ای ــو، بی ــو در ت ــی کفــر ت یعن
اســت خــودش کفــر در کفــر اســت. » تــا وقــت رحلــت 
بــه هــزار محنــت کــوری مــزور می کــرد« ریــای کــوری 
ــم  ــاش کن ــه ف ــه ام ک ــا گفت ــت: باره ــرد. » و می گف می ک
هــر چــه انــدر زبــان اســرار اســت، لیکــن از بیــم تیــغ و 
بیــم قفــا بــر زبانــم هــزار مســمار اســت. تنفس ســعدایی 
)عمیــق( می کــرد و می گفــت: ِانَّ ِفــی بیــن َجنَبــیَّ 
« همانــا در بیــن دو پهلــوی مــن یــک علــم 

ً
 َجّمــا

ً
ِعلمــا

َ
ل

ــر  ــل« اگ قُت
َ َ
 ال

َ
ل

ُ
ــذ ب

َ
ــو ا

َ
ــود دارد. »ل ــده ای وج ــع ش جم

بتوانــم آن را بــذل کنــم، کشــته می شــوم. در نســخه های 
ــة« 

َ
ــُه َحَمل

َ
 ل

ُ
ِجــد

َ
ــو ا

َ
دیگــر ایــن چنیــن آمــده اســت: »ل

اگــر بتوانــم بــرای آن حمــل کننــده ای پیــدا کنــم.  نکتــه 
جالبــی در ایــن جــا وجــود دارد. در نهــج الباغــه آمــده 
اســت؛ کــه کمیــل می گویــد: حضــرت علی )ع( دســت 
ــَس 

َّ
َنف

َ
ــَس  ت

َّ
َنف

َ
ــرد " و ت ــهر ب ــرون ش ــه بی ــت و ب ــرا گرف م

 
َ

ل
ُ

بذ
َ
ــو ا

َ
، ل

ً
 َجّمــا

ً
ِعلمــا

َ
 ِانَّ ِفــی َبیــِن َجنَبــیَّ ل

َ
ــال

َ
ا و ق

َ
الَســَعد

 همیــن عبــارات و بــه همیــن صورت 
ً
قُتــل" یعنــی دقیقــا

َ َ
ال

ــد: »  ــه می گوی ــت. در ادام ــده اس ــه آم ــج الباغ در نه
 َیقینــا« اگــر پرده هــا کنــار 

ُ
دت  الِغطــاء ال َمــزَّ

َ
ــف

ُ
ش

َ
ــو ک

َ
ل

ــر یقیــن مــن افــزوده نمی شــود، مــا ایــن را هــم  بــرود ب
منســوب بــه حضــرت علــی )ع( می دانیــم؛ یعنــی 
همیــن االن پرده هــا بــرای ایشــان کنــار زده شــده  و 
 

َّ
ال

َ
ــه »ا ــد. »و آی ــی دیده ان ــق غیب ــز را از حقای ــه چی هم

ــَمواِت َو  ــی السَّ ــبَء ِف
َ

ــِذی ُیخــِرُج الخ
َّ
ــِه ال

ّ
وا ِلل

ُ
َیســُجد

ــه  ــی ک ــرای خدای ــد ب ــجده نمی کنی ــرا س رض««چ
َ
اال

امــور مخفــی در آســمان ها و زمیــن را خــارج می کنــد؟ 
ٍر 

َ
ــد

َ
 ِبق

َّ
 ِاال

ُ
ل زاِئُنــُه َو َمــا ُنَنــزِّ

َ
َنــا خ

َ
 ِعند

َّ
»َو ِان َمــن ِشــیٍء ِاال

َمعلــوم« هــر چــه بخواهیــد خزائــن آن نــزد ماســت، مــا 
بــه مقــدار معلــوم آن را نــازل می کنیــم.  بــه انــدازه عقــل 
ــب  ــی جال ــتان خیل ــن داس ــت. ای ــده اس ــان ش ــر بی بش
ــرد.  ــف ک ــودکان تعری ــرای ک ــوان ب ــی می ت ــت و حت اس
فــرق ایــن داســتان بــا داســتان قبلــی ایــن اســت کــه در 
ــا  ــی حرب ــن اســت کــه در داســتان قبل ــی ای داســتان قبل
کشــته شــد و ســر بر دار رفــت امــا در این داســتان هدهد 
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ســریع چشــمش را بســت و گفــت مــن بــه مقــام شــما 
رســیده ام و کار بــه اعــدام نکشــید. وقــت رو بــه پایــان 
ــتان  ــد. داس ــان بخوانی ــتان را خودت ــک داس ــت، ی اس
ــورد  ــتان درم ــن داس ــم. ای ــم می خوانی ــا ه ــدی را ب بع
ــرد.  ــه باغــی می ب پادشــاهی اســت کــه طاووســی را ب
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــان باش ــاد انس ــد نم ــاووس می توان ط
ــم    چنــد روزی  ــاغ ملکوت ــا آمــده اســت " مــرغ ب دنی
ــز را  ــه چی ــاووس هم ــم" ط ــاخته اند از بدن ــی س قفس
فرامــوش کــرده بــوده و فقــط دنیــا را می دیــده امــا بعــد 
ــن  ــه ممک ــی دارد ک ــری بیت های ــک س ــردد. ی برمی گ
ــد.  ــخت باش ــی س ــما کم ــرای ش ــه آن ب ــت ترجم اس
ــن داســتان  ــا ای ــد. م ــک نگاهــی بکنی حــاال ســریع ی
ضمــن  در  می خواســتیم  می خوانیــم،  بالعــوض  را 
ــر  ــود و ملموس ت ــر درک ش ــا بهت ــم ت ــت کنی آن صحب
باشــد؛چرا کــه اگــر مــن بگویــم مطالــب در داســتان 
رمــزی در دو ســطح گفتــه می شــود و شــما یادداشــت 
کنیــد درک خوبــی حاصــل نمی شــود . فصــل نهــم را 
نــگاه کنیــد. »ادریس )ص( جملــه ای نجــوم و کواکب 
بــا او در ســخن درآمدنــد. از مــاه پرســید: تــو را چــرا 
ــدان  ــت ب ــادت؟ گف ــود و گاه زی ــم ش ــی ک ــور گه ن
کــه جــرم مــن ســیاه اســت و صیقــل و صافــی. و مــرا 
ــه  ــه در مقابل ــی ک ــن لخت ــت، و لیک ــوری نیس ــچ ن هی
ــور او  ــد از ن ــل افت ــه تقاب ــدر آن ک ــر ق ــم ب ــاب باش آفت
ــای  ــون صورت ه ــن همچ ــرم م ــه ج ــی در آین ، مثال
دیگــر اجســام در آینــه ظاهــر شــود. چــون بــه غایــت 
ــت  ــه اوج بدری ــت ب ــض هالی ــم از حضی ــل رس تقاب
ــا  ترقــی کنــم. ادریــس از او پرســید: کــه دوســتی او ب
تــو ت چــه حــدی اســت؟ گفــت: تــا بــه حــدی کــه 
هــر گــه در خــود نگــرم، در هنــگام تقابــل، خورشــید 
را بینــم؛ زیــرا کــه مثــال نــور خورشــید در مــن ظاهــر 
ــی  ــطح )نرم ــت س ــه ی ِماس ــه هم ــان ک ــت. چن اس
مــن  بــودن( روی  و صقالــت )صیقلــی  ســطح(  
ــور او. پــس در هــر نظــری  ــول ن ــه قب مســتقر اســت ب
کــه بــه ذات خــود کنــم همــه خورشــید را بینــم. نبینــی 
ــورت  ــد، ص ــید  بدارن ــر خورش ــه در براب ــر آین ــه اگ ک
ــه را   آین

ً
ــرا ــر تقدی ــردد؟ اگ ــر گ ــید در او ظاه خورش

چشــم بودی«ایــن جملــه خیلــی مهــم اســت »و در 
آن هنــگام کــه در برابــر خورشــید اســت در خــود 
نگریســتی همــه خورشــید را دیــدی اگــر چــه 
آهــن اســت " أنــا الشــمس" گفتی«ببینیــد " 
ــما  ــرای ش ــاج را دارد ب ــق " ح ــا الح أن
حــاج  چــرا  می کنــد.  توجیــه 
ــی  ــا الحــق" گفــت؟ وقت "أن

خورشــید نــگاه می کنیــم اجــازه داریــم بگوییــم " 
ــاب  ــر از آفت ــود غی ــه در خ ــرا ک ــمس" ؟ »زی ــا الش أن
ندیــدی. اگــر "أنــا الحــق ، ســبحان مــا اعظــم شــأنی" 
ــد. "  ــب باش ــول واج ــذر او قب ــد، ع ــد گوی ــه بایزی ک
ــت  ــن بی ــی"« ای ّن

َ
 أ

َ
ــک نَّ

َ
 ا

ُ
ــوت ــا َدَن مــُت ِممَّ َوهَّ

َ
ــی ت َحّت

ــد انقــدر نزدیــک شــدم  از حــاج اســت کــه می گوی
می آیــد،  َدنــی  از  دنیــا  نزدیکــی،  یعنــی   

ُ
)َدَنــوت

ــه مــا  ــا را از ایــن جهــت کــه عالمــی اســت کــه ب دنی
نزدیــک اســت دنیــا نامیده انــد، آخــرت عالمــی 
ــرای  ــت.(که ب ــدی اس ــت بع ــر اس ــت، آخ ــر اس دورت
ــدر  ــتی! انق ــن هس ــو م ــه ت ــد ک ــاد ش ــم ایج ــن توه م
ــم  ــب یازده ــودم. مطال ــده ب ــو ش ــتغرق در ت ــن مس م
و دوازدهــم خیلــی داســتان نیســت. در آن پاییــن هــم 
ــا  یَه

َ
ــن َعل  َم

ُّ
ل

ُ
ــه: »ک ــی آورده از جمل ــات و احادیث آی

 ذوالجــال َو ااِلکــرام« همــه 
َ

ــک ــان َو َیبقــی َوجــُه َربِّ
َ
ف

ــد.  ــد باقــی می مان شــما فانــی هســتید و وجــه خداون
ــد اســت:  ــن بیــت از لبی ای

ُ
ه باطل

ّ
ا الل

َ
یٍء َما خ

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
ال ک

َ
»ا

»
ٌ

ٍة زاِئل
َ
 َنعیٍم ال ُمحال

ُّ
ل

ُ
َو ک

زائــل می شــود،  و  اســت  نعمتــی ال محــال  هــر 
جوانــی از بیــن مــی رود، حافظــه کنــد می شــود و 
ــت  ــن بی ــر ای ــی پیامب ــه وقت ــده ک ــث آم ... . در احادی
ــد:  ــد و گفتن ــان آم ــی خوشش ــنید، خیل ــد ش را از لبی
ــه درســتی  ــه، ب ــَرة« بل  االِخ

َ
ــش ــش َعی ــی، ِانَّ الَعی

َ
»َبل

ــدرا در  ــت. ماص ــرت اس ــی آخ ــی، خوش ــه خوش ک
ــل  ــة، قی وحانّی  الرُّ

ُ
ــة غَم ــذا النَّ ــد: »ِبَه ــفار می گوی اس

بــی« بــه ایــن نغمــه روحانــی گفتــه  ت َنفــَس النَّ ــزَّ اهَت
 
ً
ّیــا و

َ
 َعل

ً
شــده کــه نفــس نبــی بــه اهتــزاز درآمد»ِاهِتــزازا

ــیٍء َمــا 
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
ال ک

َ
بیــد " ا

َ
 ل

ُ
ــول

َ
 ُســِمَع ق

ُ
«»حیث
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ــه  ــد ب ــن بیــت لبی ــا شــنیدن ای ــر ب «یعنــی پیامب
ً
معنویا

ــهروردی  ــرای س ــدرا ب ــن کام ماص ــد. ای ــد آم وج
ــت. ــن آورده اس ــوده و ای ــب ب جال

پــس بــا هــم یکــی از قشــنگ ترین داســتان های 
مــا  البتــه  و  خواندیــم  را  ســهروردی  رمــزی 
ــهروردی  ــتان های س ــه داس  هم

ً
ــا ــم لزوم نمی خواهی

ان شــاءالله  بعــد  جلســه  در  کنیــم.  بررســی  را 
ــی را  ــتان تمثیل ــزی و داس ــتان رم ــاوت داس تف

بیــان و می کنیــم و ویژگی هــای  بیشــتری 
ــان  ــی برایت ــزی و تمثیل ــتان رم از داس

خواهیــم گفــت. 



برگزیدگان سال 1396

برگزیده سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسالمی
استاد عبدالحسین خسروپناه 

اثر شایسته تقدیر جشنواره بیست و چهارم کتاب سال
 حسن امیری آرا

منتخبین مرحله دوم چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی
محمد رضا اسمخانی، حسن امیری آرا

برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی - بخش داخلی
امیر محمد گمینی، فاطمه شهیدی، سید مصطفی محقق داماد

برگزیدگان چهارمین جشنواره عالمه حلی حوزه علمیه قم
مهدی عبداللهی، عبداهلل محمدی، محمد حسین زاده و غالمحسین جوادپور
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استاد عبدالحسین خسروپناه 
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

حجت االســام و المســلمین عبدالحســین خســروپناه 
بــه عنــوان برگزیــده ســومین دوره جایــزه جهانــی علــوم 

انســانی اســامی معرفی شــد.
ــن  ــروپناه و حس ــین خس ــانیا، عبدالحس ــد پارس حمی
ــزه  ــدگان ســومین دوره جای ــوان برگزی ــه عن ســبحانی ب

ــدند. ــی ش ــامی معرف ــانی اس ــوم انس ــی عل جهان
بــه نقــل از ســتاد خبــری چهارمیــن کنگــره بیــن 
ــه  ــم اختتامی ــامی، مراس ــانی اس ــوم انس ــی عل الملل

انســانی  علــوم  المللــی  بیــن  کنگــره  چهارمیــن 
اســامی و اعطــای ســومین دوره جهانــی جایــزه 
علــوم انســانی اســامی، بــا حضــور حجــت االســام 
ــت  ــورای سیاس ــس ش ــی رئی ــا غام ــلمین رض والمس
گــذاری کنگــره، آیــت اللــه رشــاد رئیــس پژوهشــگاه 
ــی  ــی آتان ــامی، عطاءالله رفیع ــه اس ــگ و اندیش فرهن
ــاتید  ــی و اس ــی از اهال ــره و جمع ــی کنگ ــر علم دبی
ــم)ع(  ــی کاظ ــام موس ــه ام ــانی در مدرس ــوم انس عل

برگزیده سومین دوره جایزه 
جهانی علوم انسانی اسالمی
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ــم  ــدس ق ــهر مق ــاه در ش ــان م ــارم آب ــنبه چه ــج ش پن
ــد. ــزار ش برگ

ــه  ــه در زمین ــاتیدی ک ــر از اس ــه نف ــم س ــن مراس در ای
چشــمگیری  فعالیــت  اســامی  انســانی  علــوم 
داشــتند، بــه عنــوان برگزیــده ســومین جایــزه جهانــی 

ــدند. ــی ش ــامی معرف ــانی اس ــوم انس عل
در مراســم اهــدای ســومین دوره جایــزه جهانــی علــوم 
والمســلمین  االســام  اســامی حجــت  انســانی 
عبدالحســین خســروپناه در رشــته فلســفه علــوم 
ــوم  ــان عل ــج گفتم ــل تروی ــه دلی ــامی  ب ــانِی اس انس
انســانِی اســامی، و تألیــف آثــار علمــی مفیــد و 
ممتــاز در زمینــه فلســفه علــوم انســانِی اســامی 

ــد. ــناخته ش ــر ش ــته تقدی شایس
وی در تقویــت و تکمیــل الیه هــای زیریــن تفکــر 
ــرای  ــن آن ب ــامی و تبیی ــانِی اس ــوم انس ــادی عل بنی
جامعــه علمــی نیــز دیــدگاه هــای برجســته ای را ارائــه 

ــت. ــرده اس ک
همچنیــن حجــت االســام حمیــد پارســانیا، در رشــته 
ــی  ــورد قدردان ــده و م ــی برگزی ــوم اجتماع ــفه عل فلس

قــرار گرفــت.
ــای  ــمند در عرصه ه ــات ارزش ــل خدم ــه دلی ــان ب ایش

 
ً
آموزشــی، و تألیــف آثار متعــدد و برجســته خصوصا
ــاص  ــور خ ــه ط ــی، ب ــم دین ــفه عل ــه فلس در عرص
ــی  ــه دیدگاه ــن ارائ ــرده و ضم ــل ک ــی حاص توفیقات
ــبات  ــن مناس ــوص تعیی ــا در خص ــرو و راهگش پیش
اســام و علــوم اجتماعــی، مــدل مشــخصی را بــرای 

پیونــد میــان ایــن دو ارائــه کــرده اســت.
ــگاه  ــتاد دانش ــبحانی اس ــن س ــن، حس ــر ای ــاوه ب ع
تهــران در رشــته اقتصــاد اســامی بــه دلیــل تقویــت 
و بســط گفتمــان اقتصــاد اســامی در ایــران، و ارائــه 
ــرال، و  ــه نظــام اقتصــاد لیب نقدهــای قــوی نســبت ب
ــامی و  ــاد اس ــته اقتص ــذاری رش ــه گ ــن پای همچنی
ــرفت  ــه پیش ــک ب ــراوان و کم ــاگردان ف ــرورش ش پ
رشــته اقتصــاد اســامی در ایــن عرصــه تقدیــر شــد.
کمیتــه اعطــای جایــزه جهانــی علــوم انســانِی 
ــن از  ــه عبدالرحم ــم، از ط ــن مراس ــامی در ای اس
ــاز  ــه دیدگاه هــای ممت ــل ارائ ــه دلی کشــور مراکــش ب
ــفه  ــناختی و فلس ــه معناش ــن در عرص ــول آفری و تح
زبــان، و برقــراری ارتبــاط بیــن ایــن حــوزه و اندیشــه 
سیاســی اســام، کــه بــه تثبیــت تفکــر علــوم انســانِی 
ــت،  ــده اس ــر ش ــام منج ــان اس ــامی در جه اس

ــرد. ــی ک ــر و قدردان تقدی
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کتــاب »تاریخچــه فلســفه زمــان« اثــر آدریــان 
ــجوی  ــری آرا، دانش ــن امی ــه حس ــا ترجم ــاردون ب ب
دکتــری فلســفه علــم مؤسســه پژوهشــی حکمــت و 
ــن  ــاخه دی ــر در ش ــته تقدی ــر شایس ــران، اث ــفه ای فلس
و فلســفه بخــش اصلــی جشــنواره بیســت و چهــارم 

ــد. ــناخته ش ــجویی ش ــال دانش ــاب س کت

فصــول اصلــی ایــن کتــاب شــامل موضوعاتــی چــون 
زمــان و تغییــر، ایده آلیســم و تجربــه، آیــا زمــان 
ــار و زمــان و  ــکان زمــان، زمــان و اختی می گــذرد؟، پی

ــت. ــکان اس ــان ـ م زم
آدریــان بــاردون اســتاد فلســفه در دانشــگاه ویــک 
فورســت در یادداشــتی کــه بــرای ترجمــه فارســی 

حسن امیری آرا
دانشجوی مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

اثر شایسته تقدیر جشنواره 
بیست و چهارم کتاب سال 
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زمــان  »طبیعــِت  می گویــد:  نوشــته  کتــاب  ایــن 
و تغییــْر طــی هــزاران ســال از جملــه موضوعــات 
ــفه  ــت. فاس ــوده اس ــفه ب ــه فاس ــورد توج ــی م اصل
ــی،  ــون الئای ــدس و زن ــون پارمنی ــان، همچ ــدم یون متق
ــده  ــه دی ــر ب ــاِی تغیی ــر متناقض نم ــِت به ظاه ــه طبیع ب

شــک می نگریســته اند: بــرای آنکــه چیــزی تغییــر 
کنــد بایــد هــم یــک چیــز باشــد و هــم چیــزی دیگــر؛ 
بــرای آنکــه چیــزی خلــق شــود بایــد هــم باشــد و هــم 
ــل  ــتین اه گوس ــون آ ــیحی، همچ ــفه مس ــد. فاس نباش
ــو، و فاســفه مســلمان، همچــون غزالــی، مســئله  هیپ
ــال  ــت دنب ــئله ابدی ــا مس ــد ب ــی را در پیون ــذر زمان گ

می کردنــد.
یــت، 

ّ
ایــن مطالعــات به وضــوح در تلقــی کانــت از عل

معرفــت و اســتدالل کامــی ـ جهان شــناختی اثرگــذار 
بــود. کانــت شــیوه تــازه ای از تفکــر دربــاره ایدئالیســم 
زمانــی تأســیس کــرد؛ هم زمــان بــا اعتراضاتــی کــه بــه 
تلقــی واقع گرایانــه نیوتــن از مــکان و زمــان داشــت، از 

رویکــرد نیوتــن بــه علــم طبیعــی دفــاع می کــرد.
توجــه بــه فلســفه زمــان در قــرن بیســتم شــتاب گرفت، 
چــرا کــه تحــوالت جدیــد در فیزیــک و علوم شــناختی 
ــک و  ــی، متافیزی ــی در پدیدارشناس ــه ابداعات ــر ب منج
ــبیت  ــه نس ــه در نظری ــی ک ــد. تحوالت ــان ش ــق زم منط
و فیزیــک کوانتومــی پدیــد آمــده بــود منجــر بــه 

ــج  ــائل بغرن ــر از مس ــیار باریک بینانه ت ــی بس تلقی های
ــان فیلســوفان شــد. ــه زمــان در می ــوط ب قدیمــِی مرب

ــر  امــروزه در فلســفه دانشــگاهی هیــچ حــوزه  ای پویات
ــیاری  ــال بس ــت.انجمن های فع ــان نیس ــفه زم از فلس
ــر  ــه اگ ــاص دارد، ک ــوزه اختص ــن ح ــه ای ــان ب در جه

ــه  ــد ب ــم بای ــر کنی ــا را ذک ــی از آنه ــام برخ ــم ن بخواهی
»انجمــن فلســفه زمــان« در آمریــکای شــمالی، »مرکز 
زمــان« در اســترالیا، و »مرکــز فلســفۀ زمــان« در ایتالیــا 

اشــاره کــرد.
ــی  ــر چگونگ ــاِن معاص ــفه زم ــده در فلس ــئله عم مس
ــی  ــه متجل ــه در تجرب ــه ک ــان آن گون ــتی دادن زم آش
می شــود )در قالــب گــذِر رویدادهــا و تغییــر دینامیــک 
ــا  ــه م ــم ب ــه در عل ــه ک ــان آن گون ــا زم ــه( ب در تجرب
ــوان  ــان را به عن ــدرن زم ــک م ــود )فیزی ــی می ش معرف
ــال،  ــته، ح ــدون گذش ــا، ب ــتاتیک رویداده ــب اس ترتی
ــر  ــت. دیگ ــد( اس ــف می کن ــی، توصی ــده ای ذات ــا آین ی
ــا  ــار ب ــازگاری اختی ــد از س ــوط عبارت ان ــائل مرب مس
ــری  ــدی ظاه ــِل جهت  من ــان، دلی ــی از زم ــی علم تلق

ــان. ــت و زم ــان علی ــاط می ــان و ارتب زم
کتــاب »تاریخچــه فلســفه زمــان« نوشــته آدریــان 
ــمارگان  ــا ش ــری آرا ب ــن امی ــه حس ــه ترجم ــاردون ب ب
ــزار  ــای 20 ه ــه به ــه ب ــخه در 224 صفح ــزار نس ه
ــت. ــده اس ــر ش ــدن منتش ــر کرگ ــوی نش ــان از س توم
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محمد رضا اسمخانی

بنابــر اعــام کمیتــه علمــی بیســت و چهارمیــن جشــنواره 
ــاب »جهــان  ــوان کت ــاب ســال دانشــجویی، چهــار عن کت
فلســفی اســتنلی کوبریــک«، »فلســفه تــراژدی از افاطون 
ــم  ــی عل ــان« و »مبان ــژک«، »تاریخچــه فلســفه زم ــا ژی ت
ــن  ــه دوم چهارمی ــه مرحل ــفه ب ــاخه فلس ــاب« در ش حس
ــه  ــد. س ــجویی راه یافتن ــال دانش ــاب س ــنواره کت دوره جش

منتخبین مرحله دوم 
چهارمین دوره جشنواره کتاب 

سال دانشجویی

عنــوان کتــاب از کتــب منتخــب توســط دانشــجویان 
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه تدوین شــده اســت. 
آقایــان محمدرضــا اســمخانی و حســن امیــری آرا از 
دانشــجویان در حــال تحصیــل دوره مقطــع دکتــری گــروه 
ــفه  ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــم مؤسس ــات عل مطالع

ایــران می باشــند.

ــه  ــز، ترجم ــی. آبرام ــد ج ــک«، جرال ــتنلی کوبری ــفی اس ــان فلس »جه
محمدرضــا اســمخانی، انتشــارات ققنــوس، 1395

ــاب در پنــج بخــش »ســوژه و جنــگ«، »ســوژه و عشــق«،  ــن کت ای
ــده«  ــوژه و آین ــخ« و »س ــوژه و تاری ــی«، »س ــای زندگ ــوژه و معن »س
تدویــن شــده اســت. در جهــان کوبریــک فیلــم برای فلســفه ســاخته 
ــفه  ــه فلس ــر آنچ ــر ه ــم ب ــِول« فیل

َ
ــتنلی ک ــه »اس ــه گفت ــود و ب می ش

دربــاره واقعیــت و بازنمایــی، دربــاره هنــر و محــاکات، دربــاره 
ــکاکیت و  ــاره ش ــا، درب ــران و کاراکتره ــاره بازیگ ــان، درب ــان و بی زب
ــازه ای  ــو ت ــت پرت ــه اس ــاب گفت ــور و غی ــاره حض ــی و درب جزم گرای
می افکنــد. »جــری گودینــاف«، نظریه پــرداز فیلــم، در یکــی از 
مقــاالت خواندنــی اش ایــن پرســش جالــب توجــه را مطــرح می کنــد 
ــد داشــته  ــه ســینما می توان ــن ب ــرای رفت ــی ب کــه فیلســوف چــه دلیل
ــا  ــق آنه ــه طب ــد ک ــاره می کن ــده اش ــل عم ــار دلی ــه چه ــد؟ او ب باش
فیلســوف از آن حیــث کــه فیلســوف اســت ممکــن اســت پایــش بــه 
ســالن ســینما و تماشــای فیلــم بــاز شــود. دالیــل او می توانــد نقطــه 

آغــاز مناســبی بــرای خوانــش ایــن کتــاب مهــم باشــد.



511

ــن  ــه حس ــاردون، ترجم ــان ب ــان«، آدری ــفه زم ــه فلس »تاریخچ
ــدن. ــارات کرگ ــری آرا،  انتش امی

مســأله عمــده در فلســفه زمــاِن معاصــر چگونگــی آشــتی دادن 
زمــان آن گونــه کــه در تجربــه متجلــی می شــود )در قالــب گــذِر 
رویدادهــا و تغییــر دینامیــک در تجربــه( بــا زمــان آن گونــه کــه در 
علــم بــه مــا معرفــی می شــود )فیزیــک مــدرن زمــان را به عنــوان 
ترتیــب اســتاتیک رویدادهــا، بــدون گذشــته، حــال، یــا آینــده ای 
ــد از  ــائل عبارت ان ــر مس ــت. دیگ ــد( اس ــف می کن ــی، توصی ذات
ســازگاری اختیــار بــا تلقــی علمــی از زمــان، دلیــِل جهت منــدی 

ظاهــری زمــان و ارتبــاط میــان علیــت و زمــان.

گفته هــای  از  جامــع   
ً
نســبتا نقشــه ای  دســت کم  کتــاب  ایــن 

ــس از  ــوفان پ ــطو، فیلس ــون، ارس ــه افاط ــرب از جمل ــفه غ فاس
ــاره تــراژدی  ارســطو، هیــوم، شــلینگ، هولدرلیــن، هــگل و ... درب
بــه دســت دهــد، کــه از افاطــون شــروع شــود و تــا ژیــژک ادامــه 
 بــر ایــن باورنــد بوده انــد کــه ســودمندی 

ً
می یابــد. فاســفه عمومــا

ــت   پراهمی
ً
ــا ــد واقع ــد بای ــه کن ــدوه غلب ــر ان ــه ب ــرای آن ک ــراژدی ب ت

باشــد، آن قــدر مهــم کــه تــراژدی را برتریــن شــکل ادبیــات کنــد و 
پرتکرارتریــن همــه هنرهــا. تــراژدی همــواره مــورد توجــه فیلســوفان 
اســت و آن هــا را بــه تفکــر واداشــته اســت. ایــن کتــاب بــر آن اســت 
کــه نشــان دهــد در طــول دوهزاروپانصــد ســال گذشــته فیلســوفان 
در مــورد تــراژدی چــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته اند. چــه چیــزی 
باعــث می شــود داســتانی را تــراژدی بدانیــم؟ چــرا علی رغــم 
محتــوای اندوهبــار تــراژدی ارزش واالیــی بــرای آن قائلیــم؟ 
فلســفه تــراژدی، نوشــته جولیــان یانــگ و ترجمــه حســن امیــری آرا، 
ــفه و  ــوزه فلس ــگران ح ــدان و پژوهش ــرای عاقه من ــد ب ــی مفی منبع

ــت. ــات اس ــون ادبی ــر همچ ــی دیگ ــور حوزه های همین ط

حسن امیری آرا

فلسفه تراژدی از افالطون تا ژیژک
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برگزیدگان هشتمین جشنواره 
بین المللی فارابی  )بخش داخلی(

گروه: تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی   
نام: امیر محمد گمینی

الدیــن  آراء قطــب  جایــگاه و  اثــر:  عنــوان 
هیئــت علــم  در  شــیرازی 

رتبه: برگزیده بخش جوان

پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر سیدمصطفی محقق داماد

گروه: فلسفه، کام، اخاق، ادیان و عرفان
نام: فاطمه شهیدی مارنانی

عنــوان اثــر: تبییــن معنــای ماهیــت از نظــر ابــن 
ــای  ــا معن ــه آن ب ــفا و مقایس ــاب ش ــینا در کت س

ــفار ــاب اس ــدرا در کت ــر ماص ــت از نظ ماهی
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آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در چهارمین 
جشنواره عالمه حلی حوزه علمیه قم به شرح زیر حائز رتبه های برتر پژوهشی شدند.  

برگزیدگان چهارمین جشنواره 
عالمه حلی حوزه علمیه قم 

ــدی  ــر مه ــام دکت ــت االس ــاب حج جن
عبداللهــی  برگزیــده رتبــه دوم بــرای کتاب 
»کمــال نهایــی انســانی و راه تحصیــل آن 

از دیــدگاه فیلســوفان اســامی«
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ــه  ــر عبدالل ــام دکت ــت االس ــاب حج جن
محمــدی برگزیــده رتبــه دوم بــرای کتــاب 

»معرفــت شناســی دلیــل نقلــی«

محمــد  دکتــر  االســام  حجــت  جنــاب 
حســین زاده برگزیــده رتبــه ســوم بــرای رســاله 
»چالش هــای اراده آزاد در فلســفه ماصــدرا«

ــور  ــین جوادپ ــر غامحس ــای دکت ــاب آق جن
ــنجش  ــاب »س ــرای کت ــه دوم ب ــده رتب برگزی

سرشــت اخاقــی معرفــت«
ــی  ــاله »ارزیاب ــرای رس ــه دوم ب ــده رتب و برگزی
معرفتــی بــاور دینــی در اندیشــه فضیلــت 
محورانــه زگزبســکی و بررســی آن بــر اســاس 

ــه« ــت متعالی حکم



سخنرانی های تاریخ و فلسفه علم 
گروه مطالعات علم

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

1 آذر 96     »تأملی در چیستی فناوری بدیل«
دکتر مصطفی تقوی، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم

8 آذر 96   »کتاب نورالعین و منابع آن: کهن ترین متن فارسی به جامانده در چشم پزشکی«
دکتر یونس کرامتی، دانشگاه تهران، پژوهشکده تاریخ علم

29 آذر    »استفاده از مفهوم »دلیل هنجاری« در تحلیل رابطۀ علم و ارزش«
دکتر میثم محمدامینی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

13 دی          »مطالعات آماری )استنباط عّلی( و نظریه های علیت احتماالتی«
دکتر مهدی عاشوری، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، گروه مطالعات علم
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دکتر مصطفی تقوی
 عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

ــخ  ــخنرانی های تاری ــله س ــه از سلس ــن جلس اولی
ــتی  ــی در چیس ــوان »تأمل ــا عن ــم ب ــفه عل و فلس
آذر 1396 در  اول  تاریــخ  در  بدیــل«  فنــاوری 
ســالن اصلــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت و 

ــد. ــزار گردی ــران برگ ــفه ای فلس
دکتــر مصطفــی تقــوی عضــو هیئــت علمــی 
ــریف،  ــی ش ــگاه صنعت ــم دانش ــفه عل ــروه فلس گ
ــرح در  ــدگاه مط ــار دی ــه چه ــاره ب ــس از اش پ
ــه بحــث  ــه ب ــوان مقدم ــه عن ــاوری، ب چیســتی فن

از چرایــی بدیل اندیشــی در فنــاوری پرداختنــد و 
ایــن پرســش را مطــرح کردنــد کــه آیــا تکنولوژی 
بدیــل ممکــن اســت؟ ایشــان ضمــن ذکــر دالیــل 
ــت  ــت اس ــش مثب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه پاس اینک
ــه  ــه ب ــل را توج ــوژی بدی ــق تکنول ــکار تحق راه
ــه  ــتند ک ــناختی-هنجاری دانس ــای ش چارچوب ه
ــا مشــکالت و ســختی هایی اســت. ــه همــراه ب البت

محورهای اصلی مورد بحث در این نشست:

تأملی در چیستی
 فناوری بدیل
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الف. دیدگاه ها در چیستی فناوری
)1(تکنولوژی به مثابه سخت افزار و شیء؛

)2( تکنولــوژی بــه عنــوان فعــل انســانی در 
ســخت افزار؛ کاربســت 

ــه   ــته از مجموع ــی برخواس ــوژی قدرت )3( تکنول
و  زیســتی  فیزیکــی،  هویــات  درهم تنیــده 

اجتماعــی؛
ــناختی و  ــوب ش ــه چارچ ــه مثاب ــوژی ب )4(تکنول

)CNF( هنجــاری

ب. بدیل اندیشی درباره تکنولوژی
ــه در  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــل زمان ــوم بدی مفه
ــی وجــود  ــک جــزء نارضایت ــک کل از ی ــه ی زمین
ــه کل  ــیم ک ــته باش ــار داش ــد و انتظ ــته باش داش
شــکل گرفته بــا جــزء تغییــر یافتــه و بدیــل واجــد 
ــی از  ــن نارضایت ــد. چنی ــین نباش ــکاالت پیش اش
وضعیــت تکنولوژی هــای رایــج از دهــه 1970 
طــرح شــده اســت و ریشــه در ناســازگاری 
ــت، اقتصــاد،  ــا محیــط زیســت، عدال فناوری هــا ب
خانــواده و ماننــد آن داشــته اســت. امــا ایــن 
بدیل اندیشــی بــه صــورت جــدی و گســترده 
بــه ظهــور تکنولــوژی جدیــد منجــر نشــده 
ــا  اســت. ایــن پرســش قابــل طــرح اســت کــه آی
ــت؟ ــن اس ــل ممک ــوژی بدی ــول تکنول علی االص

ج. امکان تکنولوژی بدیل
نکتــه اول. گاه علــت اینکــه بدیــل 
اندیشــی بــه پاســخ مــورد انتظــار 
متنهــی نمی شــود، بــه دلیــل تشــخیص 
غلــط در زمینــه مــورد بازنگــری اســت 
ــخیص داده  ــتی تش ــه درس ــون ب و چ
نمی شــود کــه تکنولــوژی در چــه 

ســطحی از زمینــه تحلیــل و جایگزیــن 
بــه  بدیل اندیشــانه  اقدامــات  شــود، 

پاســخ مطلــوب منجــر نمی گــردد.
بــا نظــر به پذیــرش دیــدگاه ســوم درباره فنــاوری، 

ــرد و  ــر ایجــاد ک ــا تغیی ــوان در تکنولوژی ه می ت
در نتیجــه تکنولــوژی بدیــل ممکــن اســت:

)1( بدیــل اندیشــی بــر اســاس قــوای عّلــی امــر 
فیزیکــی ســازنده سیســتم فنی-اجتماعــی؛

)2( بدیــل اندیشــی بــر اســاس قــوای عّلــی امــر 
زیســتی ســازنده سیســتم فنی-اجتماعــی؛

ــی  ــوای عّل ــاس ق ــر اس ــی ب ــل اندیش )3( بدی
امــر ذهنــی و اجتماعــی ســازنده سیســتم فنــی-

اجتماعی؛
)4( بدیــل اندیشــی بــر اســاس ترکیبــی از قــوای 

عّلــی امــور ســازنده سیســتم فنی-اجتماعــی ؛
مدلــول ایــن پاســخ ایــن اســت کــه بــرای 
ســاختن سیســتم های فنی-اجتماعــی، پیشــرفت، 
مدیریــت، طــب و ماننــد آن می تــوان پاســخ های 
مصنوعــات  از  و  داشــت  مختلفــی  فناورانــه 

ــرد. ــره ب ــی به ــه مختلف فناوران

د. راهکار ایجاد تکنولوژی بدیل
ایشــان بحــث از چارچوب هــای شــناختی و 
هنجــاری کــه در چیســتی فنــاوری طــرح کردنــد 
را مناســب بــرای بحــث از بدیل اندیشــی دانســته 
ــرط  ــل را ش ــای بدی ــه چارچوب ه ــه ب و توج
امــکان بدیل اندیشــی معرفــی نمودنــد. امــا ایــن 
راهــکار را همــراه بــا ســختی میداننــد کــه چهــار 

ــر شــمردند: ــرای ان ب علــت ب
)1( پدیــده گرانــش در چارچوب هــای رایــج 
ــل  ــود دارد و در مقاب ــناختی وج ــاری و ش هنج
تغییــر  بــرای  اندیشــه ها  و  هنجارهــا  تغییــر 

ــود دارد. ــی وج ــتم لخت سیس
)2( چارچوب هــای هنجــاری و شــناختی عمومــًا 
ــوع شــناخته می شــوند و  ــوف پــس از وق ــا وق ب
ــه یــک چارچــوب هنجــاری در  طراحــی عامدان
ــج  ــه نتای ــًا ب ــتی عموم ــته سیاس ــک بس ــب ی قال

ــود. ــر نمی ش ــوب منج مطل
پیچیــده  اجتماعــی  شــرایط  و  )3(سیســتم ها 
ــد  ــان بای ــول زم ــتند و در ط ــر هس و تحول پذی

بســته های سیاســتی را تغییــر داد.
)4( تاکنــون در فلســفه فنــاوری یــک چارچــوب 
بــرای قضــاوت هنجــاری دربــاره فنــاوری ارائــه 

نشــده اســت.
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دکتر یونس کرامتی 
عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

ــخ  ــخنرانی های تاری ــله س ــه از سلس ــن جلس دومی
و فلســفه علــم بــا عنــوان »کتــاب نورالعیــون و 
ــخ هشــت آذر 1396 در مؤسســه  ــع آن« در تاری مناب
ــد. ــزار گردی ــران برگ پژوهشــی حکمــت و فلســفه ای

علمــی  هیئــت  عضــو  کرامتــی  یونــس  دکتــر 
در  تهــران،  دانشــگاه  علــم  تاریــخ  پژوهشــکده 
ــر  ــون اث ــاب نورالعی ــه کت ــا نظــر ب ــن ســخنرانی ب ای
ــده  ــی به جامان ــن فارس ــن مت ــت، کهن تری زرین دس
در چشم پزشــکی، بــه روش شناســی تصحیــح متونــی 

ــالم  ــان اس ــم در جه ــخ عل ــت در تاری ــن دس از ای
می پــردازد. مســأله متــون این چنینــی ایــن اســت کــه 
نســخه های موجــود از ایــن آثــار، دارای تصحیفــات 
و اختالفــات بســیاری اســت، همیــن مشــکالت 
باعــث شــده نســخه چاپــی موجــود از این اثــر واجد 
اشــکاالت بســیار گــردد. دکتــر کرامتــی بــا شناســایی 
منابــع ایــن اثــر راهنمونی هایــی بــرای تصحیــح ارائــه 
ــی فارســی  ــاره واژه  گزین ــی درب ــه نکات ــد و ب می دهن
ــی دیگــر  ــان رایــج در علــوم، زبان در جــوی کــه زب

ــد. ــی اســت، اشــاره کردن ــی عرب یعن
کتــاب نورالعیــون، تألیــف محمــد بــن منصــور 
جرجانــی یمانــی، معــروف بــه »زرین دســت« اســت 

کتاب نورالعیون و منابع آن
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ــم  ــی در چش ــاب فارس ــن کت ــال اولی ــه ح ــا ب ــه ت ک
پزشــکی شــناخته شــده و در ســال 480 هجــری 
ــن  ــت. ای ــیده اس ــان رس ــه پای ــف آن ب ــری تألی قم
کتــاب در ســال 1391 از ســوی مرکــز پژوهشــی 
میــراث مکتــوب تصحیــح و منتشــر شــده اســت، امــا 
اختالف هــا و تصحیفــات بســیار در واژگان ضبــط 
ــم  ــرن هفت ــده از ق ــود، باقی-مان ــخ موج ــده در نس ش
اســت، چــاپ مصحــح را همــراه بــا مشــکالتی ســاخته 

ــت. اس

الف. ساختار کتاب
ــه  ــه تنظیــم شــده اســت کــه ب ــاب در ده مقال ایــن کت

ــردازد: ــر می-پ ــه مباحــث زی ــب ب ترتی
یــک. بحــث در تعریــف چشــم، ترکیــب آن و تشــریح 

؛ چشم
دو. بیماری هایــی کــه بــا معاینــه قابــل تشــخیص 

ــتند؛ هس
ســه. بیماری هایــی کــه بــا عــوارض آن می تــوان 

داد؛ تشــخیص 
چهار. بیماری های قابل درمان؛

پنج. بیماری های غیرقابل درمان؛
شش. تدابیر پیش گیری از بیماری؛

هفت. درمان های با دست کاری )عالج بالید(؛
هشت. پزشک نمایان و نحوه تشخیص آنان؛

نه. داروهای مفرد برای درمان چشم؛
ده. داروهای مرکب برای درمان چشم؛

ب. منابع کتاب.
ــم،  ــه ده ــدای مقال ــاب و ابت ــه کت ــی در مقدم  جرجان
آثــاری را بــه عنــوان منابــع کتــاب خــود یــاد می کنــد 
ولــی در متــن کتــاب مســتقیمًا بــه آنهــا ارجــاع 
دکتــر  تحقیــق  مــورد.  یــک  در  نمی دهــد، جــز 
ــع  ــون از مناب ــاب نورالعی ــتفاده کت ــوه اس ــی نح کرامت
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــکی را م ــم پزش ــی در چش عرب
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــت. ای داده اس
کتــاب از نظــر محتــوا در درجــه اول از کتــاب »تذکــرة 
الکحالیــن« علــی ابــن عیســی کّحــال )نگاشــته شــده 
ــاب  ــپس کت ــری( و س ــا 400 قم ــال های 390 ت در س
ــای رازی اســت.  ــن زکری دوم از »الحــاوی« محمــد ب
ــاب  ــدار کت ــیار وام ــز بس ــن نی ــرة الکحالی ــاب تذک کت
»العشــر مقــاالت فــی العیــن«  حنیــن بــن اســحاق اســت.
بررســی محتوایــی مقالــه اول کتــاب نورالعیــون 
شــباهتی بســیار بــا مقالــه اول کتــاب تذکــرة الکحالیــن 

دارد و مقــاالت دوم و ســوم تذکــره در مقــاالت 
دوم تــا ششــم نورالعیــون پراکنــده و بازســازی 
ــه  ــون را ب ــاب نورالعی شــده اســت. زرین دســت کت
صــورت ســؤال و جــواب طرح ریــزی کــرده اســت 
ــان  ــره نش ــارات تذک ــا عب ــارات آن ب ــه عب و مقایس
ــباهتی  ــات ش ــوا و اطالع ــر محت ــه از نظ ــد ک می ده
ــی  ــر وجــود دارد و جرجان ــن دو اث ــان ای بســیار می
بــا عبارت پــردازی تنهــا حجــم اثــر را افزایــش داده 

اســت.
ــی  ــه جرجان ــود ک ــدس زده می ش ــه ح ــن گون ای
ابتــدا قصــد ترجمــه کتــاب تذکــره را داشــته 
ــه  اســت، بــه گونــه ای کــه بخش هــای ابتدایــی مقال
ــره  ــن تذک ــع عی ــد و مناب ــان مقاص ــی در بی اول حت
برخــی نقص هــای ســاختاری ســبب  و  اســت 
ــاوت  ــا ســاختاری متف ــاب را ب ــه کت شــده اســت ک
ــا  ــخه ها در یک ج ــی نس ــردن تمام ــه جمع ک از جمل

ــد. ــر کن ــی و تحری بازنویس
مقــاالت نهــم و دهــم نیــز برگرفتــه از کتــاب دوم از 
الحــاوی اســت، ولــی مقــاالت هفتــم و هشــتم کــه 
ــک نمایان  ــخیص پزش ــتکاری و تش ــث دس ــه بح ب
ــود  ــده نمی ش ــر دی ــون دیگ ــاص دارد در مت اختص
ــی  ــات بالین ــی از تجربی ــد ناش ــر می رس ــه نظ و ب
بــه  هفتــم  مقالــه  در  او  باشــد.  زرین-دســت 
روش هــای جراحــی چشــم )عــالج بالیــد( پرداختــه 
و بیماری هــای قابــل عــالج بــا جراحــی و شــیوه و 
ــوان  ــح می دهــد و می ت ابزارهــای جراحــی را توضی
ــت. ــکی دانس ــش چشم پزش ــف در دان ــامهت مؤل مس

ج. جایگاه نورالعیون در واژه گزینی فارسی
یکــی از مــواردی کــه در مطالعــه کتــاب نورالعیــون 
در مقایســه بــا منابــع عربــی آن قابــل توجــه اســت، 
ــه فارســی  ــی ب ــه واژگان طبّ فارســی گزینی و ترجم
اســت. ایــن نکتــه از ایــن جهــت نیــز قابــل توجــه 
ــکی  ــی در پزش ــر عربی نویس ــه در آن عص ــت ک اس
مقبول تــر بــوده اســت. در ایــن بررســی بایــد عــالوه 
ــان فارســی و  ــی، حوزه هــای زب ــر بررســی واژگان ب
ــرد.  ــز مــورد توجــه قرارگی گویش هــای مختلــف نی
تصحیحــی  بــرای  را  راه  نیــز  بررســی ها  ایــن 
مناســب تر فراهــم می نمایــد. چنیــن بررســی در 
ــه داروشناســی اختصــاص دارد و  ــه نهــم کــه ب مقال
از ایــن جهــت کــه واژه هــای فارســی از ابتــدا حتــی 
ــد  ــیار دارد، می توان ــز رواج بس ــی نی ــون عرب در مت

باشــد. ســهل الوصول تر 
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دکتر میثم محمدامینی
 دانش آموخته دکتری فلسفه علم از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
و استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

ســخنرانی های  سلســله  از  جلســه  ســومین 
ــری  ــوان »به کارگی ــا عن ــم ب ــفه عل ــخ و فلس تاری
ــری  ــة تصوی ــرای ارائ ــل هنجــاري« ب مفهــوم »دلی
روشــن تر از رابطــة علــم و ارزش« توســط دکتــر 
میثــم محمدامینــی در تاریــخ 29 آذر 1396 در 
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران 

ــد. ــزار گردی برگ

ــری  ــه دکت ــی دانش آموخت ــم محمدامین ــر میث دکت
ــت و  ــی حکم ــه پژوهش ــم از مؤسس ــفه عل فلس
ــران و اســتادیار پژوهشــکده مطالعــات  فلســفه ای
بنیادیــن علــم و فنــاوری دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
در ایــن ســخنرانی بــه مســئله رابطــه علــم ارزش 
ــفه  ــم، فلس ــفه عل ــه ای در فلس ــری مقایس از منظ
ــش پرداخــت. مســئله رابطــه  ارزش و فلســفه کن
ــم  ــفه عل ــم در فلس ــائل مه ــم و ارزش از مس عل
ــی  ــر محمدامین ــا دکت ــر اســت، ام ــد دهــه اخی چن
ــِد »کنــش علمــی« تــالش  ــه دی ــا انتخــاب زاوی ب

به کارگیری مفهوم
 »دلیل هنجاري« برای ارائة تصویری 

روشن تر از رابطة علم و ارزش
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نمــود، چارچوبــی کلــی بــرای دیــدن چهره هــای 
ــم آورد. ــن مســئله را فراه دیگــری از ای

ایشــان بــا مــروری تاریخــی، پــس از بیــان 
علــم/ دوگانــه  در  پوزیتیویســتی  دیــدگاه 
ــه  ــر ب ــه جدی ت ــه توج ــدند ک ــادآور ش ارزش، ی
حوزه هایــی همچــون تاریــخ و جامعه شناســی 
ــدگاه پوزیتیوســتی  ــم، کاســتی های اساســی دی عل
را آشــکار ســاخت و مطالعــات نظــری و تجربــی 
اجتماعــی  عوامــل  داد،  نشــان  نیــز  دقیق تــر 

اقتصــادی،  مذهبــی،  )فرهنگــی، 
ــر نهــاد  ــرات مهمــی ب نظامــی، و...( اث
ــن  ــا ای ــم و فعالیــت علمــی دارد. ب عل
ــه  ــم ک ــهود را داری ــن ش ــا ای ــال م ح
ــواع دخالت هــای ارزشــی  برخــی از ان
در علــم مخــرب هســتند، پرســش مهم 
ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان 
دخالــت مخــرب ارزش در علــم را 
از دخالــت غیــر مخــرب بازشــناخت؟ 
خــط ســیر کلــی ایشــان بــرای نزدیــک 
شــدن بــه پاســخ، اســتفاده از مفهومــی 
اســت کــه آن را »دلیــل هنجــاری« 

ــد. می نام

بخش اول. تنقیح مفاهیم
معرفــی  بــرای  محمدامینــی  دکتــر 
مفهــوم »دلیــل هنجــاری« و رابطــه 
مفاهیــم  بــه  ابتــدا  ارزش  بــا  آن 
»نگرش هــای حســاس بــه داوری«، 
ــام و دلیــل  »ارزش«، »دلیــل«، »دلیــل ت
را  تطابــق«  »جهــت  و  انگیزاننــده« 
ــی  ــف مختلف ــود. او تعاری ــف نم تعری
را طــرح نمــود کــه تعاریفــی کــه 
ــم و ارزش  ــئله عل ــوب مس ــا چارچ ب
ارتبــاط بیشــتری دارنــد، از قــرار زیــر 

ــت: اس
داوري:  بــه  حســاس  نگرش هــاي 

بــراي  مي شــود  کــه  نگرش هایــي  مجموعــة 
ــل  ــا( دلی ــب نگرش ه ــخص صاح ــا )از ش آن ه
نگــرش  یــک  داشــتن  خواســت.  هنجــاري 
حســاس بــه داوري عبــارت اســت از مجموعــه اي 
ــش  ــیدن و واکن ــه اندیش ــا ب ــده از گرایش ه پیچی

نشــان دادن بــه شــکل هایي خــاص؛
ارزش: ارزش قائــل شــدن بــرای چیــزی عبــارت 

اســت از دلیــل داشــتن بــرای اتخــاذ برخــی 
ــز؛ ــه آن چی ــبت ب ــاص نس ــت خ ــای مثب نگرش ه
ــراي  ــت ب ــي اس ــم r دلیل ــي مي گویی ــل: وقت دلی
ــر  ــع« a؛ ب ــه نف ــه اي اســت ب ــي r »مالحظ a، یعن
اســاس نــگاه کل گرایانــه هــر گــزارۀ بیانگــِر دلیــل 
ــل باشــد  ــد بیانگــر دلی ــی می توان ــط در صورت فق
ــر  ــای دیگ ــددی از گزاره ه ــة متع ــا مجموع ــه ب ک

روابــط مشــخصی داشــته باشــد.
بســیاري  و  ادراکــي  باورهــاي  اول.  نکتــه 
نگرش هــاي دیگــر بــدون تصمیــم 
ــا  ــد. ام ــد مي آی ــا پدی ــه در م آگاهان
حفــظ ایــن نگرش هــا بــر عهــدۀ 
ماســت. یعنــي وابســته اســت بــه ایــن 
داوري مــا کــه آیــا دالیــل خوبــي 
بــراي نگــه داشتنشــان موجــود هســت 

ــر. ــا خی ی
نکتــه دوم. امــا در مقابــل پذیــرش یــا 
ــاس  ــاي حس ــا رد نگرش ه ــالح ی اص
بــه داوري بــه اختیــار مــا نیســت. زیــرا 
هرچنــد داوري دربــارۀ این کــه آیــا 
دالیــل خوبــي بــراي پذیــرش نگــرش 
ــر  ــه ب ــا ن ــود دارد ی ــر وج ــورد نظ م
ــي  ــور کل ــه ط ــا ب ــت، ام ــدۀ ماس عه
ــل  ــن دالی ــدم وجــود ای ــا ع وجــود ی
ــي  ــات بیرون ــا نیســت. واقعی دســت م

ــد. ــن مي کن ــئله را تعیی ــن مس ای
بســته  گــزاره ای  التفاتــِی  حــاالت 
ــی  ــت بیرون ــا واقعی ــان ب ــه رابطه ش ب
»شــرط ارضــاء« و »جهــت تطابــق« 

ــد. دارن
ــا  ــن حــاالت ب ــر ای شــرط ارضــاء: اگ
ــته  ــی داش ــی همخوان ــت بیرون واقعی
باشــند شــرط ارضایشــان بــرآورده 

. می شــود
ــاور  ــاء ب ــرط ارض ــق: ش ــت تطاب جه
ــا  ــی ب ــت ذهن ــه حال ــود ک ــرآورده می ش ــی ب وقت
ــورد  ــه در م ــی ک ــد، در حال ــق یاب ــت تطاب واقعی
خواســت یــا تصمیــم شــرط ارضــاء وقتــی 
بــرآورده می شــود کــه واقعیــت بــا حالــت ذهنــی 

ــد. ــدا کن ــت پی مطابق
دلیــل تــام: بــرای هــر نگــرش حســاس بــه 
داوری، نــه یــک دلیــل واحــد، بلکــه مجموعــه ای 
ــل  ــه را »دلی ــن مجموع ــود دارد. ای ــل وج از دالی
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تــام« می خوانیــم.
ــوان  ــی نمی ت ــر واقع ــچ ام ــد؛ از هی ــل انگیزانن دلی
ــه  ــت. الزم اســت ک ــوب را نتیجــه گرف ــر مطل ام
دســت کــم یــک دلیــل انگیزاننــده وجــود داشــته 
باشــد کــه بتوانــد مبنــای عقالنــی خواســت چیزی 
یــا قصــد و تصمیــم بــه انجــام عملــی قــرار گیرد. 
ــده عنصــر واقعیت محــوری اســت  ــل انگیزانن دلی

کــه جهــت تطابــق از جهــان بــه ذهــن دارد.

ــه  ــئله رابط ــرح مس ــش دوم. ط بخ
دیــد  زاویــه  از  ارزش  و  علــم 

ــی ــش علم کن
فعالیــت  نوعــی  پژوهــش علمــی 
در  هنجارهــا  و  ارزش هــا  اســت. 
ــی  ــام کار علم ــل انج ــک مراح تک ت
دارنــد.  فراگیــر  نقشــی  ضرورتــًا 
ــت  ــی ای نیس ــودن ویژگ ــمند ب ارزش

کــه بــه مــا دلیــل بدهــد. بلکــه ارزشــمند خوانــدن 
ــه  چیــزی یعنــی ویژگی هــای دیگــری دارد کــه ب
مــا دلیــل می دهــد بــرای انجــام رفتارهــای خاصی 
ــر  ــوان گفــت ه ــن می ت ــز. بنابرای ــال آن چی در قب
ــت.  ــده اس ــل انگیزانن ــی دلی ــع نوع ارزش در واق
دالیــل انگیزاننــده بــرای شــکل دادن یــا پذیــرش 
ــاور، غالبــًا صــورت توصیه هــای روش شــناختی  ب

دارد. را 
دکتــر محمــد امینــی پــس از ایــن مقدمــات 
ــت  ــا در فعالی ــر ارزش ه ــار شــکل از تأثی ــه چه ب
ــر اســت:  علمــی اشــاره می کننــد کــه از قــرار زی
پژوهــش  مســئلة  انتخــاب  در  ارزش هــا   )1(
علمــی اثرگذارنــد؛ )2( ارزش هــا در انتخــاب 
ــژه ممنوعیــت برخــی از  ــه وی ــق )و ب روش تحقی
ــِی  ــا در ارزیاب ــد؛ )3( ارزش ه ــا( اثرگذارن روش ه
معرفتــِی نظریــة علمــی، اعــم از قضــاوت دربــارۀ 
دربــارۀ  تصمیم گیــری  یــا  شــواهد  کفایــت 
پذیــرش یــا رّد یــک نظریــه اثرگذارنــد؛ )4( 
ــرد  ــوزۀ کارب ــیوه و ح ــاب ش ــا در انتخ ارزش ه
ــهوداً  ــه ش ــد. آنچ ــش دارن ــی نق ــای علم نظریه ه
ــا در  ــت ارزش ه ــود دخال ــته می ش ــرب دانس مخ
ارزیابــی معرفتــی نظریه هــای علمــی اســت؛ زیــرا 
ــده  ــور می ش ــه تص ــی ک ــوارد وضعیت ــن م در ای
ــه  ــتند ک ــل داش ــراد می ــا اف ــرار باشــد ی ــد برق بای
برقــرار باشــد بــا امــر واقــع، یعنــی وضعیتــی کــه 

ــت. ــده اس ــط ش ــت، خل ــرار اس ــًا برق واقع

بخــش ســوم. به کارگیــری دلیــل هنجــاری در 
علم

ــد  ــر می کن ــم ذک ــخ عل ــال از تاری ایشــان ســه مث
کــه در آن هــا دخالــت ارزش هــا در علــم، مخــرب 

دانســته می شــود:
ــر  ــک ب ــای کاتولی ــه و کلیس ــدال گالیل ــف. ج ال
ــال  ــت. کاردین ــم اس ــن در عال ــگاه زمی ــر جای س
ــل  ــه نق ــتناد ب ــا اس ــه ب ــر گالیل ــه در براب بالرمین
مقــدس  کتــاب  از  قول هایــی 
ــز  ــن مرک ــه زمی ــرد ک ــتدالل می ک اس
ــاًل  ــه، مث ــورد گالیل ــم اســت. در م عال
ــه  ــال بالرمین ــت کاردین ــوان گف می ت
ــد  ــه بخواه ــت ک ــته اس ــی داش دالیل
کلیســا  نهــاد  اقتــدار  و  مرجعیــت 

ــود.  ــظ ش حف
زیست شناســی  ماجــرای  ب. 
نظریــة  کــه  لیســنکو،  مارکسیســتی 
ژنتیــک مِندلــی در بــاب وراثــت را بــه دلیــل 
ــودن مــردود می شــمرد.  ایدئالیســتی و ارتجاعــی ب
ــد  ــه او معتق ــت ک ــوان گف ــورد لیســنکو می ت در م
ــکان  ــن ام ــد »ای ــه بای ــت ک ــل داش ــا می ــود ی ب
ــابِی  ــای اکتس ــه ویژگی ه ــد ک ــته باش ــود داش وج
یــک نســل از طریــق وراثــت بــه نســل بعــد منتقــل 

ــوند«. ش
ج. گــروه پژوهشــگران ملــی در آلمــان نــازی کــه 
نظریــه نســبیت اینشــتین را »گزافه گویی هــای 
یــک نفــر یهــودی« می خواندنــد. در مــورد لنــارد 
ــم  ــه زع ــا ب ــت آنه ــوان گف ــم می ت ــتارک ه و اش
خــود دالیلــی داشــتند. »هیــچ یهــودی ای از شــأن 
ــد«  ــوردار نباش ــی برخ ــی باالی ــی و اجتماع علم
امــا آنهــا طــوری رفتــار کردنــد کــه گویــی 
ــع  ــه این کــه در واق ــاور ب ــرای ب ــد ب دالیلــی دارن
»نظریــة علمــی ای کــه یــک یهــودی ابــداع کــرده 

ــت.« ــت اس ــق و بی اهمی ــت ناموف اس
پرســش ایــن اســت کــه آیــا از این جــا می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه هــرگاه یــک گــزارۀ ارزشــی 
ــاور  ــرای شــکل دادن یــک ب ــه عنــوان دلیلــی ب ب
بــه کار رود، آنــگاه آن ارزش دخالــت نامطلوبــی 

داشــته اســت؟
ــرای  ــه شــخص ب ــزی ک ــورد، چی ــر ســه م در ه
بــاور بــه آن دلیــل دارد گــزاره ای هنجــاری 
اســت، یعنــی گــزاره ای کــه در آن »بایــد« هســت. 
این گونــه گزاره هــا جهــت تطابــق از جهــان 
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ــدن  ــرآورده ش ــرای ب ــی ب ــد، یعن ــن دارن ــه ذه ب
شــرط ارضــای آنهــا جهــان بایــد طــوری تغییــر 
ــد. این جاســت کــه  ــا آنهــا تطابــق یاب کنــد کــه ب
ــورد بعــدی آشــکار  ــا دو م ــورد اول ب ــاوت م تف

می شــود: 
گــزارۀ  بــا  تطابــق  بــرای  جهــان  –تغییــر 
هنجــاری ای کــه شــخص بــرای پذیــرش آن 
ــاًل مســتقل از ارادۀ  ــورد اول کام ــل دارد در م دلی

شــخص و بیــرون از اختیــار اوســت، 
– در حالــی کــه در دو مــورد بعــدی، تغییــر 

ــای  ــرط ارض ــدِن ش ــرآورده ش ــرای ب ــط ب مرتب
ــا  ــم ت ــورد بحــث )دســت ک ــزارۀ هنجــاری م گ

ــت. ــخص اس ــود ش ــار خ ــدازه ای( در اختی ان
ــه  نتیجه گیــری: دکتــر محمــد امینــی در پاســخ ب
ــد کــه  ــن اصــل را طــرح می کن پرســش فــوق ای
ــا در  ــی ارزش ه ــر در جای ــی اگ ــت علم در فعالی
 p »ارزش صــدق  کــه  نتیجه گیــری ای  انجــام 
کنش هــای  و  ذهنــی  نگرش هــای  از  مســتقل 
ــن  ــگاه ای ــد، آن ــت کن ــت« دخال ــخص s اس ش
ــی( ــت محتوای ــا )دخال ــت ارزش ه ــکل دخال ش

ناموجــه اســت. امــا در مواردی که از دامنة شــمول 
ایــن اصــل خــارج هســتند، یعنــی مــواردی کــه 

ارزش صــدق p مســتقل از نگرش هــای ذهنــی و 
کنش هــای شــخص s نیســت، نــوع ارزشــی کــه 
ــال ارزشــی  ــرای مث ــم اســت. ب ــت دارد مه دخال
کــه دخالــت روش شــناختی داشــته باشــد دلیلــی 

ــد. ــت می ده ــه دس ــاهد ب ــاب ش ــرای انتخ ب

جمع بندی
چنــان  معمــوالً  ارزش«،  »علــم و  ادبیــات  در 
بحــث می شــود کــه گویــی فعالیــت علمــی 
ــط  ــت، و فق ــم اس ــق و منظ ــدی دقی ــرو فراین پی

مختلــف  عوامــل  نتیجــة  در  گاه به گاهــی 
انجــام  علمــی  کار  در  نابجایــی  دخالت هــای 
بــه  عمومــًا  را  دخالت هــا  ایــن  می شــود. 
نســبت  ارزشــی  نگرش هــای  و  داوری هــا 
ــت  ــث مخالف ــن بح ــی ای ــدف اصل ــد. ه می دهن
ــیم  ــت ترس ــش در جه ــر و کوش ــن تصوی ــا ای ب
ــری از  ــه درک جامع ت ــی اســت ک ــی کل چارچوب
ــه  ــم ارائ ــر عل ــم ب ــای حاک ــا و ارزش ه هنجاره
ــری  ــن بحــث به کارگی ــی ای ــد. پیشــنهاد اصل ده
ــوم  ــل مفه ــرای تحلی ــل هنجــاری« ب ــوم »دلی مفه
»ارزش« بــود، بــا ایــن هــدف کلــی کــه تصویــر 

ــود. ــه ش ــم و ارزش ارائ ــة عل ــری از رابط بهت
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دکتر مهدی عاشوری 
استادیار گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

چهارمیــن جلســه از سلســله ســخنرانی های تاریــخ و 
فلســفه علــم بــا عنــوان »مطالعــات آمــاری )اســتنباط عّلــی( 
ــدی  ــر مه ــط دکت ــی« توس ــت احتماالت ــای علی و نظریه ه
ــی  ــه پژوهش ــخ 13 دی 1396 در مؤسس ــوری در تاری عاش

ــد. ــزار گردی ــران برگ حکمــت و فلســفه ای

ــر  ــس از ذک ــن ســخنرانی پ ــدی عاشــوری در ای ــر مه دکت
ــازی های  ــاری در مدل س ــتنباط آم ــای اس ــت روش ه اهمی
عّلــی بــه ایــن پرســش اشــاره کــرد کــه مقصــود از علیــت 
کــه موضــوع مــورد مطالعــه بــا چنیــن روش هایــی اســت، 
ــا بازاندیشــی در مفهــوم  ــا فیلســوفان ب چــه می باشــد و آی
علیــت توانســته اند اســتنباط عّلــی را موجــه ســازند؟ 
ــه  ــته نظری ــار دس ــان چه ــخنرانی از می ــن س ــان در ای ایش
ــت  ــای علی ــه ه ــع، )2( نظری ــالف واق ــای خ )1( نظریه ه

ــه و )4(  ــتکاری و مداخل ــای دس ــی، )3( نظریه ه احتماالت
نظریه هــای ناوردایــی، بــه رابطــه نظریه هــای علیــت 

ــد. ــی پرداختن ــای عّل ــدف مدل ه ــی و ه احتماالت
بخش اول: نظریه های علیت احتماالتی

ــاوت از  ــیوه های متف ــه ش ــت ب ــی علی ــای احتماالت نظریه ه
ــه  ــن نظری ــده اســت. اصلی تری ــه ش ــوی فیلســوفان ارائ س
ــن رویکــرد ایروینــگ گــود )1961( و پاتریــک  ژردازان ای
ســوپز )1970(  هســتند و از فلســفه زمــان رایشــنباخ 
)1925، 1956( نیــز گونــه ای از علیــت احتماالتــی اســتفاده 
ــورد نقــد و بررســی فیلســوفان  ــن نظریه هــا م می شــود. ای
علمــی چــون کارترایــت )1979(، اســکریم )1980(، َســِمن 
)1980(، الیــس )1991(، ویلیامســون )2009( قــرار گرفتــه 

اســت.
هــدف اصلــی ایــن نظریه هــا مشــخص کــردن رابطــه بیــن 
ــاالت  ــه احتم ــای نظری ــتفاده از ابزاره ــا اس ــر ب ــت و اث عل
اســت و ایــده مرکزی شــان ایــن اســت کــه »علــت« 

مطالعات آماری
 )استنباط عّلی( 

و نظریه های علیت احتماالتی
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ــا  ــن نظریه ه ــد. در ای ــر« می باش ــال »اث ــده احتم تغییردهن
ــت.  ــی اس ــی اساس ــاری« مفهوم ــاط آم ــبت و ارتب »مناس
ــه در  ــن اســت ک ــاری ای ــاط آم منظــور از مناســبت و ارتب
ــان  ــگی می ــام همیش ــب و انتظ ــا تعاق ــیاری از رویداده بس
علــت و معلــول نیســت. بدیــن معنــا کــه اثــری کــه معلــول 
ــت در  ــن اس ــود، ممک ــته می ش ــاص دانس ــت خ ــک عل ی
ــور  ــود حض ــا وج ــا ب ــود ی ــق ش ــت متحق ــاب آن عل غی
ــال کشــیدن ســیگار  ــرای مث ــق نشــود، ب ــر متحق ــت، اث عل
ــیگاریها  ــه س ــی هم ــه اســت، ول ــرای ســزطان ری ــت ب عل
مبتــال بــه ســرطان ریــه نمــی شــوند، امــا گســترش ســرطان 
ــر  ــل ت ــیگاریها محتم ــش از غیرس ــیگاریها بی ــه در س ری

اســت.
ایــن نظریــه هــا از نیمــه دهــه 1990 دیگــر از کانــون توجــه 
فیلســوفان علــم بیــرون رفتــه اســت و در عمــل پــروژه ای 
شکســت یافتــه در متافیزیــک مبتنــی بــر علــم اســت؛ امــا 
بررســی ایده هــا، نقدهــا و پاســخ هــای آن می توانــد 

بــرای مســئله مــورد نظــر مــا درس آمــوز باشــد.
بخش دوم. علیت به زبان احتماالت

ــده  ــه ای ــده ک ــالش ش ــرطی ت ــال ش ــتفاده از احتم ــا اس ب
ــت  ــر C عل ــود، اگ ــدی ش ــی صورت بن ــت احتماالت علی
و E معلــول و اثــر آن علــت باشــد، دو فرمــول زیــر 

نمایش دهنــده ایــده فــوق اســت:
)P)E|C( > P)E )1(

)P)E|C( > P)E|~C  )2(
بــرای علیــت  نظــام حســاب  یــک  در صورت بنــدی 
احتماالتــی برخــی ماننــد رایشــنباخ، ســوپز و کارت رایــت 
نامســاوی اول و برخــی ماننــد اســکریم و ایلــس نامســاوی 

ــد. ــرار داده ان ــی ق ــاب عّل ــه حس دوم را پای
ایروینــگ جــان گــود تــالش می کنــد تــا بــه یــک زنجیــره 
ــره در  ــر گ ــات ه ــوت ارتباط ــزان ق ــای می ــر مبن ــی ب عل
زنجیــره یــک درجــه قــوت بــه کل زنجیــره نســبت دهــد. 
هــدف او بررســی انــواع معینــی از شــبکه رویدادهــا اســت 
ــد  ــی E پیون ــداد نهای ــه روی ــه F  را ب ــداد اولی ــه روی ک
ــه وســیله رویدادهــای  مــی دهــد، ایــن بررســی معمــوال ب
 X)E: ،ــدازه ــک ان ــف ی ــف ،Gi، و تعری ــطه ای مختل واس
F( بــه عنــوان »مرتبــه ای کــه F موجــب E اســت« 
ــی  ــای عّل ــره ه ــف از زنجی ــن تعری ــرد. ای ــورت می گی ص
ــیار  ــی بس ــات عّل ــه در مطالع ــت ک ــی اس ــی از مفاهیم یک
مــورد اســتفاده قرارگرفتــه، امــا ایــن ایــده کــه قــوت عّلــی 
کل زنجیــره بــه انــدازه قــوت گــره هــای واســط تقلیــل داده 
شــود، مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت. ســوپز نیــز تــالش 
نمــود بــا معرفــی انــواع علــت ماننــد علــت مشــهود، علــت 
کاذب، علــت منفــی، علــت مســتقیم و غیرمســتقیم، علــت 
مکمــل، شــروط الزم و کافــی یــک طبقه بنــدی ارائــه دهــد. 

ــی  ــط عّل ــان رواب ــرای بی ــه ای کیفــی ب ــن کار نظری ــا ای او ب
میــان پدیــده هــا را مطــرح کــرد. علــت منفــی از مــواردی 
ــرای مثــال  اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ب
در پرتــاب تــوپ گلــف برخــورد تــوپ بــه شــاخه درخــت 
ــرا در  ــود، زی ــته می ش ــی دانس ــت منف ــوش عل ــک م ــا ی ی
ــادن آن در  ــوپ و نیفت ــراف ت ــث انح ــوارد باع ــب م اغل
ــاص  ــای خ ــی رویداده ــی در برخ ــود، ول ــودال می ش گ
ــودال  ــوپ در گ ــادن ت ــت افت ــد عل ــی توان ــاق م ــن اتف ای
ــطح  ــان س ــد می ــا بای ــه آی ــر اینک ــن خاط ــه همی ــود. ب ش
ــت  ــرد و علی ــطح منف ــا س ــی ب ــت نوع ــت و علی جمعی
خــاص تفکیــک ایجــاد کــرد، میــان افــرادی کــه بــه علیــت 

ــود دارد. ــالف وج ــد، اخت ــی پرداخته ان احتماالت
شــرطی  را  مثبــت  آمــاری  مناســبت  ســوپز  و  گــود 
ــواع  ــام ان ــز تم ــهود و نی ــت مش ــرای عل ــده ب تعریف ش
علــت می داننــد. ایــن نظریــه ســعی دارنــد روابــط عّلــی را 
بــر اســاس روابــط احتمالــی بیــن رویدادهــای مجــزا تعبیــر 
ــن  ــاری بی ــبت آم ــاط و مناس ــا ارتب ــی ب ــط عّل ــد. رواب کنن

رویدادهــا نمایــان می شــوند.

   چپ پاتریک سوپِز راست هانس رایشنباخ

بخش سوم. نقدها
نقــد هســلو: بــا نظریه هــای موجبیتــی نیــز می تــوان 
مناســبت آمــاری را توضیــح داد، ولــی نظریه هــای احتمالــی 
در توضیــح )1( تعاقــب همیشــگی معلــول از علــت و )2( 
ــا مشــکل مواجــه هســتند. ــرای معلــول ب کفایــت علــت ب

ــط  ــان رواب ــد می ــه نمی توان ــن نظری ــت: ای ــد کارت رای نق
ــای »رخ داده«  ــی« و رویداده ــای »نوع ــن رویداده ــی بی عّل
تمایــز قائــل شــود. علــت هــای منفــی امــوری هســتند کــه 
معمــوال در ســطح نــوع احتمــال رخــداد معلــول را کاهــش 
ــد  ــاص می توانن ــای خ ــی رویداده ــی در برخ ــد ول می دهن

خــود ســبب اتفــاق رویــداد شــوند.
ــل  ــوپز در فص ــه س ــی ک ــا تعمیم ــا: ب ــر م ــورد نظ ــد م نق
پنجــم کتــاب خــود در مــورد متغیرهــای تصادفــی می دهــد، 
علــل مــورد تعریــف او بــه مفاهیــم همبســتگی، واریانــس و 
کوواریانــس تقلیــل می یابــد. یکــی از مشــکالت مطالعــات 
آمــاری ایــن اســت کــه بــا مفاهیــم صرفــًا آمــاری نمی تــوان 
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ــتگی های و  ــی را از هم بس ــیرهای عّل ــتگی ها و مس همبس
مســیرهای غیرعّلــی و اتفاقــی تفکیــک کــرد.

   تیموتی ویلیامسون استاد دانشگاه آکسفورد

ــا  بخــش چهــارم. نظریه هــای علیــت آمــاری همــراه ب
توضیــح فیزیکــی

بــا اســتفاده از نقادی هــای ویزلــی َســمن می توانــد پاســخی 
دربــاره ایــن مســئله داد کــه آیــا نمــی تــوان روابــط عّلــی را 
از غیــر عّلــی صرفــًا بــا اســتفاده از مفاهیــم آمــاری تفکیــک 
کــرد؟ مســئله اصلــی َســمن، مســئله تبییــن علمــی اســت. 
پــروژه ســمن در بــاب تبیــن بــه دو دوره تقســیم می شــود: 
ــا  ــا ب ــه م ــود ک ــن ب ــوری او در دوره اول ای ــه مح اندیش
ــن  ــط« تبیی ــاری مرتب ــه لحــاظ آم ــه »اطالعــات ب توســل ب
ــوان  ــرد می    ت ــان می    ک ــه 1970 گم ــا ده ــم، وی ت می    کنی
مفاهیــم عّلــی را صرفــًا بــر حســب مفاهیــم آمــاری وضــوح 
ــد  ــاری می    توان ــبت آم ــوی مناس ــه الگ ــید و در نتیج بخش
ــال  ــا او از س ــد. ام ــران کن ــی را جب ــت عّل ــدان رهیاف فق
1980 متوجــه ناکامــی تــالش بــرای توضیــح روابــط عّلــی 
بــر حســب روابــط آمــاری شــد و از ایــن رو توجــه خــود 
را بــه ایضــاح ســازوکارهای عّلــی خــاص معطــوف کــرد.

ــه ســازوکاری  ــدادی اســت ک ــت« روی از نظــر ســمن »عل
ــاختار  ــک س ــیلة آن ی ــه وس ــه ب ــدازد ک ــه کار می    ان را ب
معیــن تولیــد و منتشــر می    شــود. او مفهــوم تجربــی 
»علیــت« را بــا ارجــاع بــه مفاهیــم »فراینــد«، »محــل 
ــک  ــداوم ی ــد ت ــح داد. فراین تقاطــع« و »احتمــاالت« توضی
هویــت، کیفیــت یــا ســاختار اســت و بــه دو دســتة عّلــی 
و غیرعّلــی تقســیم مــی شــود. فرایندهــای عّلــی، تغییــرات 
ــود،  ــاد می    ش ــا ایج ــر روی آن    ه ــه ب ــانه    هایی« را ک ــا »نش ی
ــن  ــی چنی ــای غیرعّل ــی فراینده ــازند، ول ــل می    س منتق
ــان علــت  ــه می ــن ک ــد ای ــی مانن ــد. نظریه های نمی    کنن
و معلــول تبــادل اطالعــات اتفــاق می افتــد، 
ــت اســت. توضیحــی طبیعــی از چیســتی علی

آمــاری  تعمیــم  آمــاری یــک  ارتبــاط 
ــاری را در  ــط آم اســت، اینکــه رواب
قالــب روابــط عّلــی بخواهیــم 
بیــان کنیــم، همیشــه 

ــه  ــدون اســتناد ب ــاری ب ــرا وابســتگی آم ممکــن نیســت، زی
ــل  ــه دلی ــن نکت ــر نیســت و همی ــری تبیین پذی ــای نظ هویته
ــی  ــن عّل ــرای تبیی ــاری ب ــًا آم ــم صرف ــت مفاهی ــدم کفای ع
ــر  ــالوه ب ــی ع ــن عّل ــا اســت و در تبیی ــا و رویداده فراینده
مفاهیــم آمــاری بــه همیــن جهــت بــه مفاهیــم فراآمــاری نیــز 

ــاز اســت. نی
ــت در  ــئله علی ــی و مس ــت احتماالت ــم. علی ــش پنج بخ

ــاری ــات آم مطالع
از مفاهیمــی کــه ابتدائــًا توســط رایشــنباخ طــرح شــده و در 
ــان  ــطی می ــه واس ــد حلق ــود دارد و می توان ــمن وج کار َس
نظریه هــای علیــت احتماالتــی بــا نظریه هــای ناوردایــی 
 Conjunctive Fork »ــط ــگال راب ــد، »چن ــه باش و مداخل
ــیم  ــی تقس ــی و غیرعّل ــتة عّل ــه دو دس ــا ب ــت. فراینده اس
ــی«  ــا »عالمت    های ــرات ی ــی، تغیی ــای عّل ــوند. فراینده می ش
ــازند،  ــل می    س ــود، منتق ــاد می    ش ــا ایج ــر روی آن    ه ــه ب را ک
ولــی فرایندهــای غیرعّلــی چنیــن نمی    کننــد. ســمن دو 
ــار  ــا دچ ــا در ورای آن    ه ــه فراینده ــع را ک ــِل تقاط ــوع مح ن
ــط،  ــگال راب ــاخت: )1( چن ــخص س ــوند، مش ــر می    ش تغیی
)2( دیگــری چنــگال متعامــل. ســمن »اصــل علــت مشــترک« 
رایشــنباخ را اصــل هدایت    کننــدۀ باارزشــی بــرای جســتجوی 
»علــت  اصــل  بنابــر  می    دانســت.  مرتبط    کننــده  چنــگال 
ــراه و  ــط هم ــر نامرتب ــه ظاه ــای ب ــی رویداده مشــترک« وقت
ــد،  ــاق می افت ــورد انتظــار اتف ــش از م ــِی بی ــا فراوان متصــل ب
اگــر آنهــا مســتقل باشــند، پــس فــرض ایــن اســت کــه علتــی 
مشــترک وجــود دارد. چنــگال رابــط نیــز بــرای تحمیــل یــک 
ــان  ــی زم ــب خط ــاس ترتی ــر اس ــارن ب ــدم تق ــا ع ــت ی جه
ــا  ــدن ی ــاس جداش ــر اس ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــی اس خط

ــوند. ــخص می ش ــم مش ــداد از ه ــدن دو روی جدانش
 Screening »جداکــردن  اصطــالح  مفهــوم  رایشــنباخ 
off « را نیــز بــرای توصیــف نــوع خاصــی از احتمــال 
ــر  ــاس آن اگ ــر اس ــه ب ــت ک ــرده اس ــی ک ــاالت معرف احتم
جداکننــده     C آنــگاه  باشــد،   )P)E|A&C(=P)E|C
 0>)P)E&C گفتــه مــی شــود. هنگامــی کــه E از A
ــر اســت کــه  ــن براب ــا ای ــاال معــادل ب ــری ب ــن براب باشــد، ای
P)A&E|C(=P)A|C(.P)E|C(. َســمن بــه ایــن مفهــوم 
ــاداری  ــوم وف ــا مفه ــوم ب ــن مفه ــی ای ــدارد ول ــی ن اهتمام
Faithfulness در مبحــث اســتنباط عّلــی ارتبــاط دارد. 

ــد زمینــه متافیزیکــی  بررســی ارتبــاط ایــن مفاهیــم می توان
ــی  ــت احتماالت ــای علی ــه ه ــط نظری ــده توس ــاد ش ایج

ــد  ــکارتر کن ــی را آش ــتنباط عّل ــک اس ــرای متافیزی ب
ــر  ــورد نظ ــت م ــر از علی ــق ت ــری دقی و تصوی

از روش هــای اســتنباط عّلــی را پیــش 
ــد. ــرار ده ــان ق روی م
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ــم.  ــر محمــدی: بســم اهلل الرحمــن الرحی ــای دکت آق
خیلــی خوشــحال هســتیم کــه در خدمــت فرهیختــگان 
و عالقمنــدان گرامــی بــه فضــای حکمــت و عرفــان، 
ــوع  ــاتی را در موض ــله جلس ــه سلس ــم ک ــق داری توفی
معنویــت پی گیــری کنیــم. مــن بــه دلیــل اغتنــام 
فرصتــی کــه در حضــور اســاتید خواهیــم بــود، مقدمــه 
را طوالنــی نمــی کنــم. یــادآوری می کنــم کــه إن شــاء 
ــه طــور سلســله نشســت هایی در  اهلل ایــن جلســات ب
ــن، نســبت  ــا دی ــت ب ــت، نســبت معنوی ــورد معنوی م
معنویــت بــا معنــای زندگــی و تفاســیر مختلفــی کــه از 
معنویــت اراده داده شــده اســت ادامــه خوهــد داشــت. 
همــه مــا بــه ضــرورت ایــن بحــث واقــف هســتیم. 

ــتم و  ــرن بیس ــژه در ق ــه وی ــی و ب ــای جهان در فض
ــی  ــه گرای ــای تجرب ــر فضاه ــر ب ــز بش ــد از تمرک بع
و انحصــاری کــه نســبت بــه تجربه هــای حســی 
ــد. از  ــل کن ــن را ح ــائل بنیادی ــت مس ــت، نتوانس داش
یــک طــرف فضــای صنعتــی و مدرنیســم و از ســمت 
ــا  ــم داد ت ــه دســت ه ــل دســت ب ــایر عوام ــر س دیگ

بشــر احســاس نیــاز عمیقــی بــه مفهــوم معنویــت یــا 
spirituality داشــته باشــد. امــا ایــن احســاس نیــاز 
ــود. آنچــه  ــح نب ــک پاســخ صحی ــا ی ــوأم ب درســت، ت
ــا  ــت در غــرب عرضــه شــد، ب ــوان معنوی ــه عن ــه ب ک
آن نیــاز فکــری تالئــم و ســازگاری نداشــت. بســیاری 
ــنویم و  ــت می ش ــوان معنوی ــه عن ــا ب ــه م ــه ک از آنچ
می خوانیــم، و رشــد معنــاداری، معناگرایــی و معنــوی 
زیســتن لزومــًا بــا آن تلقــی کــه در حقیقــِت معنویــت 

هســت، یکســان نیســت. 
همــه اینهــا ســؤاالتی را بــرای مــا پدیــد مــی آورد کــه 
ــان  ــا عرف ــت ب ــا معنوی ــت؟ آی ــت چیس ــًا معنوی واقع
ــد،  ــوی باش ــد معن ــی بخواه ــر کس ــت؟ اگ ــی اس یک
ــا  حتمــًا بایــد عرفانــی زندگــی کنــد؟ آیــا معنویــت ب
احســاس و آرامــش یکــی اســت؟ آیــا معنــوی بــودن 
بــه ایــن معناســت کــه حــال خوبــی داشــته باشــیم و 
ــت در  ــا معنوی ــیم؟ آی ــته باش ــوی داش ــای مین تجربه ه
ــا  ــی ادع ــل اســت؟ گاه ــا عق ناســازگاری و جــدال ب
می شــود کــه مســیر عقــل از مســیر عرفــان جداســت 
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یــا مســیر عقــل از مســیر عشــق و معنویــت جداســت. 
ــت  ــل و معنوی ــه عق ــم ک ــرض کنی ــم ف ــا می توانی آی
ــد از  ــت بای ــًا معنوی ــا لزوم ــازگارند؟ آی ــم ناس ــا ه ب
مجــرای دیــن باشــد؟ آیــا ادیــان بــه معنویــت کمــک 
ــتند؟  ــت هس ــر معنوی ــان در براب ــا ادی ــد؟ آی می کنن
همــه اینهــا ســؤاالتی هســتند کــه بــرای هــر کــدام از 
ــش و  ــوزه پژوه ــه ح ــو اینک ــد. ول ــش می آین ــا پی م
مطالعــات جــدی مــا بحــث معنویــت نباشــد، مســأله 
ــری  ــاِن فط ــک انس ــوان ی ــه عن ــت ب ــا و معنوی معن

ــد.  ــدا می کن ــت پی ــان اهمی برایم
ــره را  ــره از ناس ــخیص س ــی تش ــار اصل ــر آن معی اگ
ــه  ــازاری کــه ب ــم، در ایــن آشــفته ب ــه دســت نیاوری ب
میزانــی کــه گوهرهــای فــراوان دارد، تقلبی هــای 
ــه  ــی ک ــه میزان ــود دارد، و ب ــز در آن وج ــراوان نی ف
گوهرهــای فــراوان در آن هســت، ســارقان جــدی نیــز 
در کمیــن آن نشســته انــد، ممکــن اســت کــه تهدیــد 
ــک  ــأله ی ــن مس ــه ای ــن ک ــته از ای ــذا گذش ــویم. ل ش
ــت،  ــک اس ــک و آکادمی ــی، تئوری ــوع تخصص موض
بــا فطــرت تــک تــک مــا انســان ها، خصوصــًا 
ــان  ــی برایش ــن زندگ ــائل بنیادی ــه مس ــان هایی ک انس
ــن  ــازی ذه ــت س ــؤاالت سرنوش ــت و س ــدی اس ج
شــان را اذیــت می کنــد و نمــی تواننــد بــه ســادگی از 

ــر و کار دارد.  ــد، س ــث بگذرن ــن مباح ــار ای کن
ــه از  ــن جلس ــه در ای ــم ک ــق را داری ــن توفی ــا ای م
ــم: نخســت جنــاب  محضــر دو بزرگــوار اســتفاده کنی
آقــای دکتــر بهــزاد حمیدیــه، از اعضــای هیئــت علمــی 
ــه  ــال ها در مقول ــان س ــت. ایش ــران اس ــگاه ته دانش
عرفــان و معنویــت کار کــرده انــد و تألیفــات  و 
آثــاری دارنــد؛ و دوم جنــاب آقــای دکتــر ســید احمــد 
ــت و  ــه حکم ــی مؤسس ــت علم ــو هیئ ــاری، عض غف
فلســفه ایــران اســت. ایشــان نیــز چهــار ســال اســت 
کــه موضــوع جــدی پژوهــش شــان، مقایســه معنویــت 
ــت.  ــف اس ــان مختل ــف و ادی ــای مختل در فرهنگ ه
ــای  ــن و معنویت ه ــای دی ــای منه ــان معنویت ه ایش
مختلــف را بــه لحــاظ مبنایــی کار می کننــد و اثرشــان 

ــز در حــال انتشــار اســت.  نی
همــان طــور کــه عــرض کــردم، إن شــاء اهلل مــا سلســله 
ــم داشــت.  ــت خواهی ــا موضــوع معنوی جلســاتی را ب
ایــن جلســه مشــخصًا بــر معناشناســی معنویــت 
ــای  ــه معن ــم ک ــی می کنی ــویم و بررس ــز می ش متمرک
ــود و  ــه می ش ــده گفت ــات آین ــه در جلس ــی ک معنویت
ــت؟  ــرد، چیس ــرار گی ــش ق ــورد پرس ــت م ــرار اس ق

چــه نســبتی میــان معنویــت مــدرن و معنویتــی کــه در 
ــا آن معنویــت مدرنــی  ادیــان هســت وجــود دارد؟ آی
ــر و  ــا، تئات ــیک، رمان ه ــار کالس ــا، آث ــه در فیلم ه ک
ــی  ــت اصل ــا آن معنوی ــه، ب ــکل گرفت ــنامه ها ش نمایش
ــدارد؟ در حــال حاضــر چــه  ــا ن ــی نســبتی دارد ی دین
ــات پژوهشــی  ــت در ادبی ــی از معنوی ــف مختلف تعاری
مفاهیــم  آرامــش،  بــا  آن  نســبت  اســت؟  رایــج 
روانشــناختی، مفاهیــم اجتماعــی و همبســتگی های 
اجتماعــی چیســت؟ همچنیــن ســؤاالت دیگــری کــه 
ــز  ــتند را نی ــت هس ــی معنوی ــوص معناشناس در خص

ــرد.  ــم ک ــی خواهی بررس
ــن  ــا ای ــه م ــتیم ب ــزان داش ــه از عزی ــا درخواســتی ک ب
ــه انجــام  ــی ک ــه بعــد از گفتگوهای ــد ک اجــازه را دادن
خواهــد شــد، بخشــی از جلســه نیــز بــه پرســش های 
حضــار محتــرم در خصــوص مفهــوم شناســی معنویت 
اختصــاص داده شــود. إن شــاء اهلل ایــن جلســه بــرای 
سلســله نشســت های آینــده کــه بــا موضوعــات 
ــه می شــود. مــن  ــود مقدم ــد ب دیگــری همــراه خواهن
ــگاه  ــه جای ــم ب ــا می کن ــوار تقاض ــتاد بزرگ از دو اس
ــدو  ــم. در ب ــا جلســه را آغــاز کنی ــد ت تشــریف بیاورن
امــر از جنــاب آقــای دکتــر غفــاری اجــازه می خواهیــم 
کــه توصیفــی از صحنــه موجــود معنویــت شناســی در 
ــت  ــی از معنوی ــیر مختلف ــد. تفاس ــه دهن ــان ارائ جه
در فرهنــگ جهانــی رایــج اســت؛ مثــل معنویــت 
ــای  ــا نگاه ه ــت ب ــناختی، معنوی ــای روانش ــا نگاه ه ب
ــا نگاه هــای دینــی.  ــا معنویــت ب جامعــه شــناختی و ی
ــت  ــی از معنوی ــف گوناگون ــورت، تعاری ــر ص در ه
ــا  ــه ب ــم ک ــش می کن ــان خواه ــن از ایش ــود. م می ش
ــت، در اجمــال و در حــدود 15  ــق وق ــه ضی توجــه ب
ــر از  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــف مختلف ــه، تعاری دقیق
معنویــت می شــود را خدمــت ســروران محتــرم ارائــه 

ــد.  دهن

آقــای دکتــر غفــاری: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. از 
حضــور بزرگــواران در ایــن جلســه و توجــه ویــژه ای 
ــم.  ــد تشــکر می کن ــه ش ــن جلس ــه موضــوع ای ــه ب ک
همچنیــن از آقــای دکتــر محمــدی کــه زحمــت 
ــراوان  ــکر ف ــد تش ــه را پذیرفتن ــن جلس ــت ای مدیری
ــث،  ــن بح ــی ای ــالع اصل ــی از اض ــه در یک دارم. البت
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ــای  ــرد. آق ــم ک ــم اســتفاده خواهی ــار ایشــان ه از گفت
ــد.  ــی را فرمودن ــیار خوب ــه بس ــدی مقدم ــر محم دکت
ــم  ــروع بحث ــرای ش ــوع را ب ــن موض ــه ای ــاره ب اش
ــای  ــروزه یکــی از دغدغه ه ــه ام ــم ک ضــروری می دان
پژوهشــگران، مخصوصــًا کســانی کــه دغدغــه انتخــاب 
موضوعــات پژهشــِی بــه روز دارنــد، ایــن اســت کــه 
ــات  ــدام موضوع ــا ک ــه م ــه در زمان ــند ک ــع باش مطل
بیشــتر مــورد توجــه جوامــع بیــن المللــی قــرار 

می گیــرد. 
امــروز مســأله معنویــت بــه عنــوان یــک مســأله اصلــی 
ــرار  ــورد توجــه ق ــک م ــع آکادمی و محــوری در مجام
گرفتــه اســت و تقریبــًا همــه اندیشــمنداِن پژوهشــگر 
در حوزه هــای روانشناســی و فلســفه انســان شناســی 
ــراوان  ــداد ف ــتند. تع ــر هس ــت درگی ــأله معنوی ــا مس ب

دارد،  وجــود  معنویــت  از  کــه  تعاریفــی 
شــاهد خوبــی بــرای ایــن ســخن بنــده 
اســت. در اســتقصایی کــه بنــده از تعاریــف 
متفکریــن غربــی در ایــن بــاره دارم، حــدود 
700 تعریــف از تعاریفــی کــه بــرای معنویت 
ــرده ام  ــایی ک ــت را شناس ــده اس ــه ش ارائ
ــی  ــب اســت. چــون تلق ــی جال ــن خیل و ای
اولیــه مــا ایــن اســت کــه تعریــف معنویــت 
ــت  ــت. از معنوی ــح اس ــف واض ــک تعری ی

ــی  ــا گوناگون ــد. ام ــا نمی آی ــه ذهــن م ــز مبهمــی ب چی
ــی  ــه در هویت شناس ــت ک ــن اس ــای ای ــف گوی تعاری

ــود دارد.  ــام وج ــت، ابه معنوی
بــه نظــر می رســد کــه ایــن تعاریــف بایــد دســته بندی 
ــت  ــه محوری ــف را ب ــم تعاری ــا نمی توانی ــوند. م ش
ــم. چــون در آن صــورت حــدود  ــه کنی اشــخاص ارائ
700 تعریــف بایــد بررســی شــود. مــن در اثــری کــه 
امیــدوارم بــه زودی منتشــر شــود، ایــن تعاریــف را در 
دســته هایی مثــل تعاریــف بــا رویکــرد روان شــناختی، 
یــا تعاریــف بــا رویکــرد جامعــه شــناختی، یــا 
ــره دســته  ــا رویکــرد پدیدارشــناختی و غی ــف ب تعاری
بنــدی کــرده ام. ایــن دســته بندی کمــک می کنــد 
ــه  ــًا در چ ــف دقیق ــن تعاری ــود ای ــخص ش ــه مش ک
ــی  ــورت بررس ــوند. در آن ص ــرح می ش ــتایی ط راس

ــز نســبتًا آســان خواهــد شــد.  ــف نی ــن تعاری ای
مــن بعضــی از تعاریفــی کــه در نــزد متفکــران معروف 
در چیدمــان اندیشــه غربــی ارائــه می شــود را اجمــاالً 
ــرد  ــا رویک ــف ب ــش اول، تعاری ــم. بخ ــرور می کن م
بــه طــور مشــخص،  اســت. مــن  روان شــناختی 

ــت را  ــه معنوی ــرز ک ــگ و مای ــان کاوان ــف آقای تعری
ــه  ــخاص ب ــناختی اش ــالت روان ش ــوان تمای ــه عن ب
ــی  ــوع معرف ــات متن ــه گرایش ــاف ب ــل انعط ــه قاب گون
می کننــد، در ایــن دســته قــرار دادم. لیکــن ایــن 
ــداوم  ــا جســتجوی م ــراه ب ــناختی، هم ــل روان ش تمای
ــود  ــه وج ــاد ب ــر اعتق ــی ب ــِت مبتن ــی و زیس معنایاب
ــگ و  ــای کاوان ــف آق ــن تعری ــر اســت. ای ــم برت عوال
مایــرز از معنویــت اســت. اگــر توجــه داشــته باشــید، 
ــم  ــه حاک ــرد فردگرایان ــک رویک ــف ی ــن تعری در ای
ــه در اشــخاص  ــما ممکــن اســت ک ــی ش اســت. یعن
مختلــف، گونه هــای مختلــف جســتجوگری معنــا 
را ببینیــد. ایــن تفاوت هــا بســتگی بــه ایــن دارد 
ــا  ــد؛ ت ــی می کنی ــی زندگ ــه موقعیت ــما در چ ــه ش ک
ــاده  ــما افت ــی ش ــرای زندگ ــی ب ــه حــال چــه حوادث ب
ــرای زندگــی شــما  اســت؛ و چــه مســیری ب
ــرای  ــت ب ــن اس ــت. ممک ــه اس ــکل گرفت ش
ــه ای اتفــاق  کســی در ابتــدای زندگــی حادث
افتــاده باشــد و مســیر زندگــی او را بــه 
کلــی عــوض کــرده باشــد. در ایــن صــورت 
جســتجوی مقصــدی کــه او انجــام می دهــد، 
بــا آن مقصدجویــی کــه یــک آدم در زندگــی 
عــادی انجــام می دهــد متفــاوت اســت. ایــن 
فردگرایــی باعــث می شــود کــه یافتــن یــک 
معنــای واحــد بــرای معنــای مقصــد بــرای مــا ســخت 
ــه در  ــت ک ــری اس ــد، تعبی ــتجوی مقص ــود. جس ش
اینجــا بــه کار مــی رود، امــا کلمــه مقصــد بــر حســب 
تنوعــات شــخصیتی تفــاوت خواهــد کــرد. بــه همیــن 
خاطــر، ایــن تعریــف کامــاًل ســوبژکتیو و برخاســته از 

ــردی شــخص اســت.  ــاد ف نه
مــن بــه تعریــف دوم هــم اشــاره می کنــم و بــه بحثــم 
در ایــن قســمت خاتمــه می دهــم. هــدف ایــن اســت 
ــر شــیوه تعاریفــی کــه در اندیشــه های  کــه مــروری ب
ــه  ــم ک ــا ببینی ــیم، ت ــته باش ــود دارد داش ــی وج غرب
ایــن تعاریــف چــه قــدر بــا رویکردهــای موجــود در 
ــک  ــیپ ی ــای پرینس ــد. آق ــازش دارن ــان س آن چیدم
ــیپ  ــای پرینس ــت. آق ــژوه اس ــن پ ــناس و دی روانش
ــی  ــی معرف ــک روش زندگ ــوان ی ــه عن ــت را ب معنوی
ــتجویی  ــد جس ــی بای ــن روش زندگ ــه ای ــد ک می کن
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب ــش آگاه ــرای افزای ب
انســان معنــوی از نــگاه آقــای پرینســیپ انســانی 
ــد آگاهــی خــود را افزایــش  ــه تــالش می کن اســت ک
بدهــد و بــا ایــن افزایــش آگاهــی، بــرای خــود یــک 
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هویــت تاریخــی فراهــم کنــد. کلمــه هویــت تاریخــی 
در نــگاه آقــای پرینســیپ یــک کلیــد واژه اســت و او 
ــرار  ــاط برق ــه مفهــوم انســانیت ارتب ــر، ب ــن تعبی ــا ای ب
ــی  ــق تاریخ ــک اف ــانیت ی ــد انس ــد. او می گوی می کن
دارد و مــا بایــد تــالش کنیــم کــه خــود را بــه آن افــق 
ــه  ــت را ب ــف معنوی ــم. او تعری ــک کنی ــی نزدی تاریخ

ــد.  ــام می ده ــکل انج ــن ش ای
در ایــن تعریــف نیــز مــا شــاهد یــک گفتمــان 
پلورالیســتی هســتیم؛ یعنــی شــما بــاز هــم یــک 
ــا  ــد. ام ــت نداری ــای معنوی ــرای معن ــی ب ــن معنای تعی
ــراد  ــی اف ــه؟ بعض ــی چ ــی یعن ــن معنای ــتن تعی نداش
ــه ای  ــه گون ــه ب ــوند ک ــده می ش ــا دی ــراف م در اط
در درون خودشــان زندگــی می کننــد و در تلقــی 
نفســی خودشــان معتقدنــد کــه معنــوی هســتند. 

ــران  ــه دیگ ــاًل ب ــراد اص ــته از اف ــن دس ای
کار ندارنــد و اینکــه دیگــران در مــورد 
برایشــان  می کننــد،  فکــری  چــه  آنهــا 
ــت  ــن اس ــا ای ــدگاه آنه ــت. دی ــم نیس مه
ــر  ــودم، ب ــخصیت خ ــن در درون ش ــه م ک
ــر  ــودم و ب ــی خ ــه زندگ ــاس تاریخچ اس
ــاده  ــاق افت ــم اتف ــه برای ــی ک اســاس حوادث
اســت، یــک قالــب شــخصیتی پیــدا کــردم 
ــش  ــک چین ــخصیتی، ی ــب ش و در آن قال

فکــری هــم دارم. مــن اینگونــه فکــر می کنــم و 
ــف  ــرای زندگــی خــودم تعری ــه ب ــذا مقصــدی را ک ل
کــرده ام، طبــق همیــن تاریــخ زندگــی خــودم اســت. 
شــخصی را در ســنت دینــی خودمــان در نظــر بگیریــد 
ــزی اســت  ــر حســب آن چی کــه تمــام رفتارهایــش ب
ــرده اســت و  ــرای خــودش ترســیم ک ــه خــودش ب ک
ــاًل او  ــت. مث ــن اس ــت همی ــه معنوی ــد ک ــر می کن فک
ــما  ــی ش ــد، ول ــاز می خوان ــب نم ــر و ش ــح، ظه صب
ــی  ــه نم ــا جامع ــوی ب ــاط ق ــک ارتب ــی او ی در زندگ
بینیــد. مــا دیــروز حادثــه خیلــی تلــخ کشــتی ســانچی 
ــد  ــی دانن ــه نم ــا هســتند ک ــوز خیلی ه ــتیم. هن را داش
ــد  ــا بگویی ــه آنه ــر ب ــت و اگ ــاده اس ــی افت ــه اتفاق چ
کــه یــک کشــتی غــرق شــده اســت، می پرســند کجــا 
غــرق شــده اســت؟ بــرای ایــن دســته از افــراد، ارتباط 
بــا جامعــه مطــرح نیســت. امــا ایــن فــرد خــود را در 
ــه  چیدمــان زندگــی اش معنــوی می دانــد. ایــن امــر ب
ایــن دلیــل اســت کــه معنویــت در ســاختار زندگــی او، 
بــر اســاس شــخصیتی کــه او بــرای خــودش طراحــی 

ــرد.  ــکل می گی ــت ش ــرده اس ک

ــت  ــه معنوی ــای پرینســیپ ک رویکــرد پلورالیســتی آق
را بــه عنــوان یــک روش در زندگــی بــر اســاس 
ــود  ــث می ش ــد، باع ــف میکن ــی تعری ــت تاریخ هوی
ــوی حســاب شــوند،  ــم معن ــن اشــخاصی ه ــه چنی ک
ــا جامعــه نداشــته  ــه ارتباطــی ب ــو اینکــه هیــچ گون ول
باشــند، ولــو هیــچ گونــه دردمنــدی بــا کســی نداشــته 
باشــند. ایــن یکــی از ویژگی هــای ایــن تعریــف اســت 
کــه برخاســته از رویکــرد فردگرایانــه اســت. تعاریــف 
دیگــر هــم تقریبــًا در همیــن طیفــف می گنجنــد. 
تقریبــًا همــه تعاریــف غربــی بــا وجــود اینکــه اشــکال 
مختلفــی دارنــد، بــه گونــه ای بــه همیــن آســیبی کــه 
االن چنــد کلمــه ای در مــورد آن صحبــت کــردم مبتــال 
ــم. ــم، عذرخواهــی می کن ــه گرفت ــی ک هســتند. از وقت
آقــای دکتــر محمــدی: از آقــای دکتــر غفــاری خیلــی 
متشــکرم. ایشــان در بحــث خــود بــه چنــد 
ــل  ــت، مث ــف معنوی ــدی از تعاری ــته بن دس
تعاریــف روان شــناختی، جامعــه شــناختی و 
پدیدارشــناختی اشــاره کردنــد و بــر تعاریف 
روان شــناختی متمرکــز شــدند. ایشــان 
ــد  ــه چنــد مصــداق، نشــان دادن ضمــن ارائ
ــه نســبیت و  ــف، ب ــن تعاری ــه معمــول ای ک
ــرا  ــود. چ ــی می ش ــی منته ــک تکثرگرای ی
ــرد، ممکــن  ــرای هــر ف ــوع مقصــد ب ــه ن ک
اســت متفــاوت باشــد و همیــن طــور هویــت تاریخــی 

ــد.  ــون باش ــد ناهمگ ــز می توان ــراد نی اف
حــال در خدمــت آقــای دکتــر حمیدیــه هســتیم. 
مــن ســؤالی از ایشــان دارم و در مقدمــه ســؤال، ایــن 
نکتــه را عــرض می کنــم کــه اســتیس در کتــاب 
فلســفه و عرفــان خــود بحثــی را راجــع بــه تعاریــف 
ــنت  ــا س ــا ب ــد. م ــرح می کن ــی مط ــای عرفان تجربه ه
دینــی و ریاضت هایــی کــه در context شــریعت 
ــال  ــوی امث ــخاص معن ــم و اش ــوده ای ــه ب ــود مواج ب
عالمــه طباطبایــی و مرحــوم آقــای قاضــی کــه از علمــا 
و بــزرگان بودنــد را در پیرامــون خودمــان دیــده ایــم. 
ایــن تشــابه بــه ذهــن می رســد کــه معنویتــی کــه امثال 
اســتیس و دیگــران مطــرح می کننــد، شــبیه بــه همیــن 
ــا تفاوت هــای جزیــی اســت. اســتیس  معنویــت امــا ب
در کتــاب خــود می گویــد تجربه هــای عرفانــی یعنــی 
ــه ادراکاتــی دســت پیــدا کنــد  اینکــه انســان بتوانــد ب
کــه عمــوم افــراد بــه آن دسترســی ندارنــد. بــه عبــارت 
دیگــر، ادراکات ماورایــی بــرای انســان حاصــل شــود 
ــی  ــت یافتن ــی دس ــی و همگان ــی عرف ــه در زندگ ک
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نیســت. 
اســتیس در ادامــه ســؤالی را مطــرح می کنــد. او 
ــان در  ــیاری از جوان ــه بس ــم ک ــا می بینی ــد م می گوی
اثــر اســتعمال برخــی از داروهــای روانگــردان و مــواد 
مخــدر، بــه ادراکاتــی می رســند کــه عمــوم افــراد بــه 
آن نمــی رســند. کســی کــه از هــر داروی روانگــردان 
اســتفاده می کنــد، تغییــری در شــنیده ها و دیده هایــش 
پیــدا می شــود و شــاید ســطح هوشــیاری، شــنوایی یــا 
بینایــی او بــا دیگــران متفــاوت بشــود. ممکــن اســت 
او چیزهایــی را حقیقتــًا ببینــد یــا بشــنود کــه مــا نمــی 
ــه  ــد ک ــن ســؤال را مطــرح می کن شــنویم. اســتیس ای
حتــی اگــر کســی بــر اثــر اســتعمال داروهــای صنعتــی 
بــه ایــن ادراکات برســد، آیــا مــا آنهــا را نیــز عرفانــی 
ــت  ــخ مثب ــؤال پاس ــن س ــه ای ــتیس ب ــم؟ اس می دانی
ــته از ادراکات  ــن دس ــا ای ــه م ــد ک ــد و می گوی می ده

ــم.  ــت می دانی ــان و معنوی ــم عرف را ه
ــی  ــه معنویت ــد ک ــن می رس ــه ذه ــؤال ب ــن س ــال ای ح
بــا  می شــود،  تعریــف  مــدرن  تمــدن  در  کــه 
ــم،  ــنیده ای ــان ش ــزرگان خودم ــا در ب ــه م ــی ک معنویت
-حــال بــا اصطالحــات مختلفــی چــون طریقــت 
ــه  ــد ب ــادت و تهج ــه از راه عب ــی ک ــا معنویت های ی
دســت آمــده- چــه تناســبی دارد؟ آیــا ایــن تفاوت هــا 
ــن  ــا ای ــر م ــتند؟ اگ ــی هس ــا مبنای ــت؟ ی ــی اس جزی
تفــاوت را ندانیــم، نســبت بــه متــون و ادبیــات 
معاصــر دچــار بدفهمــی می شــویم. لــذا مــن از 
ــم  ــت می کن ــه درخواس ــر حمیدی ــای دکت ــاب آق جن
کــه تقابل هــای مفهومــی معنویــت را در معنویــت 
ــی  ــای اصل ــی در مؤلفه ه ــای دین ــدرن و معنویت ه م

ــد.  ــیم کنن آن ترس
ــم.  ــه: بســم اهلل الرحمــن الرحی ــر حمیدی ــای دکت آق
ــی  ــن جلســه و موضــوع خیل ــم از تشــکیل ای ــن ه م
جــذاب آن تشــکر می کنــم. البتــه اگــر بنــده بتوانــم آن 
را درســت ترســیم کنــم! امــا بیانــات دکتــر غفــاری و 
دکتــر محمــدی کافــی و وافــی اســت و ان شــاء اهلل آن 

ــرد. ــد ک ــران خواه ــا را جب نقص ه
عــرض بنــده از اینجــا شــروع می شــود کــه مــا بایــد 
ــت در ســنت  ــوم معنوی ــن مفه ــز جــدی بی ــک تمای ی
ــر  ــه تعبی ــا ب ــدرن )ی ــامدرن( و دوران م ــی پیش )یعن
ــتاقانه  ــویم. مش ــل ش ــدرن( قائ ــت م ــر، پس ــق ت دقی
ــه کار  ــاری ک ــر غف ــای دکت ــاب آق ــت کت ــر رؤی منتظ
ــرده اســت  ســنگین پژوهشــی و تحقیقــی از ایشــان ب
هســتیم. امــا اینگونــه بــه نظــر می رســد کــه همــه ایــن 

رویکردهــا و approachهــا، محصــول تفکــر پســت 
ــای  ــی معن ــه بررس ــال ب ــتند. ح ــد هس ــدرن و جدی م
ــت، در  ــه معنوی ــم. کلم ــنت می پردازی ــت در س معنوی
ســنت نیــز وجــود داشــت؛ مثــل مثنــوی معنــوی. البتــه 
معنویــت کاربردهــای فــراوان دیگــر نیــز داشــت. بــه 
ــتگی  ــت وابس ــه واژه معنوی ــد ک ــن می رس ــر چنی نظ
شــدیدی بــه دیــن داشــت و خــارج از محــدوده دیــن، 
ــد. در  ــی ش ــه نم ــرای آن ارائ ــی ب ــه تعریف ــچ گون هی
ــا  ــخصی ب ــد ش ــه رش ــه ب ــت ک ــوان گف ــع می ت واق
ــن ســنتی  ــا دی ــن رســمی ی ــه دی ــی ک ــده آل های آن ای
ــوی  ــد. انســان معن ترســیم می کــرد، معنویــت می گفتن
در ســنت مــا بــه معنــای کســی اســت کــه بســیار دیــن 
دارد و بــه مــدارج عالــی دینــداری رســیده و آن ایــده 
آل هــا در او کســب شــده انــد و در او نمــود و تجلــی 
ــن  ــرو رفت ــق و ف ــق، تعمی ــن عم ــد. ای ــرده ان ــدا ک پی
ــب اتحــاد شــریعت،  ــًا در قال ــن، قاعدت ــای دی در ژرف
تبییــن  اســالمی  عرفــان  در  حقیقــت  و  طریقــت 
می شــود. می تــوان گفــت کــه حدأقــل در عــرِف عــام 
چنیــن بــود کــه اگــر کســی خــارج از چارچوب هــای 
ــات  ــادات، شــعائر و واجب ــی زد و از اعتق ــی گام م دین
ــه او  ــًا ب ــرد، قاعدت ــی میک ــی تخط ــات دین و محرم

ــه نمــی شــد.  ــوی« گفت »معن
ــف  ــای مختل ــنت، در دین ه ــأله در دوران س ــن مس ای
ــگاه  ــن ن ــد، م ــر اجــازه دهی ــل بررســی اســت. اگ قاب
ــاًل  ــدازم. مث ــز بیان ــر نی ــای دیگ ــه دین ه ــی ب کوتاه
ــن  ــت را در دی ــر واژه معنوی ــر نظی ــوان براب ــاید بت ش
زرتشــتی کلمــه  اََشــَونی دانســت. اََشــَون یعنــی 
spiritual یــا معنــوی. تحلیــل واژه اشــون می توانــد 
ــد. در  ــنا کن ــنت آش ــت در س ــاد معنوی ــا ابع ــا را ب م
دیــن زرتشــتی بــه کســی کــه دینــدار و دینــی اســت، 
ــدار  ــر از دین ــا کلمــه اشــون غی ــد. ام ــن می گوین بهدی
اســت. اشــون یعنــی کســی کــه خــودش را بــر قانــون 
ــع آن نظــم و  ــرده اســت. اشــه در واق ــق ک اشــه منطب
معیــارِ نظــم کیهانــی، اخالقــی و اجتماعــی اســت کــه 
جهــان و جامعــه انســانی را برپــا داشــته و اخالقیــات 
ــظ و  ــف می شــوند. محاف ــار تعری ــر آن معی ــز ب ــا نی م
ــا اشــه، اَردی َوهیشــت   ــی ی ــن نظــم کیهان نگهــدار ای
ــار،  ــه رفت ــی ک ــت. کس ــش اس ــاد آن آت ــت و نم اس
گفتــار و پنــدار خــود را بــر قانــون اشــه منطبــق کنــد، 
ــود  ــه خ ــی ک ــی کس ــوی یعن ــود. معن ــون می ش اش
ــروکازم و  ــروکازم، ماک ــان میک ــه می ــی ک ــر قانون را ب
ــن  ــت. ای ــرده اس ــق ک ــت، منطب ــد اس ــزوکازم متح م
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ــد.  ــم می پیوندن ــه ه ــم را ب ــه، عال س
مــن در زبــان هنــدی دو واژه را در خصــوص معنویــت 
ــری را  ــه دیگ ــوارن کلم ــر بزرگ ــال اگ ــم. ح می شناس
ــحال  ــد، خوش ــده بگوین ــه بن ــه ب ــند ک ــز می شناس نی
می شــوم. در هنــد کلمــه اَســوریَه را داریــم کــه 
ــده شــدن  ــاده کن ــودن، از م ــادی ب ــر م ــای غی ــه معن ب
ــته  ــا وابس ــردن ی ــر ک ــادی فک ــای فرام ــه ارزش ه و ب
ــی از اســوریه اســت کــه در  ــن معنای ــودن اســت. ای ب
سانســکریت گفتــه می شــود. در واژه هنــدی امــروزی 
ــت  ــب اس ــود. جال ــه می ش ــا گفت ــات میَکت ــز اَدهی نی
کــه بخشــی از ایــن کلمــه، آتمــن اســت. در ادهیــات 
ــه  ــت و ب ــده اس ــه ش ــن اضاف ــه آتم ــی ب ــا، اده میکت
ــد  ــن در آتمــن اســت. آتمــن در هن ــرو رفت ــای ف معن
ــا self اســت.  ــای نفــس، خویشــتن، Soul ی ــه معن ب
ــم  ــا می فهمی ــه م ــرا ک ــت؛ چ ــی اس ــه جالب ــن نکت ای
معنویــت بــه معنــای فــرو رفتــن در خــود، درون 
نگــری و خویشــتن نگــری اســت. انســان فقط جســم، 
ــای  ــول عرف ــه ق ــت. ب ــادی نیس ــای م ــر و نیازه ظاه
اســالمی، انســان اطــوار ســبعه دارد. انســان اعمــاق و 
ــا  ــق در خــود و ب ــا تعمی ــه ب ــی دارد ک ــای بیکران ژرف
ــه  ــد ب ــی می توان ــم انفس ــس و عال ــن در انف ــرو رفت ف

ــد.  ــی از وجــود و هســتی برس درجــات عال

ــان  ــه هم ــم ک ــوت را داری ــری، ُرخانی در واژگان عب
ــوت  ــه رخانی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت اســت. ب روحانی
دقیقــًا منطبــق بــا واژه اروپایــی Spirituality اســت. 
بــه نظــر مــن در بیــن همــه زبان هــا، کلمــه معنویــت 
ــن  ــرای ای ــه ب ــن واژه ای اســت ک ــن و گویاتری بهتری
منظــور وجــود دارد. ایــن واژه عربــی خیلــی بهتــر از 
ــد  ــه م ــی ک ــد آن معنای ــه spirituality می توان کلم
نظــر هســت را برســاند. وقــت کافــی بــرای صحبــت 
ــراغ  ــه س ــن ب ــم، بنابرای ــن واژه را نداری ــورد ای در م
دنیــای مــدرن یــا پســت مــدرن می آییــم. مــا در ایــن 
ــم.  ــدا می کنی ــی پی ــدی معنای ــول ج ــک تح دوره، ی
ــتن  ــدرن، خویش ــت م ــای پس ــرف و فض ــرا در ظ زی
ــی  ــی و نف ــرا فردگرای ــی ف ــی و حت ــان، فردگرای انس
جــدی  خیلــی  خویشــتن  از  بیــرون  اتوریته هــای 
ــر  ــت تأثی ــوالت، روی واژه معنوی ــن تح ــود. ای می ش
ــای  ــدن از اتوریته ه ــدا ش ــت. ج ــته اس ــدی گذاش ج
کلیــدی  شــعار  یــک  عنــوان  بــه  )کــه  بیرونــی 

اســت( موجــب  پســت مدرن هــا مطــرح  بــرای 
ــای  ــد. فض ــاختارمند نباش ــت، س ــه معنوی ــود ک می ش
پساســاختارگرایی و فضــای فروپاشــی کــه لیوتــار بــه 
آنهــا اشــاره می کنــد، ایــن امــر را اقتضــا می کنــد کــه 
معنویــت دیگــر ســاختارمند نباشــد و بنابرایــن دیگــر 
در ســاختار یــک چارچوب هــای مشــخصی مثــل 
ــی گنجــد.  ــک نم ــای ایدئولوژی ــا چارچوب ه ــن ی دی
spirituality در فضــای  یــا  بنابرایــن معنویــت 
پســت مــدرن بــه معنــای هــر نــوع تجربــه خــاص و 
تجربــه عمیــق اســت کــه افــراد خاصــی آن را تجربــه 

ــد.  ــی ندارن ــه آن دسترس ــه ب ــد و هم می کنن
بــا  را   spirituality کلمــه  گِری هــارت  وقتــی 
ایــن  منظــورش  می نویســد،  کوچــک   s حــرف 
ــت را  ــری از معنوی ــام و فراگی ــای ع ــه معن ــت ک اس
اراده می کنیــم کــه هرگونــه تجربــه ای را شــامل 
ــد و  ــدم می زنن ــت ق ــه در طبیع ــاًل هم ــود. مث می ش
ــت  ــوالً در طبیع ــا معم ــد. م ــی می کنن ــوش گذران خ
بــه ظواهــری مثــل هــوای خــوب، گل هــا و درختــان 
ــا کســی  ــم. ام ــی گردی ــم و برم ــگاه ســطحی می کنی ن
کــه معنــوی اســت، هنگامــی در طبیعــت گام می زنــد، 
ــه  ــت ک ــن اس ــد. ممک ــی می کن ــیر آفاق ــوع س ــک ن ی
ــاًل  ــد و کام ــته باش ــدا نداش ــه خ ــادی ب ــچ اعتق او هی
ــد و  ــان وج ــا، چن ــن فض ــا در ای ــد. ام ــت باش آتئیس
ــی از  ــه وقت ــد ک ــه او دســت می ده ــی ب شــور معنایاب
ایــن ســفر برمــی گــردد، همچنــان آثــار آن را بــا خــود 
دارد. او احســاس ســبکی و نوعــی پــرواز و احســاس 
ــای  ــک معن ــن ی ــد. ای ــردگی ها می کن ــه از افس تخلی
ــن  ــت اســت. هــدف ای ــی ســیال و آزاد از معنوی خیل
بــود کــه در ایــن فضــا و وقــت انــدک، ایــن تحــول را 
گوشــزد کنــم. حــال اگــر در ادامــه بحــث الزم باشــد، 

ــم داد.  ــتری خواه ــح بیش توضی
ــاب  ــکرم. جن ــی متش ــدی: خیل ــر محم ــای دکت آق
آقــای حمیدیــه اشــاره فرمودنــد کــه معنــای معنویــت 
ــا  ــن معن ــه ای ــورد. ب ــره خ ــن گ ــا دی ــنت، ب در س
ــوم  ــن، مفه ــای دی ــده آل ه ــخص در ای ــد ش ــه رش ک
ــی  ــا معنویت ــن م ــد و بنابرای ــت را شــکل می ده معنوی
خــارج از دســتگاه دیــن نخواهیــم داشــت. ان شــاء اهلل 
ــک جلســه مفصــاًل راجــع  ــده، ی ــا در جلســات آین م
بــه نســبت معنویــت و دیــن گفتگــو خواهیــم کــرد و 
ــًا معنویــت در  ــا حقیقت ــم کــرد کــه آی بررســی خواهی
خــارج از دیــن می توانــد تحقــق داشــته باشــد یــا نــه. 
ــد  ــه بع ــی ک ــه چرخش ــه ب ــا توج ــدرن ب در دوران م
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شــد.  حاکــم  خودبنیــاد  خــردِ  داد،  رخ  دکارت  از 
ــای  ــی مرجعیت ه ــاد، نف ــرد خودبنی ــی خ ــه اصل مؤلف
دیگــر بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه غیــر از خــرد بشــری، 
هیــچ مرجعیــت دیگــری بــه رســمیت شــناخته نمــی 

شــد و بــه ویــژه دیــن در محــاق و انــزوا قــرار گرفــت. 
نتیجــه ایــن دیــدگاه در تعریــف معنویــت ایــن اســت 
کــه معنویــت ارتباطــی بــا مفهــوم دیــن نــدارد و آنچــه 
کــه مــا از معنویــت می فهمیــم، همــان پدیــداری اســت 
ــاالت  ــود و آن ح ــس می ش ــا منعک ــن م ــه ذه ــه ب ک
ــود.  ــی می ش ــراد متجل ــرای اف ــه ب ــت ک ــی اس خوش
تکثرگرایــی و  مــدرن،  پســت  اصلــی  مؤلفه هــای 
نفــی معیــار در حوزه هــای مختلــف اســت. حــال بــه 
ــدی  ــدرن معیارمن ــر پســت م ــه در تفک ــل ک ــن دلی ای
ــت  ــی معنوی ــوع تقطیع ــر ن ــه ه ــم ب ــم، می توانی نداری
اطــالق کنیــم. همــان طــور کــه عــرض کــردم، اســتیس 
ــه حــاالت برخاســته از مــواد خــاص هــم  از اینکــه ب

ــدارد.  ــم باکــی ن اطــالق معنویــت کنی
ــده  ــات آین ــائل را در جلس ــی از مس ــه، خیل ــن نکت ای
شــفاف خواهــد کــرد و خواهیــم دانســت کــه وقتی در 
ــی صحبــت از معنویــت می شــود، در چــه  تفکــر غرب
ــنِت  ــه در س ــی ک ــود و وقت ــث می ش ــی بح چارچوب
ــالمی  ــای اس ــا عرف ــا ی ــنت موالن ــا در س ــات ی روای
ــد  ــی م ــه مؤلفه های ــد، چ ــو می ش ــت گفتگ از معنوی
ــه  ــر حمیدی ــای دکت ــاب آق ــت. از جن ــوده اس ــر ب نظ
کــه مطالــب خــود را موجــز و مفیــد فرمودنــد، تشــکر 
می کنــم. اینــک مجــدداً در خدمــت آقــای دکتــر 
ــف  ــه ای از تعاری ــر تتم ــًا اگ ــتیم. لطف ــاری هس غف

ســه گانــه باقــی مانــده، آن را بیــان بفرماییــد. در غیــر 
ایــن صــورت، تقاضــا می کنــم در کنــار تعاریفــی کــه 
ــاره  ــد، اش ــت دارن ــی از واژه معنوی ــمندان غرب دانش
ــید  ــته باش ــان داش ــی خودم ــات داخل ــه ادبی ــز ب ای نی

ــد کــه در فضــای روشــنفکری و در فضــای  و بفرمایی
ــاری کــه در حــدود ســی ســال اخیــر در معنویــت  آث
در داخــل ایــران تألیــف شــده انــد، چــه مقصــودی از 
ــات معنویــت ســنتی  ــا آن اقتضائ ــد.  آی معنویــت دارن
را مــد نظــر دارنــد یــا معنویــت در ادبیــات مــدرن را 

ــد؟ ــرار می دهن ــو ق ــورد گفتگ م
آقــای دکتــر حمیدیــه: می فرماینــد کــه فرزندانتــان را 
معنــوی بــار بیاوریــد. توضیــح بفرماییــد کــه چگونــه 

ایــن امــر ممکــن اســت؟

ــه و  ــر حمیدی ــای دکت ــاری: از آق ــر غف ــای دکت آق
آقــای دکتــر محمــدی متشــکرم. از نــکات ارزشــمندی 
در دســته بنــدی آقــای دکتــر حمیدیــه اســتفاده کــردم. 
فرمایــش و ســوق دهــی بحــث آقــای دکتــر محمــدی 
هــم واقعــًا چشــمگیر اســت و نکتــه ای را کــه ایشــان 
از اســتیس نقــل کردنــد، عیــن حقیقت اســت. اســتیس 
ــه خلســه  ــواد مخــدر ب ــا م ــه ب ــد شــخصی ک می گوی
بــرود، از خــود بــی خــود شــود و هــر چقــدر هــم کــه 
فضــای پیرامــون او تلــخ باشــد، ایــن تلخــی زندگــی 
بــه او منعکــس نشــود نیــز بــه معنویــت رســیده اســت. 
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ــای  ــه آق ــت ک ــه ای اس ــان نکت ــر هم ــه خاط ــن ب ای
ــی  ــه خوب ــه ب ــر حمیدی ــای دکت ــدی و آق ــر محم دکت
ــی از  ــد کــه ســاختار اندیشــه غرب ــه آن اشــاره کردن ب
ــاد اساســی  ــه بنی ــه س ــر پای ــد، ب ــه بع ــدرن ب دوران م
ــده  ــا ش ــنالیته بن ــه و رش ــم، ایندیویژوالیت سوبژکتیویس

اســت. 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــدرن، ب ــی م ــا عقــل گرای رشــنالیزم ی
هــم معنــی بــا آن واژه عقــل کــه در ادبیــات حکمــت 
آن  بــا  می توانیــد  )و شــما  دارد  اســالمی وجــود 
ارتبــاط برقــرار کنیــد( نیســت. عقــل در ادبیــات 
رشــنالیزم یعنــی ادراکــی کــه بــه درد محاســبات 
ــورد.  ــوی می خ ــی دنی ــمارش های زندگ ــی و ش ریاض
ایندیویژوالیــزم یــا فردگرایــی اصــرار خــود را بــر ایــن 
امــر معطــوف می کنــد کــه مــا از پذیــرش هــر گونــه 
ــن  ــوالً م ــویم. اص ــارغ ش ــی ف ــه بیرون ــو و توصی الگ
دســتور می دهــم کــه مــن چگونــه زندگــی کنــد. نهــاد 
درونــی مــن، تعییــن کننــده همــه بنیادهــا و نهادهــای 
زندگــی مــن اســت و اجتمــاع نقشــی در مــن نــدارد و 
یــا نبایــد داشــته باشــد. سوبژکتیویســم بنیــاد پشــتیبانی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن دوگانگی های ــه ای ــده از هم کنن
ــه  ــد. ب ــور دارن ــن حض ــی م ــف زندگ ــاد مختل ابع
جــای اینکــه واقعیــت عینــی خارجــی، تعییــن کننــده 
معــادالت زندگــی مــن باشــد و بــه جــای اینکــه مــن 
ــه زندگــی کنــم، مــن  رئالیســت باشــم و واقــع گرایان
ــن خواهــم کــرد  ــود و مــن تعیی ســوبژکتیو خواهــم ب
کــه جهــان مــن چگونــه بشــود. واژه تأســیس جهــان 
در ادبیــات سوبژکتیویســت واژه معروفــی اســت. 
فــارغ از اینکــه در دنیــای واقعــی چــه می گــذرد، هــر 

ــی خــود اســت.  ــان زندگ انســانی مؤســس جه
ــی  ــات روشــنفکران داخل ــه ادبی ــن جــا ب ــن از همی م
ــخنم  ــود س ــخص، مقص ــور مش ــه ط ــم. ب ورود می کن
ــان  ــای ملکی ــاب آق ــان اســت. جن ــای ملکی ــاب آق جن
ــت  ــوع معنوی ــه در موض ــت ک ــه اس ــدود دو ده ح
ــه را در  ــن نکت ــان ای ــود ایش ــد و خ ــش می کنن پژوه
ــه بحــث  ــی ب ــد. وقت ــگ می کنن پژوهش هایشــان پررن
ــم،  ــرم می پردازی ــن اســتاد محت ــاره اندیشــه های ای درب
ــم.  ــی بگذاری ــه بررس ــم ب ــی را می توانی ــاد مختلف ابع
امــا چــون اقتضــای جلســه مــا بحــث هویــت شناســی 
ــف  ــه تعری ــان ب ــای ملکی ــگاه آق ــه ن ــن ب ــت، م اس

ــم.  ــاره می کن ــت اش معنوی
ــای  ــم مؤلفه ه ــر بخواهی ــان اگ ــای ملکی ــگاه آق در ن
ــن  ــی تری ــم، کانون ــایی کنی ــوی را شناس ــی معن زندگ

نقطــه معنویــت ایــن نکتــه اســت کــه انســان معنــوی 
کســی اســت کــه فــارغ از انگاره هــای دیگــران 
ــد  ــی بکن ــه زندگ ــران، آن گون ــگاه دیگ ــارغ از ن و ف
ــه  ــد ک ــی کن ــه زندگ ــندد و آن گون ــه خــودش بپس ک
خــودش از خــودش راضــی بشــود و از زندگــی 
ــر  ــان در تعبی ــای ملکی ــد. آق ــته باش ــدی داش رضایتمن
دیگــری می گوینــد کــه زندگــی معنــوی زندگــی 
ــارغ از اضطــراب و دلهــره اســت. بعضــی انســان ها  ف
ــی  ــر از دلهــره، اضطــراب و نگران در زندگــی شــان پ
ــراغ  ــان هایی را س ــری انس ــک س ــا ی ــا م ــتند. ام هس
داریــم کــه زندگــی کامــاًل آرامــی دارنــد. ایــن ویژگــی 
ــرده اســت. در  ــوه ک ــی جل ــان خیل ــای ملکی ــرای آق ب
نــگاه ایشــان معنویــت بــا مفهــوم آرامــش یــک ارتبــاط 

ــوی دارد.  ق
مــا فرصــت کافــی نداریــم کــه روی دیــدگاه ایشــان به 
طــور متمرکــز بحــث کنیــم. بنابرایــن مــن فقــط نــگاه 
ــان  ــم. هم ــه می کن ــداد مقایس ــک روی ــا ی ــان را ب ایش
ــاه  ــل در کرمانش ــاه قب ــا دو م ــد، م ــه می دانی ــور ک ط
ــتیم و  ــان هس ــا انس ــم. م ــه بودی ــک زلزل ــاهد ی ش
موجوداتــی برتــر از ســایر حیوانــات خلــق شــده ایــم. 
مــا موجــودی قــوی تــر از درخت هــا هســتیم. اکنــون 
یــک زلزلــه اتفــاق افتــاده اســت و صدهــا نفــر کشــته 
شــده انــد، انســانیت مــا چــه اقتضایــی دارد؟ انســانی 
کــه می خواهــد معنــوی باشــد، بــا شــنیدن ایــن خبــر 
چــه رفتــاری خواهــد داشــت؟ آیــا حــوادث پیرامونــی 
ــرای انســان  ــر ب ــاًل اگ ــد ؟ مث ــی می کن ــرای او تفاوت ب
ــد در آن  ــه بتوان ــکان فراهــم شــود ک ــن ام ــوی ای معن
ــد کمــک  ــر داشــته باشــد و بتوان ــت مؤث ــه دخال واقع
مهمــی کنــد و ایــن کار را انجــام ندهــد، طبــق معیــار 
ــن شــخص خــود را از اضطراب هــا  ــان ای ــای ملکی آق
ــال  ــر ح ــه ه ــت. ب ــته اس ــگاه داش ــا دور ن و دلهره ه
ــع  ــد و وض ــه زده بروی ــق زلزل ــه مناط ــما ب ــر ش اگ
کودکانــی کــه بــدون مــادر شــده انــد را ببینیــد، 
ــه  ــور ک ــان ط ــوید. هم ــراب می ش ــار اضط ــًا دچ قطع
ــه خاطــر  ــی ب ــر نوجوان ــم، دخت ــر دیدی ــه اخی در زلزل
کمــک بــه خواهــرش زیــر آوار مانــده و قطــع نخــاع 
شــد. آیــا اگــر کســی ایــن صحنه هــا را ببینــد، دلهــره 
و اضطــراب پیــدا نمــی کنــد؟ قطعــًا اینطــور نیســت. 
ــنگ نیســتیم.  ــا آدم هســتیم و از س ــه م ــه هم ــرا ک چ
ــه  ــور مشــخص در مواجه ــه ط ــوی ب ــا انســان معن آی
بــا چنیــن صحنه هایــی خــود را در میــدان ایــن 
ــا  ــن صحنه ه ــه ای ــا از ورود ب ــد؟ ی ــا می افکن صحنه ه
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ــد؟  ــز می کن پرهی
در نــگاه آقــای ملکیــان، انســان معنــوی کســی اســت 
کــه ســطح بســیار اندکــی از دلهــره و نگرانــی در درون 
ــان معنویــت را ایــن  ــای ملکی ــا چــرا آق او هســت. ام
ــه تعریــف می کننــد؟ چــون افقــی کــه ایشــان در  گون
آن تفکــر می کننــد، دقیقــًا برخاســته از همــان رویکــرد 
ــه اســت. خاصیــت طبیعــی فردگرایــی ایــن  فردگرایان
ــی  ــاکله ای زندگ ــاس ش ــر اس ــان ها ب ــه انس ــت ک اس
ــد. شــما حــق  ــه خودشــان ترســیم می کنن ــد ک می کنن
ــا را  ــد و آنه ــر دیگــران خــط کــش بگذاری ــد ب نداری
ــه کمــک نکــرد،  ــد. اگــر کســی در زلزل قضــاوت کنی
او می توانســت کمــک  نــدارد.  بــه شــما ربطــی 
ــد و مرهمــی  ــم کن ــا را ک ــن درده ــد و دردی از ای کن
ــم  ــرد. مه ــن کار را نک ــا ای ــد، ام ــا باش ــر آن درده ب
ــودش از  ــون در درون خ ــم اکن ــه او ه ــت ک ــن اس ای
ــخص  ــن ش ــت. ای ــت و آرام اس ــی اس ــودش راض خ
ــر  ــد ب ــالش می کن ــت و ت ــوی اس ــخص معن ــک ش ی
ــی  ــمت تعال ــه س ــودش ب ــای خ ــده آل ه ــاس ای اس
ــه ای از تفکــر روشــنفکران  ــن نمون ــد. ای ــت کن حرک
ــه  ــه البت ــت اســت ک ــا در خصــوص معنوی ــی م داخل
تفــاوت چندانــی بــا اندیشــمندان غربــی مثــل ویلیــام 
ــد. خیلــی متشــکرم. جیمیــز، اســتیس و دیگــران ندارن
آقــای دکتــر محمــدی: آقــای دکتــر غفــاری بــه ســه 
مؤلفــه اصلــی در تفکــر مــدرن اشــاره کردنــد. ایشــان 
بــه مفهــوم سوبژکتیویســم اشــاره کردنــد کــه در آن مــا 
بــه جــای اینکــه جهــان را بشناســیم، آن را می ســازیم. 
بعــد از چرخشــی کــه در سوبژکتیویســم دکارت اتفــاق 
افتــاد و در کانــت تکمیــل شــد، مــا بــه عنــوان فاعــل 
ــدرک حقیقــت نیســتیم. بلکــه  ــوان ُم ــه عن شناســا و ب
بــه عنــوان ســازنده حقیقــت هســتیم. ایشــان در ادامــه 
بــه فردگرایــی و عقــل گرایــی اشــاره کردنــد و نتیجــه 
آن را در تفســیرهایی کــه از معنویــت بــود، ارائــه 

کردنــد. 
إن شــاء اهلل مــا در سلســله نشســت هایمان، یــک 
جلســه را اختصاصــًا بــه پــروژه عقالنیــت و معنویــت 
ــم  ــاص خواهی ــان اختص ــتاد ملکی ــای اس ــاب آق جن
و  آن  شــناختی  معرفــت  مبانــی  پیرامــون  و  داد 
داللت هــای انســان شــناختی آن گفتگــو خواهیــم 
ــه  ــم ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــط ب ــا فق ــرد. ام ک
ــی  ــت خیل ــات معنوی ــج، در ادبی ــی از رن مســأله رهای
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. امــا ایــن رهایــی از 
ــرار از  ــختی ها و ف ــی از س ــا رویگردان ــی ب ــج گاه رن

ــا  ــی ب ــن رهای ــی ای ــرد. گاه ــکل می گی ــختی ها ش س
ــن  ــه ای ــراه اســت ک ــت هم ــت و واقعی ــدن حقیق ندی
ــأله  ــی مس ــود. گاه ــه می ش ــدرن توصی ــات م در ادبی
ــت. در  ــش اس ــت و بین ــاء معرف ــا ارتق ــوأم ب ــج، ت رن
ــه  ــت ک ــن نیس ــن چنی ــت، ای ــی و حکم ــات وح ادبی
ــا خــودم  ــم نیســت، ی ــد مشــکلی در عال ــما بگویی ش
ــراری بدهــم. در ایــن ادبیــات  را از ایــن مشــکالت ف
ــکالت  ــم و در دل مش ــت را می بینی ــه واقعی ــا اینک ب
ــه  ــن ب ــم و ای ــج نمــی بری هســتیم، آرام هســتیم و رن
دلیــل ترفیــع معرفتــی اســت کــه در فضــای حکمــت 
اســالمی و آموزه هــای وحیانــی داریــم. إن شــاء اهلل در 
ــردی  ــای بســیار کارب ــاره بحث ه ــده درب جلســات آین
ــا  ــرای همــه م ــج ب ــرد. مســأله رن ــم ک گفتگــو خواهی
ــویم.  ــا ش ــج ره ــم از رن ــت و می خواهی ــدی اس ج
ــا  ــی ب ــا زندگ ــت؟ ی ــرار از حقیق ــا ف ــه؟ ب ــا چگون ام
ــی کــه آن  ــاء معرفت ــا یــک ارتق ــوأم ب ــا ت حقیقــت، ام

ــد.  ــی بین ــج نم ــًا رن ــج را حقیقت رن
حــال در ادامــه گفتگــو خدمــت دکتــر حمیدیــه 
هســتیم. تقاضــا می کنــم اگــر از مباحــث قبلــی نکتــه 
ای باقــی مانــده آن را تکمیــل بفرماینــد و یــا در مــورد 
ــت  ــات معنوی ــه در ادبی ــر ک ــدم و ماتأخ ــوم ماتق مفه
ــات  ــتان در مطالع ــه دوس ــت ک ــن اس ــت و ممک هس
شــان در مقــاالت بــه آن برخــورده باشــند، توضیحاتــی 

ــد. ــه بفرماین را ارائ
از  متشــکرم.  خیلــی  حمیدیــه:  دکتــر  آقــای 
بحث هــای آقــای دکتــر غفــاری و جمــع بنــدی 
ــه  ــردم. البت ــتفاده ک ــًا اس ــدی واقع ــر محم ــای دکت آق
مســائلی کــه بــه صــورت مشــکالت روزمــره هســتند، 
ــه هــر  ــد در کالس هــای کارگاهــی حــل شــوند. ب بای
حــال، زیربناهــای فلســفی و زیربناهــای نظــری حــل  
ــا  ــه آنه ــان ب ــه و خیاب ــردم در کوچ ــه م مشــکالتی ک
مبتــال هســتند، بایــد در جلســات علمــی مــورد 
ــن مباحــث  ــم ای ــی توانی ــا نم ــرد. م ــرار بگی بحــث ق
ــم و  ــره بپردازی ــکالت روزم ــه مش ــم، ب ــق کنی را تعلی
ــن  ــد و ای ــان را دارن ــان خودش ــا متصدی ــم آنه بگویی
ــم  ــه بگویی ــرای آن تشــکیل نشــده اســت ک جلســه ب
ــم  ــر بخواهی ــرم اگ ــه نظ ــراد چیســت. ب مشــکالت اف
بگوییــم کــه همــه ایــن بحث هــا بــی فایــده هســتند، 
ــی  ــورهای غرب ــم. در کش ــده ای ــراف ش ــار انح دچ
علــوم انســانی رشــد پیــدا کــرده انــد. مباحــث فلســفی 
و حلقه هــای فلســفی کــه تشــکیل شــد، ســبب رقــم 
خــوردن تحــوالت بــزرگ اجتماعــی شــد. البتــه ایــن 
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عوامــل، علــت تامــه نیســتند، امــا خیلــی مؤثر هســتند. 
ــام  ــا را انج ــن بحث ه ــورمان ای ــد در کش ــز بای ــا نی م
ــد ایــن بحث هــا را  ــم. نبای ــم و چکــش کاری کنی دهی

ــم.  ــا کنی ره

حــال نکتــه ای را در مــورد آســیب شناســی معنویــت 
ســاختارگریز عــرض می کنــم. عــرض بنــده ایــن بــود 
کــه معنویــت در دوره پســت مدرن ســاختارگریز شــده 
ــت  ــه معنوی ــی ک ــت. وقت ــاختار اس ــد س ــت و فاق اس
ایــن چنیــن می شــود، ممکــن اســت دســتاویزی بــرای 
هــر نــوع فعالیــت، ولــو بزهــکاری قــرار بگیــرد. مــن 
ــم  ــاره می کن ــب اش ــه مطال ــده ب ــاه و گزی ــی کوت خیل
ــه  ــک نمون ــوان ی ــه عن ــم. ب ــور می کن ــا عب و از آنه
بــرای ملمــوس شــدن موضــوع، گروه هایــی کــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــای نادرس ــای تجارت ه در فض
ــی، در  ــه شــرکت های هرم ــی هســتند، موســوم ب هرم
ــه ســراغ بحث هــای معنــوی  فازهــای متأخــر خــود ب
ــراد، از  ــذب اف ــرای ج ــتند ب ــا می خواس ــد. آنه رفتن
ــد  ــا می گفتن ــد. آنه ــتفاده کنن ــوی اس ــای معن بحث ه
مــا می خواهیــم فضــای کســب و کار را عــوض کنیــم 
ــور  ــاری کش ــای تج ــی را وارد فض ــگ خاص و فرهن
ــه  کنیــم و ایــن خیلــی باالتــر از ســودی اســت کــه ب
دســت می آوریــم. آنهــا بــه مشــتریان خــود می گفتنــد 
ســود مــا میلیــاردی اســت و شــما نیــز بعــد از مــدت 
کوتاهــی میلیــاردر خواهیــد شــد. امــا فراتــر از آن، مــا 
بــه چیزهــای بــزرگ تــری فکــر می کنیــم. می خواهیــم 
فضــای تجــارت را عــوض کنیــم و بعــد، یــک ســری 
ــو،  ــول مزل ــه ق ــد. ب ــه می ش ــوی گفت ــای معن حرف ه
ــرای  ــکات معنــوی ب »ایجــاد فراانگیــزش« از طریــق ن
ــه در حــال انجــام  ــذل و تبهکاران ــک کار بســیار مبت ی
بــود. بنابرایــن نبایــد ایــن نکتــه را نادیــده بگیریــم کــه 
ــدرن آن  ــت م ــو و پس ــای ن ــه معن ــت ب ــون معنوی چ
ــد بســیار منفــی و  ــی می توان ســاختارگریز اســت، حت
مضــر نیــز باشــد. در کنــار فوایــد بســیار زیــادی کــه 
می تــوان در پرســتاری و nursing، پزشــکی مکمــل، 
ــرورش، مدیریــت و فضاهــای  تجــارت، آمــوزش و پ
ــیب ها  ــن آس ــت، ای ــت گرف ــر از معنوی ــف دیگ مختل

نیــز وجــود دارد. 
امــا بنــده اصطــالح ماتقــدم و ماتأخــر کــه آقــای دکتــر 

ــه  ــا ب ــن فض ــد را در ای ــاره کردن ــه آن اش ــدی ب محم
کار بــردم. آیــا معنویــت چــه بــه معنــای ســنتی و چــه 
بــه معنــای پســت مــدرن، یــک مفهــوم یــا اصطالحــی 
ــتفاده  ــن اس ــف آن از واژه دی ــا در تعری ــه م ــت ک اس
ــدم و  ــی ماتق ــه اصطــالح کانت ــر؟ البت ــا خی ــم ی می کنی
ماتأخــر، در فضــای بســیار متفاوتــی اســت و مــن فقط 
از آن واژه بهــره گرفتــم. مــن بــا نوعــی الهــام گیــری از 
ایــن اصطــالح، گفتــم کــه مفاهیــم گاهــی مربــوط بــه 
ــن وابســته  ــه دی ــت هســتند و ب ــن و معنوی حــوزه دی
ــا دینــی  ــن ی هســتند. یعنــی در تعریــف آنهــا واژه دی
ــه واژه اطاعــت و تقــوا نــگاه  ــه کار مــی رود. مثــاًل ب ب
ــر و  ــاس داشــت اوام ــت و پ ــی رعای ــوا یعن ــد. تق کنی
ــف،  ــن تعری ــن در ای ــدس. بنابرای ــارع مق ــی ش نواه
ــن را  ــد دی ــی اول بای ــد. یعن ــان آم ــه می ــن ب ــای دی پ
ــف  ــوا را تعری ــد، تق ــه بع ــد و در مرحل ــف کنی تعری
کنیــد. بنابرایــن بــه تعریــف مــن، تقــوا جــزء واژگان و 
مفاهیــم ماتأخــر اســت. واژه اطاعــت نیــز همیــن طــور 
ــون  ــی آورم چ ــتری نم ــای بیش ــن مثال ه ــت. م اس

وقــت بســیار انــدک اســت. 
آیــا واژه اخــالق نســبت بــه مفهــوم دیــن ماتقدم اســت 
یــا ماتأخــر؟ مــا در تعریــف اخــالق نمــی گوییــم کــه 
اخــالق یعنــی رعایــت واجبــات یــا محرماتــی کــه در 
دیــن گفتــه شــده اســت. اخــالق می توانــد یــک واژه 
ماتقــدم باشــد. یعنــی دیــن در ذات آن گنجانــده نشــده 
اســت. اشــاره ای در کالم مقــدس هســت کــه اِن لــم 
ــوا  ــاد کون ــون المع ــم ال تخاف ــن و کنت ــم دی ــن لک یک
ــدار  ــر مســلمان و دین ــی اگ ــم؛ یعن ــی دنیاک ــراراً ف اح
ــه  نیســتید، الأقــل آزاده باشــید. حــال معنویــت چگون
اســت؟ آیــا مــا بایــد در تعریــف معنویــت، واژه دیــن 
ــتدالالتی را در  ــن اس ــر؟ م ــا خی ــم ی ــه کار ببری را ب
مقالــه خــودم نوشــته ام کــه بــه چــاپ رســیده اســت، 
ــن  ــم. لیک ــان کن ــا را بی ــه آنه ــت ک ــت نیس ــا فرص ام
اجمــاالً نتیجــه بحثــی کــه در آنجــا داشــتم را عــرض 
ــت.  ــدم اس ــوم ماتق ــک مفه ــت ی ــم. واژه معنوی می کن
ــی  ــدا نم ــی پی ــاط ذات ــن ارتب ــوم دی ــه مفه ــی ب یعن
کنــد. البتــه ممکــن اســت در عالــم خــارج و در مقــام 
تحقــق، اختــالف نظــر داشــته باشــیم. یعنــی در دنیــای 
ــق خارجــی  ــت در تحق ــل، معنوی ــن اصی ســنت و دی
اش وابســتگی شــدیدی بــه دیــن داشــت، امــا در دوره 
پســت مــدرن چنیــن ارتباطــی وجــود نــدارد. بــه هــر 
ــت.  ــن اس ــوم دی ــی از مفه ــت خال ــال ذات معنوی ح
ــت  ــتر دادن نیســت. معنوی ــح بیش ــرای توضی ــت ب وق
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نوعــی connectedness، ارتبــاط، فــرا 
ــه ســوی  ــن ب ــادی و رفت ــم م ــن از عال رفت

ــک  ــع ی ــت در واق ــت. معنوی ــی اس کل گرای
 narration ــا یــک نگــرش و یــک روایــت ی

خــاص از دنیــا، آفرینــش و جهــان اســت. اگــر این 
ــت  ــد، معنوی ــاق بیافت ــن اتف ــرف دی ــت در ظ معنوی

دینــی می شــود. امــا اگــر در چارچــوب دیــن نباشــد، 
ــا  ــر SBNR ی ــن می شــود کــه تعبی ــد دی معنویــت فاق
religious not but spiritual در مــورد آن بــه 

ــی رود.  کار م
آقــای دکتــر محمدی: خیلــی متشــکر از جنــاب آقای 
ــاختارگریزی  ــات س ــه تبع ــان ب ــه. ایش ــر حمیدی دکت
ــد  ــاره فرمودن ــدرن اش ــت م ــدرن و پس ــت م معنوی
ــوب و  ــت چارچ ــرای معنوی ــم ب ــا نتوانی ــر م ــه اگ ک
ــا ادراک و  ــت ی ــه کرام ــم و هرگون ــه دهی ــی ارائ مالک
ــم، نتیجــه  ــت تفســیر کنی ــه معنوی حــال خاصــی را ب
فضــای  در  کــه  می شــود  اســتفاده هایی  ســوء  آن 
ــر  ــای اخی ــا در دهه ه ــًا م ــود دارد. اتفاق ــاع وج اجتم
ــل  ــه دلی ــه ب ــانی ک ــز از کس ــان نی ــه خودم در جامع
جهــل مــردم، از ماهیــت معنویــت بــا بیــان خــواب و 
بیــان کرامــات و حدأقــل خاطــرات شــیرین و تســکین 
برخــی از دردهــا، مــردم را بــه ایــن غلــط انداختــه انــد 
ــازار معنویــت در آنجــا داغ اســت، کــم  کــه حتمــًا ب

ــم.  ــده ای آســیب ندی
ــاز  ــه را آغ ــور جلس ــن مح ــه آخری ــل از اینک قب

ــوار  ــتاد بزرگ ــر دو اس ــؤال از ه ــک س ــم، ی کن
دارم کــه خواهــش می کنــم در بخــش پایانــی 

صحبــت شــان بــه آن پاســخ دهنــد. مــا از 

ابتــدای جلســه تــا حــال فهمیدیــم که چه 
چیزهایــی معنویــت نیســت. فهمیدیــم کــه 
معنویــت، صــرف آرامــش نیســت. فهمیدیــم 
ــی،  ــتن در زندگ ــدف داش ــرف ه ــت ص معنوی
ــی هــدف نیســت.  ــک انســان ب ــا ی در مقایســه ب
فهمیدیــم کــه معنویــت مســاوی بــا معنــاداری 
زندگــی نیســت. ایــن چنیــن نیســت کــه هــر کســی 
ــد.  ــوی باش ــان معن ــاداری دارد، انس ــی معن ــه زندگ ک
فهمیدیــم کــه معنویــت فقــط دســت یافتــن بــه یــک 
ــه  ــت ک ــن نیس ــن چنی ــت. ای ــی نیس ادراکات فراطبیع
یــا  می بینــد  عجیبــی  خواب هــای  فــردی  اگــر 
ــد.   ــوی باش ــد، معن ــران ندارن ــه دیگ ــی دارد ک ادراکات
فهمیدیــم کــه معنویــت، حــال خــوش نیســت و 
صــرف تقطیــع نیســت. مــا تــا االن گفتیــم کــه 
معنویــت چــه چیزهایــی نیســت. امــا هنــوز وارد ایــن 
موضــوع نشــدیم کــه معنویــت چــه چیــز هســت کــه 
ــود.  ــیم می ش ــی تقس ــر دین ــی و غی ــت دین ــه معنوی ب
ــه  ــته ها ب ــی از نوش ــه در بعض ــت ک ــت چیس معنوی
ــش  ــود. خواه ــیم می ش ــل تقس ــق و باط ــت ح معنوی
ــتند، در  ــالح دانس ــرم ص ــاتید محت ــر اس ــم اگ می کن
بخش هــای انتهایــی جلســه و حدأقــل در وســع ایــن 
ــون  ــد. چ ــی بفرماین ــز معرف ــه را نی ــن نکت ــه، ای جلس
ــت  ــی معنوی ــوم شناس ــه مفه ــا ب ــه م ــن جلس در ای
ــک  ــه ی ــل ب ــه حدأق ــت ک ــوب اس ــم، خ می پردازی
چارچــوب مشــترک برســیم کــه بــرای جلســات 
انتهایــی بتوانیــم در رابطــه بــا آن گفتگــو کنیــم. حــال 

ــتیم. ــاری هس ــر غف ــای دکت ــت آق در خدم
آقــای دکتــر غفــاری: از آقــای دکتــر حمیدیــه 
متشــکرم و از بحث هــای ایشــان اســتفاده کــردم. 
بــه نظــرم قبــل از آنکــه دربــاره اینکــه معنویــت چــه 
ــه ای را حــل  ــد نکت ــم، بای ــزی هســت بحــث کنی چی
کنــم و آن ایــن اســت کــه مــا هــر گونــه واژه گــذاری 
کــه در معرفــی معنویــت در قبــال واژه معنویــت 
ــک  ــا ی ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــم، ب می گذاری
تلقــی ارتــکازی از معنویــت داریــم. نمونــه ایــن واژه 
ــراروی از  ــا ف ــود، ی ــراروی از خ ــا، واژه ف گذاری ه
ــت  ــی اس ــوی کس ــان معن ــت. انس ــاده اس ــم م عال
کــه از خــودش فــرا بــرود، یــا فــراروی از عالــم 
ــم توجــه  ــه باطــن عال ــاده داشــته باشــد و ب م
 context ــی در ــه خوب ــا ب ــه م ــد، هم کن
معرفتــی خودمــان یــک تلقــی از معنویــت 
داریــم. هــر چنــد نمــی توانیــم بــا یــک 
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ــا  ــم، ام ــان کنی ــان را بی ــی مقصودم ــری از واژه های س
ــت.  ــت چیس ــه معنوی ــم ک می فهمی

ــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه مــا بــه قصــد شــکافتن  ب
معنــای ارتــکازی داخــل اذهــان خودمــان هســتیم، مــن 
ذکــر چنــد کلیــد واژه را در اینجــا ضــروری می بینــم. 
اول اینکــه معنویــت هــر چــه کــه باشــد، در ســه الیــه 
نیــت و تصمیــم، گرایــش و اقــدام اســت. مــا در هــر 
ــر  ــم. در ه ــور می کنی ــه عب ــه الی ــن س ــاری از ای رفت
ــم و در  ــدا می کنی ــل پی ــرم، می ــم می گی ــاری تصمی رفت
ــام  ــانیم و انج ــدام می رس ــه اق ــار را ب ــت آن رفت نهای
می دهیــم. معنویــت فقــط مربــوط بــه رفتــار نیســت و 
فقــط مربــوط بــه آنچــه کــه در خــارج و بــا اندام هــای 
ــوی  ــان معن ــت. انس ــد نیس ــاق می افت ــا اتف ــی م بدن
ــوی  ــداد خارجــی اش معن ــار برون ــه رفت ــل از اینک قب
اســت، گرایــش معنــوی دارد و تصمیــم او یــک 
ــذا تصمیــم معنــوی باعــث  تصمیــم معنــوی اســت. ل
ــوی باعــث  ــش معن ــوی می شــود و گرای ــش معن گرای
ــت.  ــی اس ــه مهم ــن نکت ــود. ای ــوی می ش ــار معن رفت
ــم  ــش و تصمی ــار، گرای ــه رفت ــا چطــور می شــود ک ام
مــا معنــوی شــود؟ بــه نظــر مــن مــا بایــد در ســمت 
ــی  ــان، ارزشــهای اخالق ــای م ــه رفتاره و ســو دادن ب
را دخالــت دهیــم. ایــن نکتــه دقیقــًا نقطــه فــارغ ایــن 
ادبیــات بــا ادبیــات کســی مثــل اســتاد ملکیــان اســت. 
بــه نظــر مــن کلمــه کمــال انســانی کــه آقــای ملکیــان 
ــای  ــا کمال ه ــد، ب ــه کار می برن ــان ب ــر خودش در تعابی
هســتی شــناختی فــارغ از اخــالق خلــط شــده اســت. 
ــزی  ــاط از چی ــا نش ــال اســت. آدم ب ــک کم ــاط ی نش
ــره  ــرده از آن به ــک آدم افس ــه ی ــت ک ــد اس ــره من به
ــزی دارد  ــش دارد، چی ــه آرام ــی ک ــت. آدم ــد نیس من
کــه یــک آدم نــاآرام از آن بــی بهــره اســت. ایــن یــک 
فعلیــت و یــک کمــال اســت. امــا ایــن کلمــه کمــال، 
ــال در واژه ای  ــی کم ــت. وقت ــده ای اس ــه لغزن کلم
ــای  ــر معن ــود، دیگ ــرده می ش ــه کار ب ــاط ب ــل نش مث
ــی نیســت و  ــدارد. نشــاط کلمــه ای اخالق ــی ن اخالق
بــار اخالقــی نــدارد. همچنیــن کلمــه آرامــش نیــز بــار 
اخالقــی نــدارد. کلمــه فراغــت از دلهــره و اضطــراب 
ــه در  ــرد ک ــه ک ــد توج ــدارد. بای ــی ن ــار اخالق ــز ب نی
معنویــت، ارزش هــا و کمــاالت بایــد اخالقــی باشــند. 
رفتــاری معنــوی اســت کــه ســمت و ســوی اخالقــی 
ــق  ــه مواف ــر حمیدی ــای دکت ــا آق ــا ب ــد. ام ــدا می کن پی
ــن  ــد، دی ــن رون ــرا و در ای ــن ماج ــه در ای ــتم ک هس
اخــذ نشــده اســت، ولــی در روح ماجــرا حضــور دارد. 

ــار  ــدام رفت ــه ک ــخیص اینک ــه در تش ــر اینک ــه خاط ب
ــدت  ــه ش ــن ب ــت، دی ــی اس ــار ارزش اخالق دارای ب

ــد.  کمــک میکن
ــام  ــت ام ــخصی خدم ــه ش ــده ک ــت آم ــک روای در ی
ــالن  ــما ف ــا ش ــرد آی ــرض ک ــد و ع ــادق )ع( آم ص
شــخص را مــی  شناســید؟ امــام گفتنــد نــه. مــرد گفــت 
ــده اســت. شــما  آوازه آن شــخص در همــه جــا پیچی
چطــور او را نمــی شناســید؟ او از صبــح تــا شــب در 
مســجد مشــغول عبــادت کــردن اســت و شــب ها نیــز 
در مســجد عبــادت می کنــد. مــا هرگــز او را بیــرون از 
مســجد نمــی بینیــم. او همــواره در حــال روزه گرفتــن 
اســت. حــال قبــل از اینکــه ادامــه روایــت را بشــنوید، 
ــا  ــد؟ شــاید ب ــن شــخص داری ــی از ای شــما چــه تلق
خــود بگوییــد کــه او آدم خوبــی بــود کــه همــواره در 
حــال نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن بــود. امــا ببینیــد 
کــه امــام چــه ســؤالی می پرســد. امــام فرمودنــد چــه 
کســی غــذای ایــن شــخص را تأمیــن می کنــد و روزی 
او را چــه کســی مــی آورد؟ آن مــرد پاســخ داد چــون 
او بــرای ایــن قبیــل کارهــا وقــت نــدارد، مــا بــرای او 
ــخ داد  ــادق )ع( پاس ــام ص ــم. ام ــم می کنی ــذا فراه غ
شــمایی کــه غــذای ایــن فــرد را بــه او می رســانید، از 
او بهتــر هســتید. بنابرایــن بــر اســاس اندیشــه دینــی، 
آن کســی کــه وبــال جامعــه اســت، از فضیلــت بهــره 

منــد نیســت. 
ــطحی و  ــه، س ــاده انگاران ــای س ــالف نگاه ه ــر خ ب
ابتدایــی مــا کــه فکــر می کنیــم معنویــت یعنــی اینکــه 
کســی از صبــح تــا شــب نمــاز بخوانــد، امــام صــادق 
معتقــد اســت آن کســی کــه بــه درد جامعــه می خــورد، 
بهــره منــدی اش از فضیلــت معنــوی و اخالقــی بیشــتر 
ــت دارای  ــوم معنوی ــه مفه ــت ک ــت اس ــت. درس اس
ــن در روح  ــا دی ــت، ام ــف نیس ــن در تعری ــه دی مؤلف
ماجراهــای معنویــت و در تعییــن مصداق هــای ارزش 
ــه نظــر  ــه آخــر اینکــه ب اخالقــی حضــور دارد. و نکت
ــم  ــت مه ــورمندی در معنوی ــاج و ش ــه ابته ــن مؤلف م
ــه  ــط ب ــه فق ــوی انســانی اســت ک اســت. انســان معن
رفتارهــای خشــک غالبــدار در دیــن اکتفــا نمــی کنــد. 
ــد. روزه  ــورمندانه می خوان ــا ش ــد، ام ــاز می خوان نم
می گیــرد، امــا شــورمندی و ابتهــاج دارد. درســت 
ماننــد تفکیکــی کــه مــا در نمــاز خوانــدن و حضــور 
ــا  ــی ب ــن دو خیل ــویم. ای ــل می ش ــاز قائ ــب در نم قل
هــم فــرق می کننــد. یــک نفــر شــورمندانه نمــاز 
ــام دادن  ــرای انج ــط ب ــر فق ــک نف ــا ی ــد، ام می خوان
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ــن،  ــه نظــر م ــس ب ــد. پ تکلیــف خــود نمــاز می خوان
ــه  ــت، توج ــری معنوی ــکل گی ــدی ش ــای کلی مؤلفه ه
ــل  ــاج در عم ــه ابته ــه ب ــی و توج ــه ارزش اخالق ب

هســتند. 

ــکرم.  ــی متش ــما خیل ــدی: از ش ــر محم ــای دکت آق
ــی کــه  ــی در مطالعات ــه، حضرتعال ــر حمیدی ــای دکت آق
ــا  ــن صده ــن ای ــتید، در بی ــت داش ــه معنوی ــع ب راج
ــه  ــود دارد، ب ــت وج ــه از معنوی ــی ک ــف متفاوت تعری
ــان  ــال هم ــر ح ــه ه ــیدید؟ ب ــدی رس ــع بن ــه جم چ
ــک  ــم ی ــی خواهی ــا نم ــد م ــه داری ــه توج ــور ک ط
شــیء یــا یــک عنصــر را تعریــف کنیــم. یــک مفهــوم 
تاریخــی کــه ســیال اســت و در ادیــان مختلــف از آن 
ــدرن  ــت م ــدرن و پس ــگ م ــده، در فرهن ــت ش صحب

معنــای متفاوتــی پیــدا کــرده اســت. 
ــع  ــچ تعریفــی کــه جامــع و مان حتمــًا هی
ــه دســت  ــن آســانی ب ــه ای از آن شــود، ب
نخواهــد آمــد. امــا اگــر بخواهیــم در 
ــه  ــه جنب ــاالً ب ــلب ها اجم ــن س ــار ای کن
ایجابــی معنویــت نیــز اشــاره کنیــم، چــه 
ــم؟  ــاب کنی ــم انتخ ــی را می توانی چیزهای

آقــای دکتــر حمیدیــه: خیلــی ممنونــم. از بحث هــای 
آقــای دکتــر غفــاری اســتفاده کــردم. در تکمیــل 
عــرض قبلــی ام، یــک نکتــه را بــه عنــوان نظــر قطعــی 
ــف  ــد از آن وارد تعری ــم و بع ــرض می کن ــودم ع خ
نهایــی می شــوم. همــان طــور کــه بحــث شــد، آنچــه 
کــه بنــده بــه آن رســیدم ایــن اســت کــه معنویــت بــه 
عنــوان یــک مفهــوم ماتقــدم اســت و در تعریــف خــود 
ــق خارجــی،  ــا در تحق ــدارد. ام ــن وابســتگی ن ــه دی ب
بایــد توجــه کــرد کــه مــا معنویــت دینــی و معنویــت 
غیــر دینــی داریــم. معنویــت دینــی بــا ســعادت غایــی 
گــره می خــورد. یعنــی اگــر بحــث ســعادت را مطــرح 
کنیــم، ســعادت غایــی کــه مجمــوع ســعادت مــادی و 
ــا معنویــت دینــی بــه دســت  اخــروی اســت، قطعــًا ب

خواهــد آمــد. 
ــود را دارد  ــاص خ ــی خ ــث، مبان ــن بح ــه ای .  البت
ــه شــود.  ــه آن پرداخت ــد ب ــه در جلســه دیگــری بای ک
معنویــت غیــر دینــی مســلمًا موجــب ســعادت غایــی 
نمــی شــود. امــا حتــی ممکــن اســت کــه مــا نتوانیــم 

ــی  ــر دین ــت غی ــه معنوی ــم ک ــه بگویی ــی قاطعان خیل
باعــث ســعادت دنیــوی می شــود. چــون همــان طــور 
کــه گفتــم، گاهــی خیلــی از بزهکاری هــا، مبتنــی 
ــت  ــًا معنوی ــه قطع ــد. البت ــاق می افتن ــت اتف ــر معنوی ب
ــر روح و روان و جســم انســان، نشــاط  ــی ب ــر دین غی
ــت.  ــر اس ــب مؤث ــان در مصائ ــل انس ــمی و تحم جس
ــر  ــت غی ــه در معنوی ــیب هایی ک ــر آس ــه خاط ــا ب ام
دینــی هســت، می تــوان گفــت کــه موجــب ســعادت 

نمی شــود. 
ــدی  ــر محم ــای دکت ــر آق ــؤال آخ ــورد س ــا در م ام
ــه اعتقــاد بنــده یــک نــوع جهــت  عــرض کنــم کــه ب
ــک  ــری، ی ــت گی ــک جه ــیال، ی ــری اگزیستانس گی
اتّجــاه در وجــود انســان هســت کــه گاهــی در برخــی 
از افــراد بــه صــورت دفعــی حاصــل می شــود و گاهــی 
ــود.  ــاد می ش ــتی ایج ــی و انباش ــورت تدریج ــه ص ب
ــودی و  ــری وج ــت گی ــک جه ــال، ی ــر ح ــا در ه ام
اگزیستانســیال اســت و ایــن جهــت گیــری وجــودی، 
زندگــی  از  رفتــن  فــرا  بــه ســمت 
حیوانــی )یــا زندگــی صرفــًا مــادی 
ــود را در  ــار خ ــت و آث ــوی( اس و دنی
ســطوح و الیه هــای مختلــف انســان 
آشــکار می کنــد و در ســطح بــدن، 
بینــش، شــناخت و رفتــار )کــه رفتارهــا 
ــا خــود، انســان  ــار انســان ب شــامل رفت
بــا جامعــه، انســان بــا طبیعــت و انســان 
ــن  ــه ای ــر می گــذارد. البت ــا مابعــد الطبیعــه اســت( اث ب
تعریــف بنــده اســت. مایــل هســتم کــه در کنــار ایــن 
تعریــف و در تشــریح ایــن تعریــف نهایــی، دو واژه را 
نیــز توضیــح دهــم کــه نوعــی ارتبــاط، وصــل شــدن، 
ــه،  ــد الطبیع ــان و مابع ــن انس connectedness بی
 mindfulness صقــع فراتــر از ایــن عالــم حیوانــی و
هســت. ایــن حساســیت و هوشــیاری انســان نســبت 
ــادی  ــور م ــه در اطــراف او هســت، از ام ــه آنچــه ک ب
و اجتماعــی گرفتــه تــا اینکــه او نســبت بــه خورشــید 
ــد حســاس  ــه اکســیژنی کــه تنفــس می کن و نســبت ب
ــی را اســتفاده  ــه چــه نعمت های ــد ک باشــد و درک کن
ــود  ــت در وج ــن معنوی ــه از ای ــی ک ــد و لطافت می کن
ــرا  ــالمت و ف ــرا س ــب ف ــد، موج ــت می کن او نشس

ــود.  ــان می ش ــزش در انس انگی
آقــای دکتــر محمــدی: از جنــاب آقــای دکتــر 
ــام  ــه اتم ــا رو ب ــت م ــکرم. وق ــی متش ــه خیل حمیدی
اســت. امــا از همــکاران مــان تقاضــا کردیــم کــه چنــد 
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ــت  ــا وق ــه م ــخ ب ــش و پاس ــرای پرس ــه ای را ب دقیق
ــر  ــتان اگ ــد. دوس ــت کردن ــتان موافق ــد و دوس بدهن

ــد.  ــاه بفرماین ــی کوت ــد، خیل ــؤالی دارن س
ــواد  ــد م ــی فرمودی ــه حضرتعال ــه ای ک ــار: نکت حض
دارنــد.  دینــی  ســنت های  در  ریشــه  روانگــردان 
ــه  ــر ب ــی منج ــده ول ــنت برآم ــاًل از س ــا کام ماریجوان
ــنت  ــی در س ــده. آزمایش های ــی ش ــای عرفان تجربه ه
ــی  ــای عرفان ــا گزارش ه مســیحی شــده و نتیجــه را ب

ــاینس  ــگران نوروس ــر پژوهش ــرده. از نظ ــه ک مقایس
همــان اتفاقــی کــه در ایــن حالــت می افتــد در هنــگام 

مصــرف ماریجوانــا می افتــد. 
ــا تشــکر از توجــه ای کــه  ــر محمــدی: ب آقــای دکت
داشــتید. پاســخ شــما را خیلــی کوتــاه عــرض می کنــم. 
هیــچ یــک از مــا منکــر تأثیــر مــواد غذایــی و حقایــق 
جســمی بــر نفــس مــان نیســتیم. ایــن نکتــه کــه نفــس 
و جســم بــر همدیگــر تأثیــر دارنــد، در حکمــت 
ــه  ــا چ ــه م ــت و اینک ــاع اس ــل دف ــم قاب ــالمی ه اس
ــی اســتراحت  ــم و چــه حاالت ــوادی را مصــرف کنی م
ــه شــده  ــم، حتمــًا پذیرفت ــی داری ــم و چــه ادراکات کنی
اســت. امــا هــدف ایــن نبــود کــه مــا ایــن مســأله را 
ــی را  ــای خاص ــما چیزه ــر ش ــًا اگ ــم. قطع ــکار کنی ان
ــت.  ــد داش ــی خواهی ــد، ادراکات متفاوت ــتفاده کنی اس
ــود  ــن ادراکات ب ــذاری ای ــام گ ــا در ن ــت م ــا صحب ام
ــت  ــز معنوی ــن ادراکات نی ــه ای ــم ب ــا می توانی ــه آی ک
ــن اســت؟ ســؤال  ــر از ای ــت فرات ــا معنوی ــم؟ ی بگویی
ایــن اســت. در یــک context بــه مشــاهده چیزهایی 
کــه اطرافیــان مــان آنهــا را مشــاهده نمــی کننــد، ولــو 

ــا در  ــود. ام ــالق می ش ــت اط ــش، معنوی از راه آزمای
یــک context دیگــر بــه آن معنویــت اطــالق نمــی 
ــم کــه  ــه کردی ــال را از ایــن بابــت ارائ شــود. ایــن مث

ــوم شــود.  ــه دیدهــا معل تفــاوت زاوی
ــم.  ــط پدیدارشناســی کنی ــم فق ــاًل نمــی خواهی ــا فع م
ــن مســأله  ــه ای ــگاه پدیدارشناســی ب ــا ن ــًا ب اگــر صرف
ــول  ــه ق ــا ب ــر و ی ــع نظ ــی را قط ــم، آن مبان ــگاه کنی ن
ــا  ــه آن معن ــن ب ــا ای ــم. ام ــه  می کنی ــرل، اپوخ هوس

ــس و  ــر نف ــم ب ــه جس ــی ک ــا تأثیرات ــه م ــت ک نیس
ــرات،  ــن تأثی ــه ای ــرا ک ــم. چ ــکار کنی ادراک دارد را ان
ــر ســر ایــن اســت کــه  انکارشــدنی نیســتند. بحــث ب
حقیقــت معنویــت و حکمــت اســالمی در مبانــی 
ــت و در  ــا اس ــر از اینه ــی ت ــزی متعال ــی چی وحیان
ــاتید  ــه اس ــور ک ــان ط ــت. هم ــش هس ــاء بین آن ارتق
فرمودنــد، در آن تحــول وجــودی هســت و معیارمنــد 
ــت  ــه دس ــی ب ــدی از راه خاص ــن معیارمن ــت. ای اس
ــا  ــد. ام ــا می کن ــی را اقتض ــلوک خاص ــد و س می آی
هیــچ یــک از اینهــا نافــی آن فرمایشــاتی کــه در ادیــان 
ــد نیســت. شــما حتــی می توانیــد در  مختلــف فرمودی
خواب هــای خودتــان تصــرف کنیــد کــه چــه خوابــی 
ببینیــد. بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه عنــوان معنویــت 
بــه چــه چیــزی اطــالق شــود. اجــازه می خواهــم کــه 
آقــای دکتــر غفــاری هــم فرمایــش خــود را بفرماینــد. 
ــود، بعــد از جلســه در خدمــت دوســتان  ــاز ب اگــر نی

ــود. ــم ب خواهی
آقای دکتر غفاری:

 از دقــت شــما خیلــی متشــکرم. مــن فقط به ایــن جنبه 
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تأکیــد می کنــم کــه نــگاه مــن در آن انتقــادی کــه بــه 
رویکــرد روانشــناختی دارم، نــگاه دینــی نیســت. بلکــه 
نــگاه رئالیســتیک اســت. در منحصــر کــردن معنویــت 
بــه رویکــرد فردگرایانــه و ســوبژکتیو، یعنــی فراغــت 
ــی  ــان، چــه اتفاق ــت در حــال جری از اینکــه در واقعی
ــی  ــه رئالیســم می رســد. زندگ ــد، آســیب اول ب می افت
یــک امــر واقعــی اســت. شــما از ابتــدای کودکــی تــا 
ــود.  ــد ب ــی خواهی ــوادث متنوع ــاهد ح ــالی ش کهنس
ــی  ــا نیســت. گاه ــراد م ــق م ــر وف ــه اوضــاع ب همیش
ــورد  ــخص م ــان ش ــی اطرافی ــویم؛ گاه ــض می ش مری
ــیب  ــان آس ــم نوع ــی ه ــد؛ گاه ــا می رون ــر از دنی نظ
اتفــاق  مختلــف  اجتماعــی  می بیننــد؛ و حــوادث 
ــک  ــته آکادمی ــای بس ــک فض ــا در ی ــا م ــد. آی می افت
ــرای  ــا آن را ب ــا آی ــویم؟ ی ــرو می ش ــت روب ــا معنوی ب
ــه و  ــه در کوچ ــی ک ــاِن مردم ــال جری ــِی در ح زندگ
خیابــان زندگــی می کننــد پیشــنهاد می کنیــم؟ آیــا 
ــه نظــر  ــا ســوبژکتیو؟ ب معنویــت رئالیســتیک اســت ی
ــه  ــن جنب ــه همی ــوط ب ــکل اول مرب ــه مش ــد ک می رس
رئالیســتیک باشــد. در آینــده می توانیــم گفتگــوی 

ــری داشــته باشــیم. متشــکرم. بهت
ــر محمــدی: از هــر دو اســتاد بزرگــوار و  ــای دکت آق
همیــن طــور ســروران محتــرم کــه حوصلــه و همراهــی 
ــورت  ــه ص ــدی ب ــع بن ــن در جم ــم. م ــد ممنون کردن
کوتــاه بــه چنــد نتیجــه ای کــه در این جلســه رســیدیم، 
اشــاره می کنــم. بنــا بــر ایــن بــود کــه بفهمیــم 
معنویــت بــه چــه معناســت، معنویــت چــه چیــز اســت 
ــت از  ــف معنوی ــه تعاری ــت؟ ب ــی نیس ــه چیزهای و چ
ــن  ــه ای ــم. ب ــاره کردی ــناختی اش ــای روانش رویکرده
ــرت  ــف، کث ــن تعاری ــوم ای ــه عم ــیدیم ک ــه رس نتیج
ــرا  ــوند. زی ــی می ش ــبیت منته ــه نس ــتند و ب ــرا هس گ
ــای  ــد. آق ــراد مختلــف گــره خــورده ان ــا حــاالت اف ب
دکتــر حمیدیــه اشــاره کردنــد بــه اینکــه معنویت هــای 
ــورده  ــره خ ــن گ ــوم دی ــا مفه ــدرن ب ــل م ــنتی ماقب س
بــود و معنویــت صرفــًا از context دیــن و از مجــرای 
دیــن محقــق می شــد. امــا در معنویــت مــدرن و 
پســت مــدرن اثــری از دیــن نیســت و جدایــی از 
ــم  ــد ه ــی معیارمن ــده می شــود و حت ــن دی دی
نیســت. مــا حتــی بــا ضوابــط غیــر دینــی، 
عقالنیــت و معرفــت شناســی هــم 
ــرای  ــاری را ب ــم معی ــی توانی نم
معنویــت ارائــه دهیــم و 
ایــن نــه تنهــا چنــدان 

ــه دلیــل  مطلــوب نیســت، بلکــه مضــر هــم هســت. ب
اینکــه ســبب ســوء اســتفاده های مکــرر خواهــد شــد. 
آقــای دکتــر غفــاری اشــاره فرمودنــد کــه در هــر یــک 
از مــا یــک معنــای ارتــکازی از معنویــت نهفتــه اســت. 
ــد،  ــوار باش ــه واژگان دش ــل آن ب ــه تبدی ــد ک هرچن
شــورمندی، همراهــی بــا ارزش هــای اخالقــی، دغدغــه 
ــه ویــژه نــگاه کالن اجتماعــی در معنویــت  منــدی و ب

ــود.  ــاظ می ش لح
إن شــاء اهلل مــا در جلســات بعــد و بــه ویــژه در بحــث 
دیــن و معنویــت، بــه ایــن نکتــه اشــاره خواهیــم کــرد 
ــت،  ــر اس ــد نظ ــالم م ــر اس ــه از نظ ــی ک ــه معنویت ک
ــن  ــه ممک ــد ک ــت. هرچن ــزوا نیس ــا ان ــوأم ب ــاًل ت اص
ــد،  ــه مشــهور شــده ان ــرادی ک اســت در برخــی از اف
ایــن رویکــرد اتفــاق افتــاده باشــد. امــا معنویتــی کــه 
ــل  ــا عم ــوأم ب ــت ت ــت، معنوی ــی هس ــن وح در مت
اجتماعــی و دغدغــه منــدی نســبت بــه سیاســت 
عرفــان  کــه  می فرمودنــد  امــام  مرحــوم  اســت. 
اســالمی، عرفــان تقطیــع و انــزوا نیســت، بلکــه عرفــان 
ــد  ــه بخواه ــرد چگون ــه ف ــال اینک ــه اســت. ح حماس
از آن حالــت وحــدت بــه ایــن کثــرات بپــردازد و آن 
ــاء  ــه ان ش ــی دارد ک ــد، بیان ــت نده ــه را از دس توج
اهلل در جلســات بعــد بــه آن خواهیــم پرداخــت. 
جنــاب آقــای دکتــر حمیدیــه هــم بــه مفهــوم ماتقــدم 
ــد کــه در تعریــف  ــد و فرمودن و ماتأخــر اشــاره کردن
مفهومــی معنویــت، دیــن نهفتــه نیســت. هرچنــد کــه 
مجــرای تحقــق معنویــت در عالــم خــارج و در عالــم 
واقــع، حتمــًا بایــد از کانــال دیــن عبــور کنــد. معنویت 
را می توانیــم بــه معنویــت دینــی و غیــر دینــی تقســیم 
ــا،  ــرای م ــی ب ــر دین ــت غی ــره معنوی ــا ثم ــم. ام کنی
آرامــش و حــال خــوب اســت. حتــی ســعادت دنیــوی 
بــه ایــن معنــا کــه در برآینــد زندگــی دنیــوی مــان هــم 
خوشــبخت باشــیم، محصــول ایــن معنویــت نخواهــد 
ــه  ــه ای ک ــوار و حوصل ــتاد بزرگ ــر دو اس ــود. از ه ب
دوســتان داشــتند، خیلــی متشــکرم. ان شــاء اهلل در 
ــا  ــت ب ــف معنوی ــبت های مختل ــده، نس ــات آین جلس
ــو  ــت گفتگ ــواع معنوی ــورد ان ــن و در م ــل و دی عق

ــهدا  ــام و ش ــادی روح ام ــرای ش ــرد. ب ــم ک خواهی
و ســالمتی خودتــان، و اینکــه همــه مــا معنــوی 

ــم و  ــی کنی ــر زندگ ــوی ت ــیم، معن ــر باش ت
معنویــت اصیــل را از معنویــت کاذب 

ــتید.  ــوات بفرس ــیم، صل بشناس
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جایگاه انسان در فلسفة کانت
سخنرانی در دانشگاه تهران،

 دانشکدة مطالعات جهان

عظمــت انقالبــی که کانت در فلســفه پدیــد آورد، 
بنــا بــه اظهــارات وی بــا »انقــالب کپرنیکــی« قابل 
مقایســه اســت. از پایــان قــرن هجدهــم تــا کنــون، 
بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه هیــچ اندیشــه ای 
ــور  ــه ط ــا ب ــتقیمًا ی ــه مس ــوده ک ــفه نب در فلس
ــه  ــأت نگرفت ــت نش ــفة کان ــتقیم از فلس غیرمس
باشــد.  فکــر دکارت در مســائل مطــرح شــده از 
ســوی کانــت، بــه خصــوص در بحــث شــناخت 
ــوده  ــر ب ــارج و... مؤث ــان خ ــت جه ــدا، واقعی خ

ــه  ــدگاه دکارت را نپذیرفت ــت دی ــد کان ــر چن ه
اســت. شــک دســتوری دکارتــی و جایــگاه ابــژه 
)خــدا، روح و جهــان واقــع( در فلســفة او، جــای 
ــا(  ــل شناس ــوژه، )فاع ــه س ــت ب ــود را در کان خ
ــل  ــر و عم ــور در نظ ــة ام ــردن هم ــی ک و عقالن
ــن و  ــم از دی ــز، اع ــت همــه چی ــد. در کان می ده
اخــالق و قانــون و علــم و هنــر بایــد بــه محــک 

ــه شــود. ــد و عقــاًل توجی عقــل در آی
ــی  ــة اصل ــد« اســت و مؤلف ــت فیلســوف »نق کان

شهین اعوانی 
معاون پژوهشی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
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نقــد او »عقــل بشــر« اســت. هــدف کانــت 
در نقــد عقــل نظــری )نقــد اول( آن اســت 
در  او  دهــد.  نجــات  را  مابعدالطبیعــه  کــه 
ــوم  ــه مفه ــرای س ــی ب ــی کاف ــت وجوی مبان جس

خــدا، اختیــار، و جاودانگــی اســت.
 ایده آلیســم آلمــان از کانــت سرچشــمه می گیــرد. 
ایده آلیســم از منظــر او عبــارت اســت از قــول بــه 
ایــن کــه جــز موجــودات متفکــر، هیــچ موجودی 
ــه  ــا را ب ــا آن ه ــه م ــری ک ــیاء دیگ ــت و اش نیس
ــط  ــم، فق ــهود ادراک می کنی ــه ش ــود ب ــم خ زع
تصویراتــی در انســان به عنــوان موجــود متفکرند. 
ــود  ــرای بهب ــان ب ــل انس ــی عق ــه توانای ــت ب کان
ــوف  ــن فیلس ــی ای ــاد دارد ول ــر اعتق ــع بش وض

منتقــد عقــل تــالش می کنــد 
حــدود عقــل را خــواه در نظــر و 
خــواه در عمــل مشــخص نمایــد. 
در بــارة وجــود خــدا، کانــت 
ــه از  ــت ک ــوفی اس ــن فیلس اولی
ــالق  ــی و اخ ــل عمل ــق عق طری
ــدا  ــود خ ــات وج ــه اثب ــق ب موف
ــات او  ــق و صف ــاالت مطل و کم

می شــود. 
لــذا مطلــب اصلــی مقالــه بیشــتر 
بــر نقــد عقــل عملــی )نقــد دوم( 
ــت  ــی کان ــار اخالق ــر آث و دیگ
اســت که بــه موضــوع »انســان«، 

»آزادی«، » انســانیت و کرامــت« پرداختــه اســت. 
ــی  ــان را دو وجه ــت انس ــی کان ــل عمل در عق
می بینــد. از نظــر او انســان از ســویی او بــا 
ــد و  ــه نظام من ــی ک ــت. طبیعت ــت روبروس طبیع
قانون منــد اســت؛ و از ســوی دیگــر انســان خــود 
مقلــد کســی  نمی خواهــد  و  می یابــد  آزاد  را 
ــد  ــان می بای ــون انس ــد. چ ــزی باش ــع چی ــا تاب ی
جــرأت اندیشــیدن داشــته باشــد. انســان از وجــه 
ــی  ــناختنی یعن ــت و ناش ــن اس ــم درون نوم عال
ــتقالل اســت و از  ــول و باالس ــذات، ذات معق بال
وجهــی دیگــر بــه لحــاظ عالــم بیــرون )خــارج( 

ــن( اســت.  ــدار )فنوم پدی
»حیــوان  انســان  فلســفه،  تاریــخ  طــول  در 
ناطــق«  بــوده اســت ولــی از نظــر کانــت، 

انســان، حیوانــی اخالقــی اســت. انســانی کــه 
ــتد، راه  ــود بایس ــای خ ــر روی دو پ ــد ب می توان
بــرود، ناطــق و اندیشــمند باشــد. اندیشــة انســان، 
ــی کاود.  ــت  م ــش روی اوس ــه پی ــی را ک جهان
کانــت فیلســوفی اســت کــه بــرای اثبــات خــدا، 

ــد.  ــرح می کن ــی مط ــان اخالق بره
کانــت می گویــد رفتارهــای آدمیــان نــه از 
روی سرشــت اســت و نــه از روی طــرح معیــن. 
ــیم.  ــج نباش ــا در رن ــویم ی ــم آزرده نش نمی توانی
انســان خودآئیــن اســت. در واقــع هــم قانونگــذار 

ــع قانــون.  اســت و هــم تاب
ــت طبیعــی، شــیفته آزادی اســت.  انســان در حال
ــذارد.  ــرق می گ ــار و آزادی ف ــن اختی ــت بی کان
طبیعــت بــه انســان اختیــار 
ــرده  ــا ک ــل عط ــر عق ــی ب مبتن
و طبیعــت تجهیــزات کمــال 
ــرده  ــم ک ــان فراه ــرای انس را ب
اســت. در ســخنرانی راجــع 
ــل  ــه تفصی ــن دو ب ــرق ای ــه ف ب

خواهیــم پرداخــت.  
و  مطلــب  دقیق تریــن 
جدی تریــن موضــوع کانــت در 
ــی«  ــورد انســان، »تکلیف گرای م

اوســت.
کانــت،  اخــالق  فلســفة  در   
ــرق دارد.  ــه ف ــف و وظیف تکلی
ــتینی  ــی راس ــف اخالق ــده دار تکلی ــن عه ــر م اگ
بــرای انجــام دادن کاری باشــم، خــواه ناخــواه آن 
ــت.  ــزام آور اس ــا ال ــب ی ــن واج ــر م ــف ب تکلی
انســان آزادانــه خویــش را مکلــف می کنــد. 
ــت و  ــون اس ــرط قان ــت آزادی ش ــد اس او معتق
ــال  ــا در قب ــس م ــوم ماســت. پ ــون، معل ــن قان ای
کســانی  کانــت  نظــر  از  مکلف ایــم.  قانــون 
ــد،  ــل می کنن ــف عم ــزة ادای تکلی ــه انگی ــه ب ک
از ارادة خیــر برخوردارنــد. ارادة خیــر یگانــه 
چیــزی اســت کــه بــه شــکلی نامشــروط و 
ــی  ــت در انسان شناس ــت. کان ــر اس ــه خی فی نفس
بــر فیلســوفان بعــد از خــود از جملــه هوســرل، 
یاســپرس، هایدگــر، هــگل و مارکــس تأثیرگــذار 

ــت. ــوده اس ب
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معنای سعادت در حکمت سینوی
همایش بزرگداشت ابن سینا-همدان

ــدة  ــی س ــالمی یعن ــدن اس ــی« در تم ــر نوزای »عص
ســوم و چهــارم ق.، دورة شــکوفایی علــم و فلســفه 

در تمــدن اســالمی اســت. در ایــن دوره 
حکیمــان و فیلســوف بزرگــی چــون رازی، 
ابن ســینا، ابوعلــی مســکویه، ابــن میمــون و 
ــان  ــته اند. در می ــدادی زیس ــرکات بغ ابوالب
ــل از ابن ســینا  ــه قب ــن متفکــران کســی ک ای
تــالش کــرد تــا یــک نظریــة اخالقــی ارائــه 
-313( رازی  زکریــای  محمدبــن  دهــد، 
ــد  ــی رازی پیون ــة اخالق ــت. نظری 251( اس
معنــاداری بــا آرای فلســفی و الهیاتــی او 

دارد. 
ــال  ــه دنب ــان ها ب ــة انس ــی هم ــور کل ــه ط ب
در  را  زندگــی  معنــای  و  ســعادت اند 
ســعادت و نیک بختــی می بیننــد و اکثــر 
آنهــا ســعادت را در لــذت و دوری از رنــج 
اساســی ترین  از  لــذت  می یابنــد.  الــم  و 
انگیزه هــای رفتــار آدمــی اســت. لــذا پیــش 
از بررســی مفهــوم و مصــداق ســعادت 
ــده  ــه ش ــه ارائ ــینوی، مقال ــت س در حکم
ــتی  ــدا چیس ــر دارد ابت ــش در نظ ــه همای ب
ــی  ــام حکم ــن نظ ــان را در ای ــت انس حقیق
ــینا  ــة ابن س ــالة اضحوی ــوص در رس ــه خص ب

ــد.  ــی کن بررس
ــس  ــینا انســانیت انســان از نف از نظــر ابن س

اوســت یعنــی انســان، بــه نفــس انســان اســت، بــه 
ــت و  ــس اس ــان، نف ــت انس ــر حقیق ــارت دیگ عب

رنــج و راحــت، خیــر و شــر همــه از نفــس اســت. 
ــد از  ــت و بع ــس باقی س ــه نف ــت ک ــن روس از ای
فنــای بــدن نیــز خواهــد بــود. لــذا مــا 
بعــد از مــرگ و در آخــرت همــان 
ــان  ــن جه ــه در ای ــتیم ک ــانی هس انس

ــتیم.  ــری نیس ــز دیگ ــم و چی بوده ای
در کنــار لــذات جســمانی و حســی، مــا 
ــم.  ــم برخورداری ــی ه ــذات عقالن از ل
لــذت عقالنــی از نظــر ابن ســینا شــرط 
ــت  ــاداری اس ــرای معن ــی ب الزم و کاف
عقلــی  لــذات  دارد.  ذاتــی  ارزش  و 
بــر لــذات حســی برتــری دارنــد. 
ــذت  ــا ل ــذت حســی ب ــی نســبت ل یعن
ــا حــس؛  ــل ب ــِل نســبت عق ــی، مث عقل
ــِت  ــه دریاف ــل ب ــِت عق و نســبت دریاف
از  شــریف تر  عقــل  اســت.  حــس 
حــس؛ و لــذت عقلــی از لــذت حســی 
شــریف تر اســت؛ و دریافــت عقــل 
قوی تــر و شــریف تر از دریافــت حــس 
اســت، پــس دریافــت عقــل، شــریف تر 
ــق  ــم و مواف ــه مالی ــزی ک اســت و چی
ــریف تر از  ــر و ش ــد، فاضل ت ــل باش عق
آن چیــزی اســت کــه مالیــم و موافــق 
ــم عقــل،  ــرا کــه مالی حــس اســت؛ زی
ــات  ــس، از ابدیّ ــم ح ــبِت مالی ــه نس ب
اســت. بنــای عالــم عقــل »روحانــی« اســت و 

لــذات عقالنــی، ســعادت آورند. 

شهین اعوانی 
معاون پژوهشی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
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طبیعیات ابن سینا
از انتشار چاپ سنگی طهران تا کنون

همایش بزرگداشت ابن سینا
محمد جواد اسماعیلی

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

از چهــار جملــة  بــار دو جملــه  نخســتین 
کتــاب الشــفاء بــه صــورت چــاپ ســنگی 
در دارالفنــون تهــران در ســال 1305 قمــری  
)1266 شمســی / 1888 میــالدی( منتشــر شــد. 
ــان  ــه در پای ــرد ک ــان ک ــر نش ــد خاط ــه بای البت
جملــة طبیعیّــات تاریــخ اتمــام اثــر 1303 
قمــری ثبــت شــده اســت امــا اینکــه هــر جملــه 
ــده  ــر ش ــه منتش ــی جداگان ــاب در تاریخ از کت
ــان در 1305  ــه هم زم ــر دو جمل ــا ه ــت ی اس
ــم.  ــت نداری ــی در دس ــده اند اطالع ــر ش منتش
ــا  ــر، مــا ت در خصــوص پدیدآورنــدگان ایــن اث
ــتیاران وی،  ــب و دس ــام کات ــز ن ــه ج ــون ب کن
ــن  ــدگان ای ــا پدیدآورن ــده ی ــام پدیدآورن از ن
ــی  ــالع دقیق ــار آن اط ــزة انتش ــز انگی ــر و نی اث
ــن  ــنگی ای ــاپ س ــم. چ ــت نیاورده ای ــه دس ب
ــه  ــران بلک ــا در ای ــه تنه ــّدی ن ــاب ج ــر بازت اث
ــا  ــد ت ــی داشــت و ســبب ش در ســطحی جهان
ــه  ــی ب ــی و بین الملل ــات پژوهشــگران ایران التف
ابــن ســینا و آثــار وی، خصوصــًا کتــاب الشــفاء 
بیــش از گذشــته جلــب گــردد. در ســطح قریب 
ــنگی  ــاپ س ــار چ ــد از انتش ــرن بع ــم ق ــه نی ب
طهــران، پژوهشــگران مصری در اندیشــة انتشــار 
هــر چهــار جملــة کتــاب الشــفاء برآمدنــد. طــه 
حســین، ابراهیــم مدکــور، جــورج شــّحاته 
ــرة پژوهشــگران  ــد در زم ــعید زای ــی و س قنوات
مصــری بودنــد کــه در تصحیــح کتــاب الشــفاء 
اهتمــام ورزیدنــد. ایــن پژوهشــگران کوشــیدند 
ــر  ــخه های معتب ــی از نس ــاس برخ ــر اس ــا ب ت
ــی  ــر و برخ ــای مص ــاب در کتابخانه ه ــن کت ای
و  ترکیــه  ایــران،  نظیــر  دیگــر  کشــورهای 
ــاب الشــفاء  ــروزی از کت ــح ام انگلســتان تصحی
بــه دســت دهنــد. جالــب توجــه ایــن اســت کــه 
بــا آنکــه پژوهشــگران مصــری در تصحیح خود 

ــاب الشــفاء و  ــی کت ــه نســخه های خّط ــًا ب عمدت
ــا  ــد ام ــاد کرده ان ــر اعتم ــا یکدیگ ــا ب ــة آنه مقابل
ــات  ــة طبیعیّ ــح جمل ــن اوصــاف در تصحی ــا ای ب
و الهیـّـات، بــه چــاپ ســنگی طهــران و حواشــی 
آن نیــز اعتمــاد کرده انــد و در بخــش ارائــة 
ــا(  ــانة )ط( و )ط ــب از نش ــه ترتی ــخه بدل ب نس
بــرای اشــاره بــه ضبــط چــاپ ســنگی و حواشــی 
آن بهــره گرفته انــد. ایــن نکتــه از آن جهــت 
ــة  ــه در مقّدم ــا آنک ــه ب ــت ک ــت اس دارای اهمیّ
طــه حســین و ابراهیــم مدکــور انتقادهایــی صرفــًا 
ــاب الشــفاء چــاپ ســنگی  ــه کت ــی نســبت ب کل
طهــران یادشــده اســت بــا ایــن حــال مصّححــان 

ــد. ــاد کرده ان ــران اعتم ــنگی طه ــاپ س ــه چ ب
در  ارزشــمند  رخدادهــای  از  دیگــر  یکــی 
ســدة اخیــر برگــزاری جشــن هــزارة ابــن 
ــتان،  ــراق و هندوس ــر، ع ــران، مص ــینا در ای س
ــن  ــه ای ــوط ب ــاالت مرب ــة مق ــار مجموع و انتش
همایش هــا و تصحیــح برخــی از آثــار ابــن 
ــرة  ــه در زم ــار اســت ک ــرای نخســتین ب ــینا ب س
پیامدهــای توّجــه بــه ابــن ســینا و آثــارش پــس 
از نشــر چــاپ ســنگی طهــران قلمــداد می گــردد. 
برگــزاری نشســت های علمــی در خصــوص 
ــی  ــطح بین الملل ــینا در س ــن س ــه های اب اندیش
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــرة رخدادهای ــز در زم نی
نشــر کتــاب گوتــاس در بــارة ابــن ســینا در ســال 
1988 پدیــد آمــد و در نهایــت دســتاوردهای 
 Avicenna Study( گــروه مطالعاتــی ابن ســینا
Group( بــا اهتمــام دیمیتــری گوتــاس، دیویــد 
ریزمــن، یــان مک گینیــس، آمــوس برتوالچــی و 
رابــرت ویسنوفســکی و دیگــر همکارانشــان بــه 
ــن  ــت. ای ــر یاف ــاالت نش ــة مق ــورت مجموع ص
کوشــش ها همچنــان ادامــه دارد و نقطــة اوج 
آن طــرح پژوهشــی تصحیــح، ترجمــه و تفســیر 
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برتوالچــی در  بــه کوشــش  الشــفاء  الهیّــات 
ایتالیــا اســت کــه تأثیــر ســزاواری در رونــق ابــن 
ــد آورده  ــی پدی ــطح بین الملل ــینا پژوهی در س س
ــه  ــینا ب ــن س ــار اب ــح آث ــه تصحی ــت. در ترکی اس
ــارات  ــاة و اإلش ــفاء، النج ــای الش ــژه، کتاب ه وی
ــه  ــی آن ب ــة ترک ــا ترجم ــراه ب ــات هم والتنبیه
صــورت دو زبانــه، در دو دهــة اخیــر آغاز شــده و 
همچنــان اســتمرار دارد. در ایــران نیــز در مؤسســة 
پژوهشــی حکمــت و فلســفة ایــران از ســال 1390 
تــا 1396 خورشــیدی تــا کنــون تصحیــح معتبــر و 
ــم ابن ســینا التعلیقــات )ســیّد  ــر مّه علمــی ســه اث

ــات )محســن  حســین موســویان، 1391(، المباحث
بیدارفــر، 1396( و المختصــر األوســط فــي المنطق 
)ســیّد محمــود یوســف ثانی، 1396( منتشــر شــده 
اســت. تأســیس بنیــاد علمــی و فرهنگــی بو علــی 
ســینا در شــهر همــدان و برگــزاری چنــد نشســت 
مّلــی و بین المللــی نیــز یکــی از رخدادهــای مّهــم 
در جهــت شناســایی و گــردآوری آثــار ابــن ســینا 
ــی،  ــة فارس ــار ترجم ــردد. انتش ــوب می گ محس
انگلیســی و ترکــی طبیعیّــات الشــفاء نیــز همگــی 
در زمــرة رخدادهــای پــس از انتشــار چــاپ 

ــران اســت. ســنگی طه

حضور دکتر محمد جواد اسماعیلي
در همایش فلسفه طبیعي در تمدن اسالمي

دانشگاه تهران، اسفند 1396

طبیعت شناسی ابن سینا در »فّن سماع طبیعی« الشفاء
رهیافت فلسفی و طبیعت شناسی دو اندیشمند: محّمد علی فروغی ومیرزا مهدی آشتیانی

محّمد جواد اسماعیلی
استادیار فلسفة اسالمی، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

ــت  ــنامه ای اس ــینا دانش ــن س ــفاء اب ــاب الش کت
فلســفی کــه دانش هــای منطــق، طبیعیّــات، 
می گــردد.  شــامل  را  الهیّــات  و  ریاضیّــات 
مباحــث طبیعت شناســی ایــن کتــاب هــم از 
منظــر تاریخــی و هــم از منظر فلســفی ارزشــمند 
ــر از  ــیدی، کمت ــال 1316 خورش ــت. در س اس
صــد ســال قبــل، محّمــد علــی فروغــی )125۴-
1321(، مشــهور بــه ذکاء الملــک، ترجمــه ای 
ــه فارســی از متــن عربــی فــّن ســماع طبیعــی  ب
ــه دســت  ــس( ب ــة مجل ــفاء )چاپخان ــاب الش کت

ــال 1319  ــد در س ــال بع ــه س ــت و س داده اس
ــون و  ــان« و »ک ــّن »آســمان و جه ــة دو ف ترجم
فســاد« )چاپخانــة بانــک ملــی( ایــن کتــاب نیــز 
از وی انتشــار یافــت. بــه تازگــی اثــری از میــرزا 
مهــدی آشــتیانی )1268- 1332( بــا عنــوان 
مناقشــات بــر ترجمــة فــّن ســماع طبیعــی شــفاء 
ابــن ســینا  )چاپ انتشــارات مؤسســة پژوهشــی 
ــران( منتشــر شــده اســت  حکمــت و فلســفة ای
کــه در آن ترجمــة فروغــی بــا ارائــة نمونه هــای 

ــی شــده اســت ــون ارزیاب گوناگ
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ارائــه  زیــر  در  آن  ســاختار  کــه  اینجانــب  نوشــتار  در 
می گــردد، ایــن دو اثــر فارســی بــر پایــة »رهیافــت فلســفی و 
ــود و  ــنجیده می ش ــر س ــمند معاص ــی« دو اندیش طبیعت شناس
پیامدهــای ایــن دو رهیافــت متفــاوت از »فــّن ســماع طبیعــی« 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توّج ــا م در روزگار م

1.درآمد
2.طبیعت شناسی الشفاء و سنّت تفسیری آن

3.ترجمة طبیعت شناسی الشفاء از منظر فکری و فرهنگی 
۴.محّمد علی فروغی: اندیشمند در مقام مترجم
5.میرزا مهدی آشتیانی: اندیشمند در مقام منتقد

6.رهیافت »فلسفی و طبیعت شناسی« دو اندیشمند
ــد مســأله طبیعت شناســی در نگــرش فروغــی  7.ســنجش چن

و آشــتیانی
8.نتیجه گیری و چشم انداز آینده

9.کتابشناسی
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حضور دکتر محمد جواد اسماعیلي
در همایش فلسفه طبیعي در تمدن اسالمي

همایش دانشگاه تبریز، اسفند 1396

»فّن سماع طبیعی« الشفاء: ترجمه به مثابة تفسیر متن

ارزیابی ترجمة محمد علی فروغی و مناقشات میرزا مهدی آشتیانی

محّمد جواد اسماعیلی
استادیار فلسفة اسالمی، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

کتــاب الشــفاء ابن ســینا دانشــنامه ای اســت فلســفی 
کــه دانش هــای منطــق، طبیعیّــات، ریاضیّــات و 
ــه ای  ــر نمون ــن اث ــردد. ای ــامل می گ ــات را ش الهیّ
از آثــار پــر نفــوذ در دورة ســده های میانــه در 
ــمرده  ــی ش ــری و فارس ــی، عب ــی، التین ــع عرب مناب
شــده اســت و الهام بخــش بســیاری از اندیشــمندان 
ــام  ــواه در مق ــق و خ ــام مواف ــواه در مق ــدی، خ بع
ــر از  ــال 1316، کمت ــت. در س ــوده اس ــف، ب مخال
ــی )125۴- ــی فروغ ــد عل ــل، محّم ــال قب ــد س ص
ــه  ــه ای ب ــک، ترجم ــه ذکاء المل ــهور ب 1321( ، مش
فارســی از متــن عربــی فــّن ســماع طبیعــی کتــاب 
ــه دســت داده اســت  ــة مجلــس( ب الشــفاء )چاپخان
ــّن  و ســه ســال بعــد در ســال 1319 ترجمــة دو ف
ــة  ــاد« )چاپخان ــون و فس ــان« و »ک ــمان و جه »آس
بانــک ملــی( ایــن کتــاب نیــز از وی انتشــار یافــت. 
بــه تازگــی اثــری از میــرزا مهــدی آشــتیانی 
)1268 – 1332( بــا عنــوان مناقشــات بــر 
ــن  ــفاء اب ــی ش ــماع طبیع ــّن س ــة ف ترجم
ســینا  )چــاپ انتشــارات مؤسســة 
ــفة  ــت و فلس ــی حکم پژوهش

ایــران( منتشــر شــده اســت کــه در آن ترجمــة فروغــی 
ــة نمونه هــای گوناگــون ارزیابــی شــده اســت.  ــا ارائ ب
ــه  ــر ارائ ــاختار آن در زی ــه س ــب ک ــتار اینجان در نوش
می گــردد، ایــن دو اثــر فارســی بــا رهیافــت »ترجمــه 
ــت  ــة تفســیر متــن« ســنجیده می شــود و اهمیّ ــه مثاب ب
ایــن دو اثــر از جهــت غنــای زبانــی در ادبیات فلســفی 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توّج ــا م در روزگار م
1.زمینة تاریخی و فلسفی بحث

2.کارنامة ابن سینا از منظر زبان آثار
3.الشفاء و سنّت تفسیری آن

۴.ترجمة الشفاء از منظر تاریخی 
5.محّمــد علــی فروغــی و ترجمــة »فــّن ســماع 

طبیعــی« الشــفاء
ــة  ــر ترجم ــات ب ــتیانی و مناقش ــدی آش ــرزا مه 6.می

ــی فروغ
7.سنجش دو اثر

و  فروغــی  ترجمــة  از  نمونه هایــی  8.ســنجش 
آشــتیانی

9.نتیجه گیری و چشم انداز آینده
10.کتابشناسی
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کارگاه تصحیــح نســخ خطــی در زمینــه فلســفه 
ــس حجــت االســام و المســلمین  ــا تدری اســامی ب
علــی صدرایــی خویــی و شــرکت تعــدادی از دانــش 
ــفه،  ــته فلس ــگاهی رش ــوزوی و دانش ــگان ح آموخت
در شــعبه قــم مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه 

ــزار شــد. ــران برگ ای
ایــن کارگاه طــی دو جلســه در شــعبه قم این مؤسســه 
برگــزار شــد کــه جلســه نخســت بــه کلیــات تصحیح 
نســخ خطــی، مهارت هــای الزم در کار تصحیــح 
ــواع  ــت ها و ان ــادر و فهرس ــه مص ــه ب ــد مراجع مانن
ــا بررســی مــوردی  شــیوه های تصحیــح و... همــراه ب
ــفه  ــی فلس ــخه های خط ــر نس ــتفاده از تصاوی ــا اس ب

ــت. اختصــاص یاف
در جلســه دوم مؤلفه هــا و ویژگی هــای نســخ خطــی 
فلســفه، انــواع نســخ فلســفی بــه لحــاظ محتــوا تبییــن 
ــب فلســفی و برخــی  شــد و مصححــان مشــهور کت
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــم م ــار مه آث
ــای  ــه ه ــزاری کارگاه، عرص ــال برگ ــن درخ همچنی
ــه فلســفه اســامی  ــح در زمین ــه کار تصحی ــد ب نیازمن

معرفــی شــد.



مراسم هفته پژوهش
 ویژه دانشجویان مقطع دکتری

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران 

تحصیــات  و  پژوهشــی  معاونــت  ســوی  از 
ــفه  ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــی مؤسس تکمیل
ایــران، بــرای نخســتین بــار  در روز یکشــنبه ســوم 
دی مــاه مراســمی بــه مناســبت هفته پژوهــش ویژه 
ــالن  ــه در س ــری مؤسس ــع دکت ــجویان مقط دانش
میزگــرد مؤسســه برگــزار گردیــد. ایــن مراســم که 
بــا حضــور صمیمــی اســاتید محتــرم هیئــت علمی 
و دانشــجویان موسســه همــراه بــود در مــواردی با 
پرســش و پاســخ و نیــز بحــث و گفــت و شــنود 
ــز همــراه شــد. در  ــن اســاتید و دانشــجویان نی بی
ایــن مراســم 5 نفــر از دانشــجویان مقطــع دکتــری 
ــود  ــاله  خ ــگارش رس ــرف ن ــه در ش ــه ک مؤسس

بودنــد گزارشــی علمــی از رســاله خــود و نتایــج 
آن ارائــه نمودنــد و در خــال آن دانشــجویان 
ــان برخــی  ــه بی ــم مؤسســه ب گــروه مطالعــات عل
تجربیــات خــود در ســفرهای علمی شــان بــه 
کشــورهای خــارج کــه فرصــت مطالعاتــی خــود 
را در آن گذرانــده بودنــد پرداختنــد. از ویژگیهــای 
ــا  ــلط و کام ــه مس ــم ارائ ــن مراس ــاخص ای ش
ــه  ــود ک ــه ب ــجویان مؤسس ــی دانش ــق و  علم دقی
نشــان دهندة توانایی هــای علمــی و تاشــهای 

ــود.  ــان ب ــرارج  آن ــع و پ بدی
در ادامــه، چکیــده ســخنرانی دانشــجویان مؤسســه 

مــی آیــد:





ارزیابــی  و  انتقــادی  »تصحیــح  پایان نامــه  عنــوان 
 

ّ
آثــار مــا محّمدصــادق اردســتانی« اســت. مــا
محّمدصــادق اردســتانی حکیــم عصــر صفــوی اســت 
ــده  ــناخته نش ــی ش ــه خوب ــار و آراء او، ب ــون آث ــه تاکن ک
ــران،  ــده در ای ــای منتشرش ــا و تذکره ه ــت. در کتابه اس
چهــارده اثــر بــه حکیــم اردســتانی منســوب شــده 
ــار  ــس از گــردآوری نســخه های خطــِی آث اســت کــه پ
وی و ارزیابــِی آنهــا، ایــن نتایــج بــه دســت آمــد: 1( ُنــه 
عنــوان از آثــاِر چهارده گانــه، در واقــع ســه اثــر مســتقل: 
ــلۀ  ــه و مراس ــت صادقی ــه، حکم ــۀ صادقی ــالۀ جعلی رس
حکیــم اردســتانی هســتند کــه هــر یــک، بــا ســه عنــوان 
متفــاوت نامگــذاری شــده اند؛ 2( از اختیــارات األیــام، 
ــه وی،  ــابش ب ــال انتس ــه احتم ــد ک ــت ش ــخه ای یاف نس
ــه  ــت ب ــد بهش ــاِب کلی ــت؛ 3( انتس ــاد اس ــیار زی بس
ــک از  ــچ ی ــت؛ 4( در هی ــدی اس ــد ج ــورد تردی وی، م
ــار  ــده از آث ــر باقیمان ــه اث ــا، از س ــت کتابخانه ه فهرس
حکیــم اردســتانی: آیــۀ نــور، تباشــیر و حاشــیه بــر شــفا، 

ــت. ــده اس ــی نش گزارش

در قســمت دّوم بحــث بــه بحــث »قــدم و وحــدت نفس 
از منظــر حکیــم محّمدصــادق اردســتانی پرداختــه شــد 

کــه خاصــۀ آن چنیــن اســت:

البقــاء«  و  الحــدوث  »روحانیــة  را  نفــس  ابن ســینا 

و ماصــدرا آن را »جســمانیة الحــدوث و روحانیــة 
ــتانی در  ــادق اردس ــا محّمدص ــد. م ــاء« می دان البق
الحکمــة الصادقیــة، معتقــد اســت کــه حــدوث نفــس 
ــا بقــاء آن. وی  ــه ب ــا تجــّرد آن ســازگار اســت و ن ــه ب ن
قائــل بــه قــدم و وحــدت نفــس شــده اســت. از دیــدگاه 
ابن ســینا و حکمــای دیگــر، قــول بــه »قــدم و وحــدت 
نفــس« بــا دو محــذور اساســی مواجــه اســت: 1- اگــر 
ــد،  ــده باش ــر نش

ّ
ــدن متکث ــه ب ــق ب

ّ
ــد از تعل ــس بع نف

ــان  ــات یکس ــۀ صف ــان ها در هم ــۀ انس ــت هم می بایس
ــدن  ــه ب ــق ب

ّ
ــد از تعل ــس بع ــر نف ــد؛ 2- اگ می بودن

ــّوه و  ــو بالق ــّرد، به نح ــر مج ــد، ام ــده باش ــر ش
ّ
متکث

انقســام می پذیــرد. حکیــم اردســتانی در  بالفعــل 
الحکمــة الصادقیــة، عقــل را صــادر اّول می دانــد 
ــم 

َ
ــل و عال ــان عق ــس کل در می ــه نف ــت ک ــل اس و قائ

ــت  ــد و تح ــاّده را واح ــم م
َ
ــرار دارد. وی عال ــاّده ق م

تدبیــر نفــس کل می دانــد. او قائــل بــه قــدم و وحــدت 
ــر بالعــرض نفــوس جزئــی قائــل 

ّ
نفــس شــده و بــه تکث

ــرده  ــن ک ــه ای تبیی ــود را به گون ــای خ ع
ّ

ــت. وی مد اس
کــه بــا دو محــذور یادشــده مواجــه نشــود. بــه صــورت 
ــارۀ  ــوان گفــت کــه آنچــه ماصــدرا درب خاصــه می ت
دش 

ّ
ــا جســم او و قــوای متعــد ــاط نفــس انســان ب ارتب

ــس کل،  ــارۀ نف ــتانی درب ــم اردس ــت، حکی ــل اس قائ
ــل شــده اســت. ــی قائ ــاّده و نفــوس جزئ ــم م عال

تصحیح انتقادی و ارزیابی آثار مال محّمدصادق اردستانی
محمد قمی

 دانشجوی دکتری فلسفة - حکمت متعالیه
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فلســفة زمــان در قــرن بیســتم شــاهد نــزاع بــر ســر 
دو دیــدگاه در خصــوص زمانمنــدی واقعیــت بــوده 
ــال«ی  ــة »ح ــت لحظ ــدگاه نخس ــق دی ــت. طب اس
ــع  ــه موض ــود دارد ک ــمول وج ــی و جهانش عموم
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــت اس ــرورت در واقعی صی
ــازه ای  ــی ت ــای واقع ــال رویداده ــة ح ــر لحظ در ه
جایگزیــن  یــا  و  می شــود  افــزوده  عالــم  بــه 
ــن،  ــردد. بنابرای ــود می گ ــی موج ــای واقع رویداده
ــی  ــه طــور کل ــاله ب ــه در رس ــدگاه ک ــن دی ــق ای طب
بــه آن مــدل دینامیکــی واقعیــت گفتــه خواهــد شــد، 
صیــرورت جهانشــمول رویدادهــا وجهــی حقیقی از 
واقعیــت اســت. در مقابــل، طبــق دیــدگاه دوم، تمــام 
رویدادهــا، چــه رویدادهــای گذشــته، و چــه حــال 
ــن  ــد، و بنابرای ــت دارن ــان واقعی ــه یکس ــده ب و آین
ــی  ــا وجهــی حقیق ــرورت جهانشــمول رویداده صی
از واقعیــت نیســت. در ایــن رســاله از ایــن دیــدگاه 
تحــت عنــوان مــدل اســتاتیکی واقعیــت یــاد خواهد 
شــد. تــا حــدود نیمــة اول قــرن بیســتم نــزاع میــان 
ــی  ــًا نزاع ــان عموم ــفة زم ــدگاه در فلس ــن دو دی ای
در حــوزة منطــق و متافیزیــک دانســته می شــد 
ــه  ــدگاه ب ــک دی ــود ی ــه س ــتدالالت ب ــًا اس و عموم

ــده  ــم می ش ــک فرآه ــا متافیزی ــق ی ــب منط موج
اســت. امــا رفتــه رفتــه از نیمــة دوم قــرن بیســتم 
ــة  ــار مقال ــس از انتش ــوص پ ــه خص ــد، ب ــه بع ب
ــان و  ــوان »زم ــم تحــت عن پرنفــوذ هیــاری پاتن
هندســة فیزیکــی« در ســال 1967 بحــث راجــع 
بــه نظریــة نســبیت خــاص اینتشــین بــه شــکلی 
ــزاع میــان فاســفه شــد. پاتنــم در  جــدی وارد ن
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــاش می کن ــه ت ــن مقال ای
نظریــة فیزیکــی اســتداللی بــه ســود مــدل 
ایــن  از  اســتاتیکی واقعیــت فرآهــم کنــد و 
رو نشــان دهــد کــه نظریــة نســبیت خــاص 
بــا مــدل دینامیکــی زمــان ناســازگار اســت. 
او در ایــن مقالــه از »نســبیت همزمانــی«، بــه 
ــدل اســتاتیکی را  ــرض دیگــر، م ــد ف همــراه چن
نتیجــه می گیــرد. اســتدالل از طریــق نســبیت 
همزمانــی بــه ســود مدلــی زمانــی بــرای واقعیــت 
ــان  ــفة زم ــون فلس ــیاری در مت ــای بس واکنش ه
ــد  ــاش کردن ــفه ت ــی فاس ــت. برخ ــته اس داش
ــی از  ــل معنای ــة مدل هــای دینامیکــی بدی ــا ارائ ب
صیــرورت را بــا نظریــة نســبیت خــاص ســازگار 
کننــد و برخــی دیگــر تــاش کرده انــد بــا دفــاع 

همزمانی و واقعیت: نسبت متافیزیک زمان و همزمانی نسبی
حسن امیری آرا

 دانشجوی دکتری فلسفة علم 
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ــی  ــرح نوع ــا ط ــز ب ــح و نی ــر ارج ــود ناظ از وج
ــه موجــب  بازنگــری در اصــول نســبیت خــاص، ب
ــة »قراردادگرایــی در خصــوص  مصالحــی کــه نظری
همزمانــی« در اختیــار می گــذارد، نســبیت همزمانــی 
را بــه عنــوان نظریــه ای در خصــوص حقیقــت رابطة 
ــی  ــد. تمام ــوال برن ــر س ــت زی ــی در واقعی همزمان
ــتم  ــرن بیس ــة دوم ق ــترده در نیم ــون گس ــن مت ای
نشــان می دهــد ارتبــاط فلســفی عمیقــی میــان 

طبیعــت رابطــة همزمانــی و مدلــی بــرای زمانمنــدی 
واقعیــت وجــود دارد. ایــن رســاله در وهلــة نخســت 
می کوشــد بــا بررســی اســتدالالت ایــن متــون ایــن 
ارتبــاط عمیــق میــان طبیعــت رابطــة همزمانــی 
و واقعیــت را روشــن ســازد. تــاش می شــود 
ــرای  ــای ب ــة بدیل ه ــه اوالً ارائ ــود ک ــتدالل ش اس
مــدل دینامیکــی جهــت ســازگار شــدن بــه نســبیت 
همزمانــی بــه طــور کلــی راهــکاری ناکارآمد اســت. 
ســپس اســتدالل می شــود کــه فــرض وجــود ناظــر 
ارجــح مزیتــی بــرای مدافعــان مــدل دینامیکــی ندارد 

و در نهایــت اســتدالل خواهــد شــد کــه اســتفاده از 
مصالحــی کــه نظریــة قراردادگرایــی بــرای دفــاع از 
ــد  ــرار می ده ــار ق ــق در اختی ــی مطل ــة همزمان رابط
اســتدالل بــه ســود مــدل دینامیکــی را دچــار مغالطــة 
مصــادره بــه مطلــوب خواهــد کــرد. بنابرایــن یکــی 
از نتایــج ایــن رســاله آن اســت کــه انــواع دفــاع از 
مــدل  دینامیکــی بــه معنــای ســنتی آن بــا توجــه بــه 
ــت. در  ــوده اس ــد ب ــاص ناکارم ــبیت خ ــة نس نظری

ــی  ــود دارد مبن ــری وج ــتدالل دیگ ــاله اس ــن رس ای
ــدل  ــا م ــد ب ــی هرچن ــبیت همزمان ــه نس ــر اینک ب
ــت،  ــازگار اس ــنتی آن ناس ــای س ــه معن ــی ب دینامیک
ــد.  ــه نمی ده ــتاتیکی را نتیج ــدل اس ــًا م ــا الزام ام
ــد از  ــاد جدی ــی انتق ــب نوع ــتدالل در قال ــن اس ای
اســتدالل پاتنــم طــرح خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن 
اســتدالل رابطــة همزمانــی را می تــوان بــه گونــه ای 
تفســیر کــرد کــه کاربســت آن در اســتدالل پاتنــم بــه 
ســود واقعیــت تمــام رویدادهــا )گذشــته، حــال یــا 

ــده( منجــر نشــود. آین
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مبحــث اســماء و صفــات خداونــد یکــی از 
مهمتریــن و  شــاید پردامنه تریــن مباحــث کامی 
ــی  ــد مطــرح م ــل موضــوع توحی ــه ذی اســت ک
شــود. در واقــع نخســتین پرسشــی کــه بعــد از 
اثبــات وجــود خداونــد بــرای متکلمــان بــه میان 
ــت.  ــد اس ــات خداون ــا و صف ــد ویژگی ه می آی
ــات  ــماء و صف ــی از اس ــز از طرف ــرآن نی در ق
مختلــف خداونــد ســخن بــه میــان آمــده اســت 
ــم  ــد ه ــه خداون ــر تنزی ــر ب ــی دیگ ــا از طرف ام
تاکیــد شــده اســت. لــذا مســاله تشــبیه و تنزیــه 
ــان  ــرای الهیدان ــی ب ــوال اساس ــک س ــه ی همیش
ــم در کام  ــان و ه ــم در عرف ــفه ه ــم در فلس ه
بــوده اســت. در عالــم مســیحیت نیــز وضــع بــه 
ــع  ــا دو منب ــع آنه ــت. مناب ــخت تر اس ــب س مرات
ــد  ــت؛ در عه ــد  اس ــد جدی ــم و عه ــد قدی عه
ــه  قدیــم خدایــی کامــل جســمانی ب
تصویــر کشــیده می شــود، 
بــا  می آیــد  زمیــن  بــه 
ــز  ــوب گاوی ــرت ای حض
ــا او   ــی ب ــردد و حت می گ
غــذا می خــورد،  دارای 

احساســاتی چــون خشــم و غضــب و حســادت 
اســت. امــا در عهــد جدیــد مســیح بــه عنــوان 
پســر خــدای نادیدنــی معرفــی می شــود. 
خدایــی سراســر خیــر کــه در مســیح تجلــی  
ــد. ــش را نجــات ده ــه فرزندان ــا هم ــه ت یافت
موضــوع رســاله ابتــدا تنهــا در  مــورد الهیــات 
ــه  ــرا ک ــود، زی ــکندرانی ب ــن اس ــلبی اریگ س
اریگــن از برجســته ترین الهی دانــان صــدر 
مســیحیت و صاحــب اولیــن الهیــات نظام منــد 
در عالــم مســیحی، در ایــران بــه شــدت 
ناشــناخته اســت. تنهــا نشــانیی کــه می تــوان 
ــارة او در  ــی درب ــه مطالب ــت خاص از او یاف
ــارة او  ــخ فلســفه اســت. درب ــای تاری کتاب ه
ــر  ــه توســط دکت ــان فارســی یــک مقال ــه زب ب
ــا   ــه ب ــان نام ــک پای ــفیدخوش و ی ــم س میث
ــأله  ــادی مس ــل انتق ــی و تحلی ــوان »بررس عن
ــه  ــکندرانی« ب ــن اس ــدگاه اریگ ــاد از دی مع
ــگارش درآمــده اســت.  ــه ن قلــم اینجانــب  ب
بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری ایــن الهیــدان 
ــی او، پیشــینه  مســیحی، روش فلســفی الهیات
و آبشــخورهای فکــری او،  بررســی و تفکــر 

بررسی و تحلیل تطبیقی الهیات سلبی از دیدگاه اریگن اسکندرانی و قاضی سعید قمی

زهرا دشتی رحمت آبادی
 دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی
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دربــارة آثــار ایــن اندیشــمند مســیحی در عالــم 
اســام ضــروری می نمایــد.

آثــار زیــادی دربــارة اریگــن و تفکــر او  بــه زبان 
ــات  ــورد الهی ــی در م انگلیســی وجــود دارد، ول
ــا  ســلبی از نــگاه اریگــن بــه جــز یــک مقالــه ب
عنــوان تأثیــرات فلســفه یونــان بــر الهیــات 
ســلبی اریگــن اثــر قابــل توجــه دیگــری موجود 

ــاب نیســت. لیکــن کت
 Clement of Alexandria and the(
 )Beginnings of Christian Apophaticism
عنــوان  بــه  می تــوان  را  فیســکه  هنــی  نوشــته 
پیشــینه ای بــرای ایــن اثــر در نظــر گرفــت؛ زیــرا 
ــر  ــن تأثی ــتاد اریگ ــوان اس ــه عن ــت ب ــه کلمن ک
مســتقیمی بــر دیدگاههای فلســفی  الهیاتــی او 
ــارة  ــه درب ــری ک ــب دیگ ــن در کت دارد. همچنی
اریگــن بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده، 
بخش هایــی بــه تبییــن خداشناســی اریگــن 
اختصــاص داده شــده اســت. نــکات مهمــی کــه 
دربــارة  خداشناســی اریگــن می تــوان بیــان 

کــرد در ادامــه  می آیــد:
• ریشــة افاطونــی- ارســطویی - فیلونــی، 

ــزد او. ــدا ن ــوم خ مفه
ــق  ــد و خال ــت خداون ــح واحدی ــان صری • اع

ــودن او ــریک ب ــدون ش ــتی و ب هس
اثبــات  و  گنوســی  مکتــب  بــا  مخالفــت   •
ــد ــد جدی ــم و عه ــد قدی ــدای عه ــت خ واحدی

• یکتایی خدای عادل و خدای خیر
• رد صریــح جســم انگاری) تفســیر تمثیلــی 

ــدس( ــون مق مت
• تثلیــث: مطالبــی کــه اریگــن در مــورد تثلیــث 
ــل  ــل اینکــه یکــی از دالی ــه دلی ــد ب ــان می کن بی
تکفیــر او توســط کلیساســت دارای اهمیــت 
ــر آن در  ــت ذک ــر اهمی ــل دیگ ــا دلی ــت ام اس
ــناخت اریگــن  ــه در ش ــری اســت ک اینجــا تاثی
نســبت بــه صفــات و اســماء خداونــد و نحــوه 

ــد دارد. ــناخت خداون ــه ش ــتیابی ب دس
ــت .  ــر خداس ــه و پس ــوس، کلم ــیح: لوگ • مس
مســیح دارای همــه صفاتــی اســت کــه خداونــد 
ــق  ــر مطل ــت. خی ــر اس ــدر فروت ــت. از پ داراس
ــر مطلــق اســت.  ــری از خی نیســت بلکــه تصوی
ــا پــدر شــریک اســت. پــدر علــت  در ازلیــت ب
پســر اســت. پســر زاده پــدر اســت)صدور اراده(. 
ــم  ــت)نقش عال ــم خداس ــت و عل ــیح حکم مس

مثــل(. تجلــی خــدای 
پــدر اســت.

همــه عناصــر تثلیــث 
الوهیــت دارنــد ولــی 
خداســت.  پــدر،  تنهــا 

خداونــد بــه طــور مســتمر 
ــه  در حــال وجودبخشــی ب

مســیح اســت. موجــودات  قبــل از تجســد در 
مســیح بوده انــد و ســرانجام بــا اتحــاد در مســیح 
 Homo( .بــه اتحــاد در خداونــد می  انجامــد
Ousia  ( از ایــن واژه می تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه اریگــن وجــود خــدا را هــم معنــای وجــود 

مســیح می دانــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت مطالعــه کامــی بــر روی 
آثــار اریگــن اســکندرانی، و همچنیــن براســاس 
ــا  ــه نهایت ــی موسس ــات تکمیل ــرات تحصی نظ
ــن  ــک مطالعــه تطبیقــی بی ــه انجــام ی ــم ب تصمی
اســام و مســیحیت  گرفتــه شــد. بدیــن منظــور، 
ــل  ــه مناســبی در مقاب قاضــی ســعید قمــی گزین

اریگــن  انتخــاب شــد.
ــه  ــلبی از جمل ــات س ــه الهی ــح ب ــاد صری اعتق
ــان  ــعید را در می ــی س ــه قاض ــت ک ــی اس دالیل
ــاخته  ــان مســلمان مشــهور س ــفه و الهیدان فاس
ــت و  ــادی اس ــرن 16 می ــای ق ــت. از علم اس
تقریبــا 13 قــرن بــا اریگــن اســکندرانی فاصلــه 
زمانــی دارد. شــاگردی وی نــزد مامحســن 
فیــض کاشــانی )علــوم دینــی و عرفــان (، 
رجبعلــی تبریــزی )فلســفه و حکمــت( و فیــاض 
)درس اشــراق( در وی شــخصیتی چنــد وجهــی 
را  شــکل داده اســت. او حتــی چنــد ســالی 
طبیــب دربــار بــود. و قاضی قــم. از آراء مشــهور 
او اصالــت ماهیــت و فرعیــت وجــود، اشــتراک 
لفظــی صفــات میــان واجــب و ممکــن، اشــتراک 
معنــوی وجــود میــان ممکنــات و اشــتراک لفظی 
وجــود میــان واجــب و ممکــن اســت.  از  وی 
ــة  ــی مطالع ــده، ول ــای مان ــه ج ــی ب ــار فراوان آث
مــن در ایــن  رســاله بــه دلیــل تمرکــز بــر روی 
ــز  ــة و تمرک ــه مطالع ــلبی  ب ــات س ــأله الهی مس
ــوف  ــدوق  معط ــد ص ــرح توحی ــاب ش ــر کت ب
ــن  ــتناد ای ــی در  اس ــه از طرف ــرا ک ــد،  زی گردی
ــه وی شــبهه ای  وجــود نداشــت و از  ــاب ب کت
ــارة  ــا تمــام مباحــث او درب طــرف دیگــر، تقریب
الهیــات ســلبی در ایــن کتــاب ســه جلــدی  بــه 
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ــع وجــود دارد. ــور مجتم ط
ــات ســلبی قاضــی،  ــه بحــث الهی ــرای ورود ب ب
ــات  ــه ای مختصــر از الهی ــان تاریخچ ــس از بی پ
ــپس  ــام و س ــان اس ــی در جه ــلبی و ایجاب س
تمییــز آراء مختلــف در الهیــات ســلبی، بــه بیــان 
ــه  ــدة  او ب ــل عقی ــعید در  دلی ــی س ــل قاض دالی
ــه  ــت و در ادام ــم پرداخ ــلبی خواهی ــات س الهی
در نقــد و بررســی آراء او  توضیــح خواهیــم داد 
ــوم صفــت  ــف مفه ــر در تعری ــه تغیی ــه چگون ک

ــر او  ــن در  نظ ــرات بنیادی ــاد تغیی ــث ایج باع
دربــاره قائــل بــودن بــه الهیــات ســلبی خواهــد 

شــد.
نــکات مهمــی کــه در  مباحــث قاضــی میتــوان 

بــدان اشــاره کــرد عبارتنــد از:
ــه  ــات مجعول ــی ماهی ــات همگ ــما و صف • اس
باالصالــه هســتند لــذا در نــزد قاضــی عینیــت و 

ــردو باطــل اســت. ــات ه ــت صف غیری
• اســما و صفــات مخلــوق هســتند و این اســماء 
و صفــات واســطه بیــن خــدا وخلــق هســتند، به 
ــرای کســی  ــه احــدی ب ــت مرتب ــی، قهاری عبارت

ــس  ــذارد، پ ــی نمی گ ــهودی باق ــت و ش حقیق
ــه اســماء  ــد باتوســل ب ــات تنهــا می توانن مخلوق

و صفــات از خداونــد طلــب حاجــت کننــد.
• چگونگــی وصــول  معرفــت بــه خــدا: »ال طریق 
لهــم فــی المعرفــة اال طریــق االســماء و الصفات، 
و لیــس لهــم الوصــول الــی خالقهــم اال بالتوســل 
بهــذه الســمات« یعنــی تنهــا راه وصــول معرفــت 
بــه خداونــد از طریــق همیــن اســماء و صفــات 

مخلــوق اســت.

• و امــا حــق اعتقــاد در ایــن وادی از نظــر او:» 
حــق االعتقــاد فــی هــذه الصفــات ای الذاتیــه 

منهــا انــه اذا نســبت الــی المرتبــه االحدیــة فهــی 
بعمنــی ســلب نقائضهــا... و اذا نســبت الــی 
ــان  ــه و مع ــق نوری ــی حقائ ــة فه ــه االلهی المرتب
ثبوتیــه مجعــوالت الــذاوت مخلوقــات المعانــی 
ــل  ــد الکام ــو التوحی ــذا ه ــات، و ه و المفهوم
ــن کل  ــص م ــک فأنق ــا ســوی ذل ــص و م الخال
ناقــص«، لــذا از نظــر قاضــی در مرتبــه احدیــت 
خداونــد همــه صفــات را بایــد بــه ســلب 
ــی  ــه الوه ــرد و در مرتب ــا ک ــا معن ــض آنه نقی
همــه ی صفــات حقائــق نوریــه مخلوقــه هســتند.
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طبیعت گرایــی دیــدگاه یــا رویکــردی بســیار 
پرطرفــدار در فلســفه ی تحلیلــی معاصــر اســت. 
بســیاری از فیلســوفان، خــود را ’طبیعت گــرا‘ 
و  دیدگاه هــا  از  بســیاری  و  می نامنــد 
جدیــد،  فلســفه ی  در  پرطرفــدار  نظریه هــای 
ــن  ــا در ای ــوند. ام ــداد می ش ــه قلم طبیعت گرایان
ــورد  ــه در م ــانی ک ــب کس ــه اغل ــان، چنان ک می
طبیعت گرایــی دســت بــه تأمــل فلســفی زده انــد 
ــی  ــد، طبیعت گرای ــد کرده ان ــه تأکی ــن نکت ــر ای ب
ــه  ــت، ب ــر اس ــی فراگی ــه دیدگاه ــدر ک همان ق
ــدازه دیدگاهــی مبهــم اســت و ظاهــراً  همــان ان
فیلســوفان مختلــف از طبیعت گرایــی معانــی 
بنابرایــن،  داشــته اند.  نظــر  مــورد  مختلفــی 
ــی و  ــی طبیعت گرای ــت بررس ــرورت و اهمی ض
تحلیــل چیســتی آن بــه تدریــج بیشــتر و بیشــتر 
حــس شــده اســت و تعــداد آثــاری کــه در مــورد 
آن نوشــته می شــود رو بــه افزایــش اســت. 
ــل  ــی و تحلی ــدف بررس ــا ه ــز ب ــاله نی ــن رس ای
ــت. ــده اس ــته ش ــفی نگاش ــی فلس طبیعت گرای

حــول  مختلفــی  مســایل  کلــی،  طــور  بــه 
ــه  ــت این ک ــت. نخس ــرح اس ــی مط طبیعت گرای
ــبت  ــی نس ــه طبیعت گرای ــی ب ــوزه ی اصل دو آم
ــم و  ــه ه ــط ب ــی مرتب ــه گاه ــود ک داده می ش
گاهــی بی ارتبــاط بــا هــم دانســته شــده اند: 
ــی  ــناختی و طبیعت گرای ــی هستی ش طبیعت گرای
بــه  طبیعت گرایــی  تقلیــل  روش شــناختی. 
ــه رو  ــکاتی روب ــا مش ــفی ب ــوزه ی فلس دو آم
طبیعت گرایــی  این کــه  نخســت  اســت. 
)چــه هستی شــناختی و چــه روش شــناختی( 
دیدگاهــی اســت کــه آموزه هــای دیگــری متأثــر 
از آن )یــا ذیــل آن( شــکل گرفته انــد. پــس 
ایــن پرســش در خــور تأمــل اســت کــه چگونــه 
ــوزه ی فلســفی در  ــداد بیشــتری آم ــا تع ــک ی ی
ــر  ــفی مؤث ــر فلس ــای دیگ ــکل گیری آموزه ه ش
ــفی  ــوزه ی فلس ــک آم ــه ی ــد؟ دوم این ک بوده ان
نیازمنــد اثبــات یــا توجیــه اســت. بنابرایــن توقع 
ــد  ــداری مانن ــرای دیدگاه هــای پرطرف مــی رود ب
مناســبی  توجیــه  طبیعت گرایــی  آموزه هــای 
اســتدالل های  امــا  باشــد.  داشــته  وجــود 
طبیعت گرایــی  آموزه هــای  بــرای  موجــود 
ــتند. از  ــه رو هس ــدی ای روب ــکات ج ــا مش ب

طبیعت گرایی فلسفی و نظریه ی تکامل به مثابه سنت های پژوهش
حامد بیکران بهشت

 دانشجوی دکتری فلسفة علم
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کــه  اســتدالل هایی  دیگــر،  ســوی 
طبیعت گرایــی  آموزه هــای  مخالفیــن 
در رد آن هــا اقامــه کرده انــد نیــز، بــه طــور 
ــتند.  ــه رو هس ــی روب ــا مشــکات مهم ــابه، ب مش
مواجهــه ی  در  پایه ای تــر  مســأله ی  اساســًا 
ــت  ــن اس ــان ای ــان و ضدطبیعت گرای طبیعت گرای
ــر  ــت، ب ــه ی نخس ــتدالل، در وهل ــار اس ــه ب ک

ــرد:  ــرار می گی ــرف ق ــدام ط دوش ک
یــا  طبیعت گرایــی  طرفــداران 
مخالفیــن آن؟ پرســش اخیــر از آن 
جایــی اهمیــت می یابــد کــه مخالفیــن 
مطلــب  ایــن  بــر  طبیعت گرایــی 
ــه  ــان ب ــه طبیعت گرای ــد ک معترض ان
نوعــی طبیعت گرایــی را مفــروض 
ــه  ــد ک ــی مدعی ان ــد و گوی می گیرن
بــار اســتدالل بــر دوش مخالفیــن 
ــه  ــوم این ک ــت. س ــدگاه اس ــن دی ای
چــه  طبیعت گرایــی  آموزه هــای 
ویژگــی مشــترکی دارنــد کــه هــر دو، 
ــوند؟  ــده می ش ــی‘ خوان ’طبیعت گرای
بی ارتبــاط  آمــوزه  دو  ایــن  اگــر 
بــا هــم هســتند و فقــط در لفــظ 
آیــا  مشــترک اند،  ’طبیعت گرایــی‘ 
ایــن صرفــًا یــک تصــادف اســت کــه 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــیاری از )و ش بس
ــر دو  ــر ه ــان ب ــب( طبیعت گرای اغل

آمــوزه صحــه می گذارنــد؟
مســایلی از قبیــل مــوارد فــوق برخــی 
ــد  ــی مانن ــران طبیعت گرای از تحلیل گ
مایــکل ری، رونالــد گی یــری و جیــن 
ویتمــر را بــه ایــن نتیجــه ســوق داده 
ــک  ــه ی ــی ن ــه طبیعت گرای ــت ک اس
ــزی از  ــه چی ــوزه، بلک ــد آم ــا چن ی
پژوهشــی،  برنامــه ی  یــک  قبیــل 
روش شناســی یــا رویکــرد اســت. 
مــن بــا رویکــرد کلی ایــن فیلســوفان 

ــی  ــودن طبیعت گرای ــفی ب ــوزه ی فلس ــد آم در نق
موافــق ام. امــا در ایــن رســاله تــاش کــرده ام تــا 
پیشــنهاد جایگزینــی بــرای طبیعت گرایــی بدهــم 
ــد  ــری می توان ــو بهت ــه نح ــم ب ــر می کن ــه فک ک
طبیعت گرایــی  حــول  مســایل  بــه 

پاســخ دهــد. بــه طــور خاصــه، 
ــک  ــی ی ــن، طبیعت گرای ــر م ــه نظ ب

ســنت پژوهشــی اســت. ”ســنت پژوهشــی“ 
مفهومــی اســت کــه لــری الودن در بررســی 
ــی  ــت دادن مدل ــه دس ــرای ب ــم و ب ــخ عل تاری
ــت.  ــرده اس ــی ک ــی معرف ــرفت علم ــرای پیش ب
ــا نشــان دهــم  ــرده ام ت ــاش ک ــن رســاله ت در ای
ــز  ــد در فلســفه نی ــدل می توان ــن م ای
ــایل  ــود و مس ــال ش ــی اِعم ــه خوب ب
حــول طبیعت گرایــی را بــه نحــو 
ــه  ــد. از آنجایی ک ــی پاســخ ده مطلوب
طبیعت گرایانــه ی  دیدگاه هــای 
مختلــف  حوزه هــای  در  مختلفــی 
معرفت شناســی،  قبیــل  از  فلســفه 
اخــاق، فلســفه ی علــم و متافیزیــک 
ــد،  ــترش یافته ان ــرده و گس ــور ک ظه
هــر توصیفــی از طبیعت گرایــی زمانی 
موفــق اســت کــه بتوانــد جایــگاه این 
ــی  ــه خوب ــفه را ب ــا در فلس دیدگاه ه
ــا  ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن کن تبیی
تکاملــی  طبیعت گرایــی  بررســی 
ــی دســته ای  ــف کل ــوان توصی ــه عن ب
در  طبیعت گرایانــه  نظریه هــای  از 
فلســفه کــه شــباهت خانوادگــی میــان 
ــرده ام  ــاش ک ــود دارد، ت ــا وج آن ه
تــا درســتی مــدل فــوق و انطبــاق آن 
بــر دیدگاه هــای طبیعت گرایانــه را 
ارزیابــی کنــم. آن چــه از ایــن ارزیابی 
نتیجــه می شــود ایــن اســت کــه 
خــودِ طبیعت گرایــی تکاملــی نیــز 
ــنت  ــل س ــی ذی ــنت پژوهش ــک س ی
اســت.  طبیعت گرایــی  پژوهشــی 
می رســد  نظــر  بــه  بدین ســان، 
کــه الزم اســت مــدل ســنت های 
پوشــش  بــرای  الودن  پژوهشــی 
ــله مراتبی  ــی سلس ــنت های پژوهش س
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرانجام، ب ــد. س ــود یاب بهب
ــود کــه  بــا ایــن بهبــود، مدلــی نتیجــه می ش
در تبییــن نقــش طبیعت گرایــی و نظریه هــای 
ــایل  ــه مس ــخ ب ــفه و پاس ــه در فلس طبیعت گرایان

ــود. ــد ب ــق خواه ــول آن موف ح
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ــل  ــی ذی ــور کّل ــه ط ــاله ب ــن رس ــِی ای ــِث کانون مبح
مــی  قــرار  اجتماعــی«  »معرفت شناســی  عنــواِن 

گیــرد، و مســئلة اصلــی ای 
پــردازد  مــی  آن  بــه  کــه 
ــی«  ــِد »اجتماع ــای دو بُع معن
و »عقانــِی« معرفــت علمــی، 
ــا، اســت.  ــان آنه و نســبِت می
از  »اجتماعــی«  ســویة  در 
»توافق گرایــی«  از  روایتــی 
ــرد،  ــی پذی ــورت م ــاع ص دف
کــه مطابــق بــا آن »توافــق 
بُعــِد  قوامبخــِش  جمعــِی« 
ــت  ــا و معرف ــارِی« معن »هنج
ــِی  ــة اجتماع ــوان مؤلّف ــه عن ب
برســازندة معرفــِت علمــی 
معّرفــی مــی گــردد. بــه دنبــال 

ــاختنی«بودن و  ــای »برس ــم ویژگی ه ــل، ه ــن تحلی ای
مــی  توصیــف  علمــی  معرفــِت  »نمایه ای«بــودِن 
ــا دو  ــت« ب ــت از »اجتماعی ــن قرائ ــم ای ــد، و ه گردن
روایــِت اســتاندارد از ســویة اجتماعــِی معرفــت 
علمــی در مطالعــاِت جدیــِد علــم، یعنــی نظریــة 

عائــق و نظریــة شــبکه-عامل، مقایســه می گــردد. 
در ســویة »عقانــی« نیــز از روایتــی از »عقانیــت 
دفــاع  ارتباطی -انتقــادی« 
ــه  ــرد ک ــی گی ــورت م ص
»اجتماعیــِت«  بــا  هــم 
بخــِش  در  توصیف شــده 
دارد،  همخوانــی  اّول 
بــرای  فضایــی  هــم  و 
قضــاوت  و  ارزیابــی 
توافق هــای  دربــارة 
»اجتماع هــای  برســازندة 
ــاد  ــف ایج ــِی« مختل معرفت
ــن  ــاع از ای ــد. دف ــی کن م
نقــِد  بــا  نیــز  آمــوزه 
نظریه هــای  از  پــاره ای 
مــی  تکمیــل  عقانیــت 
گــردد کــه یــا ســعی دارنــد موضعــی ریشــه ای در 
ــِر موضــِع »برســاخت گرایی اجتماعــی« اتّخــاذ  براب
کننــد یــا در ســطِح توصیــِف »عقانیت هــای 
اجتماعــی« توقّــف مــی کننــد: الگوهــای عقانیــِت 
»جامعه گرایانــه و  »تاریخ گرایانــه«،  »فردگرایانــه«، 

امراجتماعی، امرعقالنی؛
 پژوهشی درباِب بنیادهای اجتماعی و عقالنِی معرفت علمی

محمدرضا اسمخانی
دانشجوی دکتری فلسفة علم مؤسسه
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ــر از دو  ــران« حجیم ت ــرزمین ای ــام در س ــوم »اس ــد س مجل
ربــن ایــن مجلــد را در دو دفتــر تألیــف 

ُ
مجلــد دیگــر اســت و ک

ــر  کــرده اســت. مجلد هــای اول و دوم هرکــدام دارای یــک دفت
ــوم و  ــای س ــامل دفتره ــر ش ــن اث ــوم ای ــد س ــا مجل ــت ام اس

چهــارم اســت.
ربــن« موضــوع ایــن مجلــد از کتــاب »اســام در ســرزمین 

ُ
»ک

ایــران« را »عرفــان و تشــیع« انتخــاب کــرده اســت، و در دفتــر 
ســوم از مجلــد ســوم ایــن اثــر بــه »مکتــب عشــق« پرداختــه و 
ــزد »روزبهــان بقلــی شــیرازی« همــت  ــه واکاوی ایــن امــر ن ب
گمــارده اســت. در دفتــر چهــارم »اســاِم در ســرزمین ایــران« 
بــه موضــوع »تشــیع و تصــوف« پرداختــه شــده اســت، تصــوف 
و تشــیع نــزد »ســید حیــدر آملــی«، »عاالدولــه ســمنانی« و 
»ابــن ترکــه اصفهانــی« عناوینــی اســت کــه در دفتــر چهــارم 

ــت.  ــی شده اس بررس

ــا رویکــرد مســأله تاریخــی  ــار در ضــرورت هســتی« ب ــاب »اختی کت
ــتاد  ــت. اس ــده اس ــر درآم ــته تحری ــه رش ــار، ب ــر و اختی ــن جب و بنیادی
دینانــی در کتــاب اختیــار در ضــرورت هســتی معتقــد اســت کــه بدون 
ــد  ــل از آن بای ــا قب ــید ام ــانی رس ــال انس ــه کم ــوان ب ــار، نمی ت اختی
بدانیــم کــه اختیــار چیســت؛ انســان بــه کمــال می خواهــد برســد زیــرا 
ــی و  گاه ــایه آ ــز در س ــی ج ــا غایت اندیش ــت ام ــش اس ــت اندی غای
ــد  ــش از چهارص ــل بی ــاب مفص ــن کت ــرد. ای ــق نمی پذی ــار تحق اختی
صفحــه ای کوشــش مــی کنــد تــا بــه زوایــای مختلــف مســأله جبــر 
ــد و ســعی در حــل آن دارد. ــگاه کن ــق فلســفی ن ــد دقی ــار از دی و اختی
ــار خــود را  ــا انســان اختی ــار« »آی ــر« »امــکان و اختی ــار و تقدی »اختی
ــرداب  ــت؟« »در گ ــاک اس ــار خطرن ــا اختی ــد؟« »آی ــی کن ــار م اختی
دگرگونــی هــا، اختیــار چــه جایگاهــی دارد؟« اینهــا بخشــی از 
ــث و  ــه بح ــمند ب ــاب ارزش ــن کت ــه در ای ــت ک ــی اس ــت مطالب فهرس

ــت. ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــی آنه بررس
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ــت. در  ــی ابن سیناس ــتقل منطق ــر مس ــن اث ــاب مفّصل تری ــن کت ای
ــل،  ــای مدخ ــی بخش ه ــق، یعن ــواب منط ــن اب ــاب مهم تری ــن کت ای
ــاب  ــاس و برهــان آورده شــده اســت و جــز ب ــارت، قی مقــوالت، عب
ــل  ــه تفصی ــر ب ــواب دیگ ــده، اب ــار آم ــه اختص ــه در آن ب ــوالت ک مق

ــد. ــرار گرفته ان ــث ق ــورد بح م
ــه  ــود ک ــی ش ــخص م ــفا مش ــق ش ــاب و منط ــن کت ــه ای از مقایس
المختصــر چارچــوب اّولیــه ای بــوده اســت کــه منطــق شــفا بــر مبنای 
ــت،  ــه اس ــترش یافت ــط و گس ــفا بس ــث آن در ش ــده و مباح ــا ش آن بن
ــل بیشــتری از منطــق  ــه تفصی ــد گاه برخــی مباحــث در آن ب هــر چن

ــت. ــده اس ــفا آورده ش ش
ــان منطــق شــفا، عنوان گذاری هــای  ــا زب ــان در مقایســه ب روشــنی زب
تفصیلــی در ابــواب مختلــف، طــرح آراء خــاص در برخــی مســائل، 
ــت  ــات حیثی ــاب و مراع ــر ب ــطو در ه ــخنان ارس ــر س ــودن ب ــر ب ناظ

ــد. ــمار می آی ــه ش ــاب ب ــن کت ــای ای ــی در آن از ویژگی ه تعلیم
المختصــر األوســط فــی المنطــق بــه عنــوان ســومین اثــر از کان طرح 

تحقیقاتــی تصحیــح انتقــادی آثار ابن ســینا منتشــر شــده  اســت.

ــاب منظــم فلســفی  ــر یــک کت ــن اث ــه نقــل مصحــح: ای ــا ب بن
پرســش های  بــه  اثــر  ایــن  در  ابن ســینا  بلکــه،  نیســت 
شــاگردان خــود پاســخ داده و یکــی از شــاگردان معــروف وی 
ــه   ــؤاالت پرداخت ــن س ــع آوری ای ــه جم ــار« ب ــام »بهمنی ــا ن ب

ــت. اس
دربــاره  پرســش هایی  بــه  کتــاب  ایــن  در  شــیخ الرئیس 
ــاگردان  ــکاالت ش ــی اش ــد« و برخ ــم خداون ــس«،  »عل »نف

دربــاره کتــاب »الِشــفاء« پاســخ داده اســت.
ــاب  ــردد، از کت ــینا برمی گ ــات ابن س ــر حی ــه اواخ ــر ب ــن اث ای
»المباحثــات« ده نســخه در کتابخانه هــای مختلــف نگهــداری 
بررســی  تصحیــح،  بــرای  ایشــان  کار  اســاس  می شــود. 
ــان« و »پرینســتون«  ــه »بودلی ــر در کتابخان ــن اث نســخه های ای
ــران و  ــگاه ته ــای دانش ــا در کتابخانه ه ــر آنه ــه تصاوی ــود ک ب

آیت اللــه مرعشــی نگهــداری می شــود.

المباحثات
مقدمه و تصحیح: محسن بیدار فر

المختصر األوسط فی المنطق
مقدمه و تصحیح: سید محمود یوسف ثانی
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پرتونامهسلیمانشاهیوبستانالقلوب
)دورسالهآموزشی(

تصحیحوتوضیح:بابکعالیخانی

ــتقیم ترین راه  ــراق مس ــت اش ــا حکم ــنایی ب ــرای آش ب
ایــن اســت کــه از نگاشــته های خــود ســهروردی آغــاز 
کننــد. ســهروردی به جــز رســائل تمثیلــی مشــهور، دو 
رســالة آموزشــی بــه زبــان فارســی از خــود بــه یــادگار 
نهــاده  اســت بــه نام هــای پرتونامــة سلیمانشــاهی 
ــی از  ــر ُمجمل ــتمل ب ــی مش ــه اّول ــتان القلوب ک و بس
ــی ابن ســینا و دومــی متضمــن معــارف  حکمــت بحث
صوفیــان اســت و حکمــت ذوقــی ایشــان. بــا خوانــدن 
ــدم  ــرای ق ــی الزم را ب ــوان آمادگ ــاله می ت ــن دو رس ای

ــت آورد.  ــوارتر به دس ــل دش ــه مراح ــادن ب نه

ایــن اثــر در بردارنــده بحــث تطبیقــی »برهــان وجــودی« در فلســفه غــرب 
و  فلســفه اســامی اســت و در دو بخــش کلــی »برهــان وجــودی در فلســفه 
غــرب« و »برهــان وجــودی در فلســفه اســامی« نگاشــته شــده کــه خــود 

ــت. ــی اس دارای زیربخش های
 از تعریــف خــدا 

ً
برهــان وجــودی برهانــی اســت کــه ادعــا مــی کنــد صرفــا

 در 
ً
ــا ــا اص ــه آی ــه ک ــن نکت ــه ای ــد و ب ــات کن ــدا را اثب ــود خ ــد وج می توان

ــودی  ــان وج ــان بره ــدارد. مدعی ــه کاری ن ــا ن ــود دارد ی ــزی وج ــم چی عال
معتقدنــد کــه همیــن تعریــف ذهنــی داللــت می کنــد بــر وجــود خارجــی 
ــد دکارت  ــرد و بع ــه کار ب ــلم ب ــان را آنِس ــن بره ــار ای ــن ب ــن ذات. اولی ای
نســخه جدیــدی از آن ارائــه کــرد کــه در واقــع معروف تریــن تغییــر برهــان 
وجــودی هــم همیــن اســت کــه بنــا بــر تعریــف، خــدا کامــل تریــن ذات 
ــه شــکل هــای  اســت. اســپینوزا، الیــب نیتــس و دیگــران ایــن برهــان را ب

ــد.  گوناگونــی تکمیــل کردن
ــن  ــم همی

ُ
ــن َملک ــام نورم ــه ن ــردی ب ــتم ف ــم و بیس ــرن نوزده ــا در ق بعده

ــروف  ــم مع ــام َملک ــه ن ــا ب ــا در دنی ــن تقریره ــرد و ای ــرح ک ــا را مط تقریره
شــده در حالــی کــه مقــدم بــر َملکــم، مرحــوم نراقــی و کمپانــی ایــن تقریــر 

ــد.  را مطــرح کردن

برهان وجودی در فلسفه غرب و  فلسفه اسالمی
تألیف: علی موسایی افضلی
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»حکمــت مســیحی« شــرح و بســط مطالبــی اســت کــه نویســنده 
ــی  ــرح پژوهش ــوان ط ــه عن ــر، ب ــال اخی ــد س ــی چن ــاب در ط کت

ــت. ــته اس ــیحیت نوش ــاره مس درب
مؤلــف می نویســد: »دلیــل انتخــاب ایــن عنــوان )حکمــت 
ــاب  ــن کت ــه در ای ــود ک ــان داده ش ــه نش ــود ک ــن ب ــیحی(، ای مس
الهیــات یــا فلســفه مســیحی ـ اعــم از اینکــه ایــن عنــوان را 
ــوده، بلکــه  ــی نب ــورد نظــر و توجــه اصل ـ  م ــم  ــا نپذیری ــم ی بپذیری
ــرآغاز و  ــه در س ــت ک ــی اس ــی و حکمت ــی اش آن دانای ــور اول منظ
اصــل ایــن دیــن بــوده و الهیــات و فلســفه مســیحی، فهمــی از آن 
ــز در  ــذا مأخــوذ از آن اســت. مــراد از »حکمــت اســامی« نی و ل
اینجــا همیــن اســت و معنــای مصطلــح آن یعنــی فلســفه اســامی 

ــت« نیس
ــه ای در  ــت:  مقدم ــه اس ــن یافت ــر تدوی ــن زی ــاب در عناوی ــن کت ای
ــت  ــت؟ حکم ــیحی چیس ــفه مس ــیحی، فلس ــات مس ــاب الهی ب
ــیحی در دوره  ــفه مس ــد فلس ــطی، تجدی ــرون وس ــیحی در ق مس
جدیــد، تجدیــد ســنت مســیحی در قــرن بیســتم، نگرشــی عرفانــی 
ــیحیت. ــام و مس ــوی اس ــف آن، گفتگ ــدس و تحری ــاب مق ــه کت ب

ــرب را  ــن تق ــت. ای ــال اس ــداي متع ــه خ ــرب ب ــي، تق ــان ابراهیم ــال در ادی ــعادت و کم س
مي تــوان از ابعــاد گوناگــون، نظیــر جایــگاه آن در دیــن، تأثیــر آن در زندگــي دنیــوي و اخــروي، 
ــم،  ــات مه ــي از موضوع ــا یک ــرار داد. ام ــي ق ــورد بررس ــدا و ... م ــه خ ــرب ب ــاي تق راه ه
ــي  ــدا مبتن ــه خ ــرب ب ــیحیت، ق ــام و مس ــت. در اس ــرب اس ــن ق ــاخت هاي ای ــي و زیرس مبان
ــي  ــي از مبان ــن در برخ ــن دو دی ــت. ای ــناختي اس ــي و انسان ش ــي الهیات ــري مبان ــک س ــر ی ب
انسان شــناختي قــرب بــه خــدا، نظیــر انســان طــرف عهــد بــا خــدا، انســان در مســیر شــدن، 
انســان طالــب کمــال مطلــق بــودن و خلیفــة خــدا و مســیح بــودن انســان مشــترک هســتند. در 

ــه تفصیــل همــه ایــن مــوارد بررســی شــده اســت. ایــن کتــاب ب

تقرب به خداوند در اسالم و مسیحیت
تألیف: اسماعیل علیخانی

حکمت مسیحی )مطالعه ای تطبیقی با حکمت اسالمی(
تألیف: شهرام پازوکی

447 صفحه/ 1396

10+ 266 صفحه/ 1396



570

ــه  ــم آمیخت ــه ه ــی ب ــفی و کام ــث فلس ــام، مباح ــان اس ــوم جه در عل
ــز در آنهــا وارد می شــود.  ــی نی ــی گاهــی ســایر معــارف دین اســت و حت
ــفی  ــت فلس ــه ماهی ــی ک ــی مباحث ــت گاه ــن اس ــل ممک ــن دلی ــه همی ب
ــیری و ...  ــی، تفس ــی، عرفان ــی، اصول ــث کام ــب مباح ــد در قال دارن
مطــرح شــوند.  مــا بایــد شــاخص ها و در نهایــت تعریــف خــاص 
ــوند  ــم. پس ــه دهی ــث آن ارائ ــی« و مباح ــفة سیاس ــان را از »فلس خودم
ــه آن دســته  ــد کــه در فلســفة سیاســی فقــط ب »سیاســی « روشــن می کن
ــم  ــه می کنی ــی توج ــتداللی و عقل ــه روش اس ــم ب ــوق، آن ه ــایل ف از مس
ــوان  ــا بت ــد، ی ــته باش ــی« داش ــی اجتماع ــاد سیاس ــی »ابع ــه نوع ــه ب ک
ــوع  ــاس، ن ــن اس ــر ای ــط داد. ب ــی رب ــی اجتماع ــث سیاس ــا مباح آن را ب
ــان  ــث جه ــن مباح ــن و کان تری ــی از عمیق تری ــفه سیاس ــث فلس مباح
هســتی- قابــل ارتبــاط بــا مباحــث سیاســی اجتماعــی - آغــاز می شــود 
ــه روش فلســفی  ــا جزیی تریــن موضوعــات سیاســی اجتماعــی کــه ب و ت
ــه  ــن مجموع ــود. ای ــی ش ــامل م ــند را ش ــه باش ــرار گرفت ــث ق ــورد بح م
تحــت نظــارت علمــی دکتــر عبدالحســین خســروپناه و بــه همــت دکتــر 

ــت. ــده اس ــم ش ــان فراه ــکاران ایش ــی و هم ــر علیخان علی اکب

کتــاب مشــتمل بــر چنــد گفتــار در موضــوع نظر 
و نســبت آن بــا عمــل اســت کــه در عناویــن زیر 
ــل  ــان غاف ــل در جه ــت: عم ــه اس ــامان یافت س
از نظــر، حیــات نظــری و حیــات عملــی در 
ــفی  ـ  فلس ــی  ــیر )کام ــطی: دو تفس ــرون وس ق
ــبت  ــم، نس ــاه و مری ــتان مرت ــی( از داس و عرفان
ــارت،  ــتر  اکه ــه رأی مایس ــل ب ــر و عم ــان نظ می
موعظــه  اکهــارت: »عیســی داخــل شــد«، عمــل 
ــا،   و تــرک عمــل در مثنــوی معنــوی و بهگودگیت

ــاع. ــا اجتم ــبت آن ب ــری و نس ــان نظ عرف

نظری به عمل
 )چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل(

 تألیف: شهرام پازوکی

حکمت سیاسی اسالمی
مفاهیم بنیادین

جلد هشتم
دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران
ناظر علمی: عبدالحسین خسروپناه
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مــا محمــد شــمس الدیــن گیانــی، معــروف بــه 
نــام مکتــب  بــه  از حکمــای  ماشمســای گیانــی، 
اصفهــان در ســده یازدهــم هجــری اســت. کتــاب پیــش 
رو،تصحیــح نســخه خطــی حاشــیه ماشمســا بــر حاشــیه 
خفــری بــر شــرح جدیــد قوشــچی در الهیــات در مباحــث 

ــت. ــی اس ــم اله ــدرت و عل ق
در  ماشمســا  کــه  می دهــد  نشــان  کتــاب  مطالعــه 
مباحــث مهــم و پیچیــده صفــات واجــب تعالــی - کــه در 
 علــم و قــدرت الهــی مــورد بحث انــد 

ً
ایــن کتــاب صرفــا

ــینا در  ــدان ابن س ــه منتق ــت. وی ب ــه اس ــب نظری - صاح
ایــن موضــوع پاســخ می دهــد و ســعی دارد تــا بــا ابتــکار 
ــینا در  ــه ابن س ــدی از نظری ــر جدی ــود، تقری ــفی خ فلس

ــد. ــه ده ــی ارائ ــاری تعال ــدرت ب ــم و ق ــاب عل ب

نخســتین واکنــش نظــري مامحمدتقــي کاشــاني در 
ــن و  ــري مارتی ــر برخــي از تعرضــات کشــیش هن براب
نقــد و بررســي گوشــه هایي از کتــاب مقتــاح االســرار 
کارل گوتلــب فانــدر آلمانــي اســت. کاشــاني در 
ایــن نگاشــته بــه بررســي گســترده مناظــره امــام رضــا 
)ع( بــا جاثلیــق مســیحي، بشــارات عهــد جدیــد بــه 
پیامبــر اســام )ص(، نقــد و بررســي الوهیــت عیســي 
مســیح، خداونــد و پیامبــران از دیــدگاه عهدیــن، 
ــف  ــات تحری ــراي اثب ــود ب ــوم یه ــخ ق ــي تاری بررس
ــم و نقــدو بررســي بخــش اســتصحاب در  عهــد قدی

ــت. ــه اس ــول پرداخت ــد االص ــاب فرائ ــد کت عقای

هداية المسترشدين في رد المضلين
مالمحمدتقي كاشاني

مقدمه، تصحیح، تعلیق: حمیدرضا كیانی

حاشیه تعلیقه بر الهیات شرح تجرید
در مباحث قدرت و علم الهی

محمدبن احمد خفری
تألیف: شمس الدین محمدبن نعمةاهلل گیالنی )مالشمسا(

مقدمه و تصحیح: دکتر سید محمد علی دیباجی- حسن محسنی راد
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هیــن شــیرازی، رســاله ای اســت کــه 
ّ
رســاله »مشــاعر« صدرالمتأل

بــه طــرح مباحــث وجــود و در انتهــا شــناخت واجــب الوجــود 
اختصــاص دارد. ایــن رســاله دارای شــروح مختلــِف توضیحــی 

و انتقــادی اســت.
ــه  ــت ک ــاعر اس ــاله مش ــروح رس ــی از ش ــر« یک ــوء المناظ »ض
بپــردازد.  هیــن 

ّ
عبــارات صدرالمتأل توضیــح  بــه  دارد  ســعی 

ــر  ــا نظ ــرح، ب ــن ش ــندهء ای ــوری، نویس ــن ن ــن العابدی زی
ّ

ما
داشــتن بــه دیگــر آثــار صــدرا و همچنیــن مطالعــه ســایر شــرح ها 
ــن رســاله، قصــد دارد ضمــن آشــکار  ــر ای و حواشــِی موجــود ب
اصــدرا، بــه اشــکاالت مطــرح شــده بــر او 

ّ
ســاختن مقاصــد مل

نیــز پاســخ دهــد. البّتــه خــود نیــز در پــاره ای از مــوارد، نقدهایــی 
ــازد. ــاله وارد می س ــف رس ــر مصّن ب

ایــن اثــر بــا نّیــت توضیــح مبانــی نحله هــای 
گوناگــون حکمــت اســامی پدیــد آمــده 
ــوالت  ــمار مط ــه در ش ــر ک ــن اث ــت. ای اس
در  مؤلــف،  نوشــته  بــه  بنــا  دارد،  قــرار 
ــراقی  ــایی، اش ــای مش ــی حکم ــح مبان توضی
ــن رو،  ــت. از ای ــده اس ــد آم ــی پدی و صدرای
ایــن مبانــی را نخســت بــه توضیــح می گیــرد 
و بعــد از آن، بــه نقــد و جــرح آن مــی پــردازد.

شروقالحکمه
فیشرح»االسفار«و»المنظومه«

السیدصدرالدینالهاطلیالکوپایی

مقدمهتصحیحوتعلیق:مجیدهادیزاده

ضوء المناظر فی شرح المشاعر
تألیف: مال زین العابدین النوری

مقدمه، تصحیح و تعلیق: محمد مسعود خداوردی- امیر حسین عابدی
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ــم جامــع،  ــه محقــق و عال ــاب، رســاله ای ارزشــمند از فقی ــن کت ای
حــاج ســید ابوطالــب حســینی قائنــی، از عالمــان برجســته خراســان 
اســت کــه برهــه ای از دوران تحصیــل خــود را در اصفهــان گذرانــده 
ــد  ــره من ــان به ــاز اصفه ــر ب ــوزه پ ــان ح ــا و حکیم ــر فقه و از محض
ــه  ــج ب ــفر ح ــتانه س ــر و در آس ــر عم ــال آخ ــت. او در س ــته اس گش
نــگارش ایــن رســاله پرداختــه و در آن، نظــر حضــرت المتألهیــن را 

دربــاره وحــدت وجــود، تأییــد و اثبــات نمــوده اســت.

ة
ّ

مرآة الوحدة الحق
به کوشش: رحیم قاسمی

مانــدگار  آثــار  از  مشــاعر  ارجمنــد  کتــاب 

حکیــم متألــه نامــدار، حضــرت صدرالمتألهیــن 

ــار  ــایر آث ــون س ــه چ ــي ک ــت، کتاب ــیرازي اس ش

ــه  ــت، ن ــفیه اس ــات کش ــوع برهانی ــدرا، از ن ص

و  عامیــه  تقلیــدات  و  کامیــه  مجــادالت  از 

مغالطــات سفســطیه تخیــات صوفیــه. مشــاعر 

از زمــان رواج حکمــت صــدرا مــورد توجــه 

ــي  ــروح و حواش ــوده و ش ــان ب ــان و حکیم عالم

ــت. ــده اس ــته ش ــر آن نوش ــادي ب  زی
ً
ــبتا نس
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ة )در اثبات وحدت وجود( 
ّ

مرآة الوحدة الحق
فقیه حکیم محقق سید ابوطالب حسینی قائنی

به ضمیمه
رساله وحدت وجود

فقیه حکیم میرمحمداسماعیل واعظ اصفهانی

نور البصائر فی حّل مشکالت المشاعر
حکیم محقق احمدبن محمد ابراهیم یزدی اردکانی

تصحیح: رحیم قاسمی
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رســاله حاضــر کــه در کتابخانــه مجلــس شــورای 

اســامی نگهــداری می شــود و بــا واســطه از مجموعــه  

تاریخــی، مذهبــی و فرهنگــی تخــت فــوالد بــه دســت 

ــه حــال تصحیــح نشــده  ــا ب مصحــح رســیده اســت، ت

بــود و نســخه بدلــی بــرای آن در فهرســت نســخ خطــی 

ــه  ــر ب ــخه حاض ــت نس ــد. کتاب ــت نگردی ــف یاف مختل

ــان  ــه( و در زم ــب الل ــب )حبی ــن حبی دســت محمــد ب

ــه  ــال ۱۱۱۵ق ب ــر س ــی ۲۲صف ــف، یعن ــات مصن حی

ــت.  ــیده اس ــان رس پای

ــا ضمــن بررســی ســابقه  در ایــن کتــاب تــاش شــده ت
ــان و  ــش جه ــدان نق ــار می ــک از آث ــر ی ــکل گیری ه ش
عناصــر تشــکیل دهنــده آن، ُبعــد نمادیــن میــدان نقــش 
ــده آن  ــکیل دهن ــر تش ــن عناص ــاط نمادی ــان و ارتب جه
ــا  ــده ت ــاش ش ــن ت ــرد. همچنی ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
ــاهکارهای  ــن ش ــن ای ــم نمادی ــان مفاهی ــر بی ــاوه ب ع
هنــری، پیــام معنــوی اســام شــیعی در ایــران دوره 
ــرد.  ــرار گی ــل ق ــه و تحلی ــی و تجزی ــورد بررس ــه م صفوی
ــر  ــا ب ــته بندی کتیبه ه ــاب دس ــن کت ــن، ای ــاوه برای ع
ــی و  ــی و حدیث ــای دعای ــی، کتیبه ه ــات قرآن ــاس آی اس
کتیبه هــای تاریخــی و ترجمــه محتــوای آنــان اســت کــه 
امــکان مطالعــه بــرای عاقمنــدان بــا دیــدی متفــاوت را 

فراهــم ســاخته اســت.

تبیین مبانی نمادین عناصر معماری اسالمی عصر صفوی
 )آثار میدان نقش جهان )امام( اصفهان(

دکتر اصغر منتظر القائم- زهرا حافظ فرقان
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اثــر حاضــر، در واقــع بــه معرفــِی چیســتی علــم کام، 

ــم  ــات عل ــه و کلی ــخ آن پرداخت ــت و تاری ــده ماهی فای

ــی  ــل بررس ــیزده فص ــا در س ــن عنوان  ه ــا ای کام را ب

ــوع و  ــم کام، موض ــذاری عل ــام گ ــت: ن ــرده اس ک

ــم  ــث در عل ــای بح ــا، روش ه ــف آن، هدف ه تعری

کام، رابطــه بیــن علــم کام و دانش  هــای دیگــر، 

تاریخچــه، تطــور علــم کام، نقــش عقــل در الهیــات 

در پرتــو کتــاب و ســنت، نقــد نظریــه مخالفــان روش 

ــی،  ــی ایج ــزد: قاض ــم  کام ن ــات، عل ــی در الهی عقل

ــی. ــم الهیج ــی و حکی ــی، تفتازان جرجان

ــث  ــرح حدی ــه ش ــد )ویلی ــوار التوحی ــاب ان کت
رأس الجالــوت(، دو رســالۀ کوتــاه اعتقــادی 
بــه نــام انوارالتوحیــد و شــرح حدیــث رأس 
ــه  ــك مقدم ــد از ی ــت. انوارالتوحی ــوت اس الجال
ــده  ــکیل ش ــن تش ــن عناوی ــا ای ــاب ب ــج ب و پن
اســت: فــی بیــان مــا یتعلــق بالوجــود و الماهیــة، 
و  الذاتــی  و  االلوهــی  توحیــده  اثبــات  فــی 
ــث  ــرح حدی ــالۀ ش ــی. رس ــی و االفعال الصفات
ــر  ــۀ شــرح جــد مؤلــف ب ــوت، تکمل رأس الجال
ایــن حدیــث مبــارك اســت کــه در ضمــن کتــاب 

ــت. ــده اس ــاپ ش ــوم چ ــکات العل مش

أنوار التوحید ویلیه شرح حدیث رأس الجالوت
 دكتر شیخ عبدالصاحب محمدبن احمد بن محمد مهدی نراقی

صححه و حققه: مهدی الرضوی

أربع رسائل فی علم الکالم
ابوالفضل بهاءالدین محمد بن حسن اصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

مقدمه، تصحیح و تعلیق: حمیدرضا کیانی
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ــر فلســفی  ــن اث ــاب شــفای ابن ســینا بزرگ تریــن و مفصل تری کت
در جهــان اســام اســت. ایــن کتــاب، تاکنــون، بــه طورکامــل بــه 
فارســی ترجمــه نشــده اســت. یکــی از بخش هــای مهــم آن، کــه 
ــه فارســی  ســال ها پیــش توســط مرحــوم محمدعلــی فروغــی ب
روان و روشــنی ترجمــه شــده، فــّن ســماع طبیعــی اســت. ایــن 
ــه  ــدان ب ــه عاقمن ــورد توج ــر، م ــاز نش ــان آغ ــه، از هم ترجم
ــه  ــه آن را، ب ــانی ک ــی از کس ــت. یک ــرار گرف ــامی ق ــفه اس فلس
دقــت، از نظــر گذرانــده و پــاره ای از اشــکاالت و نادرســتی های 
آن را یــادآور شــده و در هــر مــورد بــه وجــه صحیــح مــورد نظــِر 
ــرزا  ــوم می ــرده، مرح ــاره ک ــینا اش ــه کام ابن س ــود در ترجم خ
مهــدی آشــتیانی، فیلســوف شــهیر معاصــر اســت. ایــن کتــاب 
ــه  ــاره ترجم ــان درب ــات ایش ــت ها و توضیح ــه یادداش مجموع
فروغــی اســت کــه آقــای منوچهــر صدوقــی ُســها آن را تصحیــح 
ــار  ــع در اختی ــه ای ممت ــا مقدم ــراه ب ــد و هم ــن کرده ان و تدوی

خواننــدگان قــرار داده انــد.

رســاله »کشــف الحیــرة« در نقــد تصــوف عامیانه و تأییــد عرفان 
ــان  ــادی، مدعی ــون آب ــده خات ــه عقی ــت. ب ــیعه اس ــتین ش راس
ــد،  ــت حقیقی ان ــی از معنوی ــود خال ــه خ ــوف ک ــن تص دروغی
بــا افــزودن عناصــر انحرافــی بــه عرفــان راســتین، وادی ســلوک 
الــی اللــه را راهــی پــر خطــر و آفــت کرده انــد. او منشــأ اصلــی 
ــان  ــی عمــل و مدعی ــردم را عالمــان ب تشــویش و ســرگردانی م
بــی درد و فقیهــان ریــاکار و درویشــان بــی فکــر دانســته؛ و بــا 
ــت  ــان و تقوی ــه زدودن کاســتی های عرف ــه، ب طــرح راهــی میان
مبانــی نظــری و عملــی آن بــر پایــه عقانیــت، کتــاب و ســنت 

و مکاشــفه صحیــح مبــادرت ورزیــد.

رساله کشف الحیرة
در بیان طریق حق از خداجویی و خداپرستی

میر سید محمد اسماعیل حسینی اصفهانی خاتون آبادی

مقدمه، تصحیح و تعلیق: علی کرباسی زاده اصفهانی

مناقشاتبرترجمهفنسماعطبیعیشفاءابنسینا
ازمیرزامحمدعلیخانفروغیذکاءالملک
مصنف:آقامیرزامهدیمدرسآشتیانی

تصحیحومقدمهازمنوچهرصدوقیسها
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ــرده  ــی ک ــه معرف ــاب را این گون ــد کت ــت جل ــف در پش مؤل
ــفه  ــن فاس ــیرازی، بزرگ تری ــم ش ــن ابراهی ــت: محّمدب اس
د حکمــت مــا 

ّ
الهــی و مؤّســس قواعــد الّهیــه و ُمجــد

ــدأ و معــاد  بعدالطبیعــه اســت، و اّول کســی اســت کــه مب
ــات  ــا نهــاد و اثب ــر بن ــل ناپذی ــزرِگ خل ــر یــک اصــل ب را ب
معــاد جســمانی بــا برهــان عقلــی کــرد و خلل هــای شــیخ 
الرئیــس را در علــم الهــی روشــن کــرد و شــریعت مطّهــره 
ــی  ــا بررس ــا ب ــاف داد. م ــم ائت ــا ه ــه را ب ــت الّهی و حکم
کامــل دیدیــم هــر کــس دربــاره او چیــزی گفتــه، از قصــور 
ــام  ــت )ام ــه اوس ــد پای ــب بلن ــه مطال ــیدن ب ــود و نرس خ

ــرار، ص38(. ــف األس ــی )ره(، کش خمین

ــا  ــان ب ــر و کارم ــم، س ــی می کنی ــا زندگ ــه م ــی ک در دنیای
هســتی اســت، نــه بــا نیســتی، پــس چــرا علــم برتــر بایــد 

ــردازد؟ ــه نیســتی هــم بپ ب
بحــث از نیســتی در ایــن علــم، بــه نحــو اســتطرادی اســت 
و دلیــل طــرح آن، نیــاز مبرمــی اســت کــه انســان حتــی در 
زندگــی روزمــره خــود، بــه اعتبــار عــدم دارد. اعتبــاری کــه 
ــت و  ــر اس ــم دیگ ــّزع از مفاهی ــی منت ــار مفهوم ــد اعتب مانن
 
ً
ــا ــود و احیان ــودات، وج ــم، موج ــن مفاهی ــزاع ای ــأ انت منش

ــه  ــوان ب ــی می ت ــر لحاظ ــتی را از ه ــت. نیس ــم اس مفاهی
ــه  ــدام را ب ــر ک ــی و ه ــتِی تصدیق ــّوری و نیس ــتِی تص نیس
ــه  ــاب حاضــر، ب ــی تقســیم نمــود کــه در کت اقســام و مراتب

ــه شــده اســت. ــه آنهــا پرداخت ــل ب تفصی

عدم در حکمت اسالمی
تألیف: سید محمد علی مدرس مطلق

تکامل اخروی در چشم انداز صدرایی
تألیف: سید مهدی امامی جمعه- منصوره سادات وداد

216 صفحه/1396

219 صفحه/1396
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از میــان عالمــان بزرگــی کــه در کنــار شــهرت 
و  کشــف  و  ذوق  و  عرفــان  و  حکمــت  بــه 
ــم والیــت و  ــه از حری ــاع جانان ــه دف ســلوک، ب
ــام  ــّرم اس ــی مک ــس از نب ــل پ ــِت بافص امام
ــاب  ــن ب ــبهاتی در ای ــع ش ــع و رف )ص( و دف
ــن ســّید  ــت بســته اســت، رکــن الدی کمــر هّم
حیــدر آملــی )م: 787 هجــری قمــری( اســت 
ــق و  ــادی عمی ــا اعتق ــر ب ــاله حاض ــه در رس ک
ــه عقلــی و 

ّ
ــب از ادل

ّ
خالــص و بــه شــیوه ای مرک

شــواهد نقلــی، بــه یکــی از پرســش های مهــم 
ــت.  ــّول داده اس ــخی مط ــه پاس ــن عرص در ای

اثــر حاضــر بــه دنبــال تبییــن اهمّیــت شــناخت امــام علــی )ع( و اثبــات 
افضلّیــت وی نســبت بــه قرآن اســت.

ایــن کتــاب، در حقیقــت نقــدی بــر رســاله »تبصــرة اإلخــوان فــی بیــان 
 اســماعیل خواجویــی اســت.

ّ
کبرّیــة القــرآن« اثــر مــا أ

خواجویــی در کتــاب خــود بــا اســتناد بــه احادیــث ثقلیــن، افضلّیــت 
قــرآن بــر امــام علــی )ع( را به اثبــات می رســاند؛ چــرا کــه وی، اکبرّیت 
ذکــر شــده در ایــن احادیــث را مســاوق بــا افضلّیــت می دانــد. ایــن در 
ــه وی، افضلّیــت امــام علــی )ع( 

ّ
حالــی اســت کــه بیدآبــادی بــا نقــد ادل

بــر قــرآن را ثابــت می کنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه اکبرّیــت مذکــور 
در احادیــث ثقلیــن، بــه معنــای افضلّیــت نیســت.

روح اإلسالم و اإلیمان
 فی معرفة اإلمام و تفضیله علی القرآن

میرزا یحیی بیدآبادی اصبهانی

رفع المنازعة و الخالف
در رد شبهات مربوط به امامت
رکن الدین سید حیدر آملی

مقدمه تصحیح و ترجمه: حسین کلباسی اشتری

597 صفحه/1396

305 صفحه/ 1396
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فتحمفتاحالغیب

902 صفحه/ 1396

نظریه معرفت کیث لرر
ترجمه تحقیق و نقد: مهدی عبداللهی

508 صفحه/1396

کتــاب نظریــه معرفــت مهم تریــن اثــر کیــث لــرر 
اســتاد بازنشســته دانشــگاه آریزونــا و سرشــناس ترین 
ــت. وی  ــت اس ــه معرف ــجام گروی در توجی ــع انس مداف
مهم تریــن مباحــث معرفــت شناســی معاصــر را در ایــن 
ــاش  ــم ت ــت. مترج ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــر ب اث
کــرده اســت ترجمــه ای دقیــق و فنــی از متــن کتــاب بــه 
ــت هایی  ــل یادداش ــر فص ــای ه ــد. در انته ــت ده دس
نقطه آغــاز  کــه  اســت  افــزوده  انتقــادی  و  تحقیقــی 
اندیشــه های  میــان  تطبیقــی  پژوهش هــای  کلیــد  و 
فلســفه  و  غــرب  معاصــر  فلســفه  معرفت شــناختی 

ــی دارد ــه م ــدگان فرهیخت ــم خوانن ــامی را تقدی اس

از جملــه آثــار قونــوی کتــاب مفتــاح الغیــب 
اســت کــه دریایــی از حقایــق و معــارف اســت، بــا 
ــم و هدفــی روشــن. جنــاب فنــاری در 

َّ
چینشــی منظ

مصبــاح األنــس بــا بهــره گرفتــن از کلمــات دیگــر 
ــت، و  ــک جه ــاگردان او از ی ــوِی و ش ــاب قون جن
بــه خدمــت گرفتــن أصــول و أّمهــات عقــل نظــری  
ــب  ــاح الغی ــان مفت ــرح و بی ــه ش ــر ب ــت دیگ از جه
ــه  ــاب ب ــن کت  پرداخــت، و شــاگرد او ازنیقــی در ای
تلخیــص، تنقیــح، تفســیر و رفــع ُمغلقــات مصبــاح 
ــود  ــدگار را از خ ــر مان ــن أث ــس روی آورد، و ای األن

ــه ارمغــان گذاشــت.  ب
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جاویدان خرد نشریه ای تخصصی است و به بررسی مقاله هایی می پردازد که:
س باشد.

ّ
- مرتبط با حکمت دینی، اسامی، ایرانی و مبادی هنر مقد

ــل  ــن کام ــا موازی ــنده و ب ــص نویس ــش و تفح ــل پژوه ــی، و حاص ــق و تحلیل - تحقی
ــد. ــی باش ــاالت علم ــای مق ــی   و معیاره پژوهش

ــی نوشــته شــده  ــا آلمان ــی، انگلیســی فرانســه، ی ــه یکــی از زبان هــای فارســی، عرب - ب
باشــد.

ــه بنــدی مجــات علمــی پژوهشــی  ــن رتب ی ــدان خــرد در آخر  مجلــه جاوی
کشــور کــه از طــرف وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری اعــام می شــود بــا 

امتیــاز 81 حائــز رتبــه A   شــده اســت. 
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