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امتداد
سياسى -اجتماعى
فلسفه
يىك مسألهى امتداد سياىس -اجتامعى
فلسفه است  ...مىتوان در مباىن موجود
فلسفى ما نقاط مه ّمى را پيدا كرد كه
ِ
اگر گسرتش داده شود و تعميق گردد،
جريانهاى بسيار ف ّياىض را در خارج
از محيط ذهن ّيت به وجود مىآورد و
تكليف جامعه و حكومت و اقتصاد را
معي مىكند .دنبال اينها بگرديد ،اين
ّ
نقاط را مشخّص و رويشان كار كنيد؛
آنگاه يك دستگاه فلسفى درست كنيد.
كل
از وحدت وجود ،از «بسيط الحقيقة ّ
االشياء» ،از مباىن ّ
مل صدرا -،اگر نگوييم
از همهى اينها ،از بسيارى از اينها-
فلسفى اجتامعى،
مىشود يك دستگاه
ِ
سياىس و اقتصادى درست كرد؛ ً
فضل از
آن فلسفههاى مضاف كه آقايان فرمودند:
فلسفهى اخالق ،فلسفهى اقتصاد و  ....اين،
يىك از كارهاى اساىس است .اين كار را هم
هيچكس غري از شام منىتواند بكند؛ شام
بايد اين كار را انجام دهيد.

بررسي وضعيت فلسفه
در ايران معاصر
دكتر رضا اكبری دبير علمی همايش :نياز به بازخوانی سنت فکری اسالمی به زبان جديد
دکتر داوری اردکانی :جامعه قائم به فلسفه است
حجتاالسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه :فلسفه در ایران با علوم معاصر ارتباطی ندارد
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نياز به بازخوانی سنت فکری اسالمی
به زبان جديد

سخنان دكرت رضا اكربی؛
دبري علمی هاميش در كنفرانس خربی هاميش
روز جهانی فلســفه به دو اعتبار اهمیت دارد :نخست به جهت
جهانی بودن آن اســت که یونسکو مقرر کرده هر سال در یک 
کشــور برگزار شــود و دیگری به جهت بحث از خود فلسفه و
مباحث آن است؛ فلســفه نحلههای مختلفی را شامل میشود
و در ســاحتهای مختلف دانش بشری اثرگذار است و ما نباید
تلقی از آن را انحصاری و مضیق بکنیم.
مؤسســه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به اعتبار ملی بودن و
کارکرد ملی آن ،درباره بحث فلســفه نیز با یک نگاه ملی قدم
به این عرصه گذاشته تا همایش روز جهانی فلسفه امسال را با
مشارکت حداکثری دانشگاهها و حوزههای علمیه برگزار کند و
برای برگزاری هرچه مفیدتر این همایش نیز چندین جلســه در
این مؤسسه و نیز در دانشگاه تهران برگزار شده است.

جمله اقدامات انجام شده برای این همایش است و این مصاحبهها
و مقاالت باید تحلیل شوند تا راهکارها و ایدههای اساتید صاحبنظر
در اختیار مراکز علمی قرار بگیرد .مقاالت اســاتید به این همایش،
جزءپژوهشیترین مقاالت محسوب میشوند؛ چراکه تجربیات چند
دهساله اساتید برجسته در قالب مقاله تدوین شده است.
در راستای همین نگاه ،در عرصه ارائه مقاله با طیف گستردهای از
نگاه اسرتاتژیک به وضعیت فلسفه در ایران
اینکه این همایش درصدد اســت تا با یک نگاه استراتژیک به اســاتید حوزه و دانشگاه از مراکز و دانشگاههایی چون تهران ،امام
بررســی وضعیت فلســفه در ایران و پر کردن شکاف بین وضع صادق(ع) ،عالمه طباطبایی ،الزهرا(س) ،امام خمینی(ره) ،پیام نور،
موجود و وضع مطلوب بپردازد ،در ســند علمی کشور بخشی به تبریز ،زنجان ،سیســتان و بلوچستان ،پژوهشکده فلسفه تحلیلی،
فلسفه و منطق اختصاص یافته و موضوعات مطرح شده در این فردوسی مشهد ،شهید رجایی و  ...ارتباط برقرار کردهایم.
در مصاحبهها طیف بحث ما بسیار وسیعتر بوده و از اساتید شاخص
همایش در راستای برنامههای کالن نظام در افق  1404است.
مشارکت حداکثری اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشــگاه و حوزه استفاده کردهایم و از جمله این مراکز میتوان به
در این حوزه ،ایجاد فضای عاطفی توسط اساتید با نحلههای مختلف مجمع عالی حکمت اسالمی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
فلســفی و نفی هرگونه برداشت انحصاری و مضیق در فلسفه ،از حوزه علمیه قم ،حوزه علمیه مشــهد و دانشگاههای قم ،فردوسی
جمله اهداف برگزاری این همایش است .برخی از مباحثی که امروز مشهد ،تربیت مدرس ،اصفهان ،باقرالعلوم(ع) و  ...اشاره کرد.
در کشور ما در نقد فلسفه صورت میگیرد ،نگاه انحصاری به فلسفه در ایــن مقاالت معیارهایی چــون برخورداری از نــگاه مدیریت
است و ما باید افق نگاه خود را باالتر ببریم.
اســتراتژیک و رصد وضع موجود و مطلوب مد نظر بوده و مواردی
همچنیــن در این همایش بر اهمیت فلســفه بــه عنوان یک  چون آموزش ،پژوهش و ترجمه و نشر آثار فلسفی ،مجالت علمی
دانش مادر و اثرگذاری آن در رشــتههای مختلف علمی ،بهویژه
و پژوهشی ،انجمنهای علمی ،رشتههای دانشگاهی ،پایاننامه و
رشتههای علوم انسانی تأکید میشــود و تأثیر مبانی فلسفی بر
رسالههای دانشجویی و نحوه پذیرش دانشجویان حوزه فلسفه در
حوزههــای دیگر علمی مورد توجه قــرار میگیرد .تالش ما این
است که به دور از هرگونه نمایش و با کمترین هزینه در راستای دانشگاهها ،مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفته است.
مجموعه آثار همایش در چهار جلد منتشر خواهد شد.
مدیریت منابع پژوهشی این کار را انجام دهیم.
در این همایش ابتدا دو گزارش از گزارشهای یونسکو در زمینه برگزاری ایــن همایش گام مبارکی در عرصــه تعامالت حوزوی
وضعیت فلســفه در آمریکای شمالی و اروپا و وضعیت فلسفه در ودانشــگاهی با یکدیگر خواهد بود و مجموعه آثار این همایش در
آسیای شرقی را ترجمه کردهایم تا عالقهمندان بیش از پیش در چهار مجلد منتشر خواهد شد.
ما نیازمند بازخوانی سنت فکری اسالمی به زبان جدید و همچنین
جریان اخبار این حوزه در نقاط دیگر جهان قرار بگیرند.
مفهومسازیهای فلسفی هستیم و برای اصالح در وضعیت موجود
کشور باید تعامل گروههای فلسفه در داخل کشور بیشتر شود و با
مقاالت و مصاحبههای سفارشی
مصاحبه با اساتید مبرز و ســفارش مقاالت به اساتید برجسته از مراکز فلسفی خارجی نیز بتوانیم ارتباط برقرار کنیم.
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جامعه قائم به فلسفه است
دکتر رضا داوری اردکانی

همیشه از فلسفه دفاع میکنم
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متشــکرم از اینکــه بنــده را بــه ایــن
مجلــس دعــوت کردیــد .مــن بــه
دالیــل زیــادی نمــی توانســتم خلــف
وعــده کــرده و بــه ایــن مجلــس
نیایــم؛ از جملــه ایــن کــه مــن رســم ًا و
عمـ ً
ا و قلبـ ًا بــه اینجــا بســتگی دارم.
بنابرایــن نمیتوانســتم کــه اینجــا
نیایــم .دیگــر آنکــه مجلــس ،مجلــس
فلســفه اســت و مــن اگــر کار فلســفه
نکنــم ،چــه بایــد بکنــم؟ و دیگــر چــه
میتوانــم بکنــم؟
اینجــا هــم طبــق رویــه همیشــگیام
از فلســفه دفــاع میکنــم ،دفاعــی کــه
یــک قــدری مشــکل اســت و گاهــی
اســباب ســوءتفاهم میشــود کــه
ایــن چــه دفاعــی اســت؟ ممکــن اســت
کســی بگویــد کــه تــو دانشــجوی
فلســفه هســتی .بــه راســت و دروغ چــه
کار داری؟ چــرا راجــع بــه راســتگویی
و دروغگویــی کتــاب مینویســی؟
بگذریــم ،بیــان ایــن مطلــب و پاســخ
بــه آن ،بایــد بــه وقــت دیگــری موکول

بشــود.
همیــن کــه ایــن مجلــس تشــکیل
شــده ،نشــانه اعتنــای به فلســفه اســت.
ســعی میکنــم توضیــح بدهــم کــه
مــن از چــه فلســفهای دفــاع میکنــم.
نمیدانــم کــه آیــا میتوانــم مطلــب
را بیــان کنــم یــا نمیتوانــم؟ بــدون
تواضــع عــرض میکنــم کــه همــة
شــما اهــل فلســفه هســتید و اگــر
ســوءتفاهمی شــود ،قصــور از مــن
اســت.

جامعه قائم به فلسفه است

ببینیــد! مــا دو فلســفه داریــم؛ یعنــی دو
وجــه فلســفه داریــم .قبــل از اینکــه
از ایــن دو وجــه فلســفه بگویــم،
عــرض میکنــم کــه مــا بــه فلســفه
نیــاز داریــم و در عیــن حــال مــا بــه
فلســفه نیــاز نداریــم .مــا بهعنــوان
مردمــی کــه بــه نــان و آب محتاجیــم
و بــه کســب نــان و آب مشــغولیم،
نیــازی بــه فلســفه نداریــم و به فلســفه
گــوش نمیکنیــم و نبایــد هــم گــوش

کنیــم .جامعــه هــم کــه بــه فلســفه
نیــاز نــدارد -البتــه «جامعــه» بــه معنــا
و مفهــوم تــازهای کــه در قــرن نوزدهــم
پیــدا کــرده (سوســیته) و نــه بــه معنــای
جمــع بشــری ،مدینــه بشــری و عالــم
بشــری-حداکثر اینکــه فلســفه را
بــه فــرد منســوب میکنــد .فــرد هــم
ســوژه اســت .حــاال بعــد میگویــم کــه
ایــن فلســفه ســوبژکتیو چــه بالیــی بــر
ســر مــا آورده اســت .امــا مطلــب ایــن
اســت کــه اگــر ایــن فلســفه نباشــد،
قــوام جمــع دســتخوش سســتی و
تزلــزل میشــود  .
نگوییــد اگــر فیلســوفان نباشــند ،چــون
فیلســوفان قائــم بــه فلســفهاند ،نــه
ایــن کــه فلســفه قائــم بــه فیلســوفان
باشــد و مــا تقصیــر هــر انحــراف و غلط
و نیــز حســن هــر درســتی و هدایتــی
را بــه فیلســوفان منســوب کنیــم.
اینطــور نیســت« .فلســفه هســت» و
«فیلســوف ســخنگوی فلســفه اســت».
بههــر حــال ،فلســفه امــر ناپیدایــی
اســت کــه هــر جــا و هــر وقــت

نباشــد ،نبــود آن احســاس میشــود.
حــاال نگوییــد کــه مگــر قبــل از 2500
ســال پیــش ،جامعههــای بشــری قــوام
نداشــتند؟! آنهــا همــه دیــن و حکمــت
داشــتند .همــه معرفــت و حکمــت
داشــتند .شــما در هیــچ وقتــی و در
هیــچ جایــی ،جامعــهای را نمیبینیــد
کــه از دیــن و معرفــت و حکمــت
محــروم باشــد .فلســفه هــم یکــی از
انحــای تفکــر اســت کــه بــه جامعــه
قــوام میدهــد و جامعــة جدیــد خــواه
ناخــواه قائــم بــه فلســفه اســت.
وقتــی گفتــه میشــود جامعــه قائــم
بــه فلســفه اســت ،ممکن اســت کســی
تصــور کنــد کــه مــن فلســفه را اصــل
میدانــم و آن را علــت وجــود تجــدد،
وجــود تکنولــوژی  و وجــود علــم
میدانــم! مــن هرگــز ایــن حرفهــا
را نمیزنــم.
خیلــی مشــکل اســت کــه آدم علیــت را
نفــی کنــد امــا میشــود در آن چــون
و چــرا کــرد .حــاال اگــر درســت باشــد
کــه مــن بــه علیــت قائــل نیســتم یــا
در آن چــون و چــرا میکنــم ،ممکــن
اســت کســی بگویــد :تــو کــه در علیــت
چــون و چــرا میکنــی ،چگونــه فلســفه
را علــت میدانــی؟!  مــن هرگــز ایــن
حــرف را نمیزنــم.
مــن بــه دکارت خیلــی احتــرام
میگــذارم .خیلــی او را مهــم میدانــم
امــا آیــا دکارت علــت تجــدد اســت؟
بانــی تجــدد اســت؟ شــاید دکارت از
جهــت نظــری ،ســخنگوی عالــم جدید
باشــد امــا آیــا او عالــم جدیــد را بــه
وجــود آورده اســت؟!
یکبــار ،آقــای دکتــر مهــدوی
جــزوهای بــرای درس عمومــی فلســفه
نوشــته بودنــد کــه همــه دانشــجویان
ســال اول فلســفه دانشــگاه ،آن را
میخواندنــد .مــن ایــن جــزوه را
مینوشــتم و ایشــان ادیــت میکردنــد.
دقیــق یــادم نیســت کــه چــه چیــزی
نوشــته بــودم کــه آقــای دکتــر مهــدوی
ـری را
موقــع ویرایــش گفتنــد :مــن سِ ـ ّ
فهمیــدم و مســألهای بــر مــن کشــف

شــد! گفتــم :مســأله کشــف شــده چــه
بــود؟ گفتنــد :فهمیــدم کــه مســؤول
همــه آنچــه در ایــن چهارصد-پانصــد
ســال در تاریــخ جهــان واقــع شــده،
دکارت اســت!
وقتــی آقــای دکتــر مهــدوی از جملــه
مــن ،اینطــور فهمیــده بودنــد ،مــن
دیگــر هیــچ گلــهای از هیچکــس
نمیکنــم اگــر بگوینــد تــو فلســفه
را علــت همهچیــز میدانــی و همــه
چیــز را قائــم بــه آن میبینــی .البتــه
نمیدانــم چــه گفتــه بــودم .حتمــا
بیــان مــن قاصــر بودهاســت .هــر چــه
بــه آن بزرگــوار اصــرار کــردم مطلــب
را تغییــر بدهیــد ،آن را تغییــر ندادنــد و
گفتنــد همینطــور کــه نوشــتی باشــد و
مــن فقــط ویرایــش میکنــم.

وقتی گفته میشود جامعه
قائم به فلسفه است ،ممکن
است کسی تصور کند که
من فلسفه را اصل میدانم
و آن را علت وجود تجدد،
وجود تکنولوژی و وجود
علم میدانم! من هرگز این
حرفها را نمیزنم.

در زمان کنونی به همه
صورتهای فلسفه نیاز داریم

بــه هــر حــال ،مــا در زمــان کنونــی
بــه فلســفه نیــاز داریــم .بــه همــة
صورتهــای فلســفه نیــاز داریــم.
بــه فلســفه اســامی احتیــاج داریــم
بــرای اینکــه نهــال وجــود مــا،
یــک اســتحکامی پیــدا کنــد و تکلیــف
فهــم مــا معلــوم شــود .اگرچــه فهــم
فلســفه اســامی بــا فهــم فلســفه
جدیــد متفــاوت اســت ،لکــن بــا فهــم
فلســفه اســامی بــرای فهــم فلســفه

جدیــد مهیــا و آمــاده میشــویم و
بعــد میتوانیــم بــا درک و هضــم
فلســفه جدیــد ،فلســفه اســامی و عالم
خودمــان را بهتــر بشناســیم؛ یعنــی
بتوانیــم تفاوتهــا را بهتــر درک کنیــم.
مطلــب دیگــر کــه مشــکل زمــان
ماســت ،ایــن  اســت کــه نــگاه
اپیســتمولوژیک و ســوبژکتیو بر فلســفه
غالــب شــده اســت .مــن میخواهــم
یــک صــورت ســاده از ایــن قضیــه را
بگویــم .بحــث رد و قبول اپیســتمولوژی
و ســوبژکتیویته نیســت .مگــر میشــود
اپیســتمولوژی را انــکار کــرد؟! مــن کــه
نمیتوانــم هیــوم و کانــت و فلســفه
بعــد از هیــوم و کانــت را در نظــر
نگیــرم؟! اصــا اگــر اپیســتمولوژی را
ناچیــز بیانگاریــم ،در واقــع یــک حــوزه
عمــده فلســفه و کل فلســفه آنالتیــک را
نادیــده و ناچیــز گرفتهایــم .مــن قصــد
چنیــن کاری نــدارم .مــن از کلیــت و
تمامیــت فلســفه دفــاع میکنــم .امــا
بــه نظــرم ،نــگاه ســوبژکتیوی و نــگاه
اپیســتمولوژیک بــه ایــن معنایــی کــه
عــرض میکنــم ،درســت نیســت و
ســودمند هــم نیســت .حتــی مــا را از
فلســفه دور میکنــد.

فلسفه دو وجه دارد :قابل
تعلیم و غیر قابل تعلیم

اول ســخنم شــروع بــه گفتــن ایــن
مطلــب کــردم کــه مــا دو گونــه و دو
صــورت فلســفه داریــم .مــا دو فلســفه
داریــم .همــة شــما نامه هفتــم افالطون
را خواندهایــد .آنجــا افالطــون بــه
دیــان میگویــد کــه مــن هیــچ
وقــت بــه شــما درس فلســفه نــدادم.
شــما هــم فلســفه نمیفهمیــد و بعــد
اینکــه ،اصــا فلســفه قابــل تعلیــم
نیســت.
همــه شــما میدانیــد کــه ایــن
پرســش از زمــان افالطــون تاکنــون
مطــرح اســت .گرچــه بعضــی ایــن
پرســش را طــردا للبــاب بیــان کردنــد
و بعضــی مثــل کانــت بــه صراحــت
آن را مطــرح کردنــد .فلســفه قابــل
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تعلیــم اســت یــا فلســفه قابــل تعلیــم
نیســت؟ ممکــن اســت ایــراد کنیــد
و بگوییــد اگــر فلســفه قابــل تعلیــم
نیســت ،مــا کــه دانشــجوی فلســفه
هســتیم و فلســفه میخوانیــم ،داریــم
چــه کار میکنیــم؟ یعنــی داریــم کار
محــال میکنیــم و کارمــان بینتیجــه
اســت؟ مثــل ســیزیف افســانة یونانــی
عمــل میکنیــم کــه ســنگی بــاالی
کــوه میبــرد و ســنگ بــر میگشــت
پاییــن؟
فلســفهای داریــم کــه قابــل تعلیــم
اســت .فلســفه افالطــون قابــل تعلیــم
اســت .همــه میتواننــد فلســفه
افالطــون را بخواننــد .غیــر اهل فلســفه
هــم بایــد فلســفه افالطــون را بخوانند.
مــن خیــال میکنــم کــه همــه مــردم
بــا ســواد ،حتــی اگــر اهــل فلســفه
هــم نباشــند ،از فلســفه افالطــون
لــذت میبرنــد و از خوانــدن آن
پشــیمان نمیشــوند.
مــن نمیدانــم آیــا
کســی هســت
کــه یکــی از
نو شــتهها ی
افالطــون را بــا
تحمــل بخوانــد و بعــد از
اینکــه چنیــن کاری کــرده ،پشــیمان
شــود و بــر اثــر فلســفه خوانــدن،
وقتــش را تلــف شــده بدانــد؟!
بههــر روی ،فلســفهای هســت کــه
قابــل تعلیــم اســت .یعنــی فلســفه
یــک صــورت علمــی دارد کــه ایــن
صــورت علمــی ،قابــل تعلیــم اســت
و فلســفه یــک درکــی دارد کــه قابــل
تعلیــم نیســت .خــود افالطــون ایــن
را بــه نحــوی بیــان کــرده اســت .او
عقــل را بــه دو عقــل بســیط و عقــل
تفصیلــی تقســیم کــرد و عقــل بســیط
را مقــدم بــر عقــل تفصیلــی دانســت.
ایــن عقــل بســیط را نمیشــود بــه
کســی داد .وقتــی حاصــل عقل بســیط،
تفصیــل پیــدا میکنــد ،بــه صــورت آثار
افالطــون ،آثــار ابــن ســینا و مالصــدرا
و دکارت و کانــت و هــر کــس دیگــری

درمیآیــد و آن وقــت اســت کــه قابــل
تعلیــم میشــود.
آنچــه «اســتاد الفالســفه» بــه
مخاطــب خــودش در نامــه هفتــم گفت
کــه «فلســفه قابــل تعلیــم نیســت»،
منظــورش همــان عقــل بســیط بــود.
عقــل بســیط را نمیشــود تعلیــم داد.
یافــت فلســفه قابــل تعلیــم نیســت.
حــرف عجیبــی نمیزنــم .شــما
کانــت را میخوانیــد .کانــت یکــی از
منطقیتریــن فیلســوفان تاریــخ اســت
امــا ایــن منطــق و  اســتداللها ،همــه
براســاس آن یافتهــای اول اوســت.
یعنــی شــما در فلســفه کانــت خیلــی
مطالــب اســتدالل نشــده میبینیــد
از
ِ

آنچه «استاد الفالسفه»
به مخاطب خودش در نامه
هفتم گفت که «فلسفه قابل
تعلیم نیست» ،منظورش
همان عقل بسیط بود.
عقل بسیط را نمیشود
تعلیم داد.

کــه میتوانیــد آنهــا را قبــول نکنیــد.
اگــر قبــول نکنیــد ،اســتداللها هــم
قبــول نمیشــود .کانــت در واقــع،
«یافــت» کانــت اســت؛ نــه تفصیــل
کتــاب نقــد عقــل نظــری .نقــد عقــل
عملــی کــه اصــا جــای خــودش را
دارد وجــای بحــث دارد کــه در ایــن
کتــاب چــه کــرده و چگونــه خواســته
فلســفه را بــه آســمان پــس بدهــد .مــن
یکبــار نوشــتم «مالصــدرا فلســفهای
را کــه ســقراط از آســمان بــه زمیــن
آورده بــود بــه آســمان پــس داد».
کانــت هــم گویــی میخواهــد فلســفه
را بــه آســمان پــس بدهــد .کانــت هــم
یــک بنــای اخالقــی میگــذارد کــه

مــا نمیتوانیــم بــه آن عمــل بکنیــم.
احــکام تنجیــزی کانــت ،ایدهآلــی
اســت کــه بــه مــا جــرأت میدهــد،
بــه مــا بیــدار بــاش و تذکــر میدهــد.
امــا مــا از خــود کانــت کــه میگویــد
«مطلقــا دروغ نگــو» ،میپرســیم :شــما
خــودت هیچوقــت دروغ نگفتیــد؟ اگــر
واقعــا چنیــن چیــزی هســت و هرگــز
دروغ نگفتــه ،از ایــن مقامــی کــه
دارد ،خیلــی باالتــر اســت .اگــر کانــت
همیشــه بــر وفــق احــکام تنجیــزی کار
کــرده ،موجــود غریبــی اســت .ولــی مــا
میببینیــم کــه در نــزاع دانشــگاهها،
در صلــح پایــدار و در اینجــا و آنجــا
عــدول میکنــد .وقتــی از ملکــه
فلســفه حــرف میزنــد کــه ملکــه
فلســفه چــه بایــد بکنــد« ،ارســطو»
میشــود! نمیگویــم حرفهــای
ارســطو را تکــرار میکنــد امــا نظیــر
حرفهایــی را میزنــد کــه افالطــون
در نوامیــس و ارســطو در سیاســت
گفتهانــد و میشــود یــک آدم واقــع
بیــن! ببینیــد یــک چیزهایــی کانــت
را فیلســوف کــرده کــه بــا خوانــدن
کتــاب عقــل نظــری و عقــل عملــی
و نقــد حکــم ،نمیشــود «کانــت»
شــد .هــر کــس کانــت یــا مالصــدرا را
یــاد بگیــرد« ،کانــت» یــا «مالصــدرا»
نمیشــود.
وقتــی نظــر ســوبژکتیوی را میگویــم،
ذهــن شــما بــه ســمت ســوبژکتیویته
دکارت ،ســوبژکتیویته کانــت و ماننــد
آن نــرود .یــا وقتــی از اپیســتمولوژی
میگویــم ،بــاز ذهنتــان بــه ســمت
اپیســتمولوژی هیــوم و الک و کانــت و
اینهــا نــرود.

جامعه فلسفی ،فلسفه را
تشخیص میدهد

مــا گاهــی فکــر میکنیــم کــه فلســفه
را فیلســوفان ســاختند .اگــر فــان
فیلســوف آمــده تخــم لــق پســت مدرن
را شکســته اســت و حــاال بایــد مواخــذه
بشــود ،خــب ،او را مواخــذه کنیــد .اگــر
یــک آدم میتوانــد تخــم لــق پســت

مــدرن را بشــکند ،خــب شــما هــم
بیاییــد ایــن کار را بکنیــد! این فیلســوف
نیســت کــه حرفــی را جعــل میکنــد
و از آســتینش در مــیآورد و دنیاگیــر
میشــود .اصــا چــرا دنیــا را گرفتــه؟
یعنــی مــردم عالــم ،فکــر عالــم،
دانشــگاه عالــم ،اهــل علــم بازیچهانــد
کــه هــر کــس هــوس کــرد ،حرفــی زد،
یــاوهای گفــت ،درســتی گفــت و غلطی
گفــت ،بالفاصلــه قبــول بکننــد؟! نــه!
چیزهایــی هســت کــه قبــول میشــود
و چیزهایــی هســت کــه قبــول
نمیشــود.
فیلسـوف سخنگوسـت ،هـر چـه
گـوش شـنواتر داشتهباشـد ،سـخنش
مسـتمعان بیشـتر ،مخاطبـان بیشـتر و
قبولکننـدگان بیشـتری دارد .اصلا 
جامعـه فلسـفی ،فلسـفه را تشـخیص
میدهـد .شـما میتوانیـد بـا دکارت
مخالـف باشـید ،بـا کانـت و هـگل و
هوسـرل مخالـف باشـید ،امـا اینهـا
وجـود دارنـد .مـن میتوانـم هیچ سـر و
کاری بـا فلسـفه تحلیلی نداشـته باشـم.
اگر من سـر و کار نداشتهباشـم ،فلسـفه
تحلیلـی از ایـن بابـت زیانـی نمیکنـد.
یعنی فلسـفه تحلیلی وجـودش منوط به
قبـول مـن و امثـال من نیسـت .خودش
یـک چیـزی هسـت .چیزی هسـت که
از خـودش دفـاع میکنـد .اثـر اصیـل و
سـخن اصیـل از خـودش دفـاع میکند
و مـن از او دفـاع نمیکنـم .اوسـت کـه
از مـن دفـاع میکنـد کـه مـن مدافعش
هسـتم .قبول این مطلب مشـکل است؟
آسـانتر اینکـه بگویم من اختیـار دارم،
مـن قـدرت دارم ،مـن فهـم دارم ،عاقلم
و بـا عقـل خـودم تشـخیص میدهـم و
حکـم میکنـم و رد و اثبـات میکنـم
امـا رد و اثبـات کار فلسـفه اسـت ،همة
مـا رد و اثبـات کنیـم امـا اگر فلسـفه رد
و اثبـات نکنـد ما اهل فلسـفه نیسـتیم!
امـا ببینیـد ایـن حکمهـا غلـط نیسـت
کـه مثلا «فلان فیلسـوف ،اخلاق را
خـراب کردهاسـت» و «فالن فیلسـوف
بـه فلسـفه لطمـه زدهاسـت».
ممکــن اســت فیلســوفی بنــای اخــاق

را سســت کردهباشــد .فیلســوفی هســت
کــه فلســفه را پایــان راه نمیدانــد .نیچه
بــا فلســفه چــه کار کــرده؟ نمیدانــم؛
بازخواســتش کنیــد ،محاکمـهاش کنیــد
ولــی نمیتوانیــد او را نفــی کنیــد.
اگــر میتوانیــد نفــی کنیــد .دو هــزار
و پانصــد ســال اســت کــه در و دیــوار
بــا فلســفه مخالــف اســت .از مواضــع
مختلــف بــا فلســفه مخالفــت شــده
ولــی فلســفه وجــود دارد .کیســت کــه
از افالطــون دفــاع میکنــد؟ کیســت
کــه از ابــن ســینا و مالصــدرا دفــاع
میکنــد؟ فلســفه افالطــون ،فلســفه
ارســطو و فلســفه مالصــدرا اســت که از
آنهــا دفــاع میکنــد و مــن اگــر دفــاع

جاهایـی میتوانیـم ،در رشـتهای کـه
شـما تحصیـل کردیـد میتوانیـم و در
جاهـای دیگـری نمیتوانیم وگرنه شـعر
وجـود نمی داشـت .سـعدیای که شـما
دوسـت دارید ،حافظی که شـما دوسـت
دارید ،نمیتوانسـت وجود داشـته باشـد.
آن زبـان ،چیـزی نیسـت کـه مـا بـا آن
تفنن کنیـم .آن زبـان ،اوج زبان و کمال
زبـان ماسـت ،زبـان مـا در سـعدی و
حافـظ کمـال پیـدا میکنـد.
اگـر مـن هـم در فلسـفه گاهـی چیزی
گفتـم کـه شـعری و شـاعرانه اسـت،
ممکـن اسـت بخواهـم مطلبـی را کـه
نفهمیـدم ،بـه یـک زبانـی بگویـم کـه
عـذر خـودم را بخواهـم و نفهمیـدن

میکنــم ،مــن شــاگرد آن مــدرس و
آن درس هســتم .مــن هــم ســخنگوی
ناچیزی هســتم .فیلســوفان ســخنگویان
وجودنــد .میگوییــد لفــظ اســت ،خــب
باشــد.

خـودم را بپوشـانم .ایـن چنیـن چیـزی
ممکـن اسـت ،امـا همـه آنچـه در
فلسـفه بـه زبان شـاعرانه گفته میشـود
و هـر چـه در فلسـفه بـه زبـان شـعری
گفتـه میشـود ،البتـه نشـانه ناتوانـی از
گفتـن بـه زبـان منطقـی اسـت .در این
هیـچ تردیـدی نیسـت ولـی آن را حمل
بـر ناچیـزی و فقـر و ضعـف شـخص
فیلسـوف و متفکـر نگیریـد؛ گرچـه بـه
فقـر و ضعـف آدمـی بـر میگـردد.
ببخشــید مثــل همیشــه پریشــان و زیاد
گفتــم .یکبــار دیگــر تشــکر میکنــم
از بانیــان ایــن همایــش و از کســانی
کــه مــن را دعــوت کردنــد  .

زبان شاعرانه اوج زبان و کامل
زبان ماست

دوسـت و همـکار عزیـزم آقـای دکتـر
موحـد میگوینـد کـه اینهـا تعابیـر
شـاعرانه اسـت .آقـای دکتـر شـما کـه
شـاعرید ،میدانیـد کـه مـا همـه جـا
نمیتوانیـم بـا زبـان دقیق منطـق -که
شـما دوسـت داریـد -حـرف بزنیـم .در
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نقد فلسفه هم ،نوعی تالش
فلسفی است
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فلسـفه در طـول تاریـخ و در طـول
حیاتـش ،توسـط بـزرگان فلسـفه
بالندگـی و رشـد پیـدا کـرده و بـا
گرایشهـای مختلـف ،خـودش را
بـه جامعـه بشـریت عرضه کـرده و
همیشـه در طـول تاریخ هـم گرفتار
منتقـدان و بیمهریهـای مخالفان
خـود بودهاسـت و شـاید هـم نبایـد
انتظـار داشـت کـه فلسـفهای باشـد
ولـی منتقـدش نباشـد .ظاهـراً ایـن
مطلـب ،امکانپذیـر نیسـت.
بنابرایـن در ازای هـر فکـر فلسـفی
کـه ارائـه میشـود ،بایـد انتظـار
داشـت منتقدانـی آن را نقد کنند .به
فلسـفه اسلامی هم نقدهای متعدد
وارد کردهانـد .کاری کـه غزالـی در
کتـاب تهافتالفالسـفه کـرد ،نـه
اولیـن کار بـود و نه آخریـن کار .بعد
از غزالـی هـم خیلیهـا بـا همیـن
عنـوان تهافتالفالسـفه ،کتـاب
ِ
نوشـتند یا افـرادی مثل شهرسـتانی
مصـارع الفالسـفه نوشـتند .البتـه
خـو ِد کار آنها هم یک کار فلسـفی
بـود .یعنـی نقـد فلسـفه هـم ،نوعی
تالش فلسـفی اسـت.
پـس نکتـه اول ایـن کـه فلسـفه

همیشـه همـراه با نقـد اسـت .نباید
فیلسـوفان از نقـد آزرده شـوند و
بگوینـد چـرا یـک مکتبـی و یـک 
گرایش فلسـفی نقد شـد .چـون هر
کـس ،فکـری را عرضـه میکنـد،
طبیعتـ ًا منتقـدان آن فکـر میآیند و
نقـد میکننـد.

عرضه نقد همراه با منطق و
اخالق علمی باشد

حـاال ایـن بحـث دیگری اسـت که
بـه هر حـال بهتـر اسـت همانطور
کـه عرضـه فکـر بایـد همـراه بـا
منطق باشـد ،عرضه نقـد هم همراه
بـا منطـق و اخلاق علمـی باشـد،
حتـی خـود فیلسـوفان هـم یکدیگر
را نقـد کردهانـد .ماننـد نقدهایی که
سـهروردی بـر مشـاء دارد ،نقدهایی
کـه مالصدرا بـر سـهروردی دارد و
نقدهایـی که مالرجبعلـی تبریزی بر
مالصـدرا دارد .چـون عـرض کردم
ذات تفکـر فلسـفی ،همـراه بـا نقـد
اسـت .ایـن قصـه فقـط در فلسـفه
اسلامی هم نبـوده ،در فلسـفههای
غـرب هـم ایـن چالـش و نـزا ِع
موافقـان و مخالفـان وجـود داشـته
و وجـود خواهـد داشـت .گاهـی
اوقـات میبینیـم بـرای فلسـفهای

مثـل اگزیستانسیالیسـم ،بـه تعـداد
فیلسـوفانش ،اگزیستانسیالیســــم
شـکل میگیـرد .یعنـی در طـرح
پرسـشها ،بیشـتر مشـترکند تـا در
طـرح پاسـخها .عـرض کـردم کـه
ایـن ،اقتضـای ذاتـی فلسـفه اسـت.

باید به امتیازات و
آسیبهای فلسفه در ایران
توجه کرد

مـا در اینجـا جمـع شـدیم کـه
وضعیت فلسـفه در ایران را بررسـی
کنیـم وببینیـم آنچه به نام فلسـفه
در ایـران شـناخته میشـود ،چـه
امتیـازات و چـه آسـیبهایی دارد؟
بایـد هـر دو را هـم دیـد؛ فقـط
بـه آسـیبها نبایـد توجـه کـرد.
امتیـازات را هـم بایـد دیـد .مـن
میخواهـم بـه یـک امتیـاز کمـی و
کیفـی از وضعیـت فلسـفه در ایـران
اشـاره کنـم و بعد سـه آسـیب را که
بـه نظـر بنـده رسـیده بـا اسـتادان
عزیـز در میان بگـذارم .البتـه خیلی
جـا دارد کـه واقعـ ًا بنشـینیم در این
زمینـه بحـث و گفتگـو کنیـم و
ببینیـم اصلا این آسـیبها ،آسـیب
هسـتند یـا نیسـتند و اگـر هسـتند
چهطـور بایـد برطـرف شـوند .هـم

امتیـازی کـه عـرض میکنـم و
هم سـه آسـیبی که عـرض خواهم
کـرد ،براسـاس شـناختی اسـت که
از وضعیـت فلسـفه و گروههـای
فلسـفه در ایـران دارم .فلسـفه هـم
کـه میگویم ،فقط فلسـفه نیسـت.
منظـورم بـه تعبیـری علـوم عقلـی
اسـت .حتـی مثلا کالم ،عرفـان و
ادیـان را هـم بـه یـک معنـا داخل
بحـث خـودم قـرار میدهـم .من با
توجـه بـه اطالعاتـی کـه از وزارت
علـوم گرفتـم ،ارتباطـی کـه بـا
اسـتادان عزیـز داشـتم و شـناخت
اجمالـی کـه از وضعیـت فلسـفه در
کشـورهای اسلامی و برخـی از
کشـورهای غیراسلامی داشـتم،
یـک مـروری بـر رشـتههای علـوم
فلسـفی در ایـران کـردهام و ایـن
دیـدگاه را عـرض میکنـم.

ِ
ظرفيت وجود گرایشهای
مختلف فلسفه در ایران

بـه نظـر بنـده یکـی از امتیازاتـی
کـه فلسـفه در ایـران دارد ،وجـود
دانشـمندان متعـدد فلسـفه بـا
گرایشهــــای مختلـــف فلسـفه
اسـت؛ چـه فلسـفههای جدیـد و
فلسـفههای معاصـر یـا فلسـفههای

یونان باسـتان یا قرون وسـطی و یا
گرایشهایی که در فلسـفه اسالمی
هسـت مانند حکمت مشـاء ،حکمت
اشـراق سـهروردی و همچنیــن
حکمــت یمانیه میردامـاد و حکمت
مالصـدرا و بعضـی انشـعابات دیگر
مثـل اخـوان الصفـا و ماننـد اینها.
مـا در ایـن بررسـی میبینیـم
در بسـیاری از ایـن گرایشهـا،
دانشـمندان فاضـل و صاحبنظـر
و محقـق داریـم .االن در ایـران
افـرادی هسـتند کـه بـه جـرأت
میتـوان گفـت کانتشنــــاساند
یـا بـه جـرأت میتـوان گفـت
مالصدراشــناس  هسـتند.
نمیخواهـم بگویـم تعـداد اینهـا
زیاد اسـت ،افـرادی در ایـران داریم
که سالهاسـت در زمینـه افالطون،
ارسـطو یا فیلسوفان اسلامی مانند
سـهروردی کار کردهانـد و درس
دادهانـد .هم در دانشـگاههای ایران
هـم در حوزههای علمیه ،اسـتادانی
هســـــتند کـه سـالها دربـاره
ابنعربـی ،دربـاره قونـوی ،جنـدی
و فرغانـی کارهـای عمیقـی انجـام
دادهاند و آثارشـان هم بعض ًا منتشـر
شدهاسـت .یـک  ظرفیـت بسـیار
ارزشـمندی اسـت کـه مـا االن در

کشـور داریـم و من ایـن ظرفیت را
در هیچیک از کشـورهای اسلامی
سـراغ ندارم .در برخی از کشورهای
اسلامی تازه شـروع کردند فلسـفه
اسلامی را میخواننـد و بـه زبـان
هـای خودشـان ترجمـه میکننـد.
حاال نمیخواهم اسـم ببـرم .بعضی
از کشـورها کـه شـاید چنـد سـال
آینـده تـازه متوجـه بشـوند کـه نیاز
بـه فلسـفه دارنـد .حتـی نسـبت به
بعضـی کشـورهای غیراسلامی نیز
ایـران از یک بالندگی و رشـد خوبی
در حـوزه فلسـفه برخـوردار اسـت.
پـس ایـن امتیـاز کـه یـک امتیـاز
نسـبی اسـت و با ایـن توضیحی که
دادم ،بایـد ایـن را بپذیریـم و انـکار
نکنیـم کـه چنین وضعیـت مطلوبی
در فلسـفه ایـران وجـود دارد.

شیوه آموزش فلسفه در
ایران اسفبار است

امـا سـه آسـیب هـم بـه نظـر بنده
میرسـد .حـاال مـن واقعـا مایلم در
محضـر عزیـزان کـه این جسـارت
را عـرض میکنـم و هـم از امتیـاز
فلسـفه و هم از آسـیبهای فلسـفه
سـخن میگویـم ،نظـر بدهنـد و
اشـکاالت بنـده را بگیرنـد.
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بـه نظـر مـن ،سـه آسـیب مهـم
االن در فلسـفه مـا ،یعنـی وضعیت
آمـوزش و پژوهـش فلسـفه در
ایـران وجـود دارد .اولیـن آسـیب
بـه شـیوه آموزشـی فلسـفه در
ایـران برمیگـردد .حـاال ایـن
بحـث دیگـری اسـت کـه آیـا ایـن
سـبک  آمـوزش و گذرانـدن چنـد
واحـد و چنـد صفحه از ایـن کتاب،
«فیلسـوف» تربیـت میکنـد یـا
نـه؟! مـا حتـی در بعضـی گروههای
فلسـفه ،وضعیـت بیسـت سـال
گذشـته آن را بـا وضعیـت االن که
میسـنجیم ،یـک  مقـدار اسـفبار
اسـت .االن نمیخواهـم وارد ایـن
مطلـب شـوم.
فـرض کنیـد یـک  دانشـجوی
عالقهمنـد بـه فلسـفه از اسـتادان
فلسـفه بهـره گرفتـه و دارد پیـش
میرود .این شـیوة آموزشـی فلسفه
در ایـران ،بیشـتر عالـم فلسـفه و
شـارح فلسـفه تربیـت میکنـد تـا
فیلسـوف .مثلا  فـرض کنیـد ،در
حوزههـای علمیـه یـک  عـدهای
فقـه بخواننـد و شـارح کتابهـای
شـیخ انصـاری ،کتابهـای آخونـد
خراسـانی شـوند و ایـن کتابهـا را
خـوب درس بدهنـد امـا اگـر یـک 
فـرع فقهـی جدید بـه آنهـا بدهید
نتواننـد حـل کننـد.
فیلسـوف بـه کسـی نمیگوینـد که
فقـط بتواند اسـفار مالصدرا را درس
بدهـد یـا کانـت را خـوب بفهمـد و
بر آن شـرح بنویسـد .تعریـف دقیق
فیلسـوف ،بر کسـی صـدق میکند
کـه اگـر بـا یـک پرسـش جدیـد
فلسـفی رو بـه رو شـد ،بتوانـد آن
مسـأله را روشمندانـه حـل کنـد.
آیـا پرسـشهای فلسـفی ثابتانـد؟
یعنـی اگـر مثلا در زمـان میرداماد
سـؤال اصالـت وجـود یـا اصالـت
ماهیـت مطـرح بـود و در گذشـته
ایـن سـؤال مطـرح نبـود ،در آینـده
هـم فیلسـوفان بـا سـؤالی غیـر از
ایـن سـؤال مواجه نمیشـوند؟ قطعا

مواجـه میشـوند .مـا امـروزه بـا
یکسـری پرسـشهای فلسـفی رو
به رو هسـتیم که در زمان مالصدرا
ایـن سـوالها مطـرح نبـوده اسـت.
سـوالهایی کـه مربـوط به فلسـفه
تکنولوژی ،فلسـفه صنعت و فلسـفه
علوم انسـانی اسـت .این پرسـشها
حتـی بعـد از مالصـدرا در زمـان
حاجـی سـبزواری هـم نبوده اسـت.
بعضـی از ایـن پرسـشها شـاید
حتـی در زمـان عالمـه طباطبایـی
هـم مطرح نبـوده و االن تـازه ما با
ایـن پرسـشها مواجـه میشـویم.
شـیوه آموزشـی فلسـفه در حوزههـا
و دانشـگاهها چقـدر فیلسـوف و
نـه تعلیقهنویـس و شـاعر و عالـم
و مـدرس کتـب فلسـفی تربیـت

معتقدنـد کـه تـازه مـا هنـوز زود
اسـت فلسـفهها را بفهمیـم! بیشـتر
بایـد کتابهـای فلسـفی را تصحیح
و تحقیـق کنیم .حاال فعلا باید آثار
ابنسـینا یـا آثـار فارابـی را تصحیح
و تحقیـق و چاپ کنیـم! هنوز زمان
شـرح اینهـا نرسـیده اسـت!
مـن نمیدانـم زمـان شـرح یـا
زمـان تولیـد اندیشـه چـه زمـان
فرا میرسـد؟! اسـتادان فلسـفه دور
هـم جمـع بشـوند و ببینند چـرا این
شـیوه آموزش فلسـفه در دانشگاهها
و حوزههـا فیلسـوفپرور نیسـت؟
مـن دارم آسـیب را ذکـر میکنـم.
حـاال راجع بـه راهحـل و درمان آن
در فرصـت دیگـری بایـد از محضر
عزیـزان اسـتفاده کنیـم.

فلسفه ،ارتباطی با علوم پایه،
با علوم انسانی ،با هنر ،با
علوم مهندسی ،با صنعت ،با
فرهنگ ندارد و طبعا ارتباطی
هم با تمدن ندارد! مگر
میشود کسی بگوید بین علم
و فلسفه ارتباط نیست؟ هم
منطقاً ارتباط هست ،هم در
مقام تحقق ارتباط هست.

میکنـد؟ البتـه اگـر کسـی بـه
ایـن مراحـل هـم برسـد ،درجـه
کمـی نیسـت .ایـن بـه نظـرم
یـک آسـیب اسـت .بنـده پاسـخم
پاسـخ منفـی اسـت .یعنـی معتقـدم
وضعیـت آمـوزش فلسـفه در ایـران
فیلسـوفپرور نیسـت .ایـن شـیوه
آموزشـی ،اگـر خیلـی موفق باشـد،
عالـم بـه فلسـفه پـرورش میدهد.
کسـانی را پـرورش میدهـد کـه
بتواننـد تعلیقههایـی بر آثار فالسـفه
بنویسـند .حـاال بعضـی از اسـتادان

ضعف نظری در تأسیس
رشتهها و گرایشهای
فلسفه

آسـیب دوم بـاز بـه نظـام آموزشـی
کشـور و تأسـیس رشـتهها و
گرایشهـای فلسـفه در کشـور
برمیگـردد .دانشـگاههای مختلـف
در کشـور ،دورههـای فلسـفه
راهانـدازی میکننـد امـا هیـچ
عقالنیـت نظاممنـدی در عقبـه
تأسـیس ایـن رشـتهها وجـود ندارد
یـا من اطلاع ندارم .براسـاس ذوق

و سـلیقه رؤسـای دانشـگاهها و
هیـأت امناهـا میآینـد و میگوینـد
یـک  رشـتهای در ایـن دانشـگاه
تاسـیس شـود .به من اجـازه بدهید
یـک نمونه برای شـما عـرض کنم.
تـا آنجا کـه بنـده اطلاع دارم ،در
دانشـگاههای دولتـی و پیـام نـور
 67گـروه رشـته ادیـان و عرفـان
در مقطـع کارشناسـی وجـود دارد.
دانشـگاه آزاد را عـرض نمیکنـم.
 7گـروه در دانشـگاههاي دولتـی و
 60گـروه در دانشـگاه پیامنـوری
تأسـيس شدهاسـت.
در اکثــر دانشــگاههای پیــام نــور
و آزاد ،از یــک طــرف ،رشــتههای

در آن راهانــدازی شــده ،اســتاد
الزم را در اختبــار دارنــد؟ اصــا مــا
در کشــور چنــد اســتاد داریــم کــه
ادیــان شــرقی یــا ادیــان ابراهیمــی
تدریــس کننــد؟ اینهــا آفتهــای
جــدی اســت .شــاید همیــن آســیب
را مــا در فلســفه و در رشــتههای
دیگــر هــم داشــته باشــیم.
یکــی از کارهایــی کــه انجمنهــای
علمــی میتواننــد انجــام بدهنــد،
بررســی همیــن وضعیــت اســت .ما
نبایــد اجــازه بدهیــم هر دانشــگاهی
کــه تمایــل داشــت ،بیایــد رشــته
راهانــدازی کنــد .معنــای ایــن
حــرف ایــن نیســت کــه مثــا 

علــوم پایــه و علــوم مهندســی،
آزمایشــگاههای پرهزینــهای نیــاز
دارنــد و از ســوی دیگــر ،بــه دنبــال
تامیــن هزینــه دانشــگاه هســتند،
خیلــی زود بــه ســراغ رشــتههای
علــوم انســانی میآینــد و رشــته
فلســفه و ادیــان و ماننــد آن
را راهانــدازی میکننــد .مــا در
کشــورمان واقعــا چــه تعــداد
لیســانس و فــوق لیســانس و دکتــر
ادیــان و عرفــان نیــاز داریــم؟!
اصــا ایــن واحدهــای دانشــگاه
پیــام نــور کــه  60گــروه ادیــان

یــک مدیریــت تحکمآمیــز وجــود
داشــته باشــد کــه بگویــد شــما این
رشــته را راه نیندازیــد و آن رشــته
را راه بیندازیــد! نــه ،اصــا بعضــی
دانشــگاهها واقعــ ًا نمیتواننــد.
آیــا یــک مدیریــت مبتنــی بــر
عقالنیــت در رشــتههای علــوم
عقلــی نبایــد وجــود داشــته باشــد؟!
ممکــن اســت بعضیهــا بگوینــد
ایــن آســیب در رشــتههای دیگــر
هــم وجــود دارد .مــا االن داریــم
وضعیــت فلســفه و علــوم عقلــی را
در ایــران بررســی میکنیــم.

فلسفه در ایران با علوم
معارص ارتباطی ندارد

آسـیب سـومی کـه بـه نظـر حقیر
میرسـد و درس آن را خدمـت
اسـتادان ،پـس میدهـم و منتظـرم
که إنشـاءاهلل از نظراتشـان استفاده
کنـم ،قطـع فلسـفه بـا زندگی بشـر
اسـت .درست اسـت که فلسفه یک 
دانـش انتزاعـی اسـت .اگـر کسـی
بگویـد کـه فلسـفه نبایـد اینقدر به
انتزاعیـات بپردازد ،حـرف بیخودی
گفتهاسـت .اصلا فلسـفه ،بـه تعبیر
برخـی فالسـفه معاصر بـا معقوالت
ثانـی فلسـفی سـر و کار دارد ،بـا
وحـدت و کثـرت ،بـا ثبـات و تغیر،
بـا وجـوب و امـکان ،با احـکام کلی
وجـود و با همـه بحثهایـی که در
فلسـفه اسلامی هسـت و مباحـث
دیگـر کـه در فلسـفههای دیگـر
هسـت .حتـی اگزیستانسیالیسـتها
کـه میخواهنـد به وجـود انضمامی
انسـان بپردازنـد ،بـاز خیلـی از
مباحثشـان انتزاعـی اسـت .مگـر
فیلسـوف میتوانـد بـا انتزاعیـات
کار نداشـته باشـد؟ مـن ایـن را
نمیخواهـم بگویـم کـه فلسـفه بـا  
انتزاعیـات کار نداشـته باشـد.
فلســفه ،زادة عقــل بشــر اســت.
الاقــل ادعــا ایــن اســت .آیــا
انســان ســاحت عقالنیــتاش از
ســاحت حــس و تجربــهاش ،از
ســاحت کشــف و شــهودش و از
ســایر ســاحتهای ادراکــیاش
جداســت؟ آیــا ایــن ســاحتها
میتواننــد از هــم جــدا بشــوند؟
ایــن ســاحتهای ادراکــی انســان
و مــدارک انســان بــا هــم یــک 
نــوع ارتبــاط و تعاملــی دارنــد .حاال
اگــر کســی هــم خواســت یــک 
مقــدار ایــن بحــث را فلســفی کنــد،
میتوانــد از ایــن مبنــای مالصــدرا
اســتفاده کنــد و بگویــد« :النفــس
فــی وحدتهــا کل القــوا» .اگــر
هــم نخواســت ،اســتفاده نکنــد.
آیــا میشــود دســتاوردهای ایــن
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ادراکات انســانی را جــدای از هــم
فــرض کــرد؟ نمیشــود .عقــل،
فلســفه تولیــد میکنــد .قلــب،
عرفــان تولیــد میکنــد .حــس
و شــهود ،علــم بــه معنــای علــوم
تجربــی تولیــد میکننــد .نیازهــای
انســان ،بــه ضمیمــه ســاحتهای
ادراکــی انســان ،تکنولــوژی ،صنعت
و علــوم مهندســی تولیــد میکننــد.
ســاحت دیگــر انســان ،هنــر تولیــد
میکنــد .ســاحتهای مختلــف
انســان بــا هــم در تعاملانــد و
حتــی تاثیــر و تاثــر دارنــد؛ تأثیــری
کــه حــس بــر خیــال میگــذارد،
تأثیــری کــه خیــال بــر عقــل
میگــذارد ،تأثیــری کــه عقــل
بــر شــهود میگــذارد .چگونــه
میشــود ایــن ارتباطــات میــان
دســتاوردهای بشــری را نپذیریــم؟
آن آســـیبی کــه مــن اینجــا
میخواهــم عــرض کنــم ایــن
اســت کــه در وضعیــت فلســفه
در ایــران مشــاهده میشــود کــه
ایــن فلســفه ،ارتباطــی بــا علــوم
پایــه ،بــا علــوم انســانی ،بــا هنــر،
بــا علــوم مهندســی ،بــا صنعــت ،بــا
فرهنــگ نــدارد و طبعــا ارتباطــی
هــم بــا تمــدن نــدارد .آیــا ارتبــاط
نبایــد باشــد؟ مگــر میشــود
کســی بگویــد بیــن علــم و فلســفه
ارتبــاط نیســت؟ هــم منطقـ ًا ارتباط
هســت ،هم در مقــام تحقــق ارتباط
هســت .اگــر کســی بــه تاریــخ علم
توجــه کنــد ،رابطــه علم و فلســفه را
مییابــد .بــه تاریــخ علــوم انســانی
توجــه کنــد ،رابطه علــوم انســانی و
فلســفه را مییابــد .بــه تکنولــوژی
توجــه کنــد ،رابطــــه علــوم
مهندســی و صنعــت بــا فلســفه را
مییابــد ،منطقــا هــم ایــن ارتبــاط
هســت .نمیخواهــم بگویــم فقــط
ارتبــاط در مقــام تحقــق هســت امــا
در مقــام منطــق و بایســته ،ایــن
ارتبــاط نیســت.
ســؤال ایــن اســت کــه بــا وجــود

ارتبــاط منطقــي و حقيقــي علــم و
فلســفه ،فلســفه مــا در ایــران چــه
ارتباطــی بــا علومــی کــه در ایــران
تدریــس میشــود ،دارد؟ چــه
ارتباطــی بــا صنعــت ایــران دارد؟
مــن مقصــودم ایــن نیســت کــه
مثـ ً
ا فیلســوفان بیاینــد نظــر بدهند
کــه پیــچ و مهرههــا را چهطــور
ببندنــد! مــن میخواهــم ایــن را
عــرض کنــم کــه صنعــت کــه بــا
تکنولــوژی و علــوم مهندســی در
ارتبــاط اســت ،بــا نیازهــای انســان
ارتبــاط دارد .اگــر ایــن ارتبــاط
وجــود دارد ،پــس بــا فلســفه انســان
ارتبــاط دارد و فلســفه انســان هــم
بــا فلســفه معرفــت و فلســفه اصلی
ارتبــاط دارد.
دوســتانی کــه ســال گذشــته
اینجــا تشــریف داشــتند ،یادشــان
هســت کــه پرس ـشهای متعــددی
از فیزیــک کوانتــوم مطــرح شــد.
یــا پرســشهای فلســفی کــه
زیستشناســی دارد .آیــا نظریــه
تکامــل کــه امــروزه در زیســت
شناســی پذیرفتــه شدهاســت ،بــا
فلســفه انســان ارتباطــی نــدارد؟
آیــا اینجــا مبانــی فلســفه
نبایــد جــواب بدهــد؟ البتــه مــن
نمیخواهــم گنــاه ایــن آســیب
ســوم را فقــط بــر گــردن فالســفه
بینــدازم .هــم فیلســوفان نســبت به
علــوم یــک احســاس بینیــازی
میکننــد و هــم دانشــمندان
مــا نســبت بــه فلســفه احســاس
بینیــازی دارنــد .تــا عالمــان و
فیلســوفان بــه ضــرورت ارتبــاط
ایــن دو دســته دانشهــا توجــه
نکننــد ،فلســفه و علــم بــا هــم
ارتبــاط پیــدا نمیکننــد.
اســتاد داوری مطلــب مهمــی
فرمودنــد .فرمـــودند «فلســفه
خــودش از خــودش دفــــاع
میکنــد» .بــه يــك معنــا حــرف
درســتی اســت .حــاال هــر کــس
میخواهــد نقــد کنــد .اگــر فلســفه

توانمنــدی تحفــظ دارد ،خــب،
خــودش از خــودش دفــاع میکنــد
ولــی حــاال مــن از یــک زاویــه
دیگــری میخواهــم نکتــهای
را عــرض کنــم .بــه نظــر بنــده
فلســفه از فیلســوفان جــدا نیســت،
اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم یــا
عقــل و عاقــل و معقــول ،اتحــاد
فیلســوف و فلســفه را اقتضــا
میکنــد .از قضــا حفــظ و رشــد
فلســفه ،مرهــون تالش فیلســوفان
اســت .یعنــی اگــر فیلســوفان کــه
متولیــان فلســفه هســتند ،بــه ایــن
نیازهــای جدیــد و مــدرن پاســخ
ندهنــد ،ایــن فلســفه اســت کــه
آســیب میبینــد.
ایــن نیــازی هــم کــه بنــده عــرض
میکنــم ،ربطــی بــه بحثهــای
سیاســی و حکومتــی نــدارد کــه
بعضــی دوســتان میگوینــد مــا
عالقــه نداریــم در بحثهــای
سیاســی و حکومتــی دخالــت
کنیــم .اصــا ایــن ربطــی بــه ایــن
نــدارد .میگوینــد چــون حکومــت
دارد از تحــول علــوم انســانی و
بحثهــای فلســفی میگویــد،
پــس یــک عــدهای هــم میآینــد
ایــن را مطــرح میکننــد .نــه،
اصــا  حکومــت میخواهــد
بگویــد یــا میخواهــد نگویــد! چــه
رهبــران سیاســی بــه ایــن دغدغــه
بپردازنــد و چــه نپردازنــد ،آیــا
منطقــا و بــه لحــاظ فلســفی ایــن
ســؤال معنــادار هســت کــه رابطــه
فلســفه بــا علــوم دیگــر چیســت؟
ایــن ســؤال جدیــدی هــم نیســت.
از قدیــم بــوده اســت .امــا االن
میخــــواهیم رابطــه فلسفــــه
معاصــر بــا علــوم معاصــر را بحــث
کنیــم .بــه نظــرم ایــن آســیبي
جــدی اســت کــه بایــد پیرامــون
آن قــدری بیشــتر گفتگــو کنیــم.
عــذر میخواهــم از تصدیعــی کــه
شــد  .

وضعیت آموزش
و پژوهش عرفان
در ایران
حجتاالسـالم دكتر احمـد عابــدی
دقیق خواندن و فهمیدن
فلسفه بسیار کم است

از قدیم گفتهاند که کلمات فیلسوفان
همراه با رمز اســت .این مسأله در
کتابها ،به ویژه در خصوص کلمات
قدما ،فراوان مطرح شدهاست؛ برای
مثال وقتی فیلسوفی میگوید «همه
چیــز از آب آفریده شدهاســت» و
دیگری میگوید «همه چیز از آتش
آفریده شدهاست» ،پیداست که دارد
به رمز ســخن میگوید و تردیدی
در رمزآلــود بودن اینها نیســت.
فیلسوفانی که داستانهای فلسفی
مانند «ســامان و ابسال»« ،حی
بن یقظان» و «آواز پر جبرئیل» را
مطرح میکنند ،همگی داستانهای
رمزی و تمثیلــی میگویند .ادبیات
عرفانی نیز به همین شکل است.
امــا االن در ایــران ،از کتابهای
فلسفی چه قدر رمزگشایی میشود؟
در ســطح کتابهــا و مقــاالت و
پایاننامههــا که در نظــر بگیریم،
خــوب اســت و نمیتــوان ارزش
دیگــران را زیر ســؤال بــرد ولی
احســاس میکنم در کارهایی که
انجام میشــود« ،دقیق خواندن و
فهمیدن فلســفه» بسیار کم است.
حاجی ســبزواری در اول «اســرار
الحکــم» میفرمایــد کــه «هنر،
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فهمیــدن حرف دیگران اســت ،نه نقد
کالم دیگران»؛ یعنی اگر کسی بخواهد
فلسفه را نقد کند ،اشکالی ندارد و به هر
حال فلســفه نیز وحی ُمنزل نیست .اما
خوب است زمانی فلســفه را نقد کنیم
که ابتدا آن را فهمیده باشیم و به مغز و
عمق کالمی که گفتهاند رسیده باشیم.
در همیــن اواخر مرحــوم آقای رفیعی
قزوینی اســتاد اســفار بودند و مرحوم
آقای آشتیانی استاد فلســفه بودند .آیا
االن چنین اســاتیدی در میان کسانی
که تدریس میکنند ،داریم؟ من شــاهد
بودهام که در جایی اســتادی در مقطع
دکتــری تدریس میکــرد و عبارتی را
از متــن «تجرید» یا «شــرح تجرید»
میخواند .عالمه حلی در شــرح تجرید
میفرمایــد کــه «فلمــا أراد النابغــ ُة
االســا َم» ،این بزرگوار این عبارت را
اینگونــه میخواند« :فلمــا أراد النابغ ُة
االسال ُم» بعد هم سر کالس گفته بود
که من نمیدانم نابغه اســام کیست و
باید دانشــجویان تحقیــق کنند ببینند
کیســت؟! عبارت عالمه حلی این است
که «آقای نابغه تصمیم گرفت مسلمان
بشــود» اما او ترجمه میکنــد« :نابغة
اسالم تصمیم گرفت» .این نمونه کسی
اســت که عبارت را اشــتباه میخواند،
اشــتباه معنی میکند و تازه میخواهد
فلسفه هم تدریس کند یا کتاب فلسفه
مینویســد و جالبتــر اینکــه گاهی
کتابــش جایزه هم می گیرد .درســت
خواندن این کتابها مهم است.
بــه هــر حــال زمانــی بــود کــه در
وقفنامههــا ذکــر میکردنــد ایــن
موقوفــه ،وقــف کســی باشــد کــه
اســتاد فلســفه باشــد و ذکــر کــرده
کــه اســتاد فلســفه کســی اســت کــه
منظومــه را حفــظ باشــد .االن گاهــی
کســی کــه اســتاد فلســفه اســت،
نمیتوانــد منظومــه را بخوانــد.
اســتادی کــه بتوانــد شــفا را تدریــس
کنــد ،بایــد طبیعیــات ،فلکیــات ،بحــث
نفــس و ریاضیــات و منطــق شــفا را
هــم بدانــد .ایــن کــه خیلــی از افــراد
بــه راحتــی میگوینــد «فلکیــات کــه

باطــل شدهاســت»« ،طبیعیــات کــه منجمــان میگفتنــد افــاک نــه تــا
بطالنــش واضــح اســت» ،قابــل قبــول اســت ،عقــول ده تــا شدهاســت .اگــر
نیســت و اینگونــه نمیتــوان فلســفه مثــ ً
ا منجمــان میگفتنــد افــاک
خوانــد .بــه هــر حــال کلمه «فلــک» در پانــزده تــا اســت ،فیلســوفان میگفتنــد
قــرآن کــه آمدهاســت« :کل فــی فلــک  عقــول شــانزده تاســت! ایــن کــه دلیــل
یســبحون» ،یــا کتــاب «علــم الفلــک» فلســفی نــدارد» .بــه همیــن خاطــر
کــه آقــای احمــد آرام ترجمــه کــرده او مقالــه خیلــی داغــی علیــه فلســفه
نوشتهاســت .یعنــی گاهــی مواقــع
اســت.
عــدم دقــت یــک فیلســوف در یــک 
عدم دقت یک فیلسوف در یک
مســأله ،بهانــهای بــه دســت افــراد
مسأله ،بهانهای به دست افراد
مغــرض میدهــد و آنهــا شــروع بــه
مغرضمیدهد
نوشــتن میکننــد.
کــه
کســی
کــه
اســت
مــرادم ایــن
میدانیــد کــه اکنــون در کشــور
اســتاد فلســفه اســت بایــد بــا طبیعیات ،مجــات ،کتابهــا و ســخنرانیهای
ریاضیــات ،نجــوم و هیــأت آشــنا باشــد .خاصــی بــرای نقــد فلســفه وجــود
گاهــی میبینیــم کســی کــه اســتاد دارد و بهانــه آنهــا هــم در بســیاری
فلســفه اســت ،فــرق بیــن نجــوم و از مواقــع ایــن اســت کــه کســی
طبیعیــات را نمیدانــد؛ در حالــی کــه کــه مدعــی فلســفه اســت ،جملــهای
ایــن دو بــا هــم تفاوتهایــی دارنــد .فلســفی را نفهمیــده اســت! مثــ ً
ا
اخیــراً کســی مقالــهای نوشــته کــه یــک بزرگــواری در مقدمــه کتابــش
البتــه بنــده آن را قبــول نــدارم و در  36اشــکال بــه فلســفه وارد کــرده و در
شــماره اخیــر آینــه پژوهــش هــم همــان صفحــه اول کتابــش از عباراتــی
چــاپ شــده اســت؛ نوشــته اســت اســتفاده میکنــد کــه نشــان میدهــد
«بنــده آمــدم بــه انجمــن حکمــت و فلســفه را نفهمیــده و شــروع بــه
فلســفه تهــران و از کســی پرســیدم اشــکال کردهاســت ،امــا حــرف حاجــی
دلیــل ایــن کــه فیلســوفان میگوینــد حــرف بســیار خوبــی اســت کــه «هنــر،
ده تــا عقــل داریــم یــا عقــول عشــره فهمیــدن حــرف دیگــران اســت ،نــه
چیســت؟ و آن فــرد شــروع بــه جــواب نقــد کالم دیگــران».
کــرد .بعــد مــن بــه ایشــان گفتــم ایــن
کــه اص ـ ًا بحــث فلســفی نبــود .مــن رشط نقد فلسفی فهمیدن حرف
کــه از شــما ســؤال کــردم میخواســتم دیگران است
ببینــم شــما فلســفه بلدیــد یــا نــه؟! اگرچــه همانطــور کــه عــرض
ایــن بحثــی نجومــی اســت .چــون کــردم ،مخالــف نقــد فلســفه نیســتم
و بــه نظــرم خیلــی خــوب اســت امــا
شــرط آن ایــن اســت کــه اول ،حــرف
دیگــری را خــوب بفهمیــد ،دقیــق
مطالعــه کنیــد و زیــاد تأمــل کنیــد.
اگــر کســی فلســفه خوانــدن را بــه
بدایــه و نهایــه بدانــد ،میتــوان گفــت
در کشــور فیلســوفان زیــادی داریــم.
امــا اگــر فلســفه خوانــدن یعنــی
شــرح منظومــه یــا شــرح اشــارات ،بــه
شــکلی کــه همــان اشــارات را کســی
درســت بفهمــد و اینطــور نباشــد کــه
مثــا تنهــا نمــط چهــارم را بخوانــد و

در همــان نمــط هــم فــرق بیــن تعیــن
و تشــخص و امتیــاز را ندانــد کــه
چیســت! ندانــد کــه چــرا ابنســینا
گفــت تعیــن واجــب الوجــود و نگفــت
امتیــاز؟! چــرا نگفــت تشــخص؟ وقتــی
کســی فــرق اینهــا را ندانــد کــه
فلســفه نخواندهاســت .اگــر کســی
قبســات میردامــاد را بخوانــد و بفهمــد،
او فیلســوف و اســتاد فلســفه اســت.
االن چــه قــدر در کشــور ترجمــه و
شــرح بدایــه و نهایــه نوشــته میشــود؟
البتــه بخشــی از آن ،بــه ایــن بــاز
میگــردد کــه بدایــه و نهایــه ،کتــاب
درســی در حــوزه و دانشــگاه اســت امــا
چــرا کســی شــرحی یــا کتابــی دربــاره
قبســات یــا مقالــهای از شــفا ،یــا در
مــورد بســیط الحقیقــه نمینویســد
امــا مثــا دربــاره اصالــت وجــود
مطلــب زیــاد مینویســند؟ ایــن نشــان
میدهــد کــه فلســفه در کشــور زیــاد
خوانــده میشــود امــا دقیــق و عمیــق
خوانــدن فلســفه بســیار کــم اســت.
اســتاد فلســفهای را دیــدهام کــه در
مقطــع دکتــری ســر کالس گفتــه
اســت« :وقتــی بحــث دربــاره فلســفه
اشــراق اســت ،هــر چــه را مالصــدرا
میگویــد وجــود ،شــما اینجــا
بگوییــد نــور و هــر جــا او گفتــه اســت
عــدم ،اینجــا بگوییــد ظلمــت!»
همیــن! بــا جایگزینــی نــور و ظلمــت
بــه جــای وجــود و عــدم ،فلســفه
درس دادهاســت؛ آن هــم در مقطــع
دکتــری! بزرگــواری در کتابــش نوشــته
اســت« :ســهروردی حرفــی بــرای
گفتــن نداشــت و تنهــا اصطالحــات را
جابهجــا کردهاســت».
اینهــا همــه شــاهد ایــن اســت کــه
فلســفه دقیــق خوانــده نمیشــود.
اگــر کســی بخواهــد فلســفه را خــوب
بخوانــد ،اولیــن نکتــه ایــن اســت
کــه بایــد دقــت فراوانــی روی متــن
داشتهباشــد .فلســفه متــن نیســت
امــا مــا میخواهیــم اول ایــن متــن را
بــه درســتی بفهمیــم و بعــد تحلیلــش
کنیــم .در حــوزه درس خــارج زمانــی

دقت در فلسفه متوقف است
در این که فرد به علوم
مختلف آشنا باشد ،باید
متنخوانی در فلسفه زیاد
باشد .بعد از این که کسی
متن را خواند و آن را به خوبی
فهمید ،میتوان روی تحلیل و
بررسی و نقد فلسفه کار کرد.

اســت کــه طلبــه ابتــدا ده ســال متــن
میخوانــد و در متنخوانــی قــوی
میشــود .آقــای بروجــردی زمانــی
درس خــارج میگفــت کــه طلبــه
بتوانــد اشــعار الفیــه ابــن مالــک را از
آخــر بــه اول بخوانــد.
آقــای بروجــردی فقیــه بــود و خــود
ایشــان میگفــت کــه اســفار درس
داده نشــود امــا کتابهایــش نشــان
میدهــد کــه چقــدر در فلســفه قــوی
بودهاســت .مثــ ً
ا عالمــه طباطبایــی
چــه قــدر در فلســفه قــوی بودهاســت
و بیســت جلــد المیــزان را نوشــته کــه
هیــچ اشــکال ادبــی نــدارد .شــاید
عربهــا بگوینــد ایــن کتــاب عربــی
نیســت امــا بــه خاطــر کلمــات و واژگان
آن اســت و نــه بــه خاطــر ادبیــات آن.
بــه ایــن معنــی کــه االن در عربــی
واژگان دیگــری را بــه کار میبرنــد.
یــا مثــا آثــار امــام؛ بزرگــواری در
کتابشــان نوشــتهاند کــه «امــام
خمینــی اســتاد عرفــان بــود امــا آن را
تدریــس نمیکــرد چــون میدانســت
کــه بــه درد نمیخــورد!» کــس
دیگــری در پاســخ نوشتهاســت کــه
«امــام خمینــی درس مـیداد و مــا هــم
میرفتیــم ،منتهــا گفتــه بــود کــه بــه
شــما خبــر داده نشــود چــون شــما اهل
ایــن چیزهــا نیســتید!».
آیـتاهلل جــوادی آملــی قبــل از انقــاب
کــه فلســفه درس مـیداد ،یک ســاعت

و نیــم قبــل از اذان صبــح شــروع
میکــرد و بیســت دقیقــه بــه اذان
صبــح تمــام میکــرد .یعنــی موقعــی
کــه درس تمــام میشــد بیســت
دقیقــه بــه اذان صبــح بــود .همــان
موقــع هــم ایشــان مکــرر میفرمــود
«کســی میتوانــد اســفار را درس
بدهــد کــه ُمطــول در دســتش باشــد!»
بــدون مطــول کســی نمیتوانــد
اســفار را بفهمــد و بــا چنــد جملــه
تحتاللفظــی هــم کســی فلســفه یــاد
نمیگیــرد .عــرض مــن ایــن اســت
کــه االن اســاتید زیــادی در فلســفه
داریــم کــه خیلــی خدمــت و تــاش و
فکــر میکننــد امــا بعضــی از اســاتید،
ســایرین را بدنــام میکننــد.
زمانــی مــن تصمیــم گرفتم ســر کالس
درسهای فلســفه بنشــینم و اشتباهاتی
را کــه اســتاد میگویــد ،عبارتــی را
اشــتباه میخوانــد ،یــا اشــتباه معنــا
مــی کنــد ،یــا اشــتباه بیــان میکنــد،
جمــع کنــم و همــه را مقالــهای کنــم
و چــاپ کنــم .خالصــه ترســیدم ایــن
کار را بکنــم .کســی هســت کــه
کتــاب فلســفی نوشــته و عنــوان روی
جلــد کتــاب ســه اشــکال فلســفی
دارد ،مبالغــه نمیکنــم! دانشــجو و
طلبــهای هســت کــه پایاننامــهای
نوشــته کــه بعــد از نوشــتن رســاله و
دفــاع و گرفتــن نمــره عالــی ،هنــوز
خــود موضــوع را نفهمیدهاســت .خــوب
ایــن چــه نــوع فلســفه خوانــدن اســت؟
مصــداق همــان ســخن دکتــر شــریعتی
اســت کــه «بــد دفاعکــردن ،بهتریــن
کوبیــدن اســت» ،یعنــی ایــن افــراد
میشــوند فیلســوفان کشــور؟!
بــه هــر حــال ،دقــت در فلســفه متوقــف
اســت در ایــن کــه فــرد بــه علــوم
مختلــف آشــنا باشــد ،بایــد متنخوانــی
در فلســفه زیــاد باشــد .بعــد از ایــن
کــه کســی متــن را خوانــد و آن را بــه
خوبــی فهمیــد ،میتــوان روی تحلیــل
و بررســی و نقــد فلســفه کار کــرد کــه
بســیار هــم خــوب اســت .إنشــاءاهلل که
خداونــد بــه همــه مــا توفیــق دهــد  .
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بر حسـب برنامـه ،چند دقیقهای را هم بنـده در خدمتتان
هسـتم .موضـوع صحبـت مـن هـم کـه در برنامـه آمـده،
آسیبشناسـی پژوهـش فلسـفی در ایـران اسـت .بهخاطـر
محدودیـت وقـت سـعی میکنـم بخشـی از مطالب را بسـیار
فشـرده و مختصـر عـرض کنـم .در اینجـا بنای طـرح بحث
فلسـفی نـدارم ،عنـوان بحثم نیز فلسـفی نیسـت بلکـه راجع
به پژوهش در حوزه فلسـفه اسـت و وقتی دربـاره این موضوع
بـا دوسـتان بحـث میکردیـم ،عـرض کـردم بنده بـه عنوان
یـک معلـم ناچیـز فلسـفه
که سـالهایی کار کـردهام،
یـک  مقـدار از تجربیـات
شـخصیام را عـرض
میکنـم و ادعایـی نـدارم
کـه حـرف نویـی میزنـم
ولـی احسـاس میکنـم
دردهـا و نقیصههایـی دكترمحمدسعیدیمهر
هسـت کـه باید گفته شـود
و در پـی آن بـه دنبـال راه چـاره برویـم.
دفـاع یک رسـاله دکتری با عنوان «روششناسـی مالصدرا»،
ابتـدا روشـن کنـم کـه مقصـودم از فلسـفه در اینجا ،فلسـفه خیلی صریح و آشـکار به دانشـجو میگفتنـد «اصال مالصدرا
به عنوان یک دیسـیپلین و رشـته دانشـگاهی اسـت .مطالبی روششناسـی نـدارد .ایـن رسـاله چـه میخواهـد بگویـد؟!
را آقـای دکتـر عابـدی فرمودنـد .بنـده در عیـن ایـن کـه مالصدرای سـاده ،عارف مسـلک بوده و یک سـیر و سـلوک
مطالبشـان را تأییـد میکنـم ،میخواهـم عـرض کنـم مهم عقلی داشـته .ایـن حرفها چیسـت؟» من میخواهـم بگویم
ایـن اسـت که نگرش کلـی ما راجع به فلسـفه چگونه اسـت .ایـن یـک نـگاه اسـت و در جای خودش قـرار میگیـرد .نگاه
احسـاس میکنـم امـروزه از یک جهـت میتوانیـم دو نگاه به دیگـر این اسـت که بگوییم دیسـیپلین فلسـفی همان چیزی
فلسـفه داشـته باشـیم؛ یکی نگاهی که در سـنت ماسـت و در اسـت کـه تعریـف کمابیـش متفقعلیـه بینالمللـی روی آن
تعاریـف فیلسـوفان مـا آمده و فلسـفه صرف ًا یک رشـته علمی هست .
ماننـد ریاضیـات و علوم تجربی نیسـت .در آنجا فلسـفه مقام حـاال آیا وضعیت پژوهشـی در حوزه فلسـفه وضعیت مطلوبی
باالتـری اسـت که فیلسـوفان مـا آن را معادل مفهـوم قرآنی هسـت یـا خیـر؟ در حـد تجربیـات خـودم ،بـه اعتقـاد بنـده،
«حکمـت» میداننـد و بـه جـای فیلسـوف میگوینـد حکیم .مطلـوب نیسـت .حال ممکن اسـت شـما بفرماییـد مطلوبیت
در واقـع وادی سـیر و سـلوک عقلـی اسـت که بـه دنبال خود معانـی مختلفـی دارد و چـه معنایـی مورد نظر من اسـت .من
و بـه عنـوان پیشمقدمـه و همچنین نتایج ،ویژگیهـا و لوازم میگویـم بـه هـر معنایـی از مطلوبیـت کـه قائل باشـید حتی
روحـی و شـخصیتی خاصـی را میطلبـد .وقتـی میگوییـد مطلوبیـت ضعیـف و اولیـه ،وضعیـت پژوهـش در فلسـفه مـا
حکیـم و فیلسـوف ،بـار معنایـی خاصـی دارد و لذا فیلسـوفان مطلـوب نیسـت و لـذا تأکیـد دارم و میخواهـم از اسـاتید که
مـا اغلـب در تعریـف فلسـفه میگفتنـد« :صیـرورة االنسـان آسیبشناسـی شـود و مشـکالت برطرف شـود .حـاال در این
عالمـ ًا عقلیـ ًا مضاهیـ ًا للعالـم العینـی»؛ ایـن تعریـف ،معنـی فرصـت کـم چند نکتـه دارم.
خاصـی بـرای فلسـفه قائـل اسـت و تفـاوت دارد بـا ایـن که
بنـده سـر کالس بیایم و دو واحد درس دهـم و برگه تصحیح ارتباط پژوهش با آموزش
کنـم .عـرض بنـده اینجـا در این مقام نیسـت .من از فلسـفه یـک نـگاه این اسـت که پژوهشـی موفق اسـت کـه در ادامه
بـه عنـوان یـک رشـته دانشـگاهی کـه در دانشـگاههای مـا آمـوزش باشـد و آموزشـی کارآمـد و قابـل دفـاع اسـت که به
تدریـس میشـود و البتـه ویژگیهـای خاص خـودش را دارد ،پژوهـش خدمـت برسـاند .دیدگاه من این اسـت کـه وضعیت
صحبـت میکنـم .در عیـن حـال کـه آن مقام قدسـی و ویژه بـهروز هـر علمـی را میتوانیـم اینگونـه تحلیـل کنیـم کـه
فلسـفی را قبـول میکنـم ،بایـد یـک مقـداری تعدیل شـود ،هـر علمی نسـبتی با گذشـته و نسـبتی با آینـده دارد .آموزش
نسـبت علـم را بـا گذشـته خـود تأمیـن میکنـد و پژوهـش
البتـه نمیگویـم آن را کنـار بگذاریـم.
بـرای اینکـه ایـن تفاوت را کمی روشـن کنم مثالـی میزنم .نـگاه بـه آینـده و پیشـرفت علـم دارد .بـر همین مبنـا اعتقاد
یکی از اسـاتید خیلی معروف به عنوان اسـتاد راهنما در جلسه دارم ما در سیسـتم آموزشـی فلسـفه خودمان ،بیـن آموزش و
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یکی از مشکالت عمومی پژوهشهای ما،
مشکل روش تحقیق است

پژوهـش هماهنگـی نداریم.
ما در رشـتههای دکتری فلسـفه ،عمومـ ًا به تعبیر
فرنگیهـا « »by researchنیسـتیم .یعنـی
وقتـی دانشـجوی دکتـری مـا پذیـرش میشـود ،بایـد بـه
انـدازه چندیـن واحد ،طبق برنامه درسـی ،در کالس شـرکت
کند .
پیــش از ایــن در زمــان تحصیــل مــا ،تعــداد واحدهــا ســی
و چنــد تــا بــود کــه بــه تدریــج کــم شــد و االن هجــده تــا
بیســت واحــد اســت .بــه هــر حــال دانشــجو بایــد بیســت
واحــد را بگذرانــد و در ارشــد هــم یــک مقــدار بیشــتر از
ایــن اســت .بــه نظــر مــن یکــی از نقایــص قابــل تأمــل
ایــن اســت کــه مــا نســبت مناســبی بیــن آمــوزش و
پژوهــش نداریــم .دانشــجوی دکتــری هجــده واحــد درس
را میگذرانــد امــا ایــن دروس هیــچ نســبتی بــا رســاله و
تحقیقــی کــه میخواهــد بعــداً انجــام دهــد ،نــدارد و بــا آن
کام ـ ً
ا بیگانــه اســت.
در واقــع یــک ســال و نیــم در آمــوزش توقــف دارد و بعــد
کــه موضوعــی را انتخــاب میکنــد ،میپرســد :ایــن موضــوع
چــه ارتباطــی بــا آمــوزش مــن دارد؟ میگوییــم هیــچ! آیــا
شــما از آموزشتــان بــرای پژوهــش اســتفاده میکنیــد؟
بنابرایــن یــک نکتــه ایــن اســت کــه در برنامــه درســی و
ارائــه درسهــای مــا ایــن تناســب بــه نحــو مناســبی دیــده
نشدهاســت .ممکــن اســت بفرماییــد چــرا مــن میگویــم
وضعیــت فلســفه مطلــوب نیســت و چــه دلیلــی بــرای ایــن
ادعــا دارم؟ ادعــای مــن ایــن اســت کــه بایــد پژوهــش
را براســاس خروجیهــای آن بررســی کنیــم .در نظــام
آکادمیــک فعلــی مــا ،خروجــی پژوهشــی را میتــوان در ســه
رده طبقهبنــدی کــرد :مقالــه ،پایاننامــه (رســاله) و کتــاب.

مـا در هـر یـک از ایـن زمینهها
برخـی مشـکالت مـوردی و
برخی مشـکالت عـام داریم.
نمونـهوار عـرض میکنم که
یکـی از مشـکالت عمومـی
پژوهشهـای ما ،مشـکل
روش تحقیـق اسـت.
پیش فـرض بنده
ایـن اسـت کـه
دوسـتان حاضر در
جلسـه یـا دانشـجوی
فلسـفه یـا اسـتاد فلسـفه 
یـا محقـق فلسـفهاند و بـا
ایـن حـوزه آشـنا هسـتند .ما
بـرای تحقیقاتمـان روش
تحقیـق مناسـب و قابـل
دفاعـی نداریـم و بسـیار اتفـاق میافتد که
حتـی در دوره دکتـری ،دانشـجو مقدمـات اولیـه روش
تحقیـق را بلـد نیسـت و طبیعی اسـت که افـرادی که روش
تحقیـق را بسـیار مهـم میدانند ،اعتقادشـان بر این باشـد که
شـما بـدون روش تحقیـق ،مانند کسـی هسـتید کـه بخواهد
در تاریکـی بـدون چراغ یا وسـیلهای که نورافشـانی کند ،قدم
بزنـد .طبیعی اسـت که با ایـن وضعیت دچار حیرت میشـوید
اگرچـه ممکـن اسـت تلاش زیـادی هم کنیـد .نمونـهاش را
داریـم؛ دانشـجویان و محققانـی کـه زحمت زیادی میکشـند
و انصافـ ًا انـرژی و وقـت زیادی صـرف میکنند ولـی به دلیل
ایـن کـه بـه فوت و فن و روش کار مسـلط نیسـتند ،بسـیاری
مواقـع در ایـن تحقیقـات بـه جایـی نمیرسـند.
بنابرایـن بهطـور فشـرده بـر بحـث روش تحقیـق تاکیـد
میکنـم .البتـه مشـکلی کـه در فلسـفه داریـم ایـن اسـت
کـه خـود اسـاتید و اهـل فـن اتفاق نظـری در ایـن که روش
تحقیـق فلسـفی چیسـت و اصولش کـدام اسـت ،ندارند .حاال
تجربـهای را بگویـم؛ سـالها پیـش در مقطع ارشـد ،دو واحد
روش تحقیـق داشـتیم و اسـتادی کـه دعـوت شـده بودنـد
کتابـی تدریـس میکردند با عنـوان «روش تحقیـق در علوم
اجتماعـی» و بعـد بحـث از متغیـر مسـتقل و متغیر وابسـته و
روش آمارگیـری و غیـره بـود .ما هـم هرچه به اسـتاد گفتیم
مـا در فلسـفه بـا اینهـا کار نداریـم ،قبـول نمیکـرد و تـازه
کتـاب خـودش را هـم تدریـس میکـرد .میگفـت «مـن
نمیدانـم ،بـه مـن گفتهانـد روش تحقیـق تدریـس کـن!
چیـزی هـم کـه مـن از روش تحقیـق بلـدم ،همین اسـت».
درحالیکـه انصافـ ًا آن روش تحقیـق بـه کار هیـچ محقـق
فلسـفه نمیآمـد .نکتـة دیگـری کـه بهطـور خـاص دربـاره
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مقـاالت میخواسـتم عـرض کنـم ،این اسـت که
مـا بـرای دانشـجو و محقـق ایـن رشـته ،آموزش
مقالهنویسـی نداریـم .ایـن مشـکل هم در سـطح
اسـاتید و هـم در سـطح دانشـجویان وجـود دارد.
اخیـراً بعضـی دوسـتان بهصـورت خودجـوش و
بـی آنکـه برنامـه درسـی و رسـمی باشـد ،برای
دانشـجویان بهصـورت کارگاهـی چنـد جلسـه
برگـزار میکننـد و یـک سـری از اصـول و فنون
مقالهنویسـی را آمـوزش میدهنـد .خـود مـن هم
داشـتم که حـاال نمیدانم
چنـد جلسـه
مفید باشـد!
چـه قـدر
خــالصــه من
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نمیدانـم بـا چـه
یـک جمله تأکـــــید
بیانـی در
کنـم خروجـی مقـاالت مـا در حــــوزه
فلسـفه بسـیار کم اسـت .اگر تحقیقی انجام بدهیم
که واقعا نسـبت بین اسـاتید و دانشـجویان فلسـفه
و تعـداد مقاالتـی کـه در مـاه و در سـال منتشـر
میکنیـم چیسـت ،قطع ًا این نسـبت ،نسـبت قابل
قبولی نیسـت .البته چند سـال اخیر به دلیل برخی
الزامـات خارجی و مسـائل حاشـیهای مانند ارتقای
اسـاتید یا ایـن کـه دانشـجویان بتوانند بـه عنوان
دانشـجوی ممتـاز در مقطـع باالتـر قبول بشـوند،
تحوالتـی رخ دادهاسـت؛ هرچنـد انگیزههـای آن،
انگیـزه علمـی محض نیسـت ولی بد هم نیسـت.
گاهـی دانشـجویی میگویـد مـن در خوابـگاه که
هسـتم ،دانشـجوی فنی و مهندسـی یا علـوم پایه
کـه او هـم مثل مـن کارشناسـی ارشـد میخواند،
میگویـد« :مـن هشـت مقالـه  ISIو ده مقالـه

علمـی -پژوهشـی دارم» ولـی مـن کـه دانشـجوی فلسـفه
هسـتم ،هنـوز یـک مقالـة منتشرشـدة علمـی -پژوهشـی هم
نـدارم .مـن جسـتجویی در اینترنـت کـردم و دانشـگاههای
خـوب و منتخـب را دیـدم .بسـیاری از آنها مراكـزي دارند به
نـام  search writing centerیـا چیـزی شـبیه ایـن
عنـوان کـه خدمـات جالبـی بـه دانشـجویان ارائـه میدهنـد،
مشـاورههایی در زمینـه مقالهنویسـی ،مشـاورههایی بـرای
اینکـه دانشـجو مقالـهاش را بیـاورد و غلطگیـری کننـد .ایـن
کارهـا را میکننـد و خروجـیاش ایـن میشـود کـه در صحنه
بینالمللـی حـرف اول را میزننـد.
همینجـا ایـن را عـرض کنـم کـه مـا در بعـد خارجـی بسـیار
ضعیـف هسـتیم و این دردی اسـت که همیشـه سـر کالسها
در حـد توانـم آن را عـرض میکنـم و بعـد خـودم را تخطئـه
میکنـم کـه مـن هـم سـهمی در ایـن قضیـه دارم و بـه قول
قدیمیهـا سـوزنی هـم بـه خـودم میزنـم و مـا ،هـم قاصریم
و هم مقصریم .اشـاره شـد که تعداد دانشـجو و اسـتاد فلسـفه
در ایـران از آلمـان کـه مهـد فلسـفه در اروپـا تلقـی میشـود
بسـیار بیشـتر اسـت .ایـن تعـداد بـاال را در نظـر بگیریـد و
خروجیهایمـان را مقایسـه کنیـد ،مـا چنـد اسـتاد
فلسـفه داریـم کـه بـه زبـان انگلیسـی یـا زبـان
دیگری مقاله بنویسـند؟ االن اسـاتید بـزرگ داخلی
مـا ناشـناختهاند .شـما اگر بـه آن طرف برویـد و بگویید
آقـای دکتر فالن و آیتاهلل فالن ،کسـی آنها را نمیشناسـد.
حـق هـم دارد .مقالـهای دارد؟! کتابـی دارد؟!
آقـای پروفسـور بـرد در کنفرانـس اول مالصدرا به ایـران آمده
بـود و مـن نمیدانسـتم و بعـد متوجـه شـدم .بـه هر حـال من
نقـدی بـه یکـی از مقـاالت او کـردم و گفتـم «شـما چـرا بـه
مالصـدرا نپرداختهایـد و گفتید که فلسـفه اسلامی یعنی فقط
غزالـی و فوقـش ابنسـینا؟» گفـت« :حـق بـا شماسـت ولـی
مـن تـا حـاال او را نمیشـناختم!» بعـد خـودش گفـت« :مـن
اخیـراً بـا آقـای دکتر اعوانـی تصمیـم گرفتهایـم بخشهايی از
اسـفار را ترجمـه کنیـم» .حـاال نمیدانـم ایـن تصمیـم چهقدر
عملی شـد؟
بههرحـال در حـوزه بینالمللـی ،علوممـان چیـزی در حـد
صفـر هسـت و ایـن فوقالعـاده کـم اسـت .إنشـاءاهلل بایـد در
دپارتمانهـای خودمـان برنامههایی داشتهباشـیم کـه او ًال خود
اسـاتید مسـلط شـوند و بعد بتوانیـم برنامههایی بـرای پرورش
دانشـجویانی داشتهباشـیم کـه قـادر باشـند خروجیهـای
پژوهشـی خـود را بنویسـند و بتوانیـم مقـاالت خوبـی در ایـن
زمینه داشـته باشـیم.

جای فرهنگ نقد در بین ما خالی است

نکتـه دیگـر دربـاره مقالهنویسـی فرهنگ نقد اسـت کـه وقتی
مقایسـه میکنـم ،میبینـم جـای آن در بیـن مـا خالـی اسـت.
ثمـره فرهنـگ نقد ،هم توسـعه فرهنگ مقالهنویسـی اسـت و

هـم بـه نوبـه خـود میتوانـد به توسـعه بیشـتر
آن کمـک کنـد ،یعنـی تعامـل طرفینـی دارد.
فرهنـگ نقـد یعنـی فرضـ ًا بنـده کـه مقالـهای
مینویسـم ،اگـر مقالـهای اسـت کـه بـه هـر
حـال قابل توجه اسـت ،تعـدادی از همـکاران و
اسـاتید و دانشـجویان آن را بخواننـد و اق ً
ال یک 
یـا دو نفـر ،بـه قـول فرنگیهـا  reactionو
واکنشـی نشـان بدهند ،من خـودم را هم عرض
میکنـم.
واقعـ ًا در ایـن جهـت ضعیـف هسـتیم ،خیلی از
مـا مطالـب دوسـتانمان را نمیخوانیـم و آنها

نداریـم .بسـیاری مواقـع پایاننامههـا و رسـالههای مـا
تکـراری اسـت .دانشـجوی دکتـری مـا بعـد از سـه سـال
میگویـد« :اسـتاد! شـما یـک موضـوع بـه مـن معرفـی کن!
مـن نمیتوانـم انتخـاب کنـم» .مـا عـرض میکنیـم «برادر
مـن! خواهـر مـن! ما اگـر کمکی از دسـتمان بر بیایـد انجام
میدهیـم ولـی فـرض ایـن اسـت کـه شـما بـه عنـوان یک 
دانشـجوی دکتـری فلسـفه در ایـن سـه ترمـی کـه درس
خوانـدهای و مطالعـات جانبـی که داشـتی ،خـودت باید الاقل
بـه یک مسـألهای که میتوانی بـه آن بپـردازی و قابل بحث
باشـد ،رسـیده باشـی» و اال همان چیزی میشـود که عرض
کـردم :آموزشـی کـه در پژوهـش بـه کار نمیآیـد.

اگر تحقیقی انجام بدهیم که
واقعا نسبت بین اساتید و
دانشجویان فلسفه و تعداد
مقاالتی که در ماه و در سال
منتشر میکنیم چیست ،قطعاً
این نسبت ،نسبت قابل
قبولی نیست.

هـم مطالـب مـا را نمیخواننـد و ایـن ،طرفینی
شدهاسـت چـون فرهنـگ نقـد وجود نـدارد .آن
وقـت شـما در خـارج میبینیـد کـه اسـتادی
مقالـهای مینویسـد و چهـار یـا پنـج نفـر آن را
نقـد میکننـد و اسـتاد بـه آن چنـد نفـر جـواب
میدهـد و حاصـل ایـن گفتمـان ایـن میشـود
کـه بعـد از چند سـال یک کتـاب خـوب بیرون
میآیـد؛ مـا ایـن فرهنـگ نقـد را نداریم.

مشکل اساسی در مورد پایاننامه این
است که مسألهیابی نداریم

نکتـه آخـر را در یـک جملـه عرض کنـم .گفتم
کـه هـم در کتـاب ،هـم در پایاننامـه و هـم در
مقالـه نکاتـی را جدا کـردهام که فرصت نیسـت
بگویم .مشـکل اساسـی کـه در مـورد پایاننامه
داریـم و بایـد إنشـاءاهلل بـه همـت دوسـتان و
اسـاتید حـل شـود ،ایـن اسـت کـه مسـألهیابی

معلم ایدهآل فلسفه به دانشجوی خود تفکر
فلسفی را یاد میدهد

باالخــره ایــن از ضروریــات اســت ولــی جســارت ًا عــرض
میکنــم کــه در نظــر مــن یــک نکتــه مهــم هــم هســت کــه
شــاید مغفــول مانــده و آن این اســت کــه معلم ایده آل فلســفه
بایــد عــاوه بــر انتقــال اطالعــات و دادههــا کــه ابنســینا و
فارابــی ایــن را گفتهانــد و و فــرق ابنســینا و فارابــی ایــن
اســت و در کل تفهیــم مباحــث فلســفی بایــد  بــه دانشــجوی
خــودش تفکــر فلســفی را یــاد بدهــد .فکــر میکنــم بایــد روی
ایــن هــم تأکیــد کــرد .یعنــی نقطــه ضعــف مــا فقــط ایــن
نیســت کــه اســتاد ســواد نــدارد متاســفانه اســاتید مســلط و
باســوادی داریــم کــه دانشــجوپرور نیســتند .صــرف ایــن کــه
مــن مطالبــی را کــه خــودم بــه آنهــا رســیدهام تمامــ ًا بــه
دانشــجو منتقــل کنــم خــوب هســت ولــی کافــی نیســت .مــا
بــرای رشــد فلســفه در مملکــت خودمــان ،بایــد تــاش کنیــم
و ســعی کنیــم بــه ســمتی برویــم کــه تفکــر فلســفی را در
دانشــجویان و مخاطبــان خودمــان نهادینــه کنیــم  .

25

بررسی انتقادی وضعیت
تاریخ فلسفه اسالمی در ایران
دکترقاسمپورحسن
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بنده در این زمــان کوتاه تنها میتوانم و مخالف تاریخ فلسـفه اسلامی داریم؛
طــرح ســؤالی کنــم .موضوعــی که کسـانی که در حوزه شـرق تاریخ فلسفه
میخواهــم عــرض کنــم ،یکــی از اسلامی کار میکردنـد ،به طـور عمده،
موضوعات بســیار مهم در تاریخ فلسفه موافق تاریخ فلسـفه اسلامی هسـتند و
و به طور خاص تاریخ فلســفه اسالمی کسـانی کـه در مغرب فلسـفه اسلامی
اســت .آنچــه میخواهــم بحث کنم بودنـد ،بـه طـور کلـی مخالـف ذاتیـت
تلفیقــی از یــک مدعــای مهم و یک  مسـتقل برای فلسـفه اسلامی هستند،
مدل اســت .بحث من لزوم ًا کاربردی بیدلیل نیسـت کـه الجابری بـه همین
یا انضمامی نیســت و بخش نظری هم دیـدگاه اخیر میرسـد .اینگونه نیسـت
کـه او تـک و تنهـا چنیـن دیدگاهـی
دارد.
را مطـرح کنـد .او در مجموعـه سـنتی
در ایران تاریخ فلسفه اسالمی
قـرار دارد کـه طبیعتـ ًا باید به انـکار این
نداریم
مسـأله منتهـی میشـد؛ فـارغ از اینکه
پرسـش اول ،ایـن اسـت کـه آیـا در رویکـرد کالمی یا فلسـفی داشتهباشـد.
ایـران با چیـزی به عنوان تاریخ فلسـفه مهمتریـن مسـأله مخالفـان این اسـت
اسلامی مواجه هسـتیم یا خیر؟ پاسـخ که اساسـ ًا چیزی به نام فلسـفه اسالمی
مـن خیـر اسـت .کسـانی کـه میداننـد نداریـم؛ نـه لزومـ ًا بـا همـان ادعایی که
بنـده در تاریـخ فلسـفه اسلامی کار ژیلسـون مطـرح میکند امـا نزدیک به
میکنـم ،ممکـن اسـت تعجـب کننـد همـان ادعـا ،کـه چـون فاقد چیـزی به
کـه بـا توجه بـه چیزهایـی کـه تاکنون نام فلسـفه اسلامی هسـتیم ،معنا ندارد
در دفاع از فلسـفه اسلامی نوشـتهام یا تاریخ فلسـفه -که آن را طفیلی فلسـفه
چـاپ کـردهام ،نسـبت به تاریخ فلسـفه اسلامی میداننـد -واجد باشـیم.
اسلامی چنیـن دیدگاهـی دارم.
در دیـدگاه موافقـان دو رویکـرد مهـم
چرا تاریخ فلسـفه اسلامی نداریم؟ سـه وجـود دارد؛ یکـی اینکـه مـا فلسـفه
مقدمـه کوتـاه عنـوان میکنـم و نیـز اسلامی را ادامـه سـنت یونانیمآبـی
روش بحـث را بـه عنـوان محورهـای بدانیـم کـه ایـن دیـدگاه ،بـه نظـر بنده
کلـی بحـث عـرض میکنـم .مقدمـه ناشـی از غفلتی اسـت که در مورد دوره
اول ایـن اسـت که مـا دو دسـته موافق میانـه شـدهبود .یعنـی کسـانی کـه این

دیـدگاه را مطـرح میکنند ،بـه نظر من
از سـیر تحـول از دوره اسـکندریه سـده
دوم تـا زمان اسـتفانوس آگاهـی ندارند،
امـا در دیـدگاه دوم نـه تنهـا قائـل بـه
ذاتیت به فلسـفه اسلامی اسـت و نگاه
اسـتقاللی بـه آن دارد ،بلکـه خاسـتگاه
تاریخـی و معرفتـی آن را لزومـ ًا مجـزا
از   سـنت یونانیمآبـی میدانـد .هـر
کـدام از ایـن دو قابـل بحـث هسـتند؛
آیـا مـا قائـل بـه خاسـتگاه شـرقی
بـرای فلسـفه اسلامی هسـتیم؟ ایـن
خاسـتگاه شـرقی لزومـ ًا اشـراقی اسـت
یـا فلسـفه اسلامی -اشـراقی اسـت؟
آیـا گسسـت معرفتـی بنیادیـن نسـبت
بـه دوره یونانیمآبـی داشـتهایم؟ آیـا
واقفیم کـه دوره اسـکندریه تمایز جدی
بـا دوره انطاکیـه دارد؟ آیـا مـا چیزی از
دوره انطاکیـه نگرفتیـم و در آنجـا تنها
رویکـرد کالمـی مطـرح اسـت؟ پـس
اینهـا جزء مقدمـات نگاه ما نسـبت به
پرسـش اولمان است .پرسـش را یکبار
دیگـر مطـرح میکنـم :آیـا در ایـران با
چیزی به عنوان تاریخ فلسـفه اسلامی
مواجـه هسـتیم یـا خیـر؟ کـه عنـوان
کـردم :خیـر .مقدماتـی ذکـر کـردم که
ایـن سـه مقدمـه میتوانـد کمـک کند
بـه اینکـه در درون کدام دیـدگاه داریم
پاسـخ میدهیـم.

ديدگاه اول .توصيف و گردآوری

در اینجــا ســه روش را عرض میکنم
که از میــان آنها ،اگر در روش ســوم
قــرار بگیریم ،میتوان گفــت که واقع ًا
فاقد چیزی به نام تاریخ فلسفه اسالمی
هســتیم .یک روش بحث این است که
مانند بسیاری از مطالعات در تاریخ فلسفه
اسالمی ،تئوریهای موجود را به عنوان
مطالعات نگاه بکنیم ،یعنی رصد کنیم و
ببینیم چه آرائی وجــود دارد که این ،به
معنای توصیف و گردآوری است.
این دیدگاه نه تنها فایدهای برای بحث
ما ندارد ،بلکه کام ً
ال ناکارآمد است .من
اصــ ً
ا کاری به این ندارم که دیگران-
موافق و مخالف -درباره فلسفه اسالمی
چــه میگویند؛ اعــم از اینکه تناقض
بهوجود میآید یا مســأله قدســیت را
میخواهیم چه کار کنیم و مسأله تاریخ
را میخواهیــم چه کنیم؟ این روش که
تنها دســتهای از مطالعات قبلی را کنار
هم قرار داده و از آن استنتاج کند ،برای
ما ناکارآمد است.

ديدگاه دوم .مطالعه نظری تاريخ
فلسفهاسالمی

دیدگاه دوم این اســت کــه عالوه بر
رصــد دیدگاهها ،ما خــود صاحب فکر
و نظریهای هســتیم و آن دیدگاهها را

براســاس آن نظریه ســامان میدهیم.
حقیقت این اســت که ما درباره تاریخ
فلسفه اسالمی در دوره معاصر صاحب
هیچ نظریهای نیســتیم .تاکید میکنم
که درباره تاریخ فلســفه غرب صحبت
نمیکنم زیرا در غرب نیز مناقشــهای
وجود دارد که نمیتوان پیش از «هِردر»
چنین مدعایی را مطرح کنیم .اوست که
اولین بار مسأله پیشرفت و منحنی تحول
را در باب فلسفه مطرح میکند .از دوره
هردر به بعد ،با نظریهای مواجهایم که از
نظریات غالب کنونی است و در آن ،هم
تاریخ اصالت دارد و هم دارای ســیری
قابل مشاهده اســت که در آن پیوندها
و گسســتها و منحنی تحول را نشان
میدهیــم .نگاهم لزوما و بهطور خاص
به تاریخ فلسفه اسالمی است.

ديدگاه سوم .فلسفه تاريخ فلسفه
اسالمی

دیدگاه سوم این اســت که ما از منظر
«فلسفة تاریخ فلســفه اسالمی» نگاه
کنیــم .یعنی چرایی کنیــم؛ چرا تاریخ
فلسفه اسالمی داریم و چرا نداریم؟
حال بــا توجه بــه نکاتی کــه عنوان
کردم ،سوالم این است که تاریخ فلسفه
اســامی باید چــه داشتهباشــد که ما
نداریم و ادعا میکنیم که تاریخ فلســفه

اســامی نداریم؟ یا کسانی که با تاریخ
فلســفه موافق هســتند از چه منظری
موافقانــد؟ من معتقدم تاریخ فلســفه
اســامی باید دو بنیاد مهم داشته باشد
که ما در حال حاضر فاقد آنها هستیم.
معتقدم بسیاری از تصورات که میگویند
مواجهه ما با فلســفه باید موضوعمحور
یا مکتبمحور باشــد ،برای ما ناکارآمد
است .تصور میکنم که مکتب محوری
را حتــی کربن هم تحــت تاثیر گوبینو
مطــرح میکنــد .من وقتــی میگویم
باید فلســفه را از دیدگاه سنتمحوری
ببینیــم و معتقدم اگر ســنتمحوری را
اســاس قراربدهیــم میتوانیم مدعی
شــویم که بنیاد اول که منحنی تحول
و سیر است ،ایجاد شدهاست .آیا االن با
تاریخ فلسفه اسالمی مواجه هستیم یا با
تاریخ فیلسوفان اسالمی؟ من مدعیام
با تاریخ فیلسوفان اســامی مواجهایم.
تردید نکنید که ما با تاریخ فیلســوفان
اســامی مواجهایم .اگر با تاریخ فلسفه
اســامی مواجه بودیم ،ادعا نمیکردیم
کــه فارابــی در «الجمع» دچــار خطا
شدهاســت ،ادعا نمیکردیم که فارابی
اثولوجیــا را نمیفهمیده و فکر میکرده
که برای ارسطو است .فارابی میفهمیده،
او با صراحت میگوید که میفهمد ،پس
دچار اشتباه در الجمع نمیشدیم ،ما تنها
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نبودیم ،شــاید اولین کسی که ادعا کرد
فارابی اشتباه نکرد ،تا حد کمی محسن
مهــدی در ســال  1970در اجــاس
نیویورک بود .نکته بســیار بدیعی که او
هم تحلیلش را از یکی از نوشــتههای
خطابــی که معاصر فارابی بوده اســت،
ارائه دادهبود.
ســخن من این اســت که اگر از منظر
تاریــخ فلســفه اســامی میدیدیم،
هیچگاه نمیگفتیم نظریه نفس ابنسینا
همانندی زیادی با نظریه ارســطو دارد.
ابنسینا تمام چهار دلیل ارسطو را نگاه
کــرده و میگوید «اینهــا هیچکدام
برای اثبات جاودانگــی به کار نمیآیند
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را منفرد میبینیــم و اص ً
ال توجه نداریم
دغدغه ابنسینا نسبت به فارابی چیست.
ابنســینا عنوان میکند« :من چهل بار
مابعدالطبیعــه را خواندم و نفهمیدم» .ما
حرف او را قبــول میکنیم اما در تاریخ
فلســفه بررســی نمیکنیم که چگونه
ســه صفحه و نیم فارابی توانسته به او
بفهماند که مابعدالطبیعه چیست؟! مگر
اغراض مابعدالطبیعه بیش از سه صفحه
اســت؟! ولی فارابی این ســیر را در آن
نشــان میدهد .فارابی ذکر میکند که
«همه فکر میکردند مابعدالطبیعه فقط
مقاله الم ارســطو بوده است درحالیکه
اینگونــه نبــود .همه فکــر میکردند

و بهترینش نظریه وساطت است که از که مبحث ارســطو باید درباره واجب و
آن هم چیزی غیر از شــواهد به دست خداوند باشــد» و ابنسینا از این حیران
نمیآوریم» .اگر از این منظر میدیدیم ،است که چهطور مابعدالطبیعه که درباره
نمیتوانســتیم اثبات کنیم سهروردی جوهــر و وجود و علت حــرف میزند،
زمانــی کــه میگوید «طراریســی از مباحث توحید ندارد؟ سردرنمیآورم که
ابنســینا را دارم» ،چهطــور از مقامات چرا این مابعدالطبیعه با آن چه من انتظار
العارفین متأثر میشــود؟ و نیز چگونه دارم ،یکی نیست؟
نمط سوم ابنسینا را کام ً
ال در «مشکات ســخن من این اســت که انتقاداتی که
االنوار»نویسی غزالی میبینیم؟!
ابنسینا به عامری میکند که او فارابی
پس ســخن اول این اســت که تاریخ را درســت نفهمیدهاســت و انتقاداتی
فلسفه نیاز به یک ســیر دارد .این سیر که ســهروردی به دیگران میکند که
باید در درون ســنتی قرار بگیرد .ما باید ابنســینا را درســت نفهمیدهاند ،اینها
به یکپارچگی سنتی قائل باشیم و نشان همه باید درون یک ســنت قراربگیرند.
دهیم که منحنی تحــول چگونه اتفاق حجم این نمونهها که میتواند در تاریخ
افتادهاســت و نباید افــراد را تک تک  فلسفه اسالمی دگرگون بشود و از منظر
ببینیم .االن در تاریخ فلسفه ،فیلسوفان دیگری به آنها نگاه شــود ،بسیار زیاد

اســت .اتفاق ًا قبل از آمدن درباره کاری
که عالمه دوانی در شــرح هیاکل النور
نسبت به هیاکل النور سهروردی انجام
دادهاســت صحبت میکردیــم .دوانی
چه مشکلی داشــت و از سهروردی چه
میخواست و برای چه شرح هیاکلالنور
را مینویسد و در آن ،چه مسأله مهمی
وجود داشــت که توجــه دوانی را جلب
کرد .در مکتب شــیراز هویت ایرانی و
خود مسأله نظریه هیاکل چه اسماعیلیه
باشد ،چه سبعیه نباشد ،چه باطنی باشد،
برای دوانی مهم است .در آن دوره توجه
به سهروردی تنها از منظر اشراق نیست،
از منظر هویت ایرانی هم هست.
پس سخن من این است که
یکی از مهمترین بنیادهای
تاریخ فلسفه اسالمی،
منحنی تحول است .آیا این

منحنی را داریم؟ اگر داریم
میتوان ادعا کرد تاریخ
فلسفه اسالمی داریم .آیا این
نظریه ما ،نظریه غالب است
یا نظریه استادی با این تفکر و دیدگاه؟
استادی عنوان میکند «ابنسینا به هیچ
وجه مشایی محض نیست .ابنسینایی
که مشایی باشد ،چرا باید لذتالبهجه و
مقاماتالعارفین بنویسد؟ چرا باید عنوان
کند که فیلسوفان دو دستهاند :فیلسوفان
شرقی و فیلسوفان غربی؛ بیمعناست.
جالب اینکه در نوشتههای روتلج درباره
ابنسینا ،او میگوید «زندگی ابنسینا هم
طراز با رساله حی ابن یقظان است» یعنی
تمثیل ابنسینا همان زندگی اوست و
جالب اینکه عین همین مسأله در سال
 503برای غزالی هم اتفاق میافتد .او در
باب معرفت و عرفان ،در جایی مطرح
میکند «اگر قبل از علم و حدیث به
تصوف روی بیاوری هالک میشوی

و باید بعد از علم و حدیث به آن روی
بیاوری ،منطبق با این دیدگاه است که
ابنسینا در مقاماتالعارفین تفاوت میان
عابد و زاهد و عارف را بیان میکند ،عارف
بر بستر معرفت حرف میزند و میبیند.

گسستها و پیوندها بنیاد دوم
تاریخ فلسفه اسالمی را شکل
میدهد

نکته دوم بنیاد که تا حدی قابل بحث
خواهد بود ،این است که در تاریخ فلسفه
اسالمی باید گسستها و پیوندها را ببینیم.
چه امری سبب میشود که فیلسوفان

تاریخ فلسفه نیاز به یک
سیر دارد .این سیر باید در
درون سنتی قرار بگیرد .ما
باید به یکپارچگی سنتی
قائل باشیم و نشان دهیم که
منحنی تحول چگونه اتفاق
افتادهاست و نباید افراد را
تک تک ببینیم.

دوره اسالمی برخالف مترجمانی که
استادانشان هم بودند مانند ابوغشر،
به لحاظ معرفتی گسست جدی یونانی
داشتهباشند؟ این گسستها و پیوندها
بنیاد دوم تاریخ فلسفه اسالمی را شکل
میدهد .به استطرد نکتهای طرحکنم
و آن اینکه برخالف نگاه ما که تاریخ
فلسفه را نه به مثابه اصالت تاریخ ،بلکه
اصالت افراد و اندیشهها میبینیم ،دیدگاه
خیلی متأخر کنونی درباره نگاه تاریخی به
فلسفه بیان میدارد «اینگونه نیست که
دو بنیاد تراشیدی و توانستی تاریخ فلسفه
را شکل بدهی!»
داستان این است که آیا ما در مقام ذات
برای فلسفه سنتی قائل به سیر بسط و
پیشرفت هستیم یا نه؟ اگر نباشیم ،با

درستکردن هیچ بنیادی تاریخ فلسفه ادعایی که میگوید «فلسفه با ابنرشد
درست نمیشود .بعد از هردر عنوان تمام میشود» نبرید تا بعد بگویید «نه
کردهاند که فلسفه غرب مدل پیشرفت خیر ،استمرار دارد» .من تاریخ فلسفه
و بسط دارد .آیا شما چنین چیزی را در اسالمی را میگویم .تا ابنرشد این دو
فلسفه اسالمی دارید؟ بدون نگاه ترقی و بنیاد وجود دارد .یعنی او هم ابنسینا،
پیشرفت نمیتوانید چنین ادعایی بکنید .هم فارابی ،هم غزالی و هم ارسطو را
اینگونه نیست که ادعا از امکان تاریخ میبیند .البته اگر شما تهافتالتهافت را
فلسفه اسالمی و از چهار شق (امکان بخوانید ،گمان میکنید او تنها به غزالی
و ضرورت ،امکان و ناضرورت  -یعنی پاسخ میگوید درحالیکه او به ابنسینا
امکانش هست اما به درد ما نمی خورد -و فارابی و غزالی بد و بیراه میگوید!
امتناع و ضرورت و امتناع و ناضرورت) ،پس از چه کسی دفاع میکند؟ البته
شما از امکان و ضرورت دفاع کردهاید .نه ،جابری ارسطو و ابنرشد را تحسین
امکان قفسه نیست و اگر مدل پیشرفت میکند ،اما ما معتقد به این دیدگاه
فلسفه اسالمی را نداشتهباشید ،نمیتوانید نیستیم و دلیل داریم .تا ابنرشد این
این حرف را بزنید .باز خواهش میکنم دو بنیاد وجود داشت اما بعد از او ،به
لزوم ًا پیشرفت را انضمامی نگاه نکنید ،استثنای دوره کوتاهی از مکتب اصفهان
پیشرفت به معنای فلسفی منظور است ،و بخش کوچکی از منازعات پیروان
یعنی سیر ترقی فلسفی که مدعی شویم دوانی و دشتکیها که وقفهای حاصل
عقل در اینجا به تکامل میرسد.
شد ،دیگر تکرار نشد که ما تمامی
جدی
ای
سخن من که میتواند دغدغه
اندیشهها را در سنتی یکپارچه دیده و
باشد ،این است که آیا باید تابع این نقد کرده و منحنی تحول را نشان دهیم
مدل باشیم؟ که به نظر من هنوز در و بگوییم کجاها گسست حاصل شده و
جامعه ما این نگاه درباره تاریخ فلسفه چه جاهایی پیوند شکل گرفتهاست و در
اسالمی خوب بحث نشده و در حد یک  واقع کل تفکر فلسفی را به مثابه امری
ادعا است .اگر چه در باب تاریخ فلسفه یکپارچه ببینیم .پس دعوای اصلی این
غرب میتوانیم این دیدگاه را در برخی است که ما اگر بتوانیم بازخوانی درستی
از مکاتب جاری کنیم اما عنوان کردم از فارابی ،ابنسینا ،سهروردی ،میتوانیم
که در درون نظریه مکتبمحوری به مدعی تاریخ فلسفه اسالمی باشیم.
تاریخ فلسفه اسالمی نگاه نمیکنم .بعد ببینید بیدلیل نیست که سهروردی
از دیدگاه هردر ،در درون مکتب نگاه و ...داشته باشیم در مراغه این همه با
میشود ،یعنی فرد در مکتب هگل ،یا فخررازی دعوا دارد .آن دو به شکلی
کانت قرار میگیرد و میتوانید این حرف همکالسیاند اما بهخاطر همین دعواها
را بزنید.
او باز میگردد به اصفهان تا ابنسینا
پس بیان کردم که اگر این دو بنیاد بخواند و اگر این دعواها نبود ،حجم
فراهم باشند ،میتوانیم درباره چیزی اشکاالت فراوان فخررازی نسبت به
به نام تاریخ فلسفه اسالمی سخن ابنسینا بیجواب باقی میماند .بنابراین
بگوییم .آیا این دو بنیاد در حال حاضر تا این سیر اتفاق نیفتاده و نتوانیم آن
وجود دارند؟ میتوانند وجود داشتهباشند مسأله دوم را سامان دهیم ،نمیتوانیم
ولی االن نیستند .من معتقدم در دوره مدعی تاریخ فلسفه اسالمی باشیم .تنها
اول ،ما واجد این دو بنیاد بودیم اما در بازخوانی سنت فلسفی ماست که این
وقفهای حاصل شده و این وقفه هم امکان به وجود میآید .به همین دلیل
بر خالف نظری که میگوید از شیراز من معتقدم تا زمانی که فارابی و ابنسینا
آغاز شده ،بنده معتقدم از ابنرشد شروع و سهروردی را به درستی نخوانیم،
شدهاست .یعنی کاری که ابنرشد انجام نمیتوانیم ادعا کنیم که صاحب وضعیت
داد ،تمام میشود .ذهنتان را به طرف جدیدی در فلسفه اسالمی هستیم  .
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ريشه تاريخی مفهوم حكمت
باشد ،ميبينيم معادل «مصلحتسنج»
عملی
براي فرونسيس گزينة خوبي است.
حكمت عملي ،مبين يك مفهوم اخالقي
ولي بنده براي معادل فارسي فرونسيس
است و در كنار سه
ارسطويي« ،بينش» يا
فضيلت ديگر يعني
«بصيرت» فلسفي را
عدالت ،بردباري ،و
بيشتر ميپسندم و آن
از
خويشتنداري،
را نزديكتر به مقصود
فضائل عقل عملي
ارسطو كه آن را در
است .البته بردباري
دانش فلسفي
مقابل
ِ
و خويشتنداري ،از
ميگذارد ،مييابم.
فضائل اخالقياند ولي
گادامر از طريق هايدگر
در تقسيمبنديهاي عقل به عقل نظري
متوجة حكمت عملي ،يا همان «عقالنيت
ً
و عقل عملي ،اخالق در كنار سياست و
دانش عملي» شده است ولي بعدا گفته
دکترشهیناعوانی
ِ
تدبيرمنزل زيرمجموعة عقل عملي است.
است كه براي فرونسيس مبنايي بهتر
در اين سخن ،با حكمت عملي به معناي
يافته و آن را نه به معناي فضيلت ،بلكه
هر
فاقد
و
دارد
معاصر كاربرد
«عقالنيت عملي» كه در فلسفة
ِ
به مفهوم گفتوشنود ( )Dialogمطرح كرده است (گادامر،
گونه بار معنايي دربارة اهميت اخالقي است (هيوز ،)238 :كاري آموزة قرن.)33 :
نداريم.
نظر به اين كه بخش اصلي فلسفه در دانشگاهها به دو رشتة
در بين اصطالحات فلسفة غرب« ،حكمت عملي» برگردان «فلسفة اسالمي» و «فلسفة غرب» تقسيم ميشود و مابقي
واژة  Prudenceانگليسي ،و  Prudentiaالتين است رشتهها زيرمجموعة اين دو است ،در مطلبي كه خدمتتان عرضه
كه ترجمة واژة  phronesisارسطو در اخالق نيكوماخوس خواهم كرد ،دو بخش در نظر گرفته شده است :اولين بخش
است .ولي براي معادل فارسي فرونسيس از واژههاي ديگري مربوط به آشنايي ايرانيان با فلسفة غرب است .بخش دوم به
نيز استفاده شده است .از جمله  :فرزانگي (فوالدوند) ،تدبير ،بخشي از وضعيت فلسفة اسالمي در دورهاي كه هنوز دانشگاه
فراست ،دورانديشي ( prudentialگادامر ،عباديان ،)32 :به معناي امروزي آن نداشتهايم ،ميپردازيم و بخش سوم  
مصلحتسنجي (هيوز ،)234 :مصلحتانديشي -جايي كه از مربوط به نتيجة طرحي است  با عنوان «سيسال فلسفه در
شخص حكيم به معناي فرد «مصلحتانديش» مراد شده است -ايران» با مضمون بررسي  45سال فلسفه در دانشگاههاي ايران
(همان ،)235 :يا به تعبيري كه هايدگر در تفسير كتاب اخالق از بدو تا پايان سال  ،88كه حدود سه سال و اندي است كه
نيكوماخوس ِ
براي دو مفهو م ( Sophiaدرايت) و � phoneاز تاريخ شروع آن در مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران،
( sisكياست) آورده ،و آن را با معناي وجود ارتباط دادهاست و ميگذرد و بحمداهلل رو به پايان است كه ماحصل كل آن به
نه به معناي اخالقي آن (پازوكي .)133 :به اين معنا كياست در هفتهها بحث ،تحليل و نقد و تمجيد نياز دارد .لذا از اين طرح،
مقابل درايت قرار ميگيرد و «همان ’ديدن’ عمل است ،يعني فقط  آمار بدست آمده در « حكمت عملي» در دانشگاهها ارائه
استعداد و قابليت كشف امكانهاي خاص براي دستزدن به و به اختصار بررسي ميشود.
عمل در هر وضع و موقعيت» (پازوكي .)140 :وقتي ارسطو از
فرونسيس تعريفي ارائه ميدهد و حكيم را
«شخص كياس» بخش اول :آشنايی ايرانيان با فلسفه غرب
ّ
( )phronimosمينامد و از نظر او كياست استعدادي بالقوه اين آشنايي به دو دوره اصلي تقسيم ميشود:
است كه اگر فاعل يا كنشگر در حين اتخاذ تصميم مناسب يا دورة اول؛ در روزگار ساسانيان در زمان خسرو انوشيروان
عزم جزم كردن براي عمل ،توجه به خير داشته باشد ،فعليت (591-531م) بود كه جنديشاپور به يك مركز دانشگاهي
مييابد .او حكيم را شخصي ميداند كه بتواند خوب و مناسب تبديل شد و آثاري از زبانهاي يوناني و هندي به زبان پهلوي
بسنجد ،يا توانايي انجام گزينههايي با بصيرت اخالقي داشته و سرياني ترجمه شد .خسروانوشيروان كتب فلسفي افالطون و

بررسی وضعیت

آموزش حکمت عملی

در ایران
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ارسطو را از ترجمة پهلوي آن ميخواند و از
مطالب آن در سياست استفاده ميكرد
(مسجدجامعي.)3-5 :1379 ،
در بخش دوم دورة اول ،در
شكوفايي تمدن اسالمي
از ميانة سدة دوم هجري
شــروع شــده و مـدت
صدوپنجــاه سال ادامه
داشتـه است .هميـــن
دوران است كه از آن به
«قرون طاليي فرهنگ
و تمدن اسالمي» ياد
ميشود و در قرون سوم و
چهارم هجري (قرن دهم و
يازدهم ميالدي) ادامه مييابد
كه در جهان اسالم به «نهضت
ترجمه» معروف است .در اين دو سده
مهمترين آثار فالسفة يوناني به ويژه افالطون
و ارسطو ،بقراط ،اقليدس ،بطلميوس و جالينوس به زبان عربي
ترجمه شد .وفاداري به زبان مبدأ و مقصد ،امانتداري به مضامين
متن اصلي و انتقال آن به زبان عربي از اصليترين ويژگيهاي
اين ترجمههاست .كندي ،نخستين فيلسوف مسلمان ،در اين
دوره ميزيستهاست   .ايرانيان در اين نهضت سهم بسزايي
داشتهاند .اما  در كشورهاي اسالمي ،اين ايران است كه در آن
بعد از دورة طاليي ،فلسفه رشد فزاينده داشته است .از اين دوره
به بعد كار ترجمه تا دورة قرون وسطاي مسيحي ،كم و بيش
انجام ميگرفته و مسلمانان متون اصلي غرب را به زبان عربي
ترجمه ميكردهاند .اين روند در قرون وسطي ،جهت ديگري به
خود گرفت .در سدههاي مياني ،ترجمة سيصد كتاب از عربي به
التين در دستور كار اروپائيان قرار گرفت و آنها با كوشش فراوان
تمامي آثار ابنسينا را از عربي به التين برگرداندند  .از جملة
آنها كتاب قانون فيالطب است كه در قرن دوازدهم ميالدي
با عنوان Canon medicinaeبه التين ترجمه شد.
اين كتاب تا كنون به غير از فارسي و التين ،به چيني ،عبري،
آلماني و فرانسه و انگليسي نيز ترجمه شده و دو عنوان انگليسي
آن  The Canon of Medicineيا The Law
 of Medicineاست .قانون در طب را مدتهاي مديدي در
غرب بعد از كتاب مقدس ،آن را «انجيل پزشكي» ميدانستند
و در حال حاضر هنوز هم به «دايرةالمعارف طب» شهرت دارد.

دورة دوم؛ آشنايي نيمة دوم قرن نوزدهم
(اواخر قرن  13هجري) است .نهضت
بعدي ترجمه از اواسط دورة قاجار
پس از دو شكست سخت ايران
از روسها بود .در ميان آثار
ترجمه شده از زبانهاي
اروپايي به فارسي كه از
زمان عباسميرزا شروع
شد ،تا دهها سال ما
كتاب فلسفي ترجمه
شده نداريم .در ميان
دانشجويان اعزامي به
خارج يا فارغالتحصيالن
نيز از تحصيل «فلسفه»
خبري نبوده است .در تمام
طول قرن سیزدهم هجري تنها
یک  رساله از دکارت با نام حکمت
ناصریه ترجمه شد که بعدا ترجمه دیگری از
آن توسط محمد علی فروغی و با عنوان گفتار در روش به 
کار بردن عقل انتشار یافت.حکمت سقراط نیز در سال 1297
شمسی توسط او ترجمه شد.
شاردن جهانگرد فرانسوي (متولد  1643م) است .در  22سالگي
( )1665به ايران ميآيد .دكتر مجتهدي از او به «جهانگرد
فيلسوف» نام ميبرد و صداقت افراطي ژانژاك روسو را به
شاردن هم سرايت ميدهد و او را بينانگذار نوعي ايرانشناسي
در اروپا معرفي ميكند ،كه فلسفه در ايران دورة صفوي را
هم روايت كرده است .شاردن ميگويد در مدارس سنتي
ايران «طلبهها» مثل يك «فيلسوف» رفتار ميكنند ،در تمام
امور ك ً
ال سادگي را پيشة خود ميسازند ،لباس بسيار سادهاي
ميپوشند كه اغلب سفيد است .در بين ايرانيان ،حكيم به كسي
گفته ميشود كه در كل علوم تبحر داشته باشد .نظر اصلي
ايرانيان متوجه علوم برهاني است و براي گفتهها و نظرگاه 
مؤلفي خاص وقعي قائل نيستند و سعي دارند كه به نحو مبنايي
و اصولي و محكم استدالل كنند  .در مورد خواجهنصيرالدين
طوسي مينويسد كه او در ميان دانشمندان ايراني ،از جايگاه
خاصي برخوردار است .او بخش يازدهم كتاب خود را به «فلسفه
در ايران» اختصاص داده و گفته است كه ايرانيان به همة
قسمتهايي كه در اروپا تحت عنوان «فلسفه» مطرح است،
ميپردازند و در اين مورد همان لفظ يوناني «فلسفه» را به
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كار ميبرند و يا آن را «حكمت» مينامند كه به دو قسمت
«مابعدالطبيعه» (متافيزيك) كه مخصوص حوزههاست و
علم الكالم (تئولوژي) كه اختصاص به مدارس دارد ،تقسيم
ميشود .در اين مدارس بحث از خداوند و صفات او صحبت
ميشود .ذيل مابعدالطبيعه كالم نظري ،اخالق و حقوق (فقه)
قرار دارد.
كنت دوگوبينو (-1816 ,Comte de Gobineau
 )1882كنسول وقت فرانسه در تهران ،در  1862در نامهاي
متذكر شده كه «ايرانيان از كانت و اسپينوزا» صحبت ميكنند.
بنا به گزارش تحقيقي دكتر مجتهدي در آشنايي ايرانيان با
فلسفههاي جديد غرب ،دوگوبينو به فكر معرفي دكارت و
فلسفة او در ايران افتاده  و به دستور او   رسالة گفتار در
روش دكارت  با عنوان «حكمت ناصريه» در سال  1270یا
 1279قمری ترجمه و (در سال  1279ه.ق =  )1867منتشر
شده است.
گوبينو مهمترين فيلسوف ايراني در قيد حيات يعني
حاجمالهادي سبزواري را با كانت اينگونه
مقايسه ميكند:
سبزواري هر روز ساعت معيني مانند
«كانت» فيلسوف آلماني ،به مسجد
ميرود و به شاگردان متعدد خود درس
ميدهد .وقتي از خانة محقر خود قدم بيرون
ميگذارد در حالي كه به عصاي خود تكيه دارد،
جمعيت زيادي با احترام به او سالم ميدهند و او را به مسجد
ميبرند تا روي منبر بنشيند و به تدريس بپردازد( .كديور)71 ،
فيلسوفان ايراني كه با من آشنا هستند ،بيشتر مايلند كه معرفت
كاملي به احوال اسپينوزا و هگل پيدا كنند ،علت آن هم معلوم
است زيرا كه افكار اين دو فيلسوف ،آسيايي است( .همان)
ظاهراً اشارة گوبينو به فيلسوفان ايراني ،يكي آقاعلي مدرس
است .نزديكي ارتباط آقاعلي با گوبينو به حدي بوده كه گوبينه
از آقاعلي جهت تدريس فلسفة اسالمي در دانشگاه سوربن
دعوت ميكند ولي ايشان نميپذيرد (كديور .)72
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وضعيت كرسیهای فلسفه اسالمی در اواخر
دوره قاجار

كنت ژولين دو روششُ وار(  (�Julien de Rocher
 )chouartدر آغاز دهة هفتم سدة نوزدهم ،يعني اواخر
سلطنت ناصرالدينشاه ،از جانب دولت فرانسه براي بررسي و
گردآوردن اطالعات در زمينههاي اقتصادي ،صنعتي ،بازرگاني
و هنري به ايران آمده و شش سال در سفارت فرانسه در
تهران مشغول به كار بوده است .او در خاطرات سفر ايران
دربارة وضعيت سودآموزي در ايران مينويسد:
با اين كه دولت به سوادآموزي كاري ندارد ،خوب است بدانيم
كه در صد بيسوادها در ايران پايينتر از فرانسه است و به
آساني ميتوان دريافت كه سبب آن يكي زودرس بودن

كودكان در ايران است و ديگر ارزاني مدارس ،كه برخي از آنها
كام ً
ال رايگاناند .هر مكتبي شيوة آموزش و برنامهاش را خود
تعيين ميكند .اگر اولياي كودك آن را نميپسندند ،كودك 
خود را به مكتب ديگر ميگذارند (روششوار.)102 :1378 ،
بـراي مـدارس باالتـر -كـه آن را «مدرسـه» مينامنـد-
بناهـاي خـوب سـاختهاند كـه حيـاط آنهـا چهارگوشـه،
درختكاريشـده ،حوضـي در ميـان ،و در هـر طـرف آن
اطاقهـا قـرار دارنـد  .از ميان ايـن مدارس ،بيگمان مدرسـة
مـاد ِر شاهسـلطان حسـين صفـوي در اصفهـان ،زيباترين بنا
در ايران اسـت .گنبد آن از آجر ميناكاري پوشـيده شـده است
و درهـاي آن را بـا نقـره قلمزنـي كردهانـد .در ايـن مـدارس
درس فلسـفه و الهيـات نيز
تدريـس ميشـده اسـت .او
معروفترين مـدارس ايران
را نـام ميبرد .به اين شـرح
ابن سينا كه
اقسام سه گانة حكمت (روششـوار:)103 :1378 ،
 مدرسـة مـروي كـه 40عملي را
«اخالق ،تدبير منزل و حجـره و  80طلبـه دارد،بـا
يك كرسـي حكمـت الهي
سياست ُمدن»
و يـك كرسـي فلسـفه.
معرفي ميكند،
 مدرسـة دارالشـفاء20 :قانون زندگي را فقه
حجـره و  30طلبـه و با يك
ميداند و به مباحث
سياسي هم اهميتي قائل كرسـي فلسـفه و جبر.
 مدرسـة صـدر :بـا 40نميشود.
حجـره 80 ،طلبـه ،يـك
كرســي حكمـــت الهي،
يك كرسـي فلسـفه و يك
كرسـي ستارهشناسـي
 مدرسـة عبداهللخـان 20 :حجـره و  30طلبـه دارد ولـي درآن درس داده نميشـود .طلبههـاي ايـن مدرسـه در مـدارس
ديگـر درس ميخواننـد.
 مدرسـة محمـد :بـا  20حجـره 30،طلبـه ،يـك كرسـيفلسـفه ،يـك كرسـي حكمـت الهـي و يـك كرسـي صرف
و نحـو عربـي
 مدرسة ميرزا صالح 40 :حجره 70 ،طلبه و دو كرسيفرقههاي غيرشيعه
 مدرسة مالآقارضا 20 :حجره 30 ،طلبه و يك كرسي فلسفه مدرسة مادر شاه 30 :حجره 20 ،طلبه ،يك كرسي فلسفه كهطلبهها به آن رغبتي ندارند.
 مدرسة سپهساالر  24حجره ،يك كرسي فلسفه دارد و طلبةمقيم ندارد.
 مدرسة شيخعبدالحسين 40 :حجره و  10طلبه ،اين مدرسهمخصوص روحانيان است.
 مدرسة موسوي 60 :حجره 10 ،طلبه ،يك كرسي فلسفه(روششوار:)104 :1378 ،

شاگرد برجستة حكيم مالصدرا   ،آقاعلي مدرس طهراني
( )1818 -1889در كتاب بدايعالحكم ( )1896خود از كانت نام
ميبرد و به هفت سئوال فلسفي يكي از نوادگان فتحعليشاه
قاجار به نام بديعالملك ميرزا ملقب به عمادالدولة ثاني كه
هانري كربن از او با عنوان «افتخار طبقة اشراف ايراني قرن
گذشته» ياد كرده ،پاسخ ميدهد .بديعالملك مؤلف كتاب
عماد الحكمه (شرح كتاب مشاعر مالصدرا) ،حكمت عماديه
(شرح فارسي الدره الفاخره جامي) است ،به فلسفة اروپايي
آشنايي داشته و قرائن نشان ميدهد كه به دنبال اثري از
نوكانتيهاي اواخر قرن هيجدهم به زبان فرانسه ميگشته است  .
(براي اطالعات بيشتر نك :.مجتهدي ،كريم :آشنايي ايرانيان با
فلســفههاي جديد غرب،
صص كديور«،آشــــنايي
ايرانيان با كانت» در :
در كل كشور
مجموعة مقاالت سمينار
مجموعاٌ  26386نفر
كانت)
سئــواالت دربارة حقيقت دانشجوي فلسفه داريم.
از این تعداد  66درصد
ذات باري ،زمــان  و ماده،
مقطع كارشناسي
علم و صفات خداوند ،جبر
«فلسفة اسالمي»
و اختيار و حسن و قبح،
تحصيل ميكنند
عدل و ظلم ،هدف و
و  34درصد
غايت از خلقت و باالخره
«فلسفة غرب»
طبقهبندي فالسفة غرب
تحصيل ميكنند
در مقايسه با حكما و
متكلمين مسلمان است.
تنها در سئوال هفتم است
كه مشخـــص ميشـود
تعارضات كانتي (  )antinomyدغدغة اصلي وي در اكثر
سئواالت بوده است.
در فلسفة ارسطو مباحث مربوط به امور عامه جزء حكمت
نظري است و مسائل مربوط به كشورداري (سياست) ،تدبير
منزل (ادارة امور خانواده) و اصول اخالقي ،جزء حكمت
عملي است.
كتاب نواميس فارابي اصول سياسي مدينة فاضله را بيان
ميكند .سياست را بر مبناي فلسفه تدوين كرد .فارابي در
تمام عمر و در بيشتر آثارش در انديشة مدينة فاضله بوده
است .فارابي فلسفه را كه به نظر او عين دين« ،حقيقي»
است ،ضامن قوام دين ميدانست و فكر ميكرد كه نه فقط
رؤساي مدينه ،بلكه اهل مدينه نيز بايد پيرو آراي صحيح
فلسفه باشند .او در هيچ جا قواعد و قوانين زندگي مردم را
ارائه نداده است.
ابن سينا كه اقسام سه گانة حكمت عملي را «اخالق ،تدبير
منزل و سياست ُمدن» معرفي ميكند ،قانون زندگي را فقه
ميداند و به مباحث سياسي هم اهميتي قائل نميشود .او
كتابي را كه بتواند در حكمت عملي رديف شفا ،اشارات و

دانشنامة عاليي باشد ،ننوشته است و سياست را در فصل
الهيات آورده است.
به طور كلي در تقسيمي كه از حكمت اسالمي به دو بخش
حكمت نظري و حكمت عملي وجود دارد ،حكمت عملي
چنين تعريف شده است:
«هر گاه متعلق تفكر ما امري باشد كه ايجاد و تغيير آن به
دست انسان باشد ،وارد حكمت عملي شدهايم .اما اموري كه
از اختيار انسان خارج است ،آنجا حوزة حكمت نظري است».
(ارسطو ،اخالق نيكوماخوس ،چ.اول ،تهران :طرح نو،1378 ،
كتاب ششم ،فصل سوم)9 /
در طرح سي سال فلسفه در ايران ،به نكتههايي نظر شده
است ،كه شايد در بدو نظر قدري بياهميت جلو كند ولي
در درازمدت و ديدِ كالنتر ،اين نكتهها ضرورت مييابد .در
حين ارائة گزارش ضرورت آنها بيشتر مشخص ميشود .ذكر
اين مطلب نيز اهميت دارد كه بگويم اجراي طرح مذكور،
بركتهايي به گروههاي فلسفه  كشورمان نيز
داشت .از جمله اكثر گروهها فاقد آمارهاي
مربوط به خود گروه بودند و يافتن
آمار خيلي دشوار بود .حاال تقريب ًا
تمامي گروههاي فلسفه داراي بانك
اطالعاتي و آماري خودشان هستند .طبق
جدول زير   ،در كل كشور مجموع ٌا 26386
نفر دانشجوي فلسفه داريم كه از اين تعداد 9367
دانشجو در دانشگاه آزاد و پيامنور تحصيل ميكنند .از اين
به بعد دانشگاه آزاد با حرف اختصاري آ و دانشگاه پيام نور با
حرف اختصاري پ نشان داده ميشود.

از تعـداد فـوق  66درصـد از دانشـجويان مقطـع كارشناسـي
فلسـفه (بـا احتسـاب دانشـجويان دانشـگاههاي آ .و پ) در
گرايـش «فلسـفة اسلامي» تحصيـل ميكننـد و  34درصد
«فلسـفة غـرب» .آمـار نسـبت دانشـجويان بـا حـذف تعداد
دانشـجويان دانشـگاههاي آ .و پ ،بـه  51درصـد (فلسـفة
غـرب) و  49درصـد (فلسـفة اسلامي) تغييـر ميكنـد .بـا
توجـه بـه دو جـدول زيـر ،ايـن نتيجـه بهدسـت ميآيـد كه
دانشـگاههاي آ و پ در حـوزة رشـتة فلسـفة اسلامي ،تعداد
دانشـجويان بيشـتري ميگيرنـد.
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«فلسـفة غرب» تحصيل ميكنند و  %37در رشـتة «فلسفة
اسلامي» .نسـبت ايـن آمـار بـا حـذف تعـداد دانشـجويان
دكتـري فلسـفه در دانشـگاههاي آ و پ  ،بـه  %56دكتـري
فلسـفة غـرب و  44درصـد دكتـري فلسـفة اسلامي تغييـر
ميكنـد .به اين ترتيب دانشـجويان دكتري فلسـفة اسلامي
در دانشـگاههاي آ .و پ بيشـتر از سـاير دانشـگاهها هسـتند.

مقطع كارشناسـي ارشد فلسـفه ،نسبت بين كل دانشجويان
در
ِ
فلسـفة غـرب و فلسـفة اسلامي  %48و  %52اسـت؛ ولـي
بـا حـذف دانشـگاههاي آ و پ ،ايـن درصـد بـه حـد تسـاوي
( )50-50ميرسـد:

منابع:
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در مقطـع دكتـري آمـار مربوط به كارشناسـي ارشـد ،معكوس
ميشـود و درصـد دانشـجويان دكتري فلسـفة غـرب افزايش
مييابـد %63 .از كل دانشـجويان دكتـري فلسـفه ،در رشـتة

پازوكي ،بهمن« :تفسير هيدگر از مفهوم ’’phornesis
ارسطو» ،در :اعواني :شهين :فلسفه؛ نظر و عمل ،مجموعة مقاالت
همايش بينالمللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه 2 ،2010جلد،
ج.130-143 :2.
هيوز ،جراردجي (« ،)Gerad J. Hughesچشمانداز
مقدماتي بر حكمت عملي (مصلحت سنجي،)"Prudence"/
ترجمة بهزاد حميديه ،در :راهبرد ياس ،شمارة  ،9بهار -240 :86
.234
روشْ شُ وار ،كنت ژولين دو(  (�Jullien de Rocher
 :)chouartخاطرات سفر ايران ،ترجمة مهران توكلي ،تهران:
نشر ني.1378 ،
گادامر ،هانس گئورگ (,Hans Georg Gadamer
 :)2002-1900آموزة قرن ،يك گفتگو با ريكاردو دوتوري (Die
�Lektion des Jahrhunderts. Ein Philos
ophischer Dialog mit Raccardo Dotori,
 ،)2002 ,Münsterترجمة محمود عباديان ،تهران :اختران،
.1384
مسـجدجامعي ،احمـد« :نهضـت ترجمـه» ،كتـاب مـاه ادبيـات و
فلسـفه ،اسـفند  1379و فروردين  ،1380شـمارة  41و  ،42صص
.3-5

بررسی وضعیت
آموزش و پژوهش منطق در ایران
دکترضیاءموحد

منطق پیش نیاز همه علوم
است

اجــازه بدهید با چند حکــم کلی درباره
اهمیت منطق که میتــوان مانند همه
احکام کلی بر ســر آنها مناقشه کرد،
شــروع کنــم .البته خوشــبختانه چون
بنده بیشــتر از بیست دقیقه وقت ندارم،
نه مناقشــهای میکنم و نه اســتداللی
میآورم.
یکی این که «منطق ،ریاضیات فلســفه

اســت» و در این جمله حرفها بسیار است و نمیتوان به
راحتی از آن گذشــت .دیگر اینکــه اگر تمایز تحلیلی-
ترکیبی را جدی بگیریم ،قضایای منطق نمونه اعالی
قضایای تحلیلی هستند و با این سندیت تحلیلی-
ترکیبی مسأله پیشینی -پسینی و ضرورت و امکان
پیش میآید و دامنه قضیه ،هم به معرفتشناسی
و هم به متافیزیک کشیده میشود .االن به
کمــک همین ابــزار و تحلیلهای منطقی،
حلقهای که دور «کریپکی» واقع شدهاند ،اغلب
دارند کارهای متافیزیکی انجام میدهند.
مســأله دیگــر این که
منطــق پیشنیاز همه
علوم اســت زیرا خیلی کلی
اســت .حتی پیشنیــاز خود
منطق هم هســت و در تدریس
منطق از خود منطق استفاده میکنیم
و اگر کســی گمان کند این دور باطل
اســت ،به قــول کلینی باید بــه او گفت که
«منطــق را رها کن و بــرو ،کاری به کار منطق
نداشتهباش».
امـا آنچـه بیشـتر روی آن تکیـه میکنـم ایـن اسـت
کـه منطـق دانـش ُفـرم اسـت .یعنی بـه خصـوص برای
فیلسـوفانی کـه ریاضـی نخواندهانـد و علـم نمیداننـد،
تنهـا جایـی اسـت کـه میتواننـد بـا فـرم در عالیتریـن
و انتزاعیتریـن نـوع آن آشـنا شـوند .همیـن کـه وایتهـد
میگویـد« :ارسـطو با کشـف صـورت ،علـم را پایهگذاری
کـرد» ،نکته بسـیار دقیقی اسـت .ایـن احکام کلـی برای
روشنشـدن اهمیـت منطـق بـود کـه خدمتتـان عـرض
کـردم زیـرا در ایـران متأسـفانه هنـوز اهمیـت این قضیه
مشـخص نشدهاسـت .از انتشـار «مفهومنـگاری» فرگـه
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کـه در سـال  1879نوشـته شـد و گفتـه
میشـود بعـد از ارگانـون ارسـطو ،ایـن
کتـاب مهمتریـن کتـاب اسـت و تحول
منطـق جدیـد از آنجا آغاز میشـود133 ،
سـال میگـذرد .از «پرينکیپیـا متمتیکا»
راسـل کـه در فاصلـه  1910تـا 1913
منتشـر شـد ،حـدود  100سـال میگذرد.
در ایـن صـد سـال بـا کارهایـی کـه
پـس از اینهـا شـد و کارهـای گـودل
و دیگـران تـا ایـن اواخـر کـه کریپکـی
و داللتشناسـی منطـق و منطـق
موجهـات ،منطقهای زمـان ،منطقهای
داینامیـک و همـه اینهـا ،دیگـر منطق
ارسـطویی بـه تاریخ منطق تعلـق دارد و
از آن به عن�وا ن �traditional log
 icاسـم میبرنـد؛ منطق سـنتی .عنوان
دیگـر منطـق جدیـدclassical ،
 logicاسـت ،در اینجـا کالسـیک 
بـه معنـای رومـی و یونانـی نیسـت .به
معنی جـا افتـاده اسـت .میگویند فالن
کتـاب ،کتـاب کالسـیک ایـن موضـوع
اسـت در صورتـی کـه ایـن کتـاب ده
سـال قبـل نوشـته شدهاسـت .میگویند
ایـن کتـاب ،کتـاب کالسـیک فیزیک،
ریاضیـات یـا جبر اسـت.
اگـر نظامـی مثل منطق جدیـد ادعا کند
کـه منطـق قدیـم را کنار گذاشتهاسـت،
بایـد چند هنر داشتهباشـد .یکـی اینکه
بتوانـد نتایـج درسـت قبلـی را بگیـرد؛
دیگـر اینکـه اگر آن نتایـج ،نقصهایی
دارد ،آنهـا را بیـان کـرده و دالیـل و
علتهـا را هـم مطـرح کنـد و دیگـر
آنکـه مسـائلی را کـه قـادر بـه حل آن
نبـوده ،حـل کند.
منطـق جدیـد ایـن کارهـا را بـه
شایسـتگی انجـام داده و جـای چـون و
چـرا در آن نیسـت .کسـانی ماننـد «فرد
سـامر» هـم که هنـوز معتقد بـه منطق
قدیـم هسـتند بـا ایـن اسـتدالل کار
میکننـد کـه منطـق جدیـد جـای خود
را دارد امـا بـرای زبـان طبیعـی ،منطـق
ارسـطویی خـوب اسـت .منکـر منطـق
جدیـد نمیشـوند و تنهـا میگوینـد در
ایـن حـوزه ایـن منطـق راحتتـر و بـه
زبـان طبیعـی نزدیکتـر اسـت.

معنی ندارد که بگوییم منطق
به انتها رسیده است

نکته جالبی برایتان بگویم که شاید هم
در غــرب و هم در شــرق اثری منفی
داشــت؛ هم ابنســینا گفته کــه «ایها
االخوان بدانید که منطق ارســطویی آن
چنان کامل اســت که دیگر نه میتوان
به آن چیزی افزود و نه میتوان چیزی از
قسمتهای مهم آن کاست» و هم کانت
عین این حرف را گفته است .من تعجب
میکنم که ابنسینا و کانت چنین حرفی
زدهباشند چون اگر علمی داشتهباشیم که
کامل باشد ،دیگر علم نیست .علم یعنی
جریان پوینده ،آیندهنگر ،مداوم و با کلی
از مسائل حلنشده .این تصور محدودی
بود که آنها داشتند.
معنی ندارد که بگوییــم منطق به انتها
رسیدهاست .االن مالحظه کنید که پس از
این که گودل تمامیت و سازگاری منطق
را ثابت کرد ،بعضی ریاضیدانان گفتند که
منطق دیگر تمام شده و این نهایت منطق
اســت .اما تازه پس از آن کارهای گودل
و ریاضیدانانی که به منطق آمدند ،منطق
چنان وســعتی پیدا کرد که ممکن است
تمــام عمر یک نفر به تخصص در یکی

سی سال قبل
نیکالس رشر
سیزده چهارده سال را
صرف تحقیق
در منطق اسالمی کرد.

از رشتههای منطق اختصاص دادهشود.
ضمن اینکه چیزهایی که معتقدیم باید
یک دانشجوی فلسفه به خصوص فلسفه
تحلیلی از منطق بداند ،کم نیست .آنها
باید همه اینها را بدانند تا بعد به ســراغ
مسائل تخصصی خود بروند.
نکته جالب این اســت که غربیها این
کار را کردنــد اما از منطق ارســطو هم
دست نکشیدند .یعنی بازگشت به گذشته
دارند .اینکه گذشــتگان چــه کردند و
اشکاالتشــان چه بوده ،کاری است که
دارند سالها انجام میدهند .ببینید ما در
قرن دوم ،ســوم و چهارم ترجمه ارغنون
را داریم و در ســالهای اخیر هم ترجمه
دیگری از آن شده اســت .در تمام این
سالها ما کاری نکردیم و آنها خودشان
را میراثخــوار یونان میدانند و حتی آن
مقدار حقی که ما داریم در انتقال منطق از
یونان به اروپا هم همت به خرج میدهند
ولی خب حاال متوجه شدهاند و به مسائل
منطق اســامی هــم میپردازند .آنها
چندین و چند بار به تمام زبانهایشان،
آلمانی ،فرانســه ،انگلیســی ،دوباره به
ترجمه دقیقتر آثار پرداخته و اشکاالت
ترجمــه قدیم را برطــرف میکنند .آن
رشــته کار هم تمام نشدهاســت .همین
اواخر انجمن ما چهارده جلد کتاب خرید
که هر کدام هفتصد یا هشــتصد صفحه
اســت و فقط تاریخ منطق است؛ تاریخ
منطق در قــرون مختلف ،ازجمله تاریخ
منطق در اســام را فردی به نام تونی
استریت نوشته است و بعض ًا ضعیف است
ولی تقصیر ماست ،اگر ضعیف است چرا
ما خود پا پیش نگذاشتهایم؟!
اما درباره منطق سنتی خودمان .من آن
چه راجع به انگلیسی است دارم میگویم.
سی ســال قبل نیکالس رشر آمد و به
قول خودش ســیزده چهارده ســال را
صرف تحقیق در منطق اسالمی کرد و
ضابطهبندی و صورتبندی هم از منطق
زمان و موجهــات کرد و بعد خود او این
کار را رها کرد .دلیلش این بود که کسی
به کار او عالقه نشــان نداد .اما عجیب
است که در هفت یا هشت سال گذشته
یک مرتبه گروهی از منطقدانان غربی

که با بعضیشان آشــنایی داریم ،به آثار
منطقــی ما عالقهمند شــده و به حدی
عالقهشان شدید شــده که زبان عربی
یاد گرفته و خــوب هم ترجمه میکنند.
یعنی ترجمههایشان انصاف ًا ترجمههای
خوبی اســت و مشخص است که خوب
کار میکنند و عالقه دارند.

تدریس منطق قدیم در ایران
ناکارآمد است

امـا در ایـران چـه طـور؟ در 1334
کتـاب مدخل منطـق صـورت از مرحوم
مصاحـب چاپ شـد و تـا نزدیک انقالب
میتوانستید نسـخههای این کتاب را در
کتابخانههـا پیداکنیـد و تـا آنجا که من
اطلاع دارم در آن زمـان ایـن باالتریـن
کاری بود که در خاورمیانه و کشـورهای
اطـراف انجام شـدهبود و کتابـی بود که
مقـدار مهمی از وقت دکتر غالمحسـین
مصاحـب را گرفت .اگر کتـاب را ببینید،
از لحـاظ تدویـن کار عجیبی اسـت.
بعـد از انقلاب ،جریانـات تغییـر کـرد،
در  IPMدورههـای منطـق ریاضـی
تشکیل شـد .در دانشـکده الهیات دوره
گرایـش منطق تشـکیل شـد ،در تربیت
مـدرس همیـن طـور ،در گروه فلسـفه
علـم دانشـگاه صنعتـی شـریف هـم
همیـن طـور .کسـانی کـه گرایشهای
منطـق بودنـد ،منطق جدیـد را زیاد یاد
میگرفتنـد و میخواندنـد و بعضـی
فارغالتحصیالنشـان بـه خـارج رفتنـد
و االن از بهتریـن مدرسـان مـا هسـتند
و به ایشـان افتخـار میکنیـم اما باعث
تأسـف اسـت که در کل فلسفه ،مث ً
ال در
دانشـگاه تهـران ده واحد منطق سـنتی
و دو واحـد منطـق جدید گذاشـتند .این
دو واحـد منطـق جدیـدی که بـه آنها
یـاد میدهند را باید در دوره دبیرسـتان
بـه دانشآموزانمـان یـاد بدهیـم .ایـن
چـه برنامهریـزی بـود کـه وزارت علوم
انجـام داد؟ چـرا دبیرسـتانها کتـاب
منطقشـان بـه حـدی ضعیـف اسـت
کـه منطق صـوری را بـه طنز به اسـم
دیگـری میخواننـد؟ آنهـم رشـتهای
کـه میتوانـد ایـن قـدر جالـب باشـد

چرا کتاب منطق دبیرستانها به
حدی ضعیف است
که منطق صوری را
به طنز به
اسم دیگری میخوانند؟

و اسـاس بسـیاری از مسـائل هوشـی،
بسـیاری از بازیهـا و امـور کامپیوتـری،
ماننـد نرمافـزار اسـت .االن منطـق و
کامپیوتـر یکـی از رشـتههای مهـم
ماسـت .مـن نمیدانـم چـرا اینطـور
برنامهریـزی کردهانـد ولـی میتوانـم
ایـن را بگویـم کـه شـاید معلـم کـم
داشـتهاند.
البته یک حسن هم داشت ،در ده واحد
منطق قدیم استادها چه میکنند؟
ناچارند بروند مقداری اشارات و تنبیهات
و متون عربی درس بدهند و چارهای
جز این ندارند ،برای پر کردن ده واحد
یا باید خودشان را تکرار کنند که خسته
کننده میشود و یا باید کار دیگر
بکنند .نتیجه این شد که ما در جاهایی
دانشجویانی پیدا کردیم که بتوانند زبان
عربی بخوانند و تا حدی به ابزار منطق
جدید مسلط بشوند و در این متون کار
بکنند ،یعنی خوشبختانه کسانی داریم
که دارند روی منطق قدیم با همدلی
ولی نقادانه کار میکنند.
ایـن نکتـه را هـم بگویـم کارهایـی
کـه منطقدانـان غربـی روی منطـق
مـا انجـام میدهنـد خالـی از اشـکال
نیسـت .یـک نمونـهاش را آقـای دکتر
معصومـی شـاهد بودنـد کـه یکـی از
ایـن منطقدانـان مهـم مقالـهای تحت

عنـوان «ابنسـینا و سـايت نورتـروپ»
دارد ،خواسـته مثالـی را از ابنسـینا
بگیـرد و بگویـد کـه شـتابدهندهها
و سـايت نورتروپ براسـاس ایـن مثال
سـاخته شـدهاند امـا متـن را اشـتباه
خواندهاسـت .یـا وقتـی میگویـد
منطقدانـان ایرانـی از جهانهـای
ممکـن اطالعـی نداشـتهاند ،اشـتباه
کردهاسـت ،مـا بـرای این مثـال نقض
واضـح داریـم .یـا وقتـی میگویـد کـه
آنهـا از دامنـه ادات اطلاع چندانـی
نداشـتهاند ،هـم راسـت میگویـد و
هـم اشـتباه ،زیـرا دعـوای ابنسـینا
بیشـتر بـر سـر ایـن اسـت کـه زبـان
منطـق ارسـطویی بـر زبـان طبیعـی
متکـی اسـت و وقتـی در ایـن زبـان
طبیعـی ادات منطقـی داشتهباشـید و
ضـرورت امـکان و ادات زمـان را هـم
اضافـه کنیـد ،بایـد بدانیـد کـه پیش و
پـس کـردن ایـن ادات ،معنـی را تغییر
میدهـد و ایـن چیـزی اسـت کـه ابن
سـینا متوجـه شدهاسـت .شـاید ابـن
سـینا اولیـن کسـی اسـت کـه متوجـه
شـده و بـه تحقیـق گفتهانـد کـه ایـن
نکتـه در ارسـطو هـم نیسـت.
در هـر صـورت حرفـم را همیـن جـا
تمـام میکنـم و امیـدوارم بـه توجهـی
کـه االن فارغالتحصیلان مـا در داخل
و خـارج بـه این موضـوع میکننـد .در
ضمـن مـا انجمن علمی منطق درسـت
کردهایـم اما روی دسـتمان ماندهاسـت
چـون هیـچ امکاناتـی نداریـم .در
بعضـی انجمنهـا افـراد خیـری کمک 
میکننـد ولـی فکـر نکنـم آدم خیـری
پیـدا شـود کـه بـه مـا سـهم امـام و
وجوهـات شـرعی بدهـد .در هر صورت
موسسـه پژوهشـی حکمـت و فلسـفه،
آقـای دکتـر خسـروپناه و آقـای دکتـر
حميـدزاده محبـت کـرده و موافقـت
کردنـد چنیـن جلسـاتی را برپاکنیـم
و هـر چهارشـنبه آخـر مـاه سـخنرانی
داریـم .بـاز تشـکر میکنـم از مؤسسـه
پژوهشـی حکمـت و فلسـفه و امیدوارم
همچنـان تـا جایی کـه میتواننـد با ما
بسـازند .متشـکرم  .
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فلسفه
تعيين درد
ميكند
دکتر کریم مجتهدی

فلسفه و کتاب
نشانههای امید به
ساخنت آینده هستند
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بیــن فلســفه و کتــاب
رابطــهای نزدیــک اســت؛
آن هــم نــه اینکــه
فلســفه متوســل بــه کلمــات
و عبــارات میشــود تــا
نظراتــش را بیــان کنــد و
کتــاب هــم باالخــره بــا
مفاهیــم نوشــتاری ســر و
کار دارد .ایــن قرابــت ،از
ایــن لحــاظ نیســت .قرابــت
اصلــی از ایــن لحــاظ اســت
کــه فلســفه ،آتــی اســت و
کتــاب هــم آینــده اســت.
کتابــی کــه بــه دســت  
میگیریــد ،بــه یــک 
معنایــی نشــان میدهــد
کــه بــه ســاختن آینــده
امیــد داریــد و معتقدیــد بــه
اینکــه میشــود آینــده
را طراحــی کــرد و راجــع
بــه آن فکــر کــرد .فلســفه
هــم همیــن طــور اســت.
فلســفه امکانــات آتــی بشــر
را جســتوجو میکنــد و
الزام ـ ًا حرکــت از شــناختهها
بــه ناشــناختهها نیســت

بلکــه حرکــت از خــود ناشناختههاســت.
منظــور از تأملــی کــه میگوینــد ،تأمــل دربــاره
مجهــوالت اســت و از همیــن رو اســت کــه
همــه افــراد ،حیــات فلســفی و ابعــاد خــاص
فلســفی را متوجــه نمیشــوند و میپرســند
«فلســفه بــه چــه درد مــی خــورد؟»

فلسفه ،تعیین درد میکند

فلســفه بــه هیــچ درد نمیخــورد ،فلســفه،
تعییــن درد و مســأله میکنــد .میخواهــد
خــودش مســائل را تشــخیص دهــد،
نمیخواهــد دردی را دواکنــد ،ایــن تشــخیص
مســائل ،آینــده را میســازد .قومــی کــه بــه
هــم و
تفکــر اهمیــت نمیدهــد و تمــام
ّ
کوشــش او ایــن اســت کــه عقلــش را مطابــق
بــا چشــمش بکنــد ،آینــده نخواهــد داشــت.
آینــده در مواقعــی اســت کــه بــه امکانــات
بعــدی فکــر کنیــم.
حــاال بــرای اینکــه واقعبینتــر باشــیم،
بایــد امکانــات موجــود را ببینیــم و مســائل
موجــود را بشناســیم تــا بتوانیــم احتمــا ًال
امکانــات آتــی را تعییــن کنیــم .تــا همیــن
حــد واقعبیــن باشــیم و بیشــتر از ایــن هــم
نمیخواهــم بگویــم .بنــده در کالسهایــی
کــه بیــش از چهــل ،پنجــاه ســال تدریــس
کــردهام ،مشــهورم بــه اینکــه فلســفه غــرب
تدریــس میکنــم .بگذریــم کــه فلســفه بــرای
مــن ،خیلــی هم غــرب و شــرق نــدارد .تعمق و
تعقــل واقعــی دربــاره هــر مســألهای که باشــد،

میتوانــد فلســفه باشــد .بــا
ایــن تعریــف ،چنــد نکتـهای
عــرض میکنــم و آنهــا را
بــا دکارت شــروع میکنــم.
دکارت در اولیــن دســتور
«روش» میگویــد :بــه
تصــورات واضــح و متمایــز
توجــه کنیــد و تصــوری
را کــه واضــح و متمایــز
نیســت ،قبــول نکنیــد و
بالفاصلــه میگویــد از
شــتابزدگی ،ســبق ذهــن و
تمایالتتــان بپرهیزیــد.
برای بنــده این قســمت دوم
دســتور اول دکارت مهمتر از
قســمت اول اســت .تصورات
واضــح متمایــز کــه دکارت
کنــار هــم قــرار میدهــد،
بــا هــم همخوانــی نــدارد؛
تصــور واضــح ،یــک تصــور
اســت و تصــور متمایــز دو
تصــور ،بــه ایــن قســمت
اشــکال دارم ولــی وقتــی
بــه مــن میگویــد از
شــتابزدگی ،ســبق ذهــن و
تمایالتــت بپرهیــز ،حــرف
بســیار عمیقــی میزنــد،
یعنــی مصــادره بــه مطلــوب
نکــن .آن چیــزی کــه

خــود میخواهــی حــق
نــدان ،حــق را بشــناس،
جســتوجو کــن.
یعنــی چــه از ســبق ذهــن
بپرهیــز؟ یعنــی ذهنیــات
و چیزهایــی کــه در ذهــن
داری و حتــی بــه نظــرت
یقینــي میآینــد ،بــه
دردت نخواهــد خــورد .بــه
نظــر مــن ایــن بخــش،
مهمتریــن قســمت دکارت
اســت .البتــه او ایــن
نــکات را دربــاره فلســفه
نمیگویــد بلکــه دربــاره
روش علــم میگویــد،
بــرای او فلســفه و علــم دو
تــا نیســت .جســتوجوی
درســت اعــم از اینکــه در
مطالــب ذهنــی یــا عینــی
باشــد ،بــرای دکارت تفاوتــی
نــدارد ،همــه علــوم از
فرضیــات و ذهنیــات شــروع
میشــوند .دکارت از ایــن
لحــاظ کــه در ایــن روش
نــه تنهــا بــه فلســفه بلکــه
بــه علــوم جدیــد توجــه
میکنــد ،روش ریاضــی و
اعمــال روش ریاضــی در
جهــان خارجــی را نشــان

مید هــد .
میدانیــد کــه دکارت ،جوهــر جســمانی را
امتــداد و حرکــت میدانــد .امتــداد ،هندســه
اســت و حرکــت ،مکانیــک اســت .او صریح ـ ًا
میگویــد اگــر میخواهــی جهــان را درســت
بشناســی ،جهــان را هندســی و مکانیکــی
بشــناس .هندســی -مکانیکــی هــم یعنــی
ریاضــی و اینکــه ریاضــی را دربــاره ایــن
جهــان موجــود طبیعــی بــه کار ببــری؛ تــا
حــدی کــه دربــاره جســمانیات خــودت هــم
میتوانــی آن را بــه کار ببــری .جســمانیات
مــا هــم بــرای دکارت هندســی -مکانیکــی
اســت .کالبدشناســی هندســه اســت و علــم
وظایــف االعضــاء مکانیــک اســت .بــا اینهــا
میتوانیــم جســم خــود را بشناســیم.

در عرص جدید فلسفه و علوم به هم
نزدیک شدهاند

غــرض مــن از ذکــر ایــن نکتــه در اینجــا
ایــن اســت کــه بگویــم یکــی از مشــخصات
اصلــی فلســفه در عصــر جدیــد  -یعنــی آنچــه
بــه عنــوان فلســفه غربــی شــناخته میشــود،
از فرانســیس بیکــن بــه بعــد ،دکارت ،احتمــاال
اســپینوزا ،بــه خصــوص الیتنیــز ،مــور ،کانــت
و غیــره -ایــن اســت کــه نمیدانیــم در عصــر
جدیــد فلســفه و علــوم جدیــد بــه ناچــار بــه
هــم نزدیــک شــدهاند .در ایــران ،حتــی در
کالسهــای تخصصــی خودمــان ،فرامــوش
میکنیــم کــه ایــن مطلــب را قیــد کنیــم و

دربــاره آن بحــث کنیــم
و دانشــجویان را بــه آن
توجــه بدیــم .در اغلــب
کتابهــای فرانــس بیکــن
بهجــای فیلســوف ،لغــت
دانشــمند آورده شدهاســت؛
دانشــمند بــه معنــای عــام
کلمــه ،در خــود آثــار دکارت
هــم گاهــی بــه جــای
لغــت فرانســوی فیلســوف،
دانشــمند آورده شدهاســت.
بــه هــر رو ،نزدیکــی
علــوم جدیــد و روشهــای
علمــی جدیــد بــا فلســفه
و روشهــای فلســفی،
یکــی از ممیــزات تفکــر
عصــر جدیــد اســت .بــه
بیــان دیگــر ،عقربــه ذهنــی
متکلــم قــرون وســطی
میــان وحــی و عقــل اســت
و ذهنــش بیــن اینهــا
حرکــت میکنــد؛ یــا
بــرای تببیــن مطالــب بــه
طــرف وحــی م ـیرود و یــا
بــه ســمت عقــل م ـیرود و
یــا ســعی میکنــد میــان
ایــن دو تعــادل ایجــاد
کنــد .آگوســتینوس فقــط
بــه طــرف وحــی مــیرود
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و آن را اصــل قــرار میدهــد
و شــاید عقــل بعــداً در درجــه
دوم قــرار بگیــرد.
ژان اســکات اریجــن معتقــد
اســت عقــل اســت کــه بایــد
راه را تعییــن کنــد .خالصــه
کــه عقربــه ذهــن ایشــان
بیــن وحــی و عقــل نوســان
دارد .عقربــه ذهنــی فیلســوف
عصــر جدیــد ،فرانــس بیکــن،
دکارت ،از همــه بیشــتر
الیبنیتــز ،کانــت و غیــره
میــان علــوم جدیــد و کالم
ســنتی اســت .یعنــی بــه
جــای وحــی و عقــل ،کالم
ســنتی و علــوم جدیــد قــرار
گرفتهانــد .البتــه فیلســوفان
بــزرگ کــه از ایــن لحــاظ
الیبنیتــز را در درجــه اول
قــرار میدهــم ،بــه دنبــال
نوعــی تعــادل بنیادیــن بیــن
اینهــا هســتند .هماهنگــی
پیشــین بنیــاد الیبنیتــز،
فقــط کوششــی اســت بــرای
ایجــاد تعــادل بیــن شــناخت
تجربــی علمــی از نــوع جدیــد
و اعتقــادات ســنتی از نــوع
کالم .او میفهمــد کــه اگــر
تخطــی کــرده و ایــن رابطــه
را درســت بیــان نکنــد،
احتمــا ًال بــه فرهنــگ انســانی
صدمــه میزنــد .نمیتوانیــم
بگوییــم او صرفـ ًا کار تجربــی
علمــی میکنــد ،همانطــور
کــه نمیتوانیــم بگوییــم
الیبنیتــز صرفــ ًا کار کالمــی
میکنــد .
فرامــوش نکنیــد الیبنیتــ ِز
اصلــی ،برخــاف گفتة راســل
فقــط الیبنیتــزی نیســت کــه
بــه منطــق پرداختــه بلکــه
آن الیبنیتــزی اســت کــه بــا
بیکــن ،دینامیــک و فیزیــک 
کارکــرده امــا در ضمــن
میدانــد کــه ایــن تعــادل

نبایــد از بیــن بــرود و تمــام فلســفهاش حــول
ایــن محــور اســت؛ کالم ســنتی تــراث انســان
اســت .فــرض بفرماییــد حتــی اگــر دکارت منطــق
صــوری و فلســفه ارســطو را کنــار گذاشــته (چــون

آنچه که ما باید به یاد بیاوریم
عشق به حقیقت است
که فراموش کردهایم،
ب حکمت است که فراموش کردهایم.
ُح ّ
باید به یاد بیاوریم که فکر ما
عاشق حکمت است ،عاشق علم است،
عاشق یادگیری است و ما غافلیم.

بیشــتر دورههــای آخــر عصــر جدیــد ضــد ارســطو
هســتند) ،الیبنیتــز ارســطو را احیــا کردهاســت و
بــه معنایــی در قــرن هجدهــم او ارســطویی اســت.
اصلــی کــه ارســطو پیــدا کــرده بــه نــام قــوه و
فعــل ،بــه آســانی از ذهــن انســان دور نمیشــود.
بزرگتریــن کشــفی کــه در فلســفه شــده ،همیــن
مســأله قــوه و فعــل اســت .در ابتــدای عرایضــم
گفتــم کــه فیلســوف امکانــات آینــده را جســتجو
میکنــد .یعنــی جســتوجو میکنــد آنچــه
امــروز بالقــوه اســت ،چگونــه میتوانــد فعلیــت
پیــدا کنــد .الیبنیتــز خــوب میدانــد کــه دارد چــه
میکنــد.
نمونــه جدیدتــری کــه شــاید بــه علــت شــهرتش
بیشــتر مــورد توجــه شــما واقــع شــود ،کانت اســت.
اگــر فصــل اول نقــادی عقــل محــض را از نــو
بررســی کنیــد ،چیــز عجیبــی میبینیــد .در آنجــا
میگویــد« :در قــرن هجدهــم مــا بــه مرحلــهای
رســیدیم کــه فقــط علــم جدیــد اســت کــه توافــق
اذهــان میکنــد» ایــن را در مقدم ـهاش میگویــد
و کتــاب را اینگونــه شــروع میکنــد .حــاال مــن
کــه فیلســوفم میخواهــم بدانــم چــه چیــزی در

علــم جدیــد و فیزیــک نیوتنی
هســت کــه موفــق میشــود
همــه مــا را موافــق کنــد؟
مجبوریــم فــان قانــون
فیزیکــی را قبــول کنیــم و
قبــول میکنیــم ،ژاپنــی و
ایرانــی هــم نــدارد .ولــی
چــه چیــزی در بحثهــای
مابعدالطبیعــه مــا نیســت
کــه توافــق اذهــان را ایجــاد
نمیکنــد؟ چــرا بحثهــای
مابعدالطبیعــه حالــت جدلــی
بــه خــود میگیــرد؟ چــرا
مــا موافــق نیســتیم؟ یکــی
میگویــد نفــس ،فانــی
اســت ،یکــی میگویــد
نفــس بعــد از مــرگ باقــی
اســت .یکــی میگویــد
انســان آزاد و مختــار اســت و
باالختیــار زندگــی میکنــد،
دیگــری میگویــد انســان
آزاد نیســت و بــر طبیعــت،
ضرورتــی حاکــم اســت.
چــرا ایــن اختــاف پیــش
میآیــد؟
در نتیجــه بــا مطالعــه کتــاب
میخواهــد شــرایط ماتقــدم
علــوم جدیــد ماننــد فیزیــک 
نیوتــن را پیــدا کنــد و آن
وقــت شــرایط نــوع دیگــر
یعنــی ماوراءالطبیعــه را
شــرح کنــد کــه نمیشــود
و توافــق نخواهــد شــد .بــه
ســراغ اخــاق میآیــد،
فقــط اخالقــ ًا میتوانیــم در
آنهــا بــه توافــق برســیم.
مــن نمیگویــم کانــت قابــل
قبــول اســت ،اگــر در فیزیــک 
نیوتــن تزلــزل هســت ،بــه
طریــق اولــی در فلســفه
کانــت هــم تزلــزل هســت.
مــن شــکی نــدارم ولــی
ایــن را میگویــم کــه اگــر
بخواهیــم یــک نمونــه کامــل
دارای ســاختار معماریگونــه

از فکــر انســان در کل جهــان
یــا حداقــل جهــان غــرب پیــدا
کنیــم ،کانــت اســت .نمونـهای
اســت کــه مقدماتــش بــا
نتایجــش همخوانــی دارد.
او میدانــد کــه دارد چــه
میکنــد و مرحلــه بــه مرحلــه
پیــش میآیــد ،یــک فکــر
منضبــط و قانونمنــد اســت.
از لحــاظ آمــوزش حــرف اول
را میزنــد ،کســی کــه کانــت
را خــوب خوانــده باشــد یــک 
ســر و گــردن از کســی کــه
کانــت را نخوانــده باشــد،
باالتــر اســت .مطمئــن باشــید.
او میتوانــد فکــر کنــد و ابعــاد
مســائل را ببینــد.

برای افالطون یادگیری،
یادآوری است

در انتهــا میخواهــم بعــد از
ایــن کــه از دکارت اســم بــردم،
از فیلســوفی بزرگتــر از دکارت،
کانــت و فرانســیس بیکــن
اســم ببــرم و او ،افالطــون
اســت .افالطــون از نظریــه
تــذکار بــرای مــا صحبــت
میکنــد؛ نظریــه یــادآوری.
اگــر بخواهیــم آن را خیلــی
ســاده بگوییــم ،منظــور ایــن
اســت کــه مــا حقایــق را بــه
یــاد بیاوریــم .حقایــق در ذهــن
مــا ازلــی و ابــدی خواهنــد
بــود .مــا قبــل از ایــن کــه
بــه جهــان بیاییــم افالطونــی
هســتیم ،یعنــی حقایــق در
ذهــن ماســت .آن بالقــوه کــه
گفتــم اینجــا هــم صــدق
میکنــد .حــاال ایــن حقایــق
ازلــی و ابــدی بــه مــرور بــه
یــاد مــا میآینــد .مــا آنهــا را
فرامــوش کردهایــم ،مــا علــم
را فرامــوش کردهایــم ،بــه
مــرور بــه یادمــان میآینــد.
بــرای افالطــون یادگیــری،

یــادآوری اســت .تمــام کوشــش ســقراط ،اســتاد
افالطــون ،ایــن بــوده کــه «مــن چیــزی نــدارم
کــه بــه شــما یــاد بدهــم .مــن شــغل مــادرم
را دارم ،او مامــا بــود؛ همانطــور کــه مــادرم
بــه خانمهــا کمــک میکــرد بچههایشــان را
بــه دنیــا بیاورنــد ،مــن هــم بــه اذهــان کمــک 
میکنــم کــه حقایــق پنهانــی را بــه یــاد بیاورنــد».
در رســاله منــون نمونــهای از ایــن تــذکار دیــده
میشــود کــه از غالمبچــهای چنــد ســوال
میکننــد .غالمبچــه قــادر میشــود یــک قضیــه
هندســی را حــل کنــد چــون اصــول در ذهنــش
هســت .فقــط کافــی اســت بپرســید «چــرا ایــن
خــط ایــن طــوری اســت؟»

فلسفهُ ،ح ّب حکمت است که ما
فراموش کردهایم

مــن در انتهــای عرایــض خــودم میخواهــم
بگویــم آیــا در ایــن یــادآوری مــا فقــط یــک قضیه
هندســی اقلیدســی را بایــد بــه یــاد بیاوریــم؟ آیا در
ایــن یــادآوری مــا بایــد بــه یــاد بیاوریــم کــه آب
در صفــر درجــه منجمــد میشــود و در صــد درجــه

بــه جــوش میآیــد؟ تمــام بحــث ایــن اســت کــه
مــن ایــن را بــه یــاد بیــاورم؟ ایــن کــه چیــز
چنــدان بزرگــی نیســت .تجربــه هــم همیــن را بــه
مــن نشــان میدهــد .بــه عقیــده مــن ایــن ،ظاهــر

جریــان اســت .آنچــه کــه
مــا بایــد بــه یــاد بیاوریــم،
همیــن عشــق بــه حقیقــت
اســت کــه فرامــوش
ــب حکمــت
کردهایــمُ ،ح ّ
اســت کــه فرامــوش
ــب
کردهایــم .فلســفهُ ،ح ّ
حکمــت اســت .مــا همیــن
را فرامــوش کردهایــم و
همیــن را  بایــد بــه یــاد
بیاوریــم .تــازه بــه یــاد
بیاوریــم کــه فکــر مــا
عاشــق حکمــت اســت،
عاشــق علــم اســت،
عاشــق یادگیــری اســت
و مــا غافلیــم ،مــا در
یــک نســیان هســتیم .آن
«یقظــه» را بایــد بــه یــاد
بیاوریــم .خیلــی چیزهــا در
مــا هســت کــه بایــد بــه
یــاد آورده شــود.
در واقــع نظریــه تــذکار
افالطـــــــون فوقالعــاده
مهــم اســت؛ چــه از لحــاظ
تعلیــم و تربیــت ،چــه از
لحــاظ فلســفه ،چــه حتــی
از لحــاظ علــوم تجربــی.
اگــر خواســتید حاضــرم در
جلســات تخصصــــــیتر
صحبــت کنــم .خاصــه در
رابطــه بــا ریاضیــات کــه
تجربــهای نمیکنیــم ولــی
ذهنمــان یــک آزمایشــگاه
اســت کــه میســازد ،بــه
یــاد مــیآورد و تحلیــل
میکنــد .همانطــور کــه
کانــت میگویــد در آنجــا
آنچــه کــه بایــد بــه یــاد
ــب حکمــت اســت.
آوردُ ،ح ّ
همیــن عشــق بــه فلســفه
اســت ،عشــق بــه دانســتن
اســت .یــادآوردن همیــن
روز فلســفه اســت ،افالطــون
ایــن را از مــا میخواســته
اســت  .
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عنوان
صحبت بنده
«بررسـی وضعیـت
فلسـفه اخالق در ایران»
اسـت .ابتـدا توضیح کوتاهی
راجـع بـه فلسـفه اخلاق و
آنچه از آن مراد اسـت ،عرض
میکنـم و بعـد وضعیـت کمی
و همچنیـن شـأن ،جایـگاه و
چالشهـای فلسـفه اخلاق
و جایـگاه اخلاق در ایـران را
عـرض میکنـم.
مراد بنده از فلسفه اخالق که
عموم ًا هم همین اراده میشود،
یکی بحث «تأمل فلسفی در
اصل هنجار» است و اینکه
هنجاریت یا هنجارمندی
از کجا پیدا میشود که به
نظریههای اخالقی معروف
است و بخش دیگر بحث
«فرااخالق» است که بیشتر
به فلسفه علم اخالق مرتبط
است و شامل مباحثی مانند
معناشناسی ،وجودشناسی،
معرفتشناسی و به یک معنا
حتی روانشناسی میشود.
البته در خصوص روانشناسـی
اخلاق ،مناقشـاتی هسـت
ولـی کسـانی کـه بیشـتر
غایـت را التـزام اخالقـی در
نظـر میگیرنـد بحثهـای

اخالقـی دربـاره فرآینـد
ایـن التـزام را هـم جـزء
فلسـفه اخلاق میداننـد.
بـا توجـه بـه ایـن طیـف
از مسـائل ،نگاهـی بـه
وضعیـت فلسـفه اخلاق
در ایـران معاصـر میاندازم
یعنـی بـه همین ده سـال گذشـته اشـاره میکنـم چون
اگـر بـه کل تاریـخ ایـران برگردیـم ،نـگاه بـه تاریـخ
فلسـفه اخلاق خیلی دشـوار اسـت .در بحـث ک ّمی هم
خیلـی توقـف نمیکنـم.

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

در چنـد سـال اخیـر بحثهـای فلسـفه اخالق گسـترش
نسـبت ًا خوبی داشـته و بعضی رشـتههای تخصصـی مانند

چالشهای پیش رو در فلسفه
اخالق

در اندیشـه مـا ایرانیهـا مشـکالتی
نسـبت به ایـن موضـوع وجـود دارد که
رونـد کار را کمـی کنـد میکنـد .البتـه
ایـن مشـکالت جدید نیسـت و قب ً
ال هم
وجـود داشـته و حتـی در دهههایـی بـه
رکـود و توقـف فلسـفه اخلاق در ایران
انجامیـده اسـت ولـی بـاز فیلسـوفانی
تلاش کردهانـد از ایـن چالش ،گذشـته
و رونـد اندیشـه فلسـفی در اخلاق را
ادامـه بدهنـد ،مـا هم بـا ایـن چالشها
مواجهایـم .بنـده بعضـی از آنهـا را
خدمـت شـما عـرض میکنـم کـه بـه
یـک معنـا بـه شـأن و جایـگاه فلسـفه
اخلاق در ایـران مربـوط میشـود.

تردید در جواز اندیشه فلسفی در
مباحثاخالقی

فلسـفه اخلاق در کارشناسـی ارشـد و
دکتـری در بعضـی دانشـگاهها برگـزار
شـده و در حـال توسـعه هسـتند و
دانشـجویان زیـادی را جـذب کردهانـد
و در سـرفصلهای رشـتههایی
مثـل فلسـفه و حکمـت اسلامی هـم
اصالحیههایـی صـورت گرفـت کـه
مثلا دو واحد فلسـفه اخلاق تبدیل به
چهـار واحـد شـد و غیـره.
بـه هـر رو ،چنیـن تغییراتی در راسـتای
توسـعه آموزش فلسـفه اخلاق صورت
گرفـت .آموزشهـای آزاد زیادی هم در
ایـن چند سـال در خـارج از دانشـگاهها
شـروع شدهاسـت و در عناوینـي چـون
فرااخلاق و فلسـفه اخلاق ارائـه داده
میشـود کـه خـوب اسـت .در حـوزه
پژوهـش غیـر از پایاننامههایـی که در
رشـته فلسـفه اخلاق گرفته میشـود،
در رشـتههای دیگـری چـون فلسـفه و
فلسـفه تطبیقـی ،موضوعـات مربوط به
فلسـفه اخلاق حجـم قابـل توجهی از
پایاننامههـا را تشـکیل میدهـد که از

اولیـن مورد این اسـت که اساسـ ًا برخی
در جـواز اندیشـه فلسـفی در مباحـث
اخالقـی تردیـد جـدی دارنـد .یعنـی یا
روا نمیدارنـد کـه در حـوزه مسـائل
ایـن جهـت هم مطلـوب اسـت .بعضی اخالقـی تأمل فلسـفی بشـود یـا آن را
افـراد بـه برخـی اخالقهـای کاربردی مفید نمیدانند .خاسـتگاه تفکر کسـانی
ماننـد اخلاق پزشـکی ،فنـاوری کـه روا نمیدارنـد ،هـم میتوانـد دینی
اطالعـات ،خطـی نـگاه میکننـد و باشـد مثل تفکر اشـعری کـه این حوزه
بیـان میکننـد کـه اینهـا تطبیـق را حـوزه اختصاصی آموزههـای وحیانی
اخلاق در یـک حـوزه خـاص اسـت و دانسـته و میگوینـد کـه اینجـا جـای
بحثهـای فلسـفی را شـامل نمیشـود تأمـل فلسـفی نیسـت و هـم میتوانـد
ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه در خـود خاسـتگاه غیردینـی داشتهباشـد ،یعنـی
اخلاق پزشـکی ،خیلـی از بحثهـای کسـانی کـه در جـواز یـا هنجـاری
فلسـفی وجـود دارد و اگرچـه عنـوان بحثهـای فلسـفی اخالقـی تردیـدی
فلسـفه اخالق پزشـکی خیلـی معروف دارنـد ،لزومـا دینـی نیسـتندً .
مثلا در
نیسـت ولـی همـان اخالقـی اسـت که غـرب ،جریانهـای زیادی وجـود دارند
در حـوزه مسـائل مربـوط به پزشـکی و کـه در حـوزه بحثهـای هنجـاری و
فنـاوری وجـود دارد که توجـه خوبی به اخالقـی ،بحـث فلسـفی را چنـدان روا
آن شـده است.
نمیدارنـد و آن را جایـی بـرای تأمـل
دهه
این
در
اخلاق
فلسـفه
در مجموع،
فلسـفی نمیداننـد ولـی در ایـران
رو به رشـد بـوده و اسـتقبال از آن زیاد خاسـتگاه ایـن دیـدگاه ،بیشـتر دینـی
اسـت .گرچه الزم اسـت توجه بیشتری بـوده اسـت .اینهـا هر کدام شـواهدی
شـود .مـن االن درصدد این نیسـتم که دارد کـه مـن اگر بخواهـم تک تک نام
آمـار دقیقی بدهـم بلکه بیشـتر به یک  ببـرم و یا کتابـی را ذکر کنـم ،به طول
موضـوع محتوایـی میپـردازم و آن ،میانجامـد ،مـن فقـط یـک جمعبندی
جایـگاه یا شـأن فلسـفه اخالق اسـت .از ایـن مجموعـه نـکات دارم.
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تردید در مفیدبودن کار
فلسفی در حوزه اخالق
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نکتـه دوم مربـوط میشـود بـه
اینکـه اگـر روا بدانیـم و بحـث
کنیـم ،بعضـی در مفیدبـودن
آن تردیـد دارنـد و میگوینـد
بـر فـرض ،تأمـل فلسـفی هـم
بکنیـم ،بعـد از آن چه میشـود؟
ً
مثلا مقایسـه میکنند بـا برخی
کشـورهای غربـی و میگویند در
کشـوری ماننـد هلنـد ،میتوانیم
تفکـر و تامـل فلسـفی داشـته
باشـیم و نهایتـ ًا بـه ایـن برسـیم
کـه فلان کار اخالقـی ،خـوب
و کار دیگـر ،بـد اسـت .بـر ایـن
اسـاس میتوانـم یـک  نهـاد
حقوقـی درسـت کنـم و بگویـم
بـر ایـن مبنـا کاری را روا بداریم
یـا روا نداریـم .ولی در کشـوری
مثـل مـا کـه وجـه دینـی در آن
غالـب اسـت ،این پرسـش پیش
میآیـد کـه میخواهیـم چـه
نتیجـهای از ایـن تأمـل فلسـفی
بگیریـم؟ چـون سـازوکار تعییـن
ارزش در اخلاق یـا نهادینـه
کـردن اخلاق بـا آنچه مـن به
آن میرسـم ،متفـاوت اسـت و
طبیعتـ ًا فایـده نـدارد.
ایـن پرسـش جـدی پیـش روی
محقـق اسـت کـه «مـن بعـد از
این کار و تالش بسـیار ،تحقیقی
انجـام دادهام کـه حتـی شـاید
بـرای خـودم هـم قابل اسـتفاده
نباشـد و خـود مـن هـم بـا ایـن
کـه تأمل فلسـفی کردهام ،شـاید
سـازوکار اخالقـیام را از ایـن
روش نمیگیـرم» .ایـن هـم بـاز
پرسشـی اسـت کـه بـه جایـگاه
فلسـفه اخلاق مربوط میشـود.
بـه خصـوص در بخشـی از
فلسـفه اخلاق کـه دربـاره خود
هنجارهـا و بایـد و نبایدهـا و
خـوب و بدهاسـت ،این مشـکل
بیشـتر اسـت.

گسست تفکر
فلسفی در زمینه اخالق

مشکل سوم گسستی است که در تفکر
فلسفی ما در این زمینه وجود دارد .این گسست
در زمینه تفکر نظری ما نیست .مثال در الهیات و
خداشناسی به معنای نظری ،همیشه سنت مستمر
فلسفی داشتهایم که در دورههای مختلف تاریخ
مدام تقویت شده و غنای بیشتری پیدا کردهاست.
بنابراین در الهیات نظری میراث قدرتمند و
پرمایهای داریم که وقتی محققی به آنها مراجعه
میکند ،میتواند از آنها استفاده کرده و از این
دستاورد دیرینه و طوالنی تاریخی ما ایرانیها یا
ما مسلمانها استفاده کرده و حرفهایش را بزند.
ولی این مشکل را در فلسفه اخالق داریم که
در جایی برش خورده و گسست ایجاد شدهاست.
مث ً
ال از دوره بعد از ابنمسکویه ،حتی بعضی
معتقدند از دوره خود ابنسینا و بعد از قرن چهارم
و پنجم ،ما کار فلسفی جدی در اخالق نداریم.
در اخالق کار شدهاست اما کار فلسفی در اخالق
کم بودهاست .اینها دو مطلب هستند .آموزههای
اخالقی در عرفان و فقه ما و یا سایر حوزهها
کار شدهاند .بحث سر خود اخالق نیست .بر سر
تأمل فلسفی در اخالق است که خیلی پررنگ و
جدی نیست و به امتداد و موازات تفکر نظری که
توانسته میراث ارزشمندی برای ما بگذارد ،مطلب
و محتوای زیادی در تاریخ اندیشه فلسفی اخالقی
خودمان نداریم که به آنها مراجعه کنیم.
مثال اگر بخواهیم مراجعه کنیم ،باید به فارابی
بازگردیم .روشن است که منظورم از گسست،
این نیست که هیچ اندیشه فلسفی اخالقی در
دورههای اخیر نیست .باالخره در آثار فیلسوفان
ما مباحثی مربوط به سعادت و لذت و غیره هست
ولی به عنوان کار منسجمی شبیه کاری که فارابی
در حوزه علوم اجتماعی و فلسفه اخالق میکرد،
بسیار کم شده و به صورت نهادی مستمر نیست.
این هم یکی از مسائلی است که به ما امکان
نمیدهد که بتوانیم بنای غنی را در فلسفه اخالق
داشتهباشیم.

توجیه ورود عقالنی به اندیشه اخالقی

مشکل دیگر این است که همیشه در میان افرادی
که میخواهند وارد فلسفه اخالق بشوند ،به طور
جدی نگرانی وجود دارد .نگرانی از این است که
آیا اساس ًا امکان توجیه عقالنی و ورود عقالنی

به اندیشه اخالقی هست یا
نه؟ یعنی همیشه این نگرانی
وجود دارد که آدم در این زمینه
شکست بخورد.
فصل دوم و سوم اثر مکاينتایر
كه همین هفته منشر شده،
در این خصوص است که
چرا پروژه روشنگری از پیش
محکوم به شکست بود؟ و
دالیلش را توضیح میدهد.
چنین نگرانی را خیلی از افراد
دارند که اساس ًا آیا میتوانند
در حوزه اخالق ،توصیف و
تبیین فلسفی را دنبال کرده و
به جایی برسند یا بهتر است از
اول به سراغ آن نروند؟

تأمل در باب اخالق
فضیلت در جهان اسالم

نکته دیگر این است که در
جهان اسالم اخالق فضیلت
قدرتمند و پرمایه شکل گرفت.
کار ارسطو دستمایه فیلسوفان
ما شد و ضمن اینکه شاکله
سه جزئی اخالق ارسطو را
حفظ کردند؛ این شاکله که
باالخره یک  انسانی بالفعل
اینجا وجود دارد ولی او بالقوهها
و ظرفیتهایی دارد و باید راهی
را پیدا کند تا بالقوهها را بالفعل
کند .این پروژه سهضلعی ارسطو
در اخالق اسالمی و همین طور
اخالق مسیحی هم پذیرفته شد
ولی اصالحاتی در آن صورت
گرفت .هم در خصوص راه و هم
در خصوص ظرفیتها و بالقوگی
انسان تغییراتی ایجاد شد.
شاید سیطره و غلبه یک نگاه
مث ً
ال همین نگاه اخالق فضیلت
به اندیشه فلسفی اخالقی،
این امکان را از ما گرفت که
گزینههای فلسفی دیگری
را هم جستوجو کنیم .مثل
اتفاقاتی که در غرب افتاد مث ً
ال
  Utilitarianismکه البته

این هسـت دیگر!» یعنـی جایگاه
اخلاق روشـن نیسـت و طبیعتـ ًا
فلسـفه اخلاق بیشـتر از اخلاق
گـم میشـود .مثلا بحثهـای
عقیدتـی مشـخص ًا جایگاهشـان
کالم و الهیـات اسـت امـا جایگاه
اخلاق و ارتباطش بـا علوم دیگر
روشن نیسـت .این مشکلی است
کـه خیلی افـراد را از کار جدی در
فلسـفه اخلاق بازمـیدارد .البتـه
ممکـن اسـت همیـن مشـکل در
برخـی انگیـزه ایجاد کنـد که کار
را دنبـال کنند.

درباره درستی یا نادرستی آنها
داوری نمیکنم.
نفس بازشدن افقهای فلسفی
جدیــد کــه بتوانــد امکانات
فلســفی بدیعــی را پیش روی
ما قرار دهد ،اتفاق نیافتاد .حاال
میتوان دالیل تاریخی را بحث
کرد که مثال چر ا �Utilitari
 anismایجاد شده و بعضی
گفتند به علم و بعضی گفتند به
تجربهگرایی مربوط میشود و
غیره.

منقح نبودن منابع ،یکی از
چالشهایفلسفهاخالق
است

نکتـه بعدی که در واقع چالشـی
پیـش روی محققـان ماسـت،
ایـن اسـت کـه منابـع فلسـفه
اخلاق را بـه شـکل منقـح و
منظم در اختیـار نداریم در حالی
که در هر کار پژوهشـی ،داشتن
منابـع مرتـب ضـروری اسـت.
مثلا اگـر شـما بخواهیـد بـه
فارابـی ارجـاع بدهیـد ،یـا اصال
چـاپ نشـدند ،یا چـاپ منقحی
نشـدند یـا چاپشـان بـه زبـان
فارسـی دقیـق نیسـت .یعنی ما
نمیتوانیـم دانشـجو را بـه ایـن
شـکل درگیـر کنیم .چند سـال
پیـش در حضـور آقـای دکتـر
اعوانـی گفتـم کـه «اخلاق
جاللـی» جلال الدیـن دوانـی
شـاید اصلا بـه فارسـی چـاپ
نشدهباشـد .یـک چـاپ سـربی
قدیمـی داشـت اما حـدود صد و
چهل سـال پیـش به انگلیسـی
ترجمـه شدهاسـت .یعنـی وقتی
مـن در اینترنت دنبال این کتاب
میگشـتم دیدیم متن انگلیسی
آن موجود اسـت و متن فارسـی
پیـدا نشـد! ایشـان گفتند سـعی
میکنیـم چـاپ کنیـم .خیلی از
کتابهـای دیگـر هـم همیـن
مشـکل را داشـتهاند.

در ایران و جهان اسالم،
سیطره ارزش نظر بر عمل
وجود دارد

اخالق در میان علوم گم شدهاست

مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه اخلاق در میـان
علـوم گـم شدهاسـت و طبیعتـ ًا فلسـفه اخلاق
هـم بیشـتر گـم میشـود و خیلـی میپرسـند

ً
«اصلا اخلاق چیسـت؟ اخلاق برای چیسـت؟
اخلاق بـرای ایـن اسـت کـه بـه مـا بگویـد چه
کار بکنیـم و چـه کار نکنیـم .خوب ،فقـه عهدهدار

مشـکل دیگـر کـه یکـی از
محققیـن در امـارات میگفـت
«مـن در ایـن زمینـه کار کـرده
و ریشـههای ایـن فکـر را پیـدا
کـردهام» این اسـت کـه در ایران
ً
اصلا جهان اسلام ،سـیطره یا
و
ارزش نظـر بر عمـل وجود
غلبـه ِ
دارد .وقتـی میگویـم جهـان
اسلام ،منظـورم مـردم ایـن
حوزه اسـت و انتسـاب ایشـان به
اسلام مـرادم نیسـت .اعتقاد من
و خیلیهـا ایـن اسـت کـه نبایـد
چنین باشـد امـا هسـت .یعنی ما
همیشـه در پارادایمی هسـتیم که
نظـر و بـاور برایمـان مهمتـر از
عمل اسـت .این موضـوع تاحدی
درسـت اسـت امـا مـا را کـم کم
ً
اصلا در
بـه سـمتی بـرده کـه
مـورد عمـل ،فکـر نکـرده و آن
را خیلـی سرسـری میگیریـم.
بـه ایـن شـکل کـه همـه عادت
داریـم زیـاد اهمیـت ندهیـم کـه
چـه طـور عمـل میکنیـم؛ در
حالـی کـه شـاید ایـن کـه چـه
اعتقـاد و بـاوری داریـم را مهـم
میدانیـم .ایـن هـم بـه نوعـی
منشـأ فراموشـی و بیتوجهـی به
حـوزه اخلاق اسـت  .
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غلبه ترجمه باعث شده که مسائل
فلسفه اخالق ما چندان بومی
نباشند

نکته دیگر در مقایسه با دنیای جدید
در غرب است .نمیخواهم بگویم هر
کاری در فلسفه اخالق در غرب صورت
میگیرد جدی و مهم و ارزشمند است،
روشن است که کار بیمایه هم زیاد
است ولی کار هم از لحاظ ک ّمی زیاد
است و هم از لحاظ دامنه موضوعاتی
که در برمیگیرد گستردهتر است.
از طرف دیگر کارهای ما بیشتر شکل
ترجمهای دارد و این به موضوعاتی که
میخواهیم روی آنها کار کنیم جهت
میدهد .به نوعی غلبه ترجمه در فلسفه
اخالق باعث شده که مسائل فلسفه
اخالق ما چندان بومی نباشند و به
سمت مسائلی میرویم که ترجمهها القا
میکنند و این به خودی خود مشکلی
جداگانه است.

تصور ما از فلسفه اخالق
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بنابراین اگر بخواهم درباره جایگاه فلسفه
اخالق در ایران صحبت کنم ،بیشتر در
همین دوره جدید ،غیر از امیدواریهایی
که اول عرض کردم به لحاظ ک ّمی
توسعه پیدا میکند و چشمانداز خوبی
دارد و عالقه زیادی ایجاد شده و
دوستان بااستعداد درگیر شده و کار
میکنند ،برخی چالشهای نظری وجود
دارد که به آنها اشاره کردم و همه در
جایگاه خود جواب دارند .یعنی مث ً
ال در
همان مورد اول که برخی تردید کرده
و استدالل میکنند که با وجود فقه ،چه
لزومی دارد در جای دیگر دنبال کنیم که
چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم .خوب ،با
وجود قرآن و روایات و غیره ،چه لزومی
داشت ما فکر کنیم که به چه چیزی
اعتقاد پیدا کنیم و به چه چیز اعتقاد
پیدا نکنیم؟ اص ً
ال چرا کالم درست شد؟
منافاتی نداشت؛ کالم هم میتوانست به
آن جهت و غنا بدهد و هم آن را تصریح
کند .اینها عذرهای ناموجه است.
جملهای را که گفتم جاللالدین دوانی
در یکی از رسالههایش تصریح کرده

و گفته با وجود فقها ما نیازی به ورود
در بحثهای فلسفه اخالق نداریم.
این نگاه اشتباهی است و باعث شده
ما عمیق و جدی درگیر حوزه فلسفه
اخالق نباشیم.
به یاد دارم یکی دو سال بعد از زمانی
که مرحوم شهید مطهری به شهادت
رسیده بودند ،در جایی مراسمی بود
و یکی از علمای بزرگ صحبت
میکردند و ضمن تعریف از ایشان ،به
نکته انتقادی از ایشان اشاره کرده و
گفتند «به نظر من نقدی که بر ایشان
وارد است این است که کاری کرده
وقتی به مردم میگوییم دو رکعت
نماز صبح بخوانید ،میگویند فلسفهاش
چیست؟!» یعنی به نوعی به ایشان
طعنه زد که وارد بحثهای اخالقی
در حوزه فلسفه شده و به عمل آسیب
زدهاست.
ایـن واقع ًا بـه نظر من نگرانی درسـتی
نیسـت .مگر مـا در باورهـای خودمان
توانسـتهایم همـه باورهای دینـی را از
لحـاظ فلسـفی موجه بکنیـم؟! تا جایی

بحثهای نظری ما بسیار
پرمایه ظاهر میشود و راحت
وارد بحثهای خدا و صفات
خدا میشویم .ولی هر وقت
بحث به حقوق بشر و حقوق
انسان و این مقوالت کشیده
میشود ،ما کار فلسفی خوبی
پشت سرمان نداریم

کـه میتوانیـم پیـش میرویـم و جایی
را هـم نمیتوانیـم .در حـوزه عمـل
ً
اصلا به
ایـن مسـأله باعـث شـده کـه
سـمت آن نرویـم یعنـی رهایش کردیم
و مشـکل زیـادی ایجـاد شدهاسـت.
االن در هـر گفتوگویـی کـه با بعضی
مسـیحیان داریـم ،بحثهـای نظـری
مـا بسـیار پرمایـه ظاهـر میشـود و
راحـت وارد بحثهـای خـدا و صفـات
خـدا میشـویم .ولـی هـر وقـت بحـث
بـه حقـوق بشـر و حقـوق انسـان و
ایـن مقـوالت کشـیده میشـود ،مـا
کار فلسـفی خوبـی پشـت سـرمان
نداریـم و نمیتوانیـم دائـم بگوییـم در
قـرآن و روایـات آمدهاسـت .تـا جایـی
میتوانیـم ایـن کارهـا را داشتهباشـیم
ولـی نداریـم و ایـن باعث شـده اسـت
کـه دشـواریهایی در اینجـا داشـته
باشـیم .به نظر بنده بیشـترین مشـکل،
بـه تصـور ما از فلسـفه اخلاق ،جایگاه
فلسـفه اخلاق ،اهمیت و ضـرورت آن
بازمیگـردد؛ درحالیکـه شـاید زمانـی
ایـران حـرف اول را در فلسـفه اخلاق
میزد.
هنـوز هـم شـاید بهتریـن کارهـا در
تاریخ فلسـفه اخلاق در غرب کارهایی
هسـتند کـه معطـوف بـه افـرادی مثل
فارابـی هسـتند .در فرانسـه دانشـجوی
دکتـری داریـم کـه مطالبـی را کـه
دربـاره فارابـی بـه زبـان فرانسـه چاپ
میشـود ،بـرای مـن میفرسـتد .مـن
زبـان فرانسـه بلـد نیسـتم ولـی بـرای
مجموعـهای جمـعآوری میکنیـم؛ این
کارهـا به حـدی تنوع و تکثـر دارند که
آدم تعجـب میکنـد که در کشـور خود
مـا ایـران ،راجـع بـه اندیشـه اخالقـی
فارابـی شـاید اصلا توجهی نمیشـود.
فارابـی را جهـت نمونـه گفتـم .او یـا
دیگـران ماننـد ابنمسـکویه و غیـره .تا
مـا ذهنیت مناسـبی نسـبت بـه جایگاه
اخلاق و اندیشـه فلسـفی پیـدا نکنیـم
و  آن را در تنافـی بـا آموزههـای دینـی
و وحیانـی نبینیم ،شـاید نتوانیم فلسـفه
اخلاق غنـی ،آنطور کـه باید ،داشـته
باشـیم.

بررسی وضعیت
فلسفه پزشکی در ایران

شاید نگاه رایج این
است که کار فلسفه
درمان نیست و کارش
تعیین مسائل است .به
نظر من فلسفه بهعنوان دکتراحمدرضاهمتیمقدم
 disciplineشاید
در این توهم غرق است
که کارش تعیین حدود
و مسائل است .اصال
کار فلسفه این نیست.
در این باره میتوان
استدالل کرد و با هم
بحث کنیم.
بــه نظــر من کار فلســفه
در بهتریــن حالــت ایــن
اســت کــه حــدود برخی
مســائل موجود را تدقیق
کــرده و شــناخت بهتری
بــه مــا بدهــد .بــه
ایــن خاطــر ،از همیــن
جــا بحثــم را شــروع
میکنــم .عالقهمنــدی
فیلســوفان و پزشــکها
بــه حــوزه فلســفه
پزشــکی نیــز همیــن
بــود کــه ســعی کننــد
مســائلی را کــه در پزشــکی وجــود دارد ،تدقیــق بهتــری دربــاره حیــات و ســامت وجــود داشــته کــه هــم پزشــکان
کــرده و شــناخت بهتــری از آنهــا ارائــه دهنــد تــا بشــود و هــم فیلســوفان راجــع بــه آنهــا صحبــت میکردنــد و
راحتتــر آنهــا را حــل کــرد .بــه هرحــال ،بحــث مــن راجــع باالخــره تعامالتــی وجــود داشتهاســت ،ولــی بــه صــورت
یــک «شــاید» در همیــن ســه ســال اخیــر چنیــن رشــتهای
بــه فلســفه پزشــکی در ایــران اســت.
در حــال شــکلگیری اســت و دارای ديســيپلين و ســاختار
درســت و حســابی شدهاســت و مقاالتــی چــاپ میشــود و
مخترصی از تاریخ فلسفه پزشکی
ابتــدا تاریــخ فلســفه پزشــکی را بــه شــکل کوتــاه عــرض کتابهایــی مشــخص میشــود.
کنــم و بعــد در پنــج دقیقــه بگویــم در ایــران چــه فلســفه علــم ،جریانــی بــود کــه فیلســوفان راجــع بــه علــم
مشــکلی وجــود دارد و همانطــور کــه میدانیــد دو بــه شــکل عمومــی صحبــت میکردنــد و بــه نظــر مــن
ســه هــزار ســال اســت کــه پزشــکی و فلســفه بــا هــم کار بیهــودهای هــم بــود چــون میخواســتند دربــاره علــم
رابطــهای دارنــد .یــا فیلســوفانی کار پزشــکی میکردنــد حرفهــای بیخــودی بزننــد و دانشــمندان هــم کار
یــا پزشــکانی عالقهمنــد بــه فلســفه بودنــد .بحثهایــی خودشــان را میکردنــد .گاهــی میبینیــم حرفهــای

47

48

فیلســوفان فقــط بــه درد خودشــان میخــورد
مثــل حرفهــای کوپــر یــا بعضــی دیگــر ،اصــا 
دانشــمندان آنطــوری عمــل نمیکردنــد.
امـا دو رشـته در علـم بـود مانند بیولوژی که نشـان داد
فلسـفه میتوانـد آمیختگـی خوبی بـا این حوزه داشـته
باشـد .در بعضـی مسـائل تدقیـق بهتـر خیلـی بـه حل
مسـائل کمـک میکرد .بحـث تکامل چیزی اسـت که
در جاهایـی واقعـ ًا ماهیـت فلسـفی دارد و در این زمینه
فالسـفه خیلی کمک کردند به شـکلی که دانشـمندان
بیولـوژی هـم عالقهمندی زیـادی پیدا کردنـد و رابطه
بسـیار تنگاتنگی بود.
در حـوزه پزشـکی هـم ایـن مسـأله بیشـتر از سـایر
رشـتههای علمـی خـودش را نشـان داد ،شـاید به این
دلیـل کـه پزشـکان عالقهمنـد بـه مباحـث فلسـفی،
دغدغـه کار پزشـکی داشـتند .ایـن کـه در بالیـن
بیمـار ،واقعـ ًا تشـخیصهایی کـه مـا میدهیم درسـت
اسـت؟ اصلا سلامت یعنـی چـه؟ و چه جـور آموزش
پزشـکی بدهیـم؟ بـه همیـن خاطـر
بـود کـه اینهـا عالقهمنـد
شـدند تأملات دقیقتـری
دربـاره مسـائل خودشـان
داشتهباشـند و ایـن تأمالت
دقیقتـر در خـود رشـته
پزشـکی هـم تأثیـرات
زیـادی گذاشـت .چنـد
نمونـه را ذکـر میکنـم،
د ر
به نظـرم کمتر حـوزهای را
فلسـفه علم داریم کـه چنین
تأثیـر شـگرفی گرفتـه باشـد.
فلسـفه پزشکی به شـکل ديسيپلين
و آکادمی�ک از ده�ه  70بـا ژورنـال �phi
 losophy and medicineشـروع میشـود.
بعـد آرام آرام در دانشـگاه ادامـه مییابـد؛ البتـه نـه
بهطـور آکادمیـک امـا بـه این شـکل که افـراد دور هم
جمـع شـده و صحبـت میکردنـد .ایـن باعـث شـد در
ده�ه  80در ژورنال �Philosophy and Med
 icineمقالـهای چاپ شـود کـه در آن ،روش آموزش
پزشـکی را بـه چالـش بخواننـد .چـون در آمـوزش
پزشـکی تـا آن موقـع کتابهـای textbook
پزشـکی را که نگاه کنیـم disease-oriented
اسـت یعنـی بیماری را برای دانشـجو توضیـح میدهند
و میگوینـد حـاال دانشـجو بایـد بیمـار را درمـان کند.
مریـض وقتـی که نـزد دکتـر میآیـد نمیگویـد« :من
آسـم دارم» .میگویـد« :مـن سـرفه میکنـم» .به این
خاطـر ایـن روش اشـتباه بـود .این سلسـله مقـاالت به

خوبـی نشـان دادنـد کـه آمـوزش پزشـکی باید
 problem-orientedباشـد.
شـاید در حـدود چهـار پنـج سـال اسـت کـه مقـاالت
متعـدد در ایـن حـوزه چـاپ میشـود و باعث شـده که
در سـال  ،1986هریسـون که  text bookپزشـکی
داخل�ی را ب�رای اس�اتید زب�ده نوش�ته اس�ت ap� ،
 proachو نگـرش بـه نشـانههای پزشـکی معطوف
شـده و آنهـا را وارد بـازی میکنـد ،مثلا مریـض که
نـزد مـا میآیـد بـا سـرفه میآیـد approach ،بـه
درد قلـب.
ایـن نتیجـه حرکـت ایـن فیلسـوفها بـود تـا ایـن که
االن هـر چهار سـال کـه ایـن کتابها ادیت میشـود،
بخـش بسـیار عظیمـی از همیـن کتـاب هریسـون
 و  approachاو بـه همیـن �manifesta
tionهـا و نشـانهها و عالئـم پزشـکی اختصـاص
پیـدا کردهاسـت .بحـث دیگـر در همیـن دهـه نـود
ایـن بـود کـه مـا چـه کنیـم پزشـکیمان بهتـر شـود.
بحثهـای evidence based
 medicineپزشـکی مبتنـی بر
شـواهد مطـرح شـد و بـاز کار
اینهـا هم توسـط عـدهای
فیلسـوف ارائه شـد و هنوز
دعـوا وجـود دارد کـه آیـا
ایـن روش خـوب هسـت
یا نیسـت.
هـدف مـن ایـن بـود کـه
نشـان دهـم شـاید در بیـن
رشـتههای فلسـفه علـم
و رشـته فلسـفی لـوكال و
تخصصی شـده ،فلسـفه پزشکی
و فلسـفه بیولـوژی بیشـتر از بقیـه بـا آن
رشـته عجین شـدهاند چـون آدمهایی کـه از آن حوزهها
آمدهبودنـد ،خودشـان دغدغه همان مسـائل را داشـتند.
خودشـان اول یـا بیولوژیسـت بودنـد یا پزشـک بودند.
اتفاقـ ًا همـه پزشک-فیلسـوفان اولیـه هم اول پزشـک 
بودنـد و بعـد فلسـفه کار میکردنـد؛ غیـر از اندکـی که
فلسـفه را اول خوانـده بودنـد و بعد هفت ،هشـت سـال
کار پزشـکی میکردنـد تـا به ایشـان دکتـری افتخاری
بدهنـد.

شمهای از مباحث فلسفه پزشکی

ایـن ارتبـاط تنگاتنـگ در ایـن رشـتهها بیشـتر از
رشـتههای دیگـر بـه چشـم میخـورد .االن مباحث آن
هـم بسـیار داغ اسـت .مباحث فلسـفه پزشـکی شـامل
مباحـث هستیشناسـی ،معرفتشناسـی و اخلاق

بــه معنــای واقعــی کلمــه .یعنــی
پزشـکی اسـت .الحمـدهلل در ایران
تأمــات فلســفی عمیــق دربــاره
اخلاق پزشـکی مـورد توجـه قـرار
موضوعــات پزشــکی نیســت .حــاال
گرفـت و از دهـه  60وارد جریان شـد
دقــت کنیــد ایــن مباحــث اخــاق
و آقـای دکتـر میانـداری و بسـیاری
فقط
که
کسی
پزشــکی در بســیاری از جاهــا
از دوسـتان دیگـر در ایـن حـوزه کار
فلسفه خواندهباشد،
بــا مباحــث هستیشناســی و
کردنـد .شـاید از تنهـا کسـانی هم که
فلسفه
درباره
تواند
ی
نم
مباحــث اپیســتمیک پزشــکی گــره
در ایـن حـوزه میدانسـتند این اخالق
چون
بزند
حرفی
پزشکی
میخــورد .بحــث ســامت ،بحــث
پزشـکی ارتبـاط وثیقـی بـا مباحـث
باید بیمار را دیده باشد و با
مهمــی اســت .ســامت یعنــی چــه؟
اپیسـتمیک  و آنتولـوژی پزشـکی
که
هم
کسی
باشد.
آشنا
او
آیــا آدم معتــاد ســالم اســت؟ آیــا
دارد ،همیـن آقـای دکتـر میانـداری
صرفاً پزشک است
آدم همجنسبــاز ســالم اســت؟
باشـد کـه دهـه هفتـاد کارهایـی کرد
نداند،
منطق
و
فلسفه
و
باالخــره بایــد بــا اینهــا چــه
ولـی قاعدتـ ًا تـک و تنهـا در آن فضـا
تواند
ی
نم
و
خورد
ی
نم
درد
به
کــرد؟ بودج ـهای کــه بــرای اینهــا
جلوهگاهـی نداشـت.
خوب تأمل کند.
تعییــن میشــود ،متفــاوت خواهــد
بـه هـر حـال ،اخالق پزشـکی بیشـتر
بــود .اگــر واقعــا آدم معتــاد بیمــار
مـورد توجه قرار گرفـت ،دلیل آن هم
تلقــی شــود ،وزارت بهداشــت بایــد
ایـن بود که بحثی در جهان شـده بود
بودجــه بیشــتری بــه او تعلــق دهــد
کـه از خود رشـته پزشـکی هـم کمی
و تفــاوت دارد بــا اینکــه بگوییــم
جـدا بود و داشـتند از ديسـيپلين فلسـفه
مجــرم اســت .اگــر مجــرم
پزشـکی هـم جدایـش میکردنـد و
اســت بایــد بــه ســراغ قــوه
دلیلـش دسـتاوردهای جدیـد و
قضاییــه بــرود.
تکنولـوژی شـدید در پزشـکی
ً
ایـن بحثهـا در تمـام
مثـلا دسـتگاههای
بــود.
جهان وجـود دارد .باالخره
تنفـس مصنوعـی و غیـره
بایـد تکلیـف خودمـان را
اختـراع شـده بـود و خـود،
مشـخص کنیـم .سلامت
باب مسـائل اخالقـی زیادی
یعنـی چـه؟ آیـا همیـن
را بـه وجود مـیآورد .باالخره
تعریـف آمـاری و خطـی که
مریضـی چند هفته اسـت که
در کتابهـای پزشـکی وجـود
زیـر دسـتگاه تنفـس مصنوعی
دارد ،کافـی اسـت؟ خود پزشـکان
اسـت و دارد بودجـه بیتالمـال
نظرشـان ایـن اسـت که کافی نیسـت
را هـم هـدر میدهـد .خـوب هـم
و بایـد تأمالت دقیقتـری داشتهباشـیم .این
نمیشـود .آیـا او را ُبکشـیم؟ اگـر راحتش
مباحـث بـه چند دلیـل در ایران شـکل پیدا نکـرد؛ یکی
کنیـم ،خیـال همهمـان هـم راحـت میشـود!
ایـن کـه ایـن حوزههـا ماننـد فلسـفه پزشـکی نیازمنـد
ایــن مباحــث باعــث شــد دغدغههایــی ایجــاد شــود.
افـرادی اسـت کـه هـر دو حـوزه را خـوب بشناسـند.
ایــن مســأله در ایــران خیلــی اهمیــت یافــت و وارد
کسـی که فقـط فلسـفه خواندهباشـد ،نمیتوانـد درباره
بــازی شــد و خیلــی افــراد و اتفاقــا خــود پزشــکان وارد
فلسـفه پزشـکی حرفـی بزنـد چون بایـد بیمـار را دیده
ایــن مســأله شــدند ولــی متاســفانه بــه معنــای دقیــق و
باشـد و با او آشـنا باشـد .کسـی هم که صرف ًا پزشـک 
آکادمیــک ،بــه کلمــه اخــاق پزشــکی یــا medical
اسـت و فلسـفه و منطـق ندانـد ،بـه درد نمیخـورد و
 ethicsخیلــی پرداختــه نشــد .بســیاری از پزشــکانی
نمیتوانـد خـوب تأمـل کنـد و همـه چیـز را از دیدگاه
کــه آمدنــد ،چــون ایــن مباحــث مســتلزم ایــن بــود کــه
خـودش نـگاه میکنـد .باالخـره بایـد آدمهایی باشـند
بــا فلســفه اخــاق آشــنایی داشتهباشــند و حوصلــه
کـه هـر دوی ایـن حوزهها را خـوب بلد باشـند و تعداد
نداشــتند ،بیشــتر بــه اخــاق پزشــکها پرداختنــد
ایـن افـراد هم انـدک اسـت .دوم اینکه معلوم نیسـت
کــه البتــه ممکــن اســت جزئــی از اخــاق پزشــکی
باالخـره متولـی ایـن حوزه کیسـت؟ وزارت بهداشـت؟
باشــد ولــی جــزء اصلــی اخــاق پزشــکی نیســت.
وزارت علـوم؟ کـی قـرار اسـت کاری انجـام بدهـد؟   
بلــه ،پزشــک بایــد متواضــع و رازدار باشــد ،اینهــا
اخالقهــای تخصصــي هســتند ،نــه اخــاق پزشــکی

49

بررسی وضعیت
فلسفه علم
در ایران
دکترامیراحسانکرباسیزاده

50

مــن بــا یــک تجربــه شــخصی شــروع خیلــی خــوب نبــود و گفتنــد کــه گویــا
میکنــم و گزارشــی کــه میدهــم خیلــی پشــتوانه علمــی قــوی هــم
معطــوف بــه اشــاراتی در بــاب تاریــخ نداریــد .بنابرایــن اگــر کســی عالــم
علــم و فلســفه علــم در ایــران اســت .قــوی نباشــد ،فیلســوف علــم خوبــی
وقتــی مــا در امتحــان اعــزام بــه خارج هــم نمیتوانــد باشــد .خالصــه کــه:
قبــول شــدیم و قــرار شــد کــه از یــک  نه در مسجد گذارندم که رندی
دانشــگاه داخلــی اعــام نیــاز بگیریــم نه در میخانه که این خمار ،خام است!
تــا بعــد از ایــن کــه تحصیلمــان تمــام میان مسجد و میخانه راهی است
غریبم ،عاشقم ،این ره کدام است؟
شــد برگردیــم و تدریسمــان را آنجــا
شــروع کنیــم ،مــن بــه دانشــگاه تهران میخواهــم راجــع بــه وضعیــت
رفتــم و بــا رئیس گــروه وقــت مالقاتی فلســفه علــم در ایــران صحبــت
داشــتم .ایشــان وقتــی بــه پرونــده مــن کنــم .در حــدود شــش ســالی کــه از
نــگاه کــرد و دیــد کــه مــن مهندســی بازگشــتم میگــذرد بــا تدریــس در
خوانــدهام ،گفــت کســی کــه فیلســوف مقاطــع فــوق لیســانس و دکتــری
نباشــد ،نمیتوانــد فیلســوف علــم تقریبــ ًا در تمــام جاهایــی کــه ایــن
خوبــی باشــد .بنابرایــن گفتوگویــی رشــته بــوده ،درگیــر بــودم .قاعدتــ ًا
ایجــاد نشــد و مــن ســرافکنده رفتــم و تجاربــی کــه خواهــم گفــت ،شــخصی
ایشــان مــن را راهنمایــی کــرد کــه بــه اســت و ممکــن اســت تعمیمهــای
دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران بروم نابجایــی دادهباشــم ولــی بــه نظــر
و ببینــم کــه آنجــا مــن را قبــول مــن وضعیــت فلســفه علــم در ایــران
میکننــد تــا بعــد از ایــن کــه بورســیه در مقایســه بــا زمانــی کــه مــن
شــدم ،آنجــا برگــردم و تدریــس درس میخوانــدم از لحــاظ کمــی
کنــم؟ مالقــات مــن بــا ایشــان هــم و عــددی و ســختافزاری یعنــی
چنــدان جالــب نبــود چــون ایشــان بــه مقــدار کتابهــا ،ســایتها ،مقــاالت
پرونــده علمــی مــن نگاهــی کردنــد و مجــات علمــی پژوهشــی خیلــی
و دیدنــد کــه نمــرات مهندســی مــن بهتــر شــده ولــی از لحــاظ کیفــی

کامــ ً
ا بــر عکــس اســت ،یعنــی
وضعیــت بســیار بحرانــی اســت و
آینــده خوشــی پیــش رو نیســت.

آموزشفلسفه علم

بنابرایــن نکاتــی را در مــورد تدریــس
فلســفه علــم خواهــم گفــت کــه قاعدت ًا
همــه آن ،بــه تجــارب شــخصی بــاز
میگــردد .راجــع بــه تاریــخ فلســفه
علــم در ایــران بایــد عــرض کنــم
کــه ایــن مباحــث قبــل از انقــاب در
دانشــگاه صنعتــی آریامهــر آن زمــان
توســط آقــای دکتــر نصــر مطــرح
شــده بــود و مرحــوم بزرگمهــر کتابــی
دربــاره پوپــر ترجمــه کردهبودنــد .بعــد
از انقــاب هــم آقــای دکتــر ســروش
مباحــث فلســفه علــم را رواج دادنــد اما
بــه صــورت دانشــگاهی ظاهــراً اولیــن
مرکــزی کــه تأســیس میشــود ،گــروه
فلســفه علــم دانشــگاه صنعتی شــریف
بــه همــت آقــای دکتــر گلشــنی اســت
و بعــد در مراکــز علمــی دیگــر ماننــد
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دانشــگاه
اصفهــان ،دانشــگاه آزاد واحــد علــوم
و تحقیقــات و در خــود مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه مراکــزی

تأســیس میشــوند و همــه شــروع بــه اســامی و فلســفه غــرب هیــچ متنــی
پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد پایــه قــرار نمیگیــرد.
و دکتــری میکننــد.
دانشــجویان در ایــن مقطــع دو ســاله
حــاال بــه وضعیــت آمــوزش در دو اغلــب از رشــتههای علمــی ،مهندســی
مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری و علــوم پایــه وارد میشــوند .هرچنــد
اشــاره خواهــم کــرد تــا ببینیــم دانشــجوی فلســفه هــم میتوانــد
چــه نقایــص و مشــکالتی وجــود قبــول شــود ولــی چــون ریاضــی و
دارد .بــرای ورود بــه ایــن رشــته در فیزیــک جــزء مــواد امتحانــی اســت،
کارشناســی ارشــد کافــی اســت ایــن شــانس قبولــی دانشــجویان مهندســی
منابــع را بخوانیــد :کتــاب منطــق و علــوم پایــه بیشــتر اســت .مواجهــه
صــوری دکتــر خوانســاری ،کتــاب ایــن دانشــجویان ارشــد فلســفه علــم
کلیــات فلســفه پاپکیــن ترجمــه آقــای بــا متــون فلســفی کــه قــرار اســت
مجتبــوی آن هــم نــه بــه طــور کامــل مهــارت فلســفی آنهــا ،اندیشــیدن و
و یــک کتــاب فلســفه اســامی کــه بــه اصطــاح ســروکله زدن بــا یــک 
میتوانــد کتــاب آقــای مصبــاح یــا مســأله فلســفی در قالــب یــک متــن
آقــای عبودیــت باشــد .اگــر یــک  را بــاال ببــرد ،تقریبــ ًا صفــر اســت.
مقــدار ریاضــی و فیزیــک  هــم اســتاد حرفهایــی را مثــ ً
ا دربــاره
بدانیــد ،بــه راحتــی قبــول میشــوید .فلســفه اســامی میزنــد ،از اصالــت
بعــد کــه وارد دانشــگاه میشــوید ،وجــود و دالیــل مالصــدرا و ماننــد آن
درسهایــی داریــد کــه مرتبـط هســتند میشــنود بــدون اینکــه یــک متنــی
و بایــد آنهــا ،بگذرانیــد؛ واحدهایــی دقیــق و مرجعــی از متــون کالســیک و
ماننــد فلســفه غــرب و فلســفه دســت اول فلســفه اســامی یــا غــرب
اســامی .تدریــس فلســفه غــرب و خواندهشــود .اینهــا درسهــای
فلســفه اســامی عمومــ ًا تجربههــای کمکــی هســتند کــه قــرار اســت بــه
ناخوشــایندی بــرای دانشــجو اســت .اصطــاح قــوت و ابــزار فلســفی را بــه
ســنت مــا شــفاهی اســت و در فلســفه دانشــجو بدهنــد.

مباحث فلسفه علم نوعا براساس
سلیقه استاد یا تاریخ محور یا
موضوعمحورند

درسهــای فلســفه علــم چیســت؟ تــا
دو ســال پیــش در دانشــگاه صنعتــی
شــریف فقــط یــک  درس بــرای
دانشــجوی فلســفه علــم اجبــاری بــود
و آن درس فلســفه علــم بــود .یعنــی
یــک درس دو واحــدی بــرای کســی
کــه در کارشناســی ارشــد فلســفه علــم
میگرفــت .دانشــجو میتوانســت
فارغالتحصیــل شــود درحالــی
کــه تنهــا یــک درس فلســفه علــم
بگذرانــد ،کتابــی کــه در درس معرفــی
میشــد« ،چیســتی علــم» چالمــرز
بــود ،ایــن دقیقــا همــان کتابــی اســت
کــه بــرای آشــنایی بــا ایــن رشــته
معرفــی میشــود.
ایــن آمــوزش در خــود درس فلســفه
علــم اســت .مباحــث نوعـ ًا بــر اســاس
ســلیقه اســتاد یــا تاریخمحــور یــا
موضوعمحورنــد .اگــر تاریخمحــور
باشــد ،اســتاد فلســفه علــم را از قــرن
بیســتم و از پوزیتیویســتها شــروع
میکنــد ،انــگار تمــام فیلســوفان و
علمــای قدیــم و ســنتی در قرنهــای
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 17و  18و  19هیــچ وقــت بحثــی بنابرایــن ایــن چیــزی اســت کــه نکتــة دیگــری کــه هســت ایــن تلقــی
راجــع بــه روش علمــی بــه ذهنشــان دانشــجو از فلســفه علــم میشــنود .غلــط دربــاره فلســفه علــم اســت کــه
خطــور هــم نکردهاســت و هیــچ قاعدتـ ًا چــه چیــزی در ذهنــش نقــش فلســفه علــم بســیاری از مشــکالت
تأمــل فلســفی دراینبــاره نکردهانــد میبنــدد؟ ایــن کــه معقولیتــی در علمــی مــا را حــل خواهــد کــرد.
و تنهــا کســانی کــه بــه ذهنشــان علــم نیســت و علمــا کار خیلــی جــدی بســیاری از معلمــان در ذهنشــان
خطــور کــرده ،فالســفه پوزیتیویســت نمیکننــد .تــازه تحــت تأثیــر عوامــل اینطــور اســت کــه اگــر مــا فلســفه
سیاســی و پیشفرضهــای تغییــر علــم بخوانیــم ،معلــم بهتــری خواهیــم
قــرن بیســتم بودنــد!
بــه هــر صــورت ،از فالســفه شــدید عوامــل اجتماعــی ،علــم هــم شــد .اگــر دانشــمندان فلســفه علــم
بخواننــد ،علمــای بهتــری خواهنــد
پوزیتیویســت قــرن بیســتم شــروع میتوانــد شــدیداً تغییــر کنــد.
ً
شــد ،قضیــه اصــا ایــن چنیــن
میکننــد و احتمــا ًال بــاز بــدون
متــن ،پیــش میرونــد و بــا توجــه دانشجویانمنتمنیخوانند
نیســت .درســت اســت کــه شــاید
بــه اینکــه دانشــجو زبــان انگلیســی پــس در خــود درس فلســفه علــم ،یکی فلســفه علــم نتایــج و پیامدهایــی
هــم نمیدانــد اگــر بخواهنــد از از مشــکالتی کــه دانشــجویان دارنــد بــرای حــل مســائل ملمــوس جامعــه
کتــاب آقــای دکتــر خرمشــاهی بــرای ایــن اســت کــه متــن نمیخواننــد داشتهباشــد ولــی ماهیــت مســائل
شــناخت پوزیتیویســتهای منطقــی و بــه نظــر مــن ایــن مشــکل در فلســفی ،کنجــکاوی نظــری اســت
همــه دروس فلســفی کــه بایــد در پاســخ بــه ســواالتی بــاز و
اســتفاده میکننــد ،بعــد
مــا هســت .دوســت گشــوده ،انجــام شــوند .یعنــی مســائلی
ســراغ ترجمههــای
دکتــر
آقــای
عزیــزم
کــه هیچوقــت پایانپذیــر نیســتند
آقــای آرام از کارهــای
شــیخرضایی متنــی و ممکــن اســت هیــچ فرآینــد قــدم
پوپــر میرونــد و آنهــا
مشکالتی
از
یکی
راجــع بــه آمــوزش بــه قدمــی ،بــرای حــل آنهــا وجــود
را بــه صــورت گزینشــی
که دانشجویان
فلســفه در ایــران نداشتهباشــد .ایــن تلقــی غلــط هــم
میخواننــد درحالیکــه
است
این
دارند
نوشــتهاند ،فکــر کنــم وجــود دارد کــه بــه نظــر مــن بایــد
ایــن ترجمههــا جفایــی
خوانند
ی
نم
متن
که
ما
ـه
ـ
ک
ـترکی
ـ
مش
ـة
ـ
نکت
عــوض شــود تــا بتــوان در آمــوزش
اســت در حــق پوپــر کــه
و به نظر من این
داریــم ایــن اســت کــه فلســفه علــم در ایــران تجدیــد نظــر
خــود ســادهنویس اســت.
همه
در
مشکل
حــرف تامــس كوهــن کــرد.
بعـــــد یــک ســــری
دروس فلسفی ما
بــه نوعــی مـیتـــواند نکتــه دیگــری کــه مرتبــط بــا ایــن
صحبتهــا راجــــــع
هست.
دربــاره فلســفه صــادق بحــث اســت اینکــه گروههــای
بــه تامـــس كوهــن یــا
فلســفه
کــه
ن
ای
باشــد؛
فلســفه علــم رفتهرفتــه خــود را از
فایرابنــد میشــود و
بایــد از طریــق مواجهــه دپارتمانهــای فلســفه و بــه همــان
قضیــه بــه همیــن جــا
ملمــوس بــا متنهــای میــزان از دپارتمانهــای علــوم جــدا
ختــم میشــود و نتیجــه
گرفتــه میشــود کــه برخــاف بعضــی دســت اول آموختــه شــود .مــا در علــم   میکننــد .بــه ایــن معنــا کــه فکــر
کــه فکــر میکردنــد علــم مثــال و ریاضیــات چنــد مســأله میبینیــم میکننــد مباحــث فلســفه علــم
اعــای معقولیــت اســت ،پوپــر و و مشــاهده میکنیــم کــه آدمهــای چیزهایــی اســت نــه فلســفی و نــه
تامــس كوهــن گفتنــد نــه ،علــم بــزرگ ایــن مســائل را چهطــور حــل علمــی .بنابرایــن خودشــان شــاید بــه
هــم ســنتی اســت ماننــد ســنتهای کردهانــد و بعــد مســائل مشــابه را در صــورت عکسالعمــل ناخواســته بــه
دیگــر و معقولیتــی در آن وجــود نــدارد انتهــای کتــاب حــل میکنیــم .در ایــن خاطــر کــه نــه مــورد پذیــرش
و تاریخهــای علمــی مشــحون از فلســفه هــم بایــد ببینیــم کــه مثــ ً
ا علمــا هســتند و نــه فالســفه،
ـأله
انقالبهاســت و انقالبهــای علمــی هیــوم چهطــور بــا زبــان خــود ،مسـ
میخواهنــد بگوینــد کــه مــا بــه
هــم ماننــد انقالبهــای سیاســی اســتقرا را بیــان کــرده و بعــد بنشــینیم عنــوان فالســفه علــم ،شــأن باالتــری
اســت .یعنــی قضیــه بــه ایــن تلقــی ببینیــم او چــه طــور ســر و کلــه زده تــا از هــر دو گــروه داریــم و میتوانیــم
ختــم میشــود کــه تامــس كوهــن توانایــی حلکــردن مســائل فلســفی را مســتقال مســائلی را حــل کنیــم کــه
گفتــه اســت کــه معقولیــت در علــم داشتهباشــیم.
هیچکــدام از ایــن گروههــای فلســفه
و یــا گروههــای علــم ،توانایــی حــل
معقولیتــی اســت شــدیداً تحــت تأثیــر
عوامــل اجتماعــی و فایرابنــد هــم در فلسفه علم همه مشکالت علمی آن را ندارنــد ،ایــن تلقــی خطرناکــی
تأییــدش ادعاهایــي کردهاســت .ما را حل منیکند
اســت .یعنــی فلســفه علــم بــه عنــوان

یــک فلســفه مضــاف ماهیت ـ ًا فلســفی مطالعــه تطبیقــی انجــام بدهیــم! وقتی
اســت .بنابرایــن بایــد کســی کــه شــما وارد ایــن کار میشــوید ،داریــد
دغدغــه فلســفی دارد و بــا فلســفه جســارت بــه خــرج میدهیــد زیــرا
آشناســت ،فلســفه علــم بخوانــد و بایــد دو طــرف قضیــه را خــوب بدانید.
فلســفه علــم تدریــس کنــد .متأســفانه معمــو ًال کســی کــه دو طــرف قضیــه
ایــن مســأله باعــث شدهاســت کــه را خــوب بدانــد ،کــم اســت .اســتاد یــا
بعضــی وقتهــا گروههایــی تشــکیل متخصص در فلســفه اســامی اســت و
شــوند متشــکل از آدمهایــی کــه یــا چیــزی از کوایــن نمیدانــد یــا کســی
کامــ ً
ا فلســفه میداننــد و هیــچ اســت کــه متخصــص در کوایــن اســت
سررشــتهای از علــم ندارنــد و یــا و فلســفه اســامی نمیدانــد .خودتــان جداشدن مسیر تاریخ علم و
اینکــه علــم میداننــد و فلســفه نتیجــه را حــدس بزنیــد ،قــرار اســت فلسفه علم ،هر دو را عقیم
نمیداننــد .یــک اقتصــاددان بــزرگ دانشــجو در شــش مــاه پایاننامــهای م یکند
لزومــ ًا فیلســوف اقتصــاد نیســت و در ایــن موضــوع نوشــته و تحویــل نکتـه آخـر ایـن اسـت کـه متأسـفانه
یــک فیلســوف بــزرگ مســلمان هــم گــروه بدهــد .ایــن وضعیــت در دوره فلسـفه علـم در ایـران خود را به شـدت
هــر چهقــدر فیلســوف خوبــی باشــد ،کارشناســی ارشــد اســت.
از تاریـخ علـم جـدا کردهاسـت؛ هر چند
ـری
نمیتوانــد بــدون دانســتن اقتصــاد وضعیــت در دوره دکتـ
آشـتی دادن ایـن دو کار
و مبانــی علــم اقتصــاد دربــاره علــم بــه مراتــب بدتــر از
سـادهای نیسـت و اغلـب
اقتصــاد صحبــت کنــد ،بنابرایــن ایــن کارشناســی ارشــد اســت.
رسـیدن بـه اعتدالـی کـه
آفتهــا در جامعــه مــا وجــود دارد و در چنــد ســــالی کــه
نوشتن یک مقاله فـــــرد هـم مالحظـات
متأســفانه هنــوز حــل نشدهاســت .شــاهد مصاحبههــای فلسفی با نوشتن تاریخـی را در نظـر بگیرد
نکتــه دیگــر دربــاره کارشناســی ورودی دانشـــجـــویان
و هـم فیلسـوف خوبـی
یک مقاله فنی و
ارشــد ،بحــث نوشــتن رســاله اســت .دکتــری بــودم ،وضعیــت ریاضی فرق دارد .باشـد ،شـاید از محـاالت
متأســفانه هیــچ درســی بــرای آمــوزش ورودی دانشـــجـــویان
باشـد .امـا بـه هـر حـال
نوشتن فلسفی
نوشــتن فلســفی بــه دانشــجو در دوره دکتــری بســیار بــد بــود .خودش فلسفیدن فلسـفه علـم بـدون نـگاه
کارشناســی ارشــد ارائــه نمیشــود نوعــ ًا دانشــجویانی کــه است ،خودش یک بـه تاریـخ علـم واقعـا
و فکــر کنــم در مــورد رشــتههای مهندســان بــد و عالمــان نحوه تمرین فلسفه کـور خواهـد بـود .حرفـی
دیگــر فلســفه هــم همینطــور بــد هســتند ،دکتــری
کـه دکتـر همتـی دربـاره
است.
باشــد .دانشــجو از رشــته فنــی یــا فلســفه علــم را جایگاهــی
فلسـفه علـم زدنـد همین
علــوم آمــده اســت .بایــد ایــن تصــور بــرای خــود تصــور
اسـت کـه مباحث فلسـفه
و ذهنیــت عــوض شــود کــه نوشــتن میکننــد .یعنــی فکــر
علـم معمـو ًال یـک شـیر
یــک مقالــه فلســفی بــا نوشــتن یــک  میکننــد کــه مثــ ً
اگــر یــک ســری
ا
بـی یـال و دم و اشـکم اسـت.
مقالــه فنــی و ریاضــی فــرق دارد .مباحــث علمــی را در ژورنــال علمــی وقتی علمی که ما فالسفه علم از
نوشــتن فلســفی خــودش فلســفیدن بدهنــد ،بالفاصلــه رد میشــود .در آن صحبت میکنیم ،کام ً
ال متفاوت
اســت ،خــودش یــک نحــوه تمریــن نتیجــه میگوینــد بهتــر اســت بیاییــم باشد با آن علمی که علما از آن
فلســفه اســت ،هیــچ آموزشــی بــرای مباحــث علمــی را بــا چنــد اصطــاح صحبت میکنند ،پس ما چه فلسفه
نوشــتن متــون فلســفی وجــود نــدارد ،فلســفی قاطــی کنیــم و آن را در گــروه علمی داریم؟! تا وقتی که توجه دقیق
بنابرایــن دانشــجو دو یــا ســه درس فلســفه علــم طــرح کنیــم! بعــد نــزد به تاریخ علم و توجه دقیق به علم
فلســفه گذرانــده و میخواهــد رســاله مــن نوعــی میآینــد کــه متخصــص نباشد ،نمیتوانیم فلسفه علم خوبی
کارشناســی ارشــد بگیــرد.
نیســتم و بــا دیــدن چنــد اصطــاح داشتهباشیم .بنابراین این فلسفههای
علمــی وحشــتزده میشــوم و طــرح علمی که علم را از زمینه و بستر
مد مباحث تطبیقی ،آفت
را قبــول میکنــم و بــه عنــوان تاریخی و فرهنگی آن جدا میکنند و از
پژوهش در فلسفه علم است
پروپــوزال دکتــری قبــول میشــود علم کاریکاتوری میسازند و بر مبنای
تطبیقی
یــک آفت دیگــر ،مــد مباحــث
و تــزی در زمینــهای کــه هیچکــس آن تحلیلهای فلسفی میدهند ،به
اســت کــه مثــا  میگوینــد روی تخصــص نــدارد و نمیدانــد دقیقــ ًا نظر من کام ً
ال گمراهانه هستند و هیچ
مالاســماعیل واحدالعیــن بــا کوایــن چیســت ،انجــام میشــود و بعــد فایدهای  نخواهند داشت   .
فــرد بــه عنــوان اســتاد فلســفه علــم
فارغالتحصیــل میشــود و ایــن
معــارف را بــه دانشــجویان بعــدی
منتقــل خواهدکــرد؛ بــدون اینکــه
هیــچ معیــاری باشــد .شــما نمیتوانیــد
علــم بــد را بــه مثابــه یــک فلســفه
خــوب جــا بزنیــد و در گــروه فلســفه
علــم آن را تدریــس کنیــد.
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شـک ندارم که همه دوسـتانی که در فلسـفه دستی دارند،
چـه بـه صـورت آکادمیـک و تخصصـی و چه بـه صورت
عمومـی ،حتمـ ًا بـا این دو پرسـش روبهرو شـدهاند که این
ً
اصلا حاصـل فلسـفهخواندن
فیلسـوفان چـه میکننـد و
چیسـت و اینکه وقتی کسـی فیلسـوف شـد ،به چه دردی
میخـورد؟ با وجـودی که این دو پرسـش قدمـت تاریخی
دارنـد ،همچنـان زندهانـد و فکـر نمیکنـم بـه ایـن زودی
پاسـخ مشـخصی داشتهباشند.
حاال عنوان فلسـفه کاربردی را مالحظـه کنید ،وقتی روی
خود مفهوم فلسـفه و چیسـتی فلسـفه و اینکه فیلسـوفان
چـه میکنند نزاع وجود دارد ،فلسـفه کاربـردی چه معنایی
میدهد؟ خودش چیسـت کـه بخواهد کاربـردی هم برای
آن تصـور شـود؟ میدانید که راسـل فیلسـوف نامداری در
قرن بیسـتم بوده و زمانی نامدارترین فیلسـوف در فلسـفه
انگلیسـی زبـان سـنت تحلیلی بوده اسـت .مشـهور اسـت
که از وی سـؤال کردند فلسـفه چیسـت؟ ایشـان پاسخ داد
فلسـفه همـان چیزی اسـت کـه در دپارتمانهای فلسـفه
تدریس میشـود .او با همین پاسـخ هوشـمندانه از مسـأله
عبـور میکنـد .مـن میخواهـم کـه با اسـتعانت از راسـل،
ً
فعلا بـه اینکه فلسـفه چیسـت ،نپـردازم و ایـن را داخل
پرانتـز بگذاریـم و به فلسـفه کاربـردی و کاربـردی کردن
فلسـفه بپردازیم.

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

حقیقـت این اسـت کـه در چنـد دهه اخیـر عنوان فلسـفه
کاربردی در جهان مطرح شـده و در کشـور ما هم فلسـفه
کاربـردی تحـت عناوین مختلف توسـط اشـخاصی عنوان
شـده و کارهـای جـدی روی آن انجـام میشـود امـا
همچنـان در آکادمـی و دپارتمانهـای فلسـفه و در مراکز

فلسـفی در ایـران ،اصطلاح فلسـفه کاربـردی او ًال چندان
مـورد اقبـال و عنایت نیسـت و ثانیـ ًا با نـگاه تحقیرآمیز از
طرف کسـانی که به شـکل سـنتی در فلسـفه رسـمی کار
میکننـد ،مواجـه اسـت .عمدتـ ًا ایـن طـور تلقی میشـود
کـه کاربـردی کـردن فلسـفه یـا فلسـفه کاربـردی ،دون
شـأن فلسـفه اسـت و نوعـی کاسـبیکردن بـا فلسـفه و
پرداختـن بـه موضوعـات و مسـائل بیاهمیـت در فلسـفه
اسـت و کسـانی را کـه در حـوزه فلسـفه کاربـردی کار
میکننـد ،بـه خیلـی چیزهـا متهـم میکننـد.
مـن بـرای اینکـه هرگونه سـوءتفاهمی رفع شـود ،عرض
میکنـم کـه مهمتریـن دغدغـه خـود بنـده ،متافیزیـک 
اسـت و شـاید اگر بین این تخصصهای فلسـفی بخواهم
یکـی را انتخـاب بکنم ،بـاز متافیزیک را انتخـاب میکنم.
بـرای همیـن الزم میدانم در فضای فلسـفه ایـران بحث
از فلسـفه کاربـردی ،معنـای فلسـفه کاربـردی و گسـتره
فلسـفه کاربردی به شـکلی جدیتر بررسـی شـود چرا که
جریـان فوقالعـاده قدرتمنـدی در فضای فلسـفه جهان به
ویـژه در حـوزه کشـورهای فلسـفی انگلیسـیزبان مطـرح
شـده و دپارتمانهـای فراوانـی در کشـورهای مختلـف
ذیـل عناویـن مختلـف بـه فلسـفه کاربـردی میپردازنـد.
ایـن جریـان خواهناخـواه در کشـور مـا مطـرح میشـود و
ایـن نگرانـی هسـت که سـوءتفاهماتی کـه در ایـن حوزه
وجـود دارد ،نهادینـه شـده و اصطالح فلسـفه کاربردی به
درسـتی جـا نیفتد.

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

عنــوان  applied philosophyکــه در زبــان
فارســی بــه فلســفه کاربــردی ترجمــه شــده اســت،
بــه طــور مرســوم ســه حــوزه را در بــر میگیــرد کــه
عبارتنــد از philosophy for/with children
یعنــی فلســفه بــرای کــودکان یــا بــا کــودکان البتــه

عنـ�وان متاخرتـ�ر نآن �precollege philoso
 phyاســت ،یعنــی فلســفه پیشادانشــگاهی کــه هــم
بــه کــودکان و هــم بــه نوجوانــان اطــاق میشــود.
حــوزه بعــدی  critical thinkingاســت کــه
تفکــر نقادانــه را دربرمیگیــرد و حــوزه ســوم کــه
یـ�ک مقـ�دار در ایـ�ران شـ�ناخته شـ�دهتر اسـ�ت ap� ،
 plied ethicsیعنــی اخــاق کاربــردی اســت
کـ�ه متأسـ�فانه بـ�ا اخـلاق حرفـ�های یعنـ�ی بـ�ا �pro
 fessional ethicsیکــی گرفتــه میشــود.

تأملی در معنی و تفاوت فلسفه کاربردی
و فلسفه محض

مـن بـرای اینکـه مفهوم کاربـرد در فلسـفه کاربردی
روشـن شـود ،میخواهـم دوسـتان را بـه ایـن ارجـاع
بدهـم کـه معنای غیرکاربردی بودن فلسـفه چیسـت؟
اگـر گفتیـم فلسـفه کاربـردی ،معنـای مقابـل آن
چیسـت؟ آیا مـا فلسـفه غیرکاربردی هـم داریم؟ و در
ایـن جـا معنـای کاربـرد و غیرکاربرد چیسـت؟ مفهوم
مقابـل کاربـرد چیسـت؟ همانطـور کـه دوسـتان
میداننـد ،فلسـفه کاربـردی در مقابـل فلسـفه نظری
یـا فلسـفه محض قـرار میگیـرد .مدتهاسـت که در
فیزیـک و ریاضیـات این تقسـیمبندی صـورت گرفته
و اصطلاح جاافتـادهای اسـت یعنـی میتوانیـد در
دپارتمانهـای فیزیـک ،فیزیـک کاربـردی و فیزیـک 
محـض و در دپارتمانهـای ریاضـی ،ریاضی کاربردی
و ریاضـی محض داشـته باشـید.

حـاال در فلسـفه ،فلسـفه کاربـردی چـه تفاوتهایی با
ً
اصلا معیـار تقسـیمبندی مـا
فلسـفه محـض دارد؟ و
در فلسـفه کـه آن را بـه کاربـردی و محـض تقسـیم
میکنیـم چیسـت؟ آنهایـی هـم کـه فیلسـوفاند
و دغدغـه موشـکافی فلسـفی دارنـد ،بـه اصطلاح
میخواهنـد بـه بحث ،ایضاح فلسـفی بدهنـد .حقیقت
ایـن اسـت کـه فلسـفه کاربردی فقـط و فقط بـه این
سـه حـوزهای کـه گفتـم محـدود نمیشـود و وقتـی
عناوینـی ماننـد applied epistemology
یـا applied philosophy of science
یـا  philosophy of lifeیـا philosophy
 of societyرا هـم میبینیـم کـه ذیـل فلسـفه
کاربـردی گنجانـده میشـود ،اینطـور نتیجهگیـری
میکنیـم کـه قطعـ ًا فلسـفه کاربـردی معنایـی اعم از
ایـن حوزههـای ذکر شـده دارد و باز مسـأله کاربرد در
تقسـیم فلسـفه برجسـته میشـود.
بـه نظـرم میرسـد بـرای اینکـه معنـای اثباتـی از
فلسـفه کاربـردی را بـه ذهـن بیاوریـم ،اول توضیـح
بدهیـم که فلسـفه کاربـردی چه چیزی نیسـت .چون
سـلب چیـزی از یک مفهـوم ،خود باعث میشـود که
ح�د و ح�دود ای�ن اصطلاح روش�نتر ش�ود Ap�" .
"plied philosophyرا بـا دو اصطلاح اشـتباه
میگیرنـد؛ یکـی"  "practical philosophy
و دیگـری ".”public philosophy
" "Practical philosophyهمان اسـت که
در سـنت ارسـطویی از آن به حکمت عملی یا فلسـفه

55

56

قهوهخانههــای فلســفی ،میتینگهــای فلســفی،
عملـی تعبیـر میشـود و بـه نظـر میرسـد کـه بعضـی
برنامههــای تلویزیونــی فلســفی خیلــی عمومــي،
فلسـفه کاربـردی را با فلسـفه عملی یکسـان گرفتهاند.
همــه اینهــا ذیــل  public philosophyقــرار
دوسـتان حتمـ ًا میداننـد که در ارسـطو حکمت تقسـیم
میگیــرد .در واقــع یــک جــور سیاس ـتگذاری اســت
میش�ود ب ه �theoretical wisdom/knowl
کــه فلســفه را تــا حــدی کــه امــکان دارد ،بــه همــه
 edgeeو �practical wisdom/knowl
گروههــا و طبقــات تعمیــم بدهنــد و آن را از حالــت
 edgeكـه دو تقسـیمبندی از دانـش بـود .بعـداً بـه
تخصصــی خــارج کننــد.
ایـن میپردازیـم کـه معیـار تقسـیمبندی ارسـطو در
ً
فلس�فه کاربردی قطعا به معن�ا ی �public philos
تئـوری و نظـر چیسـت .خـود ارسـطو تعریفـش ایـن
 ophyنیسـت .بـرای اینکـه در فلسـفه کاربـردی به
بـود کـه آنچه بـه جهـان مربـوط میشـود در حکمت
معنـای حرفـهای و  professionalکار فلسـفی
نظـری قـرار میگیرد و سـه حوزه را در ذیـل آن تعریف
ً
اصلا فلسـفه کاربـردی ،در واقـع تفلسـف
میکنیـد و
میکـرد :متافیزیـک ،ریاضیـات و طبیعیـات و آنچه به
کاربـردی کـردن یا فلسـفه در حـوزه مباحـث کاربردی،
عالـم انسـانی مربـوط میشـود  ذیـل practical
بـه معنـای عمومـي بـودن مباحـث نیسـت .دوسـتان
 philosophyقـرار میگیـرد کـه به تعبیـر قدمای
همیـن االن میتوانیـد بـه ژورنالهایـی کـه در حـوزه
مـا سـه حوزة اخلاق ،تدبیـر منزل و سیاسـت مـدن را
 applied philosophyیـا زیرمجموعههـای
شـامل میشـود .یعنی هر چیـزی که به جهان انسـانی
فلسـفه کاربـردی منتشـر میشـود،
بازمیگـردد .حـاال در فـرد فـی نفسـه یا
مراجعـه کنیـد .میبینیـد کـه فیلسـوفان
در خانـواده یا در شـهر ،همه مسـائلی که
قـدری در هـر یـک از ایـن حوزههـا چـه
در ذیل این سـه عرصه به انسـان مربوط
در اخلاق کاربـردی چه در فلسـفه براي
میش�ود ،ذلیل �practical philos
عمدتاً این طور تلقی
كـودكان چـه در تفكـر انتقـادي و چه در
 ophyارسـطو قـرار میگیـرد.
میشود که کاربردی
حوزههـای نظریتـر کار را بـه پیـش
آیا فلسـفه کاربردی همان practical
کردن فلسفه یا فلسفه
میبرنـد.
 philosophyارسطوسـت که فقط و
کاربردی ،دون شأن
بنابرایـن  public philosophyو
فقـط بـه جهـان انسـان و موضوعاتی که
فلسفه است و نوعی
 applied philosophyمتـرادف
به انسـان مربوط میشـود ،یعنـی اخالق،
کاسبیکردن با فلسفه و
هـم نیسـتند .حاال کـه فلسـفه کاربردی،
فلسـفه اجتماعی ،فلسـفه سیاسی ،فلسفه
پرداختن به موضوعات
نه فلسـفه عمومي اسـت به ایـن معنا که
تعلیـم و تربیـت میپـردازد؟ قطعـ َا
و مسائل بیاهمیت در
تنهـا با مسـائل روزمره کار داشـته باشـد
پرداختـن بـه اخلاق ،فلسـفه سیاسـی
فلسفه است.
و بخواهـد مباحـث روز را بحـث بکنـد
و فلسـفه اجتماعـی میتوانـد جـزء
و نـه صرفـ ًا بـه جهـان انسـانی منحصـر
فلسـفه کاربـردی باشـد ولـی عناوینـی
میشـود ،پـس چیسـت؟ همانطـور کـه
کـه ابتـدای بحـث عـرض کـردم یعنـی
عـرض کـردم اگـر مفهـوم مقابـل فلسـفه کاربـردی را
 applied epistemologyیـا applied
مالحظـه کنیـم کـه فلسـفه نظـری یـا محـض اسـت،
 philosophy of scienceرا چـه میشـود
ایـن تقسـیمبندی بـه فلسـفه کاربردی و فلسـفه نظری
کـرد؟ روشـن اسـت کـه اصطلاح فلسـفه کاربـردی
اعـم از  practical philosophyاسـت و اص ً
کمـک  میکنـد کـه مـا تعریـف روشـنی از فلسـفه
ال
کاربردی داشـته باشـیم.
معیـار تقسـیمبندی در فلسـفه بـه کاربـردی و نظری با
مغالطــهای کــه اینجــا صــورت میگیــرد و از
معیاری که ارسـطو در تقسـیم فلسـفه به فلسـفه نظری
بدفهمــی مفهــوم کاربــرد ناشــی میشــود ،ایــن اســت
و عملـی بـه کار بـرده بـود ،کاملا متفـاوت اسـت کـه
کــه کاربــرد در فلســفه کاربــردی را بــه معنــای مطلــق
ایـن را بیشـتر بحـث میکنیـم.
فایــده و نتیجــه داشــتن بگیریــم .آن وقــت ایــن انتقــاد
اصطــاح دومــی کــه بــاز موجــب ســوء تفاهــم
از ســوی فیلســوفانی کــه بــه شــکل ســنتی در فلســفه
شــده اســت  public philosophyاســت کــه
کار میکننــد وارد شــده کــه باالخــره هــر دانشــی
میتــوان از آن بــه فلســفه عمومــی یــا فلســفه همگانی
ثمــر و نتیج ـهای دارد؛ حــاال نتیجــه آن یــا در عرصــه
تعبیــر کــرد public philosophy .یــک تــاش
عمــل و رفتــار اســت و یــا غیــر آن .باالخــره کســی یــا
جدیــدی اســت کــه میخواهــد فلســفه را از آکادمــی و
میخواهــد از فلســفه لــذت ببــرد یــا از فلســفه خوانــدن
گروههــای خــاص فلســفی بــه گروههــای وســیعتر
نوعــی ارتقــای معنــوی پیــدا بکنــد ،فایــدهای میبــرد،
اجتماعــی بکشــاند؛ شــکلگیری کافههــای فلســفی،

بنابرایــن در حــوزه فلســفه نظــری هــم قطعـ ًا ســود و
ثمــری خواهیــم داشــت.
پــس ایــن چــه معنایــی میدهــد کــه فلســفه را بــه
فلســفه کاربــردی و مفهــوم مقابلــش کــه فلســفه
نظــری میشــود تقســیم کنیــد؟ در ضمــن فلســفه
نظــری ایــن اســت کــه کاربــردی نــدارد ،یعنــی
ســودی نــدارد ،پــس شــما عالفایــد؛ لفاظیهایــی
بــرای خــود میکنیــد یــا در جهــان خودتــان باالخــره
مشــغول تفلســفید .فلســفه را بایــد کاربــردی کــرد.
اتفاقــا اگــر کاربــرد را بــه معنــای مطلــق نتیج ـهدادن
بگیریــم ،ایــن تقســیمبندی مضحــک درمیآیــد.
پــس معیــار تقســیم فلســفه بــه کاربــردی و نظــری
و بــه صــورت خــاص محــدود کــردن حــوزهای از
فلســفه بــه فلســفه کاربــردی ،ســودمندی بــه معنــای
عــام نیســت .در ایــن صــورت ،فلســفه نظــری هــم
قطعــ ًا فوایــد و ثمراتــی دارد.
پــس وقتــی کــه تعبیــر فلســفه کاربــردی را بــه کار
میبریــم ،منظــور چیســت؟ بــه نظــر بنــده میرســد
کــه مــا بایــد معیــار ایــن تقســیمبندی را پیــدا کنیــم
یعنــی وقتــی میگوییــم فلســفه کاربــردی ،مفهــوم
کاربــرد بــا توجــه بــه چــه معیــاری اینجــا اعمــال
شــده و مــا ایــن تقســیم را انجــام دادهایــم .دوســتان
حتمــا بــا معیارهــای تقســیم علــم آشــنا هســتند.
میتوانیــم علــم را از لحــاظ موضوعــی تقســیم کنیــم؛
همــان کاری کــه ارســطو کــرد .تقســیم ارســطو بــه
فلســفه کاربــردی و نظــری بــر مبنــای موضــوع بــود:
جهــان انســانی و جهــان غیــر انســانی .مــی شــود
علــم را از لحــاظ روش تقســیم کــرد .یعنــی بگوییــم
علــوم تجربــی و علــوم عقلــی .تقســیمبندی فلســفه
بــه نظــری و کاربــردی ،تقســیمبندی کاربــرد محــور
اســت یعنــی شــما تــا هدفتــان را از آمــوزش فلســفه
مشــخص نکنیــد ،معنــای فلســفه کاربــردی تعیــن
پیــدا نمیکنــد .چــرا میخواهیــد آمــوزش فلســفه
بدهیــد؟
اتفاقــا ایــن در سیاســتگذاری آمــوزش فلســفه و
توســعه آموزشهــا و پژوهشهــای فلســفی در
کشــور مــا پرســش فوقالعــاده مهمــی اســت .مــا
واقع ـ ًا از ایــن همــه دپارتمــان فلســفه کــه در کشــور
راه انداختهایــم ،فلســفه علــم ،فلســفه منطــق ،فلســفه
هنــر ،فلســفه اســامی و فلســفه غــرب ،دنبــال چــه
هســتیم؟ میخواهیــم کــه خروجــی دانشــجویان مــا
چــه باشــد؟ یعنــی خانوادههــا بچههایشــان را بــه
رشــته فلســفه میفرســتند کــه از آن چــه چیــزی
بیــرون بیایــد؟ ایــن معیــار مشــخص میکنــد کــه
فلســفه کاربــردی بــه چــه معناســت.

فلسفه کاربردی بر اساس غایت ،تعریف
میشود

بــر اســاس توضیحــی کــه عــرض کــردم ،فلســفه
کاربــردی بــر اســاس غایــت ،تعریــف میشــود.
غایــت اســت کــه مشــخص میکنــد مــا یــک 
نــگاه کامــ ً
ا گزینشــی داشتهباشــیم نســبت بــه
مســألههای فلســفی .مثـ ً
ا فــرض بفرماییــد در حــوزه
اخــاق ،شــما میتوانیــد چنديــن پرســش فلســفی
مطــرح کنیــد و ایــن تعــداد حــد نــدارد .خــوب چــه
طــور اخــاق را بــه کاربــردی و غیرکاربــردی تقســیم
میکنیــد؟ مگــر اخــاق غیرکاربــردی هــم داریــم؟
اخــاق اصـ ً
ا بنــا بــه تعریــف ،علــم کاربــردی اســت
یعنــی در حــوزه معرفــت عملــي ماســت .آیــا قیــد
اخــاق کاربــردی یــا  applied ethicsیــک 
 tautologyاســت؟ یــا شــما داریــد میگوییــد
مــن یــک سلســله مباحــث را گزینــش کــردهام؟
بســته بــه ایــن کــه هــدف شــما چــه باشــد و
موضــوع شــما ناظــر بــه چــه باشــد ،حــد مســألههای
مــا مشــخص میشــود .مثــا وقتــی کــه مهمتریــن
مســألههای مــا در جهــان ،اتونــازی یــا کلونینــگ یــا
 nتــا مســأله دیگــر باشــد ،حاصــل گزینــش آنهــا
مجموعــهای از مباحــث میشــود کــه اســمش را
اخــاق کاربــردی میگذاریــم .بــه همیــن صــورت
شــما میتوانیــد در حوزههــای دیگــر هــم ایــن
بحــث را داشــته باشــید.
بــه ایــن معنــا معرفتشناســی کاربــردی هــم معنــا
میدهــد .مثــا اگــر بخواهیــد ربــات هوشــمندی
طراحــی کنیــد و پرســشهایی معرفتشناســانه و
کامــ ً
ا مربــوط بــه موجــود هوشــمند داشتهباشــید،
 applied epistemologyشــما شــکل
میگیـ�رد .بـ�ه همیـ�ن معنـ�ا �science philos
 ophy ofکاربــردی شــما شــکل میگیــرد و بــه
همیــن معنــا فلســفه اســامی کاربــردی شــما شــکل
میگیــرد .یعنــی فلســفه کاربــردی را بــه هیــچ وجــه
نمیتــوان بــه تعاریــف کلیشــهای و کالســیکی کــه
االن وجــود دارد ،محــدود کــرد و از طــرف دیگــر
جریــان و حــوزه کامــا بــازی اســت کــه مــا بتوانیــم
حوزههــای جدیــدی را بــرای آن تعریــف کنیــم.
ایــن ،رویکــرد کامــا  تــازهای بــه گزینــش
مباحــث فلســفی ،طراحــی رشــتههای فلســفی و
سیاسـتگذاری در حــوزه آمــوزش و پژوهــش فلســفه
اســت .بحــث زیــاد باقــی مانــده اســت .بــه بخشــی
از آن در ایــن مقــال اشــاره کــردهام و بخشــی هــم
متأســفانه فرصــت نشــد اینجــا ارائــه کنــم  .
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بررسی آموزش
فلسفه برای کودکان
دکترسعیدناجی

یـادم میآیـد پانـزده سـال پیـش کـه
مطالبـی را ترجمـه کردهبـودم و بـه
روزنامههـا مـیدادم .به هـر روزنامهای
التمـاس میکـردم امـا چاپـش
نمیکردنـد چـون آشـنا نبودنـد .یکبار
یکـی از دوسـتانم گفـت «ایـن مطالب

بچهبـازی را کنـار بگـذار و مطلبـی
علمـی فلسـفی ترجمـه کن یـا بنویس
تـا چـاپ کنیـم ،ما بـا خودت مشـکلی
نداریـم» .آن موضـوع را دو سـال کنار
گذاشـتم و بعـد از آن دوبـاره تصمیـم
گرفتـم آن را مطـرح کنـم .االن خـدا
را شـکر توجـه فالسـفه
و اندیشـمندان بـه ایـن
قضیـه معطـوف شـده
ا ست .

هدف اصلی فلسفه
برای کودکان ،آشتی
جامعه با تفکر است
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امروز مختصـری درباره
ایـن موضـوع یعنـی
برنامـه فلسـفه بـرای
کـودکان یـا فلسـفه
کـودکان یـا چیزهایـی
شـبیه اینهـا کـه
ترجمـه کـردم ،صحبت
میکنـم چـون ممکـن
اسـت برخی از دوسـتان
کمتـری
آشـنایی
ایـن
داشتهباشـند.
برنامـه تلاش میکنـد
فلسـفی دارای
که تفکر
ِ
عمـق و وسـعت را بـه
جامعـه و تعلیم و تربیت

بازگردانـد .هـدف اصلـیاش این اسـت
کـه دوبـاره تفکـر را بـا جامعـه آشـتی
بدهـد .البتـه همـه ما کـه به یـک معنا
جـزء عـوام هسـتیم ،فکـر میکنیـم
امـا ایـن تفکـر ،تفکـر عمیـق فلسـفی
نیسـت .
بـه هـر حـال ایـن نهضـت در اروپـا و
کشـورهای پیشـرفته ماننـد اسـترالیا
شـروع شـده اسـت .االن پنجاه کشـور
بـه صـورت محکـم در ایـن زمینـه
کار کـرده و نتایجشـان را منعکـس
میکننـد .هـر سـال دو کنفرانـس بین
المللـی و دو کنفرانـس منطقـهای در
ایـن زمینـه برگـزار میشـود.

کودکانفالسفهبالذاتاند

امـــا دوبـــاره بــرگـــردم به واژه
philosophy for children
یـا .philosophy children
در اینجــا  philosophyبــه
معنــای فلســفه رایــج و فلســفه
محــض نیســت .چــون معلــوم اســت
کــه اگــر بچههــا را ســر کالس
فلســفه بیاوریــم ،چیــزی متوجــه
نمیشــوند .خیلــی خالصــه بگویــم
کــه ایــن بــه معنــای فلســفیدن اســت.
یعنــی فکــر کــردن بــه نــوع فلســفی،
فکــر کــردن منطقــی ،فکــر کــردن
اســتداللی .امــا آیــا کــودکان ایــن

قــدرت را دارنــد کــه تفکــر فلســفی
بکننــد و فلســفه رســم کننــد؟ در
ایــن زمینــه روانشناســان جــواب داده
و نتایــج جالبــی را گــزارش کردهانــد.
اتفاقــ ًا بســیاری از عالقهمندانــی کــه
وارد کار در ایــن حــوزه شــدهاند بــه
ایــن جملــه معتقدنــد کــه «کــودکان
فالســفه بالذاتانــد».
کافــی اســت شــما آنهــا را کلیش ـهای
نکنیــد و مطالبــی را کــه خودتــان
بــه اجبــار در جامعــه یــاد گرفتهایــد،
بــه ایشــان تحمیــل نکنیــد ،بچههــا
خودشــان فیلســوفاند .دلیــل
فیلســوف بــودن بچههــا هــم ایــن
اســت کــه بچههــا از شــما ســؤاالتی
میپرســند کــه ممکــن اســت در
ســطح ســؤاالتی باشــد کــه فالســفه
مــا در ســطح آکادمیــک  مطــرح
میکننــد ،یــک نمونــهاش را عــرض
میکنــم .
 یکـی از بچههـا همـراه دو نفـر
مهمان که همسـن او هستند،
در خانـه نشسـته و بـا هـم
تلویزیـون تماشـا میکنند
و هـر کـدام میخواهنـد
شـبکه مـورد عالقـه خـود
را ببیننـد .بچـه میزبـان
میخواهـد شـبکه خـود را
ببینند و بچههـای مهمان هم که
دو نفرند و زورشـان بیشتر است،
میخواهند شـبکه خـود را
ببیننـد .مـادر صاحبخانـه
کنتـرل را دسـت بچـه
مهمان میدهـد و به بچه
خـودش میگویـد «اینهـا
دو نفرنـد و تـو یـک نفـری.
پـس حـق بـا اینهاسـت» بچه
سـؤال میکنـد «آیـا خودخواهـی
دو نفـر ارجحیت دارد بـر خودخواهی
یـک نفـر؟ من یـک خودخواهـی دارم و
اینهـا دو خودخواهـی!» و ایـن سـؤالی
اسـت کـه آقـای گـرت متیـوز میگوید
اخیـراً در دانشـگاهی اسـتادی دربـاره
دموکراسـی مطـرح کـرده و آن را بـه
چالـش کشیدهاسـت.

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

سـؤاالتی از این قبیل در گفتوگوهای
بچههـا وجـود دارد کـه اینهـا را در
بخشهـای مختلـف معرفتشناسـی،
اخلاق و زیباییشناسـی اسـتخراج
کردهانـد .بـه هـر حـال ،از جهـت
روانشناسـی هـم ایـن مسـئله حـل
شدهاسـت کـه اگـر مـا بچههـا را
کلیشـهای نکنیم ،میتوانند فیلسـوفانه
تفکـر کننـد .البتـه آزمایشـاتی هـم در
ایـن زمینـه انجـام شدهاسـت .مـا هـم
در ایـران آزمایشهایـی انجـام داده
و نشـان دادهایـم کـه بچههـا چقـدر
میتواننـد فیلسـوفانه تفکـر کننـد و
حتـی خـود مـا سـر کالس بچههـا
کـه میرویـم ،از آنهـا فلسـفه یـاد
میگیر یـم .
امـا بچههـا چـه دوره سـنی را
شامــل میشـــود؟ عمومـ ًا
منظـور زیـر هجـده سـال
اسـت ،یعنـی  3یـا  5سـال
تـا  18سـال .برنامـه
فلسـفه بـرای کـودکان
کـه از این بـه بعد به آن
«فبـک» میگویم ،خود
را آخرین دسـتاورد فلسـفه
کاربـردی میدانـــد و بیـان
میکنـــد کـه تالشهـای
زیـادی کردنـد که فلسـفه
را کاربـــردی کننـــد و

تلاش مـا بـه نتیجـه رسـید .بنیانگذار
ایـن برنامـه میگویـد «فلسـفه و تعلیم
و تربیـت یـا جامعـه مثـل نفـت و آب
بودنـد .مـا روشـی ارائـه کردیـم کـه
ایـن نفـت و آبـی کـه بـا هـم مخلوط
نمیشـدند ،االن مخلـوط شـدند .تعلیم
و تربیـت بـدون فلسـفه تهـی اسـت و
فلسـفه بـدون تعلیـم و تربیـت عقیـم
اسـت و نمیتوانـد خـود را گسـترش
دهـد».
مـن مطلـب را خیلـی خالصـه گفتـم.
مقـاالت زیـادی در این زمینه هسـت و
دوسـتانی که آشـنایی ندارند ،میتوانند
مطالعـه کننـد .همانطـور کـه گفتـم
هـدف برنامـه فلسـفه بـرای کـودکان،
واردکـردن تفکـر عمیـق فلسـفی بـه
جوامـع از طریـق تعلیـم و تربیـت و
نجـات جوامع از سـطحینگری اسـت.
البتـه آنهـا خـود نتیجـه گرفتنـد کـه
جوامـع سـطحینگر شـده و باید تالش
کنیـم و ممکـن اسـت ما هـم همین را
قبول داشـته باشـیم.
باالبـردن تواناییهـای اسـتداللی و
عقالنـی کـودکان و نوجوانـان بـرای
داوری درسـت ،انتخـاب درسـت و اخذ
تصمیمـات درسـت اسـت .ایـده اصلی
برنامـه هـم ایـن اسـت کـه بچههـا
میتواننـد تفلسـف کننـد و الفبـای
تفلسـف بایـد از همـان کودکـی بـه
بچههـا یـاد داده شـود .همانطـور کـه
الفبـای خوانـدن و نوشـتن و حسـاب
و ریاضیـات را از دوران کودکـی یـاد
میدهیـم ،الفبـای تفکـر را هـم باید از
همـان دوران کودکـی یـاد بدهیم .من
بـه فعالیتهـای انجـام شـده در ایـران
بازمیگـردم.
حـدود پانزده سـال پیـش در این زمینه
تلاش شـد کـه ایـن برنامـه معرفـی
شـود .همانطـور کـه گفتـم روزنامهها
اول نمیپذیرفتنـد ولی باالخره سـایتی
تأسـیس شـد و از طریـق سـایت،
عالقهمنـدان بـه ایـن برنامه
با هم آشـنا شـدند و یک کار
جمعـی را آغـاز کـرده و
روزنامهها توانسـتند کم
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کـم خـود را راضـی کننـد که مطالبـی
را چـاپ کننـد .بعـد کتابهایـی در
ایـن خصـوص چـاپ شـد و مجلات
مختلفـی ایـن مقـاالت فلسـفه بـرای
کـودکان را چـاپ کردنـد و نهایتـا مـا
گـروه فلسـفه بـرای کـودکان را در
پژوهشـگاه علـوم انسـانی تأسـیس
کردیـم .ایـن گـروه موظـف اسـت این
موضـوع را بـه صـورت علمـی به پیش
ببـرد کـه دربـارهاش صحبـت خواهـم
کر د .
در ایــن راســتا دانشــگاههای دیگــری
هــم بــا مــا همــکاری کردنــد .بــه
نظــر مــن ،دلیــل رونــق ایــن برنامــه
در ایــران ،تاکیــد آیــات و روایــات
اســامی بــه تفکــر ،تامــل ،تعقــل،
عبــرت ،برهانهــای درســت ،قضــاوت
درســت ،تصمیــم درســت ،انتخــاب
درســت و آگاهانــه و تمیــز خــوب از
بــد اســت .ایــن برنامــه در کشــورهای
ســنی رواج پیــدا نکردهاســت و فکــر
میکنــم در کشــورهای شــیعی
بیشــتر رواج پیــدا کنــد .اســاتیدی کــه
در مالــزی بودنــد میگفتنــد مــا در
ایــن موضــوع مشــکل داریــم ،چــون
اصــ ً
ا فلســفه نداریــم کــه بخواهیــم
حــاال فلســفه بــرای کــودکان داشــته
باشــیم ،ولــی کارهــای مــا برایشــان
جالــب بــود.

فلسفهبرایکودکان،اندیشمندان
ما را با مشکالت جوامع کنونی
آشنام یکند
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بـه نظـر من آشـنایی اندیشـمندان ما با
مشـکالت جوامـع کنونـی دلیـل دیگر
توجـه بـه این برنامه اسـت .بایـد تأکید
کنـم که این برنامه به خاطر مشـکالت
جوامـع حاضـر بـه وجـود آمدهاسـت،
زیـرا در جوامـع ،تعلیـم و تربیـت از کار
افتـاده اسـت؛ به ایـن دلیل کـه حافظه
محـوری دیگـر جوابگو نیسـت .اینکه

بچههـا فقـط مطالبـی را حفـظ کرده و
آنهـا را در امتحـان بنویسـند ،فایدهای
برایشـان نـدارد .اینهـا هـدف آموزش
و پـرورش را تقویـت قـدرت داوری و
قضـاوت میداننـد و ایـن برنامـه هـم
همیـن هدف آموزشـی را دنبال کرده و
بیـان مـیدارد که مـا بایـد کاری کنیم
کـه بچههـا بتواننـد اسـتدالل و داوری
خوبـی انجـام داده و تصمیمـات خوبی
در علـم ،اخلاق ،جامعـه ،و خانـواده
بگیرنـد و مشـکالت خود را حـل کنند.
چـون جوامـع مـا سرشـار از مشـکالت
اسـت در حالـی کـه جوامـع گذشـته به
ایـن شـدت بـا مشـکالت دسـت بـه
گریبـان نبودند.
بـر همیـن اسـاس گـروه فلسـفه برای
کودکان تأسـیس شـد و از وزارت علوم
مجـوز گرفـت و اولیـن مرکـزی اسـت
کـه بـه صـورت آکادمیـک کار میکند
و از سـال  84شـروع بـه کار کـرده و
سـال  86مجـوز قطعـی گرفتـه اسـت
و هـدف آن ،آشـنایی بـا نسـخههای
مختلـف برنامـه فبک در جهـان و ارائه
یـک نسـخه بومـی بـه صـورت علمی
اسـت کـه در ادامـه توضیـح میدهـم.
مشـخص اسـت کـه مرحلـه اول کار،
و
مطالعـه

بررسـی علمـی نسـخههای مختلـف
اسـت کـه زمـان زیـادی نیـاز دارد
تـا مبانـی نظـری روانشناسـی،
روششــنــاسی ،معـرفتشـــناسی،
جامعهشناسـی ،ادبیـات و داسـتان،
برنامـه درسـی و غیره بررسـی بشـوند.
مرحلـه دوم ،بومیسـازی و ارائـه
نسـخه بومی به مراکز آموزشـی اسـت
تـا دیدگاههایمـان را بـه کشـورهای
مختلـف معرفـی کنیـم .هـم اکنـون
اگـر غلـو نکنـم ،کشـور ما جزء بیسـت
کشـوری اسـت که در ایـن زمینه فعال
هسـتند .تعـداد مقـاالت چـاپ شـده
در خـارج نشـانگر ایـن مسـأله اسـت.
همینطـور میتـوان ادعـا کـرد در
آسـیا کشـور دوم یـا سـوم بعـد از کـره
هسـتیم .چون کشـورهای دیگـر کمتر
فعالیـت میکننـد.
تعـداد مقـاالت چاپ شـده در ایـران به
زبـان فارسـی یـا انگلیسـی و اسـتقبال
آنهـا از نظریـات اسـاتید مـا خیلـی
زیـاد اسـت .مـا در ایـن حـوزه سـه
مجلـه تخصصـی و یـک مجلـه علمی
پژوهشـی داریم درحالیکه کشـورهای
دیگر مجله تخصصـی ندارند و در تمام
دنیا سـه یـا چهـار مجله در ایـن زمینه
کار میکننـد .البتـه آنهـا بینالمللـی
هسـتند و از لحـاظ کیفـی هـم بهتـر
از مـا هسـتند .دانشـگاههای اهـواز،
تربیـت معلـم ،تهـران ،شـیراز و کرمان
در ایـن زمینـه کارهـای جالبـی انجـام
دادهانـد .بـه عنـوان مثال ،در دانشـگاه
اهـواز دو واحـد درسـی در ایـن زمینـه
طراحـی کردهانـد .در پژوهشـگاه علوم
انسـانی در حال تأسـیس یک رشـته در
ایـن حـوزه هسـتیم و امیدواریـم ایـن
نابسـامانی کـه توضیـح خواهـم داد ،با
تأسـیس ایـن رشـته رفع شـود.
فرامـوش کـردم بگویـم
ایـن برنامـه  IQبچههـا را
هـم بـاال میبـرد ،از لحـاظ

اخالقـی بچههـا را تقویـت کـرده و در
پیشـرفت درسـی آنها هم موثر اسـت.
مشـکالتی کـه بـر سـر راه ایـن برنامه
وجـود دارد ایـن اسـت کـه ایـن برنامه
بـرای خانوادههـا ،مـدارس و هر کسـی
کـه بـا ایـن موضـوع آشـنا میشـود،
بسـیار جذاب اسـت و اسـتقبال میکنند
و میخواهنـد بـرای بچههایشـان اجـرا
کننـد امـا عدهای هسـتند که به سـراغ
ایـن قضیـه آمـده و بـه سـرعت بـرای
ً
مثلا
خودشـان دکان بـاز میکننـد.
یـک نفـر بعـد از ایـن کـه دو سـاعت
بـا مـن صحبـت میکنـد ،هفتـه بعـد
اطالعیـه تربیـت مربـی فلسـفه بـرای
کـودکان میزنـد و کارهایـی از ایـن
قبیـل .بـه همیـن خاطـر اسـت کـه
بایـد رشـته تأسـیس کنیـم .ایـن افراد
یـا فقـر علمـی دارنـد و سـواد کافی در
ایـن حـوزه ندارنـد و تنهـا بـه سـرعت
وارد بـازار کار میشـوند و بعـد متوجـه
میشـویم قراردادهـای هنگفتـی بـا
فرهنگسـراها میبندنـد یـا افـرادی
فرصتطلبانـد و وقتـی کارشـان در
جاهـای دیگـر کسـاد میشـود ،وارد
ایـن قضیـه میشـوند .حتـی گاهـی
بـا داشـتن آشـنا و غیـره در بعضـی
ارگانهـای دولتـی هـم نفـوذ میکنند
و ناگهـان مطلـع میشـویم فلان
مرکـز چنیـن کاری انجـام داده اسـت.
نمونههایـش را آخـر بحـث عـرض
میکنـم .بعضـی از مسـؤولین هـم
ً
مثلا میخواهنـد
تعجیـل میکننـد و
شـش ماهـه ایـن برنامـه را اجـرا کنند.
ما از خود مسـؤولین آمـوزش و پرورش
دعـوت کـرده و پرسـیدیم برنامهریـزی
کاری کـه بـرای بچههـای ششـم ارائه
دادیـد ،چگونـه بـود؟ کـه گفتنـد مـا
شـش مـاه فرصـت داشـتیم و مجبـور
بودیـم این کتـاب را ارائـه بدهیم و این
شـد! و مـا هـم گفتیـم خـدا بـه بچهها
رحـم کند.

ممکن اسـت این کارها دلسـوزانه باشد
امـا تعجیـل میکننـد و بایـد مواظـب
باشـند ایـن کارها تاثیـر منفـی نگذارد.
چطـور میتوانـد تاثیـر منفـی بگـذارد؟
برخی اسـاتید بـدون این که خود آشـنا
باشـند ،بـه سـراغ ایـن برنامـه رفتـه و
پایاننامـه گرفتهانـد و نتیجـهای کـه
در پایاننامـه گرفتـه شـده ایـن اسـت
کـه در ایـن برنامـه تفکـر فلسـفی و
قـدرت اخالقـی بچهها باال نمـیرود و
ادعاهـای انجـام شـده ،دیده نمیشـود.
مــن عــرض میکنــم هــر کــس
کــه میخواهــد آزمایــش کنــد ،مــن

فلسفه برای کودکان
 IQبچهها را هم
باال میبرد،
از لحاظ اخالقی
بچهها را تقویت کرده
و در پیشرفت درسی
آنها هم
موثر است.

خــودم کمــک میکنــم آزمایشهــا
را انجــام دهــد و نتایــج معجــزه آســا
را ببینــد .مــن خــودم از ایــن نتایجــی
کــه گرفتــم ،تعجــب کــردم .پــس
از پنــج جلســه خانوادههــا مراجعــه
کردنــد و گفتنــد معجــزه شدهاســت.
آنقــدر بــه مــن مراجعــه کردنــد کــه
یــک جلســه گذاشــتم و گفتههــای
خانوادههــا را ضبــط کــردم کــه مــن
فقــط یــک مثالــش را بیــان میکنــم.
بــه یکــی از خانوادههــا از مدرســه
زنــگ زده و گفتــه بودنــد« :پســرت
قاطــی کردهاســت ،همیشــه شیشــه

میشکســت و دعــوا میکــرد و محــور
شــرارت در مدرســه بــود .امــا االن می
بینیــم نشســته و بچههــا را دور خودش
جمــع کــرده و برایشــان داســتان
میگویــد .او نمــی توانــد در پنــج هفتــه
ایــن همــه تغییــر کردهباشــد .ســنگی
چیــزی روی ســرش خــورده اســت؟»
مــادرش گفتــه بــود« :بــه چنیــن
کالســی رفتــه» اتفاقــا مــا نــه اخــاق
بــه او یــاد دادیــم ،نــه بــه او یــاد دادیم
بــه بزرگترهــا احتــرام بگــذارد ،مــا
کالســمان را اجــرا کردیــم ،داســتان
خواندیــم و ســعی کردیــم بچههــا
اســتدالل کننــد و بــرای کارهــای
خودشــان دلیــل بیاورنــد ،کار عجیــب
و غریبــی نکردیــم.
مـواردی از این قبیل زیـاد بودند .هفت،
هشـت نفری که سـر کالس من بودند،
ایـن اتفـاق به نحـوی برایشـان افتاد و
مشـکالت زندگیشـان را خودشان رفع
کردنـد .بـاز تأکیـد میکنـم اگر کسـی
معتقـد اسـت نتیجـه نمیگیـرد ،بیایـد
مـن کمکـش کنم تـا نتایـج را خودش
ببیند .
بــاز بــه مشــکل افــراد فرصتطلــب
اشــاره میکنــم .اینهــا افــراد واردی
هــم هســتند ،مثــا بیــان میکننــد:
«شــما نســخه غربــی و چینــی و غیــره
را قبــول داریــد ،مــن نســخه جدیــدی
ارائــه میدهــم» بعــد مطالبــی را از
جاهــای مختلــف کپــی میکننــد
و میگوینــد «ایــن نســخه مــن
اســت» از عبــارت اســتفاده از فالســفه
اســامی هــم بهــره میگیــرد تــا
تأثیرگــذار باشــد.

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

البتــه گــروه مــا تــاش میکنــد کــه
ببینــد چهطــور میتــوان تعلیــم و
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تربیــت اســامی را بــا ایــن برنامــه
کنــار هــم قــرار داد و ایــن تالشهــا
هــم بــه جاهایــی رسیدهاســت ولــی
اســتفاده از ایــن عنــوان خیلــی ســخت
اســت .ایــن کــه شــما اســتفاده کنیــد
و ارجاعــی هــم ندهیــد یــا واقع ـ ًا بــه
مطلبــی ارجــاع بدهیــد و بگوییــد
فیلســوفان مــا قب ـ ً
ا ایــن را داشــتهاند
و مــا حــاال اســتفاده میکنیــم .مــن
خــودم هــر جــا مطلــب کوچکــی پیــدا
کنــم ســریع ارجــاع میدهــم تــا بقیــه
برونــد و مطالعــه و تحقیــق کننــد.
اتفاقــا وقتــی بــا خانــم مارگارت شــارل
صحبــت میکــردم ،ادعــا کــردم کــه
اگــر تعلیــم و تربیــت اســامی مــا را
میدانســتید ،نســخه شــما کاملتــر
میشــد .ایشــان فــردای آن روز
بــه مــن گفتنــد کــه مــن منتظــر
هســتم شــما چیــزی بگوییــد امــا
مــن حرفــی بــرای گفتــن نداشــتم و
گفتــم «إنشــاءاهلل مطالعــه میکنــم و
میگویــم ،االن احساســم ایــن اســت
امــا ایــن موضــوع نیــاز بــه کار دارد،
ولــی اینهــا در جزوههاشــان چنــد
تــا کلمــه بــه کار بردهانــد و ادعــای
«اســتفاده از فالســفه اســامی»
دارنــد .چنــد نمونــه را میخواهــم
ذکــر کنــم.
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مثــا دوســتی در مرکــزی کــه ادعــای
داشــتن طــرح ملــی هــم دارنــد و مــن
اســمش را نمیبــرم ،نوشــته اســت کــه
«مهمتریــن ویژگــی ایــن طــرح ،تکیــه
بــر مبانــی فلســفه اســامی و تأکیــد
بــر تفکــر شــهودی بــه عنــوان یکــی از
حوزههــای فلســفه اســامی اســت».
تفکــر شــهودی بــه عنــوان «حــوزه
فلســفه اســامی» معرفــی میشــود!
و بعــد ادعــا میکننــد همیــن تفکــر
شــهودی وجــه افتــراق ایــن روش بــا
روش رایــج فلســفه بــرای کــودکان در
جهــان اســت .بعــد بــه تفکــر شــهودی
ارجــاع داده کــه مــا برویــم و ببینیــم
کجــا ایــن تفکــر شــهودی را مطــرح
میکنــد .میبینیــم کــه نوشـــته
 intuitive thinkingاســــت
کــه ایــن اصطــاح را هــم از خــارج
آوردهاســت ،ولــی مــن منتظــر بــودم
ببینــم کــدام فیلســوف مــا نظــری
دادهاســت کــه یــاد بگیریــم و جوابــی را
کــه بــه خانــم مــارگارت شــارل قــول
داده بــودم ،بــه ایشــان بگویــم.
در جـای دیگـری دوبـاره همیـن
مطلـب را میگویـد کـه «فلسـفه
شـرق به خصـوص اشـراق مالصدرا و

سـهروردی و سـایر فالسـفه ایـن
مکتـب فکـری روشـی ارزشـمند برای
خـردورزی بـه جهـان فلسـفه هدیـه
کردهاسـت!» و همینطـور ادامـه
میدهـد .در همیـن بنـد دو ارجـاع
دیگـر هـم میدهد .مـن با خوشـحالی
به ایـن ارجاعـات مراجعه کـردم .دیدم
یکـی یونـگ و یکـی پیـاژه اسـت!
إنشــاءاهلل کــه ایــن مــوارد جــدی گرفته
شــود ،مــا واقعــا نیــاز داریــم کــه در تعلیم
و تربیــت اســامی کار کنیــم ولــی فقــط
حــرف نزنیــم و بــه دیگــران برچســب
نزنیــم کــه «شــما فقــط مکاتــب خارجی
را بررســی کردهایــد و مــا فلســفه بومــی
ارائــه دادهایــم ».حــاال مشــکالت دیگــر،
تناقضهــا و شــکافها و غیــره را
بیــان نمیکنــم .اتفاقــا جلســهای در
پژوهشــگاه علــوم انســانی برگــزار کــرده
و از دوســتان بــرای نقــد جــزوهای که در
آمــوزش و پــرورش تدریــس میشــود
دعــوت کردیــم و اســاتید نقدهای بســیار
خوبــی مطــرح کردنــد و امیــدوار بودیــم
دوســتان آمــوزش و پــرورش کتابشــان
را تــا حــدی تغییــر بدهنــد .مــا واقعــ ًا
از ایــن کــه ایــن کتــاب در آمــوزش و
پــرورش مــا بــود ،خوشــحال شــده بودیم
و دوســت داشــتیم کمکــی کنیــم که این
کتــاب بهتــر شــود و معلمهــا و مربیهــا
آمــوزش دادهشــوند .آنهــا باید شـشماه
تــا چهــار تــرم آمــوزش دادهشــوند ولــی
االن بــه معلمهــا دو روز یــا دو
ســاعت آمــوزش میدهنــد و
معلمهــا بیــان میکننــد «مــا
اصــ ً
ا هنــوز نمیدانیــم
ماجــرا چیســت» و ایــن
مســأله ممکــن اســت
ایــن برنامــه را بــه
خطــر بیانــدازد و باعــث
شــود نــه تنهــا نتوانیــم
تفکــر فلســفی را بــه
کودکانمــان بیاموزیــم،
بلکــه بچههــا را بــه
جایــی برســانیم کــه برای
همیشــه از فلســفه متنفــر
شــوند   .

فلسفه زندگی
و
زندگی فلسفی
(نگاهی منتقدانه به زندگی هر روزی)
دکترامیرعباسعلیزمانی
فیلسوف،فیلسوفانهزندگی
اســتداللهای محکــم و اســتواری
میکند و فلسفه ،همة زندگی
نمــیآورد و میگوید «اگــر جاودانگی
اوست
در کار باشد ،»...ولی جان خودش را بر
مدعا این است که زندگی فلسفی ،یک  سر این «اگر» میگذارد .این اگر خیلی
زندگی است که بر اساس نوعی فلسفه با ارزشــمندتر از کسانی است که مثال
زندگی استوار اســت و آن فلسفه البته براهیــن قاطع بر وجود خــدا میآورند
صرف یک ذهنیت نیست و فرق کسانی ولی خــدا در زندگی آنها حضور ندارد.
که فلســفه درس میدهند ،کسانی که این ،اساس بحث بنده است منتها برای
فلسفه مینویسند ،کســانی که فلسفه اینکه بحث حالت تحقیقی داشته باشد،
میخوانند و کسانی که فلسفه امتحان با توجــه به وقت مقدماتــی را عرض
میدهنــد با فیلســوف این اســت که میکنم.
فیلسوف ،فیلســوفانه زندگی میکند و
فلسفه ،همة زندگی اوست و در حقیقت دغدغه زیسنت و طوالنی زیسنت،
فلسفه ،خانه فکر اوست .به تعبیری که مشرتک میان انسان و حیوان
کییرکگــور به کار میبــرد ،فکر خانه است
اوســت و بر اســاس این فکر ،زندگی تفاوت ما انســانها با ســایر موجودات
میکند و ممکن اســت جانش را هم بر زنده که حتی زندگی جمعی و پیچیدهای
دارنــد و در بعضــی موارد به
سر این فکر بگذارد.
نمونه بارز آن در تاریخ تفکر فلســفی ،مراتــب پیچیدهتــر از
ســقراط اســت .باز به تعبیری میشود ما زندگــی میکنند،
بگوییم ســقراط اگرچه آن قدر محکم این اســت که به نظر
و مســتدل بــر جاودانگی
ا ســتد ال ل
نمیکنــد و

میآید ما انسانها ســه دغدغه داریم
که شاید در دو دغدغه با آنها مشترک
باشــیم .اولین دغدغه ،دغدغه زیستن
اســت ،دوم طوالنی زیستن است .واقع ًا
کمیت زندگی برای ما مهم اســت .در
بعضی از جاهــا بعضی از فیلســوفان
اگزیســتانس ،حداقل در مــورد کامو
در برخــی آثارش ،این طور برداشــت
میکنیم کــه چیزی نمیمانــد غیر از
طوالنی زیستن ،مثل اینکه معنا برای
آدم همین است که بیشتر زندگی کند.
پس اول دغدغه ما اصل زیستن و وجود
است .به قول موالنا لذت هستی است.
دوم کمیت زندگی است ،واقع ًا برای ما
مهم اســت که بیشــتر زندگی کنیم و
اص ً
ال جای تردید نیســت ولی از این دو
مهمتر و آن چیزی که مورد توجه است
و در بحث ما جدی اســت ،این اســت
که میخواهیم بهتر زندگی
کنیم ،خوب زندگی کنیم،
زیبــا زندگــی کنیم،
بــا ارزش زندگی
کنیم و
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در حقیقت میشــود اینگونه تعبیر کرد
که کیفیت زندگی برای ما مهم اســت.
به طوری که بسیاری از ما و شاید وقتی
پروژه زندگی اکثر ما بعد از صد سال رو
به اتمام میرود ،افسوس میخوریم که
ای کاش جور دیگری زندگی میکردیم.
به تعبیری که نیچه به کار میبرد ،زندگی
زیباترین اثر هنری است که ما به وجود
میآوریم و تنها ابرمردها هستند که این
تابلو یا اثر هنری را چنان میآفرینند که
دیگر جای هیچ دستکاری در آن وجود
ندارد و به قدری این اثر هنری زیباست
که افســوس نمیخورند ای کاش این
قســمتش را عوض میکــردم ولی با
همان مثال شــیطانکی کــه میزند ،از
ما میخواهد آیا حاضرید همانطور که
هســتید ،زندگی شما را جاودانه و ابدی

یکی چگونه زیستن است و این چگونه
زیســتن بر مبنای یک چرایی اســت.
نمیدانــم این تجربــه را کردید یا نه؛
آدم وقتی تاریــخ مطالعه میکند ،حتی
زندگی آدمهایی که از نظر ما جنایتکار
هستند یا آدمهای خوب ،آدمهای بد و
آدمهای جور واجور را بررســی میکند،
میبینــد که بهطور پســینی به یکی از
ویژگیهایی که مطالعه تاریخ به دست
میدهد ،راه مییابد .این ویژگی عبارت
است از مواجه شدن با انواع و گونههای
مختلف زیستن.
به نظر من داستایوســکی از این جهت
خیلی عجیب است .یعنی واقع ًا در همه
آثارش که نگاه میکنید ،انواع مدلهای
زیســتن و انواع گونههای زیســتن و
گاهی در درون یک فرد ،انواع آدمها و

دغدغه چگونگی .اینکــه من چگونه
زندگی کنم و اینکه چرا زندگی کنم؟
البتــه من نمیخواهــم بگویم این دو
پرسش همسان هستند ولی بین این دو
پرسش ،پرســش از چرایی ،بنیادیتر و
اساسیتر اســت .چرا من هستم و چرا
باید ادامه بدهم؟ در بحث معنای زندگی
یکی از تفسیرهایی که از معنای زندگی
میکنند ،دقیق ًا همین تفســیر است که
من چرا باید به این زندگی ادامه دهم؟
چرا باید ایــن رنجها را تحمل کنم؟ آیا
واقعــ ًا این زندگی که مــن دارم با این
رنجها و ســختیها و مرارتها در کنار
فر،
آن لحظههای شیرین و با شکوه و ّ
آیا ارزش زیستن دارد یا ندارد؟ چرا باید
تحمل کنم؟
بخشی از رنجها ،رنجهای جداییناپذیر

کنیم؟ اکثر ما میگوییم نه ،ما دوســت
داریم به امید آینده بهتری باشــیم لذا
مــا طالب تغییرات اساســی در زندگی
خودمان هستیم و دوست داریم به طور
کلی خیلی چیزها را تغییر بدهیم.

جریانها وجود دارد .ما به طور پســینی
با آدمهای مختلفی مواجه هســتیم که
زندگی کردند و پروژه زندگیشــان را
به پایان رســاندهاند .فرق فیلســوف با
غیرفیلســوف در داســتان زندگی این
اســت و به نظر مــن اتفاق ًا همین مهم
است .یعنی فلسفه اگر از الی کتابها
و کالسهــا و نمــره و درس بیــرون
بیایــد و به طور عینــی و ملموس وارد
زندگی انسان شود ،مهمترین دغدغهای
که برای انســان به وجود میآورد ،دو
دغدغــه اســت :یکی چرایــی و یکی

از نحوه زیســتن انسان است .برخی از
این رنجها ،رنجهایی نیســتند که مثل
دکــوری که آن را عــوض کنید ،تغییر
کند .رنج تنهایی ،رنج ناشی از احساس
مسئولیت و آزادی و رنج ناشی از ترس
از مــرگ .اینها رنجهایی نیســتند که
مث ً
ال با مشــغول کردن خودمان آنها
را فرامــوش کنیم .البته در یک زندگی
غیراصیل و هر روزی ،ما همواره تالش
میکنیم اینها را فراموش کنیم.
اتفاقـا در کتـاب آقـای یالـون
«رواندرمانـی اگزیستانسـیال» کـه

دغدغه چرایی و چگونگی زیسنت،
مختص آدمی است

بنابراین دغدغه بهتر زیســتن و زیباتر
زیســتن داریم .مبنای این مسأله این
اســت که ما انسانها عالوه بر این که
زندگی میکنیم ،دو مسأله مهم داریم؛

بـه دوسـتان توصیـه میکنـم ایـن
کتـاب را حتمـ ًا مطالعـه کننـد ،یکـی
از عکسالعملهـای بـه پوچـی را کار
زیـاد بیـان میکنـد .میگویـد افـرادی
هسـتند کـه میخواهنـد مرتـب کار
کننـد و مشـغول باشـند .خـود افراد هم
میگوینـد کـه فالنـی! اگـر ایـن کار
نباشـد ،مـن دیوانـه میشـوم .میگوید
اگـر صد در صد مشـغول نباشـم دیوانه
میشـوم .در واقـع زندگـی فلسـفی از
همیـن جـا شـروع میشـود .زندگـی
فلسـفی گونـهای از زندگـی اسـت کـه
در حقیقـت جـرأت مواجهشـدن بـا
ایـن چرایـی را پیـدا میکنـد .یعنـی
ایـن کـه مـن چـرا هسـتم و چـرا باید
ادامـه بدهـم و چـرا اینگونـه ادامـه
بدهـم؟ مخصوصـا مسـأله مـرگ در
این داسـتان خیلـی تعیین کنندهاسـت.
کسـی مثـل تولسـتوی در اوج
شـهرت و کامیابـی و دارایـی
کـه ملکهـای زیـادی دارد و بـه
قـول خـود در بهتریـن
وضعیـت هسـت،
مســـأله مرگ
و تـرس از
مـرگ و بـه
تعبیـر تیلیش،
هـراس از نیسـتی
بـه سـراغ او مـیرود.

زندگی فلسفی ،چرایی زیسنت
را جدی میگیرد

وقتی سایه هراس از نیستی میآید این
چرایی به طور جــدی برای آدم مطرح
میشود که من چرا هستم؟ این زندگی
رو به نیستی ،این زندگی همراه با رنج را
چرا باید تحمل کنم؟ یک زندگی موقتی
که به پایان میرسد و عالوه بر این که
کم و موقت است به اصطالح بدمزه هم
هست .مثل غذایی که دو ویژگی را به
آن نسبت میدهید؛ هم میگویید خیلی
بدمزه است و هم اینکه کم است!
البته در این مورد بعضی از فیلســوفان
اگزیســتانس یک  پارادوکــس ایجاد
کردهانــد .آنهــا از یکســو اعتراض

میکنند که چرا زندگی کوتاه اســت و
همزمان از سوی دیگر میگویند زندگی
خیلی چرت و بدمزه و تلخ است! این دو
اعتراض را نمیتوان با هم جمع کرد.
زندگـی فلسـفی آن نـوع زندگی اسـت
کـه ایـن چرایـی را جـدی میگیـرد؛
چـرا من هسـتم؟ و چرا ادامـه بدهم؟ و
چـرا خودکشـی نکنم؟ االن خودکشـی
هم یـک انتخاب اسـت .دکتـر فرانکرد
اولین سـؤالی که از تـک تک بیمارانش
میپرسـید و بـه طـور جـدی از همـان
جـا پروسـه درمـان را شـروع میکـرد
ایـن بـود کـه شـما کـه در آسـتانه این
بحـران قـرار گرفتهایـد ،چرا خودکشـی
نمیکنیـد؟ او معتقـد بـود آن چیزی که
نمیگـذارد بیمـاری کـه به طـور جدی
درگیـر اسـت خودکشـی کنـد ،مسـأله
معنا اسـت.
پــس آنچه ما را نگه مــیدارد و مانع
خودکشی است ،معنا است .شما در کامو
هم میبینید ،کامو معتقد بود پرسش از
خودکشی ،اساسیترین پرسش فلسفی
است؛ چون در واقع پرسش از خودکشی
به این پرســش برمیگردد که آیا این
زندگی ارزش زیستن دارد یا ندارد و اگر
ارزش زیستن ندارد ،چرا باید به آن ادامه
بدهم؟ چرا تمامش نکنم؟ همین که من
بهار امسال را به بهار دیگر برسانم برای
زیســتنم کافی اســت؟ اینجاست که
بحث فلسفه آغاز میشود.
البته من این را قبول دارم که وحشتناک
اســت .یعنی کســانی که فکر میکنند
فلسفه به زندگی آنها آرامشی میدهد
که در زندگی هر روزی و تکراری وجود،
صددرصد اشــتباه میکنند .فلســفه به
معنای عمیق کلمه بر شوراندن سؤاالت
و دردها و رنجهایی هســت که چه بسا
خواب را از چشم انســان میگیرد ،چه
بســا این دردها و رنجها شخص را به
جنون بکشد و چه بسا به ساحت عرفان
بکشاند و چه بسا به ساحت هنر بکشاند
و چه بسا به ساحت دین بکشاند.
بنابراین خیلیها میگویند بهداشتیتر
این اســت که ما توصیه بــه این نوع
تفلســف نکنیــم و بگذاریم انســانها

همــان روال زندگی هر روزیشــان را
ادامه بدهند .میگویند ما در زندگی مثل
بندبازی هســتیم که روی بند حرکت
میکند .چــه دلیلی دارد کــه پایین را
نگاه کنیم؟ چه دلیلی دارد بپرسیم؟ این
«سؤال» خطرناک است.
از هرطرف که رفتم جز حیرتم نیفزود
زینهار از این بیابان وین راه بینهایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشهای برونآ ای کوکب هدایت
واقعا این هم نیست که گفت:
چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر
مقصود  /ندانستم که این دریا چه موج
خونفشان دارد
البتـه فیلسـوف از اول وقتـی سـؤال
از چرایـی میکنـد ،غایـت خـود را
جسـتوجوی حقیقـت قـرار میدهـد

به تعبیر نیچه،
زندگی زیباترین اثر
هنری است که ما به
وجود میآوریم و تنها
ابرمردها هستند که این
تابلو یا اثر هنری را چنان
میآفرینند که دیگر جای
هیچ دستکاری در آن
وجود ندارد

و میپرسـد چـرا چیـزی هسـت بـه
جـای آن کـه نباشـد؟ چرا من هسـتم؟
چـرا اینگونـه هسـتم؟ چـرا بایـد ادامه
دهـم؟ ایـن سـؤال از چرایـی ،موتـور
حرکـت فلسـفه اسـت ،از فیلسـوفان
ماقبـل سـقراط گرفتـه تـا الیبنيتـز،
هایدگـر و فیلسـوفان روزگار مـا.
ممکـن اسـت گفتهشـود ایـن همـه
مـردم زندگـی میکننـد و مشـکلی هم
ندارنـد .اتفاقـ ًا کامـو در یکـی از همین
کتابهـا یـک  عـده کـودن را مثـال
میزنـد کـه تعـدادی آجـر را جابهجـا
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میکننـد؛ از یکجـا میآورنـد بـه جای
دیگـر و دوبـاره برمیگردنـد و همیـن
کار را تکـرار میکننـد .یکـی از ایـن
کودنهـا میپرسـد ما چـرا ایـن کار را
میکنیـم؟ بقیـه هم میپرسـند راسـتی
مـا چرا ایـن کار را میکنیـم؟ میگویند
بنشـینیم و جوابی پیدا کنیـم .در نتیجه
مینشـینند و دیگـر نمیتواننـد بـه کار
ادامـه دهند.
ً
بعضـی معتقدنـد واقعـا اگـر بـه ایـن
چرایـی بپردازیـد ،نمیتوانیـد ادامـه
دهیـد .ولـی بـه نظـرم تجربـه زیسـت
فیلسـوفانی کـه بـه معنـای واقعـی و
اصیـل فیلسـوفانه زندگـی کردهانـد به
مـا میگویـد که واقعـ ًا میشـود به این
مسـائل پرداخـت و زیباترین پروسـه را
شـکل داد .آنچه در زندگی فیلسـوفانه
مهـم اسـت ،پروسـه زیسـتن اسـت
و واقعـ ًا نتیجـه مطـرح نیسـت .حتـی
اینهـا میگوینـد نتیجـه بـرای بهبـود
پروسـه اسـت .اینکـه واقع ًا مـا به کجا
میرسـیم ،دقیقـ ًا مثل قلهای اسـت که
شـما بـه عنـوان مقصـد مدنظـر قـرار
میدهیـد تـا بـاال برویـد .این قلـه فقط
بهانـهای بـرای باالتـر رفتن شماسـت.
خـود آن بـاال رفتـن مهـم اسـت .شـما
البـد میگوییـد ایـن زندگـی هـر
روزی چـه اشـکالی دارد؟ مـن قسـمت
آخـر گفتـارم را بـه همیـن اختصـاص
میدهـم.
اتفاقـ ًا زندگـی هـر روزی زندگـیای
اسـت که اکثـر مـردم در اکثـر زمانها
و مکانهـا درگیـر آن هسـتند و شـاید
اکثـر فیلسـوفان هـم همیـن جـور
زندگـی میکننـد .زندگـی هـر روزی،
معطـوف بـه نیازهـای جزئـی اسـت؛
ً
مثلا مـا دنبـال ایـن هسـتیم کـه
پولمـان را بیشـتر کنیـم ،مدرکمـان را
باالتـر ببریـم ،آنجـا را بخریـم ،اینجا
را بفروشـیم و ایـن ماشـین را جابهجـا
کنیـم.
ایـن زندگـی ،معطـوف بـه نیازهـای
جزئـی اسـت .بـه هـر حـال زندگـی
هـر روزی در مجمـوع و در پایـان،
گرفتـار تکـرار میشـود .لـذا وقتـی

بـه سـن پنجـاه سـالگی یـا شـصت
سـالگی میرسـیم ،نتیجـه عرفانـی
و معرفتـی در کار نیسـت .مـا از ایـن
زندگـی خسـته میشـویم چـون در آن
خالقیـت و آفرینـش نیسـت .زندگـی
هـر روزی یـک زندگـی غریزی اسـت.
فیلسـوفان زندگی سـیزیف را به عنوان
نمونـهای از یک زندگـی هر روزی ذکر
میکننـد .خدایـان ،سـیزیف را محکوم
کردهبودنـد کـه سـنگی را بـاالی قلـه
ببـرد و هـر روز کـه بـاال میبـرد ،دم
غـروب تختـه سـنگ فـرو میافتـاد و
روز بعـد ،دوبـاره سـنگ را بـاال میبرد،
او همچنـان ادامـه میدهـد .هماکنـون
هـم ادامـه میدهـد .سـیزیف بـه ایـن

کامو معتقد بود پرسش از
خودکشی ،اساسیترین
پرسش فلسفی است؛
چون در واقع پرسش از
خودکشی به این پرسش
برمیگردد که آیا این
زندگی ارزش زیستن
دارد؟ اینجاست که بحث
فلسفه آغاز میشود.

نـوع زندگـی محکـوم اسـت .زندگـی
سـیزیف یـک زندگی رنجآلـود ،تکراری
و بـدون نتیجـه اسـت کـه موفقیتی در
آن نیسـت .سـنگ دوبـاره بـه تـه دره
میافتـد و دوبـاره روز از نـو و روزی
از نـو.
کامـو میگویـد تنها دلیلی که سـیزیف
بـرای ادامـه داشـت ،ایـن بـود کـه
علیـه خدایـان عصیـان کنـد .خدایـان
میخواسـتند یـک جـوری او را بـه زانو
در بیاورنـد ولـی او بـا آن بازوان سـتبر
خـود هنـوز هم کـه هنـوز اسـت ادامه
میدهـد .یعنـی میخواهـد از طریـق
عصیـان یـک معنایـی بـرای زندگـی
خـود ایجـاد کنـد و بـه زندگـیاش

معنـا دهـد ولـی واقعیـت ایـن اسـت
کـه اگـر از ایـن سـخن کامـو  -کـه
بـه نظـر مـن نمیتوانـد موتـور حرکت
یـک زندگـی باشـد -بگذریـم ،سـؤال
مهمـی در اینجـا وجـود دارد ،سـؤال
ایـن اسـت کـه آیـا زندگـی مـا یـک 
زندگـی سـیزیفی نیسـت؟ فیلسـوفان
واقعـی از زمـان سـقراط تـا بـه امـروز،
هیـچ کاری کـه نکننـد ،حداقل نقشـی
کـه دارنـد ،نقش خرمگس اسـت .آنها
یقظـهای بـه مـا میدهنـد ،مـا را بیدار
میکننـد ،از اول بـه مـا میگوینـد اگـر
«هـرروزی» زندگـی کنیـد ،بـه پوچـی
میرسـید .زمانـی بـه پوچـی میرسـید
کـه دیگر نتوانید تجربه زیسـتن داشـته
باشـید؛ قبـل از اینکـه بـه پوچـی
برسـید ،موقعیـت پوچـی را بشناسـید.
ایـن زیباتریـن اثـر فلسـفه اسـت.
در «یـا ایـن یـا آن» قاضـی ولهـل بـه
آن شـخص اسـتاتیک میگویـد یـأس
را برگزیـن یعنـی تـو اگـر واقعـ ًا بـه
یـأس هـم رسـیدی ،یـأس را انتخـاب
کـن .یعنی مسـؤولیت یـأس را آگاهانه
بپذیـر .آن چیـزی کـه فلسـفه بـه مـا
میدهـد ،ایـن آگاهـی و بیداری اسـت.
تنهـا و زیباتریـن سـرمایهای کـه مـا
داریـم ،سـرمایه زیسـتن اسـت .مـا بـا
مدلهـای مختلـف زیسـتن روبـهرو
هسـتیم .در حقیقـت فلسـفه بـه ما این
مسـاعدت را میکنـد کـه بـا تحلیـل
زندگـی هـرروزی و بـا نقـد آن ،قبل از
اینکـه تمـام زندگی خـود را در زندگی
هـر روزی قربانـی کنیـم ،از این زندگی
فراتـر برویـم .کاری کـه کییرکگـور
میکنـد ،کاری کـه سـقراط مـی کنـد،
کاری کـه موالنـا میکند و بـه تعبیری
کاری کـه حافـظ میکند ،همین اسـت.
جهان پیر است و بیبنیاد از این
فرهادکش فریاد  /که کرد افسون و
نیرنگش ملول از جان شیرینم  /جهان
فانی و باقی فدای شاهد و ساقی  /که
سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم /
اگر بر جای من غیری گزیند دوست،
حاکم اوست /حرامم باد اگر من جان
به جای دوست بگزینم

بزرگداشت
عالمه طباطبايي
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غالمحسین ابراهیمی دینانی :روش فهم حقيقت چيست؟

روش فهم حقيقت چيست؟
غالمحسینابراهیمیدینانی
اهمیت مجلس در این است
که دو مناسبت در نظر گرفته
شدهاست :روز جهانی فلسفه
و روز بزرگداشــت مرحوم
استاد عالمه طباطبایی که هر
دو جهت مهم است اگرچه
البد دو روز اســت و خسته
شــدهاید ولی حتماً استفاده
فراوان برده و از ّ
حظ معنوی
برخوردار شدهاید .بنابراین
در روز جهانی فلسفه و روز
بزرگداشــت مرحوم عالمه
طباطبایی جز فلســفه چه
میشــود گفت؟ دو مناسبت
عمده برای بحث فلســفی.
دیگر بحث غیرفلسفی حرام
اســت و باید بحث فلسفی
کرد.
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فلسفهچیست؟

اگـر بخواهیـم بحث فلسـفی کنیـم ،باید یک مسـأله فلسـفی را طـرح کنیم.
مسـائل فلسـفی هـم کـه التعـد و التحصی .حـاال نمیدانـم فلسـفه ،جهانی
اسـت یـا جهـان فلسـفی اسـت؟ روز جهانی فلسـفه ،فلسـفه جهانی اسـت یا
جهـان فلسـفی اسـت؟ ترجیـح بالمرجح الزم اسـت که مسـألهای از مسـائل
بیشـمار فلسـفه را بیان کنیم! پس بهتر اسـت همین سـؤال اساسـی را طرح
کنیم که فلسـفه چیسـت؟
فلسـفه چیسـت؟ کجاسـت؟ در چه کتابی؟ چـه کاری از آن میآیـد؟ این همه
هـم مخالـف دارد .کـی طرفـدار فلسـفه اسـت؟ عرفا کـه میگویند فلسـفه را
رهـا کـن .مـردم کوچـه و بـازار هـم کـه میگویند فلسـفه نـان و آب نـدارد.
متشـرعین هـم کـه فلسـفه را گمراه کننـده میداننـد و حق هم با آنهاسـت
و عرفـا هـم کـه گذاشـتند و رفتنـد .فلسـفه چـه میکنـد؟ واقعـ ًا فلسـفه چه
مسـأله ای را حـل میکنـد؟ واقعـا مسـألهای را حل کردهاسـت؟ ایـن را جدی
میگویـم .فلسـفه سـختترین چیـز اسـت ،فلسـفه سـختی دارد و بـا زحمت
و تلاش و اینهـا بـه دسـت نمیآیـد ،یعنـی اگـر کسـی دغدغـه فلسـفی
نداشتهباشـد حـاال شـبانه روز خـودش را بکشـد فلسـفه نمـی فهمد.
البتـه اگـر دغدغه داشتهباشـد خیلی هم زیـاد کار نکند ،میفهمـد .اگر دغدغه
فلسـفه نداشتهباشـد و شـبانه روز خود را بکشد فلسـفه نمیفهمد .حاال دوباره
میگوییم دغدغه چیسـت؟ فلسـفه دغدغه میخواهد .خوب فلسـفه چیسـت؟
سـخت اسـت ،خیلی سـخت اسـت ،سـهمناک اسـت ،بمب هیدروژنی اسـت.
بلـه ،بـه خـدا خطرناک اسـت .شـیخ عطـار درسـت فرمود .بـا این کـه عارف
اسـت بـه یـک معنی ،مـن او را یـک فیلسـوف بزرگـی میدانم .یـک بیت از
او میخوانـم .ببینیـد درباره فلسـفه چه گفته اسـت .شـیخ عطار درباره فلسـفه
چه میگوید .بعضی میگویند فلسـفه ،فل سـفه بوده اسـت؛ فل سـفه! شـیخ
عطـار طور دیگـری میگویـد .میگوید:
خوش ترم آید ز فای فلسفه
کاف کفر ای جان بحق المعرفه
میگوید من کاف کفر را از فلسفه بیشتر دوست دارم.
بیشتر بر مردم آگه زند
چون که این علم لزج چون ره زند
فلسـفه بـا آدمهای احمق کاری نـدارد ،آدمهای نـادان را گمـراه نمیکند .اگر
بناسـت گمـراه کنـد  ،آدمهـای چیزفهـم را گمـراه میکند .اگر هم بسـازد که
آن وقـت خیلـی خـوب میسـازد .اگر بناسـت بسـازد ،خیلـی خوب میسـازد.
حاال فلسـفه چیسـت؟ اگر بخواهم تعاریف فلسـفه را اینجا بگویم ،سـخن به
درازا میکشـد .همـه آقایانـی کـه اینجـا نشسـتهاند البـد اهل فلسـفهاند که
آمدهانـد .تعریفهـای زیادی بر فلسـفه اسـت .از زمـان افالطون تـا مالصدرا
تـا اکنـون .اینهـا را نمیگویـم ولـی کانـت حـرف خوبـی دارد که بیشـتر به
دل میچسـبد .حـاال اگـر هـم دقیق نیسـت ،دلچسـبتر اسـت .آن تعریفها
ممکن اسـت دقیقتر باشـند.

مسائل و دغدغههای فلسفه

فلسفه سه مسأله و دغدغه دارد .یک :واقعیت
چیست؟ دو :حاال اگر واقعیتی هست ،چگونه
میتــوان به واقعیت رســید؟ ســه :چه باید
بکنیم؟ چه طور عمل کنیم؟
این ســه مســأله دغدغه ایجاد میکند .بشر
از این ســه مسأله مهمتر چه دارد؟ مهمترین
مسائل همینهاســت .چه بکنیم؟ چه عملی
انجام بدهیم؟ فیلســوف کوشش میکند به
این سه سؤال پاسخ دهد که واقعیت هست و
چگونه باید به واقعیت برسیم .اگر کسی یکی
از این سه مســأله را نداند ،فیلسوف نیست.
حتی اگر کســی بگوید حاال واقعیت هست،
ما یک جوری فهمیدهایم که واقعیت هســت
اما نداند که چه طور باید به آن برسد ،چیزی
نمیدانــد .همه عالم را بفهمــد اما نداند چه
طور باید به واقعیت برســد ،چیزی نمیداند  .
آدمی را فرض کنید که همــه علوم عالم را
میداند امــا نمیداند که چگونه میداند .این
آدم ،نادان محض است! همه چیز را میداند
ولی نمیداند چگونه میداند ،او نادان اســت.
او باید بدانــد که چگونه میداند و اگر این را
دانســت ،میفهمد که چه کار هم باید بکند.
اینها مسائل فلســفه است .فیلسوف در این
ســه مســأله دغدغه دارد و کوشش میکند
اینها را حل کند.

تنبالنهترین سخن ممکن در عامل

فلسفه سه مسأله
و دغدغه دارد.
یک:
واقعیت چیست؟
دو:
حاال اگر واقعیتی
هست ،چگونه
میتوان به واقعیت
رسید؟
سه:
چه باید بکنیم؟
چه طور عمل
کنیم؟

مردم دیگر چه میگویند؟ میگویند ولش
کن .برای چــه این قدر زور میزنی؟ حاال
واقعیت هست یا نیست .حاال چطور به آن
برسم یا نرسم .یک جملهای هست که در
افواه و در زبان مردم رایج است و هر روز و
همیشه میشنوید .فکر میکنم تنبالنهترین
جملهای که ممکن اســت انسان در عالم
بگوید ،همین است که میگویم« :بابا آزاد
باش! هر کســی حق دارد هر عقیدهای که
میخواهد داشتهباشد».
هر روز این را میگوییم یا نه؟ هر کســی
حــق دارد هــر عقیدهای کــه میخواهد
داشتهباشد .حرف ظاهراً خوبی هم هست.
به عقاید مردم چه کار داریم؟ حق دارد هر
عقیــدهای که میخواهد داشتهباشــد .چه
کارش داریم؟ ظاهر خوبی هم دارد؛ خیلی
مدرن و صلحطلبانه اســت اما تنبالنهترین
ســخن ممکن در عالم همین است« :هر
عقیــدهای میخواهی ،داشــته باش و زور
نزن» .این تنبلی است ،من برای راه تنبلی،
سخنی از این ســخن محکمتر ندیدم که
«هر عقیــدهای میخواهی داشــتهباش.
خودت را راحت کن ،برای چه زور میزنی؟
هر کــس عقیدهای دارد .هر چه هســت،
همان درست است!»
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بنابرایـن فیلسـوف سـعی
میکنـد بدانـد واقعیـت
هسـت و چگونـه میتواند
بـه واقعیـت برسـد و چـه
کنـد .نـه ایـن کـه مـن
حـق دارم هـر عقیـدهای
داشـته باشـم و تو هم هر
عقیـدهای کـه میخواهی
داشـته بـاش! بایـد ببینیم
چگونـه بـا هـم رفتـار
کنیـم؟ روابطمـان چگونه
باشـد؟ واقعیـت کـو؟
چـه بدانیـم؟ بـا گفتـن
اینکـه «هـر کـس یـک 
عقیـدهای دارد» ،هیـچ
چیـز حـل نمیشـود ایـن
کار فیلسـوف اسـت .حاال
اگـر پذیرفتیـم کـه ایـن
دغدغـه ،دغدغـه مهمـی
اسـت ،بایـد بدانیـم کـه
فلسـفه کار سـختی است
و هیچوقـت نمیشـود از
فلسـفه بینیـاز بـود .حاال
بگوییـد علوم آمـده و همه
چیـز را حـل میکنـد ،مـا
فلسـفه میخواهیم چه کار؟ متشـرع میگوید
دیـن کـه دارم ،فلسفـه میخواهـم چـه کار؟
در اعمـال عبـادی متعبدم ،فلسـفه میخواهم
چـه کار؟ این شـبیه همان اسـت کـه بگویید
هرکس آزاد اسـت هر عقیدهای داشـته باشـد.
عالم امروز هم که پروفسور علوم در هر رشتهای
است ،میگوید علم مسائل را حل کردهاست.
این فیزیک ،این شیمی ،این تکنیک  و ...
اینها را علم برایت درست کردهاست ،فلسفه
میخواهی چه کار؟ هر دوشان میگویند؛ او به
یک زبان و این به زبان دیگر .اما بشر اگر بشر
است از فلسفه بینیاز نیست .هم عالم امروزی،
به فلسفه نیاز دارد و هم متشرع تا بفهمد که
آخر این شریعت او که متعبد به آن است،
چیست؟ اصال چرا متعبد است؟
بله ،تعبد خیلی خوب است .از خودش نمیپرسد
چرا من متعبدم؟ این را نمیخواهد بپرسد .تعبد
خوب است اما نباید بفهمم که چرا متعبدم؟
حاال ببینید کار فلسفه چه قدر سخت است.
آن وقت فلسفه است که این همه مخالف دارد.

این همه ،چه در جدید چه
در قدیم ،چه در علوم جدید
چه در علوم قدیم و چه
متشرع چه فقیه ،مخالف
هستند .عارف هم که
میگوید اینها را بگذار و
باالتر برو.
این وسط کار فلسفه سخت
اسـت .خوب فیلسوفان چه
کردنـــد؟ تلاش کردنـد
همیـن سـؤاالت را جـواب
بدهند که واقعیت چیسـت؟
و واقعیت هسـت یا نیست؟
در مقابـل دو گروه هسـتند؛
یکـی سوفسـطاییان کـه
میگفتند واقعیت نیسـت و
یکی کسـانی که میگویند
هرکس هـر عقیـدهای که
دارد آزاد اسـت! فیلسـوف
میگویـد نـه ،هـر کسـی
نیست ،باید بفهمی واقعیت
هسـت! خب حـاال واقعیت
را چطـور بفهمیم؟ با حس؟
بـا خیـال؟ بـا عقـل؟ بـا
اسـتدالل؟ بـا تحلیل؟

روش فهم واقعیت

خیلی نگویید
او اسفارگوی خوبی بود،
عالمه بیان قوی نداشت!
حافظه خوبی هم نداشت!
خیلی هم خوشبیان و
طلقاللسان نبود
اما در حوزه تفکر و عمق
اندیشه
کمنظیر بود.
ممکن است خیلیها
عمیق باشند اما این
صفتی که میخواهم به
ایشان بدهم،
آزادی اندیشه است!

مسأله مهم که همین االن مسأله روز است،
همین است که آیا واقعیت را با تجربه
بفهمیم؟ علم میگوید تجربه؛ آزمایشگاه،
البراتوار ،میکروسکوپ و تلسکوپ را بگذار
جلویت تا واقعیت را بفهمی .اگر با تلسکوپ و
میکروسکوپ کار نکنی ،واقعیت را نمیفهمی.
علم این را میگوید هر چه میکروسکوپ و
تلسکوپ گفت ،واقعیت است و اگر نگفت،
واقعیت نیست .شارع هم میگوید از تعبد و
عقیده ،من عقیده دارم.
فیلسوف این جا چه کند؟ این مسأله روز است.
واقعا آیا واقعیت همین است که میکروسکوپ
میگوید؟ واقعیت همین است که تلسکوپ
میگوید؟ خب این تلسکوپ چهطور میگوید؟
خوب این تلسکوپ چیست؟ دور را میبیند،
خیلی دور را میبیند .چندین ميلیارد برابر دورتر
از چشم غیرمسلح را میبیند .خب میبیند
که ببیند .خود دیدن چیست که حاال دورتر

را ببیند؟ خود دیدن چه قدر اعتبار دارد؟
شما با تلسکوپ ،سی هزار برابر دورتر از
چشم غیرمسلح را میبینید .خود دیدن چه
قدر اعتبار دارد؟ دیدن واقعیت است؟ چه
کسی میگوید آن چه تو میبینی واقع
است؟ خود چشم میگوید؟
چشم میبیند یا میگوید هست! از همه
شما میپرسم؛ این میز را همه میبینید،
این میز است ،همهتان میبینید ،حاال
چشمتان میگوید که هست؟ چشم
میگوید من میبینم؟ کی میگوید که
هست؟ چشم نمیتواند بگوید که هست.
چشم میگوید که میبینم .میبینی که
میبینی ،در خواب هم میبینی ،چرا
هست؟ کی باید بگوید که هست؟ چرا
هست؟ کار فلسفه این است و این خیلی
سخت است.
بنابراین چشم هم بینیاز از فلسفه نیست،
گوش هم نیست ،هیچ حسی بینیاز از
فلسفه نیست .فلسفه همهجا حضور دارد
و حضور خود را اعالم میکند تا بتوانی
واقعیت را بفهمی .این یک نمود دیداری
است .نمود با بود فرق دارد .حاال شاید
کانت از همین جا به فنومن رسید ،من
نمیخواهم راجع به فنومن صحبت بکنم
و وارد بحث کانتی بشوم.
در خواب هم آدم میبیند اما واقعیت
است؟ میبینیم یا نمیبینیم؟ واقعیت
است؟ وقتی بیدار میشویم میبینیم،
نه ،آنچه دیدیم فقط دیدیم و واقعیت
نداشته! در خواب خیلی چیزها دیدیم.
چه بسا در بیداری هم همین طور باشد.
احتمال نمیدهیم؟ آن فیلسوف چینی
در دو سه هزار سال پیش گفت .خیلی
حرف خوبی زده .ظاهراً اسمش «جو»
بوده؛ اگر فراموش نکرده باشم .میگوید
من دیشب خواب میدیدم پروانه بودم و
روی گلها مینشستم .از این گل به آن
گل .خیلی سرحال بودم ،پروانه بودم ،حاال
بیدار شدم و میبینم نه بابا ،من پروانه
نبودم .من یک  آدم چینی هستم .بعد
میگوید چه بسا حاال خواب میبینم که
یک آدم چینیام و در واقع یک پروانهام.
حاال خواب میبینم یک آدم چینیام .چه
بسا بعد بیدار شوم و  ببینم یک پروانهام.

حاال پروانهبودن درست است یا آدم
چینی بودن؟ از کجا میدانی که کدام
درست است؟ دو حالت است .فلسفه از
این حرفها میزند .حرفهایی شبیه
همین که االن دارم میزنم .فیلسوفان
خیلی کار کردهاند.
ما در هیچ زمانی بی نیاز از فیلسوفان
نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود .همواره
بشر نیازمند فلسفه است ،فلسفه از نان
شب واجبتر است و اال آدم نادان باقی
میماند .اگر پروفسور شود اما فلسفه
نداند ،نادان است .فلسفه جایگاه اشرار را
معین میکند .هم واقعیت را و هم اینکه
چگونه واقعیت را میدانیم .چگونگی
واقعیت را تعیین میکند .همة اینها را
توضیح میدهد .باید بدهد .اگر ندانیم،
چیزی از واقعیت نمیدانیم.

عالمه طباطبایی مظهر فلسفه

من میخواهم مختصر بگویم ،مفید یا
غیرمفیدش را نمیدانم .حاال برگردیم به
فیلسوف اعظم زمان ما در حوزه اسالمی
در ایران .امروز ،در حوزه فلسفه اسالمی
در جهان این مرد بزرگ ،استاد بزرگوارم،
عالمه طباطبایی ،فیلسوف کامل بود،
فیلسوف اسالم و فیلسوفي مسلمان بود.
عالمه طباطبایی چه ویژگیهایی
داشت؟ این مرد مظهر فلسفه است .اگر
شما زندگی این مرد را مطالعه بکنید،
زندگیاش خالصه می شود در تبریز،
نجف و قم .در تبریز متولد شده و بزرگ
شده ،نجف درس خوانده ،دوباره به تبریز
برگشته و سرانجام به قم آمدهاست.
سه شهر تبریز ،نجف و قم ،سنتیترین
شهرهای عالم اسالم .تبریز شهر خیلی
سنتی است .حوزه علمیه نجف هم سنتی
است .قم هم که آن وقتها سنتی بود،
حاال نمیدانم هست یا نه؟
این مرد بزرگ در این سه شهر سنتی
زندگی کردهاست .فیلسوف از قبیل
اینکه کسی اسفار درس بدهد ،زیاد
داشته و داریم .در زمان ایشان هم
داشتیم ،نمیخواهم اسم ببرم چون آنها
هم استادهای من بودند .من همه آنها
را دیدم و پیش همهشان درس خواندهام.

خیلی نگویید او اسفارگوی خوبی بود،
عالمه بیان قوی نداشت! حافظه خوبی
هم نداشت! خیلی هم خوشبیان و
طلقاللسان نبود اما در حوزه تفکر و عمق
اندیشه کمنظیر بود .باز هم ممکن است
خیلیها عمیق باشند اما این صفتی که
میخواهم به ایشان بدهم ،آزادی اندیشه
است! نه این که من صفت بدهم .این را
داشت و من کشف کردم.
آنهایی که در غرب تحصیل کردهاند،
میدانند آزادی اندیشه یعنی چه ،غرب
رفتهها بهتر میدانند آزادی یعنی چه.
شاید ما خیلی ندانیم .من در عمرم کمتر
آدمی در آزادی اندیشه مثل این مرد دیدم.
مسألهای نبود که ما برای ایشان طرح
کنیم و با آزاداندیشی برخورد نکند ،البته
وقتی اطمینان داشت اینگونه بود .ایشان
در جاهایی که اطمینان نداشت ،تحفظ
میکرد و هیچ چیز نمیگفت ،سکوت
میکرد .در درسهای روزش هم همین
ظاهر را میگفت و میرفت .بازاریهای
قم هم میآمدند مینشستند ،همین ظاهر
را میگفت و میرفت اما با شاگردهای
خاص خودش که میشناخت ،جلسات
خاصی داشت که حاال من تفصیلش
را نمیگویم .خوشبختانه این موهبت
نصیبم شد که آن جلسات خاص را با
ایشان داشتم ،شبانه بود .هر چه میخواهد
دل تنگت بگو! هر مسألهای که شما
مطرح میکردید ،جدیدترین مسائل روز
و کهنهترین مسائل عالم ،گویی از قبل
روی آن فکر کردهبود و حاال میخواست
بداند چه خبر است .دغدغه داشت.
از سایر استادها اگر از خارج حوزه اسفار
چیزی میپرسیدی ،حوصله نداشت پاسخ
بگوید ،میگفت این را ول کن! این مرد
اینگونه نبود ،در همه جا هم میرفت و با
آدم میآمد و دغدغه داشت که بفهمد .هم
خودش فکر کرده بود و هم میخواست
که بفهمد حتی از ادنی طلبه که این تازه
چه خوانده و چه میگوید؟ گوشش تیز بود
برای حرف تازه در جهان که بگیرد ،این
خصلت را من در کمتر کسی دیدم ،اما در
این مرد میدیدم.
و چه قدر زیبا با این مسائل برخورد
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میکرد .جلسات شبانهای که
ایشان داشت ،سیار بود .اول
سال ،جلسه اول منزل خودشان
تشکیل میشد و بعد دیگر تا آخر
سال رفقایی که بودند ،حداکثر ده،
پانزده نفر بودند ،بیشتر نبودند .در
منزلها دوره بود ،یک چای و شاید
هم میوه .هر کس هم اهل سیگار
بود که سیگار میکشید .خود ایشان
هم سیگار میکشید .تا یک بعد از
نصف شب .البته جلسات منظم بود،
مباحثی طرح میشد اما آن مسائل
دیگر تا اعماق میرفت .تا اعماق!
دوستان هم مطالعه میکردند و
حاضر و آماده بودند .من دیگر نظیر
آن بحثها در عمرم را ندیدم ،من
ندیدم .جاهای دیگر ممکن است
باشد و من حاال دلم پر میزند برای
یکی از آن جلسات که نیست.
این مرد این جلسات را با دوستان
خودش داشت ،با کسانی که اعتماد
داشت که اهل فلسفهاند .عرض
کردم روزها همینطور معمول بود،
تفسیرش همینطور معمول بود،
درس فلسفیاش هم همین ظاهر
کتاب بود .ظاهرش هم خیلی آرام
و بیدغدغه بود ،اما از نظر عواطف،
یک فیلسوف این قدر عاطفی هم
من کم دیدم ،آقای طباطبایی
به شدت عاطفی بود ،گاهی آدم
فکر میکرد که به شاگردها توجه
ندارد اما تمام اعمال شاگردها از
نظر عاطفی زیر نظرش بود ،با
شاگردانش مثل یک فرزند نزدیک 
بود ،نزدیک .که حاال خیلی قضایا
دارم و نمیخواهم اینجا سر شما
را درد بیاورم.

توجه به شاگردان

این را جایی گفتم و باز میگویم،
اوایل که تازه به آن جلسات
خصوصی راه پیدا کردهبودم ،هنوز
خیلی نزدیک  نشده بودم ،بعدها
خیلی به ایشان نزدیک  شدم،

جلسات شعرگونهای داشتیم ،آن وقت
هم شعر خیلی خوب نبود ،بین طلبهها
شعر بد بود ،میگفتند اینها سواد ندارند،
درس نمیخوانند و رفتند شعر بگویند! اگر
طلبهای شعر میگفت ،میگفتند او درس
سرش نمیشود و رفته شعر میگوید.
ما چند تا رفیق بودیم و جلسهای مخفیانه
داشتیم .خودمان میدانستیم که نباید
علنی باشد .مخفیانه در حوزهای شعر
میگفتیم و هر هفته یک غزل میگفتیم
و آنجا هر کسی را ارزیابی میکردیم،
هیچ کس هم نمیدانست .یک  روز
من داشتم خدمت ایشان راه میرفتم و
بعد از درس از ایشان سؤال میپرسیدم،
یک  دفعه ایستاد ،نگاهي کرد و گفت:
شنیدم شعر میگویی ،نمیدانم از کجا
میدانست ،معجزه نیست ،از یکجایی
شنیدهبود ،یعنی از این جهت برای من
مهم است که روی زندگی ما حساس بود،
ما فکر میکردیم کاری به زندگی ما ندارد
اما دیدیم همه چیز را زیر نظر دارد.
گفت شنیدم شعر میگویی ،عرض
کردم بله ،به شعر مرتکب میشوم.
لبخند مهربانانهای زد و فرمود خوب
است اما حاال نمیخواهد بگویی.
این کلمه «حاال» را گفت ،ایشان
همان وقت هم شعر گفته بود و ما

شعرهایش را میدانستیم .گفتم چشم،
دیگر نمیگویم اما حاال چرا نهی
میفرمایید حاج آقا؟ علت نهیتان را
میخواهم بدانم چیست؟ ما اطاعت
میکنیم و دیگر نمیگوییم .فرمود تو
حاال فلسفه میخوانی ،خوف این دارم
که ذهنت تخیلی تربیت شود .من هم
شعر را از همان زمان کنار گذاشتهام و
شعر نگفتهام ،آن وقتها گفته بودم اما
حاال دیگر نمیگویم .البته میخوانم اما
نمیگویم ،منظورم این است که او به
شاگردانش توجه داشت.

عالمه طباطبایی در قم چه کرد؟

عالمه طباطبایی در قم چه کرد؟ عالمه
طباطبایی تنها یک فیلسوف نبود ،یک 
عارف بود؛ در نظر و عمل ،نمیخواهم
درباره نظر و عمل ایشان در عرفان
صحبت کنم .مستحبی را عم ً
ال ترک
نمیکرد ،یک عارف بود ،یک فیلسوف
بود ،یک فقیه بود .شما آثار فقهی ایشان
را هیچ کدام نه دیدهاید و نه شنیدهاید.
یک فقیه تمام عیار و یک اصولی تمام
عیار بود .شاگرد آقا شیخ محمد حسین
بود .همه درسهای آقا شیخ محمد
حسین را نوشته بود و داشت   .ما آن
موقع خدمت ایشان رفتیم و گفتیم که

مطالب اصولی شما خیلی ارزشمند است،
اجازه دهید اینها را به جایی دهیم تا
چاپ کنند .با همان لحن خاص خودشان
فرمودند «من به الکفایه» هست .فلسفه
را نمیگفت «من به الکفایه» هست اما
اصول را گفت دیگران هستند .حاال این
را برای چه چاپ کنید ،نمیدانم حاال
چاپ شده یا نه؟
آن موقع تدريس و تمحض در فلسفه،
انتحار بود! حاال شما جوانید و در دوره
بعد از انقالب به سر میبرید .همه جا
درس فلسفه هست و در هر دانشگاهی
واحد فلسفه هست .امام خمینی بعد از
انقالب حتی گورباچف را دعوت کردند
که بیاید اینجا فلسفه بخواند .االن کی
جرأت دارد با فلسفه مخالفت کند؟ آن
روزگار خیلی بد بود ،فلسفه قدغن بود.
بنابراین در زمانی که تدریس رسمی
فلسفه ،انتحار زندگی بود ،این مرد بزرگ
توانست دوام بیاورد و فلسفه تدریس کند
و چه کسانی را که تربیت کرد که من
وارد بحث از علت این قضیه نمیشوم.
نوشتههایش به یک طرف ،کسانی که
ایشان تربیت کرد و تحویل جامعه امروز
شما داده ،طرف دیگر .آن را خودتان بهتر
میدانید و من اسم نمیبرم .خیلیها را
تربیت کرد؛ آن هم در حوزهای که یک 
کلمه فلسفه نبود.

پرهیز از شلوغکاری و تفسیر
قرآن ،دو عامل بقای عالمه در
قم بود

قبـل از عالمـه طباطبایـی خیلـی  از
فیلسـوفها بـه قم آمدنـد اما نتوانسـتند
یـک مـاه مقاومـت کننـد .میـرزا علـی
اکبـر یـزدی آمـد؛ دو مـاه طول نکشـید
کـه بیرونـش کردنـد ،چنـد تا فیلسـوف
آمدنـد اما نتوانسـتند و نماندنـد ،آقا میرزا
مهـدی آشـتیانی آمـد یـک مـاه بیشـتر
تحملـش نکردنـد؛ عالمـه طباطبایـی تا
آخـر مانـد ،چـرا؟ دو علـت داشـت :یکی
اینکه بسـیار محتـاط و آرام بود ،شـلوغ
نمیکـرد .دوم اینکـه مفسـر قـرآن بود
و زیـر چتـر تفسـیر مبـارک المیـزان کار
میکـرد .ایـن از برکـت تفسـیر قـرآن

اسـت کـه تقدسـی بـه او داد ،مفسـر
عظیـم قـرآن ،فلسـفه هم میگویـد .اگر
مفسـر نبود ،نمیتوانسـت فلسـفهاش را
ادامـه بدهد.
بنابرایـن دو جهت داشـت؛ یکـی احتیاط
خـودش کـه محتـاط بـود و همهجـا،
همـه چیز نمیگفـت؛ جز با شـاگردهای
خاصـش و یکـی اینکـه مفسـر عظیـم
قـرآن بـود و توانسـت تـا وقتـی تـوان
داشـت ،فلسـفه را تدریـس کنـد و چـه
اشـخاصی را تربیـت کـرد کـه امـروز
شـما ثمراتـش را میبینیـد .شـما بهتـر
میفهمیـد کـه اگـر او نبـود ،االن مـا
فلسـفهدانی نداشـتیم و اصلا  فلسـفه
اسلامی نبـود.
حـاال فلسـفه غـرب بـوده و هسـت و
باالخـره میآیـد و از غرب وارد میشـود
امـا فلسـفه اسلامی کجـا بـود؟ مگـر

در زمانی که
تدریس رسمی فلسفه،
انتحار بود،
این مرد بزرگ
توانست دوام بیاورد
و فلسفه تدریس کند
و بزرگان زیادی را
تربیت کند.

اینکـه برویـد فلسـفه اسلامی را در
کمبریـج بخوانید و بیاییـد .حاال غربیها
همیـن کار را میکننـد .در کشـورهای
اسلامی دیگر ،فلسـفه نیسـت ،در مصر
فیلسـوف فـراوان داریـم ،امـا کسـی
کـه در کمبریـج و آکسـفورد و هـاروارد
درس خوانـده ،فیلسـوف اسـت؟ فلسـفه
اسلامی از نـوع عالمـه طباطبایـی در
تمـام کشـورهای اسلامی حتـي يـك
مـورد! نمونـه نداریـد ،در کشـورهای

عربـی فيلسـوف زیـاد اسـت ،امـا
تحصیـل کردههـای غـرب ،كـه
البتـه خـوب تحصیـل کردهانـد و
فیلسـوف خوبـی هـم هسـتند امـا
فیلسـوف اسلامی بـه ایـن معنـا
که مالصدراشـناس باشـد ،نیست.
حتـی ادعـا میکنـد کـه ابنسـینا
را میشناسـد امـا نمیشناسـد،
بزرگترینشـان عبدالرحمـن بـدوی
اسـت کـه بنـده خـدا ،ابنسـینا را
نمیفهمـد .چـه کارش کنیـم؟ از
تبـار عالمـه طباطبایـی نداریـم.

عالمه طباطبایی
میخواست از زبان یک
فیلسوف غربی از دنیا با
خرب شود

ایـن اسـت کـه ایـن مـرد آن جـا
مانـد و مقاومـت کـرد .عـرض
کردم در سـه شـهر سـنتی زیسـت
امـا آزاداندیـش بـود .این حـوزه قم
بـود .حـاال یـک قضیه هسـت که
مـن بـه دالیلـی نمیخواهـم نقل
کنـم ولـی خالصـهاش را میگویم
و قضیـهاش را نقـل نمی کنـم .در
تهـران هـر سـال چهارمـاه هانری
کربـن میآمـد ،هم یـک مأموریت
اداری داشـت و هـم کارهـای
تحقیقـات استشـراقیاش در مـورد
ایـران و اسلام را میکـرد ،بـه
شـیعه عالقهمنـد بـود و مطالعـه
میکـرد ،مـرد بزرگـی بـود.
اینجـا در خیابـان بهـار منزلی بود
که یـک آقای پولـداری منزلش را
اختصـاص داده بـود و یـک هفتـه
در میـان دو شـب ،مالقـات ایـن
دو بـزرگ ،آقـای کربـن و عالمـه
طباطبایـی تشـکیل میشـد کـه
تعـدادی از اینجـا بودنـد و از قـم
هـم فقط مـن همراهشـان بـودم.
شـمس العمـاره بلیـط اتوبـوس
میگرفتیـم و میآمدیـم شـوش
پیـاده میشـدیم و بـا تاکسـی
بـه خیابـان بهـار میآمدیـم ،آن
جلسـات خیلـی پربـار بـود.
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گاهی مـن فکـر میکردم
عالمـه طباطبایـی پیرمرد
در تابسـتان چهطـور در
آن هـوای گـرم و بـا ایـن
حـال از قـم میآیـد؟ مگر
چـه اسـتفادهای میکنـد؟
کربـن اسـتفاده میکـرد
امـا اینکـه عالمـه
طباطبایـی چه اسـتفادهای
میکـرد ،جـای سـؤال
بـود .بعـد قضیـهای اتفاق
افتـاد و فهمیـدم کـه چـرا
میآیـد ،آن قضیـه را حاال
نقـل نمیکنـم ،عالمـه
طباطبایـی میخواسـت
از زبـان کسـی کـه زبـان
غـرب و فیلسـوف مغـرب
اسـت ،ببینـد در دنیـا چـه
خبر اسـت .تمـام وجودش
گـوش بـود و حرفهـا را
میگرفـت و تمام مسـائلی
کـه امـروز محل طرح اسـت و طرحش
در دنیـای امـروز اهمیـت دارد را طـرح
میکـرد.
کربـن هـم یـک آدم معمولـی نبـود.
میدانسـت کـه مشـکالت بشـر امروز
چیسـت ،مشـکل مدرنیتـه چیسـت،
مشـکل گذشـته چیسـت ،سـنت
چیسـت ،مدرن چیسـت ،این معضالت
را طـرح میکـرد .ایشـان هـم روی
آنهـا فکـر میکـرد و جوابـی مـیداد.
گفتوگـو در ایـن زمینههـا بـود کـه
آن جلسـات را خیلـی پرفایـده میکرد.
عالمـه طباطبایـی هـم بیخـودی
نمینشسـت ،میخواسـت بدانـد
در دنیـا چـه خبـر اسـت و مـرغ کجـا
تخـم گذاشتهاسـت! میخواسـت ایـن
را بفهمـد .نمیخواسـت سـرش را در
الکـش کنـد و همینطـور بنشـیند و
بنویسـد ،میخواسـت بدانـد دنیـا چـه
خبـر اسـت.
مـا االن ایـن را بایـد بفهمیـم ،مـا
نمیخواهیـم بدانیـم دنیا چه خبر اسـت،
دنیـا همیـن ظاهـرش نیسـت ،آیـا دنیـا
همین ظاهر اسـت؟ دنیا باطنی دارد و در

زیـر آن چیزی هسـت .بایـد بفهمیم چه
اتفاقـات علمـی و فلسـفی در دنیـا اتفاق
افتاده اسـت .مـا فقط هواپیمـا و اینترنت
و تکنیک را میبینیم ،قشـنگ هسـتند و
از اینهـا اسـتفاده میکنیـم .گاهـی هم
میگوییـم در غرب بیبندوباری هسـت؛
چـه اتفاق علمـی ،فرهنگی ،فلسـفی در
دنیـا اتفـاق افتـاده؟ جهـان بـه کجـا
مـیرود؟ اینهـا را نمیخواهیـم جـدی
بگیریـم ،همینطـور سـطحی از کنار آن
رد میشـویم.
خالصـه ایـن مسـائل آنجـا مطـرح
میشـد و عالمـه طباطبایـی بـا عالقـه
ایـن جلسـات را در هـوای گـرم میآمد.
مـن هم در خدمتشـان بـودم و چـه قدر
جلسـات قشـنگی بـود و چـه قـدر زیبـا
و چـه قـدر حرفهـا آنجـا گفتـه شـد.
ً
اصلا نمیشـود
مـن فکـر میکنـم
خدمـت ایـن مـرد بـزرگ را ارزیابی کرد
کـه چـه قـدر در همیـن قـم بـه حـوزه
تشـیع خدمـت کـرد و شـاگردانش کـه
میشناسـيد ،کسـانی کـه بودنـد و خـود
شـاگردانی دارنـد .همیـن اسـاتیدی کـه
االن در قـم هسـتند ،شـاگردان عالمـه

طباطباییانـد و اگـر او نبـود
حـاال مـا چـه میکردیـم؟
حداقلـش تفسـیر المیـزان
اوسـت .تفسـیر المیـزان
در برابـر کارهـای بـزرگ
او ،چیـزی معمولـی اسـت.
فلسـفهاش را هـم اینطـور
ننوشـت .بدایـه را بـرای
سـهولت تدریـس طلبههـا
نوشـت ،ایشـان افـکاری را
کـه خـود داشـت ،ننوشـت.
نتیجـه آن جلسـات بـه
خصـوص آنهایـی کـه در
قـم بـود ،منظمتـر بـود.
خـود مـن مطالبـی دارم که
هنـوز چـاپ نکـردهام و اگر
توفیـق باشـد بایـد چـاپ
کنـم .آنهایـی کـه بودنـد،
همـه دارنـد .دوسـتانی
کـه در آن جلسـه بودنـد،
یادداشـت میکردنـد کـه
چـه حرفهایـی آنجـا گفتـه میشـد.
آنهـا اصلا فضـای دیگـر و مکتـب
دیگـر و حرفهـای تازهتـری اسـت،
تـو گویـی نـور اسـت .ایـن حرفهـا
فراتـر از مالصدراسـت ،حرفهـای
تازهتـری اسـت .بـه هـر صـورت ایـن
مـرد بـزرگ ،اسـتاد عظیـم ،اسـتاد
اعظـم ،بـا آن نزاهـت اخالقـی و با آن
طهـارت باطـن ،بـا آن اخلاق خیلـی
خدمـت کـرد و مـا خیلـی مدیـون این
مـرد بزرگ هسـتیم .مـن به نوبـه خود
که شـاگرد او بـودم و همه کسـانی که
اهـل فرهنـگ شـیعی هسـتند ،مدیون
او هسـتند .آثـار پربرکـت ایـن مـرد
بـزرگ را شـما داریـد میبینیـد .بایـد
قـدر ایشـان را بدانیـم .خـدا مرحـوم
عالمـه طباطبایی را رحمـت کند .واقعا
مـن گاهـی فکـر میکنـم اگـر او نبود،
چـه اتفاقـی میافتـاد؟ بـرای خـود من
چـه اتفاقی افتـاده بود ،اصلا نمیدانم
مـن چـه میشـدم و چـه کار میکردم.
معلـوم نبـود اصلا چـه میشـدم و بـه
کجـا پـرت میشـدم     .

بزرگداشت عالمه جعفري
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بـه نظـر مـن یکـی از خصوصیـات
خاصالخـاص ،مرحـوم آقـای جعفـری
ایـن بـود کـه شـدیداً تابـع ایـن کالم
نورانـی امیرالمؤمنیـن(ع) بودنـد کـه
«إعـرف الحـق تعـرف اهلـه» بـه
اصطلاح خـود ایشـان ،خیلیهـا
شـخصیتزده میشـوند و ایـن طبیعـی
اسـت .مث ً
ال مـا که طلاب فلسـفهایم،
صدرازدهایـم .کسـی طلبـه عرفـان
اسـت ،محیالدیـنزده اسـت .ولـی
ایشـان مطلق ًا اینطـور نبودنـد .عنوانی
کـه بنـده فکر کـردم بهتر اسـت درباره
آن صحبـت کنـم ،ردی اسـت کـه
ایشـان بـر کانـت کردهانـد.
«رد کانـت بـر برهـان آنتولوژیـک»
مطلـب مهمـی اسـت امـا نیاز بـه چند
مقدمـه دارد کـه بایـد خیلـی مختصـر
و فهرسـتوار عـرض کنـم .همـه
میداننـد کـه مرحـوم آقـای جعفـری
بـه معنایـی فانـی در موالنا بـود .یعنی
مظهـری از موالنـا شـده بودنـد .فکر و
ذکـر او ملای رومـی بـود.
در واقـع بـه نظر مـن خودش شـدهبود
مظهـری از مظاهـر ملای روم .امـا
عالـم و آدم میداننـد که اگر تشـخیص
مـیداد حرفـی از ملا  هسـت کـه
مطابـق ضوابـط نیسـت ،نمیپذیرفت و
ر ّد میکـرد .ایـن مسـأله بسـیار مهمی
اسـت؛ فکـر و ذکـر زندگـی انسـان،
شـخصیتی جـذاب ،ممتـاز شـود امـا
در عیـن حـال ضوابطـش نیـز بـرای
خـودش محفـوظ باشـد .بلـه ،مالسـت
ولـی ملا هـم اگـر خطـا گفـت ،بایـد
بگوییـم خطـا گفـت .ایـن یـک مقدمه
بـود .عـرض میکنـم اینهـا بـا آن
نقضـی کـه میخواهـم عـرض بکنـم
دخیـل هسـتند.

نقد عالمه جعفري
بر برهان وجودي كانت
استادمنوچهرصدوقیسها
برهان وجودی از ارکان مسائل فلسفه غربی است

مقدمه دوم این اســت که همانطور که دوستان مســتحضرند ،در دوران قرون
وسطی که البته دامنهاش تا االن هم کشیده شده ،برهان وجودی در فلسفه غربی
آنتولوژیک کانتولوژیکال شاید
یکی از ارکان مسائل فلسفه بودهاست و این برهان
ِ
از حالت برهانیت هم بیرون رفتهباشد .دوستان پژوهشگر فلسفه در نظر دارند که
این مسأله از َسنت آنسِ لم شروع شده و مخصوصا با تبلیغ دو تن از حکمای بزرگ،
دکارت و الیبنيتز ،به تقریر نهایی خود میرسد.
به شــکل مختصر و در حد فهرســت ،اینها میگویند ما کمال مطلق یا به تعبیر
بعضی از ایشــان ذات کامل را ادراک میکنیم .انسان بما هو انسان ،کمال برین
مطلقــی را ادراک میکند .وجود هم ســرآمد کماالت اســت .در عدم که کمالی
نیست ،عدم نقص اســت .دوســتان دقت کنید میگویند کمال مطلق را ادراک
میکنیــم؛ نه به نحوی که از بیرون گرفته باشــیم .به اصطالح خودشــان ،کأنه

جزء قضایای پیشین است .کمال مطلق
را ادراک میکنیم ،برترین کماالت هم
وجود اســت .این اســت که نمیشود
کمال برین موجود نباشد.

دکرت حائری یزدی نقض کانت را
نقضکردهاند

ایـن را تقریبـ ًا همـه تلقـی بـه قبـول
کردهانـد تـا نوبت بـه کانت رسـید .او در
ایـن باب نقـض معروفی دارد کـه ظاهراً
خیلـی جـذاب اسـت و ممکـن اسـت
مشـکل خیلـی از مـا باشـد .ولـی دو نفر
از حکمـای معاصر ایـران ،رحمت خدا بر
هـر دوی آنها ،یکی مرحـوم آقای دکتر
حائـری یـزدی و دیگری آقـای جعفری
رحمـه اهلل علیهمـا ،ایـن نقـض کانت را
نقـض کردهانـد .ایـن داسـتان بـه لحاظ
تاریـخ فلسـفه معاصـر ایـران هـم مهم
اسـت .یـک بـار دیگـر عـرض میکنم،
دقـت کنیـد تا تصـور بالتصدیق نباشـد.
ایـن جماعـت میگوینـد ( )1مـا کمال
مطلـق را ادراک می کنیـم )2( ،برترین
کمـاالت وجـود اسـت ،برتـر از وجـود
کمالـی نیسـت ،هیـچ چیـزی حتـی
خـودش خـودش نیسـت جـز ایـن کـه

موجـود نباشـد .در عـدم که شـرف و کمالی نیسـت ،وقتی موجود بریـن را تصور
کردیـد ،اول کمالـش بایـد وجـود بودهباشـد .ایـن را بایـد اعتـراف کنیـد.
ایـن توضیـح را هـم عـرض کنـم کـه کأنـه میگوینـد وجـود نسـبت بـه کمال
مطلـق مثـل زاویـه اسـت نسـبت بـه مثلـث .آیـا میشـود کـه مثلـث را تصـور
کـرد و زاویـه را تصـور نکـرد؟ آیـا میشـود مثلث را تصـور کرد ولی سـه ضلعی
بـودن را تصـور نکـرد؟ اینهـا عبـارت اخـری همانـد .در واقـع تا گفتـی مثلث،
اتوماتیـکوار سـه ضلعیبـودن آمـد .گفتـی مثلـث ،سـهزاویهای بودن هـم آمد.
کأنـه وجـود نسـبت بـه کمـال مطلـق حکـم زاویـه یـا ضلـع را دارد نسـبت بـه
مثلـث .ایـن را تلقـی بـه قبـول هم کردهانـد .امـا کانت دقـت و ظرافتـی به کار
بردهاسـت .البتـه مـن نمیدانـم تأسـیس خـودش اسـت یـا از دیگری اسـت .به
هـر حـال بـه نـام اوسـت .او میگویـد «ایـن حـرف درسـت اسـت .نمیشـود
مثلـث را تصـور کـرد و سـه زاویـهای یا سـه ضلعـی بـودن را تصور نکـرد اما به
شـرط وجـود!» اگـر مثلثـی وجـود داشـت ،نمیتوانـد که سـه ضلعی نباشـد .اما
اینکـه سـه ضلعـی و سـه زاویهای بـودن بـرای مثلث ذاتی اسـت ،بـرای مثلث
بمـا هـو مثلث اسـت یا مثلـث موجـود؟ در واقـع میخواهنـد بگوینـد مغالطهای
واقـع میشـود .میگوینـد اینکـه نسـبت مثلث بـا زاویـه و ضلعش ذاتی اسـت،
درسـت اسـت امـا به شـرط وجـود .از اینکـه مثلث بـا زاویـه تلازم دارد ،وجود
مثلـث بیـرون نمیآید.
خدا آقای دکتر حائری را رحمت کند ،رضوان اهلل علیه .کالسشان در همینجا
بود ،همینجا مینشستند .نقضی که این مرحوم کردهاند و در چندین کتابشان ،از
«کاوشهای عقل نظری» تا «هرم هستی» گفتند و با منطق ریاضی هم گفتند که
بنده ورودی ندارم ،این است که «کانه در این حرف کانتٌ ،
خلطمائی واقع میشود
بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه» .دوستان میدانند در منطق شش رقم ضرورت
هست :وقتیه و چه و چه تا میرسد به ضرورت ذاتیه .ضرورت ذاتیه این است که
ذات مادام که ذات است ،ثبوت ذاتیاتش برایش واجب است .مثلث مادام که مثلث
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است باید سهضلعی و سهزاویهای باشد؛
منتهی ضرورت مطلق نیست و مادام
ذاته است مثل ضرورت بشرط محمولی.
انسان تا مینویسد ،انگشتانش حرکت
میکند :االنسان متحرک االصابع مادام
کاتب ًا؛ تا مینویسی ،انگشتان دستت تکان
میخورد اما وقتی نمینویسی چه؟ وقتی
مینویسی بالضروره دستهایت تکان
میخورد اما اگر ننویسی ،نمیخورد.
ضرورت ذاتیه این است که مادامالذات،
ذاتیات ثابتاند اما اگر ذات نبود چه؟
نیست .وقتی ذات نیست ،ذاتی هم
نیست.
مرحـوم دکتـر حائـری میفرمایند کانت
گمانـش ایـن بـوده کـه ایـن ضـرورت
ثبـوت وجـود در کمال مطلـق ،ضرورت
ذاتیـه اسـت .یعنـی ذاتـی بایـد باشـد
تـا ذاتیاتـش ثابـت باشـد .درحالیکـه
ضـرورت ذاتیه نیسـت و ضـرورت ازلیه
اسـت .حـاال تفسـیرش بماند .بنـده هم
بـا کمـال شـرمندگی بـر نقـض ایشـان
نقضـی دارم .اشـکالی نـدارد مـن ناتوان
و هیـچ ،بـه اسـتاد بزرگـی مثـل آقـای
حائـری اشـکال کنـم ،بـه جایـی بـر
نمیخـورد .میدانـم خـود ایشـان هـم
اگر تشـریف داشـتند ناراحت نمیشـدند
بلکـه خوشـحال میشـدند.
نقضـی که ما بـه فرمایش ایشـان داریم
ایـن اسـت کـه ایـن در واقـع نوعـی
مصـادره بـه مطلـوب اسـت .کسـانی
کـه ایـن حـرف را زدنـد نمیخواسـتند
ضـرورت ازلیـه را زیـر سـؤال ببرنـد،
اثبـات ضـرورت ازلیه مطلـوب و مدعای
شماسـت ولـی شـما آن را مبنـا قـرار
دادیـد ،ایـن مصـادره به مطلوب اسـت.

نقض عالمه جعفری بر نقض
کانت فوقالعاده است

امـا حرفـی کـه مرحـوم آقـای جعفری
زدنـد ،بـه نظـرم فوقالعـاده اسـت.
منتهـی ابتـدا قصـهای را عـرض کنـم
تـا تفریـح خاطـر شـود و بعد به سـراغ
آن مطلـب بـروم .ایشـان میفرمودنـد
کـه مـن در حـرم کاظمین صلـوات اهلل
علیهمـا با مرحـوم دکتر احمـد امین راه

میرفتیـم .ایـن احمـد امیـن ،احمـد امیـن مصـری و صاحـب «ظهـر اسلام»
نیسـت .ریاضیدانـی ایرانیاالصـل بوده و در عـراق زندگی میکردهاسـت .کتاب
معروفـی هـم دارد به نـام «التضامن فی االسلام» که ترجمهاش موجود اسـت.
مـرد خیلـی باتقوایـی بـوده و آقـای جعفـری میگفتنـد بـا ایـن کـه به قـول آقا
«فوقالکراواتـی» هـم بـوده ،هـر کجـا بـه نمـاز میایسـتاد هـر عالـم متقی که
میرسـید بـه ایشـان اقتـدا میکـرد.
گفتنـد تـوی حیـاط داشـتیم میرفتیـم ،شـیخ ژولیـدهای پیدا شـد و امیـن گفت
ایـن اسـتاد فلسـفه من اسـت .گفتم برویـم او را ببینیـم .احمد امین بـه او گفت:
«آقـا شـیخ حسـین! خدا هسـت؟» گفت «بله ،هسـت» گفـت «به چـه دلیل؟»
گفـت« :بـه همیـن دلیـل سـؤال تـو ،همین که سـؤال میکنـی خدا هسـت» او
بـه هـم ریخـت که یعنـی چـه؟ مـن دارم سـوال میکنم ،تـو میگویی سـؤالت
دلیـل بـر وجـود خداسـت .گفتـم بیـا برویم کنـار دیـوار بنشـینیم تا حـل کنیم،
رفتیم نشسـتیم.
کنـار دیـوار .گفتـم آقـای احمـد امین ایـن در واقع همیـن برهان کمالـی را برای
تـو میگویـد .تـو وقتـی سـوال میکنی
کـه «خـدا هسـت؟» ،تصو ٌرمائـی از خدا
داری ،از چـه سـؤال میکنـی؟» وقتـی
میگوییـد آیـا این تسـبیح هسـت ،حتما
تصـوری از آن داریـد« .همیـن تصورت
فکر و ذکر او
کاشـف از ایـن اسـت کـه تـو معنـا را
مالی رومی بود .در واقع
به نظر من خودش شدهبود تصـور میکنـی» ،حـرف درسـتی هـم
مظهری از مظاهر مالی روم .هسـت .بعـد مطلـب منتهـی میشـود
بـه برهانـی کـه آقـای جعفـری بـر
اما عالم و آدم میدانند که
اگر تشخیص میداد حرفی از روی همیـن مبنـا میآورنـد .چنـد بیـت
مال هست که مطابق ضوابط از شـیخ محمـد حسـین اصفهانـی در
تحفهالحکیـم خدمتتـان عـرض کنـم و
نیست ،نمیپذیرفت و ر ّد
بعـد بـه سـراغ آن نقـض برویـم.
میکرد.
یکی از حکمــای متأخر ایران ،شــیخ
محمدحســین کمپانی رحمــه اهلل علیه
است که اســتاد عالمه طباطبایی رحمه
اهلل علیــه هم بودند و در ســال 1325
شمسی فوت کردند .ایشان منظومهای دارند به نام تحفهالحکیم که مانند منظومه
سبزواری است .این طور میگوید:
ما کان موجودا بذاته بال
حیث هو الواجب جل و علی
و هو بذاته دلیل ذاته
اصدق شاهد علی اثباته
یقضی بهذا حدس کل صائبی
لو لم یکن مطابقا لواجبی
لکان اما هو المتناعه
و هو خالف مقتضی طباعه
او هو الفتقاره الی السبب
و الفرض فرضیته لما وجب
فالنظر الصحیح للوجوب
یقضی الی حقیقه المطلوب

میگویند کمال مطلق -به اصطالح آنها -یا مبدأ اعلی  -به اصطالح ما -به این
دلیل موجود اســت که شما آن را تصور میکنید .کدام انسان است که از وجود و
عدم خدا سؤال کند و تصوری نداشتهباشد؟ تصدیق بال تصور که نمیشود .اص ً
ال
میگویید خدا نیســت ،چه چیزی نیست؟ چه چیز را میخواهی نفی کنی؟ به هر
حال یک تصوری داری.
یک؛ تو کمال مطلق را تصور میکنی.
دو؛ این کمــال مطلق الاقل برای تو وجود ذهنی پیدا میکند و از آن تصو ٌرمائی
داری.
ســه؛ این مفهوم ممتنع نیســت .اگر ممتنع بود نمیتوانســتی تصورش کنی .به
اصطالح ممکن به امکان عامه ممتنع نیســت ،چون آن را تصور میکنی ،وجود
هم از کماالت آن است.
کســی که به مقام شهود میرســد ،میگوید «همین در وجودش کافی است» .اما
اگر اشــکال کردند که تو تصور
میکنی و تصــور که واقعیت
عینــی ندارد .بنــده میگویم
بله ،تصور میکنم اما متصور
من یا همان چیزی که تصور
میکنم ،از یک طرف ممتنع
نیست .چون اگر ممتنع بود در
تصور نمیآمد .از طرف دیگر
محتاج علت هم نیست .چیزی
کــه ممتنع نیســت و ممکن
است وجود پیدا کند ،از سبب
هم بینیاز است پس مبدأ اول
است .چرا نباید باشد؟
مانع وجــود شــیء دو چیز
بیشتر نیســت .در این عالم
ماتریال مانع وجود شــیء دو
چیز بیشتر نیست:
 .1یا باید خــودش محال و
ممتنع باشــد مثــ ً
ا دو دو تا
بشود پنج تا! محال است دو
دوتا پنج تا شــود .هیچوقت
نمیشود.
 .2یا اینکه علتی بخواهد و علت نداشتهباشد.
حالت ســوم ندارد .این مفهوم نه ممتنع اســت و نه محتاج علت .مساوی است با
اینکه هست .این هم در این طرف عالم.
اما نقض مرحوم آقای جعفری چیست؟ البته این را عرض کنم که این تأسیس خود
ایشان نیست و چیزی اســت که نزد حکمای آن طرف عالم سابقه دارد ولی ظاهراً
تقریر از ایشــان است .میفرمایند «بدانید و آگاه باشید ،به اصطالح علما این قضیة
واجب موجود است ،قضیه منطقی نیست ،قضیه ریاضی است .قضیه ترکیبی نیست،
قضیه تحلیلی است» .چنین نیست که شما از ابتدا انسانی را تصور کنید و بعد حیوانی
را هم تصور کنید .حیوان یک موجود مســتقل ،اســت وجوداً و ماهیت ًا و انسان یک 
موجود مستقل است ماهیت ًا و وجوداً .این دو را مستقل تصور میکنند ،بعد بر همدیگر
حمل میکنند و میگویند انسان حیوان است .این «واجب موجود است» ،از این قبیل

است .از قبیل هشت یعنی چهار به اضافه
چهار است یا هشت یعنی چهار ضرب در
دو .تحلیلی اســت .دو رقم قضیه دارید:
قضیه تحلیلی و قضیــه ترکیبی .قضیه
ترکیبی این است که دو تا مفهوم جداگانه
را به همدیگر نسبت میدهند .نویسندگی
یک مفهوم است ،انسان هم یک مفهوم
است .میگویند «انسان نویسنده است»،
شــماری از انسانها نویســنده نیستند.
نویسندگی جزء حقایق انسان که نیست،
جزء ذاتیاتش که نیســت .عرض است؛
گاه هســت و گاه نیســت .نویسندگی
موجود مستقل را بر انسان
موجــود مســتقل حمل
میکنــد .قضیــه ترکیبی
اســت ،موضوع و محمول
را با هــم ترکیب میکند.
برای شما افاده علم جدید
میکنــد .قضایای ریاضی
این طوری نیست ،تحلیلی
اســت؛ چیزی نمیدهد،
کأنه مثل اینکه میگویید
اص ً
ال هشت یعنی چهار به
اضافه چهار ،عبارت اخری
هماند .مفاد ضرورت ازلیه
هم همین است .اینجا باز
ممکن است بتوانند اشکالی
کننــد و بگویند «اگر افاده
معنــای جدیــد نمیکند،
پس یعنی تــو به معرفت
اهلل نمیرســی؟ از کجــا
میرسی؟ دلیل عقلی که
نداری و نمیتوانی اثبات
عقلی بکنــی .این قضیه
تحلیلی هم کــه چیزی به تو نمیدهد.
پس بــاب معرفت مســدود اســت؟»
نه خیر ،مســدود نیســت« :و شاهد و
مشــهود» و «شــهد اهلل انه ال اله اال
هو» .این قضیه هــم از قبیل قضایای
شهودیه است .شــهود یعنی رویارویی
مســتقیم با عین واقعیت .برای من که
این عرایض را خدمت شــما کردم ،این
سخن شبهه شدید کانت را حل میکند،
دیگر نمیدانم برای دوســتان چه طور
است  .
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انسان
در منظومه فكري
عالمه جعفري
دکتر علی رافعی
سـخن دربـاره عالمـه
جعفـری ابعـاد زیـادی
دارد کـه مـن چنـد
موضـوع آن را انتخـاب
کـرده و در ایـن فاصلـه
زمانـی خدمـــت شـما
عـرض میکنـــم.

عالمه جعفری
مجموعه علوم را
در محوریت انسان
قبول داشتند
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عـالمـــه جـعـفـــری
مجموعـه علـوم را در
محوریـت انسـان قبـول
داشـتند؛ بـه ایـن معنـا
کـه مـا صرفـ ًا فلسـفه
نداریـم و صرفـ ًا عرفـان
نداریـم ،مـا هـر علـم
دیگـری را بدانیـم ولـی
ایـن علـم در سـازندگی
شخـصـیـــت انســان
تأثیــــر نداشــتهباشد،
ً
مـثـلا
ارزش نــدارد.
شـــماری از مفاهــیم
فلســـفه کالسیــک را
بهطــور عالـــی بدانیم
امـا اهمیتـی ندهیـم که
ایـن فلسـفه در انسـان
چـه میخواهـد بکنـد و
او را تـا چـه مرحلـهای

جلوتـر میبـرد ،ایشـان
چنین علمـی را باردار ارزش
نمیدانسـتند حتـی اگـر
عرفـان باشـد! و نکتـهای را
بارهـا میفرمودنـد کـه خود
قـرآن و انبیـا هـم انسـان را
در محـور خـود داشـتند ،اگر
حافـظ قـرآن باشـیم و تمام
تفاسـیر را بدانیـم ولـی ایـن
قـرآن در مـن انسـان تأثیـر
نگـذارد ،دانسـتن ایـن علوم
هیـچ ارزشـی نـدارد .وقتـی
شـخصیت انسـان را تغییـر
ندهـد ،از دیـدگاه عالمـه
جعفـری بیاثـر و بـیارزش
اسـت .نکتـهای کـه ایشـان
تاکیـد بسـیاری بـر آن
داشـتند ،چیرهشـدن انسـان
بـر «مـن» درون بـود.
زین دو هزاران من و ما،
ای عجبا من چه منم؟
گوش بده عربده را،
دست منه بر دهنم
ایـن علـوم و معرفتهـا باید
آن من الهـی و «نفخت فیه
مـن روحـی» را از البـهالی
منهـا و شـخصیتهایی که
بـه عنـوان مـن در خودمان
سـاختهایم ،بیـرون بکشـد،
رشـد دهـد ،کمـال دهـد و

جلـو ببرد .ایشـان بسـیار بر
ایـن تأکیـد داشـتند کـه با
«من»تـان مسـأله را حـل
کنید .اصطالح خودشـان را
بـهکار میبـرم؛ گاه ایشـان
بـه «مـن» میگفتنـد:
«زهـر مـاری» .میگفتنـد
«بـا ایـن زهـر مـاری کنار
آمـدی یـا نیامـدی؟» برای
اینکـه ببینیـد خود ایشـان
چهقـدر بـر ایـن «مـن»
تسـلط داشـتند ،خاطـرهای
عـرض میکنـم .چـون
آدم وقتـی در مـورد عالمـه

عـالمــه جـعـفــری
مجموعه علوم را در
محوریت انسان قبول
داشتند؛ به این معنا که
ما صرفاً فلسفه نداریم و
صرفاً عرفان نداریم ،ما
هر علم دیگری را بدانیم
ولی این علم در سازندگی
شخـصـیــت انسـان
تأثیـــر نداشــتهباشد،
ارزش نـدارد.

جعفـری ،نظری بحـث میکنـد ،بهتر اسـت جنبههای
عملـی را نیـز در زندگـی خـود ایشـان ببینـد.
ـوی کــرد بزرگداشــتی برگــزار
در کردســتان بــرای مولـ ِ
کــرده بودنــد و عالمــه بــه بنــده امــر فرمودنــد
همــراه ایشــان باشــم و شــوخی هــم کردنــد و
فرمودنــد :ببیــن آقــای رافعــی! کردســتان خطرنــاک
اســت (چــون زمــان جنــگ و شــلوغی بــود) .اگــر
مــن را زدنــد و کشــتند ،تــو در آنجــا برایــم یــک 
امــامزاده بســاز! گفتــم :آقــا! در خدمــت هســتیم! .بــا
هــم رفتیــم .در انتهــای کنگــره ،یــک اســتاد ادبیــات
کــه او هــم کــرد بــود و قصیــدهای در رســای عالمــه
ســروده بــود ،آمــد شــعرش را بخوانــد .مــن هــم کنــار
عالمــه نشســتهبودم ،دیــدم وقتــی شــاعر بــه ایشــان
گفــت کــه ایــن قصیــده را برایشــان ســروده اســت
و میخواهــد آن را بخوانــد ،حــال آقــای جعفــری
عــوض شــد .مــن از یــک طــرف شــعر را گــوش
مـیدادم کــه شــعری بســیار زیبــا و بــه زبــان فارســی
بــود و ایشــان هــم از اســاتید ادبیــات فارســی بودند .از
طــرف دیگــر نگاهــم بــه اســتاد بــود کــه حالتشــان
عــوض شــدهبود .شــعر تمــام شــد .ایشــان خواســتند
بهخاطــر زحمتــی کــه عالمــه کشــیده و بــرای
مولویکــرد ســخنرانی کــرده بودنــد ،کــف بزننــد.
ِ
در حقیقــت خواســت دســتی کــه زده میشــود
بــرای او نباشــد و بــرای عالمــه باشــد .همــه بــرای
آقــای جعفــری کــف زدنــد .مــن دیــدم خــود آقــای
جعفــری هــم دارنــد کــف میزننــد .خدمتشــان گفتــم
حضــرت اســتاد ایــن دســت را بــرای شــما میزننــد.
شــما دســت نزنیــد .حــاج آقــا دستشــان را کشــیدند و
تمــام شــد و بلنــد شــدیم .بعــد از ایشــان پرســیدم:
آقــا ،چــه شــد؟ شــما در خودتــان نبودیــد؟! گفتنــد:
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همیــن طــور اســت آقــای رافعــی! وقتــی آمــد گفــت
میخواهــم در رســای شــما شــعر بخوانــم .گفتــم
خدایــا نشــنوم! واهلل قســم االن کــه میگویــم خــودم
منقلــب میشــوم! و نشــنیدم! الجــرم نفهمیــدم ایــن
کــف را دارنــد بــرای کــی میزننــد! فکــر کــردم
مولــوی کــرد کــف میزننــد و مــن
دارنــد بــرای
ِ
هــم کــف زدم .مبــادا مــن بنشــینم و یکــی بخواهــد
جلــوی مــن از مــن تعریــف بکنــد .و ایشــان بارهــا
میفرمودنــد فکــر نکنیــد هرچــه جلوتــر برویــد ،شــما
بــا ایــن «مــن» کنــار آمدیــد؛ نــه!
دم به دم وابسته دام نویی
هر یکی گر باز و سیمرغی شوی
در اوج مطالــب معرفتــی هــم کــه برویــم ،امــکان
افتادنمــان هســت .ایــن یکــی از مســائلی بــود کــه
میخواســتم بگویــم تــا از حضــرت عالمــه درس
بگیریــم و روی آن دربــاره خودمــان فکــر کنیــم.
اینکــه یکــی از مزایــای مــا ایــن اســت کــه
عالمیــم ،فیلســوفیم ،اهــل معرفتیــم و اینکــه در
رشــتهمان خــدا مزیتهایــی بــه مــا دادهاســت،
باعــث تــورم شــخصیت و «مــن» مــا نشــود و بدانیــم
کــه «و مــا أوتیتــم مــن العلــم اال قلی ـ ً
ا» بــه همــه
هســتی ،کمــی از علــم الهــی داده شدهاســت .حــاال
مــا چقــدر از ایــن کــم را گرفتهایــم کــه بخواهیــم بــا
آن مزیــت ،بــرای «مــن» خــود تــورم ایجــاد کنیــم.

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

نکتـه دیگـر دربـاره حضـرت عالمـه ایـن اسـت کـه
ایشـان معتقـد بودنـد برای رسـیدن بـه کمال ،انسـان
بایـد مجموعـه ابعاد وجودی خـود را به کمال برسـاند.
نه اینکه برویم و بنشـینیم و فیلسـوف بشـویم و فقط

عقلمـان را بـارور کنیـم،
اندیشـهمان را بـارور کنیـم
و از قلـب مغفـول باشـیم یا
برویـم بـه دنبـال معرفـت،
از عقـل غافـل بشـویم و
احسـاس کنیـم بیـن عقل و
قلـب تضادی وجـود دارد؛ به
ایـن معنا کـه اگـر بخواهیم
اهـل عرفان بشـویم ،عرفان
مـا بـا فلسـفه سـازگاری
نداشتهباشـد و اگـر بخواهیم
خـوب تعقـل کنیـم ،بایـد
عرفـان را کنـار بگذاریـم،
ایـنگونــه بـه نتیـــجهای
نمیرسـیم.
چون ایام فلسـفه هم هسـت
عـرض میکنـم .از حضـرت
عالمه در روز آخر بزرگداشت
دهلینو خواسـته
ابنسـینا در ِ
شـد سـخن نهایـی دربـاره
ابنسـینا را بیـان بفرماینـد.
حضـرت عالمـــه بیـان
میکننـد کـه عـدهای از
شـما اینجـا آمدیـد و اثبـات
کردیـد کـه ابنسـینا یـک 
فیلسـوف مشـائی محـض
اسـت .عـدهای دیگـر آمدید
و اثبـات کردیـد ابنسـینا در
نمـط نهـم و دهـم اشـارات
اوج مــطالـــب عرفـــان
گفتهاسـت و یـک  عـارف

اسـت .عــدهای از شـــما
دربـاره پزشـکی ابنسـینا
صحبـت کردیـد و اثبـات
کردیـد ابنسـینا در روزگار
خـود پزشـکی حـاذق بـود.
ایـن نشـان میدهـد که نه
علـم با فلسـفه ،نه فلسـفه
بـا عرفـان ،نـه عرفـان بـا
آن دو ،تضـادی وجـود
نـدارد .در دیـنداری و تعبد
ابنسـینا هـم کـه کسـی
شـکی نـدارد .پـس اینهـا
بـا دینداری و دیـنداری با
مجموعـه اینهـا تضـادی
ندارنـد و یـک انسـان اگـر
بخواهـد بـه نقطـه کمـال
برسـد ،باید مجموعـه ابعاد
وجـودش را رشـد بدهد ،نه
یـک  قسـمت رشـد کنـد
و مابقـی از رشـد وابمانـد.
بـه ایـن صـورت نباشـد
کـه مـن بـه قلبـم برسـم،
عقلـم را رهـا کنـم یـا بـه
عقل برسـم ،از قلـب غافل
بشـوم یـا نخواهـم کـه در
علـوم جلـو بـروم و بگویـم
«نـه ،آقـا! علـوم بـه چـه
درد میخـورد؟!» حضـرت
عالمـه بـا ایـن موافـق
نبودنـد و بـه عقیـده بنـده
خود ایشـان مصداق همان
تعریفـی که برای ابنسـینا
دارنـد ،بودنـد و به یادگیری
هـر علمـی اظهـار عالقـه
میکردنـد .علمـی نبـود
کـه جلـوی عالمـه مطرح
شـود و ایشـان دوســـت
نداشتــهباشـــند درباره آن
بدانند.

به یادگیری هر
علمی اظهار عالقه
میکردند

بـه یـاد دارم بعـد از رحلت
حضـرت امـام ،از حضـرت

عالمـه جعفـری خواسـته
شـد کـه نظرشـان را راجـع
بـه موسـیقی بفرماینـد.
ایشـان میفرمودنـد «در
ایـن بـاره دیگـران گفتهانـد
و مـن نمیتوانـم بنشـینم
و بـه کتـب فقهـی بسـنده
کنـم» .مـا مجموعه اسـاتید
دانشـگاه تهـران و دانشـگاه
هنـر را در رشـته موسـیقی
جمـع کردیــــم و پنـــج
جلسـه بـا حضـرت عالمـه
صحبتهـای خیلـی جـدی
داشـتند .حاجآقـا فرمودنـد
«ایـن مـن را قانـع نکـرد و
نمیتوانـم حکـم بدهـم».
از مـن خواسـتند بـه آقایـی
زنـگ بزنـم و گفتنـد «بگـو
امشـب بعـد از نمـاز مغـرب
و عشـا بیایـد .میگوینـد
او ســـازهای موســیقــی
سـنتی را خیلـی بهتـر از
همـه مینـوازد .ببینیـم او
میتوانـد جـواب مـا را بدهد
یـا نـه» .مـن زنـگ زدم و
ایشـان آمـد .بعـد از بحـث
دیـدم حـاج آقـا همانطـور
نـگاه میکننـد و هنـوز
مسـأله برایشـان حل نشده
اسـت .به آن مـرد رو کردند
و گفتنـد «آقـا مـن یـک 
سـؤال از تـو دارم .اگـر ایـن
را بـه مـن جـواب بدهی من
میتوانـم حکـم بدهـم».
گفـت« :چـه سـؤالی را باید
جـواب بدهـم؟» گفتنـد
«شـما بگو؛ در موسـیقی چه
چیـزی بـه مـردم میدهـی
و از شـنوندهات چـه چیـزی
میگیـری؟ من اگـر این راز
را بدانـم کـه نواختـن تـو با
ایـن فـرد چه میکنـد و این
آدم بـا شـنیدن موسـیقی تو
چـه میشـود و بعـد در ازای
چیـزی کـه میشـود ،چـه

چیـزی را از او میگیـری،
مشـکلم بـا موسـیقی حـل
میشود» .ایشـان نتوانست
بـه عالمـه جـواب بدهـد.
عالمـه هـم فرمودنـد مـن
دربـاره ایـن قضیـه نظـر و
فتـوا و حکـم نمیدهـم،
خودشـــان احتـــیاطات
خودشـان را داشـتند.
مســأله ژنــوم مطــرح شــد.
آن موقــع ،شــروع ایــن
جریــان بــود ،از یهودیهــا
خواســته بودنــد دربــاره ژنوم
نظــر بدهنــد .آنهــا کــه
خیلــی دلشــــان میخواهد
نسلشــان بــا نســل دیگری
ترکیــب نشــود ،منکــر ژنوم
شــدهبودند .آن زمــان
شــروع همیــن چیــزی بــود
کــه امــروز یکــی از مســائل
بســیار مهــم علمــی اســت؛
مســــأله ســلـــولهای
بنیــــادی کــه هنــوز در
ایــران وارد نشــدهبود
و میخواســتند بداننــد
میتواننــد حکــم آن را
بگیرنــد یــا نــه؟ و بداننــد از
نظــر فقهــی درســت اســت
یــا نــه؟ ایشــان در فقاهــت
میگفتنــد «مــن تــا علــم
بــه آن نداشتهباشــم،

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

حکــم فقهــی نمیدهــم» ایشــان امــر فرمودنــد مــا
اســاتید ژنتیــک را گــرد هــم جمــع کنیــم تــا ببیننــد
ایــن جریــان چیســت و گفتنــد «از مــن خواســتهاند
حکــم بدهــم و مــن هــم تــا ندانــم چیســت ،نمیتوانــم
حکــم بدهــم» .آمدنــد ،مــن یکــی از دوســتان خــودم
را هــم کــه روی ایــن مســأله خیلــی جــدی کار کــرده
و دکترایــش را در ایــن رشــته گرفتــه بــود ،دعــوت
کــردم .جلســات متعــدد برگــزار شــد و ایشــان خــوب
گــوش میکردنــد و لــذت هــم میبردنــد .مثــا 
اینکــه بگوینــد «نــه ،مــن فیلســوفم» مطــرح نبــود.
البتــه بــا اهــل عرفــان فــرق داشــتند .ایشــان اصــا 
دوســت نداشــتند بــه عنــوان یــک عــارف مطــرح
بشــوند ،میفرمودنــد جوانــان مــا نیــاز دارنــد
بــه اینکــه اول از نظــر اندیشــه و عقــل درســت
بشــوند .از بیــان مطالبــی کــه انســان را بــه مــرز ادعــا
برســاند بینهایــت پرهیــز داشــتند ،مینشســتند و
گــوش میدادنــد .مــن دو نمونــه گفتــم کــه ایشــان
عالقهمنــد بودنــد دربــاره هــر علمــی بشــنوند و
فقاهــت ایشــان بــه روز بــود ،اگــر چــه هرگــز هــم
حاضــر نشــدند بــه عنــوان فقیــه رســاله بیــرون بدهنــد.

عالمه جعفری در بیان ویژگیهای عرفان
مثبت و منفی طرحی نو در انداختند

یــک نکتــه دیگــر بگویــم دربــاره دعوایــی کــه شــاید
قرنهاســت در تاریــخ اســام مطــرح اســت کــه
فــرق بیــن عــارف و صوفــی در چیســت؟ عــدهای در
اســام ،عرفــان را قبــول دارنــد و عــدهای بــه تصــوف
میتازنــد .حضــرت عالمــه دیدگاهشــان در مســائل
عرفانــی اینگونــه نبــود کــه مثــا بگوینــد بایزیــد
بســطامی عــارف اســت یــا صوفــی .اصــا صوفــی
چــه معنایــی دارد؟ ُجنیــد بغــدادی میگویــد« :صوفــی
کســی اســت کــه درونــش را صفــا فــرا گرفتهباشــد
و راه رســول اهلل را بــرود و اگــر کســی درونــش را
صفــا نگرفتهباشــد و راه رســول اهلل را نــرود ،هــزار
ســگ کوفــی از آن صوفــی بــا ارزشتــر اســت» .مــا
میتوانیــم بــا ایــن مخالفــت کنیــم؟ آیــا میتوانیــم
بــا ایــن تصــوف مخالفــت کنیــم کــه درون مــن بــا
صفــا باشــد و راه رســول اهلل بــروم؟
عالمــه جعفــری طرحــی نــو در انداختنــد کــه تــا
قبــل از ایشــان مطــرح نبــود؛ اینکــه فرمودنــد ورود
بــه حیطــه عرفــان و تصــوف بــا ایــن دیــدگاه کــه
عرفــان و تصــوف جــدای از هـم هســتند ،غلــط اســت
و در مصــداق هــم مشــکل پیــدا میکنیــم .بلکــه بایــد
بگوییــم عرفــان مثبــت و عرفــان منفــی و ویژگیهــای
ایــن دو را بگوییــم؛ انســان نــه صــد در صــد مثبــت
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اســت و نــه صــد در صــد
منفــی .بــه قــول موالنــا:
اسود مطلق نباشد اندر
جهان
بل به نسبت باشد این را
هم بدان
ویژگیهـای عرفـان مثبت
و منفـی را بگوییـم ،ممکن
اسـت فـردی چنـد ویژگی
مثبـت و یـک ویژگی منفی
داشتهباشـد .هـر فرقـهای
ممکـن اسـت برخـی
مطالـب درسـت و برخـی
مطالـب غلـط داشتهباشـد.
بایـد معیـار داشتهباشـیم
و سـازگاری انسـانها و
فرقههـا را بـا ایـن معیـار
بسـنجیم .با لفظ نمیشـود
مبـارزه کـرد .ایـن طـرح
نویـی بـود کـه عالمـه
جعفـری در مسـأله عرفـان
ایجـاد کردنـد .بـرای نمونه
چنـد بعـد آن را بیـان
میکنـم ؛
یکـی از مـوارد اینکـه در
عرفـان مثبـت ،مجموعـه
معرفـت عرفانـی ،مـا را از
«منیـت» خـارج میکنـد
و شـخصیت مـا را بـاردار
معانـی و مفاهیمـی میکند
کـه مـن بـه ادعـا نرسـم
ولـی در عرفـان منفـی
بـه عنـوان اینکـه بنـده
عارفـم ،ادعاهـا مطـرح
میشـو د .
دوم اینکــه در عرفــان
مــا بایــد بــه ایــن نکتــه
برســیم کــه قوانیــن
شــریعت بــاردار معانــی و
مفاهیــم معرفتــی هســتند.
در نمــط نــه اشــارات
ابنســینا و در گفتــه همــه
عرفــای بــزرگ ،نمــاز
حــذف نمیشــود ولــی
«صفــا»دار میشـــــود.

عبــادات معنــادار میشــود.
همیــن نمــاز را علــی بــن
ابیطالــب میخوانــد ،بنــده
و شــما هــم میخوانیــم،
نمــاز او مطابــق معرفتــش
دارای مبنایــی اســت کــه مــا
از آن بیبهرهایــم .اگــر مــن
بخواهــم بــه حقیقــت برســم،
شــریعت حــذف نمیشــود
بلکــه روح شــریعت قویتــر
میشــود .تفــاوت بیــن مــا
و بــزرگان و اهــل معرفــت
در عمــل بــه شــریعت ایــن
اســت کــه شــریعت آنهــا
معنادارتــر اســت و شــریعت
مــا قالبیتــر اســت ،آنهــا
عــاوه بــر قالــب ،معنــا
دارنــد .اگــر فــرد یــا گروهــی
گفــت «اذا جــاءت الحقیقــه
بطلــت الشــریعه» اشــتباه
کردهاســت ،ایــن ســخن را
هیــچ بزرگــی نگفتــه اســت،
تنهــا بعضــی فرقههــای
خیلــی پاییــن مطــرح
کردهانــد و نــه افــرادی
کــه ســران عالــم عرفــان و
تصــوف هســتند .در رســاله
قشــیریه مطرحشــده وقتــی

بــه ُجنیــد بغــدادی میگوینــد «مــا شــنیدیم گروهــی
میگوینــد مــا بــرای رســیدن بــه حقیقــت دیگــر نیــازی
بــه شــریعت نداریــم و آن را انجــام نمیدهیــم» ،او
میگویــد «اگــر کســی بــه مــن بگویــد مــن زنــا یــا
دزدی کــردم ،بــرای مــن شــیرینتر از آن اســت کــه
بگویــد مــن عبــادت را بــرای رســیدن بــه حقیقــت
تــرک کــردهام».
مســأله ســوم ،جمــع میــان عقــل و علم و عشــق اســت،
در عرفــان مثبــت مجموعــه قــوا بــارور میشــود امــا
در عرفــان منفــی یــک بعــد بــارور میشــود و مــوارد
دیگــر.
بــرای آخــر صحبــت ،بــه عشــق عالمــه جعفــری و
بــه یــاد ایشــان ایــن اشــعار را بخوانیــم .یکبــار بــا
هــم قــدم میزدیــم و ایشــان اینهــا را بــا ترنــم
میخواندنــد:
خداخوان تا خدادان فرق دارد
که حیوان تا به انسان فرق دارد
بدین سان از خدادان تا خدایار
ز انسان تا به سبحان فرق دارد
محقق را مقلد کی توان گفت
که دانا تا به نادان فرق دارد.
حیـوان هـا هـم خـدا را میخوانند امـا خداخوانـدن مهم
نیست .
شرح تو حیف است با زندانیان
گویم اندر مجمع روحانیان
شرح تو حیف است با اهل جهان
همچو راز خویش دارم در نهان  

بزرگداشت
خواجه نصيرالدين طوسي
دکتر سیدمصطفی محقق داماد:
اخالق از ديدگاه خواجه نصير الدين طوسي
حجتاالسالم دكتر عبدالحسین خسروپناه:
حسن و قبح از ديدگاه خواجه نصير الدين طوسي
دكتر معصومي همداني:
عدد بي نهايت از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دکتر غالمرضا اعوانی:
علم حضوري و علم حصولي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دکتر سيدمحمد عمادي حائری
خواجه نصير و تحول گفتمان فلسفي

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

اخالق از ديدگاه خواجه
نصير الدين طوسي
رشتهای که هیچکس دربارهاش سخن نمیگوید و خواجه را در
آن متخصص نمیشناسند« ،فقه و اصول» میباشد.

خواجه نصیرالدین طوسی و دانش اخالق

فکر نمیکنم کتاب «اخالق ناصری»  -که مرحوم مینوی با
چاپ و تحقیق خوبی آن را ارائه داده است  -خیلی مستطاب
تلقّی شده باشد .بنده زمانی به این مسأله فکر میکردم که چرا
بازار کتاب اخالق ناصری جناب خواجه در علم اخالق کمرنگ
است؟! بعد از مدتها به این نتیجه رسیدم که علت آن میتواند

به خاطر اجماع مرکب باشد .در علم اصول اصطالحی به نام
«اجماع مرکب» وجود دارد .اجماع مرکب یعنی اینکه دو گروه
با یکدیگر اختالف دارند اما هر دوی آنها در عین نزاعی که با
هم دارند ،سر یک چیزی با هم توافق میکنند   .
باید دقت داشته باشیم به کتاب اخالق خواجه ،چه کسانی خیلی
اهمیت میدهند؟ کسی که یا باید دینی باشد یا فلسفی .پس،
از یک نگاه یا باید فیلسوفها خیلی به آن نگاه کنند و یا باید
مذهبیون بدان توجه کنند .کتاب خواجه به هیچ وجه مذهبی
نیست؛ یعنی در تمام کتاب اخالق ناصری ،به یک آیۀ قرآن و
یا  یک حدیث نبوی یا علوی تمسک نشده است.
این کتاب در کنار «اخالق جاللی» مطرح شده و به دستور و
درخواست یکی از پادشاهان اسماعیلی مذهب صورت گرفته
است .نوشتن این کتاب در سال  633به اتمام رسیده است.
بنابراین میتوانست و مناسب بود یکی دو تا حدیث از اهل بیت
را در این کتاب بیاورد .مثل همان کاری که غزالی در احیاءالعلوم
انجام داد و بعداً نیز فیض کاشانی روایات اهل بیت(ع) را به آن
اضافه کرد.
از شخصی همچون خواجه نصیر که آنطور به کالم شیعه
ساختار میدهد ،انتظار میرفت که به چند حدیث اهل بیت
عصمت و طهارت در کتاب اخالقیش تمسک کند؛ در حالیکه
در سراسر این کتاب یک حدیث وجود ندارد؛ الاقل بنده چنین
چیزی را مشاهده نکردم.

چگونگی نگارش کتاب اخالق نارصی

در چگونگی نگارش این کتاب چنین آوردهاند که قبل از
خواجه ،کتاب «طهاره االعراق» ابنمسکویه مطرح بود .برای
اینکه نسل ایرانیها و فارسیها از آن استفاده کنند ،از ایشان
درخواست میکنند کتاب را به فارسی بنویسد .آن زمان خواجه
از درباریان ابوالفتوح بود و  عبدالرحیم بن ابی منصور حاکم وقت
و درباری بود .آقای مینوی هم در مقدمۀ کتاب اینطور  میآورد
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که روح دینی نداشت
و اما دلیل اینکه فالسفه
چرا برای این کتاب ارزش
و اهمیت چندانی قائل نشدند،
این بود که این کتاب باید صبغه
ارسطویی میداشت اما نداشت!
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که :خواجه در مجلس
ناصرالدین نشسته بود.
سخن از «تهذیب االخالق
و تطهیر االعراق» نوشتۀ احمد
بن یعقوب مسکویه به میان آمد
و از ایشان  دربارۀ زبان کتاب پرسیدند.
خواجه پاسخ دادند :کتاب به زبان عربی است.
سخنان عجیب و غیررشعی خواجه
حاضرین در مجلس از خواجه نصیر خواستند
در اخالق نارصی
این کتاب را به صورت فارسی زیبایی در بیاورد .خواجه
واقعیت این است که در این کتاب مطالبی آمده است که
دربارۀ این کار اشکاالتی گرفتند .اشکال اول این بود که
وقتی بنده شخص ًا آنها را با کارهای ابن سینا مقایسه
این کتاب ،عربی زیبایی دارد و حیف است آن
میکنم ،در مجموع میبینم که آثار ابن سینا به
را فارسی کنیم؛ به این دلیل که زیباییهای
مراتب بر کارهای اخالقی خواجه رجحان و برتری
عربیاش را در فارسی نمیتوان منعکس کرد.
دارد .خواجه نصیر حرفهای عجیبی در این کتاب
اما اشکال دوم اینکه این کتاب فقط یک شاخه
آورده است که به هیچ وجه با معیارها و قواعد عقالنی
از حکمت را داراست و آن هم حکمت عملی یعنی
و عقالیی منطبق نیستند؛ به طوری که مردم
همان حکمت خلقی و تهذیب االخالق است.
است
معتقد
خواجه
نمیتوانند یکچنین افکار و سخنانی را از یک 
حکمت عملی دارای سه بخش اخالق،
«قواعد اخالقی»،
فیلسوف در ح ّد خواجه نصیر بپذیرند .خواجه در
سیاست مدن و تدبیر منزل میباشد .کتاب
قواعدی هستند که از
این کتاب به خانمها توهین کرده و آنها را مورد
طهارت االعراق ،فقط بخش اخالقش را دارا
باشند؛
آمده
بیرون
عقل
تحقیر قرار داده است .به عنوان نمونه به مردها
میباشد و بخش سیاست مدن و تدبیر منزل
این قواعد را
یاد داده است که چطور به خانمها زورگویی
را ندارد که این میتواند برای این کتاب
نامد.
ی
م
عملی»
«حکمت
ّ
کرده و با آنها از موضع تحکم رفتار کنند .یکی
نوعی نقص محسوب شود.
قرار بر این شد خواجه نصیر کتاب را در سه اگر بخواهد این قواعد را از عبارتها و توصیههای خواجه به مردها این
از احادیث بگیرد،
است که برای زنهایتان در خانه ،آنقدر اشتغال
بخش فارسی بنویسد که بخش اخالقش
دینی»
«اخالق
آن
نام
ذهنی بوجود بیاورید که هوش و حواسشان به
همان ترجمۀ  کتاب ابن مسکویه باشد و
خواهد بود.
هیچ کار دیگری معطوف نشود .چنان سرشان
دو بخش دیگرش را خواجه تألیف کند .به
ً
را با کارهای خانه شلوغ کنید که اصال به این
نظر من یکی از نقصهایی که کتاب دارد
فکر نیافتند که به خاطر انجام کارهای دیگر ،از
این است که از لحاظ تاریخی دارای موج
خانه بیرون بروند .اگر فکر و ذهن زن مشغول
میباشد .خواجه ،اول این کتاب را مینویسد
و بعد از مدتی یکباره اعالم میکند من کتاب را تغییر دادهام و تنظیم و ادارۀ امور خانه نباشد ،متوجه اموری میشود که مخلّ
هر کسی آن نسخۀ اولش را دید ،حرفهای من را تصحیح کند .ارکان منزل میشود.
به هر حال ایشان که از دست اسماعیلیها نجات پیدا میکند ،از دیگر توصیههایی که به مردان میکند این است که مرد در
خیلی از قسمتهای نسخۀ اول را تغییر میدهد؛ زیرا در آن نسخه برخورد با زنان ،باید از سه چیز پرهیز کند:
عبارتهایی که مقداری تملّقآمیز و اغراقآمیز بوده است ،به  )1هیچگاه خود را به زن خودش زیاده از حد ،راغب و مشتاق
چشم میخورده و تکریم و تعظیم پادشاهان نیز در آن وجود نشان ندهد؛ چرا که این کار موجب استیالی زن بر او میگردد.
داشته است؛ البته در نسخه کنونی هم عبارتهایی از این قبیل  )2در موارد و مسائل کلی با زن هرگز مشورت نکند و او را از
اسرار خود آگاه نگرداند.
دیده میشود اما در آن وقت قویتر بوده است.
به هر حال نکته این است که متدینین و مذهبیها این کتاب  )3همواره مقدار دقیق مال و دارایی خود را از او پنهان کند؛ چرا
را خیلی تحویل نگرفتند .ما یادمان میآید زمانیکه دبستان که مشورت کردن با زنان در مورد مال و میزان آن و مواردی
میرفتیم ،کتاب اخالق گلشنی را که شامل احادیث و روایات این چنین ،نهایت ًا موجب ضرر و زیان مرد میشود.
نراقی پدر و پس با این مواردی که خواجه فرمودند ،معنای شریک زندگی
بود برایمان تدریس میکردند .بعدها کتابهای
ِ
پسر؛ یعنی جامع السعادات و معراج السعاده این خأل را پر کرد .چه میشود؟ ما این قدر شعار میدهیم که نه مردساالری و نه
زنساالری! باید در زندگی و حریم خانه ،دموکراسی حاکم باشد.
حرفهایی که ما در زمینۀ چگونگی رفتار با خانمها میزنیم،
علت عدم اقبال اهل فلسفه به اخالق نارصی
علت اینکه جامعۀ دینی این کتاب خواجه را نپذیرفت ،این بود خیلی بهتر ازحرفهای خواجه است.

علت عدم اقبال متدینین به اخالق نارصی

و اما علت اینکه چرا متدینین این کتاب را نپذیرفتند ،این است
که کتاب بابی در آداب شراب خوردن دارد که چطور شراب را
بخوریم .عبارت خواجه در کتاب این است« :باید که سخن بر
ندیم قطع نکند و در همۀ احوال ،اقبال به مهتر اهل مجلس
کند و استماع سخن کند .باید که به هیچ حال چندان در میخانه
ضعیف شراب بُود ،اندک خورد
ُمقام نکند که مست گردد .اگر
ِ
یا ممزوج خورد ،اگر حریفان مست کنند ،جهد کند تا از میان
ایشان بیرون رود».

آیا فقه از اخالق جداست؟!

بنده میخواهم به کتاب اخالق ناصری نگاه دیگری کنم
و تحلیل و نظرم این است که بحث آخر که مسئلۀ  آداب
شرابخواری است؛ واقع ًا مسألۀ جدایی اخالق از فقه را نشان
میدهد .این یک نکتۀ بسیار مهم است .علت اهمیت این نکته
از آن جهت میباشد که خواجه نصیر ،یک فقیه بسیار زبردست
است و از نگاه یک فقیه ،اخالق چیز جدایی میباشد.
همانطوری که عرض کردم خواجه نصیر یک فیلسوف فقیه
است و به این موارد به خوبی توجه دارد .او ًال خواجه معتقد است
«قواعد اخالقی» ،قواعدی هستند که از عقل بیرون آمده باشند؛
این قواعد را «حکمت عملی» مینامد .اگر بخواهد این قواعد
را از احادیث بگیرد ،نام آن «اخالق دینی» خواهد بود .بنابراین
چنین چیزی دیگر اخالق نمیشود بلکه مستحب میشود .در
این صورت یک فیلسوف اخالق ،نمیتواند به آن اسم اخالق
اطالق کند بلکه  باید نامش را مستحبات دین و شریعت بگذارد
و به عبارتی دیگر فصلی از شریعت میشود.
ثانی ًا ممکن است مسائلی حرام باشد ولی اخالقی باشد.
اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعش رسد به غیر چه باک
این هم به نوبۀ  خودش یک  اخالق را نشان میدهد؛ البته
انسان نباید گناه کند اما اگر گناهی هم کرد ،الاقل گناهی
انجام دهد که نفعش به دیگری برسد .این یک نگاه
اخالقی است.

خواجه نصیرالدین طوسی و علم فقه

در ادامه شایسته است نکاتی دربارۀ فقه خواجه
نصیر بیان کنم.
خواجه یک  فقیه خیلی جالب و عجیبی است .یک 
دانشمند فرانسوی در  130سال قبل ،شرایع
محقق حلی را به زبان فرانسوی به طور دقیق
ترجمه کرده است .وزارت امور خارجۀ 
فرانسه این کتاب را بسیار زیبا و
با کیفیت باال به چاپ رسانده
است.
این مترجم اولین کمیسر

فرانسه در تبریز بوده است .او بسیار زیرک و هوشمند بوده است.
میگوید وقتی که در ایران بودم ،متوجه شدم هموالیتیهای
فرانسوی ما که در ایران هستند ،وقتی بر سر مالشان یا
اجارۀشان با ایرانیها دعوایشان میشود؛ ایرانیها آنها را به
دادگاههایشان میبرند .در آن زمان در ایران دادگستری نبود،
آنها بر اساس کتابهای دینیشان با اینها برخورد میکردند
و چون فرانسویها نسبت به مطالب دینی ایرانیها آگاهی
نداشتند ،حق آنها پایمال میشد؛ لذا تصمیم گرفتم کتاب
«شرایع اإلسالم» محقق حلی (قرن  7ق) را ترجمه کنم .برای
شروع این کار نزد آخوندها و علمای تبریز رفتم و طلبگی کردم
و به یادگیری زبان عربی و فقه مشغول شدم .سپس موفق شدم
کتاب شرایع اإلسالم را در دو جلد ترجمه کنم و آن را از اول
طهارت تا آخر دیات ،به صورت مادهماده و شمارهگذاریشده و
عین قانون مدنی درآوردم.
بنده این نسخه را دارم .این آقا برای کتاب یک مقدمۀ زیبا و
جالبی نوشته که در آن ،زندگینامۀ محقق حلی را آورده است.
اسم خواجه نصیر را هم در این مقدمه ذکر کرده و  مطلبی را
بیان کرده که من آن را فقط در این کتاب دیدهام .در مقدمۀ 
کتاب آمده است  که به محقق حلی خبر دادند ،هالکوخان
به بغداد میآید در حالیکه خواجه نصیر هم همراه او است.
محقق حلی که در آن وقت رئیس شیعه ،مرجع تقلید زمان
و فقیه خیلی بزرگی است؛ گفت با اینکه خیلی دلم میخواهد
به استقبال خواجه نصیر بروم ولی دور از وقار است که من
به استقبال هالکو خان بروم؛ لذا چند تا از طلبههای جوان را
انتخاب کرد و به استقبال جناب خواجه نصیر فرستاد .یکی از
این طلبههای جوان یوسفبن مطهر حلی ،معروف به عالمه
حلی بود .نوشتهاند این طلبهها که به استقبال رفته بودند،
خودشان را به اسب خواجه نصیر چسبانده بودند که معلوم شود
ما برای استقبال از هالکوخان نیامدهایم.
عالمه حلی که در آن موقع اسمش عالمه نبود و به او همان
یوسف بن مطهر میگفتند ،از روی   احترام ،رکاب اسب
خواجه را گرفته بود و مدام از او سئوال میکرد.
علیالقاعده سئواالت او یا در زمینۀ کالم بوده ،یا
دربارۀ ریاضیات و یا در رابطه با نجوم بوده است.
خواجه نصیر هم به سئواالت جواب میدادند تا
اینکه او را به درس محقق حلی آوردند.
جناب محقق حلی از باالی منبر صدا زدند و به خواجه
گفتند که من بیایم پایین و شما جای من درس بدهید،
خواجه در جواب فرمودند :نه من آمدهام از
درس شما استفاده کنم و همان جا نشستند.
نکتهای که االن میخواهم بگویم را
همه در کتابهایشان نقل کردهاند
و آن این که در آن جا محقق
حلی مسئلۀ  قبله را بیان
میکرد که یک  قسمت
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از این مسئله را صاحب جواهر در کتاب الصالة در مبحث قبله النـزوع دارد کـه ایـن کتاب چندین سـال کتاب درسـی بوده.
آورده است .میگوید محقق داشت مسائل قبله را درس میداد معـروف اسـت ابـن ادریـس اول کسـی اسـت کـه بـر نیای
و میگفت« :روایت است که اهل عراق باید کمی به طرف بزرگـش؛ شـیخ طوسـی نقـادی کـرده اسـت .ولـی بـه نظر
چپ متمایل شوند؛ یعنی مستحب است به تیاسر نماز بخوانند» .مـن ایـن طـور نیسـت و ابوزهـره اول کسـی اسـت کـه بـه
محقق متعارضات روایات را جمع کرد و حمل بر استحباب میـدان آمده و نظریات شـیخ طوسـی را در قنیـه نقادی کرده
کرد که« :اگر متمایل به دست چپ ایستادید مستحب است و اسـت .جنـاب خواجـه نصیـر الدین طوسـی این کتـاب را نزد
اگر متمایل به دست چپ نیاستادید و همینطور صاف ایستادید سـالم بـن بـدران مازنـی خوانده اسـت .نسـخهای کـه االن
در کتابخانـۀ مجلس شـورای اسلامی اسـت ،همین نسـخه
عیبی ندارد».
خواجه نصیر دستش را بلند کرد و یک اشکال منطقی کرد که اسـت کـه خواجـه با دسـت خط خـودش بـر آن حاشـیه زده
به نظر بنده اشکالش هم وارد بود .پرسید :تیاسر مستحب است؟ اسـت .ایـن کـه بـرای من خیلـی جالب اسـت این اسـت که
ایـن بزرگـوار خیلـی تحـت تاثیر اسـتادش قرار گرفته اسـت.
یعنی اهل عراق خالف قبله نماز بگذارند؟!
عبارت جواهر این است که« :استحباب معنایی ندارد؛ زیرا اگر ابوالمـکارم ابـن زهـره مخالـف عمـل بـه خبـر واحد اسـت.
حجـت نداند ،بسـیاری
قبله واقع ًا به سمت چپ مایل باشد ،باید مایل به چپ ایستاد خبـر واحـد اگـر بلـرزد و کسـی آنـرا ّ
و اگر قبله مایل به سمت چپ نمیباشد ،میل نمودن به سمت از احـکام شـرعی کـه االن برایتـان مشـکل اسـت ،آسـان
میشـود .بسـیاری از ایـن مشـکالت را هم خبر واحـد ایجاد
چپ حرام است؛ چون از قبله خروج پیدا میکند».
محقق در جواب خواجه فرمودند« :نعم من القبلة الی القبلة» .کـرده و از زمـان شـیخ طوسـی هـم شـروع شـده و همیـن
به نظر من اشکال گرفتن خواجه به محقق درست بوده و این صاحـب قنیـه بـه جنگ با شـیخ طوسـی آمده اسـت.
اقتضای ادب خواجه است که پس از جواب محقق ،او را تحسین تا زمان شـیخ طوسـی خبر واحد ارزش نداشـته و سـپس شیخ
کرده و گفته که درست میفرماید .بعداً جناب محقق رسالهای طوسـی آمـده خبـر واحـد را حجـت کـرده و اجتهـاد شـیعه را
با نام «رساله فی استحباب التیاسر الهل العراق» مینویسد تـکان داده اسـت .بعد ابوالمـکارم ابن زهره در کتـاب قنیه که
هـم کتـاب فقـه اسـت ،هـم کتـاب عقاید و
و برای خواجه میفرستد .االن به استناد
هـم کتـاب اصـول فقـه؛ خبـر واحـد را فاقد
همان رساله ،فقها فتوی میدهند که اهل
حجیت دانسـته و مورد انکار قرار داده اسـت.
عراق مستحب است به سمت تیاسر؛ یعنی
بعدهـا ابـن ادریس آمده و از ابـن زهره تقلید
کمی به سمت چپ نماز بگذارند .این را
چون صاحب جواهر آورده بود گفتم اما آنچه علت اینکه جامعۀ دینی کـرده و ایـن مسـأله را دنبـال کرده اسـت و
خواجـه هـم تحـت تاثیر ایشـان ،حاشـیهای
که جالبتر است قنیهای است که اخیراً در
کتاب اخالق ناصری را
زیبـا و شـیرین بـه آن کتاب مینویسـد.
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران پیدا
نپذیرفت ،این بود که
شده است .نام این قنیه عبارت است از «قنیه روح دینی نداشت و دلیل ایشـان در مبحـث خبر واحـد میگوید انصافاً
النزوع الی علمی االصول و الفروع» ،تألیف اینکه فالسفه برای این آدم کـه به عقلـش مراجعه میکنـد ،میبیند
ً
عملا»؛
ابوالمکارم بن زهره .ابو زهره از علمای حوزۀ  کتاب ارزش چندانی قائل «الخبـر الواحـد ال یفیـد علمـ ًا و ال
حلب میباشد .حوزۀ حلب ،رقیب حوزۀ بغداد نشدند ،این بود که صبغه یعنـی خبر واحد هیچ ارزشـی نزد مـن ندارد؛
لـذا در مبحث امـر به معروف ،فقهـا گفتهاند
بود .شیخ طوسی از طوس حرکت کرده و به
ارسطویی نداشت!
حجیتـش ،حجیـت شـرعی اسـت و عقـل
حوزۀ بغداد رفته است تا حملۀ فساسیه.
ارشـاد حکم نقل اسـت در حالیکـه در تجرید
حوزۀ بغداد به این شکل ایجاد میشود که
االعتقـاد میبینیـد خواجـه فرمـوده دلیلـش
شخصی شجاع از اهل فسا بوده که قبل
دلیـل عقلـی اسـت نه دلیـل نقلی.
از هالکوخان به دفاع از فاطمیون آمده و خلیفه
البتـه مـن بـا خواجـه در این جـا اختلاف دارم؛
مسلمین را از بغداد بیرون کرده و حی علی
ً
چـون بـه هیـچ وجـه عقـل انسـان ،حسـن امر
خیرالعمل را  هم ،در نماز میگفته؛ به هر حال بعدا
بـه معـروف و نهـی از منکـر را حکـم نمیکنـد .بـرای
شلوغ شد و طالب حوزۀ بغداد متفرق شدند از جمله شیخ
اینکـه آدم مرتـب در کار مـردم فضولـی کنـد هیـچ
طوسی .محمدبن حسن طوسی ،این مرد بسیار بزرگ
حسـنی نـدارد .بـه هـر صـورت خواجـه زود
که شیخ الطایفه و رئیس شیعه هم میباشد،
بـه حکـم عقـل میرسـد ولـی بـه هـر حال
حوزۀ نجف را تاسیس میکند.
نقلـش را قبـول نـدارد؛ به همیـن دلیل
امـا حـوزۀ حلـب از قبـل بـوده و ابـو
کـه حجیـت خبـر واحـد برایـش
زهـره نیـز از طلاب حـوزۀ حلب
اهمیتـی نـدارد   .
میباشـد و کتابـی با نـام قنیة

حجتاالسالمدكترعبدالحسینخسروپناه

حسن و قبح از ديدگاه
خواجه نصير الدين طوسي
موضـوع نوشـتار حاضـر عبـارت اسـت
از «کارکردهـای کالمـی حسـن و قبـح
عقلـی از دیـدگاه خواجـه نصیـر» .یکی
از مباحـث و قواعـد کالمی بسـیار مهم
کـه فیلسـوف و حکیـم برجسـته ،جناب
خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی بـه آن
پرداختـه ،بحـث حسـن و قبـح ذاتـی
اسـت .ایـن معنایـش آن نیسـت کـه
ایشـان ُمبـدع ایـن بحـث هسـتند؛ زیرا
قبـل از ایشـان هـم دیگران بـه این
مسـأله پرداختهانـد .البتـه ممکـن
اسـت بعضـی از فالسـفه ایرادها
و مخالفتهایـی در ایـن بـاره
داشـته باشـند کـه در جـای خود
بایـد مـورد توجـه و بررسـی قرار
گیرنـد .مالصدرا هم در جلد سـوم
اسـفار بـه ایـن بحـث پرداختـه و از
خـودش یک گرایشـی به حسـن و قبح
عقلـی نشـان داده اسـت.

میشـود ،بـه همـان جعلـی کـه فاعل،
فعـل را صـادر کـرده اسـت ،میشـود
حسـن یـا قبیـح؛ یعنـی حسـن و قبـح،
حیثیـت تعلیلیـۀ جدایـی از فاعـل فعـل
ندارنـدً .
مثلا یک شـخصی کـه ظلمی
را مرتکـب میشـود ،ایـن ظلـم و فعـل

حسن و قبح و دو ساحت
ظالمانـه ،ذاتـ ًا قبیح اسـت؛ یـا در مقابل،
ثبوتی و اثباتی
فعـل عادالنـه ذات ًا حسـن اسـت .اینطور
بحـث حسـن و قبـح دارای دو سـاحت نیسـت کـه به حیثیـت تقییدیـه بگوییم
اسـت :یـک سـاحت ثبوتـی دارد و یک  ظلـم مقیـد شـده اسـت بـه قبیـح؛ یـا
سـاحت اثباتـی .این دو نبایـد با یکدیگر عدالـت مقیـد شـده اسـت به حسـن؛ یا
خلط شـوند .سـاحت ثبوتی حسن و قبح اینکـه حیثیـت تعلیلیـۀ جـدای از فاعل
ایـن اسـت که افعـال ،ذات ًا حسـن و قبح داشـته باشـد .همین کـه فاعـل فعل را
دارنـد؛ یعنی وقتـی فعـل از فاعل صادر انجـام داد ،ذات این فعل حسـن یا قبیح

میشـود .از ایـن مسـأله تعبیـر میکنند
بـه حسـن و قبح ذاتـی که البتـه غیر از
حسـن و قبـح عقلی اسـت  .
حسـن و قبـح ذاتـی مربـوط بـه ثبـوت
اسـت .واقعیـت فعـل ایـن اسـت کـه
یـا حسـن اسـت و یـا قبیـح امـا بعـد از
ایـن مرحلۀ ثبوتـی و نفساالمر ،سـؤال
ایـن اسـت کـه آیـا عقـل بشـر تـوان
درک ایـن حسـنها و قبحهـا را دارد
یـا خیـر؟ خواجـه نصیـر میفرماید
بلـه ،عقـل بشـر توانایـی درک
ایـن نـوع حسـن و قبـح  را دارد؛
یعنـی میتوانـد حسـن فعـل
یـا قبـح فعـل را
درک کنـد .البتـه
آن مصداقـی از
حسـن و قبـح را کـه درک میکنـد،
حسـن عدالت و قبح ظلم اسـت .بعضی
از مصادیـق ظلـم و عـدل را هـم درک
میکنـد ،طبع ًا حسـن و قبحشـان را هم
درک میکنـد ،بعضـی از مصادیق دیگر
را هـم که درک نمیکند ،شـارع مقدس
میآیـد و کمکـش میکنـد تـا بفهمـد
بیـن این افعال ،چه افعالی حسـن اسـت
و چـه افعالـی قبیح؛ لـذا از نظر متکلمان
شـیعه مثـل خواجـه نصیـر ،همـۀ افعال
ذاتـ ًا حسـن و قبـح دارنـد؛ یعنی حسـن
و قبحشـان در مقـام ثبوت ،ذاتی اسـت
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نـه شـرعی؛ یعنـی این طور نیسـت که
شـارع بیایـد فعلـی را حسـن بکنـد و
بشـود حسـن یـا قبیـح بکنـد تا بشـود
قبیـح .به قول اشـاعره آنچه آن خسـرو
کند شـیرین بـود ،صحیح نیسـت بلکه
آنچـه را شـیرین بود ،خسـرو کند .پس
حتـی خسـروی حقیقـی کـه خـدای
سـبحان هسـت ،بر اسـاس این حسـن
ذاتـی افعـال یا قبـح ذاتی افعـال عمل
میکنـد .ایـن به لحـاظ ثبوتـی و ذاتی
بـود .عقـل بشـر حسـن و قبحهایـی
مثـل حسـن عدالـت و قبـح ظلـم را
درک میکنـد و بعضـی مصادیق را هم
بـه مـدد شـرع میفهمـد.

معنـا دارد (البتـه خواجـه به ایـن مطلب
اشـاره نکـرده اسـت) .میگویـد مـا دو
معنایـش را قبـول داریـم کـه عقلیانـد
امـا یک معنـا را قبول نداریـم که عقلی
باشـد .یکـی از آن دو معنـای حسـن و
قبـح که عقلی هسـتند و از نظر اشـاعره
هـم قابـل قبولانـد ،حسـن و قبـح بـه
معنـای کمـال و نقص اسـت .مث ً
ال العلم
حسـن؛ یعنی علـم کمال اسـت .الجهل
قبیـح؛ یعنـی جهـل نقـص مـیآورد و
قبیح اسـت .این معنای از حسـن و قبح
را عقـل میفهمـد و در ایـن جـا بیـن
اشـاعره و عدلیـه کـه معتزلـه و امامیه
باشـند اختالفی نیسـت.

مدعای اشاعره دربارۀ مسألۀ
حسن و قبح

معنای دوم حسن و قبح:
مالمئت و منافرت

  مدعـای اشـاعره کـه البتـه خواجه آن
را نمیپذیـرد ایـن اسـت کـه« :کل ما
امـر الشـارع بـه فهـو حسـن فـکل مـا
نهـی عنـه فهـو قبیـح»؛ یعنـی آنچـه
کـه شـارع امر میکند میشـود حسـن
و آنچـه کـه شـارع از آن نهـی میکند
میشـود قبیـح؛ لـذا «و لو ال الشـرع لم
یکـن حسـن و ال قبـح» ،اگـر شـرعی
نبـود دیگـر حسـن و قبحـی هـم نبود
«حتـی  ولـو أمـر َّ
الل تعالـى بمـا نهـى 
عنـه النقلـب القبيـح إلـى الحسـن»؛
یعنی اگر شـارع مقدس ً
مثلا از چیزی
نهـی کـرد و بعـداً بـه همـان چیـز امر
کـرد ،همـان قبیـح میشـود حسـن.
خواجـه میگویـد مـا این نظـر را قبول
نداریـم بلکـه «کل مـا هـو حسـن ،امر
الشـارع بـه»؛ یعنـی هـر چیـزی کـه
ً
عقلا حسـن اسـت ،شـارع بـه آن امر
میکنـد نـه آنچـه که شـارع امـر کرد،
میشـود حسـن و یـا آنچه را کـه نهی
کـرد ،میشـود قبیـح .سـخن خواجـه
عکـس دیدگاه اشـاعره اسـت   .

معنای اول حسن و قبح:
کامل و نقص

ایـن مطلب را هـم باید اضافـه کرد که
قوشـچی در شـرحی که بر تجرید دارد،
توضیـح میدهد که حسـن و قبح سـه

قوشـچی اضافـه میکنـد کـه یـک 
حسـن و قبـح دیگـر داریـم کـه بـه
معنـای مالئمـت و منافـرت غـرض
اسـت؛ یعنـی موافقـت بـا غـرض و
مخالفت با غرض .حسـن اسـت؛ یعنی
موافـق بـا غـرض اسـت .قبیح اسـت؛
یعنـی مخالـف بـا غـرض اسـت .ایـن
معنـای حسـن و قبـح را هـم عقـل
میفهمـد .اشـاعره در ایـن امـر هـم
اختالفـی بـا امامیـه و عدلیـه ندارنـد.

معنای سوم حسن و قبح:
مدح و ذ ّم

اشـاعره معتقدنـد امـا حسـن و قبـح به
معنـای چیـزی کـه مـدح و ذ ّم بـه آن
تعلـق پیـدا میکنـد ،یـا ثـواب و عقاب
بـه آن تعلـق میگیـرد ،از آن چیزهایی
اسـت که ثبوت ًا و اثبات ًا کار شـرع اسـت؛
یعنـی از یـک طـرف اگر قرار اسـت به
فعلـی مـدح یـا ثـواب تعلق پیـدا کند و
از سـوی دیگـر ،اگـر بناسـت بـه فعلی
ذ ّم یـا عقـاب تعلـق بگیـرد ،در ایـن
مـوارد مادامـی که شـارع مقـدس ،امر
و نهیـی دربـارۀ آن افعـال نیـاورد ،هیچ
مـدح و ذ ّمـی بـه آن افعـال تعلـق پیدا
نمیکنـد؛ یعنـی خـود فعـل ذات ًا تـا امر
شـارع بـه آن تعلـق پیـدا نکند ،حسـن
نمیشـود؛ حـاال چـه مـا بدانیـم و چـه

ندانیـم .بـه همیـن صـورت تـا نهـی
شـارع بـه آن تعلـق پیـدا نکنـد ،ایـن
فعـل قبیح نمیشـود؛ یعنی تنهـا وقتی
امـر شـارع مث ً
ال به سـرقت یـا هر فعل
قبیـح دیگـری تعلق پیدا کـرد ،آن فعل
مـی شـود  قبیـح یـا فقـط در صورتـی
کـه امـر شـارع بـه فعـل عبـادت تعلق
پیـدا کـرد ،میشـود حسـن .حـاال اگـر
شـارع مقـدس عبـادت را نهی کـرد یا
امـر کرد بـه سـرقت« ،إنقلـب األمر»؛
یعنـی حسـن میشـود قبیـح و قبیـح
میشـود حسـن.

از نظر
امامیه و عدلیه
حسن و قبح
ذاتاً و ثبوتاً
عقلی است
اما اثباتاً
عقلی-نقلی
است.

نیاز عقل به رشع ،در یافنت
مصادیق حسن و قبح

امامیـه ایـن دیـدگاه را قبـول ندارنـد؛
لـذا هـم معتقـد بـه حسـن و قبـح ذاتی
هسـتند و هـم معتقـد بـه حسـن و قبح
عقلـی .بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه
وقتـی گفتـه میشـود عقلـی ،مـراد
ایـن نیسـت کـه عقـل میتوانـد همـۀ 
مصادیـق حسـن و قبـح را درک کنـد.
بعضـی از مصادیـق را کـه نمیتوانـد
درک کنـد ،شـرع کمکـش میکنـد تـا
آنهـا را بیابـد؛ لـذا بـه عبـارت دقیقتـر
ایـن طـور باید گفت که از نظـر امامیه و
عدلیه ،حسـن و قبـح ذاتـ ًا و ثبوت ًا عقلی
اسـت امـا اثباتـ ًا عقلـی -نقلـی اسـت؛
یعنـی بـه تعبیری در مقام ثبوت ،حسـن

و قبـح ذاتی اسـت .حتی اگر شـارع هم
نگویـد ،فعل ذات ًا حسـن و قبـح دارد اما
در مقـام اثبات ،عقلی -شـرعی اسـت.
عقـل کلیاتـی مثـل حسـن عدالـت و
قبـح ظلـم را درک میکنـد ،بعضـی
از مصادیـق را هـم درک میکنـد امـا
برخـی دیگـر از مصادیـق را هـم کـه
نمیدانـد ،در ایـن مـوارد شـرع بـه
کمـک او میآیـد و او را راهنمایـی و
ارشـاد میکنـد  .

چـون گفته قبیح اسـت ،میشـود قبیح.
خـوب در ایـن صـورت سـؤال میکنیم
شـاید شـارع معاذاهلل دروغ گفته و قصد
داشـته مـا را بفریبـد .شـما در مقابـل
این سـخن ،حتمـ ًا خواهید گفت شـارع
مقـدس کـه خداسـت ،هرگـز دروغ
نمیگویـد .خواجـه میگویـد از کجـا
میدانـی کـه دروغ نمیگویـد؟ ممکـن
اسـت قائـل بـه حسـن و قبـح شـرعی

اینجـا ناچار اسـت بگویـد خداوند دروغ    
نمیگویـد؛ چـون عقـل حکـم میکنـد
کـه دروغ قبیـح اسـت .پـس حسـن و
قبـح شـرعی هـم برمیگـردد بـه
حسـن و قبـح عقلـی« .إلنتفائهمـا»؛
یعنـی حسـن و قبـح عقلـی و شـرعی
منتفـی میشـود «مطلقـ ًا»؛ مطلقـ ًا
یعنـی هـم عقلـی و هـم شـرعی «لـو
ثبتـ ًا شـرع ًا».

استدالل اول خواجه بر ذاتی و
عقلی بودن حسن و قبح

جنـاب خواجـه نصیر بـرای اثبـات این
مدعـا و نظریـه ،دالیلـی را ذکـر کـرده
اسـتً .
مثلا یکـی از ایـن اسـتداللها
ایـن اسـت کـه میگویـد شـما نـگاه
کنیـد بعضـی از افعـال نزد همـۀ عقال
قبیـح اسـت و برخی دیگـر از افعال هم
نـزد همـۀ عقلا قبیح و ناپسـند اسـت
حتـی نـزد کسـانی کـه بـه هیـچ دین
یـا مذهبی پایبند نیسـتند مثـل براهمه
که شـریعت را قبـول ندارند .امـا با این
حـال میفهمنـد کـه عدالـت خـوب
اسـت و ظلـم بـد اسـت .پـس معلـوم
میشـود حسـن و قبـح ذاتـی و عقلـی
اسـت نه شـرعی.
امـا خواجه بـرای اثبـات مدعـای خود،
در قالـب یـک  جملـۀ  کوتـاه ،دلیـل
دیگـری ذکـر کرده که خیلی زیباسـت.

استدالل دوم خواجه بر ذاتی و
عقلی بودن حسن و قبح

قلـم خواجـه در تجریـد ،کوتـاه ولـی
پرمطلـب و عمیـق اسـت .میفرمایـد:
«إلنتفائهمـا مطلقـ ًا لـو ثبت ًا شـرع ًا» .با
یـک جمله به شـکل قیاس اسـتثنایی
اثبـات میکنـد کـه اگـر حسـن و قبح
شـرعی باشـد ،حسـن و قبح نه شرعی
خواهـد بـود و نـه عقلی؛ «لکـن التالی
باطـل فالمقـدم مثلـه» .بـه ایـن علت
کـه اگر کسـی  قبـول کرد که حسـن
و قبـح شـرعی اسـت ،معنایـش ایـن
میشـود کـه چـون شـارع گفتـه ایـن
فعـل حسـن اسـت ،میشـود حسـن و

بگویـد خداونـد خـودش گفتـه اسـت
کـه دروغ نمیگویـد .خواجـه در جواب
میگویـد شـاید در همـان جـا هـم که
میگویـد دروغ نمیگویـد ،بـاز هـم
دارد دروغ میگویـد! شـبیه پارادوکـس
دروغگـو کـه اگـر کسـی گفـت« :کل
خبـری کاذب» ،آیـا ایـن ا ّدعـا ،خـود
همیـن گـزاره را هـم شـامل میشـود
یـا نـه؟ اگـر گفـت مـن هیـچ دروغـی
نمیگویـم ،خـوب همیـن جملـهای که
گفتـه ،دروغ اسـت یـا نـه؟ خصـم در

کارکردهای حسن و قبح

خواجـه بعـد از اینکه حسـن و قبح ذاتی
و عقلـی را اثبـات میکنـد ،در مباحـث
متعـددی از علـم کالم از ایـن قاعـده
اسـتفاده میکنـد.

کارکردهای حسن و قبح در
حوزۀ خداشناسی

 -1در بحثهـای خداشناسـی میگوید
خداونـد قبیح انجـام نمیدهد« :ال یفعل
القبیـح و ال یخـل بالواجـب»؛ یعنی خدا
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فعـل قبیـح انجـام نمیدهـد؛ بـه ایـن صحیـح همین قاعـده اسـت .خواجه در حسـن» .بعضـی از المها حسـن و نیکو
دلیـل کـه حسـن و قبح ذاتی اسـت.
پاسـخ بـه این بحثـی که امـروز در نظام اسـت و برخـی دیگـر قبیـح و ناپسـند.
   -2خواجـه در بحث هدایت و ضاللت؛ حقـوق مـدرن مطـرح اسـت که انسـان در ادامـه  توضیـح میدهـد و میگویـد
بـه معنای اشـاره بـه خالف حـق؛ یعنی بایـد حقمـدار باشـد یـا تکلیـف محور ،کـه در کجاهـا حسـن اسـت و در کدام
راه را کج نشـان دادن هـم از این قاعدۀ  میگویـد «التکلیـف حسـن الشـتماله مـوارد قبیح .اینکه چرا بعضـی از دردها
اساسـی بهـره میبـرد .مثـل ایـن کـه لمصلحـه ال تحصـل بدونـه».
و المها حسـن اسـت و بعضـی دیگر از
کسـی به آدمی کـه دنبال یک آدرسـی تکلیف حتم ًا حسـن اسـت؛ چـون دارای آنهـا قبیـح ،بـر اسـاس حسـن و قبـح
میگـردد ،آدرس را اشـتباه نشـان دهد .مصلحت اسـت؛ یعنی اگر گفتیم انسـان تبیین میشـود.
مث ً
ال خداوند در شـریعت بـه جای اینکه مکلـف اسـت بـه دلیـل اینکـه تکلیـف  -7بحـــث دیگـر کالمـی بحــث
ً
طریـق بهشـت را بـه مـا نشـان دهـد ،عقلا حسـن اسـت؛ یعنـی پشـتوانۀ  «عوض» اسـت .مسـأله این اسـت که
راه جهنـم را بـه مـا نشـان دهـد .از نظر حسـن تکلیـف ،قاعـدۀ  عقلـی اسـت؛ اگـر یـک کسـی بالیی سـر شـخص
متضـرر کنـد و
خواجـه چنین چیـزی غیرممکن اسـت؛ لـذا اگـر کسـی طرفـدار عقالنیـت خود دیگـری بیـاورد و او را
ّ
زیـرا البـاس حـق بـه بنیاد اسـت ،نبایـد حقمحـوری را بدون تقصیـر خـودش هـم نباشـد ،در ایـن
باطـل و راه خلاف تکلیـف نتیجـه بگیـرد .بایـد تکلیـف را جـا آیـا خـدا بایـد عوضـش را بدهـد،
نشـان دادن از هـم بپذیـرد؛ چـرا کـه تکلیـف هـم از حـاال چـه در دنیـا و چـه در آخـرت؟
سو ی پشـتوانۀ عقلـی برخـوردار اسـت؛ همان خواجـه میفرمایـد بلـه خداونـد بایـد
عقالنیـت مسـتقل.
عـوض بدهـد امـا نه بـه ایـن معنا که
نمیگوییـم تکلیـف حسـن اسـت؛ خداونـد بایـد هـر چـه مـا میگوییـم
چون شـارع مقـدس گفته اسـت؛ نخیر .انجـام بدهد ،بلکه بر اسـاس حسـن و
تکلیف حسـن اسـت؛ بـه ایـن علت که قبـح از خداونـد حکیم ،جز ایـن انتظار
عقـل میگویـد حسـن اسـت.
نمیرود.
 -5خواجـه میفرمایـد لطـف هم واجب  -8کارکرد دیگر مسـألۀ حسـن و قبح
اسـت« :اللطف واجـب لتحصیل الغرض عقلـی و ذاتـی ،در مبحـث «اصلـح»
بـه» .لطف بـه این معنـا کـه خداوند به آشـکار میشـود .سـؤال این اسـت که
وسـیلۀ آن ،مکلـف را بـه طاعت نزدیک  آیـا خداونـد بایـد نظـام اصلحـی برای
کنـد و از معصیت دور کنـد ،عق ً
ال واجب مـا فراهـم کنـد؟ خواجـه میفرمایـد:
اسـت .امـا نـه بـه ایـن معنـا کـه مـا بلـه .ایـن پاسـخ هم بر اسـاس حسـن
بخواهیـم بـرای خداونـد تعییـن تکلیف و قبح اسـت.
کنیـم و بگوییـم ای حـق تعالـی! بایـد همـان طـور کـه مشـاهده میکنیـم
خداونـــد محـــال بـه ما لطـف کنی؛ زیـرا در ایـن صورت بخـش مهمـی از مباحث خداشناسـی،
اسـت؛ بـه ایـن دلیـل مـا میشـویم مکلِّـف و خداوند میشـود مخصوصـ ًا در حـوزۀ افعال خـدا مبتنی
کـه عقل حکـم میکنـد به مکلَّـف .ایـن طور نیسـت.
بـر حسـن و قبـح عقلـی اسـت .علت
قبـح ایـن فعل  .
اینکـه گفتـه میشـود «واجـب» ،مـراد عمـدۀ ناکامـی و ناتوانـی اشـاعره در
واجـب
نـه
اسـت
اهلل»
«عـن
واجـب
کند؟
ی
م
عـذاب
را
کـودک
 -3آیـا خـدا
ایـن مباحـث ،عـدم اعتقـاد بـه ایـن
خواجـه پاسـخ میدهد خیر« :أنـه تعالی «علـی اهلل» .نـه ایـن کـه ما واجبـی را مبنای اساسـی اسـت .بنـده در مواضع
ال یعـذب األطفـال»؛ بـه ایـن علـت بـر خداونـد تحمیل کنیـم بلکـه منظور متعـددی دیـدهام که فخـر رازی ناچار
کـه قبیـح اسـت .شـاید هیـچ قاعـدۀ  ایـن اسـت کـه  کمـال خـدا ،واجـب شـده حسـن و قبح را بپذیرد .حسـن و
کالمـیای وجـود نداشـته باشـد کـه به الوجـود بودن خـدا و حکمت خـدا اقتضا قبـح را نپذیرفتـه اما در مـواردی ناچار
اندازۀ حسـن و قبـح ،دارای کارکردهای میکنـد کـه ایـن گونـه باشـد .حتمـ ًا و شـده صغـرای آن را قبـول کند!
بالضـروره هم همیـن طور اسـت؛ یعنی
کالمـی متعدد باشـد.
ً
مثلا در بحـث بعثـت انبیـاء حتـی در
ً
اینکه
نـه
کند.
ی
م
لطـف
خداونـد
ا
حتمـ
هـم
مسـألۀ تکلیـف
 -4حتـی همیـن
نصـب امـام بـه همـان معنایـی کـه
بـا قاعـدۀ حسـن و قبـح عقلـی پاسـخ مـا بـرای خداونـد تعییـن تکلیـف کنیم .عزیـزان اهـل سـنت قائلنـد ،دلیـل
صحیـح خـود را مییابـد .اینکـه چـرا  -6آیـا بـر خداونـد جایـز اسـت کـه بر عقلـی مـیآورد کـه مبتنـی بر حسـن
خداونـد تکلیـف میدهـد و انسـانها مـا الـم و درد و رنـج وارد کنـد؟ خواجـه و قبـح عقلی اسـت امـا در عیـن حال
را مکلـف میکنـد ،در گـروی فهـم میگویـد« :بعـض االلـم قبیـح و بعضه حسـن و قبـح عقلـی را انـکار میکند!

کارکردهای حسن و قبح در حوزۀ
پیامربشناسی

بعـد از مباحـث خداشناسـی ،خواجـه در
حـوزۀ مباحث نبوتشناسـی هـم از این
قاعـده اسـتفاده میکند« :البعثه حسـنه
الشـتمالها علـی فوائـد» .در تجریـد
العقائـد حـدود ده فایـده بـرای بعثـت
انبیـای الهـی ذکر شـده اسـت  .
بعثـت حسـن اسـت؛ چـون حسـن و
قبـح عقلـی حکـم میکنـد کـه حسـن
اسـت .البتـه در ادامـه وجـوب بعثـت
را هـم ذکـر میکنـد .حتـی در بحـث
امامـت میفرمایـد« :االمـام لطـف؛

بخش مهمی از
مباحث خداشناسی،
مخصوصاً در حوزۀ افعال
خدا مبتنی بر حسن و قبح
عقلی است .علت عمدۀ
ناکامی و ناتوانی اشاعره
در این مباحث ،عدم اعتقاد
به این مبنای اساسی
است.

فیجـب نصبه علـی اهلل تعالـی تحصی ً
ال
للغـرض» .نصب امام هم واجب اسـت؛
چـون لطـف اسـت .لطف هـم مصداق
حسـن و قبـح اسـت .بنابراین حسـن و
قبـح عقلی کارکردهـای کالمی فراوان
و متنوعـی دارد.

حسن و قبح عقلی و رضورت
بهکارگیری آن در مباحث روز

در اینجـا شایسـته اسـت بـه رابطۀ این
قاعـده بـا مباحـث روز هـم اشـارهای
بشـود .در واقـع میخواهم طرح مسـأله
کنـم و اسـاتید محتـرم را بـه تأمـل
بیشـتر در ایـن بـاره وادارم تـا دیگـران
هـم در تکمیـل ایـن بحـث بنـده را

یـاری کننـد .سـؤال این اسـت کـه آیا
میشـود از حسـن و قبـح عقلـیای که
خواجه در کالم اسـتفاده کـرده ،در فقه
و علـوم انسـانی هـم بهره بـرد؟ منظور
مـن از علـوم انسـانی در اینجـا بیشـتر
علوم انسـانی رفتاری -اجتماعی اسـت.
علـوم انسـانی رفتـاری -اجتماعی چند
کار انجـام میدهنـد:
 -1انسـان مطلوب را توصیف میکنند؛
ً
مثلا در اقتصـاد ،انسـان اقتصـادی
مطرح میشـود .بـه عنـوان نمونه وقتی
فریدمـن نظریـۀ تابـع مصـرف را بیـان
میکنـد ،نظریـهاش بـر اسـاس همـان
انسـان مطلوب؛ یعنی انسـان
اقتصـادی اسـت .در مدیریت
هـم انسـان سـازمانی مطـرح
اسـت .در همۀ علوم رفتاری-
اجتماعی یک انسـان متعارف
و مطلـوب تعریـف میشـود.
 -2انسـان تحققیافتـه را
هـم توصیف میکنند .انسـان
تحققیافتـه همیـن انسـانی
اسـت کـه در جامعـه عینیـت
پیـدا کـرده و بـر اسـاس آمار
و تحقیقـات پیمایشـی و
آزمایشـگاهی آن را شناسـایی
میکننـد.
 -3نقد این انسان محقق.
 -4تغییـر انسـان محقـق بـه
انسـان مطلـوب؛ از همیـن
رو بحـث بایدهـا و نبایدهـا و
توصیههـا در علـوم انسـانی هـم مطـرح
اسـت.
حــال مســأله ایــن اســت کــه آیــا
میتوانیــم از حســن و قبــح عقلــی،
در بخــش توصیههــا؛ یعنــی تغییــر
انســان محقــق بــه انســان مطلــوب
هــم اســتفاده کنیــم؟ یــا حتــی توصیف
انســان مطلــوب میتوانــد در حســن و
قبــح بــه مــا کمــک کنــد؟ بــه نظــرم
میتوانــد .مــا میتوانیــم از حســن
و قبــح در علــوم انســانی ،در بخــش
توصیــف انســان مطلــوب و همچنیــن
در بخــش تغییــر انســان محقــق بــه
انســان مطلــوب اســتفاده کنیــم.

کارکرد حسن و قبح عقلی در
حوزۀ فقه

در فقـه چطـور؟ بنـده میخواهـم در
اینجـا یـک مثالی بزنم کـه البته ممکن
اسـت خیلـی از مراجـع با ایـن مثال من
موافق نباشـند .مـا در فقه بحثـی داریم
تحـت عنـوان دیـه .دیـه در مصادیـق
متعـدد ،تفـاوت دارد .در یک مواردی هم
یکسـان است .غیر از آن تفاوتهایی که
بیـن دیۀ زن و مـرد وجـود دارد ،در یک 
جاهایـی هـم حکم دیه ثابت و یکسـان
اسـتً .
مثلا اگـر کسـی انگشـتهای
کسـی را قطع کند ،یک دیۀ مشـخصی
دارد .سـؤال ایـن اسـت اگر یک کسـی
تمـام زندگیـش بـا ایـن انگشـتانش
بچرخـد و آن انگشـتش خیلـی برایـش
مهـم و حیاتـی باشـد؛ بـه طـوری که از
طریـق کار بـا آن امـرار معـاش میکند
و خـرج خانـوادهاش را در مـیآورد .البته
درسـت است که از دسـت دادن انگشت
بـرای همـه دردنـاک و ناراحتکننـده
اسـت اما بسـیاری از مـردم لزومـ ًا خرج
زندگیشـان را از طریـق یـک انگشـت
خـاص تحصیـل نمیکننـدً .
عقلا فرق
اسـت بیـن کسـی کـه بـا قطـع شـدن
انگشـتش ،منبـع درآمـدش از دسـت    
مـیرود بـا کسـی کـه قطـع انگشـت،
از نظـر مالـی او را دچـار ضـرر بزرگـی
نمیکنـد .در ایـن مـوارد چـه کار بایـد
کـرد؟ بـا توجـه بـه اینکـه در روایـات،
دیۀ قطع انگشـت مشـخص شده است،
بنـده معتقـدم بـر اسـاس حسـن و قبح
عقلـی کـه اصـل عدالـت مصداقـش
اسـت ،میتـوان مبحثـی را در فقـه بـاز
کـرد تحـت عنـوان «مـازاد بـر دیـه»؛
یعنـی بگوییـم دیـه در مـواردی یـک 
انـدازه و مقـدار ثابت و مشـخصی دارد
و در مـوارد دیگـر هم ،انـدازۀ متغییری
دارد کـه نامـش را «مـازاد بـر دیـه»
میتـوان نهـاد .ایـن مـازاد بـر دیـه بر
اسـاس حسـن و قبـح تعریف میشـود
کـه مصـداق و مبلغـش را عـرف
میتوانـد تعییـن کنـد .بنابرایـن بحـث
حسـن و قبـح عقلـی در علـم فقـه هم
میتوانـد مفیـد و مؤثـر واقـع شـود    .
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خواجـه نصیـر گاهـی در حـل برخـی مسـائل ریاضـی بـه و نـه نوافالطونیهـا -این اسـت کـه اینهـا از بینهایت دل
مبانی فلسـفی متوسـل شـده و گاهـی در حل برخی مسـائل خوشـی نداشـتند .بینهایـت بـرای یونانیها متـرادف با عدم
فلسـفی از ریاضیـات اسـتفاده کـرده اسـت .یـک مـورد از تعیـن و عـدم تشـخص هیـات واحـد اسـت .جهـان فیزیکی
ایـن نـوع اخیـر ،کاری اسـت کـه خواجـه نصیر در رسـالهای یونانیهـا نیـز جهانـی متناهـی بوده اسـت .الکسـاندر کوئیره
راجـع بـه قاعـده الواحـد الیصـدر عنـه اال الواحـد میکنـد .در مقدمـه کتـاب معروفـش from the closed for
آقـای رشـدی راشـد در مقالـهای تحقیقـی کـه پیرامـون آن  infinit universتعریفـات مختلفـی از انقلاب علمـی
نوشـته و مـن در کتاب دانشـمند طوس ترجمه کردم ،نشـان از آن حوادثـی کـه در قرنهـای شـانزدهم و هفدهم میالدی
میدهـد کـه چطـور خواجـه نصیـر با تمسـک به ایـن قاعده در اروپـا رخ داد ،مـیآورد .او از قـرن پانزدهـم شـروع میکند
در واقـع بـه یـک معنی فصلـی از ریاضیات را شـروع میکند و معتقـد اسـت بهتریـن تعریـف این اسـت که مـا بگوییم در
یـا الاقـل کاری را کـه قبلا شـروع شـده ،به یـک نقطهای ایـن دو سـه قـرن ،آن جهان متناهـی تبدیل به یـک کیهان
پیشـرفته میرسـاند کـه ما امروزه بـه آن حسـاب ترکیبات یا بینهایـت شـد.
بههرحـال عمدتـا بـرای فالسـفه ارسـطویی عالـم مـادی
ترکیبیـات( )combinatoricsمیگوییـم.
متناهـی بـوده و سـعی میکردنـد ایـن
کاری کـه خواجه نصیـر در آنجا انجام داده،
تناهـی را بـا یک سـری برهان ثابـت کنند.
دو تاثیـر دارد؛ از یـک طـرف محاسـبات
ایـن براهیـن عمومـا در کتابهای فلسـفی
ریاضـی را انجـام میدهـد تـا ببینـد مثلا 
مـا آمـده و در هـر کتـاب تعدادشـان کـم و
ترکیبـات دو بـه دوی یـک تعـداد عنصـر
بسیاری از آنچه به عنوان
زیـاد میشـود .یکـی از معروفتریـن ایـن
چندتـا میشـود و بعضـی از فرمولهایـی
پارادوکسنماهای نظریه
براهیـن ،برهـان سـلمی اسـت .ابـن سـینا
را کـه مـا امـروزه میشناسـیم ،بدسـت
مجموعهها معروف است،
تنهـا برهانـی کـه در اشـارات بـرای اثبـات
مـیآورد .از طـرف دیگـر ایـن عـددی کـه
بر این اساس هستند که
تناهـی مـیآورد ،همیـن برهـان اسـت.
به دسـت آمـده ،از تعـداد موجوداتـی که در
چگونه ما بطور شهودی
بخـش کوتاهـی کـه ابن سـینا در اشـارات
متافیزیـک الزم دارد ،کمـی تجـاوز کـرده
میدانیم یک مجموعه
بـه ایـن برهان پرداخته ،نسـبتا گنگ اسـت
و بـا آن نمیخوانـد .یعنـی در ایـن مراتـب
زیرمجموعه دیگری است
و شـارحان دربـاره آن بسـیار سـخن گفتند.
مختلـف صـدور تعـدادی عـدد بدسـت
اما از راه تناظر یک به
حـدود یـک قـرن و نیـم بعـد از ایـن سـینا
میآیـد کـه متناظـر بـا ایـن اعـداد ،موجود
یک نتیجه می گیریم
دانشـمند وفیلسـوفی ناشـناخته   بـه نـام
واقعـی در جهانشناسـی قدما وجـود ندارد.
عددشان یکی است.
حسـام الدیـن سـاالر ،رسـالهای در تقریـر
بحثـی کـه مـن امـروز دارم ،راجـع به یک 
ایـن برهـان ابـن سـینا دارد .زندگینامـه 
مسـأله دیگـر اسـت و آن یـک  سـخنی
او تـا همیـن اواخـر روشـن نبـود و فکـر
اسـت کـه خواجـه نصیـر در یکـی از آثـار
میکردنـد معاصـر خواجـه نصیـر بـوده امـا
ناشـناختهاش میگویـد .موضـوع ایـن
اثـر ،تناهـی ابعـاد اسـت .یکـی از ممیزههـای فکـر قدیـم مـن ثابـت کردم کـه در اواسـط قرن ششـم هجـری زندگی
بهخصـوص فکر یونانی -الاقل در فکر کالسـیک ارسـطویی میکـرده اسـت .وی در ایـن رسـاله برهـان ابـن سـینا را بـه

گونـهای تقریـر کـرده کـه بـرای همـه قابـل فهـم و مجاب
کننده باشـد.
ادعـای حسـام الدین سـاالر در ابتدای این رسـاله این اسـت
کـه میخواهـد ایـن رسـاله را طـوری تقریر کند کـه هرکس
ذرهای از علـم منطـق و از علم دیگری اطالع نداشـته باشـد،
به درسـتی ایـن برهان متقاعد شـود.
حسـام الدیـن شـروع میکنـد بـه تعریـف قضیـه ،قضیـه
شـرطیه ،تالـی ،مقـدم ،مفهـوم اسـتثنای مقـدم یـا همـان
وضـع مقـدم و اسـتثنای نقیـض تالـی یـا همـان رفـع تالی.
مثالهایـی نیـز مـیآورد کـه چگونـه از وضـع مقـدم ،وضـع
تالـی نتیجـه میشـود یـا از رفـع تالـی رفـع مقـدم گرفتـه
میشـود .سـپس اسـتدالل ابن سـینا را به صورت سـه قضیه
شـرطی بیـان میکنـد کـه تالـی هرکـدام از آنهـا ،مقـدم
قضیـه بعـدی اسـت و بعـد میگوید چـون نادرسـتی تالی آن
قضیـه سـوم یا آخر مسـلم اسـت ،بنابراین مقدم قضیه سـوم
غلـط از آب درمیآیـد و چـون مقـدم قضیه سـوم ،تالی قضیه
دوم اسـت ،بنابرایـن تالـی ایـن قضیـه نیـز غلـط درمیآیـد
و از نادرسـتی تالـی قضیـه دوم ،نادرسـتی مقـدم آن نتیجـه
میشـود و همینطـور میرسـیم بـه قضیـه اول کـه تالی آن،
همـان مقـدم نادرسـت قضیـه دوم اسـت و ازنادرسـتی آن،
مقـدم قضیـه اول غلـط میشـود .قضیـه اول ایـن اسـت که
«بعـد نامتناهـی ممکن اسـت» .بنابراین نادرسـتی این قضیه
آشـکار شـده و ثابـت میشـود کـه بعـد نامتناهـی ممکـن
نیسـت .چیـزی شـبیه مجموعـه p qو    q rو r
 sو  sکـه نتیجـه میدهـد. p :
برهان سلمی به صورت یک برهان خلفی است که ابتدا فرض
میکنیم حرف کسانی که معتقدند بعد نامتناهی ممکن است،
صحیح باشد .در این صورت در این عالمی که در آن بعد
نامتناهی ممکن است ،یک نقطه را در نظر میگیریم و از
این نقطه دو خط متقاطع فرض میکنیم که اینها طبق فرض
باید نامتناهی باشند .پس یک سر مشترک دارند ولی در ادامه

نامتناهی هستند .معموال در کتابهای فلسفی گفته میشود
که همچنانکه این دو خط از هم دور میشوند ،میتوان
خطوطی بین آنها قرار داد .این خطوط دائما بزرگ میشوند
اما نمیتوانند بینهایت بزرگ شوند برای اینکه این خطوط به
اصطالح محصور بین حاصرین هستند یعنی دو سرشان بین
این دو خط قرار دارد .محصور حاصرین نیز نمیتواند نامتناهی
باشد .این چیزی است که اینها به صورت اصل میپذیرند.
یک اصل خدشه ناپذیر این است که می گویند آدم عاقل این
را قبول دارد که «محصور بین حاصرین نمیتواند نامتناهی
باشد» .این قضیه ( ) sهمین اصل است .قضیه  Pهمین
قضیه است که «اگر بعد نامتناهی داشته باشیم میتوانیم در
آن دو خط تصور کنیم که این دو خط همچنان از هم دور
میشوند .وقتی این دو خط از هم دور شوند میتوانیم بین
اینها خطوطی رسم کنیم که هر کدام به اندازه یک واحد از
خط قبلی بزرگتر باشد» .این استدالل اصلی ابن سیناست که
شاید یک دلیل این که حسام الدین ساالر و خواجه احساس
کردند که نیاز به توضیح دارد این است که یک کم گنگ
است .هم می شود از این استدالل به خصوص جمله آخرش
نتیجه گرفت که برهان ابن سینا روی این پایه است که هر
یک از خطوطی که در نظر میگیریم یک بعد متناهی که به
مقدار متناهی از خط قبل بزرگتر است و این دیگر نمیشود
بینهایت شود .لب حرف ابن سینا تقریبا همین است .عبارت
محصور بین حاصرین نامتناهی است .این جمله الاقل در ابن
سینا وجود ندارد.
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حسام الدین ساالر سعی میکند این استدالل را کمی
دقیقتر کند .این استدالل در آخر به این جا میرسد که
این خط نامتناهی نمیتواند باشد .حاال فرض کنیم این
استدالل درست باشد طبق آن  sکه داشتیم .اما
چه طور از متناهی نبودن این خطوط یا آخرین خط،
متناهی بودن این ها را نتیجه بگیریم؟ به نظر میآید
یک استدالل ساده هندسی است که مثلثی یک ضلعش
متناهی است و آن دو تای دیگر هم باید متناهی باشند.
ولی ظاهرا اینها از آن نوع استدالل راضی نبودند و
سعی میکنند استدالل را کمی شسته رفتهتر کنند.
رسالهای از خواجه نصیر باقی مانده که تنها یک نسخه
از آن وجود دارد و در کتابشناسیهای خواجه نصیر هم
به او نسبت داده نشده است .نسخهای هم که در ترکیه
وجود دارد ،اوراقش به هم ریخته و من هر کاری کردم
آخر نتوانستم این رساله را مرتب کنم چون به نظر
میرسد وسطش مطلبی هست که در هیچ جا نمیتوان
جایش داد .اول هم ندارد .فقط در حاشیه آخرش نوشته
شده که این رساله از خواجه نصیرالدین طوسی است
ولی میآید به اینکه از خواجه نصیر باشد .دلیل دیگری
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غیر از این حاشیه نداریم .در کتابشناسیها در این
موضوع رساله دیگری نسبت داده شده که به کلی غیر
از این رساله است.
این رساله رساله جالبی است چون قسمت اعظمش
همان رساله حسام الدین ساالر است .در متن رساله
هم هیچ اشارهای به حسام الدین ساالر نیست .فقط در
آخر رساله این عبارت هست که این جوری همان حرف
حسام الدین ساالر میشود ولی عبارتهای رساله عینا
از عبارتهای حسام الدین گرفته شده با برخی تغییرات.
اما ادعای رساله چیز دیگری است و برخالف رساله

حسام الدین ساالر به قصد توضیح عبارت شیخ الرئیس
در اشارات نوشته نشده بلکه به قصد رد نظر ابوالبرکات
بغدادی نوشته شده که این برهان را قبول نداشته است.
همانطور که میدانید ابوالبرکات بغدادی فیلسوفی
یهودی بوده که در اواخر عمر مسلمان میشود و کتاب
مهمی به نام الکتاب المعتبر دارد که آرایش آرای خالف
عرفی است یعنی در بسیاری از مسائل مهم بخصوص
در طبیعیات حرفهایی خالف آرای متعارف فالسفه
مشائی میزند .خواجه نصیر در این رساله با لحن بسیار
تحقیر آمیزی از ابوالبرکات یاد میکند .درحالی که مثال
در اساس االقتباس آنجا که راجع به اشکال قیاس
صحبت میکند ،ابوالبرکات را ستایش میکند که آمده
این مطالب منطقی را دسته بندی کرده و در جدول
گذاشته است .این رساله خطاب به آدمی است که ظاهرا
خیلی مرید ابوالبرکات بوده و خواجه نصیر میخواهد به
او بفهماند که این مرشد تو حتی چیزهای خیلی بدیهی
به عقلش نمیرسیده و میگوید من یک مسألهای را
که قبال حسام الدین ساالر به بهترین وجه صورتبندی
کرده مینویسم تا نشان دهم ابوالبرکات این نتیجه
بدیهی را نمیتوانسته بگیرد.
ابوالبـرکات در کتـاب المعتبـر در
بیشـتر براهینـی که مشـائیان بر
تناهـی ابعـاد آوردهانـد از جملـه
برهـان سـلمی ،تشـکیک کرده
و درسـت عکـس حـرف آنهـا
را میزنـد .آنهـا میگفتندتصور
بعـد نامتناهـی کار وهـم اسـت
و عقـل ثابـت میکنـد کـه
بعـد متناهـی ممکـن نیسـت.
ابوالبـرکات میگویـد ایـن وهـم
اسـت کـه نمیتوانـد یـک 
چنیـن خـط نامتناهـی را تصـور
کنـد امـا ایـن بعـد هـم متناهی
اسـت و هـم نامتناهـی؛ بـه این
معنـا متناهی اسـت کـه هرچه در
وهـم شـما میگنجـد بایـد متناهـی باشـد و از ایـن نظر
نامتناهـی اسـت که هیـچ جایی نیسـت که شـما نتوانید
ایـن عمـل را ادامـه ندهید زیـرا هر خطی که بکشـید،
بـاز یـک  خـط بزرگتـر از آن را میتوانیـد بکشـید.
درسـت اسـت کـه حـرف ابوالبـرکات برخلاف حـرف
ابـن سیناسـت ولی در واقـع میخواهد بگویـد این خط
بالقـوه نامتناهـی اسـت و عملا بـه تـه آن نمیرسـیم
و بنابرایـن بـه نامتناهـی دسـت نمییابیـم ولـی هـر
زمـان کـه بخواهیـم میتوانیم بـه آن اضافـه کنیم .در
واقـع یـک تصور هندسـی اسـت .بـه هرحـال یکی از

تعارضهـای بـزرگ علـم قدیـم همیـن تناهیگریشـان در معلـوم شـد کـه بـه ازای هـر واحـدی کـه در یـک چیـزی
طبیعیـات و هندسـه بـوده کـه یک هندسـه نامتناهی اسـت .پیـدا میشـود ،واحـدی در چیـز دیگـر پیـدا میشـود ،معلوم
یکـی از اصـول هندسـه اقلیدسـی ایـن اسـت کـه یک خط میشـود کـه عـده یکـی از ایـن دو تـا عینـا عـده دیگـری
اسـت زیـرا از دو حالـت خـارج نیسـت؛ یـا
را هرچـه بخواهیـد میتوانیـد ادامـه دهید.
واحدهایـی کـه در هـر دو مجموعـه گـرد
اگـر عالم متناهی باشـد ،ته آن بـه ته عالم
آمدهانـد متناهـی انـد یـا نامتناهـی .اگـر
دیگـر برخـورد میکنـد .چـون عالمشـان
متناهـی باشـد بـی شـک  اینهـا بـا هـم
متناهـی بود .حتـی بعدها آمدنـد ابعادش را
هـم انـدازه گرفتند کـه چقدر میشـود و به خواجه گاه در حل برخی مسـاوی انـد و اگـر تعـدد هرکـدام از ایـن
دو جماعـت غیـر متناهـی باشـد ،شـمار
مسائل ریاضی
یـک شـعاع معینـی هـم رسـیدند!
واحدهـای نامتناهـی کـه چنیـن صفتـی
به مبانی فلسفی
یـک اصـل دیگر این بـوده که شـما به هر
داشـته باشـند ،درسـت شـمار واحدهای آن
متوسل شده
مرکـزی میتوانیـد یـک دایـره بزنیـد .اگر
مجموعـه نامتناهـی دیگـر اسـت.
و گاهی در حل برخی
عالـم متناهی باشـد و شـعاع دایـره بزرگتر
یعنـی دو مجموعـه نامتناهـی را بـا هـم از
مسائل فلسفی از
از انـدازه عالـم باشـد ،شـما میتوانیـد آن
دایـره را رسـم کنید .این اصل منشـأ خیلی ریاضیات استفاده کرده طریـق تناظر یک بـه یک مقایسـه میکند
بـدون اینکـه وارد مفهـوم طـول و بزرگـی
است.
از کارهـا شـده مثلا ابـن هیثـم میگفـت
یکـی از آن دیگری شـود و میگوید شـرط
بنابرایـن مـکان وقوع اشـیاء هندسـی نباید
تسـاوی ،در واقـع وجـود یـک رابطـه یـک 
خـارج از ایـن عالم خارجی باشـد .ابن هیثم
بـه یک اسـت بیـن دو مجموعه .پـس این
میگویـد ایـن اشـیاء را در قوه خیال رسـم
شـرط کـه در مـورد مجموعههـای متناهی
میکنیـم و نـه در عالـم خـارج .مفهومـی
درسـت اسـت ،در مـورد مجموعههـای نامتناهـی نیـز
کـه اینجـا ابوالبـرکات عرضـه میکند همین اسـت
درسـت است.
کـه ایـن خـط به ایـن معنا متناهی اسـت کـه هرچه
بسـیاری از آنچـه بـه عنـوان پارادوکسنماهـای نظریـه
بخواهیـم میتوانیـم امتـدادش دهیـم و هیـچ جایی
مجموعههـا معـروف اسـت ،بـر ایـن اسـاس هسـتند که
نیسـت کـه بایسـتد .درحالـی کـه ابـن سـینا به یک 
چگونـه مـا بطـور شـهودی میدانیـم یـک مجموعـه
متناهـی بالفعـل فکـر میکـرد کـه همـهاش یکجـا
زیرمجموعـه دیگـری اسـت امـا وقتـی از راه تناظر یک 
داده شـده باشد.
بـه یـک باهـم مقایسـه کنیـم بایـد نتیجـه بگیریـم که
خالصـه ایـن که خواجـه نصیر میآیـد و عین همان
عددشـان یکـی اسـت مثلا مجموعـه اعـداد طبیعـی و
اسـتدالالت حسـام الدین را با قـدری دقت در برخی
مجموعـه اعـداد زوج را فـرض کنیـد .در برابـر هـر عدد
نـکات تکـرار میکنـد .ایـن دقـت در آنجاسـت کـه
طبیعـی یـک عـدد زوج هسـت و بنـا برایـن از راه تناظر
رابطـه بیـن طـول دو خـط را بـه رابطه بیـن دو عدد
یـک بـه یـک عـدد ایـن دو مجموعـه یکـی اسـت ولی
تبدیـل میکنـد کـه متناظر بـا دو مجموعه هسـتند.
شـهود مـا میگویـد مجموعـه اعـدادزوج زیرمجموعـه
نکتـه اصلـی صحبـت مـن ایـراد مقـدری اسـت که
اعـداد طبیعـی اسـت .ظاهـرا یکـی از اولین کسـانی که
خواجـه جـواب میدهـد .ایـراد ایـن اسـت که شـما
چنیـن مقایسـهای کـرده و دو تـا مجموعـه را بـا هـم
میگوییـد اگـر تعـداد واحدهـای این خط بـی نهایت
مقایسـه کـرده گالیلـه اسـت .او میگوید مـا از بینهایت
شـود ،تعـداد واحدهـای آن خـط نیـز بینهایـت
سـردرنمیآوریم و بینهایـت یـک حکـم دیگـری دارد.
میشـود درحالـی کـه مـا عـدد را در مـورد چیـز
در واقـع آن آدمهایـی کـه ایـراد میگرفتنـد کـه ما عدد
متناهـی بـه کار میبریـم و در مـورد چیـز نامتناهـی
را بـه بینهایـت نمیتوانیـم نسـبت دهیـم ،از یک چنین
نمیتـوان از عـدد صحبـت کـرد.
مبنایـی حرکـت میکردند.
در بسـیاری از براهیـن قدمـا بـه خصـوص در همین
نکتـه پایانـی اینکـه مـا بایـد از فضـای ذهنـی خودمان
مسـاله رد عـدم تناهـی ابعـاد یـا مسـاله رد جـزء
بیـرون بیاییـم و فکـر نکنیـم کـه رسـائلی کـه قدمـا
الیتجـزی ،خلطـی میـان دو مفهـوم تسـاوی طـول
مینوشـتند ،غالبـا تکـراری اسـت زیـرا بسـیاری از
دو چیـز و تناظـر یـک بـه یـک بیـن آنهـا صورت
حرفهـای تـازه در حواشـی و شـروح زده میشـد و مثل
گرفتـه اسـت امـا در این حرفـی که خواجـه نصیر در
امـروز ما مقالـه جداگانهای نمینوشـتند .دیدیم در همین
اینجـا میزنـد ،آن خلـط واقع نشـده بلکـه عدد یک 
رسـاله خواجـه کـه قسـمت عمـده آن عیـن حرفهـای
مجموعـه از راه مقایسـه آن بـا یـک مجموعـه دیگر
حسـام الدین سـاالر اسـت ،مطالب تازهای بیان شـد      .
تعریـف میشـود .عبـارت خواجه این اسـت :حاال که
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موضوع این مقاله «علم حضوری و
علم حصولی از منظر خواجه نصیرالدین
طوسی» است .این مطلب خیلی
گسترده و کلی است؛ از این جهت
فقط علم حضوری را در علم الهی که
واقع ًا یکی از مسائل بسیار مهم است،
بررسی میکنم .به طور کلی مسئلۀ علم
در فلسفۀ اسالمی که امروزه به عنوان
اپیستمولوژی اسالمی میتوان از آن
یاد کرد ،بسیار اهمیت دارد و کارهای
ژرف و عمیقی دربارۀ  آن انجام شده
است .اما متأسفانه ما هنوز کتابی دربارۀ 
اپیستمولوژی اسالمی یا نظریۀ معرفت
در اسالم ،آن طور که شایسته باشد و
نظریات را به خوبی مطرح و بیان کند
خیلی کم داریم یا اص ً
ال نداریم .مسائل
مختلفی مخصوص ًا علم حضوری در
عالم اسالم فراوان کار شده است.
حل گرۀ  بسیاری از مسائل ،مسئلۀ 
علم حضوری بود که در غرب اخیراً کار

شده ولی آن طور که به طور مداوم و
متمادی در فلسفه اسالمی بر روی آن
کار شده و مخالفتها و ایرادهای زیادی
دربارۀ آن شده است ،در غرب مطرح
نشده .این مسأله بویژه دربارۀ  علم
الهی بیشتر خودش را نشان میدهد.

غزالی و طرح مبحث علم
حضوری

همۀ ما با حمالت و ایرادهای غزالی
بر علیه فالسفه ،خصوص ًا بر ابن سینا
و فارابی آشنا هستیم .این حمالت و
اشکالها در ح ّدی بود که حتی آنها را
تکفیر کرد ولی در نهایت نتیجۀ خوبی
در ایران داشت .البته غزالی ایرانی بود
و ایرانیها از او استفاده کردند اما هیچ
وقت تحت تاثیر او قرار نگرفتند بر
خالف اهل سنت که تا به امروز تحت
تاثیر غزالی هستند ولی از نکات مفید
و مطالب سودمندی که غزالی داشت،

به خوبی استفاده شد و همچنین فخر
رازی هم اشکاالتی به ابن سینا کرد که
خواجه نصیر در عین حال که به خوبی
آن اشکاالت را پاسخ گفته ،از آنها
استفاده هم کرده است.
بنابراین با اینکه غزالی فالسفه را تکفیر
کرد ،اما نوآوریهایی در نظریۀ معرفت
دارد .ابتکار او این است که برای اولین
بار از «علم ذوقی» بحث کرده است.
غزالی در رسالۀ المنقذ من الضالل ،علم
را از دیدگاه فالسفه بررسی میکند.
علم از دیدگاه فالسفه شناخت علل
امور است؛ یعنی اگر شناخت ل ّمی داشته
باشیم و شی را به علتش بشناسیم ،این
شناخت ما ،شناخت ضروری و کلی
خواهد بود .ولی از نظر غزالی این نوع از
ادراک ،باالترین نوع ادراک نیست بلکه
شناخت باالتری هم داریم .مث ً
ال طبیب
میداند که ُسکر چیست و به چه علتی
آدم مست میشود اما مادامی که شراب

نخورده باشد ،علم ندارد که مستی یعنی و پیدایش عالم از علم است .بدون علم اختصار در کتاب مبدأ و معادش بیان
ال خلقت و آفرینش امکان ندارد و کرده است .مالصدرا در کتاب «المبدا و
چه؟ این فقط یک  مثال است دربارۀ  اص ً
المعاد» ،همۀ نظریهها دربارۀ علم الهی
علم ذوقی نه اینکه کسی برود شراب این خیلی مهم است.
بخورد تا ببیند علم ذوقی چگونه علمی آیا خداوند به موجودات قبل از وجود را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و
است! یا اینکه مث ً
ال شما اگر بخواهید آنها علم دارد؟ اگر علم دارد ،علم او همۀ نظریات را به دو دسته تقسیم کرده
قند را برای کسی که تا به حال قند چگونه است؟ علم او حضوری است یا و هر دسته را به چهار گروه که مجموع ًا
نخورده است تعریف کنید ،این تعریفات حصولی؟ آیا علم خدا به اشیاء ،علم میشود هشت نظریه .این نظریات
و توضیحات شما برای او فایدهای ندارد اجمالی است یا علم تفصیلی؟ فرق عبارتند از نظر :کسانی که علم را
و با این روش شما ،او هرگز شیرینی و بین اجمالی و تفصیلی کدام است؟ منفصل از ذات میدانند؛ یعنی برای آن
حالوت قند را تجربه نخواهد کرد .تنها متعلِّق علم یا معلوم پیش از ایجاد یا نوعی تقرر خارج از ذات قائل هستند و
زمانی میتواند واقع ًا بفهمد شیرینی قند خلق عالم ،چگونه تقرر دارد؟ آیا اتحاد دستۀ دوم کسانی که علم را منفصل از
چگونه است که خودش آنرا در دهانش دارد یا اتحاد ندارد؟ ما در مورد خواجه ذات نمیدانند .هر کدام از این دو دسته
و ابن سینا این مسائل را میبینیم .آیا هم به چهار گروه دستهبندی میشوند.
بگذارد و حضوراً طعمش را بچشد  .
خداوند به جزئیات علم دارد یا نه؟ اگر در بین اروپائیان هم گاهی این مسئله
استقبال سهروردی و خواجه
علم دارد ،با وجود اینکه جزئی در حال مطرح شده که من از میان آنها به
نصیر ،از آموزۀ علم حضوری
تغییر است ،حال آیا تغییر در جزئی ،ولفسن ،عالم بزرگ فلسفه و استاد
بنابراین یک  نوع معرفتی به نام علم موجب تغییر در ذات میشود یا نه؟ هاروارد اشاره میکنم .ولفسن در مورد
ذوقی داریم .سهروردی این نوع معرفت علم خداوند تابع است یا متبوع؟ همۀ  تفسیری که از مثل افالطون شده ،یک 
را فوراً گرفت و در طبقهبندیای که از این مسائل از لحاظ فلسفی مهم است .مقالۀ  بسیار مفیدی نوشته است .تمام
علوم ارائه کرد ،جای داد؛ یعنی حکمت
شارحان مثل افالطون را به دو دسته
تقسیم میکند .دو نوع نظریه در این
ذوقی را فوق حکمت بحثی قرار داد و دستهبندی نظریات مربوط به
تفاسیر وجود دارد که یکی را میگوید
قائل شد به علم ذوقی و علم بحثی .علم حق از منظر مالصدرا
سهروردی دربارۀ علم حضوری و علم مالصدرا این موارد را به خوبی خالصه اکسترادیت ( )extradeicیعنی
ذوقی خیلی بحث کرده است .همین کرده است .مالصدرا نظریات علم را برونذات .بنا بر این تفسیر ،مثل خارج
کار را خواجه نصیر در ارتباط با فخر
از ذات است و یکی هم در اینترادیت
رازی کرد .فخر رازی خیلی اشکال
()intradeic؛ یعنی درونذات است.
میکند ولی ببینید خواجه چقدر استفاده 
ولفسن آثار مالصدرا را نخوانده بوده
میکند از ایرادات و اعتراضهای او
ولی باالخره سخنش تا ح ّدی به نظر او
با اینکه فخر مخالف ابن سیناست
نزدیک است .البته در اینجا تفاوتهایی
مالصدرا نظر خواجه
و خواجه موافق ابن سینا و شارح اثر
هم وجود دارد که نمیخواهم به آنها
طوسی را جزء نظر کسانی
اوست ،ولی در این جا از ابن سینا عدول
بپردازم.
آورده که معتقدند علم
میکند و برخی از نظریات فخر رازی و
یکی از گروههایی که علم را منفصل
خداوند عین وجودات
سهروردی را میپذیرد.
از ذات میدانند ،معتزله هستند .معتزله
خارجی است؛
قائل به ثبوت معدوماتی هستند که از
یعنی خواجه قائل است به
علم خداوند به موجودات
ازل ،ثبوت و تقرر دارند و ما نمیدانیم
اینکه علم خداوند اضافۀ
در مورد علم خداوند مسائل زیادی
کجا؟ قائل به معدوماتی هستند که ثابتند
اشراقیه است و موجودات
مطرح است .آیا خداوند به موجودات،
و هنوز وجود خارجی پیدا نکردهاند.
را ابداع میکند.
قبل از وجود آنها علم دارد یا نه؟ عالم
اینها را معدومات ثابت میگویند.
طبق نظر حکما ،پدید آمده از علم
نظر دوم ،نظر بعضی از عرفا از جمله
خداست .اگر کسی به این نکته برسد،
ابن عربی میباشد .این بیان مالصدرا
به بهرۀ بسیار مهمی از حکمت رسیده
است که قائل به اعیان ثابته هستند که
است .عالم چطور از علم خداوند پدید به دو دسته و هر دسته را به چهار در علم حق پیش از وجود خارجی اشیا،
آمده است؟ تمام نظریات حکمای یونان ،گروه تقسیم میکند .بنابراین هشت ثبوت علمی دارند .پیش از وجود قائل
حکمای اسالم و متکلمان اسالمی در نوع نظریه در این زمینه وجود دارد .به ثبوت علمیاند .به نظر ابن عربی اشیا
این مسأله مشترک است که اصل عالم صدرالمتألهین این آراء را به طور در علم حق شیئیت پیدا میکنند ،قبل
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از اینکه وجود پیدا کنند .به این نوع از
علم ،ثبوت علمی میگویند .مال صدرا
یک بیانی را از ابن عربی نقل میکند
که از باب  357فتوحات مکیة گرفته
شده در باب اعیان ثابته .آن جا ابن
عربی میگوید که« :اعیان الممکنات
فی حال عدمها رائیة و مرئیة و
سامعة و مسموعة برویة ثبوتیة و
سمع ثبوتی و ما لها وجود»؛ یعنی

اعیان ممکنات پیش از وجود ،در حال
عدم ،در حال ثبوت ،هم میبینند هم
دیده میشوند .هم میشنوند و هم
شنیده میشنوند اما این رؤیت آنها
وجودی نیست بلکه ثبوتی است .هنوز
وجود پیدا نکردهاند .این مطلب را در
فصوص هم گفته است .در تفسیر آیۀ 
قرآنی «إِنَّما َق ْولُنا ل َِش ْي ٍء إِذا أ َ َردْنا ُه

علم عبارت است
از ادراک عقلی که
در آن حقیقت شیء
متمثل میشود نزد
مدرک به طوری که
مدرک میتواند آنرا
آن گونه که هست
ادراک کند.
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أ َ ْن ن َ ُق َ
ون؛ ما وقتى 
ول ل َ ُه ُك ْن َفيَ ُك ُ
چيزى را اراده كنيم ،همين قدر به آن
مىگوييم« :باش» ،بىدرنگ موجود
مىشود .سورۀ نحل ،آیۀ  ،»40میگوید:
«نقول له» را دربارۀ  چیزی میگویند
که سمعی داشته باشد تا بشنود؛ یعنی
اشیا مخاطب حق و مخاطب قول ُکن
هستند و به اصطالح ،سمع دارند و
اطاعت میکنند.
دسته سوم کسانیاند که قائل به انفصال
این معلومات هستند .این گروه ،از قائلین

به مثل افالطونی هستند که میگویند ذات و قائم به ذات اما معلول ذات و
متعلقات علم حق تعالی ،صور خارجیۀ  متأخر از ذات میدانند .این بسیار مهم
قائم به ذات و خارج از ذات هستند و به است .معلول ذات نه عین ذات .این نظر
تعبیر مالصدرا« :صور خارجیه قائمة ابن سیناست که خواجه نصیر از این نظر
بذواتها منفصلة عنه تعالی و عن عدول میکند به واسطۀ چند ایرادی که
بر این نظریه گرفته است.
االشیاء و هی المثل األفالطونیة».
نظر چهارم که متعلق به خواجه است ،نظر سوم سخن کسانی است که
غیر از نظر ابن سینا است که بعداً به معتقدند ذات خداوند همان علم اجمالی
به اشیاست .مالصدرا نگفته که چه
آن اشاره خواهد شد  .
نظر چهارم هم به بیان مالصدرا است کسانی به این دیدگاه معتقدند.
در کتاب «المبدا و المعاد» .این نظر ،قول چهارم از آن کسانی است که
قول کسانی است که میگویند علم معتقدند خداوند به بعضی از امور،
خدا عین وجود خارجی است؛ علم خدا علم اجمالی دارد و به بعضی دیگر از
من و شما را هم که اینجا نشستهایم آنها علم تفصیلی دارد؛ به این معنا که
شامل میشود؛ یعنی ما دفتر و آیینۀ  خداوند نسبت به صادر اول که همان
عقل اول است ،علم تفصیلی دارد و
علم خدا هستیم.
پس قول چهارم این است که علم به بقیۀ  موجودات علم اجمالی دارد.
خدا عین وجودات خارجی است« :کما مالصدرا نگفته است که چه کسانی به
اختار شیخ االشراقی و متابعه کالمحقق این دیدگاه قائل هستند.
الطوسی و شارح التلویحات و العالمة».
امـا آن دسـتهای کـه قائـل هسـتند ابن سینا و کیفیت علم الهی
ابـن سـینا در کتـاب االشـارات و
بـه این کـه معلومـات و
متعلـق علـم حق ،التنبیهـات ،علـم را ایـن طـور تعریـف
منفصل از ذات کـرده اسـت« :ادراک الشـیء هـو أن
نیسـت بلکه یکـون حقیقتـة متمثلة عنـد المدرک
متصـل بـه یشـاهدها مـا به یـدرک» .علـم عبارت
ذات اسـت .ایـن اسـت از ادراک عقلـی که در آن حقیقت
گــروه هـم چهـار شـی متمثـل میشـود نـزد مـدرک بـه
طـوری کـه مـدرک میتوانـد آنـرا آن
دسـته هسـتند.
نـظـــر اول از آن کسـانی اسـت کـه گونـه کـه هسـت ادراک کنـد .تمثـل
معتقدنـد ذات بـا صـور عقلیـه اتحـاد در ایـن جـا دارای دو اصطلاح اسـت.
دارد؛ یعنـی قائـل بـه اتحـاد عاقـل و یکـی تمثـل مثـال عقلی اسـت و یکی
معقولانـد و میدانیـم کـه ابـن سـینا هـم ارتسـام صـور ارتسـامیه .امـا صور
سـخت بـا ایـن نظریـه مخالف اسـت ارتسـامیه را نبایـد بـه معنـای انطبـاع
و آنـرا مسـخره کـرده .ایـن دیـدگاه گرفـت .خواجـه نصیـر اشـاره میکنـد
کـه ارتسـام بـه معنـای انطبـاع نیسـت
منسـوب بـه فرفوریـوس اسـت.
نظر دوم قول کسانی است که میگویند بلکـه همـان تمثـل عقلی اسـت؛ یعنی  
علم ،غیر ذات اما قائم به ذات است .ادراک حقیقت شـیء اسـت بدون اینکه
این ظاهر کالم شیخین؛ یعنی فارابی الزمـۀ انطبـاع باشـد و نظریـۀ شـبح را
و ابن سیناست که علم حقتعالی به هـم رد میکنـد .خداوند به خـود و لوازم
اشیاء را زائد بر ذات میدانند نه عین ذات بـه طـور تفصیلی علـم دارد اما این
ذات .البته دلیل آنرا هم خواهیم گفت .علـم ،علـم حضوری اسـت اما به اشـیاء
علم حق را صور مرتسمه میدانند .این علـم دارد از طریق صور مرتسـمه .پس
اصطالح صور مرتسمه خیلی مورد علـم حقتعالی به اشـیاء حصولی اسـت
بحث است .این صور را مرتسم در و ایـن چیـزی اسـت کـه خواجـه نصیر

آن را نمیپذیـرد.
نشـده اسـت و علت اسـت برای اشیاء،
ابن سـینا فیلسـوف بسـیار دقیقی است سـبب و علتـی غیـر از ذات نـدارد.
و مباحـث را کام ً
ال اسـتداللی و منطقی وقتـی میگویـد ایـن علم فعلـی ،ذاتی
طـرح میکنـد .ابـن سـینا یـک کتـاب اسـت به ایـن معناسـت که خـدا برای
الهیـات ،و بیـش از ده کتـاب منطـق شـناخت اشـیاء ،به علتی خـارج از ذات
دارد؛ یعنـی پشـتوانۀ کتـاب الهیـات او نیـاز نـدارد؛ بـر خلاف مـا انسـانها.
ده جلـد منطـق اسـت .بنـده در اینجـا علـم مهندس ،درسـت اسـت کـه علم
مقدمـات اسـتداللش را میخوانـم تـا فعلـی اسـت و علـت وجود خانه اسـت
اصـل اسـتدالل او معلـوم شـود  .
امـا ذاتـی نیسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه
طبـق نظـر حکمـای قدیـم و برخالف
علم فعلی و انفعالی
نظـر اپیستمولوژیسـتهای جدید ،علم
یکـی اینکـه صورتهـای معقـول بـر او از طریـق عقـل فعـال کـه همـان
دو قسـماند .صـور معقـول یـا از خـارج واهـب صـور اسـت گرفتـه شـده .پس
گرفتـه شـدهاند مثـل اینکـه بنـده اآلن علـم خداونـد ،علـم ذاتی اسـت؛ یعنی
ایـن لیـوان را میبینـم و بـه آن علـم علتـی خـارج از ذات ندارد .قسـم سـوم
پیـدا میکنـم؛ یعنـی اول بایـد لیوانـی علـم انفعالـی ذاتـی اسـت کـه چنیـن
ً
اصلا وجـود نـدارد .امـا قسـم
در خـارج وجـود داشـته باشـد تـا مـن علمـی
بتوانـم نسـبت بـه آن علـم و آگاهـی چهـارم ،علـم انفعالی غیر ذاتی اسـت؛
پیـدا کنم .ایـن نوع علم را علـم انفعالی       زیـرا معلوماتـی که ما کسـب میکنیم
مینامنـد .در برخـی مـوارد هـم صورت از اشـیاء گرفتـه شـدهاند و از آن جهت
معقـول ،فعلـی اسـت مثـل مهندسـی غیـر ذاتـی اسـت کـه از طریـق علـل
بـرای طراحـی نقشـۀ خانـه ،خـودش خارجـی ماننـد عقل فعال به مـا افاضه
در ذهنـش صورتـی را میسـازد و در میشـود.
عالـم خـارج از ذهـن ،خانـه بـر اسـاس ابـن سـینا دربـارۀ مراتـب علـم هـم
همان صـورت ذهنی سـاخته میشـود .ماننـد علـم فعلـی ذاتـی و علـم عقول
بـه عبـارت دیگـر وجـود خارجـی تابـع کـه بـر گرفتـه از اشـراق الهی اسـت،
صـورت ذهنـی اسـت .مثـل علـم خـدا بحثهای بسـیار دقیـق و مفیدی دارد
که از اشـیاء گرفته نشـده اسـت .در علم کـه مـا در این جـا از طـرح و تبیین آن
فعلـی ،صـورت عقلی علت بـرای وجود صـرف نظـر   میکنیـم.
خارجـی اسـت برخلاف علـم انفعالـی مقدمـات دیگـری هـم داریم کـه قبل
کـه معلـول صـورت ذهنـی اسـت .از خوانـدن عبارات خواجه و اشـکاالتی
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه علـم خدا کـه بـه ابن سـینا گرفته ،اشـاره به آنها
علـم فعلی اسـت یـا انفعالی؟ ابن سـینا الزم است.
میگویـد علـم خـدا ،علـم فعلی اسـت؛ هر موجـود مجردی علم بـه ذات دارد.
یعنـی علـم خـدا علت بـرای وجـودات علـم ذات به ذات ،علم حضوری اسـت
خارجـی اسـت نـه اینکـه از موجـودات و مسـتند علـم حـق بـه ذات ،تجـرد و
خارجـی گرفتـه شـده باشـد    .
بسـاطت خداوند اسـت .بنابراین کثرت
دو
بـه
را
انفعالـی
سـپس علـم فعلـی و
در ذات راه نـدارد و علـم او نمیتوانـد
نـوع تقسـیم میکند :ذاتـی و غیر ذاتی .علـم تفصیلـی باشـد .علـم تفصیلـی
پـس در واقـع چهـار نـوع علـم داریـم .متأخـر از ذات و مسـتلزم کثرت اسـت.
 -1علـم فعلی ذاتی  -2علـم فعلی غیر علـم تفصیلـی متاخـر و معلـول ذات
ذاتـی  -3علـم انفعالی ذاتـی و  -4علم اسـت .ذات ،علـت علـم تفصیلـی بـه
انفعالـی غیـر ذاتی.
موجـودات علـم اسـت .علـم تفصیلـی
علـم فعلـی ذاتـی در عیـن اینکـه فعلی متأخـر از ذات و از لـوازم آن اسـت.
اسـت؛ به ایـن معنا کـه از اشـیاء گرفته خداونـد چـون علـت تامۀ وجـود همۀ 

موجـودات اسـت ،بـه معلـول خـودش
علـم دارد .تمـام عالـم معلول اوسـت و
خداونـد به عنـوان علت تامـه ،به اجزاء
عالـم علـم دارد .علـم ،مشـترک لفظی
نیسـت بلکـه مشـترک معنـوی اسـت؛
یعنـی دربـارۀ  خـدا و مـا یـک  معنـا
دارد .امـا علـم مـا متناهی اسـت و علم
خداونـد نامتناهـی میباشـد .تمـام این
عالـم نامتناهـی حاصـل علم خداسـت.
ابـن سـینا در یکـی از کتابهایـش
عبـارت بسـیار جالبـی دارد .علـم
خداونـد ،علـم عنایی اسـت؛ یعنی علم
او موجـب ایجـاد اشیاسـت .بـه تعبیـر
غربیان اینتنشـنال اسـت .امـا دربارۀ ما
ً
کنـد  .مثلا
انسـانها قضیـه فـرق می
بنـده وقتـی به روبـرو نـگاه میکنم ،به
علـت بـودن در بـدن ،نمیدانـم پشـت
سـر مـن چـه چیـزی اسـت .فقـط بـه
یـک چیـز میتوانـم عنایـت کنـم امـا
عنایـت خدا نامتناهی اسـت .بـه قول ابن
سـینا «ال یشـغله شـأن عن شـأن» .این
خیلـی عجیـب اسـت؛ یعنی
بـه شـئون نامتناهـی
علـم دارد .همـۀ ما
زاییـده و پدیـد
آمـده از علـم
حقیقـی هسـتیم نه
اینکـه خداونـد فقط به
یـک چیـز خـاص عنایـت
داشـته باشــد .خداوند به نامتناهی عنایت
دارد برخلاف مـا کـه وقتـی بـه یـک 
چیـزی توجـه میکنیم ،دیگـر نمیتوانیم
در همـان آن بـه چیز دیگـری هم عنایت
داشـته باشیم  .
خداونــد علــت تا ّمــۀ موجــودات اســت
و علــت تامــه ،بــه معلــول خــود علــم
دارد .امــا علــم اجمالــی حــق علــت
بــرای علــم تفصیلــی اســت .امــا ایــن
علــم ،علــم تفصیلــی نمیتوانــد باشــد؛
چــون علــم تفصیلــی دارای کثــرت
اســت و متأخــر از ذات و از لــوازم ذات
میباشــد .ایــن خیلــی مهــم اســت.
امــا اینکــه چــرا بــه ایــن نتیجــه
رســیده اســت ،اشــاره خواهــم کــرد.
علــم خــدا بــه ذات و صــور مرتســمه،
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علــم حضــوری اســت و علــم او بــه
اشــیاء ،از طریــق صــور مرتســمه و از
نــوع علــم حصولــی اســت.

مخالفت رسسختانۀ ابن سینا با
نظریۀ اتحاد عاقل و معقول

امـا حـاال میپردازیـم بـه چنـد عبارت
ابن سـینا و اشـکاالتی که خواجه نصیر
بـر ایـن نظریـه وارد کـرده اسـت .ابـن
سـینا نظریـۀ اتحـاد عاقـل و معقـول
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خیلـی آن  را سـتایش میکننـد امـا
همـهاش بیمعنـی اسـت و آنهـا
خودشـان میداننـد کـه نمیفهمنـد
چـه میگوینـد .خـود فرفوریـوس هـم
نفهمیـده و یک فـردی در همان زمان
فرفوریـوس ،کتابـی در ر ّد او نوشـته و
فرفوریوس هم ر ّد او را رد کرده و ر ّد او
خیلی بدتـر و بیمعناتـر از کتاب اولش
اسـت  .ابـن سـینا بعـد از اشـکاالت
دقیقـی که به سـخن فرفوریـوس وارد

را بـه شـدت رد کـرده امـا مالصـدرا میکنـد ،نتیجـه میگیـرد کـه ایـن
آن را خیلـی پسـندیده و از آن تعریـف ادعـا ،یـک قـول شـعری اسـت؛ یعنی
کـرده اسـت .ابـن سـینا میگویـد« :و بیشـتر بـه قـول شـعرا شـبیه اسـت تا
کان لهـم رجـل یعـرف بفرفوریـوس نظر فالسـفه.
عمـل فـی العقـل و المعقـوالت کتابـ ًا در بخـش بعـدی کـه پیشتـر بـدان
یثنـی علیـه المشـائون فهـو خشـف اشـاره شـد ،صـور را بـه دو نـوع علـم
کلـه»؛ یعنـی یـک کسـی بـوده اسـت فعلـی و انفعالـی تقسـیم میکنـد .علم
بـه نـام فرفوریـوس کـه کتابـی دربارۀ  خـدا از نـوع علـم فعلـی اسـت و علت
عقـل و معقوالت نوشـته که مشـائیون وجود اشـیاء میباشـد در حالی که علم

ما انفعالی اسـت .بحـث دیگری دارد که
طـی آن میگویـد علم انفعالـی ،باید به
علـم فعلی منتهی شـود .اپیسـتمولوژی
امـروز فقـط علـم انفعالـی را در نظـر
میگیـرد .تنهـا علمی را که ما از اشـیاء  
میگیریم میشناسـد و قبـول دارد و  از
ً
اصلا خبری نـدارد.
علـم فعلـی
مـن در ایـن جـا بـه یـک اشـکال مهم
اشـاره میکنـم و آن اینکـه ابـن سـینا
بـه خـودش اشـکال میکنـد و خودش
را مخاطـب قـرار میدهـد و میگویـد:
ای ابـن سـینا! مگـر خـودت نگفتی که
عقـل و عاقـل و معقـول اتحـاد ندارند؟
پـس اینهـا متکثـر هسـتند .حـال بـا
ایـن وجـود آیا خداونـد این امـور متکثر
کـه ارتبـاط و اتحادی هم با هـم ندارند
را تعقـل میکنـد یـا نـه؟ مسـلم ًا تعقل
میکنـد .آیـا تعقـل اینهـا مانـع کثرت
و تکثـر در ذات میشـود یـا نمیشـود؟
خـوب ابن سـینا اتحـاد عاقل و
معقـول را کـه نپذیرفـت.
پـس عاقـل و معقول
بـا هـم اتحــاد
ندارنــد و حتـی
مبـایــن هسـتند.
پـس ادراک ایـن امور
متکثـر از سـوی حـق ،بـا
محـذور راه یافتـن تغییـر و کثـرت در
ذات حـق را چطـور بایـد توجیـه کـرد؟
ابـن سـینا این طـور جـواب میدهد که
ایـن علـم تفصیلـی ،معلـول و متأخر از
ذات اسـت و نـه عیـن ذات .میگویـد
علـم حـق ،خـارج از ذات و از لوازم ذات
اسـت و ایـن خدشـهای در خـود ذات
وارد نمیکنـد .ایـن خالصۀ جـواب ابن
سیناسـت.

اشکاالت خواجه نصیر به ابن
سینا

امـا در این جـا خواجه نصیر پنج اشـکال
وارد میکنـد کـه بنـده بـه آنهـا اشـاره
میکنـم .البته دیگـران از جمله مالصدرا
بـه بعضـی از ایـن اشـکالها جـواب
دادهانـد .خواجـه نصیـر قولـی را اختیـار
میکنـد کـه قـول سـهروردی اسـت.

ایـن اشـکال را به طـور خالصه توضیح
میدهم  .
نظریـۀ تقـرر معقول
خواجـه میگویـد
ّ
در عاقـل بـدون اتحـاد آنهـا چنـد
اشـکال دارد.

اشکال اول

اشـکال اول اینکـه شـیء واحـد کـه
ذات باشـد ،بایـد هـم قابـل باشـد و
هـم فاعـل؛ بـه ایـن دلیـل کـه فاعـل
آنهاسـت؛ یعنی مسـتلزم محـذور اتحاد
فاعـل و قابـل اسـت.

اشکال دوم

اشـکال دوم اینکـه علـم عیـن ذات
نیسـت بلکـه زائـد بـر ذات اسـت .علم
در اینجـا اگـر معلـول و متأخـر از ذات
باشـد ،دیگـر عیـن ذات نیسـت .در
ایـن جـا یـک اشـکالی پیـش میآیـد
کـه خـود مشـائیها نمیپذیرنـد .ایـن
اشـکال را فاضـل شـارح؛ یعنـی فخـر
رازی گرفتـه و خواجـه هـم آن را
پسـندیده اسـت.
میگویـد علـم اگـر زائـد برذات باشـد،
صفـات زائد بـر ذات ،یا اضافی هسـتند
یـا سـلبی ،و علـم  نمیتواند نـه اضافی
باشـد و نـه سـلبی؛ بـه دلیـل اینکـه
صفـات خداونـد بـر سـه نـوع اسـت :یا
صفـات حقیقیـۀ محـض هسـتند مثـل
حیـات خداونـد .دوم صفـات حقیقیـۀ 
ذات اضافـه .خداوند هیـچ وقت متصف
بـه جهـل نیسـت؛ یعنـی همیشـه علم
دارد .اگـر فـرض کنیـم کـه علـم
نـدارد ،بایـد بگوییـم ضـدش را دارد.
علـم اقتضـای اضافـه میکنـد :علـم و
عالـم و معلـوم کـه اینهـا را صفـات
حقیقیـۀ  ذات اضافـه میگوینـد .ایـن
صفـات حقیقیـۀ ذات اضافـه ،همیشـه
عیـن ذاتانـد .زائـد بـر ذات نیسـتند.
علـم صفـت حقیقیـه اسـت و باید عین
ذات باشـد .بنابراین تفسـیر زائد بر ذات
اسـت متأخـر بـر ذات اسـت عیـن ذات
نیسـت .پـس بنـا بـر ایـن تفسـیر ،علم
نمیتوانـد صفـت حقیقیـه باشـد .بایـد
یـا سـلبیه باشـد و یـا اضافـی محـض

باشـد .اضافـی محـض؛ یعنـی اینکـه
ذات متصـف بـه آن نیسـت.
ً
مثلا خـدا تـواب اسـت .حـاال اگـر
بنـدهای نباشـد کـه گناهـی مرتکـب
شـود ،تواب بـودن معنایی نـدارد .پس
ایـن اشـکال پیـش میآیـد کـه اگـر
شـما بگوییـد علـم زائد بر ذات اسـت،
این صفـت دیگر حقیقیـه نخواهد بود.

اشکال سوم

اشـکال سـوم اینکـه ایـن موجـودات
ممکنانـد و خداونـد محـل میشـود
بـرای موجـودات ممکـن در حالـی که
خداونـد منـزه اسـت از اینکـه محـل
واقع شـود.

ســهروردی آن را مطــرح کــرده بــود
بــه ایــن معنــا کــه مــا خودمــان را
بــه واســطۀ صورتهــای علمــی و
حصولــی نمیشناســیم بلکــه وجــود
خودمــان را حضــوراً و بــدون واســطه
مییابیــم .بــرای ایــن مدعــا هــم
چنــد اســتدالل مــیآورد .یکــی از
براهینــش هــم ایــن اســت کــه
«مــن» منــم ،امــا آن صــورت ذهنــی
غیــر از «مــن» اســت.
خالصه جواب خواجه این است که
همانطور که انسان برای ادراک خودش
به صورت احتیاج ندارد ،خداوند هم
برای ادراک خودش و ادراک و خلق
اشیاء به صورت نیازمند نیست .میگوید

اشکال چهارم

اشـکال چهـارم این اسـت که مشـائیان
معتقدنـد بـه وجود صـادر اول که معلول
اول و مباین با ذات است.
امـا طبق ایـن قول
مـعـــلول اول
علـم اسـت
و علـم هـم
مباین بـا ذات
نیسـت .بنابرایـن
الزم میآیـد که صادر
اول علم باشـد و غیـر مباین با ذات.

طبق این قول
معلول اول علم است
و علم هم
مباین با ذات نیست.
بنابراین الزم میآید
که صادر اول
علم باشد
و غیر مباین
با ذات.

اشکال پنجم

اشکال پنجم اینکه بنا بر مبانی مشاء،
خداوند اشیاء را بواسطۀ  صور مرتسمه
خلق میکند و این خالف مذهب
حکماست .خواجه در این جا از اینکه
اشکال گرفته است عذرخواهی میکند.
میگوید من در اول کتاب با خودم
شرط کرده بودم که فقط شارح باشم
و به نقد مطالب نپردازم و شرطم در
سر جای خودش باقی است وگرنه به
تفصیل وارد این بحث میشدم.

خواجه نصیر و دفاع از نظریۀ
علم حضوری حق

امــا خواجــه در پاســخ بــه مســألۀ علم
بــر میگــردد بــه علــم حضــوری کــه

خودت را تعقل کن ببین آیا خودت را
به صورت میشناسی یا اینکه خودت را
با علم حضوری بدون واسطه مییابی؟
دیدیم که مالصدرا هم نظر خواجه
طوسی را جزء نظر کسانی آورد که
معتقدند علم خداوند عین وجودات
خارجی است؛ یعنی قائل بودند به اینکه
علم او اضافۀ اشراقیه است و موجودات را
ابداع میکند .مالصدرا قول ابن سینا را
هم در ردیف دیگری قرار میدهد .البته
خود این دیدگاه هم دارای اشکاالتی
است که دیگران و بویژه مالصدرا به آنها
اشاره کردهاند که بحث دربارۀ آنها باید در
جای دیگری دنبال شود       .
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خواجه نصير
و تحول گفتمان فلسفي
دکترسيدمحمدعماديحائری
فلسفه به معنای عام
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موضوع نوشتار حاضر «خواجه
نصیرالدین طوسی و تحول گفتمان
فلسفی» است .در ابتدا الزم است
برای اینکه بین «گفتمان» و «گفتگو»
خلطی صورت نگیرد ،به تمایز این دو
از یکدیگر اشاره شود .گفتمان در واقع
محصول گفتگوهایی است که در طول
زمان شکل میگیرد؛ مثل ساخت و ساز
که محصول آن میشود ساختمان.
به همین ترتیب محصول گفتگو هم
میشود گفتمان.

بهرهگیری توأمان از روش
تاریخی و روش پدیدارشناسی

نکتـۀ دیگـری کـه بایـد بـه آن اشـاره
کنـم دربـارۀ روش اسـت و آن اینکـه
در بـاب روش بایـد دو شـیوه را
توأمـان بـه خدمـت گرفـت؛ بـه ایـن
معنـا کـه همزمـان هـم بایـد از روش
پدیدارشناسـی بهـره گرفـت و هم باید
از روش تاریخـی اسـتفاده کـرد.

نکتۀ  سوم این است که مراد ما از
فلسفه اعم است از هر نوع تبیین و
اندیشۀ  عقالنی؛ یعنی آنرا اختصاص
نمیدهیم به فلسفه به معنای خاصش
و مخصوص ًا فلسفۀ  تحلیلی که مشاء
هم به مقدار زیادی از حیث روش به
آن نزدیک است .به این اعتبار میتوان
فلسفه و بخشهایی از کالم را هم که
جنبۀ عقالنی پیدا میکند ،در دل این
تبیین عقالنی جای داد و اتفاق ًا شواهدی
خواهیم آورد که نشان میدهند که شاید
اگر آن معنای گستردهت ِر تبیین و تفکر
عقالنی در فلسفه لحاظ میگردید ،شاید
تفکری پویاتر ،منطقیتر و واقعیتر
میداشتیم .شاید بتوان این مسأله را
قیاس کرد با آن معنایی که فلسفه در
س ّنت غربی خود -غیر از فلسفۀ تحلیلی
 پیدا کرده است؛ به این صورت کههر نوع تفکر عقالنی را در بر میگیرد و
به دیگر سخن ،هر نوع اندیشۀ عقالنی
را میتوان فلسفه نامید .شاید به همین
جهت هم بوده که از مرحوم میرزا مهدی
آشتیانی نقل شده است که این سخنانی
که از فیلسوفان تجربی مسلک اروپایی
گفته میشود ،حرفهای تازهای نیستند
و متکلمین ما هم به همین سنخ بحثها
پرداختهاند .اگر تفکر عقلی را به همان
معنای عام و فراگیرش در نظر بگیریم
و بخواهیم از ابن سینا شروع کنیم
باید بگوییم ابن سینا از یک  فلسفۀ 

شناختهشدهای برخوردار است که همان
فلسفۀ ارسطویی است.

ابن سینا و تفکر اسامعیلیه

این هم مسلم گرفته شده است که
خانوادۀ ابن سینا یک پیشینۀ اسماعیلی
داشتهاند اما علی رغم اینکه خود ابن
سینا هم در آن رسالۀ سرگذشتش به این
نکته تصریح میکند ،با این وجود هیچ
دلیل قاطعی در دست نیست که ابن
سینا به تفکر اسماعیلیه گرایش داشته
باشد مخصوص ًا در همان فلسفۀ مشایی
خودش که کام ً
ال ارسطویی است.
مـا میدانیـم کـه اسـماعیلیه نسـبت به
فلسـفۀ ارسـطویی دیـد مثبتی نداشـتند
امـا بیـن تفکر افالطـون بـا گرایشهای
نوافالطونـی خودشـان نوعـی قرابـت
احسـاس میکردنـد .البتـه دربـارۀ کتاب
منطـق المشـرقیین هـم نمیتـوان بـا
قاطعیـت گفـت کـه آیـا ابن سـینا قصد
داشـته است همان سخنان شـیخ اشراق
را بگویـد یـا اینکـه میخواسـته حـرف
دیگـری بزند .اما مهمترین اثر ابن سـینا
کـه آخریـن اثـر اوسـت اشـارات اسـت.
البتـه برخی گفتهاند که شـاید المباحثات
آخرین کتاب ابن سـینا باشـد امـا اینطور
نیسـت؛ چرا که مباحثـات یک اثر تألیفی
نیسـت بلکه مباحث پراکندهای است که
بعـداً گردآوری شـده اسـت ضمـن اینکه
دالئـل متنی هم وجـود دارد که اشـارات
آخریـن اثـر ابن سیناسـت .کتابـی چاپ

شـده اسـت با عنوان متافیزیک ابن سینا
کـه البته یـک ترجمۀ بسـیار نامناسـبی
هـم از آن بـه فارسـی صـورت گرفتـه
اسـت کـه جـا دارد ترجمـۀ دیگـری هم
از آن صـورت بگیـرد .در ایـن کتاب چند
دلیـل متنـی آورده شـده اسـت که طبق
آنها نشـان داده شده اسـت که حتی آرا و
الفاظ ابن سـینا در اشـارات پختهتر شـده
اسـت .بعنـوان نمونـه «سـببیت» که در
آثار شـیخ آمـده ،در واقع باید «شـیئیت»
باشـد و شـیئیت هـم وقتـی میرسـد به
اشـارات ،میشـود «ماهیت» .اتفاقـ ًا این
هـم جالب اسـت کـه خواجه نصیـر هم،
بـه ایـن نکته متفطـن بـوده و در شـرح
خـودش بـر اشـارات ،خواننـده را بـه این
نکتـه توجـه میدهـد و ایـن نشـان
میدهـد کـه خواجـه نصیر بـه مجموعۀ 
آثار ابن سـینا دسترسـی و احاطه داشـته
و به سـیر تحولـی واژگان و اصطالحاتی
کـه ابـن سـینا بـه کار بـرده ،آگاهـی
داشـته اسـت .وی اشـارهای هـم دارد
بـه ایـن نکتـه کـه اسـتدالل ابن سـینا
در تبییـن تمایـز میـان ممکنالوجـود و
واجبالوجـود ،در اشـارات عـوض شـده
اسـت .نمطهای آخر اشـارات هـم که در
آنها بحـث صبغـۀ عرفانی پیـدا میکند،
گویـای ایـن مطلب اسـت که ابن سـینا
اگـر حکمـت مشـرقی میداشـت قاعدت ًا
میبایسـت از سـنخ همیـن تبیینهـای
عقالنـی میبـود.

در همان زمان
ابوسعید به ابن سینا نامه ای
مینویسد و در آن مینویسد از
هدایات و توفیقات معنوی که
دارید مرا با خبر سازید.

ابن سینا و تبیین عقالنی
مقامات عرفانی

دربارۀ ابن سینا داستان معروفی هست
که میگویند ابن سینا با ابوسعید
ابوالخیر مالقاتی داشته و پس از آن
ابن سینا میگوید هر آنچه که ما
میدانیم او میبیند و هر آنچه که او
میبیند ما میدانیم .محمدبن منور که
نوۀ  ابوسعید است در کتابش میگوید
ابن سینا گفته هر که از حاالت و
مقامات شیخ ابوسعید بدیده است ،همه
را از وجه حکمت رخصتی یافتم که آن
بشاید بود بجز چند چیز.
این نشان میدهد که ابن سینا همین

جا هم به دنبال تبیین عقالنی مقامات
عرفانی ابوسعید است .حاال این مطلب
را مقایسه کنید با نامهای که در همان
زمان ابوسعید به ابن سینا مینویسد و
در آن مینویسد از هدایات و توفیقات
معنوی که دارید مرا با خبر سازید.
در این میان قضاوت عین القضات
هم جالب است که میگوید اما من
میگویم ابوسعید هنوز این کلمات ابن
سینا را نچشیده بود .اگر چشیده بودی
همچنانکه بو علی و دیگران که پس از
بوعلی آمدند ،او نیز اما صدهزار جان این
مدعی؛ یعنی ابوسعید فدای آن شخص
باد که چه پردهدری کرده است و چه
نشان داده است!
در اینجا میبینیم که عین القضات
آشکارا بوعلی را بر ابوسعید ترجیح
میدهد.

مخالفت با فلسفه

ما میدانیم بعد از ابن سینا که مخالفت
سرسختانهای با فلسفۀ  ارسطویی و
سینایی از سوی متکلمان اشعری صورت
میگیرد که اوج آن با غزالی است ،نه
اینکه غزالی ابتدا به ساکن و بعنوان
اولین نفر به این کار مبادرت ورزیده
باشد .این مخالفت یک امر ریشهداری
بوده است که از یک  طرف از سوی
امام الحرمین جوینی صورت میگیرد و
از سوی دیگر به عبدالکریم شهرستانی
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ارتباط پیدا میکند .شهرستانی هم با
یک واسطه شاگرد امام الحرمین جوینی
است .سلیمان انصاری که ناصرالسنه از
او یاد میکند و جالب است که همین
ناصرالسنه شاگرد قشیری هم هست.
این نکته شایان توجه است که وقتی
این اساتید با هم برخورد میکنند ،از
دل این برخورد چه تفکرات عجیبی
زاییده میشود! به همین خاطر
است که میگوییم این تفکر،
یک  تفکر چند وجهی است.
در اینجا ما باید تالش کنیم تا
هم متن را ببینیم و هم جنبهها
و زمینههای تاریخی را در نظر
داشته باشیم .غزالی با فلسفه
مخالفت سرسختانهای میکند
اما منطق را قبول دارد؛ زیرا
معتقد است منطق یک  امر
الهی است و ارتباطی به ارسطو
و فالسفه ندارد.

دیدگاه ،فخر رازی در تفسیر خودش
و در اشاراتی که در سایر کتابهایش
داشته است ،اصل تعلیم را پیش میکشد
و بر خالف اسالف اشعری خودش از
جمله امام محمد غزالی میگوید :پیامبر
منبه است .این نکتۀ 
معلم نیست بلکه ّ
بسیار مهمی است؛ یعنی حقائق در
دل انسان وجود دارد اما انسانها از

غزالی و تفکر اسامعیلی
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آقای لندو به یک نکتهای اشاره
کرده و آن اینکه غزالی اواخر
عمرش به تفکر اسماعیلی
گرایش پیدا کرده یا اگر طبق
آنچه که برخی معتقدند ،اگر
شیعه هم شده باشد ،به تشیع
اسماعیلی بیشتر تمایل پیدا
کرده است .البته این استدالل
هم نقاط ضعفی دارد اما نکتۀ 
جالب اینجاست که استدالل
آقای لندو مبتنی بر این است
که غزالی در اواخر عمر خودش تأویل
را میپذیرد؛ به این معنا که تأویل در
قرآن را میتوان پذیرفت اما افراد خاصی
میتوانند از این تأویل برخوردار باشند
نه هر کسی .در اینجا بین غزالی و
شهرستانی اختالف وجود دارد .امروزه
آشکار شده که شهرستانی گرایشهای
اسماعیلی داشته است .حاال ما باید
ببینیم گرۀ کار کجاست .آنها میپذیرند
که برخی از افراد میتوانند به تأویل
دست بزنند؛ یعنی در برخی موارد باید
از ظواهر الفاظ فراتر رفت .در قبال این

آن غافلاند و پیامبر انسانها را به آن
تنبه و توجه میدهد .در واقع به
حقائق ّ
نظر میرسد که فخررازی این مسأله را
پیش میکشد تا در دام اندیشۀ تعلیمیه و
اسماعیلیه نیافتد.

فخر رازی و زین الدین کشفی
به دنبال تبیین عقالنی عرفان

فخر رازی شخصیت فوقالعاده
برجستهای است .انسان وقتی آثارش
را میخواند میبیند که او ًال ذهن بسیار
منطقی و منظمی دارد و ثانی ًا عالم

واقعنگری هم هست .توجهی هم
حس و تجربه به معنای
که به جایگاه ّ
حسی دارد ،قابلتوجه است و در
شهود ّ
برخی موارد میگوید عقل قاصر است.
فخر رازی یک  شاگرد بسیار مهمی
دارد به نام زینالدین کشفی که
حتی شهرزوری هم از او یاد میکند
اما امروزه گمنام است و کسی به او
توجهی نمیکند .در عصر
خودش در زمرۀ مهمترین
شاگردان فخر به شمار
میرفته است .عین همان
نگاه فخر رازی را ما در
این کتابی که مفقود
تصور میشد به نام حدائق
الحقائق ،میبینیم.
من یک  گزارشی از
آن کتاب را از نسخۀ 
منحصر به فرد آن در
استانبول آوردم و سعی
لب مطالب آن
کردم که ّ
را تقسیمبندی کنم .ضمن ًا
جا دارد که این کتاب از
روی آن نسخۀ  منحصر
به فردش تصحیح و
چاپ شود .ما میبینیم که
فخر رازی و شاگردانش
در صدد تبیین عقالنی
کشف و شهود عرفانی
بودند البته نه از نوع ابن
عربی .شاید بتوان گفت
آنها آن سنت تحلیلی ابن
سینا را اتفاق ًا بهتر دنبال
کرده بودند.

مخالفان تبیین عقالنی عرفان

البته این تبیین عقالنی در میان
عرفا مخالفهایی هم داشته است.
اگر بخواهیم به یک  نمونه اشاره
کنیم باید بهاء ولد پدر موالنا را مثال
بزنیم که از زینالدین کشفی در کنار
فخر رازی اسم میبرد و این خودش
اهمیت تاریخی زین الدین کشفی را
هم نشان میدهد .در معارف بهاء ولد
یک عبارتی آمده است به این صورت

که :فخر رازی و زین کشفی و خوارزم
شاه را و چندین مبتدع دیگر را گفتم
شما صد هزار دلهای با راحت را و
شکوفهها و دولتها را رها کردهاید و
در این دو سه تاریکی گریختهاید و
چندی معجزات و براهین را ماندهاید
و به نزد دو سه خیال رفتهاید (مراد از
خیال همین تبیینهایی عقالنی است
که اینها به دنبال آن بودند) این چندین
روشنایی آن مدد نکرد که این دو سه
تاریکی عالم را بر شما تاریک دارد و
این غلبه از بهر آن است که نفس
غالب است و شما را بیکار میدارد
و امر میکند به بدی و چون بیکار
باشید همه بدی کرده شود و تاریک 
و وسوسه و خیال و سوداهای فاسد و
ضاللت پدید آید از آنکه عقل غریب
است و نفس در مملکت خود است.
در یک  جای دیگر میگوید سخن
زین کشفی و فالسفه و اباحتیان همه
یکرنگ است .بعضی مردمان دیوانهاند؛
اینها دیوانند؛ یعنی گمراهکنندهاند.
جالب است که موالنا عین همین
مفاهیم و مضامین را در مثنوی
میآورد و اشاره میکند به فخر رازی
و زینالدین کشفی که سعی میکردند
از مباحث عرفانی ،تبیین عقالنی
ارائه دهند .البته تصریح نمیکند که
منظورش فخر رازی است اما اگر آن
پیشزمینه را که عرض شد در نظر
بگیریم ،مشخص میشود که مرادش
چه کسی است.
در چنان ننگی و آنگه این عجب
فخر دین خواهد که گویندش لقب
نفس خرگوشت به صحرا در چرا
تو به قعر این چه چون و چرا
وقتی این اشعار را مقایسه میکنیم با
سخن پدر مولوی ،میبینیم که چقدر با
هم شباهت دارند.

جایگاه تجربۀ حسی در نظر
فخر رازی و زینالدین کشفی

یکـی از نکتههـای مهمـی کـه هـم
فخـر رازی و هـم زینالدیـن کشـفی
در حدائـق الحقائق بـر آن تأکید دارند،

جایـگاه حـس و تجربـۀ حسـی اسـت.
ً
مثلا همانطـور کـه آلسـتون میگوید
تجربـۀ دینـی هـم مثـل یـک تجربـۀ 
حسـی اسـت و یـا پالنتینـگا میگویـد
ّ
ً
اصلا یـک بـاور پایه اسـت ،عین
کـه
همیـن نظـر را فخـر رازی و زینالدین
کشـفی دارنـد .کشـفی تأکیـد میکنـد
حـس و مشـاهده در شـناخت،
کـه
ّ
یـک جایـگاه ویـژهای دارنـد و صراحت ًا
یـادآور میشـود هـر آنچـه کـه بـر آن
نتـوان برهانـی آورد ،ضرورتـ ًا شایسـتۀ 
انـکار نیسـت .البتـه اینجـا بـه دنبـال

پس از اینکه فخر رازی
شرح تند و جرحگونۀ
خودش را مینویسد،
در قلعۀ اسماعیلی،
امیر اسماعیلی از خواجه
درخواست میکند
که شرحی بر اشارات بنویسد
که جواب شرح انتقادی فخر
رازی داده شود.

فلسـفۀ تطبیقـی نیسـتیم بلکـه فقـط
در مقـام مقایسـه عـرض میکنـم.
زینالدیـن همچنیـن میگویـد برخـی
حـس و مشـاهده
از امـور را فقـط بـا ّ
میتـوان دریافـت .عیـن عبارتـش این
اسـت« :لکـن لیـس کل مـا ال برهان
علیـه أو لیـس یمکـن أن یبرهن علیه
نفیـ ًا أو اثباتـ ًا یجـب انـکاره».
میگوید شایسته نیست که ما آن را
انکار کنیم به صرف اینکه استدالل
عقلی برای آن وجود ندارد .عین همین
مفهوم را شما در منظومۀ  فخر رازی
هم میتوانید ببینید .فخر رازی یک 
منظومۀ  فارسی دارد که آقای دکتر
نصراهلل پورجوادی آنرا چاپ کردهاند.
در المباحث المشرقیه هم همین نکته
را یادآور شده است.

تفاوت روش شیخ ارشاق با
فخر رازی

تـا اینجـا رسـیدیم به سـر فصـل؛ زیرا
در اینجاسـت که خواجه نصیر در سـیر
گفتمـان قـرار میگیـرد .معـادل فخـر
رازی ،ما سـهروردی را داریم که روش
ً
کاملا متفاوت و متمایز اسـت با آن
او
جریانی که سـعی دارد مسـائل عرفانی
را بـا تحلیـل عقلـی بررسـی کنـد .در
اینجـا خواهـش میکنـم توجـه کنیـد
بـه اسـامی کتابها .المسائلالمشـرقیه
یـا الحکمـه المشـرقیه کـه ابـن سـینا
آن را نوشـته اسـت .حکمـه اإلشـراق
کـه متعلـق اسـت بـه شـیخ اشـراق و
المباحـث المشـرقیه کـه فخـر رازی
آنـرا تألیـف کرده اسـت .شـیخ اشـراق
و فخـر رازی یـک  اسـتاد مشـترکی
دارنـد بـه نـام مجدالدیـن جیلـی کـه
مـا چیـز زیـادی دربـارهاش نمیدانیم.
فقـط رسـالهای در منطـق دارد بـه
نـام الالمـع فـی شـکل الرابـع کـه در
مجموعـۀ فلسـفی مراغـه چـاپ شـده
اسـت .امـا احتمـا ًال در ایـن دو شـاگرد
خـودش بسـیار تأثیـر گذار بوده اسـت.
یـک حکایتـی را هم نقـل کردهاند که
دقیقـ ًا نمیدانـم از نظر تاریخـی چقدر
صحـت داشـته باشـد و آن اینکـه فخر
رازی گفتـه اسـت آن همشـاگردی مـا
بسـیار زیـرک بـود امـا سـهروردی او
(فخـر) را قبول نداشـته اسـت.
 یکـی از نـکات بسـیار جالـب ایـن
کتـاب زینالدین کشـفی یعنـی حدائق
الحقائـق ایـن اسـت کـه در آن اشـاره
میکنـد بـه ایـن کـه سـهروردی
کتابـی دارد بـه نـام حکمه اإلشـراق و
گزیـدهای جامـع و بسـیار خواندنـی از
آن را در کتابـش مـیآورد.

دلیل فخر رازی برای نوشنت
رشح اشارات

فخـر رازی شـرح انتقـادی خـودش را
نوشـته و مـا هـم نبایـد تصـور کنیـم
کـه بـا نوشـتههای غزالـی از تأثیـر ابن
سـینا کاسـته شـده اسـت؛ چـون خـود
فخـر رازی در دو جـا در آثارش تصریح
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میکنـد کـه جمـع زیـادی بـه خواندن
اشـارات اشـتغال دارند حتی شاید بتوان
گفـت آنچـه که فخـر رازی را تحریض
کـرد تـا شـرح انتقـادی و سـختگیرانۀ 
خـودش بـر اشـارات را بنویسـد ،همین
توجهـی بـوده کـه هنـوز بـه آثـار ابـن
سـینا وجـود داشـته اسـت؛ بـه همیـن
دلیـل اینکـه گفته میشـود بـا نقدها و
حملههـای غزالـی به ابن سـینا بسـاط
فلسـفه جمـع شـد ،شـواهد و قرائـن
موجـود آنـرا تأییـد نمیکنـد   .
در ایـن دوره مـا میبینیـم پـس
از اینکـه فخـر رازی شـرح تنـد و
جرحگونـۀ  خـودش را مینویسـد ،در
قلعـۀ  اسـماعیلی ،امیـر اسـماعیلی از
خواجـه درخواسـت میکند که شـرحی
بـر اشـارات بنویسـد کـه جـواب شـرح
انتقـادی فخـر رازی داده شـود .البتـه
میدانیـم که قبـل از خواجـه نصیر هم            
سـیفالدین آمـدی کشـفالتنبیهات
را در ر ّد آن نوشـته بـود .برخـی گمـان
میکننـد کـه بـا وجـود کتـاب آمـدی،
شـاید نیـازی نبـود تـا خواجـه شـرح
اشـارات بنویسـد .بـه نظر میرسـد اگر
آن شـرح کافـی بود و تأثیـری ج ّدی از
خـود به جـا میگذاشـت ،دیگـر نیازی
نبـود تـا خواجـه هم شـرح بنویسـد اما
اینطـور نبـود؛ یعنـی شـرح آمـدی در
حـ ّدی نبـود کـه تأثیری کافـی و جدی
از خـود بـر جـای بگـذارد تا حـ ّدی که
خواجـه خـود را از ارائـۀ شـرحی جدیـد
بینیـاز ببینـد .خواجه در شـرح خودش
مؤسـس نیسـت بلکه کام ً
ال یک شارح
اسـت .فقـط در یکـی دوجاسـت کـه
گفتـه میشـود بـه آرای سـهروردی
نزدیـک شـده اسـت.

توجه فخر رازی به
تفاوت نسخههای
خطی

نکتـۀ دیگـری کـه بایـد
بـه آن اشـاره کـرد ایـن
کـه ،اینطـور نیسـت کـه
بـه محـض نوشـته شـدن
شـرح خواجه ،تمام اشـکاالت فخر

رازی رد شـده باشـد .در برخـی مـوارد
خواجـه بـا ایـن دیـد وارد    میشـود
کـه نسـخهای کـه در اختیار فخـر بوده
مخـدوش و غلـط بـوده و اشـکالی که
فخـر وارد کـرده صرفـ ًا بـر اسـاس
اختالف نسـخه بـوده اسـت .خواجه در
اینگونـه موارد مطالب را بر اسـاس متن
خـودش تفسـیر میکند و اشـکالهای
فخـر را وارد نمیدانـد .البتـه باید یادآور
شـویم که فخـر رازی هـم عالم فاضل
و بزرگـی بـوده ً
مثلا در آخـر عیـون
الحکمـۀ خـودش میگویـد برخـی از
ایـن نسـخهها غلـط دارنـد و در آنهـا
از حاشـیه رفتهانـد بـه متـن یـا از متن
رفتهانـد بـه حاشـیه .از اینـرو میگویـد
مـن ابتـدا سـعی میکنم نسـخۀ عیون
را تصحیـح کنـم و بعـد بـه شـرح آن
بپـردازم .بنابرایـن نمیتـوان بـه او
اشـکال وارد کـرد کـه بـه اشـتباهات و
اختلاف نسـخهها توجـه نداشـته بلکه
بالعکـس همچـون یک مصحـح مدرن
ً
کاملا بـه این مسـأله عنایت
امـروزی
داشـته است.

جنبههای کالمی رشح خواجه
نصیر

فـارغ از جنبـۀ فلسـفی ایـن شـرح کـه
خواجـه در آن بعنـوان یـک شـارح و
معلـم فلسـفه ظاهـر میشـود ،بایـد
بـه جنبههـای کالمـی ایـن شـرح هم
توجـه داشـت .در ایـن مطلـب تردیدی
نیسـت کـه خواجـه در یـک خانـوادۀ 
شـیعی و امامـی متولـد شـد و از پدرش
هـم یـک سلسـله سـند حدیـث نقـل
میکنـد .خواجـه کتـاب غنیه
ال ّنـزوع حلبـی را کـه
یک کتاب کام ً
ال
شـیعی اسـت
در کالم و
اصول و
فقه ،

نـزد شـاگرد ابـن زهـره مازنـی مصری
میخوانـد .بنـده هـم در مقدمـۀ  آن
کتابـم نشـان دادهام که خواجـه در عدم
ً
کاملا تحت
قبـول حجیت خبـر واحد،
تأثیـر ابـن زهـره بـوده و ابـن زهره هم
تحـت تأثیـر سـید مرتضی بوده اسـت.
اساسـ ًا عدم حجیت خبـر واحد در کالم،
از نظـرات شـیخ طوسـی بـوده اسـت   .

وجوه اشرتاک آراء خواجه
نصیر با تفکر اسامعیلیه

با تمام تفاوتهایی که ما بین آثار
اسماعیلی و آثار امامی خواجه میبینیم،
شباهتهایی هم وجود دارد که نمیتوان
از آنها گذشت .از جمله در رسالۀ امامت
که یک  رسالۀ  کام ً
ال شیعی و دوازده
امامی است ،خواجه بر اساس ایدۀ نزاری
تعلیم امامت را اثبات میکند .این ایده
متعلق به تفکر اسماعیلی است و اشکالی
هم ندارد که خواجه از آن دیدگاه در
اثبات عقائد امامی خودش استفاده کرده
است .این مسأله در تلخیص المحصل
هم به چشم میخورد .نمونۀ دیگر اینکه
خواجه آموزه بداء را که اسماعیلیان به
شدت آن را رد میکنند ،نمیپذیرد بر
خالف سنت کالمی امامیه که هم در
مکتب قم و هم در مکتب بغداد ،این
نظریه را پذیرفتهاند .البته پذیرفته نشدن
بداء از سوی اسماعیلیان ،دالئل تاریخی
خاص خودش را دارد .نمونۀ دیگر هم
عدم تأکید بر آموزۀ رجعت است.
در اینجا یک  بحثی پیش میآید که
اگر تبیین عقالنی استداللی زینالدین
کشفی و فخر رازی ادامه پیدا میکرد،
چه بسا ما یک  فلسفۀ  واقعنگرتری
میداشتیم تا آن فلسفهای که بعدها
بخشی از آن از سوی سهروردی مطرح
شد و یک مقدار زیادی از آن از طریق
عرفا در قالب عرفان نظری ابن عربی
ارائه شد تا اینکه رسید به میرداماد
و مالصدرا .در فلسفۀ  مالصدرا آن
چیزی که ما داریم آمیزهای است از
کالم و الهیات و فلسفه و حدیث و
قرآن که در جایی دیگر باید به نقد آن
پرداخت       .

اندیشههای فلسفی و عرفانی
امام خمینی (ره)
با حضور
آیت اهلل سیدحسن سعادت مصطفوی
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه
آیت اهلل دکتر سیدمصطفی محقق داماد
خردادماه 1391

فلسفه اسالمی در منظومه
فکری امام خمینی(ره)
آیتاهللسیدحسنسعادتمصطفوی
باید کاربردی داشتهباشد
هر علمــی در جای خود
که کاربرد فلسفه اسالمی
و این سؤال مطرح میشود
بما هو علم مطلوب است اما
چیســت؟ درست است که علم
مشخص میشــود .در هدف فلسفه
کاربرد هر علــم از اهداف آن علم
اســامی ،هم غایت و هدف فلسفه وجود دارد و هم هدف فلسفه اسالمی .هدف از
فلســفه ،علم به حقیقت أشیاء بیان شده تا صورت واقعی حس و عقل در ما تحقق
پیدا کند .هدف دیگر هم برای فلســفه ذکر شــده و آن تشبه به اهلل است تا مظهر
صفات خداوند شــود .در فلسفه اســامی حقایق اشیاء در مسیری که به سوی خدا
دارند بررسی میشوند.

هدف از خواندن فلسفه اسالمی

114

حقایق عالم گاهی از حیث خود بررســی میشوند که حقیقت آب ،هوا و  ...چیست؟
اما در فلســفه اســامی حقیقت آنها از این جهت مهم اســت که رو به سوی خدا
هســتند .بنابراین ما برای این فلســفه میخوانیم تا هم عقاید ما صحیح شود و هم
بتوانیم از عقاید خود دفاع کنیم و هم برخی از آموزههای دینی توسط فلسفه اسالمی
تبیین میشــود .از این رو افرادی که با فلسفه اســامی مبارزه میکنند؛ در واقع با
عقاید دینی و فهم دقیق آموزههای دینی مبارزه میکنند .این در حالی اســت که با
فلســفه غرب هیچ مبارزهای چه در قم و چه جاهای دیگر در این مملکت نمیشود
درصورتیکه کفریات زیادی در آن مطرح میشــود اما این فلسفهای که دائم از خدا،
معاد ،علم خدا و رابطه خلق با خدا دم میزند به کفر متهم میشود .بنابراین اگر خدا
را قبول داریم و یا در مرحله شــناخت صفات خدا هســتیم چارهای نداریم جز اینکه
فلســفه اسالمی بخوانیم تا با دقت فراوان هم شــبهات خود را برطرف کنیم و هم
دیگران را از گمراهی دریابیم.

دفاع از عقاید توسط فلسفه اسالمی

امروزه شــبهات زیادی درباب دین ،خدا ،صفات خدا ،معاد ،غرض از خلقت و مانند
آن وجــود دارد .لــذا حضرت امام به ایــن موارد خیلی توجه داشــتند و فقط رهبر

یک انقالب نبودند کــه یک انقالبی
را رهبری کنند .اینکه یک شــخصی
یــک انقالبی را رهبری کنــد در دنیا
زیــاد اتفاق میافتد ولی فــرق امام با
سایر رهبران در این بود که امام رهبر
دینی و علمی انقالب هستند یعنی یک 
رهبــر دینی آگاه هســتند که نه فقط
در فقه و اصــول تخصص دارند بلکه
اطالعات وسیع فلسفی و عرفانی دارند
و با این اطالعات چنان ســعه روحی
پیدا کردهاست که مشــاهده میکنیم
دنیا تازه در حال فهم ســخنان ایشان
اســت و این ویژگی فلســفه و عرفان
اسالمی است .چرا بعضی از فقهای ما
اینگونه نبودند؟ این خاصیت فلسفه و
عرفان اسالمی است که روح را چنان
وسیع میکند و چنان انقطاعی از خلق
به ســوی خدا عنایــت میکند که حد
و حصــر ندارد و چه کاربــردی از این
باالتر؟

پیوند فلسفه و دین در کالم امام
خمینی

امام از فلسفه نه فقط از این جهت که
علم فلسفه اســت استفاده کردند بلکه
بســیاری از مفاهیم دینی را با فلسفه
تشریح میکنند و بسیاری از اعتقادات

را با فلسفه روشن میکنند .در شرح دعای سحر در فراز «اللهم إنی أسئلک بکمالک  بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مانند
باکمله» میبینیم که چگونه امام یک مسأله فلسفی را با یک مسأله اعتقادی پیوند مرگ جاهلیت مردهاست .همانگونه که
زدهاست .امام در شرح این فراز از دعا میفرماید که کمال شی ،این است که نقصان هیولي بدون صورت فایــدهای ندارد،
آن برطرف شــود و مثال میزنند که فعلیت هیولي اولی به صورت آن اســت و بعد تمام فضائل هم بدون والیت حضرت
از پدیدآمــدن اســتعدادها و صورتهای مختلف به آن کمال مورد نظر میرســد و امیرالمومنین(ع) بیفایده است.
همچنین مانند فصل که کمال جنس است .جنس عبارت است از یک واقعیت مبهم خیلی از افرادی که فلســفه خواندهاند
المتحصل و فصل آن را تمام میکند .در تعریف نفس آمده اســت که نفس ،کمال این را ننگ میدانند که فلســفه را به
اول برای یک جسم طبیعی آلی است .زیرا هم کمال هیولي است از حیثی که نفس دین پیوند بزنند ولــی باید از امام این
متعلق به بدن است و بدن در اثر تطور هیولي در صورتها آماده یک مزاج میشود را یــاد گرفت .وقتی فلســفه به دین
تا نفس اضافه شود و به اعتبار اینکه فعلیت کامله هیولي که در مسیر هیولي حرکت پیوند میخورد روح جدید پیدا میکند.
میکند و از مرتبه نباتی آخر میرود به خاطر رســیدن به درجه انســانیت است و به اگر بنا باشــد که انسان عقاید مبهمی
این اعتبار کمال آن هم هست.
داشتهباشــد فایدهای در بــر نخواهد
امام درادامه این شــرح بیان میدارند که والیت علوی برای انســان کمال است و داشت .اگر انســان ملکات اخالقی را
با اشــاره به حدیثی از امام صادق(ع)
میفرماینــد که اکمال ،تمــام دین به بدون والیت حضرت امیرالمومنین (ع)
والیت حضرت امیرالمومنین(ع)
اســت .امام میفرماید که ســایر داشته باشد نیز فایدهای را در برنخواهد
هیولي
منزلــه
به
فضائــل
و
عبــادات و عقایــد و ملکات
داشت .این برداشت توسط حضرت امام
و والیــت حضــرت
امیرالمومنیــن(ع) ماننــد خمینی در پیوند فلسفه با دین مشاهده
صــورت آن اســت و به
همین خاطر کســی که میشــود .امام میفرماینــد که ماده و
صورت بــدون فعلیــت در آخرت هم
به هیچ عنوان جایگاهی ندارد( .شــرح
دعای سحر ،موسسه نشر و تنظیم آثار
امام خمینی)76 :1374 ،
شــاهد مثال دیگــر در پیوند زدن دعا
با فلســفه باز هم در شرح دعای سحر
توســط امام خمینی مشاهده میشود:
«اللهم انی اســئلک من م ّنک باقدمه
و کل م ّنک قدیــم» .بین متکلمان و
حکما اختالف نظر است که آیا زمانی
بوده است که خدا هیچ چیزی نیافریند
و بعــد از آن تصمیم بــه خلق بگیرد؟
حکما عقیده دارند که این محال عقلی
اســت زیرا سبب میشــود که خداوند
فاعل بالقوه باشــد .انسان فاعل بالقوه
است و تنها خداوند فاعل بالفعل است
و نــه الزام ًا خلقت مــادی ولی فیض
خلقت باید دائمی باشد .این قسمت از
دعا مشخص میکند که فیض خداوند
دائمی اســت .بزرگترین منت و نعمت
خداوند بر موجودات ،هســتی است که
به آنهــا اعطا فرمود زیرا اگر موجودات
هستی نداشته باشند هیچ چیزی ندارند.
به عبارت دیگر تمامی آثار و برکات به
خاطر داشتن هستی است و این هستی
قدیم است ولی حاالت مختلف داشته
و فیض خداوند قطع نشده است.
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تعبیر عرفانی امام خمینی در
رشح دعای سحر

در ادامـه امـام تعبیـر عرفانـی وجـود
منبسـط را مطـرح میکننـد کـه در
اصطلاح عرفـا ،همان هسـتی مطلق
اسـت .بایـد توجـه داشـت که هسـتی
بـه سـه بخـش تقسـیم می شـود که
یکـی از آنهـا ،هسـتی مطلق اسـت نه
قیـد تقییـد و نـه قیـد اطالق بـه خود
میپذیـرد زیـرا هـر دو قیـد هسـتند
حتـی وجـود بـه شـرط ال هم نیسـت
کـه عـدهای بیان کردنـد و آن حقیقت
حضـرت حـق اسـت کـه نـه مقیـد به
اطلاق اسـت و نـه مقیـد بـه تقییـد.
هسـتی دوم ،فعـل حضرت حق اسـت
کـه مقیـد بـه البشـرط اسـت و به هر

امام در شرح دعای سحر
بیان میدارند که والیت
علوی برای انسان کمال
است .امام میفرماید که
سایر عبادات و عقاید و
ملکات و فضائل به منزله
هیولي و والیت حضرت
امیرالمومنین(ع) مانند
صورت آن است
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شـکلی تحقـق پیـدا میکنـد و آن
وجـود منبسـط کـه فعل حضـرت حق
اسـت بـه اشـکال مختلف موجـودات
درمیآیـد که تمـام این موجـودات در
واقـع قیودی هسـتند که بـه آن وجود
منبسـط وارد شـدند و آن البشـرط
بـا تمامـی ایـن قیـود جمـع میشـود.
یعنـی اگـر میشـد کـه به فـرض این
قیـود را برداریـم ،ایـن وجـود صاف و
مطلـق بـود و ایـن وجـود اسـت کـه
عرفـا آن را بـه دریـا تشـبیه میکنند.

عـدهای اشـتباه کردنـد و حـرف عرفا
را بـد متوجـه شـدند و فکـر کردند که
ایـن وجود همـان وجود خداوند اسـت
که بـه اشـکال گوناگون درآمدهاسـت
ولـی ایـن فعـل خداوند اسـت کـه به
تعبیـر عرفـا بـا عنایـت حضـرت حق
بـه جنبـش در میآیـد و موجـودات
مختلـف شـکل میگیرنـد و ایـن
همان رحمت اهلل واسـعه اسـت .قسـم
دیگـر وجـود ،وجـود مقیـد اسـت که
وجـود انسـان را نیـز شـامل میشـود
و در قـرآن از آن بـه آثـار رحمـت اهلل
تعبیـر شـده اسـت .امـام میفرمایـد
ایـن وجـود منبسـط دو وجـود دارد و
از ایـن حیـث کـه بـه وجـود حضرت
حـق وابسـته اسـت ،قدیم اسـت زیرا
فعـل حضـرت حـق اسـت و از آن
حیـث کـه موجـودات مختلـف از آن
پدیـد میآیـد حـادث هسـتند .از آن
جهـت که موجود وابسـته بـه حضرت
حـق اسـت ،ذاتیتی نـدارد زیـرا ظهور
واقعیتـی غیـر از مظهر
نـدارد و بـه ایـن
مـطلــب آیـه
شــر یـفــه
«کــل مـن
عـلیــها فـان و
یبقـی وجـه ربـک 
ذوالجـلال و االکـرام»
نیـز تاییـد دارد کـه وجـه رب همـان
وجـود منبسـط اسـت و چـون از ایـن
وجـود منبسـط خدا شـناخته میشـود
بـه آن بـه شـکل اسـتعاره تعبیـر وجه
و چهـره شـده اسـت زیـرا معمـو ًال از
طریـق صـورت و چهـره اسـت کـه
انسـان کسـی را میشناسـد .مـا بـه
صـورت مسـتقیم نمیتوانیـم ذات
و کنـه خداونـد را بشناسـیم بلکـه از
طریـق همیـن وجـود منبسـط اسـت
کـه میتوانیـم خـدا را بشناسـیم.
حضــرت امام در بخش اول از شــرح
دعای سحر ،فلســفه را به یک بحث
والیــی ارتبــاط داد .والیت حضرت
امیرالمومنیــن(ع) روح ایمان اســت
و کســی که والیت موال را ندارد در

حقیقت در آخرت حیات و زندگی ندارد
زیرا آن دنیا ،دنیای حیات اســت .امام
در قسمت دوم از دعای سحر استفاده
فلســفی کردند .در فــراز «اللهم انی
اسئلک من بهائک بأبهاه و کل بهائک 
بهی» تعبیر عرفانی بــه کاربردند .بها
یعنی روشنی و زیبایی و شرح مفصلی
از این فراز دارند و در پایان میفرمایند
که وجود فی نفســه زیبا است و وقتی
صورتهــا و مادههای ناجــور به آن
میرسد باعث میشود که وجود نازیبا
جلــوه دهد .هرچه از این مادیات کمتر
شود وجود زیباتر میشود.
عالم عقول مجرده ،عالم مثال یا همان
عالم مثل افالطونی و عالم ظلمات سه
عالمی اســت که حکمــا معتقد به آن
هســتند .از آنجا که امام به فرمایشات
مالصدرا بیشتر توجه دارند و مالصدرا
هم مثل معلقه و صور منفصله را قبول
ندارد امــام هم از آن ذکــر نمیکند.
زشــتترین موجودات ،موجودات عالم
ماده هســتند و موجــودات عالم مثال
آلودگی کمتری دارنــد و از آن باالتر
موجــودات عالــم عقول مجــرده نور
محض هســتند و فراتــر از همه آنها
وجود حضرت حق اســت و از این رو
خداوند زیباترین زیباها اســت و هیچ
نقصی ندارد .در اینجا منظور از زیبایی،
زیبایی ظاهری نیست بلکه به این معنا
اســت که تمام کماالت را دارا باشد و
هیچ نقصی نداشته باشد .سپس ایشان
عبارتی از کتاب «التقدیسات» ميرداماد
نقل میکنند .در فلسفه امام از مالصدرا
و میرداماد بسیار با عظمت یاد میکنند
و متأسفانه به کتابهای میرداماد کمتر
پرداخته میشــود .میرداماد میفرماید
که خدا کل وجود و همه هستی است
یعنی وجودی اســت که کمبود ندارد
و بها و ذات آن یکی اســت .در سایر
موجــودات زیبایــی و ذات دو امر جدا
هستند ولی در خداوند این دو یک چیز
هستند و هرچه غیر از خداوند ،لمعات
آن نور اســت .هر فضیلت ،درخششی
از فضیلت آن وجود اســت و نســبت
موجودات به خداوند مانند نسبت سایه

به صاحب سایه است و نه نسبت یک 
قطره آب به دریــا .وقتی خداوند خلق
میکند از وجود آن کم نمیشود سایه
هم جلوه اســت و چیزی از شــخص
کــم نمیکنــد .یکــی از حجابها و
کدورتهای ما همان ماهیت ،ماســت
که ماهیت خود حد وجود است.
امـام هم به فلسـفه توجـه دارند و هم
فلسـفه را در درک حقایـق دینـی بـه
کار میگیرنـد و از آن طـرف حقایـق
دینـی را هم در اثبات مسـائل فلسـفی
بـه کار مـی برند .فلسـفه اسلامی ما
آمیختگـی تنگاتنگـی بـا دیـن مبیـن
اسلام دارد و ایـن نشـان میدهـد
کـه افـرادی کـه میخواهنـد فلسـفه
اسلامی را از دیـن جـدا کننـد چـه
راه خطرناکـی را در پیـش میگیرنـد
و اگـر عالمانـه ایـن کار را میکنند چه
جنایـت بزرگـی انجـام میدهنـد.

امام خمینی در اوج قلّه عرفان
نظری و عرفان عملی

امـام دو جهـت عرفانـی قـوی دارنـد.
امـام از نظـر سـیر و سـلوک و عرفان
عملـی تمـام ایـن مراحـل را طـی
کردنـد .عرفـان عملـی بـه عرفـان
نظـری ربطـی نـدارد زیـرا ممکـن
اسـت شـخصی عرفـان عملـی را طی
کنـد ولـی نتوانـد عرفـان نظـری را با
برهـان بپذیـرد .این عارف بـه مراتبی
میرسـد ولـی نمیتوانـد اسـتدالل
کنـد لـذا این مسـیر فقـط بـرای خود
وی نافـع اسـت .در بیـن علمـاء افـراد
زیـادی ماننـد امـام بودنـد کـه عرفان
عملـی را در حـد اعلـی طـی کـرده
باشـند ولـی امام بـه خاطـر اینکه خود
فلسـفه را بـه خوبـی خوانـده بودنـد و
اسـتادی ماننـد مرحـوم شـاهآبادی
داشـتند ،در درجـه اعالی

عرفـان نظـری هـم هسـتند و آنچـه
را کـه عرفـاء بـه آن رسـیدند امـام بـا
برهـان تبییـن میکننـد .شـرح دعای
سـحر امـام ،کتـاب کم حجمی اسـت
ولـی دربردارنـده دنیایـی از معـارف
اسـت .تعلیقههایـی کـه امـام بـر
فصـوص و مصباحاالنـس دارنـد از
مضامیـن واالیـی برخـوردار اسـت.
اختالفـی بین حکما و عرفـا وجود دارد
کـه صـادر اول چـه چیـزی اسـت؟ در
قاعـده فلسـفي الواحد به ایـن موضوع
پرداختـه میشـود که اولیـن چیزی که
از خـدا بـدون واسـطه صادر میشـود،
وجـودی بسـیط اسـت و تنهـا
تفـاوت آن در وجـه امکانـی
بودن آن اسـت که آن
عقـل اول یعنـی یـک 
موجود مجرد است.

در مقابـل عرفاء میگوینـد که عقل به
عنـوان صـادر اول یک وحـدت عددی
دارد در حالـی کـه خدا وحـدت عددی
نـدارد و بیمنتها اسـت و فعـل خداوند
هـم باید مانند خـود او بیمنتها باشـد،
پـس فعـل خداونـد نمیتوانـد عقـل
اول باشـد .شـیخ صدرالدیـن قونـوی
در کتـاب «مفتـاح الغیـب و الجمـع و
الشـهود» میگویـد که وجود منبسـط،
فعل خداوند اسـت ،زیرا بسـیط است و
حـ ّد نـدارد .امـام در ر ّد این مطلب یک 
مطلبـی در تعلیقه خـود دارند که می-
فرماینـد کـه وجـود منبسـط نمیتواند
صـادر اول باشـد زیـرا از آن جهـت
کـه وجود منبسـط اسـت ،خـود ظهور
حضـرت حـق اسـت و ظهـور بماهـو
ظهور اسـتقاللی نـدارد .آن چیزی باید
ظهور پیـدا کند که بتوانـد یک عینیت
مسـتقل داشته باشد .ظهور از آن جهت
کـه ظهـور اسـت مانند معنـای حروف
در ادبیـات میمانـد کـه از خـود وجود
مسـتقلی نـدارد و صـادر اول همـان
عقل اسـت و اولیـن تعیینی کـه وجود
منبسـط بـه خـود میگیـرد ،همـان
عقـل اول اسـت زیـرا وجـود منبسـط
نمیتوانـد بـدون تعیـن ظهـور کنـد،
شـیء قبـل از جعـل نمیتوانـد کثرت
داشـته باشـد امـا بعـد از جعـل طبیعی
اسـت کـه وقتـی خداوند عقـل را خلق
کـرد ،عقل مخلـوق خداوند میشـود و
محـدود و وابسـته به خداوند میشـود.
بایـد قـدر فلسـفه اسلامی را دانسـت
و بایـد آن را ریشـهدار و خـوب خوانـد و
عرفان اسلامی کـه از بـرکات و میراث
اسـت بایـد بـه خوبـی خوانـده شـود.
کسـی که فلسفه اسلامی را
بـه خوبـی نخوانـد نمیتواند
عرفـان نظـری را هـم
بـه خوبـی درک
کنـد       .
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اسرار نماز
در کالم امام خمینی(ره)

دکترغالمحسینابراهیمیدینانی
امــام خمینــی مــردی جامــع ،اصولــی سکوت مطلق امام خمینی در
ماهــر ،فقیهــی بــزرگ ،فیلســوف و برابر سؤاالت فلسفی و عرفانی
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عــارف بــود و همــه ایــن چهــار جنبــه
را بــا هــم دارا بــود .مــن بــه مــدت
یــازده ســال ایــن افتخــار را داشــتم که
در محضــر ایشــان درس خــارج فقــه و
یــک دوره کامــل اصــول را خوانــدم.
آنچــه کــه مــن از ایشــان اســتفاده
کــردم فقــه و اصــول بــود و فلســفه
و عرفــان را در محضــر امــام نبــودم.
در آن زمــان کــه مــن در قــم توفیــق
شــاگردی ایشــان را داشــتم ،جــز فقــه
و اصــول چیــزی درس نمیدادنــد و
حتــی اگــر ســؤال فلســفی و عرفانــی
از ایشــان پرســیده میشــد جــواب
نمیدادنــد و ایــن نکتــه مهمــی بــود.

عـدهای از مـا طلبههـا کـه کنجـکاو
بودیـم ،در روزهـای عیـد بـه منـزل
ایشـان میرفتیـم .رسـم علمـا ایـن
اسـت کـه در اعیادی مانند عیـد قربان،
غدیـر و ماننـد آن در منـزل میمانند و
مـردم بـه دیـدن آنهـا میروند و رسـم
طلاب هـم ایـن اسـت کـه در محضر
ایـن بـزرگان طـرح مسـأله میکننـد
تـا از فرصـت اسـتفاده کننـد و مطلـب
جدیـدی بیاموزنـد .مـا نیـز در اعیـاد به
منـزل ایشـان میرفتیـم و ایـن گونـه
رفتـار میکردیـم کـه گویـا مشـکل
اعتقـادی بـرای مـا پیش آمده اسـت تا
ایشـان احسـاس تکلیـف شـرعی کنند

و بـه مـا پاسـخ دهنـد و بعـد از طـرح
سـؤال فلسـفی و عرفانی ،ایشـان آنقدر
سـکوت میکردنـد تـا مـا خسـته و از
سـؤال خـود منصـرف شـویم و مطلقـ ًا
پاسـخ نمیدادنـد امـا به محـض اینکه
سـؤال رویکـرد فقهـی و اصولی به خود
میگرفـت ،پاسـخ میدادنـد.
ایشـان بنـا را بـر این گذاشـته بـود که
دربـاره فلسـفه و عرفان سـکوت کند و
دربـاره آن لب به سـخن نگشـاید .البته
ایشـان در جوانـی هـم فلسـفه و هـم
عرفـان تدریـس میکردنـد امـا در آن
زمـان که مـا در محضـر ایشـان بودیم
بنـا بـه دالیـل سیاسـی و اجتماعـی از
فلسـفه و عرفـان سـخن نمیگفتنـد
زیـرا در آن زمـان هرکـس کـه دربـاره
ایـن مسـائل حـرف مـیزد دچـار
گرفتاریهایـی میشـد.

نایاب بودن آثار فلسفی امام
در فضای اختناق

امـروزه از بـرکات وجـود امـام ،ایـن
نگرانیهـا برطـرف شدهاسـت ولـی در
آن زمـان فضـا اینگونـه نبـود .بنابراین
ایشـان کـه مـرد بـا تدبیـری بـود و
نمیخواسـتند بـه آن سرنوشـت دچـار
شـوند و اندیشـههای واالیـی داشـتند،
بـه فقـه و اصـول پرداختنـد و حتـی
جـواب سـؤال را هـم نمیدادنـد .در آن
زمـان حتـی یـک بـرگ از درسهـای
ایشـان در فلسـفه و عرفان هم منتشـر
نمیشـد .مـا از قـول مرحـوم مصطفی
خمینـی باخبـر شـدیم کـه امـام کتابی
بـا عنـوان «اسـرار الصلـوة» دارنـد و
هـر قـدر تالش کردیـم نتوانسـتیم این
کتـاب را بیابیـم .باالخـره ایـن کتاب را
پیـش یکـی از تجـار تهران پیـدا کردم
و وی هـم شـرط کرد کـه از این کتاب
نبایـد کپـی و تکثیـر شـود و در محـل
کتابخانـه وی در منزلـش بایـد مطالعه
شـود و مـن  45سـال پیـش بـا چنیـن
شـرایطی توانسـتم آن کتـاب را مطالعه
کنم .

نصیحت امام خمینی به طالب

وقتـی ایـام تعطیلات دروس حـوزوی
ماننـد محـرم و صفـر و یـا مـاه مبارک

رمضـان فـرا میرسـید ،امـام رسـم
داشـتند کـه در آخرین روز درسـی ،به
جـای درس ،نصیحـت میکردنـد کـه
مـن نصیحتـی از ایشـان شـنیدم کـه
تاکنـون از کسـی نمونه آن را نشـنیده
بـودم و ایـن سـخن میـزان ذهـن
مترقـی ایشـان را نشـان مـیداد.
در مسـائل فقهـی کسـی کـه مجتهـد
اسـت نمیتوانـد از دیگـری تقلیـد
کنـد .امـام میفرمودنـد کـه طلبـهای
کـه صـرف و نحـو را خوانـده اسـت
و بـر ادبیـات عربـی مسـلط اسـت و
معنـای قـرآن و روایـات را میتوانـد
بفهمـد ،دیگـر حـق نـدارد تقلیـد کند.
چنیـن طلبـهای هرچنـد کـه مجتهـد
نیسـت ولـی بایـد بـا تلاش و زحمت
حکـم خـدا را با همیـن میـزان فهمی
کـه دارد اسـتنباط کنـد و بفهمـد و بر
طلبههـا حـرام اسـت و تنبلـی اسـت
کـه طلبـهای در حیـن درس خوانـدن،
مسـائل دینـی را خـود اسـتنباط نکند.
ایـن حرفـی بسـیار مترقی و پیشـرفته
اسـت .این حـرف بـرای طلبهها خیلی
معنـادار بـود و طلبـه را وادار به تالش
و اسـتنباط میکنـد زیـرا اسـتنباط
سلسـله مراتـب دارد.
امـام بیـان بسـیار قـوی داشـتند .امام
بعـد از انقلاب در سـخنرانیهای خود

آرام صحبـت میکردنـد امـا در تدریس
خـود بـا حماسـه ،فصاحـت و بالغت و
جـذاب سـخنرانی میکردنـد .امـام بعد
از پیـروزی انقلاب اسلامی ،تفسـیر
سـوره حمد را در تلویزیـون بیان کردند
کـه متأسـفانه بـه خاطـر اعتراضـات
عـدهای این برنامـه به تعطیلی کشـید.

نگاهی به کتاب عرفانی «ارسار
الصلوة»

امـام چندیـن کتـاب عرفانـی دارنـد
کـه یکـی از آنهـا همین کتاب «اسـرار
الصلوة و معراج السـالکین» اسـت .نماز
دارای اسـرار زیـادی اسـت .نماز مجمع
اسـرار و معـراج نمازخـوان هاسـت .هر
مؤمنـی کـه نمـاز میخوانـد صبـح و
ظهـر و عصر و شـب به معـراج میرود.
معـراج یعنـی ابـزار عـروج کـه خـود از
صعـود باالتـر اسـت .معـراج جایـی
نیسـت کـه بـه آن برسـیم بلکـه خـود
مسـیر اسـت و ایـن باالرفتـن انتهایـی
نـدارد .بهتریـن عبـادت یـک  مومـن
مسـلمان و سـتون عبادات نماز اسـت.
بایـد توجـه شـود کـه در عبـادت کـه
ثناگویـی خداونـد اسـت ،بایـد بیـن
ثناشـونده و ثناگو سـنخیت باشد .پیامبر
اسلام(ص) ،سـیدالموحدین میفرماید
کـه نمیتوانـد ثنـای تـوی خـدا را
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بگویـم بلکـه فقـط تـو میتوانـی کـه
ثناگـوی خـود باشـی .وقتی ثنـا از مقام
قـدس حضـرت حـق تنـزل پیـدا کنـد
بـه مراتـب ایـن دنیایی میرسـد .ثنای
حـق در همـه ملک و ملکـوت جاری و
سـاری اسـت .این ثنا در فکـر و تمامی
اعضا و جوارح انسـان باید سـاری شـود
و تجلـی آن نمـاز اسـت .بـرای نمـاز
ابتـدا بایـد از نجاسـات بـدن و لبـاس
دوری کـرد .نجاسـت باعـث مهجوری
از مقـام قـدس پـروردگار و انـس بـا
حضـرت حـق اسـت .بعـد از ایـن بایـد
سـراغ آب و وضـو رفت کـه آب مظهر
رحمـت اطالقـی حضـرت حـق اسـت
و یعنـی هیـچ چیـز از دایـره رحمـت
عامـه حضـرت حـق دور نیسـت .نمـاز
بـا تکبیـر آغـاز میشـود .اکبـر واقعـی

وقتی ثنا از مقام قدس
حضرت حق تنزل پیدا
کند به مراتب این دنیایی
میرسد .ثنای حق در
همه ملک و ملکوت جاری
و ساری است .این ثنا
در فکر و تمامی اعضا و
جوارح انسان باید ساری
شود و تجلی آن نماز
است.
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خداونـد اسـت و بـا تکبیرةاالحـرام،
همـه تعلقـات را بـه دور میریزیـم.
قیـام در نماز نشـانه حد وسـط اسـت و
نـه افـراط و نـه تفریـط ،قیام بـه عدل
در واقـع راه خداسـت.

اسم خدا یا اسم اسم خدا؟

نمـاز بـا اسـم خـدا شـروع میشـود.
جـای ایـن سـؤال اسـت کـه وقتـی
مـا بـه محضـر خـدا میرویـم بایـد
بگوییـم بـاهلل نـه بسـم اهلل .وقتـی مـا

پیـش کسـی میرویـم اسـم او را صدا
میزنیـم و میگوییـم رفتـم پیـش
فالنـی نـه اینکـه پیـش اسـم فالنـی!
تمـام مسـائل توحیـدی در همین نکته
نهفتـه اسـت زیـرا خداوند جز در اسـم
و صفـات خـود بـرای خلـق تجلـی
نمیکنـد .الفاظـی مانند رحمـن ،رحیم
اسـم
و ماننـد آن بـرای خداوند در واقع ِ
اسـم هسـتند .ظهـور خداونـد در یـک 
صفـت ،همـان اسـم خداونـد میشـود.
یعنـی عیـن رحمـت ،همـان اسـم
خداونـد اسـت و نـه لفظ رحمـان .همه
عالـم رحمـت خداوند اسـت .اسـم خدا،
خـود رحمـان اسـت نـه کلمـه و لفـظ
رحمت و این الفاظ اسـم اسـم هسـتند.

تجلی در هر بسم الله

در اهـل سـنت و شـیعه تفـاوت اسـت
در ایـن نظـر که آیـا تمامی «بسـم اهلل
الرحمـن الرحیـم» در ابتـدای سـورهها
یکسـان هسـتند یـا نـه؟ اهـل سـنت
عقیـده دارنـد که همـه آنها
یکسـان هسـتند ولـی
شـیعه معتقد است
کـه هر یـک از
آنهـا در ابتـدای
سـورهها بـا هـم
متفـاوت هسـتند و از
بـاب تکـرار نیسـت زیـرا در
تجلـی تکـرار وجـود نـدارد :التکـرار فی
التجلـی .خود انسـان هم وقتـی این آیات
را تکـرار میکنـد ،در دو حالـت و دو
زمـان مختلـف تکـرار میکنـد و از این
حیـث دو مرتبـه حسـاب میشـود .بـه
ایـن موضـوع در کتـاب اسـرار الصلـوة
اشـاره شـده اسـت کـه اسـامی مظهـر
دارند .اسـم بر حسـب مقـام واقع مقدم
بـر مظهر اسـت یعنی اول اسـم اسـت
و بعـد مظهـر و اسـم در مظهـر واقـع
میشـود .در مقـام واقـع ،اسـم مقـدم
تعیـن
میشـود امـا در بحـث مقـام ّ
مـا توسـط مظهـر اسـم را میفهمیـم
و ایـن ماننـد برهـان ا ِن و لـم اسـت.
بنابرایـن هـر عملـی از انسـان مظهـر
یـک اسـم اسـت و بر هـر حرکتـی که

انجـام میدهیـم یک بسـم اهلل جاری
میشـود.

ارسار رکوع

رکـوع اوج خضـوع اسـت و بنـده
میگویـد کـه بـا اینکه مـن اوصاف تو
را گفتـم ولـی تو سـبحان هسـتی و از
اینهـا باالتـر هسـتی .سـبحان یعنی از
اوصافـی کـه گفتم نیـز برتـر و منزهتر
هسـتی .وقتـی در رکـوع میگوییـم
خداونـد منـزه و برتـر اسـت ،بایـد
دیـد از چـه چیـزی برتـر اسـت و چـه
چیـزی را بـا خـدا مقایسـه کردیـم که
ایـن را گفتیـم؟ بنابرایـن «اهلل اکبـر»
یعنـی «اهلل اکبر مـن أنیوصف»؛ خدا
بزرگتـر از آن چیـزی اسـت کـه بتوان
دربـارهاش حـرف زد .سـعدی همیـن
مطلـب را بـه شـعر میگویـد:
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
از آن چه گفتهایم و شنیدیم و خواندهایم
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر
ما همچنان در اول وصف تو ماندهایم

مناز ولی الله

امــام در کتــاب اســرار الصلــوة
حرفهایــی زدهاســت کــه بســیار
عمیــق اســت .در ایــن کتــاب آمــده
اســت کــه تــا مادامــی کــه در
حمــد هســتی و حامــد و محمــود را
میشناســی و میگویــی کــه مــن
هســتم کــه حامــد خداونــد هســتم
مشــرک هســتی و وقتی که بــه مقامی
رســیدی کــه خــود را نبینــی و بــه جای
«انــا الحامــد و انــت المحمــود» بگویی
«انــت الحامــد و انــت المحمــود»
موحــد هســتی .در ایــن کتــاب از امــام
صــادق(ع) نقــل شــده کــه وقتــی در
نمــاز بــه آیــه «ایــاک نعبــد و ایــاک
نســتعین» میرســیدند حالــت لــرزه بــر
اندامشــان میافتــاد و بعــد در پاســخ
پیــروان میفرمودنــد کــه وقتــی بــه
ایــن آیــه رســیدم آنقــدر تکــرارش
کــردم کــه ایــن آیــه را از خداونــد کــه
گوینــده آن اســت شــنیدم ،ایــن نمــاز،
نمــاز ولــی اهلل اســت   .

حجتاالسالمدکترعبدالحسینخسروپناه

فلسفة فلسفه از نگاه امام خمينی(ره)
اصطلاح فلسـفة فلسـفه در ميـراث
فرهنگـی مـا اصطلاح جـا افتـادهای
نيسـت .فلسـفه را بـه دانشـی كـه به
عـوارض وجود ،موجود بمـا هو موجود  
وجـود بما هـو موجـود -قبـل از آنكه
رياضـی يـا طبيعی شـود -میپـردازد،
معنـا كردنـد .فلسـفههای مضـاف
بيشـتر در غرب مطرح اسـت و بيشـتر
در حـوزه فلسـفه علم و فلسـفه حقوق
كار شدهاسـت و حتی در زمينه فلسـفه
فلسـفه در غـرب هـم كمتـر توجـه
شدهاسـت .البتـه فلسـفههای مضـاف
را میتـوان بـه دو دسـته تقسـيم
كـرد :يكـی آن فلسـفههايی كـه بـه
دانشـی كـه دارای ديسـيپلين هسـتند
اضافـه میشـوند و ديگری فلسـفهای
كـه بـه واقعيتـی از واقعيتهـا اضافـه
میشـود .بنابرايـن بيـن فلسـفه حـق
بـا فلسـفه علـم حقـوق تفـاوت وجود
دارد ،يعنـی گاهـی گفتـه میشـود
فلسـفه حقـوق و اينجـا حقـوق جمـع
حق اسـت و گاهـی از فلسـفه حقوق،
فلسـفه علـم حقوق قصد میشـود؛ در
فلسـفه اخلاق نيـز همينطور اسـت،
يعنـی گاهـی مراد فلسـفه خُ لق اسـت
و گاهـی منظـور فلسـفه علـم اخالق
اسـت .فلسـفههای مضـاف كـه بـه
دانشـی اضافـه میشـوند میخواهنـد
آن دانـش مضافاليـه را بـا يـك نگاه
درجـه دوم بررسـی كننـد و تعريـف،
موضـوع ،روش و سـاير مسـائل آن را
مـورد دقت قرار میدهنـد و به عبارت
ديگـر بـه خـود فلسـفه نمیپردازنـد
بلكـه درباره فلسـفه صحبـت میكنند

يعنـی نگاهـی از بيرون
فلسـفه ،البته كسـی كه
خـود فيلسـوف اسـت و
مسـائل درونـی فلسـفه را
فيلسـوفانه كار كـرده اسـت،
از نـگاه بيرونـی بهتـر میتوانـد در
مـورد فلسـفه قضاوت كند مانند كسـی
كـه در فلسـفه علـم كار میكنـد كـه
اگر عالم باشـد و بر فلسـفه هم تسـلط
داشـته باشـد در ارزيابـی و تحليـل
فلسـفه علـم موفقتر اسـت.
در واقـع فلسـفه فلسـفه مـی خواهد به
پرسـشهای بيرونـی فلسـفه بپـردازد.
حـال جـای ايـن سـؤال اسـت كـه
حضـرت امـام بـه ايـن پرسـشهای
بيرونـی فلسـفه ماننـد موضوع فلسـفه،
تعريـف فلسـفه ،روش فلسـفه و ماننـد
آن پرداختـه اسـت؟ البتـه قطعـ ًا بـه
ايـن شـكل نيسـت كـه امـام بـر روی

تكتـك آنهـا بـه
صـورت سـرفصلهای
جداگانـه در آثـار جداگانـه
پرداختـه باشـد ولـی اگـر
آثـار حضـرت امـام بـه صـورت
دقيـق بررسـی شـود میبينيـم كـه
بـه پرسـشهای بيرونـی فلسـفه نيـز
پرداختهاسـت كـه در ايـن مقـال بـه
برخـی از پرسـشهای بيـرون فلسـفه
توسـط حضـرت امـام اشـاره میشـود.

موضوع فلسفه ازديدگاه امام
خمينی

حضـرت امام شـخصيت جامعـی بود و
هـم فقيـه بـود و هـم فيلسـوف و هـم
عـارف .اگر مالصدرا قرآن را با فلسـفه
و عرفـان پيونـد زد ،حضـرت امـام هم
فقـه را بـا فلسـفه و عرفـان پيونـد زد
و اتفاقـ ًا ايشـان نـگاه بيرونـی بـه
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فلسـفه داشـتند كـه در اين امـر موفق
شـدند .امـام مانند سـاير فالسـفه ابتدا
تعريفـی از علـم فلسـفه ارائـه كردنـد
كـه از عـوارض وجـود به ماهـو وجود
بحـث میكنـد و در كتـاب «الرسـائل
العشـره» ايـن نكتـه را بيـان مـیدارد
امـا در كتـاب «االنـوار الهدايـه» بيان
میدارنـد كـه ديـدگاه ديگـری هـم
وجـود دارد و گويـا اشـكالی بـه مـورد
اول میبيننـد.
در كتـاب «مناهـج االصـول» كـه
كتـاب اصـول ايشـان اسـت تعريـف
فلسـفه و موضـوع آن را بـه صـورت
اسـتطرادي مطـرح میكننـد و دربـاره
موضـوع فلسـفه بيان میكننـد كه اگر
موضوع فلسـفه وجود باشـد ،بسـياری
از موضوعـات بـا تكلـف در ايـن علـم
بحـث میشـود ماننـد ماهيـات ،بحث
عـدم ،معـاد ،احـوال بهشـت و جهنـم
كـه همگـی بايـد در ايـن علـم بحـث
شـود .اما حضـرت امام بيـان نمیكنند
كـه اگـر موضوع فلسـفه وجود نباشـد
پـس چـه چيـزی را بايد موضـوع علم
فلسـفه قـرار داد ،در واقع بـا يك نگاه
درجـه دو حضـرت امام اين حاشـيه را
بـه موضـوع فلسـفه وارد میكننـد.

روش و رويكردهای فلسفه

122

مطلـب ديگـر دربـاره روش و رويكـرد
فلسـفه اسـت .امـام روش فلسـفه را
ماننـد مالصـدرا هـم برهانـی و هـم
شـهودی میداند و ايـن يعنی با روش
شـهودی نيـز میتوان مسـائل فلسـفه
را اثبـات كرد و بـا روش برهانی آن را
مبرهـن سـاخت ،كاری كـه ابنعربـی
كـرد ايـن بـود كـه مكاشـفات عرفا را
مبیـن كـرد و نـه مبرهـن ،زيـرا بيـن
ّ
تبييـن و برهانـی كـردن فـرق اسـت.
پيـش از ابنعربـی مكاشـفات عرفـا
فقـط بيـان میشـد ولـی توضيحـی
دربـاره آن داده نمیشـد و بـه عنـوان
مثـال گفتـه میشـد« :سـبحانی مـا
اعظـم شـأنی» ،ابنعربـی از ايـن
عبـارت يـك تبييـن علمـی ارائـه كرد
كـه غيرعـارف هـم ايـن جملـه را بـر

اسـاس وحـدت وجـود بفهمـد ولـی
برهانـی بـرای وحـدت وجـود ارائـه
نكـرد و بـرای اولين بـار ابنتركه برای
وحـدت وجـود برهـان آورد و مالصدرا
نظـام عرفانـی را مبرهـن كـرد.
حضـرت امـام هـم هميـن مشـی
مالصـدرا را دارد و روش عقلـی و
كشـفی را دنبـال میكند و لـذا رويكرد
امـام بـه فلسـفه رويكـرد عرفانـی -
قرآنی اسـت .بـه عنوان شـاهد مثال به
بخشـی از كالم دكتـر مهـدی حائـری
يـزدی اسـتناد میكنـم كه ايشـان هم
در درس منظومه و هم در درس اسـفار
حضـرت امـام شـركت میكردنـد .امام
درسهـای فلسـفه خصوصـی داشـتند
كـه حتـی شـاگردان بسـيار نزديـك به

خـود را از مباحـث سـينوی و مشـايی
پـاك كنيـد ،به عبـارت ديگر نـگاه امام
در مباحـث فلسـفی نيـز نـگاه عرفانـی
اسـت .دربـاره عالـم مثـال میفرماينـد
كـه «كشـف عالـم مثـال توسـط عرفا
صـورت گرفـت و شـيخ اشـراق عالـم
مثـال را كشـف كـرد و اگـر انسـان بـا
چشـم كثرتبيـن طبيعـت از روزنـه
طبيعـت عالـم كثرتنمـای طبيعـت
را تماشـا كنـد ،مشـرك  میشـود و
غيرحـق كثيـر را میبينـد ولـی اگـر
ايـن چشـم را بسـته و چشـم ديگـری
را گشـوده و از ايـن طبيعـت پـرواز كند
و نـور بصـر نفـس را رو بـه عالـم بـاال
گردانـد ،عالـم بـرزخ و عالـم مثـال
را میبينـد»( .تقريـرات فلسـفه امـام
خمينـي ،ج  )81 :1يعنـی اگـر بـا روش
متعارف سـراغ كشـف عالم مثال برويد
چيـزی نصيـب شـما نمیشـود و بايـد
روش ديگـری اسـتفاده شـود تـا عالـم
مثـال را بيابيـد.
امـام عالوه بر روش اسـتداللی و روش
عرفانـی از قـرآن هـم در اسـتدالالت
فلسـفی اسـتفاده كردنـد .میفرمايـد:
«قـرآن اعجوبـهای اسـت كه بـه همه
اشـكال ،انسـان را اداره میكنـد و در
عيـن حال كه از انسـان فيلسـوف ،فقيه
و عـارف میسـازد؛ قـرآن میتوانـد
پرسـشهای فلسـفی مـا را پاسـخ
دهـد و قـرآن حتـی در اسـتدالالت و
برهانسـازی میتوانـد بـه مـا كمـك
كنـد( ».صحيفـه امـام ،ج)287 :6

امـام در درس فقه و اصول و شـاگردان
عمومـی درس فلسـفه ايشـان اطلاع
نداشـتند كـه امـام درس خصوصـی
فلسـفه نيـز دارنـد .دكتـر حائـری
همچنيـن ذكـر میكننـد كـه امـام
عالقـهای بـه حمكت مشـاء و فالسـفه
آن نداشـت و در درس اسـفار بيشـتر
جاذبه عرفانی داشـت و اسـفار را هم از
ديـدگاه ابنعربـی نگاه میكـرد و نه از
نظـر ابنسـينا و فارابـی و وقتـی مـا بر
ايشـان اشـكال میگرفتيـم ايشـان در
جـواب میفرمـود كـه شـما بايـد ذهن

رابطه فطرت و حكمت

امام روش فلسفه را
مانند مالصدرا هم برهانی
و هم شهودی میداند
و اين يعنی با روش
شهودی نيز میتوان
مسائل فلسفه را اثبات
كرد و با روش برهانی آن
را مبرهن ساخت،

مسـأله سـوم رابطـه فطـرت و حكمـت
اسـت .حضـرت امـام از شـاگردان
خصوصـی آيتاهللالعظمـی شـاهآبادی
بودنـد و میتـوان بـه جـرأت گفـت
آيـتاهلل  شـاهآبادی فيلسـوف فطـرت
بـود و اسـتفاده از فطـرت در معـارف را
حضـرت امام از ايشـان فـرا گرفت و از
ايـن رو اگـر كتاب شـرح چهـل حديث
يا سـاير آثـار حضـرت امام را مشـاهده
كنيـد ايـن مطلـب كام ً
ال آشـكار اسـت
و احـكام فطـرت را بديهیتريـن احكام

میداننـد و بـه نظـر من اگر كسـی اين
مطلـب امـام را دنبال كند ،شـايد بتواند
موفـق بـه تأسـيس يـك نظام فلسـفی
جديد شـود.
گاهـی برخـی از بـزرگان يـك راهـی
را بـاز میكننـد و ديگـران بايـد آن را
بسـط دهنـد .در هميـن كتـاب شـرح
چهـل حديـث ،آمـده اسـت كـه احكام
فطـرت از جميـع احـكام بديهـی،
بديهیتـر هسـتند زيـرا در همـه احكام
عقلـی ،حكمـی كـه بديـن مثابه باشـد
كـه احـدی در آن خلاف نكنـد و
نكردهباشـد نداريـم و معلـوم اسـت
چنيـن چيزی اوضـح ضروريـات و ابده
بديهيـات اسـت و چيزهايـی كـه الزمه
آن باشـد نيـز بايـد از اوضـح ضروريات
باشـد ،پـس اگر توحيد يا سـاير مسـائل
از احـكام فطـرت يا لوازم آن باشـد بايد
از اظهـر ضروريـات باشـد  .
امـام در كتـاب شـرح جنـود عقـل و
جهـل و شـرح كتـاب چهـل حديـث،
اصـل فطـرت را مبنـا بـرای يـك دوره
الهيـات بالمعنیاالخص قرار دادهاسـت
و مباحـث مربـوط بـه اثبـات خـدا،
توحيـد ،صفـات ،نبـوت ،بعـث رسـل،
انـزال كتـب ،مالئكه و معـاد را همه بر
اسـاس فطـرت تبيين كردهاسـت .جای
ايـن سـؤال وجـود دارد آيـا اگـر ايـن
موضوعـات بـر اسـاس فطـرت دنبـال
شـود میتـوان يـك سـری امـور عامه
ديگر نوشـت؟ امـام از اصـل فطرت در
الهيـات بالمعنـی االخص بهـره بردهاند
و در بحـث امور عامـه يك كار جديدی
اسـت كـه بـا ايـن نـگاه درجـه دو
میتـوان بـه دسـتاورد جديدی رسـيد؟

كاركردهایفلسفه

مطلـب بعـد كاركـرد فلسـفه اسـت.
امـام چـه نگاهـی بـه فلسـفه داشـت؟
فلسـفه را غايـت میدانسـت يـا ابـزار؟
آيـا فيلسـوف فلسـفه بداند تا فيلسـوف
بشـود يـا غايـت چيـز ديگـری اسـت؟
امـام فلسـفه را ابـزار میدانـد و البتـه
نـه بـه معنـای منفـی بلكـه مقدمـه و
وسـيله بـرای صعـود بـرای رسـيدن به

هـدف متعالی .اگر كسـی فلسـفه بداند
مثل كسـی اسـت كه برای رسـيدن به
پشـت بـام بـر روی نردبـان اسـت ولی
در وسـط و يـا انتهـای نردبـان متوقف
شـود و همـان جـا بمانـد .لـذا حضرت
امام در تفسـير سـوره حمد معتقد اسـت
كه فلسـفه وسـيله اسـت تـا معـارف با
برهـان بـه عقـل برسـد و خود فلسـفه
مطلوب نيسـت و هنـرش همين ميزان
اسـت .آن چيـزی كـه میتواند انسـان
را راه ببـرد عبـارت از پايـی اسـت كـه
انسـان بـا آن جلـوه خـدا را ببينـد .امام
بـا اشـاره بـه شـعر پـای اسـتدالليون
چوبيـن بـود  ...بيـان مـیدارد كـه يك
پـای راهبـری نيـاز اسـت كه بتـوان در
مسـيری گام بـر دارد كـه بـا آن جلـوه

اگر كسی فلسفه بداند
مثل كسی است كه برای
رسيدن به پشت بام بر
روی نردبان است ولی در
وسط و يا انتهای نردبان
متوقف شود و همان جا
بماند .لذا حضرت امام
معتقد است كه فلسفه
وسيله است تا معارف با
برهان به عقل برسد و
خود فلسفه مطلوب نيست

خـدا را مشـاهده كرد كـه در قلب وارد
میشـود يعنـی اگـر از قلـب بـه عقل
نرويـد فقـط نيمـه راه را طـی كرديـد.
ابـزار فلسـفه الزم اسـت ولـی كافـی
نيست .
در جايـی امـام میفرمايـد كـه لسـان
دعـوت انبيـاء و اوليـاء ،لسـان رايـج
فلسـفه نيسـت .افـرادی كـه مخالـف
فلسـفه هسـتند گاهـی به ايـن مطلب
امـام اسـتناد میكننـد .افـرادی كـه
مخالـف فلسـفه هسـتند دو دسـته
هسـتند عـدهای سـنتیها و عـدهای
روشـنفكران مخالـف فلسـفه هسـتند.
دسـته روشـنفكرانی كه مخالف فلسفه
هسـتند بـرای شـرعی نشـان دادن
حـرف خـود میگوينـد كـه انبيـاء در
دعـوت مـردم به خـدا ،از زبان فلسـفه
اسـتفاده نمیكردنـد .امـام میفرمـود
كـه لسـان دعـوت انبيـاء لسـان رايـج
فلسـفه نيسـت بلكه آنها بـا جان و دل
مـردم كار دارنـد و نتايـج براهين را به
قلـب بندگان خـدا میرسـاندند و آنان
را از درون جـان و دل هدايت میكنند
ولـی ايـن بديـن معنـا نيسـت كـه به
فلسـفه و علـوم عقالنـی و اسـتداللی
نبايـد پرداخـت ،كـه ايـن خيانـت بـه
عقـل  اسـتدالل و فلسـفه اسـت .اين
علـوم و از جملـه فلسـفه راه و عبـور
بـه سـوی مقصـد اسـت .خـود مقصد
و مقصـود و محبـوب نيسـت و همـه
علـوم اين شـأن وسـيلهبودن را دارند.
اگر كسـی ايـن علوم را طـی كرد و به
محبـوب رسـيد میتـوان گفـت كه به
كاركرد فلسـفه رسـيده اسـت.

ارتباطفلسفهباطبيعيات

مطلـب ديگـر بحـث ارتبـاط فلسـفه
بـا طبيعيـات و علـوم ديگـر اسـت.
امـام مخالـف ارتبـاط فلسـفه و
طبيعيـات اسـت يعنـی قبـول ندارنـد
كـه گزارههـای طبيعتشـناختی
مبنـا و مقدمـه بـرای ادعـای فلسـفی
شـوند .بـه هميـن خاطـر میفرمايـد:
«اينكـه عقـول منحصـر بـه عقـول
عشـره شدهاسـت بـه خاطـر ازدواج
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عقـل حكيـم بـا رصـد مترصديـن و
جمعشـدن عقـل وی و رصـد منجـم
اسـت ،زيـرا اگـر حكيـم بـه عقـل
حكمـی خـود اكتفـا كنـد عقـول را
غيرمتناهـی میبينـد چـون اشـراقيون
كـه رصـد را در نظـر نگرفتنـد قائـل
شـدند بـه اينكـه عقـول غيرمتناهـی
هسـتند ولـی مثـل شـيخالرئيس
چـون اهـل رصـد بودهاسـت و بـه
عقيـده منجمـان نُـه فلك ديدهاسـت،
بـه عقـول عشـره قائـل شـده اسـت
بنابرايـن از زمانـی كـه افلاك تسـعه
را باطـل دانسـتهاند عشـريت عقـول
هـم از بيـن رفتهاسـت ،ايـن اسـتفاده
فلسـفه از طبيعيـات غلـط اسـت».
(تقريـرات فلسـفه امـام خمينـي ،ج:2
  )381
البتـه اينجـا بـه عنـوان مالحظـه بايد
گفـت كه شـيخ اشـراق مباحثـی را در
اخترشناسـی دارد كـه پيونـد فلسـفه
و نجـوم را دارد .مرحـوم عالمـه
طباطبايـی معتقـد بـر ايـن بـود كـه
طبيعيـات میتوانـد مسـأله فلسـفی
بسـازد و بـا اينكـه امام چيـزی در اين
بـاره نقـل نكردنـد ولـی مخالـف اين
نظر نيسـتند .بحث امام اين اسـت كه
آيـا نتيجه علمـی در طبيعتشـناختی،
ماننـد آنچـه كـه بـه اصطالح فلسـفه
علمـی امثـال فيليسـن شـاله و برخی
ماركسيسـتها ادعـا كردنـد ،میتواند
بـه مـا نتيجـه فلسـفی ارائـه دهد؟

ارتباط فلسفه و اصول فقه
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امـام در بحثهـای اصول از فلسـفه
اسـتفاده كردند .هرچند ما از اسـاتيد
خـود كه شـاگرد امام بودند شـنيديم
كـه امـام معتقـد بـه اين نبـود كه در
اصـول بايد خيلی از فلسـفه اسـتفاده
كـرد ولـی ايشـان در بحـث طلـب
و اراده كـه در علـم اصـول مطـرح
ً
اسـت ،كاملا از بحثهـای فلسـفی
اسـتفاده كردنـد و بيـان میدارند كه
محـال اسـت كـه حيثيـت افتقـار را
بتـوان از وجـود معلـول بگيريـم .در
جلد سـوم تقريرات هم از فلسـفه در

مباحـث معاد جسـمانی اسـتفاده كردند.

رابطه حكمت و سياست

امـام بيـن حكمـت عرفانی و سياسـت،
بـه معنـای فقـه سياسـی كـه از كتـاب
جواهـر اسـتنباط كردنـد ،پيونـد برقـرار
كردنـد .در بحثهـای عرفانـی ،واليت
ً
را كاملا قبـول دارنـد و ماننـد
عرفانـی
سـاير اهـل عرفـان معتقـد اسـت كـه
كسـی كـه به واليـت عرفانی برسـد ،از
واليت سياسـی نيـز برخوردار اسـت كه
بـه ايـن نكتـه شيخاشـراق و ابنعربـی
تصريـح دارنـد .دليـل اينكـه برخـی از
جنبشهـای عرفانـی ،حركتهـای
سياسـی نيـز داشـتند بـه خاطـر همين
اعتقـاد اسـت .امـام در بحـث واليـت
فقيـه از بحـث واليـت عرفانی اسـتفاده
نمیكنـد زيـرا در واليـت فقيـه آمـده
اسـت كـه فقيـه عـادل ،مجتهـ ِد مديـر
و مدبـر واليـت دارد تـا مطلـق احـكام
سياسـی اجتماعـی را در جامعـه پيـاده
كنـد و ايـن اطلاق بـه معنـای واليت
نسـبت بـه همـه مـردم اسـت .امـام
واليـت سياسـی را از فقـه میگيـرد
اسـت زيـرا
زيـرا راه كوتاهتر

اگـر بخواهـد واليـت سياسـی را از
واليـت عرفانـی اسـتنباط كنـد عـارف
بايـد در واقـع سـير مـن خلـق الـی
الحـق ،سـير در اسـماء و صفـات الهی
و سـير طوالنـی از حق بـه خلق را طی
كنـد و آنـگاه میتواند واليت سياسـی
عرفانـی خـود را اعمـال كند ،اگـر قرار
باشـد كـه نظـام سياسـی اجتماعـی
جامعـه بر واليـت عرفانی متكی باشـد
بـه سـختی تحقـق ميابـد و ممكـن
اسـت در هـر چنـد صدسـال تعـداد
اندكـی بتواننـد ايـن مراحـل عرفانی را
طـی كننـد كـه در ايـن صـورت تمـام
احـكام تعطيـل میشـود.
اين نكته جالب توجه است كه چطور
امام بحث ح َِيل را نمیپذيرند اما به
مصالح اعتقاد دارند و بايد تبيين شود
كه اين مصلحت چه تفاوتی دارد با
مصلحتی كه سكوالرها به آن معتقدند.
امام حفظ نظام را از اوجب واجبات
میدانند كه اگر با حج تزاحم پيدا كرد
میتوان موقت حج را تعطيل كرد .در
فقه جواهری كه از عنصر مصلحت و
شرايط زمان و مكان استفاده میكند
كامال نگاه عرفانی است .يعنی امام با
رويكرد عرفانی كشور را اداره میكند.
اين جمله امام كه فرمود خرمشهر را
خدا آزاد كرد ،آن رويكردی كه امام
در جامعه ايجاد كرد و روحی كه در
كالبد جامعه دميد كه اينگونه نسل
جوان جان خود را در راه نظام اسالمی
میدادند آيا فقط به صرف احكام فقهی
بود؟
هميشـه در طـول تاريـخ فقهـای
زيـادی بودنـد امـا امـام بـا پيونـد
حكمـت عرفانـی بـا فقـه سياسـی
توانسـت ايـن حقيقـت را در جامعه 
ايجـاد كنـد كـه جامعـه بـه فتوای
مرجـع تقليـد بـا ديـد عرفانـی نگاه
كننـد بـه طوريكـه جوانـی شـانزده
سـاله بـه مرحلـهای میرسـد كـه
راه صـد سـاله را يـك شـبه طـی
میكـرد و ايـن ثمره پيونـد حكمت
عرفانـی و فقـه سياسـی در ديـدگاه
حضـرت امـام خمينـی(ره) بـود   .

فلسفه احکام
از نگاه امام خمینی (ره)
دکترسیدمصطفیمحققداماد

مرحـوم دكتـر آيـتاهلل
حائـری يـزدی كـه شـاگرد
خـاص امـام خمينـی
بودنـد گفتـه بودنـد كـه مـا
پيـش حضـرت امـام فلسـفه
میخوانديـم و ايشـان وعـده
داده بودنـد كه كتـب ميرداماد
ماننـد قبسـات را نيـز بـه ما
تدريـس خواهنـد كـرد و ما
مشـتاق بوديـم كـه بعـد از
خوانـدن كتابهـای اسـفار
و منظومـه ،كتـب ميردامـاد
را نيـز مطالعـه میكنيـم.
در اول سـال ،حضـرت امـام
كتـاب ميردامـاد را شـروع
نكـرد و همـان روال قبلـی
كـه كتـب مالصـدرا بـود را
ادامـه دادنـد .ايشـان هيـچ
وقـت كتـاب شـيخ اشـراق
را تدريـس نكردنـد .امـام در
پاسـخ سـؤال مـا فرمودنـد
كه بـه هـر حـال از تدريس
كتـاب ميردامـاد منصـرف
شـدهاند و در برابـر اصـرار زيـاد مـا ،دليـل آن را خوابـی
اعلام كردند كه ديده بودند .ايشـان در خـواب ميرداماد
را ديـده بودنـد كـه از امـام خمينـی خواسـته بـود كـه
كتابهـای ايشـان را تدريـس نكنـد.
ميردامــاد انســان قديســی اســت و هنــوز مــورد تكفيــر
واقــع نشدهاســت زيــرا خيلیهــا حــرف او را متوجــه
نمیشــوند .اگــر كتابهــای ميردامــاد در ايــن
ســطح تدريــس شــود برخــی بــر آن تفســير نادرســتی
مینويســند و برخــی وی را تكفيــر میكننــد و ماننــد
مالصــدرا وی را هــم مــورد لعــن قــرار میدهنــد.
بــرای لعــن مالصــدرا عــدهای از ميــرزای قمــی

اجــازه میخواســتند و خــدا
ميــرزای قمــی را رحمــت
كنــد كــه دفــاع جانانــهای
از مالصــدرا كــرد .حضــرت
امــام از خــواب خــود ايــن
را متوجــه شــدند كــه بايــد
آثــار ميردامــاد بــه هميــن
شــكل ُمجمــل باقــی
بمانــد تــا هــر كســی كــه
میخواهــد و تــوان فهــم
آثــارش را دارد خــود بــه
دنبــال آنهــا بــرود.

فلسفه عقود در اسالم

هرچنـد كـه شـايد بحـث
فلسـفه عقـود در ادبيـات
علوم اسلامی ما نباشـد اما
ناسپاسـی اسـت كـه مـا به
دانشـی كه در بسـتر ادبيات
علـوم اسلامی متولد شـده
اسـت و بـه نـام اصـول فقه
درآمـده بیتوجهـی كنيـم.
اگـر بخوهيـم اصـول فقـه
را بـا آنچـه كـه در غـرب رايج
اسـت و از آن به  ،philosophy of lawفلسـفه
قانـون يا فلسـفه حقوقی تعبير میشـود مقايسـه كنيم،
رابطـه «عمـوم و خصـوص مـن وجـه» وجـود دارد.
امـروزه بسـياری از مسـائل ابداعـی و ابتـكاری در علم
اصـول وجـود دارد كـه در فلسـفه غرب وجود نـدارد و
بايـد تصديـق كنيـم كـه مباحثـش ،در فلسـفه عقود يا
فلسـفه حقـوق معاصر وجـود دارد كه میتوانـد در علم
اصـول ما مطرح شـوند .از طرفی شايسـته اسـت آنچه
كـه از مباحـث ارزشـمند در علم اصول فقـه وجود دارد
بـا زبـان روز بـه دنيا عرضـه كرد.

125

126

مصالح و حكمتهای نهفته در پس احكام
شـيعه بـه پرچـمداری حضـرات معصوميـن(ع) بسـيار
فقهی
پيشـتر بـا اين تفكرات مبـارزه كردند .اين آثـار با عنوان
اسـت
موافق
معتزله
نظـر
با
موضـوع
اين
در
نيـز
تشـيع
«علمالعلـل» نگاشـته شـدهبود تـا اجـازه ندهـد كه اين
و معتقـد اسـت كه احـكام به خاطر مصالـح واقعی وضع
راههـای فـرار ،اصل ديـن را از بيـن ببرد.
شـدهاند .همـه احـكام اسلامی تابـع مفاسـد و مصالـح
در كتابهايـی بـا عنـوان عللاالحـكام ،كتابالعلـل،
در واقعيـت هسـتند و هيـچ مـوردی را خداونـد متعـال
عللالشـرايع و ماننـد آن ايـن موضـوع تبييـن شـد كـه
بـدون دليـل واجب يـا حرام نكـرده اسـت و در برابر آن
وقتـی كـه اهداف دين مشـخص شـد نمیتـوان با اين
اشـاعره معتقدنـد كـه در پس حلال و حـرام الهی هيچ
راههـای چـاره ،ديـن را دور زد و راه فـرار پيـدا كـرد .در
مصلحـت و مفسـدهای در جهـان خـارج وجـود نـدارد و
اهـل سـنت نيـز امامالحرميـن جوينـی در قـرن پنجم،
تنهـا دليـل وجـوب و نهـی از طـرف خداونـد ايـن بوده
غزالـی در قـرن ششـم كارهای بسـيار مهمـی را انجام
اسـت كه بندگـی و اطاعت عقل در برابـر خداوند متعال
دادنـد امـا در قـرن هفتم ،يـك متكلم به نـام «طرفی»
سـنجيده شود.
كار بسـيار بسـيار بزرگـی از خـود ارائـه كـرد .وی يـك
ما
اسـت كه
اين
اصـول
علـم
در
مهـم
مباحـث
يكـی از
حقوقـی سياسـیدان بـود زيـرا در آن روزگار حقـوق و
گاهـی از ادلـه شـرعي ْه مصلحت مـورد نظر
سياسـت هـم در بحث كالم مطرح میشـد.
را میفهميـم كـه چـرا خداونـد فلان چيـز
مـن در كتابـی كـه در دسـت چـاپ دارم و
را حـرام كردهاسـت ،از سـوی ديگـر فقهـا
«حقـوق عمومـی اسلامی» نـام دارد بـه
راههايـی را اسـتنباط میكننـد كـه انسـان
تئوریهـای ارزشـمند طرفـی اشـاره كـردم.
امام در پاسخ سؤال ما
را بـدون انجـام گنـاه بـه نتيجـه مطلـوب
در قـرن هشـتم شـاطبی پيـدا میشـود كـه
فرمودند كه از تدريس
میرسـاند و از حكـم خداونـد فـرار میكنند.
مالكـی مذهـب بـوده اسـت و در منطقـه
كتاب ميرداماد منصرف
يعنـی ً
مثلا كاری میكنـد كـه از پرداخـت شدهاند ،دليل آن را خوابی آندلـس (اسـپانيای فعلـی) میزيسـت .در
سـفر روزه نگيرد.
تاريـخ اسلام چند فقيـه اروپايی وجـود دارد
زكات فراركند و يا با انجام ْ
اعالم كردند كه ديده
از ايـن راههـای فرار به «علـم الحِ َيل» تعبير
كـه از بيـرون به فقـه نـگاه كردنـد و انصاف ًا
بودند .ايشان در خواب
میشـود .در قـرون اوليـه يعنـی اواخـر قرن ميرداماد را ديده بودند كه كارهـای خوبـی ارائه كردند كه يكـی از آنها
اول و اوايـل قـرن دوم هجـری ناگهـان در از امام خمينی خواسته بود شـاطبی بوده اسـت كه كتـاب «الموافقات»
فقـه رسـالههايی پديدآمـد كه ايـن روشها
را نوشـته اسـت.
كه كتابهای ايشان را
را اسـتنباط و آمـوزش میداد  .
ايـن مـرد «مقاصدالشـريعت» را بيـان كرده
تدريس نكند.
آيـتاهلل مصطفـی خمينـی تعريـف میكرد
كـه ترجمـه آن اهداف دين اسـت .شـاطبی
كـه يكـی از افـراد وقتـی میخواسـت دروغ
اهـداف ديـن را در چنـد چيـز خالصـه كرده
بگويـد ابتـدا آن را بلنـد بـرای خـود تعريف
اسـت و بيـان مـیدارد كـه نبايـد از ايـن
میكـرد تـا بشـنود و سـپس میگفـت مـن
اهـداف عبـور كرد كـه از آن جملـه میتوان
ايـن مطلـب را بـا گوشهـای خـود از يـك شـخصی
بـه ضروريات ،عقالنيات ،تحسـينيات و مانند آن اشـاره
شنيدم.
كـرد .غربیهـا و انجمنهـای زيـادی از مسـلمانان بـر
روی آثـار وی كار كردنـد و متاسـفانه طلبههـای ما دير
ايستادگی علامی شيعه در برابر علمالحيل
بـا كتـاب گرانقـدر «الموافقـات» آشـنا میشـوند كه در
دامن
شـاگردان ابوحنيفه به اين ح َِيل شـرعی خيلی زياد
سـه جلـد به چـاپ رسيدهاسـت .وی يك فقيـه منصف
زدنـد و مباحثـه آنهـا در كوچـه و بـازار ،يـاددادن همين
بوده اسـت كه با بررسـی آثار شـيعيان و اهل سـنت اين
روشهـا بـه مـردم بـود .آنهـا ماننـد وكالی زبردسـت
نظـر را داده كـه شـيعيان درايـن بـاره پيشقـدم بودند.
امـروزی عمـل میكردند كـه راهها و تبصرههـای گريز
مرحـوم شـهيد ثانـی در كتـاب  الفوائد همـان مقاصد را
از قانون را بلد هسـتند .اهل سـنت بر ايـن مطلب اصرار
كـه شـاطبی بيـان كرده بـود بـه عينه آوردهاسـت.
زيـادی دارنـد كه امـام الحرميـن جوينی در قـرن پنجم
نخسـتين كسـی بـود كـه در برابـر ايـن نـوع تفكـرات
ديدگاه امام خمينی درباره ِح َيل رشعی
ايسـتاد امـا مـن در مقالـهای كـه در كنگره امـام محمد
يكـی از افـرادی كـه در قـرن معاصر عدم مشـروعيت
غزالـی ،كـه توسـط خـود انجمن برگـزار شـد و به چاپ
ح َِيـل را مـورد دقـت قرار داد امـام خمينی بوده اسـت.
هـم رسـيد ،گزارشـی از تفكـرات و آثـار علمـای شـيعه
از فيـض كاشـانی كـه خـود فيلسـوف نيـز بوده اسـت
قـرون اوليـه ارائه كـردم كه نشـان میدهد كـه علمای
ايـن انتظـار میرفـت كـه بـه ايـن نكتـه هـم توجـه

كنـد ،ميـرزای قمـی در دوران صفويـه كـه يـك فقيه
صـرف بـود رسـم ًا فتـوا داد كـه ح َِيـل شـرعی بـرای
فـرار از معاملات ربوی مشـروع اسـت يعنی میشـود
انسـان يـك رباخـوار ق ّهار باشـد ولی راههـای دورزدن
شـرع را بلـد باشـد و عجيب اين اسـت كـه فقها در آن
دوران ايـن روشهـا را حتـی تدريـس میكردند .فيض
كاشـانی هـم در مفاتيـح الشـرايع جلـد سـوم صفحـه
 333و كتـاب جامـع الشـتات بـه تصحيـح دانشـگاه
تهـران جلـد چهـارم ،صفحـه  463راههای فـرار از ربا
را بيـان كردهاسـت.
ايـن درحالـی اسـت كـه قـرآن ربـا را معـادل جنـگ با
خـدا معرفـی كـرده اسـت و جنـگ با خـدا با يـك حيله
شـرعی قابـل برطـرف شـدن نيسـت .اگـر ايـن ح َِيـل
شـرعی در بحـث ربـا كارآمـد باشـد پس ايـن همه منع
از ربـا بـه چـه خاطر اسـت؟ اگر راهحـل پرهيـز از ربا به
اين آسـانی اسـت پس چـرا خداوند مسـأله ربـا را با اين
همـه عتـاب مطـرح كردهاسـت؟ بنابراين در ايـن حالت
تناقـض بيـن اهـداف و احـكام ديـن پديـد میآيد.
حضـرت امـام خمينـی در «كتـاب البيـع» كـه بـه قلم
خـود ايشـان نگاشـته شدهاسـت بـه هميـن مطلـب
متذكـر شـدند .ايشـان میفرماينـد كـه مـا بـا بررسـی
قـرآن میفهميـم كـه حكمـت نهـی از ربـا چـه
بودهاسـت و بايـد بـر محـور آن هـدف قـدم برداريـم
و نبايـد فتوايـی صـادر شـود« :التحريـم معلولـة الظلم
بداللـة الكريمـة و الظلم
علتـه او حكمتـه».
مـن در نوشـتار خـود بـا
نـام «تحـوالت اجتهـاد
شـيعی در قـرن معاصـر،
مكتبهـا ،حوزههـا و
روشهـا» چنـد حـوزه
نجـف ،سـامرا و قـم را از
هـم جـدا كـردم و بيـان
كـردم كـه اين سـه حوزه
سـه روش اجتهادی دارند.
يكـی از ويژگیهـای
مكتـب قـم كه  91سـال
بيشـتر هم از تأسـيس آن
نمیگـذرد ،اين اسـت كه
در برداشـتهای خود اول
قـرآن كريـم را ملاك 
قـرار میدهـد و به همين
خاطـر اكثـر مراجـع قـم
صاحـب تفسـير قـرآن
هسـتند.

امام خمينی اين استدالل را از ظاهر آيه برداشت كردند
و تمام آيه را با هم در نظر گرفتند .در آيه مربوط به ربا،
زندگی رباخوار مانند زندگی ديوانگان است كه خوب و
بد را نمیتوانند از هم تمييز دهند و خدا از قول آن افراد
گفته است كه معامله با ربا فرق نمیكند و در انتهای آيه
عتاب سختی به رباخواران آمده است .در اين قسمت
إن لم َت ْف َع ُلواْ َف ْأ َذنُواْ ب ِ َح ْر ٍب م َِن اللّ 
آمده است كه « َف ّ
َ
ون و
َو َر ُسول ِ ِه َو إ 
ُوس أ ْم َوال ُِك ْم التَ ْظل ُِم َ
نت ُْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُرؤ ُ
ون» يعنی نه از مبلغ قرض خود بيشتر بگيريد
الت ُْظلَ ُم َ
و نه كمتر.

نقدی بر صاحب جواهر

حضرت امام خمينی میفرمايد كه هدف دين از منع
ربا اين است كه ظلم اتفاق نيفتد و در تعارض اهداف
دين با احكام آن ،اهداف دين مقدم است .البته واقعيت
اين است كه قبل از ايشان صاحب جواهر به اين نكته
اشاره كردهاست و در جلد  32جواهرالكالم ،صفحه
 220قاعدهای ايجاد كردهاست و میگويد هر چيزی كه
مشروعيت هدف اصلی دين را نقض كند ،باطل است
و اين موضوع را پيش از من هم اشاره كردند .اما جای
اين سؤال به صاحب جواهر است كه با اين موضع ،چرا
در جای ديگر بيان میداريد كه صاحب كنيز ،همان
شبی كه بچه كنيز دنيا آمد ،میتواند بچه را از مادر
جدا كند و بچه را به ديگری بفروشد؟ آيا اين نظر با
غرض اسالم كه رحم و
عطوفت است منافات
ندارد؟ در مسأله ربا هم
فلسفه شريعت بر محور
عدالت است كه نمیتوان
با حيلههای شرعی آن را
دور زد.
شـاطبی با حرفهای خود
تمـام حيلههای شـرعی را
از بيـن بـرد و شـاطبی در
آخـر عمر بـه خاطر همين
ديدگاههـای روشـنفكری
خـود خانهنشـين شـد.
شـاطبی كـه خـود امـام
جمعـه بـود بـه نمـاز
جمعـه ديگـران شـركت
نكـرد زيـرا نمـاز جمعـه
منبـری بـرای مدحگويـی
خلفـای عباسـی شـدهبود
و میگويـد كـه غـرض از
نمـاز ايـن نيسـت   .
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نشست های
گروه کالم
دكتر سيدمصطفي محقق داماد:
نهادهای کالمی مورد سوء استفاده در فاجعه عاشورا
دكتر علي افضلي:
خ آموزههاي اسالمي
مسأله شر و پاس 

نهادهای کالمی
مورد سوء استفاده
در فاجعه عاشورا
دكترسيدمصطفيمحققداماد
جرقه تفتیش عقاید در خالفت
مأمونعباسی

متسک قدرتهای دینی به
نظریاتکالمی
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برخـی معتقدنـد کـه اصـوال بـه وجـود
آمـدن مکتبهـای کالمـی و بهطـور
کلی فرقههـای مختلف ،معلـول عوامل
سیاسـی و زائیـده بسـتر قـدرت اسـت.
ایـن سـخن قابـل توجـه و تحقیـق و
بررسـی اسـت .البتـه در ایـن مقال قصد
نـدارم اصل این سـخن را مورد بررسـی
قـرار دهـم امـا بـه طـور اجمـال آنچه
بـرای مـن مسـلم اسـت ،این اسـت که
اگـر اصـل نظریـات کالمـی بـه دسـت
قدرتهـا بهوجـود نیامـده باشـد ،جـای
شـک نیسـت کـه قدرتهـا بهخصوص
قدرتهایـی کـه رنـگ دین داشـتند ،در
طـول تاریـخ ادیـان -چـه اسلام و چه
سـایر ادیـان -از ابزارهـا و مکتبهـای
کالمـی بهـره بسـزایی بردهانـد و آنچه
را بـه ذهنشـان بـوده ترویـج کـرده و
بـر طبـل آن نظریـه کوبیدهانـد .ماننـد
اصطلاح «محنـت» کـه از خانـواده
«امتحـان» و یکـی از ننگهـای
معتزلیـان اسـت .فاجعه محنـت ،عارض
تفکر معتزلیان نیسـت بلکه پیـروان این
مکتـب در زمـان مأمـون ،آلـت دسـت
قـدرت عباسـیان شـده و جنایتی مهیب
را بـه وسـیله آن مرتکـب شـدند.

مأمـون عباسـی در سـال  218رسـما
بـه مکتب اعتـزال گرایید و دسـتور داد
تمـام فقهـا ،محدثـان و عالمـان دینـی
را بـه محکمـه احضـار کـرده و مـورد
تفتیـش عقایـد قـرار دهند تا مشـخص
شـود به کدامیـک از مکاتـب اعتزال یا
اشـعری گرایش دارند؟! هرکس از روی
تـرس اظهـار میکرد کـه پیـرو معتزله
اسـت ،سـالم میمانـد و هرکـس را که
مقاومـت میکـرد و بـه مکتـب معتزله
اعلام وفـاداری نمیکـرد ،از دم تیـغ
میگذرانـد .ایـن ننـگ تفتیـش عقایـد
تـا پایـان سـال 234کـه سـال مـرگ
مأمـون اسـت ،بـه دامـان معتزلـه باقی
مانـد .هـدف سیاسـی مأمـون از ایـن
کار ،تضعیـف نیروی فقیهـان ،محدثان
و مفسـران آن زمـان بـود تـا قدرتی در
مقابـل دسـتگاه خالفـت اظهـار وجـود
نکنـد .همـه را بـه پـای میـز محاکمـه
آورد و جرقـه تفتیـش عقایـد در دوران
تاریـخ اسلام زده شـد کـه بعدهـا در
قـرون وسـطی هم ایـن تفتیـش عقاید
دیده شـد.
ایـن مـورد ،تنهـا نقطـه سـیاه اعتـزال
اسـت که البتـه نقطه کمی نیسـت ولی
مکتب اشـعری وضعیت سـیاهتری دارد؛
چـه از آن زمـان کـه شـکل مکتـب به
خـود گرفت و چه زمانی که ریشـههای

آن وجـود داشـت امـا هنـوز بـه شـکل
مکتـب بـروز نکـرده بـود .بعـد از ننگ
محنـت در تاریـخ معتزلـه ،جرقههـای
فکـر اشـعری در حرکتهـای سیاسـی
تاریـخ اسلام نمایـان میشـود .هـر
کجـا قدرتـی بـود ،افـکار اشـعری را با
چهرههـای مختلـف همراه خود داشـت
و همیشـه از آن اسـتفاده میکـرد .فکر
اشـعری ماننـد زالـو در کنـار قدرتهـا
به جـان ملتهای مسـلمان افتـاده بود
و بـه نفـع قدرت و به زیـان آزادی ملت
اسلام رقاصـی میکـرد.

ریشههایتعطیلعقلاشعری،
در تورات است

برخـی مورخـان گفتهانـد کـه اصـوال
یکـی از دالیـل انحـراف مسـلمانان،
غلبـه تفکـر اشـعریگری بـر
عقلگرایـی اسلامی بـوده اسـت.
چـون از مشـخصهها و فصـول ممیـزه
تفکر اشـعری ،عـدم عقلگرایـی ،انقیاد
محـض ،دین محـض ،تسـلیم بیچون
و چـرا ،تعطیـل مغز و تعطیـل فکر بوده
کـه ایـن مـوارد همیشـه به نفـع قدرت
اسـت .با کمـال تاسـف باید گفـت این
تفکـر شـاخ و برگهـای زیـاد و ثمرات
بسـیار تلخـی در رونـد تاریـخ سیاسـی
اسلام داشـته و قدرتهـای فاسـد،
اسـتفادههای زیـادی از آن کردهانـد.
شـعار مکتـب اشـعری دیـنداری بدون
تعقـل اسـت .مـن عقیـده دارم ریشـه

تعطیـل عقـل در مسـائل دینـی در
تـورات اسـت .قـرآن مجیـد از درخـت
ممنوعـه یـاد میکنـد و خطـاب بـه
آدم و حـوا میگویـد« :التقربـا هـذه
الشـجره»؛ بـه ایـن شـجره نزدیـک 
نشـوید امـا نمیگویـد کـه آن شـجره
چیسـت؟! ظاهـرا در روایـات میبینیـم
کـه از گنـدم یـا سـیب نـام بردهانـد اما
در قـرآن نـام نبرده اسـت .در تورات در
سـفر پیدایـش آیات16تـا 18میگویـد:
خـدا آدم را امـر فرمـود و گفـت از همه
درختـان بدون هـر ممانعت بخـور ولی
زنهـار از درخـت معرفـت و دانایی نیک 
و بـد ،از آن نخـور .زیـرا روزی کـه از
آن بخـوری هرآینـه خواهی مـرد .یعنی
جـان تـو بـه معرفـت بسـتگی دارد؛
معرفت همـان و مرگ همـان .بنابراین
در تـورات آدم نسـبت به نزدیک شـدن
بـه درخـت معرفت ممنوع شـده اسـت.
از ایـن شـجره خبیثـه یعنـی شـجره
جهـل ،دینـداری جاهالنـه ،دیـنداری
غیرمبتنـی بـر معرفـت ،ثمـرات و
میوههـای بسـیاری بـه بـار نشسـت
کـه هریـک از آنهـا در طـول تاریـخ
تمـدن اسلامی بالئـی بـه جـان مردم
مسـلمان شـد .هنـوز مکتـب اشـعری
تشـکیل نشـده امـا جرقههـای آن از
همـان روزهـای اولیه مطرح اسـت .در
اینجـا بـه سـوال بسـیار مهمـی اشـاره
میکنـم که طـرح مفصـل آن ،فرصت
دیگـری را میطلبـد.

دین؛ مظهر عقل الهی یا قدرت
الهی؟

آیا دینداری باید تابع حکمت ،عقل و
علم تفسیر شود یا بر محور قدرت الهی؟
بند ناف دین به قدرت الهی متصل است
یا علم الهی؟ خداوند هم عالم است و
هم قادر؛ «واهلل علی کل شیء علیم»،
«واهلل علی کل شیء قدیر» .خدا پیامبر
فرستاده و به بشر دین داده است .این
دین ناشی از قدرت است یا ناشی از
علم؟ یعنی دین مظهر عقل الهی است
یا قدرت الهی؟
معتزله از اول گفتند که دینداری بر
محور تعقل است و اراده و قدرت باید
از علم و تعقل تبعیت کند .اشعری گفت
دینداری بر اساس اراده حق است .امر
خداوند چون و چرا ندارد ،فقط اطاعت

محض میخواهد .اگر دستور میدهد
این کار را بکن و آن کار را نکن ،فقط
برای این است که تو بندگیات را نشان
دهی .مصلحت و مفسدهای برای تو ندارد
و همین است که هست! اراده خدا باید
در انزال کتب و ارسال رسل تجلی کند.
تنها فلسفه دین همین است .این بحث
مفصلی است که باید در جای خود مطرح
شود .آیات و روایات هم بهانههایی به
دست اشعریها میداد که هر کدام را
یک طوری به نفع خود تفسیر کنند.

سلب مسئولیت از برش با حربه
قضا و قدر

یکی از ثمرات تفکر اشـعری جبرگرایی
در مسـئله قضا و قدر اسـت .گفتند قضا
و قـدر یعنـی سـلب مسـئولیت از بشـر.
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هرچه
ا تفـــا ق
میافتــــدکار
خـدا و اراده اوسـت
و بشـر هیچ مسـئولیتی
نـدارد .بنابرایـن هـر که به
قدرت رسـید ،کار خداست اگرچه
بـا آدمکشـی ،بـا حمام خـون و با
زنجیـر کردن مـردم بدبخت بـه قدرت
رسـیده باشـد .هـدف وسـیله را توجیـه
مـی کنـد .او مظهـر قـدرت خداسـت.
مشـروعیت یعنـی همیـن کـه واقـع
شـده اسـت .مشـروعیت حقوقـی برای
تفکـر معتزلـه اسـت.
تفکـر اشـعری قبـل از بنی امیه شـروع
میشـود امـا در اینجـا بـه دوران
قبـل از بیـن امیـه کاری نـدارم .یکـی
از اصـول سیاسـت بنـی امیـه ترویج و
حمایـت از باورهـا و اندیشـههایی بـود
کـه کارهای ضددینـی و عـوام فریبانه
خلفـا و امیـران اموی را توجیـه کند .از
جملـه در مـورد همین نهـاد قضا و قدر
و جبـر سـندی بیـان میکنـم.
معاویـه میخواهـد یزیـد را جانشـین
خـود کنـد در حالـی کـه در عهدنامه با
حسـن بن علـی(ع) امضا کـرد این کار
را نکنـد .یزیـد هـم خیلی جوان اسـت
در حالـی کـه وقت مرگ سـی و چند
سـال دارد و معاویـه بـا فریـاد
اعتـراض عـدهای از بزرگان
دینـی رو بـه رو شـده
کـه معتقدنـد یزیـد
صالحیـت خالفـت
نـدارد ماننـد عایشـه
زن پیامبـر کـه فـرد
محترمـی اسـت.
اگرچـه عایشـه
جنـگ جمـل را بـه
راه انداخـت ولـی
محدثـه و راوی
روایات رسـول اهلل
اسـت و در جامعـه
اسلامی پرسـتیژ
بسـیار باالیـی

دارد .دیگـری عبـداهلل بـن عمـر اسـت
کـه فقیهی بسـیار محترم و آقـازادهای
شـخصیتدار در جامعـه مدینـه اسـت.
معاویـه بایـد بـا اینهـا چـه کنـد؟
اینهـا کسـانی نیسـتند کـه فعلا بـا
پـول و تـرس قانع شـوند .بایـد با حربه
دیگـری آنهـا را قانع کـرد و آن حربه،
همیـن تفکـر جبرگرایی در مسـاله قضا
و قـدر اسـت.
در کتـاب الفتـوح جلـد  4صفحـه 347
جریـان مالقـات رسـمی ایـن بـزرگان
بـا معاویـه در مدینـه نقل شـده اسـت.
ایـن کتاب در سـال  182نوشـته شـده
و تاریـخ قدیمـی اسلامی اسـت .آنها
در آن مالقـات بـه معاویـه گفتنـد چرا
ایـن کار را کـردی؟ معاویـه همـه را
گـوش کـرد و فریـاد زد شـما کاری
را میخواسـتید کـه خداونـد آن را
نمیخواسـت الجـرم همـان شـد کـه
خداونـد خواسـت .آنهـا با چمـاق قضا
و قـدر الهـی سـاکت شـدند در حالـی
کـه هنـوز ابوالحسـن اشـعری نیامـده
و مکتـب اشـعری بـه نـام او تشـکیل
نشـده اسـت.
کتـاب االوائل جلـد  ،2صفحه  127این

مطلـب را بـه صراحـت نقـل میکند و
از قـول ابوهلال عسـگری میگویـد:
عقیـده بـه جبـر پیـش از رخـداد کربال
وجـود داشـت و هرچـه بـه جلـو برویم
در صـدر اسلام معاویـه مجـدد آن
بودهاسـت .قاضـی عبدالجبـار تعبیـر
مجـدد را نمیکنـد و میگویـد معاویـه
پایـه گـذار جبـر اسـت و جمالتـی در
تاییـد ایـن نظریـه نقـل میکنـد کـه
بنیـاد تفکـر و ترویـج جبرگرایـی را
معاویـه فقـط بـرای توجیـه قـدرت و
کارهـای خـودش گذاشـته اسـت.
همچنیـن در االمامـه و السیاسـه ابـن
قتیبـه هـم آمـده اسـت« :ان امـر یزید
قضـاء مـن القضـاء و لیـس للقضـاء
الخیـره مـن امـره»؛ یعنی مسـأله یزید
یکـی از قضاهـای الهی اسـت و در این
مـورد کسـی از خـودش اختیار نـدارد و
بـر من و تـو در اختیـار نگشـودند .این
عبـارت عینـا از قـرآن ،آیـه  36سـوره
ان
احـزاب گرفته شـده اسـت؛ « َو مـا َ ك َ
ِـن َو ال ُمؤ ِم َنـ ٍة إِ َذا َق َضـى  َّ ُ
الل
ل ُِمؤم ٍ
َ
َ
ُ
َ
ـر ُة
ـرا أ ْن َيك َ
ـون ل ُه ُ
َو َر ُسـولُ ُه أ ْم ً
ـم الخِ َي َ
ـص َّ َ
الل َو َر ُسـولَ ُه
مِـن أَم ِرهِـم َو َمـن َي ْع ِ
َفقَـد ضَ َّ
ـل ضَ لاال ُمبِي ًنا».
امویـان سـعی کردند در تمـام کارهایی
کـه انجـام میدهنـد ایـن فکـر را
ترویـج دهنـد کـه اصـوال بشـر هـر
کاری میکنـد بهطـور مسـتقیم مرتبط
بـا خداسـت و هـر کار زشـت و قبیـح
و شـنیع دیگـر ،قبـح ندارد
و منتسـب بـه خداسـت.
آن وقـت اگر گفته شـود
خداوند کـه کار قبیح
نمیکنـد ،میگوینـد
قبیـح یعنـی چـه؟
هرچـه خدا بکنـد خوب
اسـت و خـوب و بـد اصلا 
معنـا نـدارد .خونریـزی و آدم
کشـی نظیر آنچـه در واقعه حره
و واقعـه کربلا رخ داد ،چیـزی
اسـت که خدا خواسـته است .در
مسـیر قـدرت ،مشـروعیت و
غیـر مشـروعیت معنا نـدارد.
مشـروع کسـی اسـت کـه

بـه قـدرت برسـد .مشـروعیت حقوقـی
( )legitimationبـه اصطلاح
امـروز کـه حقوقدانـان سیاسـی مطرح
میکننـد ،مفهـوم نـدارد .هرکـس و
بـه هـر طریـق کـه بـه قـدرت رسـید
مشـروع اسـت.
بعدهـا همیـن فکـر بهانـهای شـد بـه
دسـت افرادی کـه جنایت کـرده بودند.
عمر سـعد پسـر سـعد وقاص و صاحب
احتـرام اسـت .ایـن شـخص بـا وعـده
زمامـداری ری حسـین بـن علـی را بـا
آن وضع فجیع کشـته اسـت .از گوشـه
و کنـار اعتراضها شـروع شـده اسـت.
در کتـاب طبقـات الکبـری ،جلـد،5
صفحـه 148آمده اسـت وقتـی به عمر
سـعد اعتـراض میکردنـد کـه تو پسـر
پیامبـر را بهخاطر حکومت ری کشـتی!
میگفـت« :ایـن کار از جانـب خـدا
مقدر شـده بـود .چـه کنم؟ من تسـلیم
تقدیـر الهـیام!» یک ژسـت دینی هم
میگرفـت کـه مـا تسـلیم خدا هسـتیم
و هرچـه خـدا خواسـت انجام شـد.

حرکت خزنده تفکر اشعری از کالم
تا فقه

در قـرن دوم تـا آنجـا کـه مـن دنبال
کـردم ایـن مطلـب کـم کـم از کالم
بـه فقـه سـرایت میکنـد یعنـی همین
تفکـر از کالم میخـزد و بـه اسـتناد
همیـن مطالـب ،درون مباحـث فقهی و
فتـوا پیـدا میشـود و اجتهـاد بـا چنین
تفکـر کالمـی شـکل میگیـرد کـه
شـواهدش را بیـان خواهـم کـرد.
در قـرون بعـد ابوالحسـن اشـعری پیدا
میشـود .ابوالحسـن بنیانگـذار مکتب
اشـعری اسـت و به عنوان یـک متکلم
فقیـه کـه ژسـت سـخن گفتـن او هـم
کالمـی و هـم فقاهتی اسـت ،میگوید:
هـر مسـلمان بایـد فرمانبـردار بیچون
و چـرای حاکـم باشـد .حتی اگـر حاکم
از دیانـت و اسـتقامت در دیـن بیـرون
بـرود ،خـروج و قیـام علیـه او با سلاح
و شمشـیر روا نیسـت و مسـلمانان باید
از ورود در اینگونـه فتنههـا پرهیـز
کنند(االبانـه ،جلـد ،1صفحه.)31

ابوالحسـن فقـط اجـازه داد کـه آدم
بـدون تشـحین صـوت یعنـی بـدون
آنکـه رگهـای گردنش بیـرون بیاید،
نـرم و مالیـم و بدون صدای خشـن در
مقابـل امام مسـلمین بایسـتد و فقط او
را دعـوت بـه اصالح کنـد و صدایش را
کلفـت نکنـد! تا این حد لطـف فرمودند
و اجـازه صادر کردنـد وگرنه از مصادیق
فتنـه اسـت .بـه موجـب ایـن نظریـه،
مکتـب اشـعری مؤید بیچـون و چرا و
توجیهگـر علـی االطالق حاکمان شـد.
فـرد دیگـری به نـام ابوالخیـر احمد بن
اسـماعیل قزوینـی شـافعی که اسـتاد و
واعـظ نظامیـه بغداد اسـت ،مبلـغ افکار
اشـعری میشـود .او خواسـت در روز
عاشـورا درس بگویـد .شـخصی بـه
او گفـت :آقـا! امـروز روز عاشوراسـت؛

قاضی عبدالجبار میگوید
معاویه پایه گذار جبر
است و جمالتی در تایید
این نظریه نقل میکند
که بنیاد تفکر و ترویج
جبرگرایی را معاویه فقط
برای توجیه قدرت و
کارهای خودش گذاشته
است.

روزی کـه یزیـد بن معاویه پسـر پیامبر
را کشـت .یزیـد را لعـن کـن! ابوالخیـر
سـرش را پاییـن انداخـت و گفـت :او
امامـی بـود مجتهـد و در اجتهـاد خـود
اشـتباه کـرد؛ «اجتهد فاخطـأ» .من چرا
لعـن کنـم؟! مـردم از پاییـن بسـمت او
آجـر پرتـاب کردنـد .او از بـاالی منبـر
پاییـن آمـد و به سـوی قزویـن متواری
شـد .ایـن سـند نشـان میدهـد کـه
مـردم در بغـداد هـم عالقهمنـد به اهل
بیـت بودنـد .ابوالخیر در مـورد یزید بن

معاویه
پـیـــر و
ابــوالحســن
اشعــری اسـت و
تقریبـا 10سـال بعـد از
مـرگ او در سـال سـیصد
و انـدی زندگـی مـیکرد.
حـال متنـی دیگـر از ابوالحسـن
را میخوانـم .بـا اینکـه او در ایـن
متـن رنـدی کـرده امـا بـا خوانـدن
آن میتـوان فهمیـد درد دل او چـه
بـوده اسـت .میگویـد :در بیـن مـردم
مسـلمان نسـبت بـه خالفـت یزیـد،
اختلاف جـدی وجـود دارد .برخـی به
اسـتناد اجمـاع مسـلمانان او را امـام
خـود دانسـته و بیعـت او را درسـت
میدانسـتند .تنهـا حسـین بـن علـی
بـود کـه بـر او خـرده گرفـت .گروهی
دیگـر او را امام دانسـتند و قیام حسـین
بـن علـی را اشـتباه دانسـتند(مقاالت
االسلامیین ،چـاپ قاهـره ،جلـد1
صفحـه )471از ایـن متـن کاملا 
مشـخص اسـت که نظر شـخصی این
آقـا تاییـد حکومـت یزیـد اسـت.
خالصـه اینکـه تفکـر اشـعری در
جریـان تاریـخ اندیشـه اسلامی بـرای
تنزیـه مجموعـه شـریعت ،بـا اجتهاد و
تفقـه آمیختـه شـد و خدماتـی متقابـل
بـه یکدیگـر انجـام دادنـد .اشـاعره از
نظـر کالمـی جبـری مسـلک و توجیه
کننـده قـدرت شـدند .مثال ابوالحسـن
اشـعری بـه صراحـت ،تمـام کارهـای
خلفـای راشـدین را با قضـا و قدر الهی
توجیـه میکنـد و میگویـد خلفـای
راشـدین بـه ترتیـب کـه حکومـت
کردنـد یعنـی ابوبکـر ،عمـر ،عثمـان و
علـی(ع) همـه بـر حـق بودنـد .اطاعت
از امـام واجـد الشـرایط واجـب اسـت و
در صـورت نبـودن امام واجد الشـرایط،
اطاعـت از سـلطان و پادشـاه وقـت
واجـب اسـت و نبایـد کسـی بـه بهانه
خـروج از دیانـت بـر او اعتـراض کنـد.
مـا از ایـن افـراد توقـع نداریـم امـا از
شـخصی بـه نـام غزالـی توقـع داریم.
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غزالی
موجـودی
اســــت کـه
هنگامـه اسـت و
تاکنـون بنـده دربـاره
او زیـاد صحبت کـردهام.
هـر وقـت مرحـوم مالصـدرا
میخواهـد حرفـی موافـق بـا
غزالـی بزند ،میگویـد او دریای مواجی
اسـت .ولی غزالـی به یکبـاره این همه
دانش و سـواد را به پای قـدرت قربانی
میکنـد .روزی کـه ایـن فقیـه بـرای
خالفـت میرقصـد و کارمنـد دسـتگاه
ظلـم عباسـیان میشـود ،آدم شـرمنده
اسـت .متکلم ،فیلسـوف ،فقیـه ،مورخ،
مفسـر اسـت و همـه سـوادهای زمـان
خـود را دارد .کتابـی دارد بـه نـام
نصیحــة الملوک(انـدرز پادشـاهان)
کـه در آنجـا میگویـد :پادشـاه بـا
پیامبـر همـدوش اسـت .خداونـد
پیامبـر را فرسـتاد تـا بنـدگان خویـش
را راه نمایـد و پادشـاهان را برگزیـد تـا
پیامبـران را حفـظ کننـد! بعـد میگوید
کـه قـرآن گفتـه اسـت« :اطیعـوا اهلل و
اطیعـوا الرسـول و اولـی االمـر منکم»؛
همانطـور کـه اطاعت از خدا و رسـول
واجـب اسـت ،اطاعت از پادشـاه نیز که
همـان اولواالمـر اسـت ،واجـب اسـت.
چـون سـلطان ،بـزرگ و برگماشـته
خداسـت بـر خلـق خویـش .پـس بباید
دانسـتن کـه گهی را که او پادشـاهی و
فـر ایـزدی دارد ،دوسـت بایـد داشـتن
و بـا ملـوک منازعـت نبایـد کـردن و
دشـمن نبایـد داشـتن.
ایـن کتـاب خیلـی مهـم نیسـت و من
بخشـی از آن را در اینجـا خوانـدم.
امـا آنچـه باعـث میشـود انسـان از
خجالـت سـر خـود را بـه عنـوان یـک 
طلبـه ،یـک انسـان و یک اهـل دانش
پاییـن بینـدازد ،کتابـی اسـت بـه نـام
المسـتظهری کـه بـه نـام المسـتظهر
بـاهلل اسـت یعنـی ایـن کتـاب را بـه

ایـن خلیفـه عباسـی تقدیـم کـرده
اسـت .نـام دیگـر آن فضائـح الباطنیـه
یعنـی افتضاحـات اسـماعیلیها اسـت
کـه مرحوم همائـی آن را تفسـیر کرده
اسـت .اسـماعیلیها در دوره المستظهر
بـاهلل رقیـب شـدید دسـتگاه عباسـیان
بودند .اسـماعیلیها باطنـی ،یعنی اهل
تفسـیر و باطنگرایـی بودنـد .ظواهـر
قـرآن را تفسـیر میکردنـد و باطنـی
از آن میگرفتنـد و خالصـه اهـل دل
بودنـد .در ایـن کتـاب بـاب نهـم ،بیان
امامـت المسـتظهر باهلل اسـت .در آنجا
فتـوا صـادر میکنـد کـه «بـر همـه
بلاد واجـب اسـت اطاعـت مطلـق و
انقیـاد بیچـون و چـرا از خلیفـه» در
آن ایـام کثافتکاریهـا ،دزدیهـا و
فسـاد جنسـی خالفت عباسـی هنگامه

در فاجعه عاشورا میبینیم
که گفتند عزت و ذلت
دست خداست و خواستند
با هر خیانت و درندگی و
خفقان به آن برسند .وقتی
سر مبارک سیدالشهدا را
جلوی یزید گذاشتند،
اول جملهای که گفت
همین بود.

میکـرد .ایـن آقـا چنـان ایـن کارهـا
را توجیـه شـرعی میکنـد کـه مـن از
بیـان آن توجیهـات خجالت میکشـم.
او علـوم را بـه ظاهری(دنیـوی) و
باطنـی تقسـیم میکنـد .علـوم باطنـی
مربـوط بـه قیامت اسـت .بعـد میگوید
سـلطان فقیـه اسـت و والیـت و
حکومـت فقیـه ،در دایـره ظاهر اسـت.
خلیفـه چـهکار دارد کـه تحقیـق کنـد

و ببینـد فلان کارمنـدش چـه کـرده و
چـه نکـرده اسـت .همین کـه در ظاهر
نماز میخواند و مسـجد مـیرود ،کافی
اسـت و دیگـر نبایـد تحقیـق کنـد کـه
دزدی کـرده یانـه ،مشـروب خـورده یا
نـه! اینهـا توجیهـات بارزی اسـت که
اگر انسـان از اهـل دانش بشـنود خنده
میکنـد.
پـس مالحظه فرمودید کـه یکی توجیه
کـردن قـدرت بود که مشـروعیت آن با
وقـوع آن اسـت و هرکـس بـه قـدرت
رسـید ،همیـن به قـدرت رسـیدن دلیل
بر مشـروعیت اوست.

استفاده از آیات برای توجیه
جنایات

سـوم قضیـه عـزت و ذلـت اسـت .قبل
از تشـکیل مکتـب اشـعری بـه نـام
ابوالحسـن اشـعری ،آیـهای در قـرآن
سـوره آل عمـران هسـت کـه مـورد
سوءاسـتفاده قـرار میگیرد« .قـل اللهم
مالـک الملـک توتی الملک من تشـاء و
تنزع الملک ممن تشـاء و تعز من تشـاء
و تذل من تشـاء بیـدک الخیر انک علی
کل شـیء قدیر»؛ این آیه دعاست یعنی
ای پیامبـر! بـا خـدا اینگونـه گفتوگـو
کـن که تـو مالـک ملک هسـتی ،ملک 
را بـه هرکـه بخواهـی ،تو میدهـی و از
هرکـه بخواهی ،تـو میگیـری .عزت را
تـو میدهی ،ذلـت را تو میدهـی ،همه
خوبیهـا بدسـت توسـت و تـو بـر همه
چیـز توانایی.
این آیـه در طول تاریخ قدرت ،داسـتانی
شـد کـه اگر همـه شـواهدش را بگویم،
سـخن بـه درازا میکشـد .در فاجعـه
عاشـورا میبینیـم کـه گفتنـد عـزت و
ذلـت دسـت خداسـت و خواسـتند بـا
هـر خیانـت و درندگـی و خفقـان به آن
برسـند .وقتی سـر مبارک سیدالشـهدا را
جلوی یزیـد گذاشـتند ،اول جملهای که
گفـت همیـن بـود .گفـت :صاحـب این
سـر چنـد مطلـب میگفـت :پدر مـن از
پـدر یزیـد بهتر اسـت ،مادر مـن از مادر

یزیـد بهتر اسـت ،جد من از اجـداد یزید
بهترنـد ،خـود مـن هـم از یزیـد بهترم.
بـا همیـن افکار بـود کـه خـودش را به
کشـتن داد!
بعد یزید توضیح داد و گفت :پدر من از
پدر او بهتر است زیرا کار میان آنها به
حکمیت و داوری کشید و معلوم شد که
مردم میگویند پدر من از پدر او باالتر
است .به نفع پدر من رایی صادر شد که
نظر خدا بود .بله ،قبول که مادر او از مادر
من بهتر است زیرا مادرش فاطمه زهرا
دختر پیامبر است .و نیز جد او هم از اجداد
من برتر است زیرا پیامبر خداست .اما
راجع به خودش باید بگویم که خواندن
همین آیه از یاد او رفته بود که «قل
اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء
و .»...اگر این آیه از یاد او نرفته بود ،دیگر
نمیگفت از یزید بهترم!
یزید به این آیه استناد میکند درحالی
که عزت و ذلت در این آیه ،غیر از عزت
وذلتی است که انسان با شکم پاره کردن
و خفقان و چاقوکشی به آن برسد .اگر
اینطور باشد ،ببر و پلنگ هم عزیز
است .مالحظه شد که در کتابهایی
مانند مقاالت االسالمیین راجع به این
وقایع ،نظریه پردازی کالمی شد.

نگرانی از تضعیف قدرت خدا
و نظریه کسب

یکی دیگر از این نظریات ،نظریه کسب
است .کسب یک واژه قرآنی است« :لها
ما کسبت و علیها ما اکتسبت»؛ یعنی
نفس هر انسانی هرچه کسب کند برای
خود اوست .متکلمان از جمله اشعری
و نیز صاحبان قدرت از این نظریه
سوءاستفادههای زیادی کردند .البته هم
آقای مونتمگری وات و هم آقای ولفسن
میگویند ابوالحسن اشعری واضع نظریه
کسب نبوده است .وات از شخصی به نام
ضرار بن عمرو و سلف او که ابوالهذیل
است نام میبرد .ولفسن به شحام و
ابوعبداهلل حسین بن محمد نجار نیز
اشاره میکند .اما ابوالحسن دنبال این

قضیه را گرفت.
در نظریه حقوقی امروز ،انسان مسوول
است اما او در پی تثبیت و احیای قدرت
مطلقه خداوندی و بیمسئولیت کردن
انسان است .در ژست خودش نگران بشر
نیست بلکه نگران خداست .میگوید که
معتزلیان قدرت خدا را مخدوش کردند.
نظریه کسب را مطرح کرد که ساحت
خدا از اشکال مبرا باشد و چیزی را که
به قول خودش معتزلیان تضعیف کرده
بودند ،جبران کند .ابوالحسن میگوید اگر
ما حرف معتزلیان را بپذیریم که بشر هر
کاری که خودش بخواهد انجام میدهد،
آن وقت خدا بیکار میشود!
آمد کاری کرد که بشر هر غلطی کند و
هر شری به پا کند ،ردپای قدرت الهی در
آن کار وجود داشته باشد .از طرفی قرآن
گفته بود که بشر هرچه کسب کند متعلق
به خود اوست .گفت خدا خالق افعال بشر
است .حتی خالق کارهای شر انسان
است و انسان کاسب آن است .یعنی
االن که من حرف میزنم ،خدا خالق
صوت است و من تنها صوت را گرفتهام.
البته نظریه کسب چند تفسیر دارد که از
آن میگذرم و به جرقههای آن قبل از
ابوالحسن اشعری اشاره میکنم.
وقتـی امام سـجاد(ع) را به مجلس یزید
آوردنـد ،یزیـد گفـت :ای پسـر حسـین!
پـدرت رابطـه خویشـاوندی را نادیـده
گرفـت و مقـام و منزلت مـرا درنیافت و
با سـلطنت من درآویخت و خدا آنگونه
کـه دیدی بـا او رفتـار کـرد .یزید عمل
را مسـتقیم به خـدا نسـبت داد .حضرت
علـی بـن الحسـین(ع) بالفاصلـه ایـن
آیـه از سـوره حدیـد را قرائـت فرمودند:
«مـا اصـاب مـن مصیبة فـی االرض و
ال فـی انفسـکم اال فی کتـاب من قبل
ان نبرأهـا ّان ذلـک علـی اهلل یسـیر».
بـه هر حـال قـرون اولیه اسلام اسـت
و مـردم بـا آیـات قـرآن مانوسانـد.
اینکـه گفتـی ایـن مصیبـت دسـت
خداسـت ،بـله ،از یکسـو دسـت
خداسـت و اینطـور نیسـت کـه کاری

تحـت
سیــطر ه
الهـی نباشـد.
یـزیــدنـگـاهـی
بـه مجلـس انداخـت
و دیـــد کـه دارد بـا این
آیـه روشـنگری پیـدا میشـود.
بـه پسـرش خالد رو کـرد و گفت
پاسـخ بـده .یعنی میخواسـت پسـرش
را همطـراز پسـر حسـین(ع) کنـد .امـا
خالـد سـاکت شـد و نمیدانسـت چـه
بگویـد .خـود یزیـد جـوان عرقخـور
کثیـف و آدمکشـی بود ولـی ادیب هم
بـود و قـرآن میدانسـت .دیـوان او در
دمشـق چاپ شـده اسـت .شـعر حافظ
کـه میگویـد «خورشـید می ز مشـرق
سـاغر طلـوع کـرد» ،ترجمه شـعر یزید
اسـت .بـه هـر روی یزیـد شـروع کرد
بـه خوانـدن ایـن آیـه« :مـا اصابکـم
مـن مصیبـه فبمـا کسـبت ایدیکـم و
یعفـو عـن کثیـر»؛ هـر مصیبتـی کـه
بـر سـرتان میآیـد بـه خاطـر اعمـال
خودتـان اسـت .ابـن شهرآشـوب هـم
در مناقـب خـودش ایـن داسـتان را
مفصلتـر نقـل میکنـد .بنابرایـن رد
پـای نظریـه کسـب در کربلا دیـده
میشـود.
خالصه سخن اینکه عدهای معتقدند
تمام نظریههای کالمی در طول تاریخ
اسالم زمینه سیاسی دارد و کالم زائیده
حرکتهای سیاسی و قدرت است .امروزه
ما یک علوم سیاسی داریم و یک کالم
و الهیات اما در طول ادبیات قدیم ،دانش
کالم جایگزین حقوق عمومی و حقوق
سیاسی زمان خودش بوده است .حال اگر
نگوییم همه نظریات کالمی بستر سیاسی
داشته ،این قدر را نمیتوانیم قبول نکنیم
که بسیاری از نظریات کالمی ابزار دست
قدرتها قرار گرفت و آنها حسب مورد به
نفع خودشان از آن نظریات استفاده کردند.
در فاجعه کربال رگههایی دیده شد که
بعدها جزء اصول اشاعره شد   .
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دیدار با هیئت آلمانی

همايش
«ذهن ،منطق و محاسبه»
روز شنبه ،سوم تیرماه ،همایشی یک روزه ،تحت عنوان «ذهن ،منطق
و محاسبه» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به مناسبت
یکصدمین سالروز تولد آلن تورینگ ،با تالش گروههای منطق و
مطالعات علم این مؤسسه ،با حضور اساتید و عالقه مندان به حوزه
منطق ،علم و ریاضیات برگزار شد.
با سخنراني:
دکتر ضیاء موحد
دكتر امیراحسان کرباسی زاده
دکتر شاپور اعتماد
دکتر محمد ایزدی
دکتر فرزاد دیده ور
دکتر کاوه الجوردی
دكتر محمد اردشیر
دکتر مهدی نسرین

مفهوم
محاسبه
دکرت ضیاء موحد

آلن تورینگ ،
نابغه غریب

دکتر ضیاء موحد ،عضو هیئت علمی مؤسسه ،سخنان
خود را با بحث درباره تز چرچتورینگ چنین آغاز
کرد :تز چرچ تورینگ بر آن است که تابعی که کارا
محاسبهپذیر(   )effectively computableباشد،
تورینگ محاسبه پذیر هم هست.
وی در ادامه  این موضوع را بررسی کرد که با توجه به
این که «تز» ،به معنای گمانه است ،تز چرچتورینگ ،تا
چه حد تز است و تا چه حد میتوان به آن به عنوان یک 
امر ثابتشده و قضیه نگریست .وی در توضيح این موضوع
بیان داشت که به عنوان مثال ،ریاضیدانان و منطقدانان،
تعاریف مفاهیمی مانند تابع ،صدق منطقی ،صدق و حتی
دایره را علیرغم تغییر و اختالفاتی که در متون مشاهده
میشود ،به عنوان تز تلقی نمیکنند ،بلکه آنها را به عنوان
امری بسیار معقول و پذیرفتهشده ،قبول میکنند و به این
موارد تز نمیگویند .اما به تز چرچ  تورینگ ،تز میگویند،
اما آن را قابل اثبات نمی دانند.
ايشان در ادامه سخنان خویش بیان
کرد :اتفاق عجیبی که درباره «کارا
محاسبهپذیری» افتاد این بود که چند
نفر از چند راه کام ً
ال متفاوت رفتند و به
یک  نتیجه رسیدند .مهمترین آنها آلن
تورینگ بود زیرا او قضیه را ملموس کرده
و کامپیوترهایی که در دست شماست،
هرکدام شان یک ماشین تورینگ است.
وی پس از توضیح بیانات خویش ،نتیجه
گرفت :در هر صورت به نظر میرسد تز
چرچتورینگ ،تزی است که میتوان آن را
تا حد یک قضیه باال برد.

امیراحسانکرباسیزاده

در ادامه  این همایش ،دکتر امیراحسان
کرباسیزاده در آغاز سخنان خود اذعان کرد که در
سخنان خویش نکات فلسفی نخواهد گفت و بیشتر،
جزئیات تاریخی زندگی تورینگ را گزارش خواهد
کرد .وی با خواندن بیتی از   موالنا ،گفت شاید
بتوان ،زندگی و کار  روشنفکری تورینگ را این گونه
خالصه کرد:
دیده خواهم ،دیده ای الگوشناس
تا شناسد الگو را در هر لباس
زیرا تورینگ در پی آن بود که الگوها را در حوزههای
متفاوت زیستی ،ذهنی و روانی پیدا کند و این کار را
با استفاده از ابزار ریاضیات انجام داد.
دكتر کرباسیزاده ادامه داد :آلن ماتیسون تورینگ
در سوم تیرماه   1912در لندن به دنیا آمد .خانم
وارد ،کسی که تربیت آلن را به عهده گرفت ،در
یادداشتهای خود ،گزارشهایی از رفتار
عجیب و غریب تورینگ و سرسختیهای
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او در کودکی داده است و البته کودکی
با شخصیت تمام ،با صالبت و هوش وافر.
همچنین گزارش شده که در دوران مدرسه،
کودکی بسیار گوشهگیر بوده و در درسهایی
مانند ادبیات ،التین و امور مذهبی استعداد چندانی
نداشتهاست.
وي در ادامه افزود :تورینگ در اواخر
دوران دبستان با شخصی آشنا میشود
که تأثیر بسیار جدی در زندگی او می
گذارد ،این شخص ،کریستوفر مالکوم
نام دارد .مالکوم ،جوانی است که عالقه
وافری به ستارهشناسی دارد .تورینگ با
مالکوم به مشاهده ستارههای آسمان
میپرداختهاست .این دوستی با مالکوم
باقی میماند و به گزارش مادر تورینگ،
در فوریه  1330در یکی از شبهایی
که تورینگ از مالکوم جدا میشود،
به آسمان نگاه میکند و میگوید:
«خداحافظ مالکوم» .سه روز بعد ،مالکوم در اثر سل
میمیرد .تورینگ در نامهای به مادر مالکوم از دغدغه
مهمش درباره رابطه روح و جسم نیز سخن به میان
آوردهاست.
وی در ادامه سـخنان خود ،از عالیق و شخصیتهای
تأثیرگـذار در ایـام دبیرسـتان و دانشـگاه تورینـگ
گـزارش داد و افـزود :در دوران دبیرسـتان ،یکـی
از عالیـق او آزمایشهـای شـیمیایی بـود و ایـن
عالقـه تـا آخـر عمـر وی باقـی  مانـد ،به طـوری که
در اواخـر عمـر خـود سـعی کـرد یـک مـدل ریاضی
از واکنشهـای شـیمیایی ارائـه بدهـد .تورینـگ در
 1931همزمـان بـا چـاپ مقالـه  گـودل ،به دانشـگاه
کمبریـج ،کالـج کینـز راه پیداکـرد .کمبریـج مجمـع
نوابغـی همچـون ویتگنشـتاین ،راسـل ،نیومـن،
کینـز ،هـاردی و ادینگتـون بودهاسـت .تورینـگ در
سـخنرانیهای ادینگتـون نیـز حضـور داشـته  اسـت.
دكتـر کرباسـیزاده از آخریـن دغدغه تورینگ سـخن
بـه میـان آورد :تورینـگ کـه در پـی یافتـن الگـو در
حوزههـای مختلـف بـود ،تحـت تأثیـر کتاب مشـهور
دارسـی ،بـه ایـن موضـوع مشـغول شـد کـه «آیـا
میتـوان پدیدههـای زیسـتی را با مدلهـای ریاضی،
نشـان داد؟» در همیـن راسـتا ،تورینگ ادعـا کرد که
مـادهای در سـلولها هسـت کـه بـا پخششـدن
در سـلولها ،الگوهـای رنگـی و اعجـابآور را در
پروانههـا و گیاهـان بـه وجـود مـیآورد.
و سر انجام در  1954تورینگ به طور ناگهانی مرد.
دلیل مرگ وی در هالهای از ابهام باقی ماند.

رويكردمكانيكي
به بيولوژي
دکرت شاپور اعتامد

در ادامه این نشست دکتر شاپور اعتماد ،سخنرانی کوتاهی
در تکمیل مطالب دكتر کرباسی زاده ،ارائه کرد .وي از
کارهای بیولوژیک تورینگ گفت و این مطلب را بررسی
کرد که  نگریستن از دید مکانیکی به پدیدههای زيستي به
کجا ختم خواهد شد.
وی چنیــن آغــاز کــرد کــه در کارهایــی کــه تورینــگ انجام
داده اســت ،علیرغــم تنــوع فــراوان ،یــک نقطــه همگرایی
نیــز دارنــد .آنچــه توجــه تورینــگ را به خــود معطــوف کرد،
موضـــوعـی بود که توریـنـگ اصــطالح غـیررســمــی
«  »Building a brainرا برای آن به کار میبرد ،یعنی
چگونه میتوان یک مغز ساخت؟ مهم این است که تورینگ سیر
جامعه  هوش مصنوعی « »Artificial intelligenceرا
در زمانه  خویش دنبال نمیکرد و کار خود را به سوی
تحقیقات بیولوژیک هدایت میکرد.
وی افزود :کار مهم تورینگ این بود که به سنت دارسی
متوسل شد و ویژگی مهم سنت دارسی این است که در پی
توجیه پدیدههای بیولوژیک به کمک نظریههای فیزیکی-
شیمیایی است .بنابراین تورینگ میخواست یک  تبیین
مکانیکی « »mechanical explanationبرای
گرفتن فرم پیدا کند .این نکته عم ً
ال یک سنت را در
شکل
ِ
برابر سنت دیگر قرار میداد .از دید این سنت ،پدیدههای
بیولوژیک در یک سطح از تجدید ،وحدت فوقالعاده زیادی
دارند .از این دید ،اصل بر این است که اگر پارامتری تغییر
میکند ،آنچه در تحقیقات مهم است  ،فرم خاص آن است.
در پایـان شـاپور اعتمـاد بیـان کـرد کـه تورینـگ ادعـا
میکنـد ،پدیـده فیبوناتچـی را تبییـن کردهاسـت ،ولـی
شـواهدی دربـاره آن وجـود نـدارد .ایـن ادعـا متعلـق به
مقالـهای اسـت کـه تورینـگ قبـل از مرگ میخواسـت
آن را بنویسـد امـا هرگـز نوشتهنشـد.

محاسبه
فراتر از تز
چرچ تورینگ
دکرت محمد ایزدی

در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر محمـد
ایـزدی ،درباره مناقشـات احتمالـی در برابر
چرچتورینـگ اشـاره کـرد و گفـت :بـرای
مـن ایـن سـؤال مطـرح شـد کـه آیـا در
حـدود هشـتاد سـالی کـه از ارائـه تـز چرچتورینـگ گذشتهاسـت ،واقع ًا مردمـی وجود داشـتهاند که دربـاره این تز مناقشـه
کننـد؟ ایـن افـراد چـه گفتهانـد؟ چـرا هنـوز پارادایـم تـز چرچتورینـگ شکسـته نشدهاسـت؟ سـؤال دیگـر این اسـت که
چـه نـوع مناقشـات و تقابلـی ،مناقشـاتی موجـه هسـتند و چگونـه باید مناقشـه کرد کـه جامعه علمـی بپذیـرد؟ جایگزین
مناسـب بـرای ایـن تـز چه نـوع آلترناتیوی اسـت؟ وی فهـم خود از مفهـوم تـز چرچتورینـگ را ارائه کرد ،مشـخصههای
تـز چرچتورینـگ را برشـمرد و در ادامـه بـه سـؤالهایی کـه در ابتـدای بحـث خـود مطـرح کردهبـود ،پاسـخ گفت.

نظریه محاسبات
در گذر زمان
دکرت فرزاد دیدهور
سخنران بعدي نشست ،دکتر فرزاد دیدهور بود كه سخنانش
را با بحثــــی تــاریــخــی از نــظریــه   محاســبـات
( )Theory of computationآغاز کرد :وي گفت یکی
از اقسام نظریه  محاسبات)Computability theory( ،
است ،پیشگامان این موضوع افرادی از قبیل تورینگ ،چرچ،
گودل و پست بودند .مدلهایی که تورینگ ارائه داد ،سادهتر
است.
انسانهای اولیه برای محاسبه ،از وسایلی مانند انگشت ،سنگ و
مانند آن استفاده میکردند ،یکی از مهمترین وسایلی که بعدها
ایجاد شد ،چرتکه بود .سپس در بینالنهرین از الگوریتمهایی
استفادهشد .در دوره یونان میتوان از دیوفانتین نام برد ،کارهایی
که دیوفانتین انجام داده ،از نوع حسابی است و در مقایسه با
سایر یونانیها تا اندازهای متفاوت بوده است .موضوع بسیار
مهمي که در هند اتفاق افتاد ،معرفي «صفر» بود .در هند
«صفر» عدد حساب شد .همچنین از نماد ده دهی نیز میتوان

نام برد .همه این موضوعات از طریق تمدن اسالمی وارد تمدن
جدید شد ،خوارزمی نیز بر دو مفهوم اصلی جبر و الگوریتم تأثیر
به سزایی داشتهاست.
در دوره رنسانس میتوان از نابغه بزرگ این دوره یعنی داوینچی
نام برد ،داوینچی طرحی دارد که طرح یک ماشین حساب است.
این طرح ،حوالی  1970-1960از میان کاغذهای وی کشف
شد .محققین متوجه شدند که ممکن است این طرح ،طرح
یک ماشین حساب باشد و از روی آن ،ماشین را ساختند و این
ماشین کار کرد.
در قرن هفدهم پاسکال یک ماشین حساب ساخت ،همچنین
الیبنیتز که بیشتر به شکل جبری میاندیشید ،در قرن هفدهم و
هجدهم چنین ماشین محاسبهای را به وجودآورد .در این دوران
نیز الگوریتمهایی بودند که جمع و ضرب را انجام میدادند و
پیشرفتهتر از قبلیها بودند .از طرف دیگر الگوریتمهای مربوط
به حساب دیفرانسیل و انتگرال به وجود آمدند که نمونه آن،
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الگوریتم خود نیوتن است .مشاهده میکنیم که مفهوم الگوریتم
هم در حال پیشرفت و تکامل بوده است.
در انقالب صنعتی این مسأله پیچیدهتر شد و مردم به طرف
ماشینهای پیچیدهتری مانند ماشین بخار رفتند .در این دوران
هم در زمینههای نظری و هم در زمینههای عملی کارهای
شدن
خیلی بزرگی اتفاق افتاد و ریاضیدانها به سمت ساختاری ِ
ریاضیات پیش رفتند .مث ً
ال جبر بول و الگوریتم های گاؤس در
این دوران به وجودآمدند .شخصی مانند بابیج نیز واقع ًا دستگاه
کامپیوتر را ساخت.
دكتر دیدهور افزود :در  1930گودل ،چرچ و تورینگ از افراد
مهم بودند .در  1936ماشین تورینگ به وجودآمد ،تز چرچ شاید
در  1934مطرحشد .ایجاد ماشین تورینگ ،باعث شد تئوری
محاسبات ،شکلی ریاضی پیداکند .یعنی تا قبل از ایجاد ماشین
تورینگ ،وقتی گفته میشد یک چیز محاسبهپذیر است ،صرف ًا
مفهومی شهودی از آن به ذهن میآمد .بعد از تز چرچ که
میگفت هر عمل محاسبهپذیر عملی است که توسط ماشین
تورینگ انجامپذیر است ،ماشین تورینگ تعریف ریاضی دقیق
به دست آورد .بنابراین یک  ساختار دقیق برای ماشینها و

الگوریتمها حاصل شد و اتفاق بزرگی که افتاد این بود که
الگوریتم ساختارمند شد.
وی به یکی از تفاوتهای ماشین تورینگ با مغز اشاره کرد
و گفت :یکی از تفاوتهایی که ماشین تورینگ با مغز دارد
این است که در مغز ما دو قسمت جدا از هم به نام حافظه و
پردازش وجود ندارد .در صورتی که در ماشین تورینگ این
دو کام ً
ال از هم جدا هستند .این موضوع یکی از چیزهایی
است که این احتمال را باال می برد که ذهن ،معادل با ماشین
تورینگ نباشد.
فرزاد دیدهور ادامه داد :مفهوم Universal Turing
 machineمفهوم مهم دیگر است .این مفهوم یعنی یک 
ماشین بتواند بقیه ماشینها را تولید کند .مث ً
ال شما هنگام کار
با کامپیوتر ،برای این که برایتان کارهای مختلفی انجام
دهد ،قطعات آن را تغییر نمیدهید ،بلکه برنامه مینویسید.
این مفهوم بعدها به همین کامپیوترهایی که اکنون داریم
تبدیل شد .وجود Universal Turing machine
به لحاظ نظری کارهای زیادی را انجام میدهد و مسائل
تصمیمپذیری و ناتصمیمپذیری را به وجود میآورد.

مفهوممحاسبه
در شهود گرایی
دكرت محمد اردشیر
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سخنران بعدی ،دکتر محمد اردشیر ،در ابتدا عناصر ذاتی
تعریف محاسبه را برشمرد و افزود :یکی از بخشهای
ذاتی محاسبه ،تابع است و اگر بخواهید هر مدلی را
ارائه دهید ،به مفهوم تابع گره خوردهاست .دومین
امر الگوریتم است .سومین چیز این است که شما در
محاسبه یک برنامه ( )programمیخواهید.
وی افزود :اگر همین سه مفهوم را بار دیگر مورد مداقه قراردهیم،
سه عنصر اساسی در مفهوم محاسبه نهفتهاست:
 :Exactness .1يعنی شما وقتی که چیزی را با یک ورودی
و با یک تابع محاسبه میکنید ،انتظار دارید بعداً نیز ،همین جواب
را بدهد؛ دو نوع جواب ندهد.
 :Finiteness .2يعنی منتظرید که به شما در یک زمان
متناهی ،به طور قاطع جواب داده شود.
 :Type .3يعنی شما میتوانید حدس بزنید که جواب از چه
نوعی است .مث ً
ال هنگام جمع دو عدد ،میدانید که جواب عدد
است یعنی نوع پاسخ محاسبه را میدانید.
محمد اردشیر در ادامه بیان کرد که یکی از مدلها در
محاسبهپذیری کالسیک ،مدل تورینگ است که میگوید :یک 
ماشین تورینگ وجود دارد که ( )fnرا برای هر عددی که عضو

اعداد طبیعی باشد ،محاسبه میکند.
�There is a Turing machine M that com
pute f(n) for every n€ N
وی عبارت «وجود دارد( »)there isرا در این جمله به چالش
کشید و گفت :منظور از «وجود دارد» این است که در یک عالم
افالطونی وجود دارد ،نه این که ضرورت ًا بتوان اآلن آن را محاسبه
کرد .مدل کالسیک محاسبه ،معتقد است که یک ماشین تورینگ
«هست» ،اما ما نمیدانیم کجا «هست»؟ بنابراین این سخن
به یک باور افالطونی منسوب است .این مدل ،مدلی نیست
که ساختارگراها را راضی کند ،از نظر ساختارگرايان ،یک تابع
محاسبهپذیر است اگر قابل ساختن باشد.
در ادامه دکتر محمد اردشیر ،این نظر ساختارگرايان را كه
محاسبهپذيري برابر است با ساختارپذيري را ،بررسی کرد و نظریات
مکتب بیشاب و نظریه انواع مارتین الف را بیان و بررسی کرد.

تورینگبیست
و چهار ساله
دکرت کاوه الجوردی

دکتر کاوه الجوردی ،سخنران بعدی ،درمورد یک اثر
مهم آلن تورینگ صحبت کرد و گفت :تورینگ این کار
را در  1936هنگامی که بیست و چهارساله بود ،به وجود
آورد .این مقاله ،همان مقالهای است که مفهوم ماشین
تورینگ درآن معرفی شدهاست .به نظر من اهمیت این
مقاله به دلیل معرفی مفهوم ماشین تورینگ و محاسبهپذیری است ولی شاید قصد اصلی تورینگ این موضوع نبوده و وی قصد
حل مسأله هیلبرت را داشتهاست .عنوان این مقاله «درباره  اعداد محاسبهپذیر» است .وی افزود :لغت کامپیوتر در مقاله تورینگ
بکار میرود ولی این لغت به معنای انسان محاسبهکننده است و منظور تورینگ انسان ایدهآل است که میخواهد محاسبه  کند.

ما و ماشین:

پیچیدگی روابط ما
با ماشینها
دکرت مهدی نرسین

دکتر مهدی نسرین در ابتدای بحث خود
در مورد روابط ،پیچیدهبودن بعضی از آنها و
پیچیدهنبودن بعضی دیگر از آنها چنین گفت :در
روابط پیچیده ،هرکس احساسات بعض ًا متضاد
را در قبال موضوع رابطه تجربه میکند .روابط
انسان با خیلی چیزها مانند خانواده ،فرزندان و  ...میتواند
پیچیده باشد.
وی افزود :اصو ًال روابط ما با ماشینها هم از روابط پیچیده است.
احساسات ما در مورد ماشینها آمیزهای از احساسات بسیار متنوع
است .در آن تحسین ،عادت ،اطمینان ،شگفتی ،مالحظهکاری،
نگرانی ،ترس و مانند آن هست .همه ما میدانیم که ماشینها
بسیاری از کارها را بهتر از ما انجام میدهند ولی در عین حال
خودمان را از آنها عاقلتر و هوشمندتر میدانیم .علیالخصوص
وقتی پای ذهن ماشینها به میان میآید ،پیچیدگی این رابطه
بیشتر هم میشود .از یک طرف ما میخواهیم بدانیم که چه
زمانی میتوان هوش را به ماشین نسبت داد؟ از طرف دیگر ما
از ماشینها استفاده میکنیم تا ذهن خودمان را توضیح دهیم.
وی در ادامه افزود :نگرانی از ماشینهای هوشمند را در بسیاری
از داستانهای علمی -تخیلی و فیلمها میتوان مشاهده کرد.
نگرانی در قبال ماشینها به چند دسته تقسیم میشود :اول این
که ماشینها با زندگی ما چه میکنند؟ دوم این که اگر روزی،
ماشینهای هوشمند به وجود بیایند با ما چه خواهند کرد و زندگی
ماشینی چگونه خواهدبود؟ نگرانی بعدی در مورد ماشینها این

است که با پیشرفتهشدن ماشینها آزادی انسان محدودتر میشود.
دکتر مهدی نسرین ادامه داد :یکی از نقاط عطف رابطه پیچیده بین ما و
ماشینهادرنیمهدومقرنگذشته،در 1950باانتشارمقالهتورینگباعنوان
()Computing machinary and intelligence
اتفاق افتاد .در این مقاله ،چیزی مطرح شد که ما امروز آن را به نام
«آزمون تورینگ» میشناسیم .در این مقاله تورینگ بحث خود را
با این سؤال اصلی آغاز میکند که آیا ماشینها میتوانند فکرکنند؟
تورینگ تعریف تفکر را بیمعنا میداند و به همین دلیل در ادامه
این مقاله ،سؤال دیگری را جایگزین این سؤال کرده و میپرسد :آیا
ماشینها میتوانند در بازی تقلید موفق باشند؟ این چیزی است که
امروز به آن «آزمون تورینگ» میگویند.
وی در ادامه ،به مغالطهای در مقاله تورینگ اشاره کرد و افزود :در
این مقاله با مغالطه خیلی عجیبی روبرو میشویم و آن این است
که تورینگ برای تعویض سؤال دوم با سؤال اول ،هیچ دلیل و
استداللی بیان نمیکند .بنابراین ،همچنان این سؤال مطرح است
که چرا باید این تعویض را انجام داد؟ در ادامه ،مهدی نسرین
عواملی را بررسی کرد که علیرغم وجود این مغالطه ،باعث چاپ
این مقاله و اهمیت یافتن آن شد   .
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فلسفه علم ،
تاريخ علم
سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفه علم

هشتم و نهم اسفند ماه سال 1391

 .1بررسی دالیل در نظر گرفتن افالک متعدد برای توجیه حرکات سیارات و تعداد آنها در آثار
هیئت دورۀ اسالمی  -حنیف قلندری
شم علمی در آثار هیئت دورۀ اسالمی  -امیرمحمد گمینی
ّ .2

 .3مقایسهی نظرات بوعلی سینا ،قطبال ّدین شیرازی و عالءال ّدین علی قوشچی در خصوص فلك
مح ّددالجهات  -صادق شهریار ،دكتر ایرج نیك سرشت
 .4بررسی فلسفه علم ماکس وبر :با تأکید بر نسبت علم و ارزش  -مح ّمد حسین بادامچی
 .5فایرابند و رهیافت او به نسبی گرایی و جامعه آزاد   -محسن خادمی

 .6مهارت :حلقهی مفقوده در معرفت علمی نقش و جایگاه مهارت در معرفت علمی؛ با تأکید بر
آرای مایکل پوالنی  -مریم سادات جوادیون اصفهانی

 .7علم متعارف و خطرات آن :علم متعارف ،منطق اکتشاف و پیشرفت علم ،ماجرای رویارویی پاپر
و کوهن   -محمدامین ربیع نیا
 .8بازیها و پارادایمها؛ تالشی برای بازخوانی تز قیاسناپذیری توماس كوهن به كمك برخی
مفاهیم فلسفه ویتگنشتاین متاخر  -عطااهلل حشمتی

 .9تعریف اشاره ای واژه های علمی :می خواهم از آینده ای نامعلوم حرف بزنم  -کیوان الستی

 .10جهان(ها) به چه میمانستـ(ند) اگر نظریه(های) میدان کوانتومی مطابقاشـ(ان) بود(ند)؟ -
ابوتراب یغمایی
 .11رئالیسم ساختاری و مسئله اینهمانی   -سحر حیدریفرد

 .12برساختن واقع گرایی تجربی :چرخش وجودی   -مجید داودی بنی

 .13مشی افالطونی كواین نسبت به هویتهای ریاضی   -حسین شقاقی

146

نظریۀ تصمیم شواهدگرا   -مصطفی مهاجری،
مشارکت رأیدهندگان و
 .14پارادوکس
ِ
ِ
 .15وقتی از ماژوالریتی گسترده حرف میزنیم ،از چه حرف میزنیم   -مریم راستی

« .16آب های پنهانی و روش های شناسایی آنها» در نظر کرجی و گزارشی مختصر از یافته
های جدید علم هیدرولوژی   -ناصر کریمی لقب ،غالمحسین رحیمی ،کتایون بهرامیان
  سید امیر سادات موسوی .17روش علمی ابوریحان بیرونی
ّ

بررسی دالیل در نظر گرفتن افالک متعدد
برای توجیه حرکات سیارات و تعداد آنها
در آثار هیئت دورۀ اسالمی
حنیفقلندری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از جملۀ مســائلی کــه در آثار هیئت دورۀ اســامی به آن
پرداخته شــده اســت بر شــمردن و بیان توصیفی از اندازه
و حرکــت افالک متعددی اســت که در نظام بطلمیوســی
برای حرکت ســیارات در نظر گرفته میشــده است .بنا بر از
متافیزیک است ،چون اجرام آســمانی اجسام بسیط هستند،
 λاستداللی که منشأ آن استدالل ارسطو در کتاب میبایست
حرکت یکنواخت داشــته باشــند و حرکت طبیعی ایشــان
حرکت مستدیر است .اما در مشاهده چنین نیست و هر یک 
از اجرام آسمانی حرکت خاص خود را دارد و به همین سبب
میبایســت فرض کنیم که اجرام دیگــری آنها را به حرکت
وامیدارند که آنها نیز بسیط هستند و این اجرام همان فلکها

هستند و چون تعداد حرکات هر یک از سیارات متفاوت است
پس برای هر یک از سیارات افالک متعددی وجود دارد .در
کتابهای هیئت با استفاده ازهمین استدالل و دیگر دادههای
رصدی تالش میشــود تا وجود افالک متعدد برای سیارات
توجیه شــود .همچنین بنا بر این اصل که هر حرکت نیازمند
محرکی اســت باید برای هر حرکت فلکی در نظر گرفت و
این مسأله موجب آن شده اســت که نویسندگان آثار هیئت
در فلکشــماری گاه تعداد متفاوتی از افالک را عنوان کنند.
در این نوشتار بر آنیم که دالیل در نظر گرفتن افالک متعدد
و تعداد آنها را نــزد چند تن از بزرگان دانش هیئت در دورۀ 
اسالمی بررسی کنیم

شم علمی در آثار هیئت دورۀ اسالمی
ّ
امیرمحمدگمینی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

پیردوئم در کتابی با عنوان نجات پدیدارها ادعا کرد که منجمان
یونانی از جمله بطلمیوس در مــورد علم ابزارگرا بودند و هیچ
نگاه واقعگرایانهای نداشــتند ( .)2004 Duhemوی معتقد
بــود که دیدگاه واقعگرایانه برای اولین بار از ســوی منجمان
اسالمی مطرح شد که نشــان از انحراف آنها از مسیر حقیقی
علم یونانی داشــت .لوید سالها بعد طی مقالهای نشان داد که
بیشــتر ادعاهای مطرح شده در این کتاب در مورد علم یونانی
حاصل ترجمۀ غلط ،بدفهمی و استفاده از تصحیحهای نادقیق
بوده است ( .)1978 Lloydمدتی بعد رجب خاطرنشان کرد
که اساســ ًا تمایز واقعگرا  /ابزارگرا تصویر دقیقی از علم یونانی
و اسالمی ارائه نمی دهد بلکه ما باید از روابط بین طبیعیات و
نجوم در این دوران ســخن بگوییم (.)202 :1990 Ragep
متافیزیکی
وی در آن مقاله همچنین ادعا می کند که جنبه های
ِ
طبیعیات ارسطویی ،مانند افالک و ویژگیهای دینامیکی آن در
علم هیئت اســامی ،حاصل تعمیم ها و موفقیت های تجربی
بوده و بنیان توجیهی خود را با متافیزیک ارسطویی تقریبا قطع
کرده بود ( .)210 :1990 Ragepاین نکته با اینکه با دالیل
قانع کننده ای همراه نشده است ،زمانی بیشتر جلب توجه می
کند که آثار هیئت مکتــب مراغه را در تقابل با مکتب اندلس

قرار دهیم .مکتب اندلس تحت تأثیر ابن رشد تالش داشت که
با حذف افالک تدویر و خارج مرکز ،تطابق کاملی بین مدلهای
نجومی و طبیعیات ارسطویی ایجاد کند ،که با وجود تالشهای
منجمانی مانند بطروجی ،نتوانست موفقیتی در این زمینه کسب
کنــد .در نقطۀ مقابل مکتب مراغه بــا اینکه توجه خاصی به
بعضی مقدمات طبیعی ارسطویی ابراز می داشت ،از کنار بعضی
دیگر از مقدمات طبیعی با تســاهل گذشــته و در صورتبندی
مدلهای جدید خــود وارد نمی کرد .نکتۀ مهم آن اســت که
مقدمات طبیعی دســتۀ اول از جهــت معیارهای امروزین علم
دارای ارجحیت بوده و مقدمات دســتۀ دوم به بُعد متافیزیکی
فلسفۀ ارسطو مربوط می شــد .بنابراین شاید بتوان در جواب
این ســوال که «چرا منجمان مراغه بر خالف منجمان مکتب
اندلس بعضی از مقدمات طبیعی ارسطویی را رها و بعضی دیگر
را پذیرفتند؟» چنین گفت که نوعی شم خوب علمی راهنمای
آنها در این گزینش بوده است ـ اصطالحی که پیر دوئم آن را
برای دانشمند امروزی در گزینش میان نظریهها ،ضروری تلقی
میکند ( .)288 :1991 Duhemمی توان این شم علمی را
با روش شناسی بطلمیوس در مجسطی مقایسه کرد.
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الدین
مقایسهی نظرات بوعلی سینا ،قطب ّ
عالءالدین علی قوشچی
شیرازی و
ّ
محددالجهات
در خصوص فلك
ّ

صادق شهریار ،دكرت ایرج نیك رسشت

دانشگاهتهران

نظریــهی افالک در آثار فالســفه و ستارهشناســان دورهی
اســامی نقش پر رنگی را ایفا میکرد؛ از سویی دانشمندان
مســلمان به دلیل عالقه به نوعی واقعگرایی تمایل داشــتند
برای افالک ماهیتی فیزیکی قائل شــوند و از ســویی دیگر
توجیه برخی مباحث فلسفی مثل نحوهی صدور کثیر از واحد
به کمک نظریه افالک صورت میگرفت.
فالسفه اسالمی به وجود نُه فلک کلّی معتقد بودند که زمین
در مرکز آنها واقع شده بود .هر فلک دارای نفسی بود و این
تشبه به
افالک بر اســاس شــوق و ارادهی نفوسشان جهت ّ
حرکت نخست ،در حرکت دوری بهسر میبردند .بوعلی سینا
معرفی جهات اصلی یعنــی همان جهتهای باال و پایین
با ّ
و جهات فرعی در پی یک سلســله اســتدالل نتیجه گرفت
که مح ّددالجهات (تعیین کننــده جهات اصلی) همان فلک 
نهم است که دارای ویژگیهایی چون مستدیر بودن حرکت،
بســیط بودن ،غیر قابل خرق و التیام بودن ،غیر قابل کون و
فســاد بودن و  ...میباشد .بوعلی سینا در اشارات و تنبیهات

اشارهای به ســایر افالک نکرده است ،بهعبارت دیگر فلک 
محددالجهات تنها فلکی اســت که در فلسفه مورد استفاده و
اثبات قرار میگیرد ،ا ّما مولفین آثار فلسفی و نجومی عالقمند
بودند که بســیاری از ویژگیهای فلــک مح ّددالجهات را به
سایر افالک بسط دهند .مث ً
ال خواجه نصیرالدین طوسی همه
افالک (و نه فقط فلک نهم) را بسیط میدانست .قطبال ّدین
شــیرازی مبانی مربوط به محددالجهات و ســایر افالک را
مانند بوعلی سینا ا ّما خالصهتر بیان نمود .او نیز مانند خواجه
بســیط بودن را از خصوصیات فلک محددالجهات و ســایر
افالک دانست.
اما قوشــچی ،فیلســوف ،ریاضیدان و منجم دوره تیموری،
نقدهایی ج ّدی به استداللهای پیشینیان خود در مورد بسیط
تسری مفاهیم
بودن فلک محددالجهات وارد نمود ،همچنین ّ
مربوط به محددالجهات به ســایر افالک را زیر سئوال برد .در
این مقاله به مقایســه بین نظرات قوشچی و گذشتگانش در
خصوص فلک محددالجهات میپردازد.

بررسی فلسفه علم ماکس وبر:
با تأکید بر نسبت علم و ارزش

مح ّمدحسینبادامچی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

148

بررســی ادبیات موجود در «فلســفه علوم اجتماعی» نشــان
میدهد که «درباره موضوع نسبت علوم اجتماعی و ارزشها»
عمدت ًا دو موضوع با همدیگر خلط شــدهاند یا از یکدیگر تمییز
داده نشــدهاند .یکــی موضوع حضور یا عدم حضور ارزشــها
در نظریهپــردازی علوم اجتماعــی و در مواجهه با پدیدههای
اجتماعی اســت که آیا آنطور که پوزیتیویستها تلقی میکنند،
علوم اجتماعی بر آمده از خود واقعیت و بدون دخالت دانشمند
شــکل گرفته یا کام ً
تعین
ال تحت تأثیر یا بهتر بگوییم تحت ّ
ارزشهای نظریهپرداز اســت .موضوع دوم بحث ارتباط دانش
تجربی با ارزشهای اخالقی است که در علوم اجتماعی اولین
بار توســط وبر مطرح میشود .در اینجا بحث بر سر عینیت و
واقعنمایی گزارههای علمی نیست بلکه بر سر شأن ابزاری یا
ذاتی علوم اجتماعی در دسترسی به ارزشهاست« .عدم استنتاج

ارزش از دانش»« ،غیرعقالنی بودن حوزه ارزشــها» -که از
نظــر وبر محل نزاع خدایان اســت -و «ابــزاری بودن علوم
اجتماعی» ،مباحثی اســت که ذیل این موضوع قرار میگیرد
تا نهایت ًا ارتباط علوم اجتماعی با اینگونه ارزشها روشن شود.
در این مقاله بــا تحلیل دقیقتر دو مفهوم «ربط ارزشــی» و
«آزادی ارزشــی» وبر ،دو معنای ارزشــها یکــی در معنای
«متافیزیکــی» و یکی در معنای «اخالقی» از هم تمییز داده
شده و با دو مفهوم پیشین متناظر میشوند تا با استفاده از آراء
وبر «نســبت علوم اجتماعی و ارزشها» بصورت کامل تحلیل
شــود و نهایت ًا پیامدهای اجتماعی بحران جدایی علم از ارزش
که از نظر وی «قفس آهنین اجتماع» و «راه گمشــده علم»
است مورد اشاره قرار میگیرد.

فایرابند و رهیافت او به نسبی گرایی و جامعه آزاد
محسنخادمی

دانشگاهامیرکبیر

بطـور مختصـر در بـاب نگـرش فایرابنـد بـه علـم میتـوان
گفـت کـه او سـعی دارد قداسـت و اُب ّهت علـم را در نظر علم 
پرسـتان بشـکند و آن را هم ردیف دیگر سـنت ها قرار دهد.
علـم موجود درسـت همچون دینی شـده
او معتقـد اسـت که ِ
کـه دانشـمندان پیامبـران ،و اختراعـات و ابداعـات معجـزات
آننـد .البتـه این نکتـه نباید موهِم این باشـد کـه فایرابند ضد
علـم و دسـتاوردهای آن اسـت ،بلکه باید دانسـت کـه او تنها
بـر ضـد ایدئولوژی شـدن علـم فتوی مـی دهد.
اهم مسـائل و مــوضوعات
امـا موضوعـی که فایرابند آن را ّ
مـی دانـد و لذا فلسـفۀ خـود را به پـای آن می ریزد ،مسـئله
خالقیت» انسانهاسـت.
« آزادی» « ،نبـوغ و
ّ
نتیجتـ ًا اینکـه رهیافـت فایرابنـد بـه نسـبی گرایـی چنیـن
حاصـل مـی شـود کـه :اگـر قائـل باشـیم علـم ،نـه در مقام
کشـف و نـه در مقـام داوری از هیچ روشـی تبعیـت نمیکند
و لـذا بهتریـن روش ،بیروشـی و آنارشیسـم جـز ِء ذاتی علم

اسـت و نیـز نتایـج مثمر ثمر هـم تنها در انحصار علم نیسـت
و لـذا اگـر علـم را نـه برتر ،که در عـرض دیگر سـنتها بدانیم
و معتقـد باشـیم کـه جهـان مسـتقیم ًا به مـا داده نمی شـود،
[بلکـه] مـا مجبوریـم جهـان را از دریچـه سـنتها بفهمیم ،
آیـا راهـی بـرای گریـز از نسـبی گرایـی باقی خواهـد ماند؟
نتیجـۀ دیگـر چنین نگرشـی این اسـت که نگاه ما به سـمت
نگـرش پلورالیسـتی و از آنجـا بـه جامعۀ آزاد سـوق داده می
شـود .جامعـه ای کـه بـر هیـچ عقیـده و آیین خاصـی مبتنی
نیسـت و در آن ،همـه سـنت ها در آن حقـوق برابر دارند و به
آمـوزش و دیگـر موقعیت های قدرت ،به یکسـان دسترسـی
دارنـد و از ایـن باالتـر سـاختار حمایـت کننـده نه سـاختاری
ایدئولوژیک  دارد.
فراسـنت بـی طرفی
امـا مشـکل اینجاسـت کـه هیچ معیـا ِر
ِ
وجـود ندارد

مهارت :حلقهی مفقوده در معرفت علمی
نقش و جایگاه مهارت در معرفت علمی؛
با تأکید بر آرای مایکل پوالنی
مریم سادات جوادیون اصفهانی
دانشگاهامیرکبیر

یکـی از دغدغههـای اصلـی فالسـفهی علـم ،یافتـن ماهیت
معرفـت علمـی و مقومـات آن اسـت .در طـول تاریـخ نسـبت ًا
کوتـاه فلسـفهی علـم -نسـبت بـه تاریـخ فلسـفه -اکثـر
فالسـفه ،بـه دنبـال یافتـن اصـول و قواعـدی بـرای معرفت
علمـی بودهانـد تـا بتواننـد آن را بـه معرفـت صریـح و
گـزارهای تقلیـل دهنـد .امـا رویکـرد دیگـری در مقابـل این
دیـدگاه غالـب وجـود دارد که معرفـت ضمنی را هم بخشـی
از معرفـت علمـی میداننـد .پوالنـی یکـی از سـردمداران
ایـن نحلـهی فکـری اسـت کـه معرفـت ضمنـی را الیـهای

درونیتـر ،و مؤثـر بـر معرفـت صریـح ،میپنـدارد ،و معتقـد
اسـت ،حضـور مؤلفههـای ضمنـی در تمـام فعالیتهـای
مهـارت یکی
علمـی گریزناپذیـر اسـت .در فلسـفهی علم او،
ْ
از ایـن مؤلفههـای ضمنـی اسـت که سـاختار خاصـی دارد ،و
دو نـوع آگاهـی موجود در آن ،یعنی ،آگاهـی کانونی و آگاهی
جانبـی ،بـه نحـوی عمـل میکننـد که بـا درک تفـاوت بین
آنهـا ،نقـش مهـارت در یادگیـری و پیشـرفت معرفـت علمی
غیرقابـل انـکار میشـود.
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علم متعارف و خطرات آن:

علم متعارف ،منطق اکتشاف و پیشرفت علم،
ماجرای رویارویی پاپر و کوهن

محمدامینربیعنیا

دانشگاهامیرکبیر

تقابل آرای دو شــخصیت برجسته فلســفه علم یعنی کارل
پاپر و تامس کوهن ،میتواند بســیار ثمربخش باشد .در این
نوشتار ،بررسی مقاالت این دو -که در مجموعه نقادی و رشد
معرفت  گردآوری شده اســت -با محوریت مقاله پاپر (‘علم
متعارف و خطرات آن’) انجام میگیرد؛ و نیز به بیان و تحلیل
نظریات پاپــر و کوهن در باب موضوعاتی چون علم متعارف،
روششناسی علم و نیز عقالنیت و پیشرفت علم ،میپردازیم.
پاپر ،کوهــن را بهترین منتقد خود ،و انتقادات وی را بســیار
مهــم ،میداند .کوهن در مقالهای با عنوان ‘منطق اکتشــاف
یا روانشناسی پژوهش؟’  نقدهای مهمی بر نظریات پاپر وارد
میکند که مهم ترین آنها مربوط میشــوند به منطق گرایی
پاپر و غفلت او از علم متعارف.
در واقع ،غفلت پاپر نســبت به علم متعارف ،مهم ترین محور
انتقادات کوهن اســت .به نظر کوهن ،پاپــر وجو ِد دوره علم
‘متعارف’ را نادیده می گیرد و بیشــتر درگیر ‘علم غیرمتعارف

(فوق متعارف)’  اســت .پاپر در مقابل ،وجود علم ‘متعارف’ را
تصدیق میکند ،اما آن را به عنوان یک خطر (و نه به عنوان
عامل محرک) برای علم به حساب میآورد.
کوهن همچنین ،اظهاراتی را درباره منطق علم و نا کارآمدی
آن برای مورخیــن علم بیان میدارد؛ او می گوید ،توضیح ما
از چگونگی پیشرفت علم «باید در تحلیل نهایی ،روانشناختی
یا جامعه شناختی باشــد»؛ و نسبت به وجود گزینه ای دیگر
(مانند منطق) مشکوک اســت .اما پاپر تالش برای شناخت
علم به وسیله «گرایش های روانشناختی یا جامعه شناختی را،
به ویژه در تاریخ ،بیهوده» میداند.
پاپر در بخش مهمی از مقالهاش وارد مباحث نســبیگرایی،
عقالنیت و پیشــرفت علم میشود .او کل ماجرای علم را در
تقرب به ‘حقیقت’ میبیند؛ اما کوهن اساس ًا
مسیر پیشرفت و ّ
با این دیدگاه مخالف است و پیشرفت را تنها درون پارادایم و
در جریان علم ‘متعارف’ ممکن میداند.

بازیها و پارادایمها؛

تالشی برای بازخوانی تز قیاسناپذیری توماس كوهن
به كمك برخی مفاهیم فلسفه ویتگنشتاین متاخر

عطااللهحشمتی

دانشگاه صنعتی شریف
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بحثبرانگیزترین مفهومی که توماس کوهن در سال ،1962
در کتاب تاریخسا ِز «ساختار انقالبهای علمی» معرفی کرد،
ناپذیری پارادایمهای علمی» است .مفهومی که اتهام
«قیاس
ِ
نســبیگرایی را متوجــه کوهن کرد و تا مدتهــا او وادار به
پاســخگویی در برابر این اتهام شــد .به نظر میرسد یکی از
کردن تز قیاسناپذیری ،اســتفاده از
راههای توجیه و معقول
ِ
زبانی ویتگنشتاین متأخر باشد .در
فلسفۀ تحلیل
برخی مفاهیم
ِ
این مقاله با توضیح برخی از این مفاهیم ،تالش خواهیم کرد
نشــان دهیم چه قرابتی میان مفهوم پارادایم از سوی کوهن
و مفهوم «بازیهای زبانی» و «نحوههای زندگی» از ســوی
ویتگنشــتاین وجود دارد .سپس توضیح خواهیم داد چگونه به
کمک این قرابت ،میتوان توجیهی عقالنی و معرفتشناختی
بــرای قیاسناپذیری پارادایمهای علمــی ارائه داد .همچنین
به نظر میرســد مفهوم «شــباهت خانوادگی» و نقش آن در

طبقهبندی اشیاء در هر دوره از تاریخ علم ،که در نظریۀ فلسفه
علم کوهن بسیار کلیدی اســت ،نیز تحت تاثیر ویتگنشتاین
در آثار او ظاهر شــده است .آنچه در این جا به آن میپردازیم
كاوشــی در باب امكان فهم "قیاس ناپذیــری پارادایم های
علمی"ِ كوهن از خالل اندیشــۀ ویتگنشــتاین متأخر است.
همچنین بــه برخی تشــابهات جالب توجــه در انگیزهها و
پیامدهای هر دو فیلســوف نیز نظری میافکنیم؛ این که هر
متافیزیکی دوران
دو در پی درمانگری در سنتهای فلسفی و
ِ
خود بودهاند .ویتگنشتاین به یاری توصیف كاربردهای عرفی
و روزمرۀ زبانی ،معضالت متافیزیکی فلسفه را درمان میکند
و تومــاس کوهن با رجوع به آنچه واقعا در تاریخ علم رخ داده
است ،نگاههای روششناســی پوزیتیویستی و ابطالگرایی را
تعدیل میکند.

تعریف اشاره ای واژه های علمی:
میخواهم از آینده ای نامعلوم حرف بزنم
کیوانالستی

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تص ّور ابتدایی در مــورد رابطهی از-همان-نوع-بودن ،که در
تعریف اشارهای واژههای انواع بکار میرفت ،رابطهای از پیش
ِ
متعین بود .نمونهای نامگذاری میشد و از آن پس ،واژهی مورد
نظر ،برای همه نمونههایی بکار گرفته میشــد که این چنین
رابطهای را با نمونههای ا ّولیه دارا بودند.
بندی موجودات زنده در زیستشناسی،
ا ّما شیوههای متفاوت طبقه ِ
تص ّور این را سخت میکند که موجودات زنده ،به صورت از پیش
متعینی عض ِو یک گونة زیست شناختی خاص باشند.
ّ
پردازان علی،
در صورتبندیهای جدیدتری ،که توسط نظریه
ِ
مطرح شده اســت؛ رابطهی از-همان-نوع-بودن ،رابطهای از
پیشمتعین نیست .در این صورتبندیها ،ابتدا نمونهها توسط
دانشمندان ،و بر اساس جنبههایی از شباهت ،طبقهبندی میشوند
و ســپس آن طبقه ،نامگذاری شده و رابطهی از-همان-نوع-
بودن نیز ،بر اســاس نمونهها یا ســاختارهای آن طبقه ،شکل
میگیرد.

ا ّما ســؤال این اســت که تکلیــف مجموعــهی نمونهها یا
ساختارهایی که هنوز طبقهبندی نشدهاند ،مث ً
ال نمونههایی که
به خاطر موانعی هیچ وقت تا به امروز در دسترس دانشمندان
قــرار نگرفتهاند و الجرم درون این طبقههــا قرار ندارند ،چه
میشــود؟ باید پیشفرضی به صورتبندی ،اضافه شود که نشان
دهد نمونهها و ساختارهای طبقهبندی نشده چگونه میتوانند
مصداق واژههای علمی باشــند .راه حل یکی از نظریهپردازان
علّی در این مورد این اســت که بگوییم برای شــباهتها و
رفتارهای یکسان نمونههایی که به عنوان هم-نوع طبقهبندی
ِ
بخش یکتایی وجود دارد .و هر آنچه
وحدت
توضیح
شــدهاند،
ِ
ِ
مســئول رفتارهای مشــابه میان آن نمونهها است،
توضیح و
ِ
میتواند متعین کننده باقی نمونههای نوع نیز باشد.
توضیح وحدت
در این مقاله ،در این مورد بحث خواهد شد که
ِ
بخش یکتا ،چگونه توضیحی میتواند باشد تا محتوای اسمهای
ِ
انواع و واژههای علمی را تشکیل دهد  .

جهان(ها) به چه میمانستـ(ند) اگر
نظریه(های) میدان کوانتومی مطابقشـ(ان)
بود(ند)؟
ابوترابیغامیی
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یکی از دغدغههای اصلی فالســفه فیزیک در دهههای اخیر،
ارائهی تعابیر سازگار و معقول برای نظریههای موفق فیزیک 
است .این دغدغه که عمدت ًا ناشی از جدی گرفتن واقعگرایی
معناشناختی ونفراسن است ،در مورد نظریه میدان کوانتومی
ِ
شــکلی قوامیافته به خود گرفته اســت .بر اســاس این نوع
واقعگرایی ،پاسخ به  پرســش «جهان به چه میمانست اگر
نظریهی  Tصادق بود؟» ،حتی برای شخص ضدواقعگرا ،نه
تنها مشروع بلکه ضروری است .در این مقاله تالش میشود
با حذف ویژگیهــای بازنمایی زبانی همچون داللت و صدق
و جایگزینــی ویژگیهای ســاختاری در بازنمایی علمی ،این
پرســش با «جهان به چه میمانســت اگر نظریه  Tمطابق
آن بــود؟» تعویض شــود .این تعویــض راه را برای تعبیری
ساختارگرایانه از نظریه میدان کوانتومی باز میکند   .
عمدت ًا ســه دســته تعبیر مهم برای نظریه میــدان کوانتومی

پیشنهاد شده اســت :مجموعه تعابیر ذرهای ،مجموعه تعابیر
میدانی و مجموعه تعابیر ســاختارگرایانه .در این مقاله سعی
میشــود با نقد تعابیر ذرهای و میدانی ،به تعابیر ساختارگرایانه
پرداخته شــود .در حالیکه قضیه اســتون فوننویمان مشوق
اصلی ساختارگرایان در تعبیر نظریه کوانتوم غیر نسبیتی است،
در تعبیر ســاختارگرایانه از نظریه میــدان کوانتومی همچون
پاشنهی آشیل رفتار میکند .با توجه به این مشکل ،استدالل
میشــود که با ارائهی متافیزیکی وجهی از مشکل پیشروی
میتوان جلوگیری کرد .بر اســاس این نظریهی متافیزیکی،
تعبیر یک نظریه ،جهانی بالفعل با ویژگیهای سازگار نیست،
بلکه مجموعــهای از جهانهای ممکن با ویژگیهای وجهی
ناســازگار است .البته باید توجه داشت که این جهانها توسط
عناصر ســاختاری متعین میشــوند ،نه عناصــر متافیزیک 
کالسیک همچون هویات و ویژگیهای ذاتیشان.
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رئالیسم ساختاری و مسئله اینهمانی
سحرحیدریفرد

دانشگاه صنعتی شریف

جان ورال با استناد به دو استداللی که در حمایت از رئالیسم
علمی مطرح میشود (فرا استقرا بدبینانه و استدالل عدم
معجزه) ،واقع گرایی ساختاری را پیشنهاد میکند .واقعگرایی
ساختاری وی که مبتنی بر رمزیسازی است ،خود مشکالتی را
به همراه دارد که برای رفع آنها ،رئالیسم ساختاری متافیزیکی
پیشنهاد میشود .رئالیسم ساختاری متافیزیکی توسط فیزیک 
به ما تحمیل شده است .چرا که خیلی از قسمتهای فیزیک 
جدید با رویکردهای سنتی متافیزیکی ناسازگار است .تمرکز این
بحث بر سر مکانیک کوانتومی ،نظریه میدانهای کوانتومی
 ،فیزیک فضازمان و نظریه گروههاست .به عنوان مثال ،در
مکانیک کوانتومی مفهوم انفراد مشکلزا است و مستلزم قبول
آنست که ذرات کوانتومی منفرد نیستند .برای ارزیابی این
ادعا باید یک اصل فردیت داشته باشیم .معیاری برای تمایز
دوشیء .در کوانتوم مکانیک این معیار با اصل الیبنیتز مشخص
میشود که اشیاء را به کمک خصوصیات آنها از هم متمایز

میکند .با توجه به تمایزناپذیری ذرات در مکانیک کوانتومی
و مشکل فردیت آنها ،یا باید دست از معیار الیبنیتز برداریم
و یا بپذیریم که در مکانیک کوانتومی ذرات منفرد نیستند .اگر
طرفدار ر.س.م حذفی باشیم باید معیار الیبنیتز را قبول کنیم و
بگوییم ذرات کوانتومی غیرمنفردند .اما بهترین راهحل برای این
مسئله که به شکل یک مشکل تلقی میشود حذف مفاهیمی
است که شناسایی آن به طور ناقص متعیین است مانند اشیاء و
یا دستکم منفردات که در وهله اول مانند فروکردن سر در برف
و پاککردن صورت مسئله بهنظر میرسد  .این ادعا به سه انتقاد
مهم دیگر منجر میشود که به اجمال هر کدام از پاسخ ها و
بعضی انتقادات وارد شده به آنها را بررسی می کنیم .و در انتها با
جمعبندی ایدههای مطرح شده و البته بررسی رویکردهای غیر
ساختاری و مقایسه آنها میتوان دست کم نتیجه گرفت که آیا
این مسئله که در حمایت از رئالیسم ساختاری مطرح میشود آیا
واقعا به راه حل بهتر و کم اشکالتری منتهی میشود یا خیر.

برساختن واقع گرایی تجربی :چرخش وجودی
مجید داودی بنی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

در منازعــه بین واقع گرایی و تجربه گرایی ســاختی به ندرت
چنان که باید و شاید به مفهوم وجود توجه نشان داده شده است.
در یکی از این موارد نادر ریچارد کریث ( )1985با الهام از گرور
مکسول ( )1962رابطه بین مشاهده پذیری و وجود را در قالب
استداللی بر علیه انگاره ی اصلی تجربه گرایی باس ون فراسن
( )1980مورد مداقه قرار داده است .در نسخه کالسیک تجربه
گرایی برساختی وجود تنها به امور مشاهده پذیر تعلق می گیرد.
اما کریث در حین مطالعه دیدگاه ون فراســن در باب رابطه ی
مشاهده پذیری و وجود  ،نشان می دهد که تالش ون فراسن
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برای منطبق ساختن وجود (که امری یک تکه  و مطلق است)
به مشــاهده پذیر بودن (که امری مدرج و ذومراتب است) بی
مســمی و غیر قابل قبول است .در مقاله حاضر با ارائه گزارشی
کوتاه از مناظره کریث  ون فراسن ،تالش می کنم نشان دهم
چگونــه اتخاذ دیدگاهی کامال متفاوت در مورد وجود می تواند
در گشودن مســیرهای جدیدی به منازعه کهنه موثر باشد .در
نهایت نشــان داده خواهد شد که اتخاذ دیدگاهی بدیع در مورد
مفهوم وجود می توانــد به یک جور مصالحه بین دیدگاه های
واقع گرایانه و تجربه گرایانه بیانجامد

مشی افالطونی كواین
نسبت به هویتهای ریاضی
حسینشقاقی

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

طبیعیگرایی و كلگرایی از خصیصههای اصلی تجربهگرایی التزامی هستیشــناختی نسبت به این هویتها اتخاذ میكند.
كواین است .او بر مبنای طبیعیگرایی و كلگرایی و همچنین برهان منســوب به او در تایید این التزام ،از مهمترین براهین
نیاز علوم طبیعــی و نظریات علمی زمان خــود به بعضی از در تایید مشی افالطونی در فلسفه ریاضیات محسوب میشود    .
هویتهــای انتزاعی ریاضی؛ همچون اعــداد و مجموعهها،

مشارکت رأیدهندگان و نظریۀ
پارادوکس
ِ
تصمیم شواهدگرا
ِ
مصطفیمهاجری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی ()IPM

فــرض کنید فکر میکنید در انتخابات تقلب نخواهد شــد .و
نیز فکــر میکنید به اندازۀ کافی فــرق میکند کدام یک از
کاندیداها در انتخابات پیروز شــود ،یعنی شــرایط به گونهای
اســت که اگر یکی از کاندیداها رأی بیــاورد وضعیت از نظر
شــما به اندازه کافی بهتر (/بدتــر) از وضعیتی خواهد بود که
نظریۀ تصمیم
کاندیــدای دیگری رأی بیاورد .با اســتفاده از
ِ
گرفتن فرضیاتی کــه الاقل در بد ِو امر
اســتاندارد و مفروض
ِ
مشارکت
بیاشــکال به نظر میرســند ،میتوان نشــان داد
ِ
شــما در انتخابات عقالنی نیســت .این نتیجه از نظ ِر افرادی
مشارکت
«پارادوکس
خالف شهود است و لذا این وضعیت را
ِ
ِ
ِ
رأیدهندگان» نامیده اند.
پارداوکس
برای
مختلفی
هــای
ل
ح
در مکتوبــاتِ مربوط ،را ِه
ِ
فوق پیشنهاد شــده است؛ در این بین تمرک ِز این مقاله بر را ِه
مقابل
نظریۀ تصمیم شواهدگرا (در
حلی اســت که با تکیه بر
ِ
ِ
نظریۀ تصمیم علّی) ارئه شــده اســت :مطابق نظریۀ تصمیم
ِ
اطالع یافتن او
شــواهدگرا ،فرد باید عملی را انجــام دهد که
ِ

از اینکه خودش این عمــل را انجام خواهد داد از نظر او خب ِر
بهتری باشــد .ادعا این است که این خبر که من در انتخابات
شــرکت خواهم کرد برای من خبر خوبی است (چون شاهدی
است برای اینکه افرا ِد شبیه من در انتخابات شرکت میکنند و
مطلوب من را افزایش میدهد)
پیروزی کاندیدای
احتمال
لذا
ِ
ِ
ِ
و در مقابل این خبر که من در انتخابات شرکت نمیکنم برای
من خبر بدی اســت (چون شاهدی اســت برای اینکه افرا ِد
پیروزی
احتمال
شــبیه من در انتخابات شرکت نمیکنند و لذا
ِ
ِ
مطلوب من را کاهش میدهد).
کاندیدای
ِ
در ایــن مقاله اســتدالل خواهم کرد که اســتفاده از نظریۀ 
معضل مشارکت رأی دهندگان
تصمیم شــواهدگرا برای حل
ِ
ِ
موفقیتآمیز نیســت و عملکــرد این نظریــه در پارادوکس
مشــارکت رأیدهندگان حتی از عملکرد این نظریه در مسئلۀ 
ِ
نیوکام نیز بدتر است .این در شرایطی است که مسئلۀ نیوکام
مثال نقضی برای نظریۀ تصمیم
به صورتِ کالسیک به
عنوان ِ
ِ
شواهدگرا بکار میرود.

وقتی از ماژوالریتی گسترده حرف میزنیم،
از چه حرف میزنیم
مریمراستی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

بخش گســتردهای از ادبیات فلســفی یا روانشناســانهای که
دربارهی فرضیهی ماژوالریتی گســتردهی ذهــن وجود دارد،
ادبیاتیست که تحت تاثیر کتاب ماژوالریتی ذهن فودور ،بهوجود
آمده اســت .از این روی ،آن هنگام که از ماژوالریتی گســترده
ســخن به میان میرود ،برای ماژولها ویژگیهایی فودوری در
نظر گرفته میشود .در بسیاری زمانها ،همین منشا فودوریست
که مهمترین دلیل نقد ماژوالریتی گسترده میشود؛ زیرا از یک 
ســوی ،خود ویژگیهایی که فودور برای ماژولها برمیشمرد،
مانند کپســوله بودن ،از نظر شــناختی غیرقابل نفوذ بودن و یا
غیرمفهومــی بودن ،کمکم مورد تردید قــرار گرفتند و از دیگر
سوی ،چهارچوب بستهی ماژوالریتی فودور ،راه را بر ماژوالریتی
مرکزی میبست.
وقتی از ماژوالریتی گسترده حرف میزنیم ،از فرضیهای ایستاده
بر شــانههای ماژوالریتی فودور حــرف نمیزنیم .از فرضیهای
برخاســته از سیستمهای زیســتی حرف میزنیم که ریشه در
نوشتههای هربرت ســیمون دارد .از دید سیمون ،سیستمهای

زیســتی ،سیســتمهایی پیچیده و سلســله مراتبی هستند که
در آنها ،کل سیســتم از افزوده شــدن تدریجی زیر سیستمها
(ماژولها) ساخته میشود .همچنین  وجود ساختارهای ماژوالر،
پیشنیاز قابلیت تکامل یافتگی سیستمهای زیستیاند .انتخاب
طبیعی تنها میتواند بر ساختارهای ماژوالر عمل کند و سازگاری
موجــودات با تغییرات شــدید محیطی ،تنهــا در صورت وجود
ساختارهای ماژوالر امکانپذیر خواهد بود .نکتهی دیگر اینکه
ماژوالر بودن سیستم زیستی ،ساختاریست و نه کارکردی.
سیستمهای شناختی ،بهسان سیستمهایی زیستی ،از دیدگاههای
سیمون تبعیت میکنند و گسترش و پیچیدگیآنها به صورت
ماژوالر انجام میگیــرد .میتوان گفــت ،ویژگیهای ابتدایی
ماژولهای ذهنی ،همان ویژگیهای ماژولهای زیستیســت.
اگر در مواردی ماژول های ذهنی ویژگیهای دیگری را نشــان
میدهند ،از آن روی است که در روند تکامل ،فشارهای انتخابی
مختلفی بر آنها اثر گذاشته و باعث ایجاد ویژگی جدید و پسینی
در آنها شده است.

153

«آب های پنهانی و روش های شناسایی آنها» در
نظر کرجی و گزارشی مختصر از یافته های جدید
علم هیدرولوژی
نارصکریمیلقب ،غالمحسینرحیمی،کتایون بهرامیان

دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران

ابوبکـر محمد بن حسـن حاسـب کرجی (درگذشـته ح 420ه.
ق 1029 /م) ،ریاضـی دان و مهنـدس شـهیر ایرانی ،در انباط
المیـاه الخفیـ َه ( اسـتخراج آب هـای پنهانـی) بـه بررسـی
مسـائلی از قبیـل نحـوه تشـكیل آب هـای پنهانـی ،نحـوه
شناسـایی محـل آب های پنهانـی ،شناسـایی و طراحی اولیه
قنـات ،حفـر قنات ،الیروبـی و تعمیـرات قنـات و موضوعات
مرتبـط بـا آن مـی پـردازد .گرچـه هـدف کرجـی از نوشـتن
ایـن کتـاب ،موضـوع مهـم حفر قنـات هـا -به عنـوان مهم
تریـن فنـاوری بومـی ایـران -اسـت ،اما قبـل از رسـیدن به
ایـن هـدف ،نحوه پیدایـش آب های پنهانـی و دانش و فنون
مـورد نیـاز بـرای شناسـایی این نـوع آب ها را بیـان می کند.
امـروزه منظـور از آب هـای پنهـان ،آب هایـی اسـت که در
زیـ ِر زمیـن وجود داشـته و بتواند بـه صورت آزادانـه در داخل
منافـذ و یـا درز و تـرک هـا حرکـت نمایـد ،که تحـت عنوان

آب هـای زیـر زمینـی نامیـده مـی شـود .کرجـی ،مهـارت و
تخصـص باالیـی را در مواردی مانند جسـت و جـو برای آب
تـازه و مشـخصه هـای هیدرولیکی الیه هـای آب زیر زمینی
از خـود نشـان داده اسـت .گرچـه بیـان کرجی بـا ادبیاتی که
اکنـون مـی شناسـیم و مـی خوانیـم فـرق دارد و یافتـه های
امـروزی بـا توجه به پیشـرفت علم و تکنولـوژی ،راهکارهای
جدیـدی را ارائـه مـی دهـد ،امـا اقـوال کرجـی کـه قریب به
هـزار سـال پیش گفته شـده ،هنوز هم بسـیار با ارزش اسـت
و چـه بسـا در شـهرها و روسـتاهای فعلی ایران هنـوز کاربرد
دارد.
ایــن مقالــه بــه بررســی اقــوال کرجــی در زمینــه نحــوه
تشــکیل آب هــای پنهانــی و روش هــای شناســایی آن و
گزارشــی مختصــر از دســتاوردهای جدیــد علــم هیدرولــوژی
مــی پــردازد.

روش علمی ابوریحان بیرونی
س ّید امیر سادات موسوی
دانشگاهتهران
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بررسی تاریخ دانشمندان دورهی اسالمی کتاب گستردهای
است که در تمام صفحات آن ،نوشتههای درخشان و قابل
توجهی موجود است .چیزی که در مقالهی پیشرو قرار
است مورد بررسی واقع شود ،روش علمی یکی از مهمترین
دانشمندان دورهی اسالمی یعنی ابوریحان بیرونی است.
سعی شدهاست که با یک دید موشکافانه به برخی نوشتهها
و پژوهشهای او پرداخته شود و از البالی این اوراق درکی
از روش علمی او بیابیم .برای این منظور با اشاره به برخی
از گفتههای وی مؤلفههای روششناختی را استنتاج

کردهایم .در این مقاله نشان داده شدهاست ،که ابوریحان
نگرش خود به علم است.
بیرونی دارای مؤلفههای ویژهای در
ِ
به عنوان نمونه تأکید ویژهای در تجربه و آزمایش دارد و به
علمی روزگا ِر خود نیز با دیدهی تردید
معتقدات
بسیاری از
ِ
ِ
بررسی دوباره باز
مینگر د و تأیی ِد سایرین او را از
ِ
این روحیهی ویژه در ابوریحان بیرونی است
نمیدارد.
که او را شبیهترین فرد به
آرمان علمی امروز کردهاست.

نگاهـــي به تاريخ عـلــم
در جهان اسالم
حجتاالسالمدكترخسروپناه

دو رویکرد رایج در مطالعات علم گشودن راهی برای رویکردی نو

ویژگـی خـاص گـروه مطالعـات علـم در اینجـا بـه طـرح رویکـرد سـومی
در موسسـه حکمـت و فلسـفه ایـران میپـردازم کـه شـایان توجـه اسـت و
ایـن اسـت کـه بـه هـر دو حـوزه تاریخ آن ،رویکـرد فلسـفی -تمدنـی اسـت
علـم وفلسـفه علـم بـه صـورت توامان بـه ایـن معنـا کـه بـا اسـتفاده از تاریخ
میپـردازد .پیونـد ایـن دو حـوزه آثـار علـم ،بـه پاسـخ پرسـشهایی فلسـفی
و بـرکات زیـادی را بـه دنبـال دارد .در کـه ناظر به تمـدن مدنظر اسـت ،روی 
کشـور مـا ترجمههـا و آثـار تالیفـی در آوریم.
حـوزه مطالعات تاریـخ علم معموال با دو در گذشــته و حــال ،کشــورهایی
رویکـرد شـکل گرفتـه و در حـال انجام همچــون چیــن ،هنــد ،ژاپــن و
اسـت؛ یک ،رویکـرد توصیفی -تحلیلی کشــورهای اروپایــی ،تجربههــای
کـه در کتابهایـی ماننـد تمـدن مغرب تمدنــی خــود را داشــته و دارنــد .مــا
زمیـن ،تمدنهـای عالم ،علـم در تاریخ نیــز در تاریــخ اســام یــک دوره
و یـا کتابـی کـه جنـاب دکتـر والیتـی تمدنــی را پشــت ســر گذاشــتیم و
دارنـد بـا نـام پویایـی فرهنـگ و تمدن امــروزه درصــدد برپایــی تمــدن نویــن
اسلامی یافـت میشـود و در واقع یک  اســامی براســاس فرهنگمــان
گـزارش توصیفـی و اجمـاال تحلیلـی از هســتیم تــا ایــن دوره انحطــاط و
تاریـخ علـم یـا اندیشـههای علمـی در عقبماندگــی در حــوزه علــم را کــم
بسـتر تاریخ اسـت .دوم ،رویکرد فلسفی کــرده و بــه تمدنــی نــو نزدیک شــویم.
بـه تاریـخ علم اسـت یعنـی بهرهگیری بنابرایــن اگــر پرســشهای فلســفی
از تاریـخ علـم در جهـت پاسـخ دادن به مــا از تاریــخ علــم بــا تاکیــد بــر پاســخ
پرسـشهای فلسـفی .بـه نظـرم ایـن بــه مســائل دوره تمدنــی باشــد ،از
رویکـرد دوم بسـیار مفیدتـر از رویکـرد رویکــرد دوم نیــز کارآمدتــر اســت.
اول اسـت زیرا پرداختن به پرسـشهای حــال بــا توجــه بــه مطالــب فــوق،
فلسـفی از منظـر تاریـخ علـم ضـرورت ابتــدا مــروری بــر ادوار تاریــخ تمــدن
مضاعفـی دارد .کتابهایـی نظیر تاریخ اســامی داشــته و ســپس بــه تبییــن
فلسـفه علـم با چنیـن رویکـردی تالیف نمونــهای از پرســشهای متعلــق بــه
رویکــرد ســوم خواهیــم پرداخــت.
شـدهاند.

مروری اجاملی بر ادوار تاریخ
متدن اسالمی

مــا در تاریــخ تمــدن اســامی مراحلــی
را تجربــه کردهایــم .نخســتین مرحلــه،
دوره مدینــه النبــی اســت کــه در جزیره
العــرب شــکل گرفــت و کــم کــم در
کشــورهای اطــراف گســترش یافــت تــا
اینکــه از ســدههای دوم بــه بعــد،
مســلمانان وارد مرحلــه تــازهای بــه
نــام نهضــت ترجمــه شــدند .نهضــت
ترجمــه زمینــه را بــرای شــکوفایی
تمــدن اســامی بهویــژه در ســدههای
ســوم تــا پنجــم فراهــم کــرد .در ایــن
دوره دو پــدر و پســر یعنــی حنیــن
بــن اســحاق و اســحاق بــن حنیــن را
میبینیــد کــه بــا ســرعت بیــش از
دویســت کتــاب و رســاله را از یونانــی
و ســریان بــه عربــی ترجمــه میکننــد.
بــه تدریــج در عالــم اســامی بــا
دانشــمندان مختلــف ارتبــاط برقــرار
میشــود و حتــی بــا ورود اســام بــه
ایــران ،شــخصیتهای ایرانــی ماننــد
ابــن مقفع،خانــدان برمکــی ،علــی
بــن زیــاد تمیمــی و ...کار ترجمــه را
برعهــده میگیرنــد .همچنیــن خانــدان
نوبختــی نقــش مفیــدی را ترجمــه ایفــا
میکننــد .ایــن خانــدان نســبتا متمــول
بودنــد و بــرای ترجمــه هزینــه کردنــد و
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شـیخ محمـد عبـده و سـیدقطب پهـن
کردنـد را برهـم زد و بـه سـلفیگری
ضـد عقالنیـت بازگشـت و نتیجـه آن،
احیـای ابـن تیمیه شـد و بعدهـا اخوان
المسـلمین نیـز همیـن مسـیر را رفتند.
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جالــب اینجاســت کــه برخــی از افــراد میکنـد؛ یـک جنگهـای صلیبـی که
ایــن خانــدان متکلــم بودنــد و در عیــن آسـیب سـنگینی بـه تمـدن اسلامی
حــال هیــچ تعارضــی میــان ترجمــه در مصـر زد .دو ،حملـه مغـوالن کـه
و اعتقــادات کالمــی نمیدیدنــد .خسـارتهای زیـادی را بـه تمـدن
خالصــه اینکــه آغــاز شــکوفایی ماوراءالنهـر و خراسـان تـا عـراق وارد
تمــدن اســامی را در ســدههای ســوم کـرد اما بههرحـال تا حـدودی با وجود
تــا پنجــم شــاهد هســتیم کــه تجربه و شـخصیتهایی ماننـد خواجـه نصیـر پرسشی فلسفی ناظر به متدن از
میــراث بســیار ارزشــمندی اســت .بعــد و عالمـه حلـی مغولهـای وحشـی تاریخعلم
از ایــن دوره ،مرحلــه ســومی شــروع بـه تشـیع متمایـل شـدند و خرابیهـا ایـن گـزارش سـریع بیـان شـد تـا
میشــود کــه مرحلــه شــکوفایی در دولـت صفویـه و دولـت عثمانـی پرسشـی فلسـفی و نه تحلیلـی تاریخی
ادبــی ،هنــری ،معمــاری و عرفانــی بهسـازی شـد .و سـوم ،اسـتعمار غرب را مطـرح کنـم کـه در راسـتای تمـدن
اســت کــه از ســده چهــارم در کشـورهای اسلامی از رنسـانس به مـورد نظـر ماسـت وهمـه دغدغـه آن
شــروع شــده و تــا قــرن بعـد مشـاهد میشـود کـه انگلیسـیها را داریـم .سـوال ایـن اسـت کـه آیـا
دوازدهــم ادامــه پیدا بـه جنـوب و جنـوب شـرقی آسـیا ،رشـد یـا افـول حـوادث تاریخـی تمدن
اسلامی ،علاوه بـر
میکنـــد و اوج فرانسـویها بـه مصـر،
عوامل نظامی ،سیاسـی،
آن از قــــرن شـمال و غـرب آفریقـا
اقتصـادی و اجتماعـی،
نهـــم تــا و هلندیهـا بـه جنـوب
یـک  عامـل فکـری و
دوازدهــم شرقی آسـیا و ایتالیاییها
سوال این است
بـه شـمال و غـرب که آیا رشد یا افول معرفتـی داشـته اسـت؟
مثلا در قـرون وسـطی
آفریقـا وارد میشـوند.
حوادث تاریخی
اوج ایـن اسـتعمار در تمدن اسالمی ،عالوه بـر اثـر ایمانگرایـی
حداکثـری و عقالنیـت
قـرن نوزدهـم اسـت کـه
بر عوامل نظامی،
البتـه در همیـن زمـان سیاسی ،اقتصادی و حداقلـی ،افـول علمـی
یـک  تحـول و بیـداری اجتماعی ،یک عامل پیـدا شـد و در نتیجـه
عقالنیـت سـنت توماس
توسـط روشـنفکران و
فکری و معرفتی
زمینـه برای رشـد تمدن
اجتماعـی
مصلحـان
داشته است؟
فراهـم شـد و بعـد در
نمایـان میشـود .افرادی
دوره رنسـانس کـه دوره
چـون سـیدجمال الدیـن
عقالنیـت خودبنیـاد
در ایــران ،اسـدآبادی ،کواکبی ،شیخ
اسـت ،انسـان میشـود
د و لــت محمـد عبـده و رشـید
اســامی هنــد رضـا در ایـن راسـتا تلاش میکننـد «سـوژه» و مابقـی موجودات میشـوند
و دولــت عثمانــی امـا بـاز ما شـاهد یـک تحـول علمی و «ابـژه» یعنـی راهـی کـه دکارت بـاز
اســت کــه نقــش تمدنـی نیسـتیم و هنوز که هنوز اسـت کـرد و فلسـفه مدرنیته را تاسـیس کرد.
عرفــان در هنــر و معمــاری ایـن جریان روشـنفکر کـه واقعا دغدغه حـال سـوال ایـن اسـت کـه آیـا مـدل
فــوق العــاده زیــاد اســت امــا خالصانـهای بـرای مسـأله انحطـاط عقالنیـت باعـث افـول یـا رشـد تمدن
عمدتــا یــک شــکوفایی ادبــی و و نسـبت اسلام و مدرنیتـه دارنـد ،اسلامی نشـده اسـت؟ آیـا میتـوان
هنــری اســت و در حــوزه علــوم تنهـا «سـوال» مطـرح میکننـد و بـه ادعـا کـرد که عقالنیـت تفکـر اعتزال،
طبیعــی و ریاضــی آن درخشــش پاسـخ نرسـیدهاند کـه چگونـه میتوان باعـث نوآوریهـای علمـی معتزلیانـی
و پویایــی دیــده نمیشــود .مثــا  بیـن باورهـای اسلامی بـا عقالنیـت چـون نظـام و جرجانـی شـد ولـی بـه
تــاج محــل در آگــرا نمــاد هنــری خودبنیـادی که این همه دسـتاوردهای جهـت تفکر اهـل حدیث ایـن بالندگی
ارزشــمندی از یــک دانــش معمــاری و علمـی ،صنعتـی و تکنولوژیکی داشـته علمـی دیده نشـد و یا در میان اشـاعره
جمـع کـرد؟ و چگونـه میتوانیـم کمتـر دیـده شـد؟
ریاضــی اســت.
حـال این تمدن اسلامی با سـه حادثه راهـی بـرای تمـدن نویـن اسلامی آیـا عقالنیـت سـینوی و اعتزالـی
بـزرگ روبـرو میشـود و ضررهـای بـاز کنیـم؟ حـاال بگذریـم از اینکـه میتوانسـت در رشـد علـم موثر باشـد؟
فراوانـی را بـه عالـم اسلامی تحمیـل رشـید رضـا آمـد و بسـاط عقالنیتی که باالخـره این اشـخاص برخلاف تکفیر

رقبـا ،دینـدار بودنـد و خـارج از تفکـر
اسلامی نبودند .آیا عقالنیـت صوفیانه
اشـعری باعـث افـول نشـد؟
اگــر ایــن پرســش فلســفی بــه یــک 
پاســخ مســتند تاریخــی برســد ،بــرای
تمــدن نویــن اســامی مــا بســیار
کارآمــد خواهــد بــود زیــرا مشــخص
میکنــد کــه بــا چــه مدلــی از
عقالنیــت میتوانیــم بــه تولیــد علــم
برســیم .احیــای عقالنیــت صدرایــی
مــا را کمــک میکنــد یــا عقالنیــت
ســینوی؟ از بــاب مثــال بــه ابوحامــد
غزالــی توجــه کنیــم کــه پنــج ســال
قبــل از وفاتــش( 505ه.ق) در المنقــذ
مــن الضــال ،اصالــت را بــه دانــش
تصــوف زمــان خــودش میدهــد و
بــا فلســفه بــه معنــای عــام مخالفــت
میکنــد و بــا طبیعیــات و ریاضیــات
ابــن ســینا میانــهای نــدارد .کمتــر از
یــک قــرن بعــد از او ،شــیخ اشــراق
میآیــد و مدلــی از فلســفه اولــی
ارائــه میدهــد کــه بــا عرفــان
جمــع میشــود .مــا ســراغ نداریــم
یــک فیلســوف مدلــی فلســفی ارائــه
کنــد کــه فلســفه را بــا طبیعیــات یــا
ریاضیــات جمــع کنــد و تنهــا ایــن
دغدغــه وجــود دارد کــه چگونــه
فلســفه بــا عرفــان جمــع میشــود!
یــا مثــا این همــه دانشــمند مســلمان
در حوزههــای مختلــف ریاضــی،
نجــوم ،پزشــکی ،جغرافیــا ،فلســفه و...
از علــوم ایــران قبــل از اســام ،هنــد و
یونــان اســتفاده کردنــد .آیــا صرفــا بــه
تدریــس و مباحثــه و تکــرار مباحــث
دیگــران پرداختنــد یــا خودشــان نیــز
بــه نوآوریهایــی رســیدند؟ تنهــا
المجســطی بطلمیــوس و کتــاب
صــوره االرض را در جغرافیــا و کتــاب
برهماســیدهامتا در نجــوم را تــورق
میکردنــد؟ پزشــک دربــار معاویــه
تنهــا بــه ارائــه خدمــات پزشــکی
میپرداخــت؟ در بیــت الحکمــه
بغــداد ،در کتابخانــه خزانــه الحکمــه،
در دارالعلــم نجــف و فســطاط و بیــت
المقــدس ،صرفــا حرفهــای دیگــران

ترجمــه و تکــرار شــد؟ بــاز بــه طــور
مثــال  ابوعبــداهلل محمدبــن موســی
خوارزمــی کــه از دانشــمندان بــزرگ
اســامی اســت و در حــوزه ریاضیــات،
نجــوم و جغرافیــا در بیــت الحکمــه
کار میکــرد ،ریاضیــات و نجــوم
ایــران قبــل از اســام را از مکتــب
جنــدی شــاپور خوزســتان فراگرفــت
و بــا ریاضیــات هنــد درآمخیــت و
ترکیــب کــرد .یــا مثــا ابوعبــداهلل
محمدبــن جابــر بطانــی از علمــای
قــرن 4ام روش محاســبه بطلمیــوس
را رهــا میکنــد و روش دیگــری را
از هندیهــا میگیــرد .پــس معلــوم
میشــود یــک  جاهایــی روش
ترکیبــی داشــتند و یــک جاهایــی از
روش گزینشــی بهــره میبردنــد و
گاه شــخصیتهایی نظیــر ابوریحــان
بیرونــی بــه اختــراع ابــزار انــدازه
گیــری وزن مخصــوص اجســام دســت
میزننــد .یــا مثــا بحــث مراحــل
آفرینشــی کــه برخــی ماننــد نظــام
و اخــوان الصفــا مطــرح میکننــد
و یــا شــاهکار بیرونــی در کانــی
شناســی توصیفــی بــه نــام الجماهــر
فــی معرفــه الجواهــر و یــا کشــف
الــکل توســط رازی و مــواردی از ایــن
قبیــل کــه همگــی نشــان از نــوآوری
دانشــمندان مســلمان در مســائل و
روشهــای علمــی دارد.
نظریــه اخالقــی رازی کــه اخیــرا
در موسســه بــه چــاپ رســید و نیــز
کیمیاگــری او کــه بــه تعبیــر مــن
میخواهــد بیــن عالــم صغیــر و
عالــم کبیــر یعنــی انســان و طبیعــت،
رابطـهای برقــرار کنــد و کیمیاگــری را
کــه میــراث جابربــن حیــان بــود ،بــه
یــک علــم تجربــی کاربــردی تبدیــل
میکنــد .بایــد پرســید کــه او بــا چــه
روشــی ایــن کار را میکنــد؟
چنــدی پیــش در جمــع برخــی اســاتید
فرهیختــه حــوزه طــب ســنتی عــرض
کــردم کــه جــدای از ارائــه نظــر
پزشــکی و دارویــی بوعلــی و رازی
و اســتفاده از الطــب المنصــوری

یــا الطــب الصــادق و الطــب الرضــا
علیهمــا الســام ،آیــا ایــن ســوال را
مطــرح کردیــد کــه روش شناســی
طــب رازی چــه بــوده اســت؟ رازی
بــا کــدام متدولــوژی طــب اســتادش
علــی طبــری را کــه بــرای اولیــن بــار
پزشــکی بالینــی را در ایــران تاســیس
کــرد و رئیــس بیمارســتانهای ری
و بغــداد بــود ،بــه مرحلــهای رســاند
کــه توانســت چندیــن کشــف
جدیــد داشــته باشــد کــه قبلیهــا
نداشــتند ماننــد تشــریح آبلــه یــا
رســاله در طــب کــودکان.
بـــههـــرروی،بایــد
پــرســـشهای
فلسفــی خود را
از این تاریخ

جویا شویم
تا مطالعات
علم ما در تمدن
آینــــده تاثیرگذار
باشد .دانستن و ارائه
تاریخ علم ارزشمند اســـت
ولـی فکـر نمیکنـم آن
کارآیـی و اثـری را داشـته باشـد
کـه بعـد دغدغـه توسـعه آن را در
کشـور داشـته باشـیم .اگـر تاریـخ علم
را بدانیـم و بخوانیـم بـرای اینکـــه
پرســـشهای فلسـفی فلسـفه علـم
پاسـخ داده شـود ،کارکـردش در حـد
همیـن بحثهایی اسـت که در فلسـفه
اسلامی در موضـوع اصالـت وجـود و
اعتباریـت ماهیـت داریـم کـه البتـه در
جـای خـودش ارزشـمند اسـت      .
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نشست بررسی آراء و احوال ناصر خسرو
قبادیانی با حضور دکتر «مهدی محقق»
مصحح قدیمیتریـــن نسخـــه دیوان
ناصرخسرو در مؤسسه حکمت و فلسفه
ایران و با همکاری مؤسسه مطالعات
اسالمی دانشگاه تهران  -دانشگاه
مکگیل برگزار شد.
دکتر مهدی محقق در این نشست
ضمن بیان اینکه ناصرخسرو جهانگردی
بود که در شهرهای مختلف با فالسفه
و متکلمین آن شهر بازدید داشت،
اظهار داشت :ناصرخسرو یک  متکلم
شیعی بود که افراد مختلف به خاطر
استداللهای او شیعه شدهبودند .وي

افزود شهرت ناصر
خسرو در شعر و شاعری
است .او به شعری که
میسرود اعتقاد داشت و
مانند شاعرانی نبود که به
اقتضای زمان شعرسرایی میکنند،
یکی از مشهورترین این شعرا
تنبی» شاعر
«احمد بن حسین ُم ّ
عربزبان و معاصر با «کافور»
حاکم سوری است.
اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهــران،
اعتقــادات ناصرخســرو را شــیعه
اســماعیلی و او را از محبــان اهــل
بیــت(ع) معرفــی کــرد و افــزود :ایــن
عقیــده در شــعرهای ناصرخســرو هــم
نمــود داشــت ،بــه همیــن دلیــل او
خلیفــه غاصــب آن وقــت بغــداد را
«دیــو ملعــون» معرفــی میکنــد.
بــه بیــان دیگــر ،ناصرخســرو هرگــز
«شــعر فروشــی» نکردهاســت.
رئیــس پیشــین انجمــن آثــار و مفاخــر
ایــران« ،خســرو» را نــام پــدر «ناصــر
خســرو» عنــوان کــرد و ایــن ترکیــب
را از نــوع «اضافــه بُن ـ ّوت» (فرزنــدی
 خویشــاوندی) دانســت .او دارایکنیــه و حتــی نــام تشــکیالتی بــود.
«حجــت» لقبــی اســت کــه از ســوی
هشــتمین خلیفــه فاطمیهــای مصــر

دریافــت کــرده بــود ،زیــرا او مأمــور
تبلیــغ تشــیع در «جزیــره خراســان»
بــود .اســتفاده ناصــر خســرو از
تخلــص «حجــت» نیــز بــه همیــن
دلیــل اســت.

تحول در نارصخرسو

محقـق بـا اشـاره بـه شـغل نامناسـب
ناصرخسـرو در ایـام جوانـی و
میگسـاریهای بسـیارش در دربـار
سـلطنتی افزود :او شـبی خواب میبیند
کـه کسـی میگویـد :چنـد از ایـن
شـرابخوری کـه عقـل آدمـی خـراب
کنـد؟ آن شـخص در ادامـه معرفـت و
راحتـی را در هوشـیاری معرفی میکند
و جهـت قبله را نشـان میدهد و چنین
میشـود کـه ناصر پس از بیدارشـدن از
خـواب ،سـفر هفت سـاله خـود را برای
تغییـر و تحـول آغـاز میکنـد .دكتـر
محقـق ،جهانگـردی ناصرخسـرو را بـا
سـفر یک توریسـت و جهانگرد متفاوت
دانسـت و گفـت :ناصرخسـرو در هـر
شـهر با فیلسـوفان ،بـزرگان و حکمای
آن شـهر دیـدار میکرد و از مشـاهدات
خـود یادداشـت برمیداشـت .او بـرای
کسـب درآمـد بـرای انجـام سـفرهای
خـود ،منبـر میرفت و مـردم را موعظه
میکـرد .حتـی یـک بـار دیوار مسـجد

را نقاشـی کـرد و تـا خـرج ادامـه سـفر
را پیـدا کنـد .یعنـی از هنر نقاشـی هم
بهره داشـت.
رئیـس پیشـین انجمـن آثـار و مفاخـر
ایـران بـا اشـاره به دیـدار ناصر خسـرو
بـا «ابوکالیجـار عالءالدین گرشاسـب»
حاکـم وقت شـیراز گفت :ناصر خسـرو
در ایـن دیـدار در کمتـر از  10دقیقـه
موفـق شـد ایـن حاکـم سـنیمذهب
را بـه تشـیع درآورد .البتـه او پـس
از شیعهشـدن و پیـدا کـردن روحیـه
انقالبـی بـه اهـواز گریخـت و زندگـی
مخفیانـهای را از تـرس حاکـم بغـداد
در پیـش گرفـت تـا اینکـه موفق شـد
بـه مصـر بگریـزد و از شـر ناصبیهـا
(دشـمنان اهـل بیـت) در امـان بمانـد.
او بـه همیـن دلیـل زندگـی نسـبت ًا
مخفیانـهای در خراسـان داشـت .نقـل
اسـت کـه روزی در نیشـابور ،مـردم
بـازار مـردی را کـه اسـماعیلیمذهب
بـود و اشـعار ناصرخسـرو را میخوانـد،
قربـ ًة الـی اهلل کشـتند! به همیـن دلیل
هم ناصرخسـرو بسـاط تبلیغ خـود را از
نیشـابور جمع کرد و بـه «یونگان دره»
محلـی در افغانسـتان امـروزی رفت .او
از ایـن غربـت خـود گلـه میکنـد و

نقل است که روزی در
نیشابور ،مردم بازار مردی
را که اسماعیلیمذهب
بود و اشعار ناصرخسرو
را میخواند ،قرب ًة الی اهلل
کشتند! به همین دلیل هم
ناصرخسرو بساط تبلیغ
خود را از نیشابور جمع
کرد

چنیـن میسـراید« :آزرده کـرد کـژدم
غربـت جگـر مـرا  /گویی زبـون نیافت
زگیتـی مگـر مـرا».

تخريب نارصخرسو با انتساب
اشعارضددين

دكتـر محقـق افـزود :ایـن دوری
ناصرخسـرو از وطـن بـه او این فرصت
را داد کـه آثـار گرانبهایـی در شـعر و
مقالـه خلـق کنـد .همیـن امـر سـبب

میشـد دشـمنانش اشـعاری ضددیـن
بسـرایند و بـه او نسـبت دهنـد .امـا
چگونـه ممکـن اسـت فـردی مأمـور
تبلیـغ تشـیع در خراسـان بزرگ باشـد
و معـاد را قبـول نداشتهباشـد؟! کسـی
کـه چنیـن سـروده اسـت:
«زان روز بترس کاندر او پیدا
آید همه کارهای پنهانی
پوشیده نماند آن زمان کاری
کان را تو همی کنون بپوشانی».
او بـه صراحـت میگویـد :اگـر به جبر
عقیـده داشتهباشـم ،ظالم هسـتم!
محقـــق در پایـــان ســـخنان خـــود،
اشـــارهای اجمالـــی بـــه برخـــی
آثـــار ناصرخســـرو داشـــت و یـــادآور
شـــد :کتـــاب «وجـــه دیـــن» ناصـــر
خســـرو ،تأویـــات مذهبـــی او را
ذکـــر میکنـــد ،زیـــرا اســـماعیلیه
بســـیار قائـــل بـــه تأویـــل هســـتند
و میگوینـــد ظاهـــر قـــرآن ماننـــد
پوس ــته میمان ــد و مفه ــوم آن مانن ــد
مغــز اســت .وی بــا ذکــر نــام دیــوان
ناصرخســـرو گفـــت :او نـــه تنهـــا
شـــاعر بـــود بلکـــه زبـــان فارســـی را
نی ــز زن ــده ک ــرد .مث ـ ً
ـا او ب ــه ج ــای
کلمـــات «علیرغـــم» عبـــارت
«بَرکامـــه» را بـــه کار بـــرده کـــه
معـــادل بســـیار زیبایـــی اســـت:
«ور خواهد کشتن به دهن کافر او را
روشن کندش ایزد برکامه کافر».
همچنیــن او بــه جــای کلمــه عربــی
«حداقـــل» عبـــارت «برکمینـــه» را
اســـتفاده میکنـــد:
«چو تو سیصد هزاران آزمودهست 
اگرنه بیش ،باری برکمینه»   .
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جلال الدیـن محمد مولـوی در سـال  604ه.ق بـه دنیا آمد
و پـس از 68سـال زندگـی ،در سـال  672ه.ق از دنیـا رفـت.
زندگـی موالنـا را مـی توان بـه  5دوره تقسـیم کرد:
دوره اول :دوران کودکـی ،تحصیـل ،مهاجـرت ،ازدواج و
تدریـس اسـت کـه از بـدو تولـد آغـاز و تـا سـال  642ه.ق
پایـان مییابـد.
دوره دوم :ســال  642فــرا میرســد و رنــدی از تبریــز پــا
بــه قونیــه میگــذارد ،زندگــی موالنــا تــا ســال 645در
معاشــرت بــا شــمس تبریــزی تحولــی عظیــم مییابــد،
امــا در همــان ســال شــمس ناپدیــد شــده و زندگــی وی
را دگرگــون میکنــد.
دوره سـوم :بـا غـروب شـمس تبریـزی از حیـات موالنـا،
فـرد دیگـری بـه نـام صالحالدیـن زرکـوب قونوی ،قـدم در
زندگـی وی گذاشـت .صالحالدیـن زرکـوب ،مـردی عامـی
و ُأ ّمـی بـود ولـی در عیـن حـال ،بینشـی عجیـب داشـت .او
توانسـت در طـی  12سـال همراهـی بـا موالنـا ،وی را از آن
طغیـان و دگرگونـی بـه آرامش برسـاند .او در سـال 657ه.ق
وفـات یافت.
دوره چهـارم :سـال  657ه.ق دوره کمـال موالنا آغاز
میشـود.
دوره پنجـم :اواخـر حیـات موالنـا ،خصوص ًا 6
مـاه آخـر کـه توأم بـا ناخوشـی بود.

آثار موالنا

مولـوی  3اثـر منثـور و  2اثر منظوم
از خـود به جای گذاشـته اسـت.
 )1مجالـس سـبعه[ :]1ایـن اثـر
منثـور ،بـه احتمال بسـیار قوی
از آثـار اولیـه زندگـی مولـوی
اسـت .وی در زمـان تقریـر
ایـن کتـاب هنـوز با شـمس
تبریـزی آشـنا نشـدهبود.
 )2مکتوبـات :ایـن کتـاب

نیـز از آثـار منثـور موالنـا اسـت .اکثـر نامههـا ،بلکـه تمامی
نامههـای موالنـا ،از اوایـل جوانی تـا اواخر عمر وی ،توسـط
نزدیکانـش ،تقریـر و در ایـن اثـر جمـعآوری شدهاسـت کـه
بـرای اولیـن بـار در سـال  1371در  246صفحـه بـه چـاپ
ر سید .
 )3فیه ما فیه از دیگر آثار موالنا به شمار میرود.
 )4دیـوان کبیر (کلیات شـمس تبریزی) :یکـی از آثار منظوم
مولـوی دیـوان کبیر اسـت .نسـخهای از این کتـاب ،معروف
بـه «قونیـه» کـه از سـال  767ه.ق تا  770ه.ق تقریر شـده،
اکنـون در مـوزه موالنـا موجـود اسـت .بـه فرمـوده تمامـی
بـزرگان از جملـه ،مرحوم اسـتاد بدیـع الزمـان فروزانفر ،این
نسـخه از قدیمیتریـن و معتبرتریـن دیوانهـای کبیر موالنا
ست .
 )5مثنـوی معنـوی :مولـوی تألیـف ایـن اثـر منظـوم را پس
از دیـوان و در سـال  656ه.ق آغـاز کـرد .امـا ایـن آغـاز بـه
معنـی کنارهگیـری از غزلسـرایی نبـود،
بلکـه معـروف اسـت وی آخریـن غـزل
خویـش را در شـب آخـر عمـر خویش
خطـاب بـه پسـرش «سـلطان ولـد»  
گفتهاسـت.
رو سـر بنـه بـه بالیـن ،تنها مـرا رها
کن
خراب شبگر ِد مبتال کن
من
ِ
ِ
ترک ِ
نکتـه :غزلیـات شـمس ،قبـل از مثنوی
مولـوی سـامان یافـت .آوردهانـد کـه
«حسـامالدین» یکـی از نزدیـکان
مولـوی بـه وی میگویـد« :غزلیـات
بسـیار شـد .مریـدان پـس از خـروج
از محضرتـان ،بـه دلیـل پراکندگی
مطالب سـردرگم میشـوند؛ بهتر
اسـت مثـل منطقالطیـر عطار
و الهینامـه سـنایی (حدیقـه)
کتابـی سـاخت ».موالنـا

میپذیـرد و میگویـد« :اگـر تـو تحریرکنـی مـن نیـز تقریر
میکنـم» .امـا تقریـر مثنـوی سـال  677ه.ق و  5سـال پس
از وفـات مولـوی آمادهشـد .تقریـر دیگری از مثنـوی به خط
سـلطان ولد ،پسـر وی اسـت که شـامل دفتر چهارم و ششم
میباشـد]2[.

اسـت» .دکتـر امیـر ریاحـی ،در سـال ، 1336مقالـهای بـا
عنـوان «تربـت شـمس کجاسـت؟» نوشـتند کـه در نشـریه
«یغمـاء» و نامـه انجمـن بـه چاپ رسـید .پافشـاری ایشـان
سـبب شـد تا آرامگاه شـمس تبریزی در خوی ،توسـط احفاد
موالنـا در سـال 2007مـورد تأییـد قـرار گیـرد]3[.

شمستربیزی

مقایسهشاهنامهبامثنویمعنوی

شــمس تبریــزی در ســال  642ه.ق وارد قونیــه شــد .بــا
ورود شــمس بــه زندگــی موالنــا ،حیــات وی دگرگــون و بــه
فرمــوده خویــش ،زاهــد بــود ،ترانهگــو شــد؛ سجادهنشــین
باوقــاری بــود ،بازیچــه کــودکان کــوی شــد .از ســال645
ه.ق ،بــا ناپدیدشــدن شــمس ،زندگــی مولــوی بــه بحــران
کشیدهشــد و تــا پایــان عمــر ،حــال و هوایــی در ذهــن وی
پدیــدار شــد کــه از او جاللالدیــن محمــد موالنــا
ســاخت .شــبی قبــل از شــام وفــات ،موالنــا
فرمــود:
«در خــواب دوش پیــری در کــوی
عشــق دیــدم
با دست اشارتم کرد که عزم
سوی ما کن»
شــیخ کــوی عشــق ،همــان
کســی اســت کــه زندگــی
موالنــا را دگرگــون ســاخت.
آرامگاهـی در قونیـه بـه نـام شـمس
وجـود دارد کـه پایـان آذرمـاه هـر سـال ،در
آنجـا مراسـمی برپامیشـود و مـردم بـه زیـارت میروند.
مرحـوم عبدالباقـی قائـل به ایـن مطلب بـود ،از وی در مورد
صحـت ایـن امـر پرسـیدند و او پاسـخ داد« :بـا بیـان ایـن
مطلـب ضـرری متوجـه شـمس نمیشـود»؛ امـا در حقیقـت
آن مـکان آرایـهای بیش نیسـت ،بلکـه فقط خانقاهی اسـت
کـه در اطرافـش قبرهایـی وجـود دارد .دکتـر زرینکـوب در
کتـاب «پلـه پلـه تـا مالقـات خـدا» در عیانبـودن آرامـگاه
شـمس تردید میکنـد و میگویـد« :آرامگاه شـمس نامعلوم

اسـتاد زندهیـاد محمـد جعفـر محجـوب ،شاهنامهشـناس و
ادیـب نامـور کشـور میگویـد« :اگر سـال  12مـاه و ماه 30
روز باشـد و میزان ابیات شـاهنامه شـصت هزار بیـت بدانیم،
میـزان تلاش فردوسـی در هـر روز  5بیـت بودهاسـت».
نسـخهای از شـاهنامه که در مسـکو قـرار دارد 50989 ،بیت
اسـت کـه در ایـن صـورت ،کار روزانـه فردوسـی بـه کمتـر
از  4بیـت میرسـد .در ابتـدای امـر ،بـا ایـن تصـور کار وی
تفننـی بـه نظـر میرسـد امـا هرگـز چنیـن نیسـت .اسـتاد
تـوس میفرمایـد:
زبان گر بماند ز خوردن تهی
از آن به که ناسازها مینهی
فردوسـی دانسـته بـود ایـن خـوان ،خوانـی
اسـت کـه هزارهـا سـال بعـد از او ،از آن
بهرهمنـد خواهند شـد .آوردهاند که شـاهنامه
را بـرای محمـود غزنـوی خواندنـد .وی
گفـت« :شـاهنامه هیـچ نیسـت جـز حدیـث
رسـتم؛ در بیـن یاران و سـربازان مـن هزاران
رسـتم هسـت ».فردوسـی گفـت« :همین را
میدانـم کـه خداونـد ،آفریـدهای چون رسـتم
بـرای بـار دوم نیافریدهاسـت» .محمـود گفت« :او
بـه تعریـض مـرا دروغ زن خواند» .البته شـنیدن این سـخن
از محمـود غزنـوی بعیـد نیسـت .کسـانی شـاهنامه را تحقیر
کردنـد کـه دور از ذهـن اسـت .سـعدی در کوچک شـمردن
شـاهنامه میگویـد:
این که در شهنامهها آوردهاند
رستم و رویینتن ،اسفندیار
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مـرگ نیـز از موضوعات شـاهنامه اسـت .به طـور مثال:
تا بدانند این خداوندان خلق
کس بسی را نماند از دنیا یادگار اگر تند بادی برآید ز کنج
به خاک افکند نارسیده ترنج
موالنا نیز میگوید:
ستمکاره خوانیمش هردادگر
شاهنامه یا کلیله پیش تو
هنرمند دانیمش هر بی هنر
همچنان باشد که قرآن در عرب
اگر مرگ داد است ،بیداد چیست
فرد آنگه باشد از حد و مجاز
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست
که کند کهل عنایت چشم باز
از این راز ،جان تو آگاه نیست
ورنه پشک و مشک نزد اخشمی
بدین پند و اندرز ،تو را راه نیست
هر دو یکسان است چون نبود شمی
امـا مثنـوی معنوی؛ در قرن هشـتم ،ابنبطوطه رحاله معروف
خویشتن مشغول کردن از مالل
باشدش قصد از کالم ذوالجالل عـرب ،بـه قونیـه و الرنده سـفر کرد .مـردم قونیه ،داسـتانی
امـا شـاهنامه اینگونـه نیسـت .انصـاف بایـد داشـت کـه از موالنـا بـرای وی تعریـف کردنـد و گفتنـد« :موالنا فقیهی
شـاهنامه ،چنـان نیسـت که محمـود گفت و سـعدی ارزیابی بـود و طلاب را درس مـیداد .روزی حلوافروشـی آمـد کـه
کـرد و موالنـا به سـادگی از آن گذشـت .روزی احمد غزالی ،هـر پـاره حلـوا را به یک فلـس میفروخت .موالنـا او را صدا
بـرادر محمـد غزالـی ،در مجلس وعـظ ،رو به حاضـران کرد کـرد ،او بـه مکتـب آمـد و حلوایی بـه دهان موالنا گذاشـت
و بـه دیگر حاضـران هیچ نداد
و رفـت .پـس از وی ،موالنـا
آن مجلـس را تـرک کـرد و
رفـت و سـالیان ســـال از او
خـــبـــری نبـود.
زمانــــی کـه
با ز گشـت ،
از آن
فقیـه
سـا بق
خبـری نبـود و
جز به اشـعار فارسـی
مبهـم و نامفهـوم ،زبـان
نمیگشـود ،طالب آن اشـعار
را جمـعآوری میکردنـد کـه
مثنـوی نامیدهشـد».
تنهـا سـعدی نیسـت کـه
و گفـت« :ای مسـلمانان! هرچـه در ایـن چهل سـال از سـر
ایـن چهارپـاره بـا شـما میگویـم ،فردوسـی آن را در یـک  شـاهنامه را کوچـک  میشـمرد؛ بلکـه در مـورد مثنـوی
بیـت گفته اسـت؛ اگر بـدان کار کنیـد ،از گفتههـای دیگران معنـوی ،کـه در زمـان قدیـم آن را بـا انبـر جابجـا میکردند
نیـز میگوینـد ،اگـر آن را فشـار دهیـد ،کفـر از آن میچکد.
مسـتغنی خواهیـد بود.
کالم موالنا دارای ویژگی های ممتازی است .ازجمله:
پرستیدن دادگر پیشه کن
ز روز گذرکردن اندیشه کن  )1بهرهگیری از کالم خدا و رسول خدا (ص):
در حقیقــت اینچنیــن اســت کــه اگــر هــر انســانی بــه ایــن مثال :1برگرفته از آیه  18سوره قلم
انــدرز حکیــم عمــل کنــد ،از بســیاری ســخنان بــی نیــاز زین سبب فرمود استثناء کنید
گر خدا خواهد به پیمان برزنید
اســت .ایــن ارزیابــی احمــد غزالــی اســت .علــی رغــم
اینکــه وی بــا بــرادرش برابــری نمیکنــد ،ولــی خــود از ترک استثناء مرادم غسوتی است
نی همی گفتم که عارض حالتی است
اســاتید برجســته اســت.
از مطالـب شـاهنامه میتـوان بـه داسـتان ایرج و قتـل او به مثال :2برگرفته از احادیث رسول اکرم (ص)
دسـت برادران ،کشتهشـدن سـیاوش به دسـت بروک ،رفتن گفت پیغمبر که اصحابی نجوم
رهروان را شمع و شیطان را رجوم
کیخسـرو به کوه و ناپدیدشـدن او ،اشـاره کـرد .بحث درباره

مثال :1گاو در بغداد آید ناگهان
گفت پیغمبر که حق فرمودهاست
بگذرد از این سران تا آن سران
قصد من از خلق ،احسان بودهاست
از همه عیش و خوشی ها و مزه
گفت پیغمبر که هرکه سر نهفت
او نبیند ،غیر غشر خربزه
زود گردد با مراد خویش جفت
مثـال :2آوردهانـد« :ضیـاء دلـق ،بس کوتـاه بود و بـرادرش،
در دیوان کبیر نیز نمونههایی وجود دارد ،مانند:
شیخاالسلام تـاج بلـخ ،بیوقایـت کوتـاه .شیخاالسلام از
بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون
آیت انا بنیناها و انا موسعون بـرادرش ننگـی داشـتی .ضیـاء درآمـد بـه درس او و همـه
اهـل بلـخ حاضر بـه درس او .ضیـاء خدمتی کرد و بگذشـت.
گر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر سجود
پس تو چون نون و قلم پیوند با مایسطرون شیخاالسلام او را نیـم قیامـی کرد ،سرسـری و گفت« :آری
درازی ،پـارهای هـم دردوز»
 )2دارای اندیشه واال:
آن ضیاء دلق خوش الهام بود
کاسه سر را تهی کن وانگهی سِ ّر را بگو
داد ِر آن تاج شیخ اسالم بود
کی مبارک کاسه ی سر! عشق را پیمانه باش
گرچه فاضل بود و فهل و ذوفنون
گویی موالنا دانسته بود که،
این ضیاء اندر ظرافت بُد فزون
اگـر عالـم بقـا یابد ،هـزاران قرن و مـن رفته /میان عاشـقان
او بسی کوته ،ضیاء بی حد دراز
هر شـب ،سـمر باشم سـمر باشم
بود شیخ اسالم را صد کبر و ناز
 )3اسـتفاده از تمثیـل بـرای سـادهکردن
زین برادر ،عار و ننگش آمدی
اندیشـههای پیچیـده :داسـتان طوطـی و
آن ضیاء هم واعظی بُد باهدی
جولقـی نمونـهای بینظیـر اسـت.
 )4دارای زبانـی فاخـر :زبان موالنـا زبان نو جالل الدین محمد مولوی روز محفل ،اندر آمد آن ضیاء
بارگه پر قاضیان و اصفیاء  
و دیگری اسـت.
در سال  604ه.ق به دنیا
کرد شیخ اسالم از کبر تمام
مثال:1
آمد و پس از 68سال
این برادر را چنین[ ]5نصف القیام
من نیم دهان دارم ،آخر چقدر خندم
زندگی ،در سال  672ه.ق
او همچو درخت و گل ،خنده ست سر تا پا از دنیا رفت .زندگی موالنا گفت او را بس درازی ،بهر مزد
اندکی زان قد سر و تن بدزد
مثال:2
را می توان به  5دوره
 )7اسـتفاده از ترکیبهـای خـاص و
  ز من چون َروی تو ،ز من ،من رود هم
تقسیم کرد
مولویانـه:
بَرم چون بیایی ،مرا هم بیاری
مولوی  3اثر منثور و 2
اثر منظوم از خود به جای مثـال :1موالنـا عبـارت «جانـم بـه لـب
مثال:3
رسـید» را اینچنیـن بیـان می کنـد« :جانم
از سنگ،سبو ترسد اما چو شود چشمه
گذاشته است.
بـه زیـارت لـب آمد».
هر لحظه سبو آید ،تازان به سوی خاره
مثـال :2میگوینـد ،کسـی بـه تماشـای
گوید که اگر زین پس او بشکندم ،شادم
جنـگل رفته بود .از او پرسـیدند« :از جنگل
جان داد مرا قابش ،یکباره و صدباره
چـه دیـدی؟» گفـت« :آنقـدر درخـت آنجا
گر در ره او مردم ،هم زنده بدو گردم
خود پاره[ ]4دهم او را ،تا او کندم پاره بـود کـه جنـگل را ندیدم».
مولـوی ایـن تعبیـر را بـه این صـورت بیـان می کنـد« :اندر
مثال :4طریق بحث ،لجاج است و اعتراض و دلیل
طریق دل ،همه بیدست و ذوق و شهد و شکر آن دریـای بیپایـان بجـز دریـا نبود».
مثـال :3مراعـات نظیـر ،یکـی از صنایـع پـرآوازه شـاعران
مثال :5طبع چیزی نو به نو خواهد همی
چیز نو ،نو راهرو خواهد همی اسـت ،امـا موالنـا ایـن صنعـت را نیـز مولویانـه بیانکـرده
اسـت .ماننـد:
 )5متواضع و بیادعا:
زمین خاک به چشمی که باد در سر اوست
دستارم و خرقه و سرم هرسه به هم
دو چشم آتشی حاسدان پر آب کنیم
قیمت کردم به یک درم چیزی کم
همچنین:
نشنیدستی تو نام من در عالم
من هیچکسم هیچکسم هیچکسم هرچه آن خسرو کند ،شیرین کند
چون درخت دین که جمله تین کند
ایـن جلال الدیـن محمـد اسـت کـه خـود را بـه حسـاب
مثـال :4گاهـی مولـوی ،قیـد فعـل را بـا حرکـت خویـش
نمـیآورد و میگویـد مـن هیچکسـم.
نشـانداده اسـت .ماننـد:
 )6استفاده از چاشنی طنز:

165

166

چو بدید مست ما را ،بگزید دستها را
سر خود «چنین چنین» کرد و بتافت روز محشر
همچنین:
البه کنم که ای بیارم ،در ده بانگ الصال را
او کتف «اینچنین» کند؛ من به درونه خوشترم
مثال :5مرحوم فروزانفر میگوید« :موالنا  75هزار ترکیب در
دیوان خویش بکار برده که اغلب این ترکیبها مخترع ذهن
خود اوست.
طبع چیزی نو به نو خواهد همی
چیز نو ،نو راهرو خواهد همی
سِ ّر نو خواهی که تا خندان شوی
سر دو گوش سِ ر شنو خواهد همی
جان پاکان طالب کام زر است
جان حیوان ،کاه و جو خواهد همی
گفته مستان ،ساقیا هل من مزید
ساقی از مستان گرو خواهد همی
رو به سر چون سیل تا بحر حیات
جوی کن ،کان آب گو[ ]6خواهد همی
مثال:6
رهزنی آنکس کند ،کو نشناسد رهی
خان دغل او بود ،کو بشناسد جمال
ظاهراً «خان دغل» به معنی دزد ناموس
خانگی و ترکیبی است که فرهنگنویسان نیز به آن
توجه نکردهاند.
مثال  :7معنی ندهد وصلت این حرف بدان حرف
تا تو ننهی در کلمه ،فایدهزایی
معنای «فایدهزایی» در سخن ،کسب فایده
است .منظور از این شعر این است که
مجموعهای از کلمات که با هم معنای
منطقی داشتهباشند جمله را تشکیل
میدهد و کلماتی که هیچ ارتباط منطقی
بین آنها نباشد ،جمله محسوب نمیشود.
مثال :8ای داد تو دندان شکرها که بخوایم
دندان دگر داده پی فایده خوایی
مثال  :9طوطی غذا شدیم که تو کان شکری  
بلبل نوا شدیم که گلزار ما تویی
طوطیغذا به معنی شکرخواه است.
نظیر ترکیبهای فوق ،در آثار مولوی بی شمار است .مانند:
بخلکف ،سستهسپر ،محالپیما ،باریکان ُده.
گاهی حذف و هجو چه بسا ،رکیک در کالم موالنا به چشم
میخورد .مانند:
مستمع خفته است کوتهکن خطاب
ای خطیب! این نقش کم کن تو بر آب
می توان از این شعر اینگونه برداشت کرد که گاهی در مجالس
زمستانی یا تابستانی مولوی ،شنوندهای بود که اهل معانی نبود،

گرما و نسیم هردو باعث خوابآلودگی وی میشد .موالنا نیز
با این تصور که این شنونده به علت تحقیق و جستجو در کتب
مختلف شب را بیدار میماند ،این جمله را میگفت تا او بیدار
شود و موالنا بتواند مطلب اصلی خود را بیان کند .در اصل
موالنا به هجوگویی عالقهمند نبود بلکه در پی تأثیر سخن بر
شنوندگان بود]7[.
 )8اشارات بسیار به مشترکات بشری:
مثال :1سنخیت[ .]8این ویژگی در کالم شاهنامه ،قویتر از
کالم مولوی است.
حکیمی گفت دیدم هم تکی
در بیابان زاغ را با لک لکی
در عجب ماندم ،بجستم حالشان
تا چه قدر مشترک یابم نشان /چون شدم نزدیک من
حیران و دنگ /خود بدیدم هردوان بودند
لنگ
در نتیجه ،لنگی ،علت ضم
این دو با یکدیگر است.
مثال :2مرگ .موالنا در اشعار
خویش به گونهای از مرگ سخن میگوید
که گویی در انتظارش نشسته و میخواهد از
او استقبال کند .مانند:
چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این
جهان باشد
همچنین:
مرگ اگر مرد است گو
نزد من آی
در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
تا
من از او جانی ستانم جاودان
او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ
همچنین موالنا در غزلی که بیش
از چهل بیت دارد مرگ را اینگونه
بیان میکند.
چرا ز قافله یک کس نمیشود بیدار
ز کی باز میبرد طرار
که رخت عمر
یکی همیشه همی گفت راز با خانه
مشو خراب به ناگه ،مرا بکن اخبار
شبی به ناگه خانه بر او فرود آمد
گفت کجا شد وصیت بسیار
نگفتمت خبرم کن تو پیش از افتادن
که چاره سازم من با عیال خود به فرار
خبر نکردی ای خانه ،کو حق صحبت
فرو فتادی و کشتی مرا به زاری زار
جواب گفت مر او را فصیح آن خانه
چند خبر کردمت به لیل و نهار

بهتریــن کتابهــای موجــود اســت کــه بــه دلیــل حجــم
بدان طرف که دهان را گشودمی به شکاف
که قوتم برسیدست ،وقت شد هشدار انــدک ،میتــوان هــر هفتــه آن را مطالعــه کــرد.
 )2مولــوی چــه میگویــد ،تألیــف اســتاد جاللالدیــن
همی زدی به دهانم ز حرص ،مشتی گل
شکافها همه بستی سراسر دیوار همایــی نیــز کتــاب بینظیــری اســت کــه البتــه بــه یــک 
فهرســت دقیقــی نیــاز دارد .اســتاد همایــی در مــورد ایــن
ز هر کجا که گشادم دهان ،فرو بستی
نهشتیام که بگویم ،چه گویم ای معمار کتــاب میگویــد« :مــن بــا یــک دســت اخبــار مطبعــی را
تصحیــح میکــردم و بــا دســت دیگــر بــرای چــاپ مطلــب
بدان که خانه ،تن توست و رنجها چو شکاف
شکاف رنج به دارو گرفتی ای بیمار مینوشــتم».
سر نی و  بحر در کوزه اثر استاد زرین کوب.
مثال کاه و گل است آن مزور و معجون
ّ )3
هال تو کاه گل اندر شکاف نی افرار  )4ســاختار معنــوی مثنــوی ،اثــر اســتاد جاللالدیــن همایــی،
پاســخ بــه نقدهایــی اســت کــه بــه نظــم و ترتیــب مثنــوی
دهان گشاید تن تا بگویدت رفتن
معنــوی وارد شدهاســت .ایشــان تنهــا کســی اســت
طبیب آید و بندد بر او ره گفتار
خمار درد سرت از شراب ْ
کــه متوجــه ایــن نظــم شدهاســت .بــه طــور
مرگ شناس
مثــال همایــی بیانکــرده کــه داســتان شــاه و
مده شراب بنفشه ،دهی شراب انار
کنیــزک دفتــر اول مثنــوی ،در دفتــر ششــم نیــز
وگر دهی تو به عادت دهش ،روپوش است
مــورد ارجــاع موالنــا بودهاســت.
چه روپوشی زان که اوست عالماالسرار
 )5ساختارشــناس مثنــوی ،تألیــف ســلیمان
بخور شراب انابت ،بساز قرص ورع
صفــوی اســت و فقــط شــامل دفتــر اول
ز تؤبه ساز تو معجون ،غذا ز استغفار
شاهنامه ،چنان نیست
که محمود گفت موالنا به میشــود .دفاتــر دیگــر نیــز توســط ایشــان
بگیر نبض دل و دین خود ،ببین چونی
در حــال آمادهشــدن اســت.
نگاه کن تو به قاروره عمل یکبار
سادگی از آن گذشت.
 )6از آســمانهای دگــر ،اثــر دکتــر احمــد
به حق گریز که آب حیات او دارد
تنها سعدی نیست
بّلبــاب
خاتمــی اســت کــه بــا کتــاب ل 
تو ز بی نهار از او خواه هر نفس ،زنهار
که شاهنامه را کوچک
میشمرد؛ بلکه در مورد متفــاوت اســت .در آن کتــاب امــکان
اگر کسی بگوید که خواست فایده است
بگو که خواست از او خواست چون بود مثنوی معنوی ،که در زمان دســتیابی بــه فهرســتی جامــع بــه منظــور
بیکار قدیم آن را با انبر جابجا راهنمایــی پژوهشــگران وجــود دارد و در
میکردند نیز میگویند ،انتهــای آن نیــز توضیــح مختصــری در
مرید چیست به تازی ،مرید خواهنده
مرید از آن مراد است و صید ازآن شکار اگر آن را فشار دهید ،کفر مــورد موضوعــات مثنــوی ارائــه شدهاســت.
--------------------------اگر نخواست مرا پس چرام خواهان کرد
از آن میچکد.
پی نوشـت ها:
که زرد کرد سخن را فراق آن رخسار
.1مجالـس سـبعه توسـط دکتـر توفیـق
وگرنه غمزه او زد به تیغ مرا
سـبحانی تصحیـح و در164صفحـه وتقریب ًا
چرا زین دل من خون و چشم من خونبار
بـه انـدازه  3280بیـت مثنـوی ،بـه چـاپ
برای مطالعه بيشتر
درباره شخصیت موالنا ،کتابهای متعددی تألیف شدهاست .رسـیده اسـت.
.2تصحیح این نسـخه توسـط اسـتاد توفیق سـبحانی در حال
از جمله:
انجام اسـت.
 )1ابتدانامه یا ولدنامه ،اثرسلطان ولد ،پسر موالنا.
.3نقشـه سـاختمان ایـن آرامـگاه ،فراخـوان بینالمللـی
 )2رساله فریدون ،اثر فریدون بن احمد سپهساالر.
 )3مناقب العارفین و سفینه نفیسه مولویه ،اثر ساقب مصطفی شد ها سـت .
.4پاره ،کلمه ای به زبان ترکی و به معنی رشوه است.
دده.
.5موالنـا ،هنـگام خوانـدن شـعر ،حالـت فعـل را نشـان داده
 )4تذکره شعرای مولویه.
ا ست .
 )5زندگی موالنا ،اثر بینظیر استاد مرحوم فروزانفر.
.6گودال
 )6کتابی از استاد عبدالباقی و ترجمه استاد سبحانی.
.7اسـتاد سـبحانی در حضـور مرحـوم زرینکـوب ،ایـن نـوع
 )7زندگی نامه موالنا اثر استاد توفیق سبحانی.
در بــاب آراء مولــوی کتابهــای کمتــری بحــث کــرده انــد ،تفسـیر از ایـن شـعر را بیـان کـرده اند کـه مخالفت ایشـان را
در پی نداشـته اسـت.
از جملــه:
 )1عرفــان مولــوی ،تألیــف خلیفــه عبدالحکیــم ،یکــی از .8السنخیة علة الضم    .
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شـناخت بـزرگان یـک سـرزمین ،برای
مـردم آن مـرز و بـوم بـه ویـژه نسـل
جـوان ضـرورت دارد .نسـل جـوان
بایـد سـیره علمـی و عملـی ایشـان را
سرمشـق خویـش قـرارداده تـا بتواننـد
نظیـرآن گذشـته درخشـان را به دسـت
آورنـد .در برهـه ای از زمـان ،کشـور
ایـران حـرف اول را در تمـام علـوم
مـیزد و بیشـتر دانشـمندان بزرگی که
بـه اسلام و قـرآن خدمـت میکردنـد،
ایرانـی بودنـد.
مثـال :1مهمتریـن لغتنامـه عربـی
بـه عربـی کـه در اختیـار اهـل
علـم قرارگرفـت ،کتـاب «قامـوس

رشح حال طربی

ابوجعفـر محمـد بن جریـر طبری ،یکی
از چهرههـای درخشـان عالـم اسلام و
ایـران اسـت .طبـری[ ]2یعنـی اهـل
طبرسـتان .مازندران کنونی در گذشـته
بـه طبرسـتان معـروف بـود .ایشـان در
شـهر آمـل کـه اکنـون در مازنـدران
قـراردارد ،متولد شـده اسـت.
نکتـه :1نـام مازندران بـر محل دیگری
در نواحـی افغانسـتان نیـز اطالق شـده
اسـت .اگـر ما از ایـن نامگـذاری مطلع
نباشـیم ،ممکن اسـت درتشـخیص این
دو شـهر بـه اشـتباه بیافتیـم .بـه طـور
مثـال ناصرخسـرو در دیـوان خویـش

و «ام» بـرای مؤنـث آغـاز میشـود.
کنیـه بـه دو نـوع تقسـیم میشـود؛
نـوع اول بعـد از اب یـا ام اسـم فرزنـد
شـخص آورده میشـود،مانند ابوالعباس
و امزینـب؛ نـوع دوم بعـد از اب یـا ام
صفـت شـخص ذکـر میشـود ،ماننـد
ابوالصـدق و ابوالفضایـل .مثـل کنیـه
شـهر مکـه «ام القـری» بـه معنـی
مادرشـهرها و کنیه قـرآن «ام الکتاب»
بـه معنـی مـادر کتابهـا.
لقـب اسـمی اسـت که شـخص بعد از
رسـیدن به رشد و شـهرت علمی به آن
معـروف میشـود .ماننـد شـمسالدین
بـه معنی خورشـید دیـن ،نجمالدین به

شرح حال
ابوجعفر محمد بن جریر طبری
دکترمهدیمحقق
مورخ91/2/17 :
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فیروزآبـادی» بـود ]1[.فیروزآبادی پس
از تألیـف کتـاب آن را بـه اعراب عرضه
کـرد و گفـت« :خـذوا لسـانکم عـن ید
رجـل عجمـی» .اعـراب بـرای تحقیـر
و طعنـه ،نـام عجـم را بـر غیرعربهـا
گذاشـتند از ایـن رو فیروزآبـادی بـه
ایشـان گفـت :زبـان خودتـان را از من
کـه یـک  عجمـی هسـتم بیاموزیـد.
بـرای مـردم ایـران یـک افتخار اسـت
کـه مهمتریـن کتـاب لغـت عربـی در
جهـان اسلام بـه وسـیله یـک ایرانـی
تألیـف شـده اسـت.
مثـال :2مهمتریـن کتاب در مـورد نحو
عربـی به نـام «الکتاب» از سـیبویه كه
یک ایرانی اسـت نوشـته شدهاسـت.
مثـال :3مهمترین تفاسـیر قـرآن نیز اثر
ایرانیـان اسـت .مانند «تفسـیر کبیر» از
فخرالدیـن رازی کـه درحـال حاضـر
در16جلـد به چـاپ رسیدهاسـت    .
علاوه برایـن ،بزرگتریـن فالسـفه،
متکلمیـن ،عرفـا و جغرافیدانـان نیـز
ایرانـی بودهانـد.

آورد هاست:
معنـی سـتاره دین و ماننـد آن .بنابراین
گرچـه مـرا اصـل خراسـانی اسـت                         اسـم در زبـان عربـی بـه سـه نـوع
از پـس پیـری و مهـی و سـری
تقسـیم میشـود )1( :اسـمی که هنگام
دوسـتی عتـرت وخـان ای رسـول                        تولـد فرزنـد بـرآن نهـاده میشـود)2( ،
کـرده مـرا یونگـی و مازنـدری
کنیـه و ( )3لقـب .ایـن سـه نـوع جـزء
منظـور از یونگـی ،یونـگان در سلسـله اسـامی علم محسـوب میشـوند.
جبال بدخشـان ،در افغانسـتان اسـت و امـا طبري نـام ایـن دانشـمند محمد و
بـا مازنـدران در شـمال ایـران ،فاصلـه نـام پـدر وی جریـر بودهاسـت .مح ّمـد
زیـادی دارد .بنابرایـن معلـوم میشـود بـن جریـر یعنـی محمـد فرزنـد جریـر.
مـراد او از مازنـدران ،مـکان دیگـری طبـری از دانشـمندان قـرن سـوم
ا ست .
هجـری بـه شـمار مـیرود .او در سـال
نکتـه :2گاهی لغـت طبری با طبرسـی  224متولـد شـده و در سـال  310و در
اشـتباه گرفتـه میشـود .افـرادی تصور قـرن چهـارم از دنیـا رفتهاسـت.
میکننـد ،شـیخ طبرسـی از مفسـرین پزشـک  بـزرگ و معـروف ایرانـی
بـزرگ شـیعه ،اهل طبرسـتان مازندران محمدبـن زکریـای رازی ،هـم عصـر
اسـت ،در حالیکـه او اهـل تفـرش بوده ایـن دانشـمند بـزرگ بود و سـه سـال
کـه در زمـان گذشـته ،طبـرس تلفـظ بعـد از ایشـان ازدنیارفـت .ایـن امـر،
میشد هاسـت.
نشـاندهنده ایـن اسـت کـه در ایـن
ابـو جعفـر ،بـه معنـی پـدر جعفـر ،کنیه دوران ،دانشـمندان بزرگـی تربیـت
محمـد بـن جریـر طبـری اسـت .کنیه شـدند ،دانشـمندانی کـه نـه تنهـا در
در زبـان عربـی بـه نـام هایـی گفتـه عالـم اسلام بلکـه در تمـام جهـان
میشـود کـه بـا «اب» بـرای مذکـر شـهرت یافتنـد .سـؤال مهـم ایـن

اسـت کـه نقطـه آغازیـن اسلام ،چه
ممیزاتـی داشـت کـه در ایـن زمـان
انـدک ،دانشـمندان بزرگـی در کشـور
مـا ظهـور کردنـد؟ بـه طـور مثـال،
محمـد بـن زکریـای رازی ،بیشـتر
از  150کتـاب ارزشـمند از خـود بـه
جای گذاشتهاسـت .همچنیـن معروف
اسـت ،طبـری بـه مـدت  40سـال در
هـر روز  40بـرگ کتـاب مینوشـت.
ایـن حجـم فـراوان فعالیـت وی،
نشـاندهنده ایـن اسـت که چـه مقدار
اثـر ارزشـمند از وی بجـا ماندهاسـت.
نکتـه :ناگفتـه نمانـد بسـیاری از آثـار
دانشـمندان مـا ،بـه علت دسـتنویس
بـودن ،به مـرور زمـان مفقود شـده یا
از بیـن رفتهانـد .قبل از بـه وجودآمدن
صنعـت چـاپ ،دانشـمندان بعـد از
تألیـف اثـر ،آن را در اختیـار شـاگردان
خـود قـرار میدادنـد تا ایشـان از روی
آن اثـر کتابـت کـرده و دسـتنویس
بردارنـد .این دستنویسـها هـم اینک 
به «نسـخه خطی»[ ]3معروف اسـت.
بـه همیـن دلیـل ممکن اسـت از یک 
کتـاب ،نسـخههای خطـی متفاوتـی
وجـود داشـته باشـد .ازایـن رو درآخـر
هـر کتاب خطـی ،عالوه بر نـام مؤلف
و تاریـخ حیـات او ،نـام کاتـب آن نیـز
آورده میشـود ،بایـد به ایـن امر توجه
کرد.

تفسريطربي

نحــوه تعلیــم و تربیــت در زمــان
حیــات طبری به گونــهای بود که در
مکتبخانهها بعد از آموختن قرآن ،علوم
اســامی را فرامیگرفتنــد .علومی از
قبیل تفسیر ،تاریخ ،اخالق ،شرایع ،فقه
و علم حدیث .طبری نیز از این قاعده
مســتثنی نبود .ازاین جهت است که از
ایشان با عناوین مختلف علمی از قبیل
مفســر یاد میکنند .مفسر کسی است
که قرآن را تفســیر میکند و تفسیر به
معنای روشنگری است .کلمه «سفره»
در زبان عربی ،به معنی برطرفکردن
ابهامات اســت .ریشــه لغت تفســیر،
«فســر» اســت ولی گاهی در عربی،

کلمات مغلوب میشوند تا معنی جدیدی
پیــدا کنند .مثل «اســتالم الحجر» به
معنی ،لمسکردن حجراالسود است .در
حالیکه ریشــه استالم« ،لمس» نیست
بلکه «سلم» است.
«جامع البیان َعــن تأویل آیه القرآن»،
ُ
معــروف به تفســیر طبــری ،اثر مهم
محمد بن جریر طبری اســت که به امر
منصوربن نوح سامانی به فارسی ترجمه
شدهاســت .تا آن زمان غیر از ســوره
حمد ،هیچ ســورهای به فارسی ترجمه
نشــدهبود .این امر بدین معنی نیســت
که تا آن زمان کســی نتوانســته قرآن
را ترجمــه کند؛ بلکه با این اســتدالل
که قرآن ســخن و امانت الهی است ،از
ترجمه آن هراس داشتند.
ترجمه سوره حمد ،توسط سلمان فارسی
نیز بــه این علت بودهاســت که مردم
ایران پس از اسالم آوردن ،قادربه تلفظ
صحیح حروف قــرآن نبودند و خواندن
نماز به زبان عربی برایشان دشوار بود؛
از این رو از ســلمان فارسی خواستند تا
سوره حمد را به فارسی ترجمه کند تا آن

را در نماز به صورت فارسی قرائت کنند،
سلمان نیز باکسب اجازه از پیامبراسالم،
به شــرط تمرین تلفظ صحیح حروف
عربی تا توانایی یافتن بر قرائت صحیح،
این کار را انجــام داد .به همین جهت
اولین مترجم قرآن ،ســلمان فارســی
است .زیرا قرآن ،اسم جنس است و هم
بر  114ســوره اطالق میشود و هم بر
سوره حمد.
درقــرن چهارم ،به امــر منصوربن نوح
سامانی و با کسب اجازه از علماء خراسان
و ماوراءالنهر ،تفسیر طبری در 40جلد،
به فارســی ترجمه و نسخهای از آن به
بغداد بردهشد .اســتدالل علماء بر جواز
این امر ،آیه «و ما أرســلناک ّإل رحمة
للعالمین؛ وما نفرســتادیم تــو را ،مگر
اینکه رحمتی باشی برای جهانیان»[]4
بود .به همین دلیل ،جهانیان باید رحمت
قرآن و پیامبر را درک کنند.
طبـری در تألیـف خـود ،قرائتهـای
مختلـف قـرآن را بیان کـرده و به یکی
از صحابـه پیامبـر اسـناد داده بـود .امـا
مترجمیـن اسـنادها را حـذف و فقـط
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آیـات قـرآن را بـا احتیـاط فـراوان و
لفـظ بـه لفظ ترجمـه کردنـد؛ هرچند با
دسـتور زبان فارسـی منافات داشـت .به
طـور مثال در تفسـیر طبری دیده شـده
کـه جملـه «...قـال الذین کفـروا »...به
صورت «گفت کسـانی که کافرشـدند»
ترجمه شـده اسـت .مترجمیـن به مرور
زمـان متوجه اشـتباهات خویش شـدند
و دریافتنـد کـه نبایـد فهـم معنـا را
مختـل کرد بلکـه باید مفهـوم جمالت
را ترجمـه کرد.
طبـری با نوشـتن ایـن تفسـیر ،خدمت
بزرگـی بـه اسلام ارائـه نمـود .در
زمان گذشـته ،رسـم مفسـرین بـر این
بـود کـه در آغـاز کتـاب خـود ،ابتـدا
راجـع بـه عظمـت و اهمیـت قـرآن
مینوشـتند و در ادامـه نامهـای قـرآن
را ذکـر میکردنـد .در ابتـدای تفسـیر
طبـری نیـز نامهای مختلف قـرآن ذکر
شد هاسـت.
طبـری عالوه بـر ذکر
نامهـــای قـرآن،
بـه قرائتهـای
مختلف نیز اشاره
میکنـد .بـه همیـن
دلیل به طبـری « ُمقری»
نیـز میگوینـد ،مقـری یعنـی کسـی
علاوه بـر اینکـه قـاری اسـت ،قرائـت
نیـز میآمـوزد .هفـت قرائت مشـهور و
هفـت قرائـت نـادر وجـود دارد ،در اصل
بسـیاری از کلمـات قـرآن بـه قرائتهای
مختلـف خوانـده شدهاسـت.
علـت نامگـذاری تفسـیر طبـری
بـه «جامـع البیـان عـن تأویـل آیـة
القـرآن» :جامعالبیـان یعنـی کتابی که
در بردارنـده بیان و روشـنگری اسـت و
تأویـل بـه معنـای باطـن قرآن اسـت.
درحدیثـی آمـده اسـت« :إن للقـرآن
ظهـراً و سـبعة ابطـن؛ قـرآن یـک 
ظاهـر دارد و هفـت باطن ».بـه همین
جهـت یکی از شـعبههای علـوم قرآنی
«محکمـات و متشـابهات» اسـت.
متشـابهات آیاتی هسـتند که باطن آنها
مراد اسـت و کسـی میتوانـد آن باطن
را بیـان کنـد کـه عالـم بـه کالم الهی

باشـد .همیـن آیـات متشـابه هسـتند
کـه دارای تأویلنـد« .و الیعلـم تأویلـه
ّإل ّ
الل و الراسـخون فـی العلـم؛ تأویل
آن را فقـط خـدا وکسـانی کـه راسـخ
درعلـم هسـتند میداننـد ».ظاهـر
قـرآن تنزیـل اسـت و باطنـش تأویل.
دانـا از طریـق راسـخون فـی العلـم
باطـن قـرآن را در مییابـد .بنابرایـن
ظاهـر بسـیاری از آیات رمز[ ]5اسـت.
ائمـه اطهـار تأویـل صحیـح آیـات را
بـرای مـا بیـان کردهانـد.
ترجمـه فارسـی تفسـير طبـری در
زمـان خویش نیـز دشـمنان فراوانی از
قبیـل حنابلـه و مجسـمه داشـت؛ امـا

«جامع البیان َعن تأویل
ُ
آیه القرآن» ،معروف به
تفسیر طبری ،اثر مهم
محمد بن جریر طبری
است که به امر منصوربن
نوح سامانی به فارسی
ترجمه شدهاست .تا آن
زمان غیر از سوره حمد،
هیچ سورهای به فارسی
ترجمه نشدهبود.

طبـری بـا آنان بـه مخالفت برخاسـت
و منـادی «سـبحان مـن لیـس لـه
جلیـس»
انیـس و ال لـه فـی عرشـه
ُ
ُ
بـود .آوردهانـد ،وقتی طبری از سـفری
به طبرسـتان بازگشـت ،علمای حنبلی
فریادزنـان بـه سـویش دوات پرتـاب
وخانـهاش را سـنگباران کردنـد ،بـه
حـدی کـه تلّی از سـنگ جلـوی خانه
ایجـاد شـد .زندگـی طبـری شـداید
فراوانـی داشـت ،در حالیکه بیشـتر آن
ازطـرف نادانـان بـود.

آثار طربی

کتـاب «تاریـخ الرسـل و الملـوک» از

مهمتریـن تواریـخ عالم اسلام وکتاب
اخالقـی «آداب النفـوس» از آثـار ایـن
دانشـمند برجسـته اسـت .موضـوع
ایـن کتـاب نفـوس سـهگانه انسـان
اسـت کـه در قـرآن بـا اسـامی «نفس
مطمئنـه ،لوامـه و امـاره» به آن اشـاره
شدهاسـت .در فلسـفه نیـز بـا نامهـای
«نفـس ناطقه ،غضبیه و شـهوانیه» یاد
میشـود .انسـان و حیوان ،در دارا بودن
نفس غضبیه و شـهوانیه مشـترکند ،اما
انسـان ،نفـس ناطقـهای دارد کـه بـه
وسـیله آن میتوانـد دو نفـس دیگـر
را کنتـرل کنـد و اگـر راه اعتـدال را
برگزینـد ،از افـراط و تفریـط در امـان
میمانـد و در غیـر این صـورت ،گرفتار
ایـن دو نفـس میشـود.
پیامبر گرامی اسالم میفرماید« :بر هر
انسانی دو شیطان موکل است»؛ پرسیدند
یا رسول اهلل! این دو شیطان بر شما نیز
موکلند؟؛ ایشان فرمودند:
اسلم بِیدی؛
«شیطانی َ
من،
شیطان
به دست من
مسلمان شد ».در
ادبیات فارسی نیز کلمه
دیو را در برابر انسان به کار
میبرند که ناظر بر همین حدیث است.
ایـن نفس بـد اندیش که فرمانشـدنی
نیست
ایـن کافـر بدکیـش ،مسـلمان شـدنی
نیسـت
آن دیو را که در تن و جان من است
باری به عقل خویش مسلمان کنم
----------------------پی نوشت ها:

.1فیروزآباد ،یکی از روسـتاهای اسـتان
فارس اسـت.
.2مطابـق قاعـده منسـوب در زبـان
عربـی ،وقتـی به کلمـه طبرسـتان  یاء
نسـبت اضافـه شـود ،بـدون تخفیـف
طبرسـتانی و بـا تخفیف طبـری خوانده
میشو د   .
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اولین هم اندیشی
مدیر گروه های
فلسفه
دانشگاه های تهران
دكتر خسروپناه
دكتر حميدزاده
دكتر موحد
دکتر اسماعیلی
دکتر قوامصفری
دکتر عزیزاللهی
دکتر اسدی
دکتر قراملکی

دکتر حسینی
دکتر علمالهدی
دکتر افضلی
دکتر معصومی همدانی
دکتر خدری
دکتر خادمی
خانم شایانفر

اولین هماندیشی

مدیران گروههای فلسفه دانشگاههای تهران
اولیــن
هماندیشـــی مدیـــــــران
گروههای فلسفه دانشگاههای تهران با حضور
حجتاالسالم و املســلمین دکرت خرسوپناه در مؤسسه
پژوهشــی حکمت و فلســفه ایران برگزار شــد .در ابتدای این
نشست که با حضور اکرثیت مدیران گروههای فلسفه دانشگاههای
شهر تهران برگزار شد ،در ابتدا حجتاالسالم و املسلمین دكرت خرسوپناه
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به تاریخچه این خاطر وضعیت
فلسفه در کشور
مؤسسهوفعالیتهایآنبهطرحپرسشیدربابكیفیتتوسعهفلسفه
وضعیــت مطلوبی
دكرتخرسوپناه:
پرداختند و پس از ارائه گزارش توسط معاون پژوهشی جناب آقای
نیســت و بــا همه
دكرت حمیدزاده و مدیر پژوهشــی جناب آقای دكرت اسامعیلی
وی با يادآوري نزدیک 
تالشهای جزیرهای
به چهار دهه فعالیتهای
مدیران محرتم گروهها به طرح نظرات خود پرداختند كه
کــه صــورت میگیرد،
آموزشی و پژوهشی گسترده
یک کار اساســی و بنیادی
در ذیل گزارشی از این نظرات
علوم
توسط اين مؤسسه در نشر
در توسعه فلسفه نداریم ،که این
ارائه م یگردد.
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عقلي به گونهاي كه آثار و برکات آن
برای همه آشــکار است و ذكر خدمات استاد
اعوانی گفتند :کارهای بســیار ارزشمندی در این مدت
انجام شده که یکی از آنها برگزاری همایش روز جهانی
فلسفه بود که  مقاالت خوبی ارائه شد و این مقاالت در
مجموعه سه جلدی آماده چاپ و انتشار است.
رییس مؤسســه پژوهشی حکمت و فلســفه به هدف
از برگزاری این نشســت با مدیران گروههای فلســفه
دانشگاههای استان تهران اشاره کرد و گفت :این جلسه
در واقع جلســه همفکری است زيرا مؤسسه ،خانه اهل
فلســفه است و شما مؤسسه را خانه خود بدانید و ارتباط
علمی و پژوهشــی داشته باشــید .بنابراین درخواست
کردیم اولین نشســت را در مؤسســه برگزار کنیم و در
صورت تمایل این جلسه میتواند به صورت فصلی و یا
شش ماه یک بار برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حقیقت
فلســفه ،بحث و گفتگو اســت ،تصریح کرد :متأسفانه
فیلسوفان کمتر با یکدیگر بحث و گفتگو دارند و به این

نیاز ماست.

وی با طرح این ســؤال که آیا الزم است فلسفه همگانی
شود و در توده مردم وارد شود یا فقط در فضای انتزاعی
بین عالمان محصور بماند ،افزود :این بحثی اســت که
اگر قرار است به توسعه فلسفه دست بزنیم ،باید پیرامون
آن گفتگو باشد.
وي خاطرنشـان کـرد :بحـث از قلمرو فلسـفه ،وضعیت
فلسـفه بایسـته و تحقـق یافتـه و وضعیـت آمـوزش و
پژوهـش فلسـفه در کشـور مباحثـی هسـتند کـه بایـد
حـول آنهـا گفتوگـو داشـته باشـیم .همچنیـن بـا
اشـاره بـه برگـزاری سـاالنه روز جهانـی فلسـفه از
سـوی یونسـکو و همچنیـن گرامیداشـت ایـن روز در
کشـورهای مختلـف یادآور شـد :هـر سـاله روز جهانی
فلسـفه برگـزار میشـود کـه انتخـاب موضوعـات بـا
همفکـری اسـتادان دانشـگاهها الزم اسـت؛ بنابرایـن
ایـن نشسـتها ضـرورت دارد تـا نتیجـه آن رشـد و
بالندگـی بیشـتر فلسـفه باشـد.

دكرتحميدزاده:

در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر
مجید حمیدزاده معاون پژوهشـی
و تحصیلات تکمیلـی مؤسسـه
پژوهشـی حکمـت و فلسـفه
ایـران بـا طـرح دستورجلسـه
و موضوعاتـی که قـرار بود در
ایـن نشسـت مورد بحـث قرار
گیـرد ،گفـت :برای دو دسـتور از
اسـتادان دعـوت شـده و هـدف
غایـی ایـن اسـت کـه محوریتی
بـرای هماهنگـی فعالیتهـای
فلسـفی در کشـور باشد و مؤسسه
بـه جهـت ارتبـاط معنوی کـه از
گذشته داشـته ،میتواند مرکزیت
دكرت موحد:
آن را برعهـده داشت هباشـد.
دکتــر ضیــاء موحد
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی
مدیــر گــروه منطق
از مباحـث ،بحـث برگـزاری
مؤسســه پژوهشــی
همایـش «روز جهانـی فلسـفه»
حکمت و فلسفه ایران
در اواخـر آبا 
نمـاه اسـت ،گفـت:
در مورد اینکه فلســفه
موضـوع دومـی کـه از مدیـران
همگانی شــود یــا نه،
گروههـای فلسـفه دانشـگاههای
گفت :درگذشــته تصور
تهـران بـرای هماندیشـی دعوت
از فلســفه بیشتر الهیات
شـده ،موضـوع همایش «فلسـفه
بود اما اکنــون دامنه آن
در آسـیا» سـت کـه در زمسـتان
بسیار وســیع شدهاست،
برگـزار خواهـد شـد .حمیـدزاده
ما میخواهیــم بحثی را
ابـراز امیـدواری کرد :بـا برگزاری
به صــورت عقالنی پیش
ایـن جلسـات در نهایـت بتوانیـم
ببریم .در مورد روز جهانی
یـک  برنامهریـزی منسـجمی
فلسفه نیز این سؤال مطرح
را بـرای برگـزاری هرچـه بهتـر
است که آیا حتم ًا موضوعات
همایـش روز جهانـی فلسـفه
انتخاب شده باید ارتباطی با
و همایـش فلسـفه در آسـیا
کشور برگزار کننده همایش
د اشتهبا شـیم.
داشته باشد یا نه؟

دکرتاسامعیلی:

مدیــر امورپژوهشــی مؤسســه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،
نیز با ارائه گزارش از نحوه برگزاری
همایش روز جهانی فلسفه و
برنام هریزیهای انجام شده
در این خصــوص گفت :به
دنبال این هستیم که بتوانیم
یک دبیرخانــه متمرکز برای
ایــن موضوع در مؤسســه ایجاد
کنیم و گروهها یــک  نماینده در
این دبیرخانه داشتهباشند تا مباحث
در آنجا دنبال شود .وی ادامه داد:
از ســال  2002در یونســکو روز
جهانی فلســفه تصویب شد و از
ســال   2005به صورت همایش
در کشورهای مختلف برگزار شد
که در سال  2010با همت مؤسسه
پژوهشــی حکمت و فلســفه در
ایران با موضوع «فلســفه ،نظر و
عمل» برگزار شــد و این موضوع
از میان پیشنهادهایی که استادان
و اندیشــمندان پیشــنهاد داده
بودند ،انتخاب و به یونسکو اعالم
شد .اســماعیلی خاطرنشان کرد:
امیدواریم در این جلســه استادان
نظرات و پیشــنهادهای خود را در
خصوص برگــزاری همایش روز
جهانی فلســفه ارائــه دهند و در
نهایــت از میان آنها موضوعی که
با اکثریت نظرات انتخاب میشود،
به عنوان موضــوع این همایش
تصویب و ارائه شود.
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خانم دکرت اعوانی:
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خا
نـم دکتـر اعوانـی عضـو و نماینـده
گـ
روه فلسـفه غـرب مؤسسـه نیـز در
دکرتعزیزاللهی:
پاس
ـخ
به این سـؤال که اگـر روز جهانی
دکتر عزیزاللهی مدیر گروه فلسفه
فلس
ـفه قـرار اسـت در کشـور دیگـری
اسالمی دانشــگاه شاهد با طرح
بر
گزار شـود ،چه نیازی اسـت کـه ما در
این مطلب که فقط ثروت نیست
کش
ـورمان برگـزار کنیـم ،تصریـح کرد:
که یکجا جمع م 
یشود بلکه علم
بر
گـزاری همایـش روز جهانـی فلسـفه
نیز اینگونه است ،یعنی توده مردم
یـ
ک 
کار
صنفـی اسـت که اهل فلسـفه
از آن بیبهره هستند ،گفت :این
بـه
احتـرام عالقـه بـه آن یـک  روز را
سؤال بســیار مهم است که چرا
جش
ـن میگیرنـد و در واقـع ایـن روز،
نباید فلســفه همگانی شود و چرا
روز
جشـن فلسـفه اسـت امـا بـرای این
مردم باید عقالنی باشند و عقالنی
کار،
مرکز یونسـکو اندیشـمندان را جمع
تربیت شــوند .وی تصریح کرد:
ک
ـرد
تـا
مسـأله روز مربوط به فلسـفه را
چاره این اســت که دانشگاهی با
ب
ررسـی کننـد .در گذشـته روال اینگونه
عنوان علم و زندگی داشته باشیم
ب
ـود
کـه یـک کشـور انتخاب میشـد و
زیرا ما فرد را به دانشگاه میآوریم
از بی
ـن موضوعات پیشـنهادی یونسـکو
و بعد از چند ســال او را به جامعه
یـا
موضوعـی کـه خودشـان پیشـنهاد
میفرســتیم .اما دیگــر از علم
م

ی
دادن
ـد،
 یکـی را انتخـاب میکردنـد.
بیبهره میشود ،بنابراین اگر مثل
وی
ادامه داد :سـالی که این همایش در
گذشــته علم عمومی باشد ،همه
ایـ
ران برگزار شـد ،تمام کشـورهایی که
مردم میتوانند به آن دسترســی
ی
ونسـکو را قبول داشـتند ،به احترام این
داشته باشــند .عزیزاللهی با بیان
روز،
دور هـم نشسـتند و بحـث کردنـد
اینکه بســیاری از خانوادههای ما
ز
یـرا
ای
ـن
گزارشها به یونسـکو م 
یرود
عالقهمند به علمآموزی هســتند
تـ
ا یـک سـالنامه در بیاید امـا چیزی که
ولی وسیله آن را در اختیار ندارند،
ب
عـد
از روز جهانـی فلسـفه در ایـران
گفت :این سؤال بسیار مهمی بود
پیـ
ش آمـد ،تحریمـی بـود که یونسـکو
که دکتر خسروپناه مطرح کردهاند
بـر
ایـران اعمال کـرد و در مـورد ایران
که بایستی چندین همایش بزرگ
م
سـ
ائل
س
یاسـی را در آن دخیـل نمود و
در اینکه علم باید همگانی شــود
ب
عـد فدراسـیون بینالمللـی انجمنهای
برگــزار گردد و طرحــی نو باید
فل
سـ
فی جهان به یونسـکو اعتراض کرد
ریخت کــه بهتریــن راه ،ایجاد
کـه
نبایسـت سیاسـت را در روز جهانـی
دانشگاه علم و زندگی است.
فلس
ـفه دخالـت داد و آنهـا یونسـکو را
تح
ریم
ک
ردن
ـد؛ بنابراین اکنون یونسـکو
ک
شـوری را انتخـاب نمیکنـد و بیشـتر
جن
بـه
صنفـی بـرای گرامیداشـت روز
جهانی فلسـفه اسـت.

دکرت اسدی:

دکتر اسدی مدیرگروه
فلسفه دانشگاه عالمه
طباطبائی درباره اینکه
مؤسســه حکمت و
فلســفه محلی برای
اهالی فلسفه شود ،آن
را کار بزرگ و ایدهآل
عنوان کــرد و گفت:
باید دید چقدر امکانات
در اختیار داریم و بستر
برای تحقق این مهم
چقدر فراهم است .وی
همچنیــن درباره این
مســأله که آیا فلسفه
م
یتوانــد همگانــی
شــود یا نــه؟ گفت:
این موضوع بستگی
به تعریفی دارد که از
فلسفه ارائه میدهیم
اگر این بحث را بومی
کنیم و متناســب با
روز جهانی فلســفه،
باید بپرسیم «کدامین
فلسفه و چرا فلسفه؟»
این موضوع میتواند
بــه عنــوان یکی از
موضوعات برای روز
جهانی فلسفه باشد.

دکرتحسینی:
دکرتقراملکی:

دکتر قراملکی مدیر گروه فلسفه
و کالم اسالمی دانشگاه تهران با
بیان اینکه در ایران فلســفه رشد
ّ
کمی بسیاری یافتهاست گفت :با
ه
مین
فل
سفه
که
به
کمی
صورت ّ
شد
ک
ر رده و مدعی است ،مسائل
مربوط بــه جهان را حل میکند،
چقدر میتوانیم مســائل مربوط
به خود فلســفه را حل کنیم .باید
در مورد خود فلســفه بیشتر تأمل
کنیــم ،این همان چیزی اســت
کــه از آن میگریزیــم .وی بــا
اشــاره به اینکه باید ببینیم چقدر
بــرای همدیگر نقد مینویســیم
و چقدر نقدهایمان فیلســوفانه
اســت ،گفت :یکی از مشکالت
مــا پدیده عوامزدگی در فلســفه
اســت که حرفهگرایی معنایی در
فلســفه ندارد ،حال بایــد ببینیم
می شــود کارآمدی را در فلسفه
مطرح کرد؟! به نظر میرســد در
این رشــد ّ
کمی فلســفه اگر روز
جهانی فلســفه بهانهای باشد که
یــک ذره به خودمــان بپردازیم
و اندکی کارنامه فلســفی خود را
ارزیابی کنیم ،بهتر است .قراملکی
خاطرنشــان کرد :باید مراقب دو
پدیــده عوام زدگی در فلســفه و
آسیب های اخالق فیلسوفبودن
باشیم و فکر میکنم دانشجویان
نیز م 
یخواهند این مســائل را با
هم ببینیم.

دکتر مالک حســینی مدیر گروه
فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات تهران نیز پیشنهاد
داد :بهتر است موضوعی انتخاب
کنیم که ناظر به کشــور خودمان
و در ســطح ملی باشــد بنابراین
موضــوع «فلســفه و همگانــی
شدن» شاید موضوع خوبی باشد.

دکرتعلمالهدی:

دکتــر علمالهدی ،مدیــر گروه
فلسفه اســامی سازمان مرکزی
دانشگاه پیامنور نیز با بیان اینکه
در دهه هفتاد و هشــتاد به خاطر
مسائل حاشــیهای جامعه ،فلسفه
به حاشــیه رفته و فالسفه از هم
فاصلــه گرفتهاند ،گفت :این فضا
در ارتباط با اهل فلسفه که در قم
یک نگــرش و در تهران نگرش
دیگری به آن وجود دارد ،موجب
دوری اهل فلســفه شــده است
که روز جهانی فلســفه میتواند
بهانهای برای هماندیشی و تبادل
نظر با گرایشهای مختلف باشد
و آنهــا را دور هم جمع کند .وی
افزود :به نظر من موضوع فلسفه
و اخالق با توجه به این شــرایط
میتواند برای روز جهانی فلسفه
انتخــاب شــود و بــرای جامعه
فلسفی ایران اثرگذار باشد.

دكرت قوام صفري:

در ادامه دکتر قوام صفری
با اشــاره به اینکه وضع
فلســفه در ایران همانند
کسی اســت که شترش
را گــم نکرده امــا دنبال
شتر میگردد ،گفت :یک 
شقاقی در فلسفه در کشور
ما وجود دارد که نه به آن
توجه شده و نه اهمیت آن
دیده میشود ،اینکه یک 
موضوع غربــی را برای
همایش روز جهانی فلسفه
انتخاب کنیم این شتر ما
نیست .باید طوری حرف
بزنیم کــه آن حرف مال
خودمان باشد .وی یادآور
شــد :روز جهانی فلسفه
بهترین فرصتی است که
ببینیم اوضــاع آموزش و
پژوهش فلسفی در کشور
ما چگونه است ،زیرا این
یک  معضل و مشــکلی
است که باید آن را مطرح
و راهکارهــا را ارائه کنیم
و ببینیم چگونه میتوانیم
شــقاقی را که وجود دارد
برطرف کنیــم و ببینیم
وضع فلسفه و آموزش آن
در گروههای دانشــگاهها
چگونه است.
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دکرتافضلی:

دیر گروه کالم مؤسســه پژوهشــی
دکتر افضلی م
ـفه ایران نیز با بیــان اینکه موضوع
حکمت و فلسـ
سفه در کشور ما از موضوعاتی است
آسیبشناسی فل
الی است ،گفت :واقع ًا وضعیت فلسفه
که جای آن خ
حد بحران گذشته و به سمت فاجعه
در کشــور ما از
کمیشــدن آن و
یرود و این معضل ،اول به خاطر ّ
م
یتوجهی مســؤوالن و سیاستگذاران
دوم به خاطر ب 
امه داد :متأســفانه هر تــرم دهها نفر
اســت .وی اد
از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند
دکترای فلسفه
شناســی جــدی در خصوص آموزش
که باید آسیب
ـفه و حتی پایاننامههــای دکترا و
و پژوهش فلسـ
در این زمینه صــورت گیرد .افضلی
فوقلیســانس
کرد :یکی از بزرگتریــن خدمتها به
خاطرنشــان
ست که این آسیبها ،در تمام قسمتها
فلسفه این ا
تگذاری کشور منتقل
شناسایی و به مسؤوالن سیاس 
آنها را بگیریم و اجازه ندهیم یک عده
کنیم و جلوی
رکاری که میخواهند با فلسفه بکنند.
ه

ــه نیز دکتر معصومــی همدانی مدیر
در ادام
طالعات علم مؤسسه حکمت و فلسفه،
گروه م
ــدری مدیر گــروه فلســفه ،کالم و
دکتر خ
اســامی پژوهشــگاه علوم انسانی و
عرفان
فرهنگی ،دکتــر خادمی مدیر گروه
مطالعات
انشگاه شهید رجایی و خانم شایانفر
فلسفه د
روه فلسفه دانشــگاه الزهرا(س) به
نماینده گ
گاه های خود پیرامون مباحث مطرح
بیان دید
جلسه پرداخته و نظراتی ارزنده را در
شــده در
حوزههای مورد بحث ارائه دادند.

ان
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وضعیت آموزش و پژوهش فلسفه در ایر
رات استادان و جمعبندی آنها افزود:
ارزیابی
پناه پس از شنیدن پیشــنهادها و نظ
در انتهای این نشســت ،دکتر خسرو
های فلسفه برقرار باشد زیرا متأسفانه
که هماندیشــی و ارتباط مدیران گروه
فلســفه اصلی این جلسه ،این بود
ست که مؤسسه به آن اقدام کرده و این
فلســفه کم اســت و این ضرورتی ا
ارتباط صمیمی و علمی میان اهل
ت.
نیس
کار از باب بزرگ کردن موسسه
حمایت میکنیم ،گفت :اگر امروز این
خواهد این جلســات را برگزار کند ،ما
وی با بیان اینکه هر دانشــگاهی ب
سفه است ،به آن اقدام کردیم .رییس
اینکه مؤسســهای به نام حکمت و فل
ضرورت را پذیرفتیم ،تنها به خاطر
سفه و مباحثی که در این ارتباط مطرح
سفه ایران همچنین درباره روز جهانی فل
مؤسســه پژوهشی حکمت و فل
رای این روز انتخاب کنیم .البته اینکه
اندیشی بزرگان و استادان موضوعی ب
شــد ،گفت :امسال خواستیم با هم
شد .این بهانهای است که ببینیم چه
آن نیســت که موضوع هم جهانی با
ای
روز جهانی گفته میشــود به معن
عنوانی مانند «ارزیابی وضعیت آموزش
لف نیز مشــارکت کنند .شــاید بتوان
نیازهایی داریم تا گروههای مخت
 یک موضوع عام باشد و بتواند راهکارها و
از بحث دوستان اســتنباط نمود که
و پژوهش فلســفه در ایران» را
دانشــگاهها «وضعیت فلسفه» را در
بگیرد و جا دارد اعضای هیأت علمی
زیرمجموعههای دیگری را نیز دربر
رف کردن این نقص راهکار ارائه دهند.
دانشگاههای خود نقد و برای برط
های فلسفه دانشگاههای تهران برای
ای متشکل از استادان و مدیران گروه
ه
میت
ايشان در پایان با بیان اینکه ک
تشکیل شود ،گفت :این کمیته میتواند
انتخاب موضوع روز جهانی فلســفه
انجام کار کارشناســی در خصوص
مرار این جلســات ،قرار شد گروه فلسفه
دی و مصوب کند .همچنین برای اســت
نظرات و پیشــنهادها را جمعبن
ای فلسفه دانشگاههای تهران باشد.
میزبان جلسهی بعدی مدیران گروهه
دانشگاه تهران،

نشست گفتوگوی
ادیان و بحرانهای
بشر معاصر
اول آبان 1391
نشست "گفت و گوی ادیان و بحران های بشر معاصر" اول آبان ماه  1391با همکاری
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با حضور اساتید و پژوهشگران برخی از موسسات و
دانشگاههای آلمان و نیز اعضای هیأت عالی موسسه حکمت و فلسفه برگزار شده است.

حجت االسالم و المسلمین
دكتر عبدالحسين خسروپناه:
نقش گفتگوی ادیان در «رفع بحران از خود بیگانگی»

دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني:
حقیقت» جعبه بستهبندی شده نیست!!!

نقش گفتگوی ادیان
در «رفع بحران از خود بیگانگی»
حجتاالسالموالمسلمیندكترعبدالحسينخسروپناه
انسان معاصر ،گرفتار بحرانهای متعددی از جمله بحران
محیط زیست و بحران جنگ و بحران خانواده و ریشه
همه بحرانها ،بحران «ازخودبیگانگی» است که باید
انسان با تمام ظرفیتهای امروز به حل این بحرانها
بپردازد که در غیر این صورت ،این بحرانها هستند که
انسان را منحل میکنند.
یکی از ظرفیتهای امروز ،گفتوگوی بین ادیان است
که میتواند نقش مؤثری در حل این بحرانها داشتهباشد؛
البته به شرطی که این ظرفیت مهم و ارزشمند ،اسیر
سیاست بازی و معلول بحران از خود بیگانگی نشود.
مقصود بنده از الیناسیون ،از خودبیگانگی در روانشناسی
و روانپزشکی نیست که به بیماریهای روانی اشاره
دارد .مقصودم این است که انسان در عین حال که به
خود معرفت دارد و خود را تا حدی میشناسد؛ گاهی از
حقیقت خود فاصله میگیرد و با خود بیگانه میشود.
توضیح مطلب این است که همه ادیان الهی از دو
ساحتیبودن انسان؛ یعنی جسم و روح سخن گفتهاند
و حقیقت انسان را به روحش دانستهاند .گاهی انسان
در موقعیت بهرهگیری از قدرت انتخابگری خویش به
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کلی از ساحت اصلی وجود خود؛ یعنی روح انسانی غافل
گشته و تنها و تنها به تدبیر و اصالح و تقویت جنبه غیر
اصیل خود؛ یعنی جسم خود میپردازد و تنها به دنبال
فراهم آوردن لذتهای حیوانی خود است .اینجاست که
«گوهر» انسانی به فراموشی سپرده میشود .به قول
مولوی:
تا تو تن را چرب و شیرین میدهی
جوهر خود را نبینی فربهی
داسـتان «از خـود بیگانگـی» و خـود فراموشـی تنهـا با
توجـه به روح و حقیقـت اصیل پایان نمییابـد .پرداختن
بـه روح و جان ،گاهی سـطحی اسـت .نگاه سـطحی آن
اسـت کـه انسـان بـه جنبه اصیـل خـود؛ یعنـی روح ،به
عنـوان موجودی مسـتقل بنگرد و در تقویت آن بکوشـد
حقیقـت جنبـه حقیقـی خویـش؛ یعنـی حـق تعالـی
و از
ِ
غفلـت کنـد .روح انسـان ،محصـول تجلی خـاص الهی
و جلـوهای از حقیقـت مطلـق هسـتی؛ یعنـی حـق تعالی
اسـت .خـدای سـبحان در قـرآن کریـم می فرمایـد« :و
التکونـوا کالذیـن نسـوا اهلل فانسـاهم انفسـهم اولئـک 
هم الفاسـقون؛ و از کسـانی نباشـید که خـدا را فراموش

کردهانـد و در نتیجـه خدا آنها را از خودشـان فراموشـاند!
آنـان همـان فاسـقانند»  .بـر ایـن اسـاس ،پیامبـر اکرم
اسلام(ص) در حدیثـی فرمـود« :مـن عـرف نفسـه فقد
عـرف ربـه؛ کسـی کـه خـود را بشناسـد خـدا را نیـز در
واقع شـناخته اسـت».
بـا ایـن بیان نقـش ادیـان و گفتگـوی ادیـان در زدودن
بحـران از خـود بیگانگـی كـه مـادر همـه بحرانهـای
انسـان معاصـر اسـت ،آشـکار میگـردد .عالمـان و
متفکـران و فیلسـوفان دیـن بـرای زدودن ایـن بحران،
بایـد بـه خودشناسـی و خداشناسـی اهمیـت ویـژهای
بدهنـد .عوامـل ازخودبیگانگـی را بـه انسـانها معرفـی
کننـد .جهـل بـه حقیقـت انسـان ،یکـی از ایـن عوامـل
اسـت .دلبسـتگیهای زودگـذر دنیـوی کـه تحمیـل
دنیـای مـدرن اسـت و بـه تعبیـر قـرآن متـاع اندکـی
اسـت؛ عامـل بسـیار مهـم از خـود بیگانگـی اسـت.

زندگـی ماشـینی امـروز و فشـارهای روحـی روانـی
ناشـی از شهرنشـینی و شـببیداری و سـحرخوابی و
دغدغههـای رنگارنـگ حاصـل از زیـاده خواهی انسـان
امـروز ،فرصت «بهخودپـردازی» را از انسـان گرفته و او
را در دام «ازخودبیگانگـی» انداختـه اسـت.
عالمان و فیلسوفان دین در گفتوگوی بین ادیان ،عالوه
بر بیان عوامل ازخودبیگانگی ،باید به بیان پیامدهای
آن ،به ویژه احساس حقارت و خودباختگی ،آلودگیهای
اخالقی ،نابودی نظام خانواده ،بحران محیط زیست،
استعمارگری و استعمارپذیری ،زندگی پر از اضطراب و
دلهره ،ناامیدی و غیره بپردازند .امام علی(ع) در جمله
حکیمانهاش میفرماید« :کسی که در نزد خود ارزشمند
باشد ترک شهوات برای او آسان شود» و نیز فرمود:
«کسی که نفس او در نزدش کریم و محترم باشد؛ آن را
با معصیت فرومایه نمیسازد».

«حقیــقت»
جعبه بستهبندی شده نیست!!!
دكترغالمحسينابراهيميديناني
مشکل همیشگی تاریخ برآمده از این است که عدهای ماست و ما حداکثر میتوانیم به آن تقرب بجوییم.
تصور میکنند حقیقت جعبهای بستهبندی شده است که مشکل انسان این است که یک فرد چگونه میتواند از
شخص معینی آن را در اختیار دارد و مادامی که چنین مخفیگاه فردانیت خود خارج شود و با فرد دیگر ارتباط
تصوری از حقیقت وجود دارد ،نمیتوان به نتیجهای برقرار کند و این مشکلی است که در روزگار ما در قالب
رسید .مادامی که ما حقیقت را بستهبندی شده تصور فردگرایی شدت یافتهاست .در اثر ارتباطات ،اختالفات
کنیم ،گفتگویی میان ادیان محقق نخواهد شد و تجربه زایل شده و در نتیجه ،االن بهتر میتوان دید که
نشان دادهاست که این نگاه به جایی نمیرسد؛ چرا که اختالفات اصلی بشر چیست .همچنین حوزه زندگی
این ما نیستیم که حقیقت را بستهبندی میکنیم و ما خصوصی در معرض تهدید قرار گرفته است ،تا جایی که
مالک حقیقت نیستیم ،بلکه این حقیقت است که مالک  تکنولوژی و سیستم اطالعات جهانی قادر است ،فرد را
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در خلوت او کشف کند و انسان در این شرایط به
فکر هویت خود افتاده است.
انسان نمیداند هویت واقعی او کدام است و شعرا
و حکما و نویسندگان از این سخن میگویند که
«من»« ،ما» شود و در اینجا این پرسش مطرح
میشود که آیا این «من»هاست که باید «ما» شود
یا «ما»هاست که باید «من» شود و این «ما» و
این «من» به چه معنا و
کدام است؟
مشکل جامعه امروز انکار
کلیت است ،همانگونه که
خدا نظیر و شبیه ندارد افراد
انسانی نیز شبیه ندارند ،اما
مشکل انسان این است که
یک فرد چگونه میتواند از
مخفیگاه فردیت خود خارج
شود و با فرد دیگر ارتباط
برقرار کند .این مشکلی
است که در روزگار ما در
قالب فردگرایی شدت یافته
است؛ چرا که دنیای امروز
کلی طبیعی ابن سینا را
نفهمــیده است .ابنسینا
میگوید فرد اگر چه فرد
است اما تبلور یک کل است
و اگر تبلور یک کل دیگر
نباشد تا ابد نمیتواند به فرد
دیگر راه پیدا کند.
فهمیــــدن «مـن» برای
دنیای امروز و شاید همیشه
دشوار بوده است ،موالنا
به سادهترین وجه «من»
را بیان و حل کردهاست.
براساس نگاه موالنا ،ما
یک «مــن» انضـــمامی
داریم که در قالب آن،
هر لحظه یک  «من»یم
و یک  «من» واقعی نیز وجود دارد که پشت
همه این «من»هاست .ما «من»های انضمامی
را میشناسیم ،اما «من» واقعی فراموش شده و
«من»های قالبی به جای آن نشستهاند و همواره
بین این «من»های انضمامی جنگ جریان دارد.
یک نظر این است که «من» واقعی در تاریخ و در
تطور افقی زمان ظاهر میشود ،اما در نگاهی دیگر

«من» اصیل نه در تاریخ ،بلکه در سیر عمودی
جستوجو میشود .در این رویکرد به «من» واقعی
است که امکان ارتباط میان افراد ،به گونهای خاص
فراهم میشود .اگر مطلق ًا به گذشته بیاعتنا باشیم
آینده نخواهیم داشت و گذشته محض و بدون توجه
به آینده هم پاسخگوی ما نخواهد بود ،بنابراین با
پیوند دادن گذشته و آینده راه عمودی و به سمت
باال گشوده خواهد شد.
در اینجاست که ضمن
توجه به آینده و همان
اندازه که به آینده توجه
داریم ،متوجه گذشته نیز
هستیم و گذشته و آینده
را که به هم گره زدیم،
«آن» اصــیل و واقــعی
روی مینماید .در حالی
که اگر مطلق ًا به گذشته
بیاعتنا باشیم ،آینده نیز
نخواهیم داشت و گذشته
محض و بدون توجه به
آینده هم پاسخگوی ما
نخواهد بود ،بنابراین با
پیوند دادن گذشته و آینده
راه عمودی و به سمت
باال گشــوده و امکــان
گفتوگــوی میان ادیان
ایجاد خواهد شد.
اگـر ادیـان در زمـان
خالصـه شـوند تفاهـم
غیرممکـن خواهـد بـود،
البتـه بـه دلیـل ایـن که
ادیـان در زمـان پدیـد
میآینـد و قالب و شـکل
میگیـرنـــد ،نمیتـوان
اختلاف قالبهـا را انکار
کـرد ،امـا اگـر مـا تـا ابد
در ایـن قالبهـا بمانیـم،
گفتوگـو غیرممکـن خواهـد بـود .امـا اگـر بتوانیـم
ضمـن حفـظ قالبهـا از ایـن قالبهـا فـرا برویـم و
بـه اصل ادیـان توجه کنیـم و رو بیاوریم ،به آسـانی
مجال گفتگو گشـوده و امکان رفاقت و صلح میسـر
میشـود .بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجه داشـت که
بـا محدودیتهـا جنـگ شـروع میشـود و بـا سـعه
فکـری صلـح برقـرار میشـود  .

تازههاي نشر:
فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفی
كتاب الشوارق
خطفات القدس
مکتب فلسفی اصفهان
ساقــينامــه
ديدار با فيلسوفان سپاهان
سخن ابن سينا و بيان بهــمنيار
شرح الحكمة العرشيه
جریان های فکری حوزه علمیه اصفهان
تهذیب المنطق
شرح التائیه الکبري
گ توصیفی فلسفه اخالق
فرهن 
مکتب فلسفی شیراز
التعليقات
نظریههای اخالقی محمد بن زکریای رازی
آشنايي با منطق ربط
مجموعه مقاالت روز جهانی فلسفه
مکتب فلسفی اصفهان از نگاه دانش پژوهان

فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفی
ایــن کتــاب بــه همت موسسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایران
و با همــکاری موسســه فرهنگی -
پژوهشــی نوارغنون توســط گروهی
از مترجمان(ســیدمحمدرضا حســینی
بهشــتی ،پرســتوخانبانی ،زهرا بهفر،
ماریا ناصر ،الهام حســینی بهشــتی و
فریده فرنودفر) ترجمه شــده اســت
و دکتــر بهمن پازوکــی؛ عضو هیئت
علمی مؤسســه پژوهشــی حکمت و
فلسفه ایران و دکتر محمدرضا حسینی
بهشتی ویراستاری این مجموعه را بر
عهده داشته اند.
آشناييبافرهنگنامةتاریخیمفاهیم
فلسفه
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‹فرهنگنامة تاريخي مفاهيم فلسفه›،
مجموعهاي ســيزده جلدي اســت كه
جلد سيزدهم آن به فهارس اختصاص
دارد .انتشار متن فرهنگنامه در دوازده
جلــد قطور رحلــي بهتدريج
از ســال  1971آغاز شــد و
جلد ســیزدهم آن در ســال
 2004بهپايــان رســيد .اين
فرهنگنامة آلماني شــامل
 3712مدخــل در زمينــة
مفاهيم فلسفه در شاخههاي
مختلــف آن و نيــز مفاهيم
مشــترك ميان فلسفه و ساير
رشــتهها ،از جمله زيباشناسي
و نظرية هنــر ،تاريخ و نظرية
فرهنگ ،زبانشناسي ،ادبيات و
خطابه ،اخالق ،تعليم و تربيت،
علوم سياســي ،روانشناسي،
روانــكاوي و رواندرمانــي و
جامعهشناســي ،اقتصاد ،اديان،
الهيــات و عرفــان ،رياضيات و

(جلد دوم :الهیات)
منطق ،فيزيك ،علــم هيئت ،جغرافيا،
زمينشناســي ،زيستشناســي و طب
است.
«فرهنگنامــة تاريخــي مفاهيــم
فلســفه»تحت سرپرســتي و مديريت
علمي فیلســوف فقیــد ،يوآخيم ريتر،
كارلفريــد گروندِر و ســپسُ ،گتفريد
گابريل بــا همكاري بيــش از 1500
اســتاد باســابقه و متخصص در زمينة
فلســفه بهرشــتة تحريــر درآمده و
انتشارات شوابه در شهر بازل سوئيس و
شْ توتگارت آلمان آن را بهچاپ رسانده
است .پايهگذاران اين فرهنگنامه پيش
از اين ،در سال  1964خطوط اصلي و
خطمشي خود در نگارش آن را منتشر
كردند و يوآخيم ريتر نيز در پيشگفتار
جلد نخســت فرهنگنامه ،بهتفصيل
دربارة رويكــرد آن به بحث پرداخته و

گزارشي از مشكالت و مسائلي را ارائه
كرده كه مؤلفان پيشروي داشتهاند                                   .
در آغــاز ،مؤلفان مداخــل مربوط به
«فرهنگنامــة مفاهيم فلســفي» ،اثر
رو ُدلف آيســلِر را كه نخســتينبار ،در
ســال  1899منتشــر و تا سال 1930
چهاربار تجديد چاپ شــده بود ،مبناي
كار خود قرار دادند .هدف اين بود كه با
جرحوتعديل و بهويژه ،تكميل عناوين
آن ،فرهنگنامة جديدي تأليف گردد.
در فاصلة انتشار اين دو فرهنگنامه ،در
تلقي فلسفه از خودش و نيز در نگرش
به جايــگاه آن در نظام علوم ،تحوالت
قابــل مالحظهاي پديد آمــده بود .در
مسير اين تحوالت ،بسياري از مفاهيم و
گرايشهاي جديد در فلسفه پاي گرفته
بود كه در فرهنگنامة آيســلر بازتابي
نداشت .گذشته از اين ،شيوة آيسلر اين
بود كه در ابتداي هر مدخلي براســاس
ديدگاه خود تعريفــي نظاممند از
مفهوم آن ارائه كند؛ بدينترتيب،
در فرهنگنامة او چارچوب و مسير
نگارش مدخل از پيش تعيين شده
بود .از دريچة نحوه نگرش تاريخي
ريتر و شــاگردانش (مكتب ريتر)
كه متأثر از انديشــههاي هيدگر،
روتهاكــر و گادامــر بودند ،در اين
رويكرد آيســلر ،تطورات تاريخي
مفاهيــم ناديده گرفته ميشــد و
هــر مفهومي تنهــا از منظر نظام
خاص مورد قبول مؤلف
فلســفي ِ
معرفي ميگرديد .كوشش مؤلفان
فرهنگنامة جديــد اين بود كه به
بازشناسي خاســتگاههاي مفاهيم
فلســفي در زبان محاوره و ثبت و
انعكاس مراحل مختلفي بپردازند كه

هريك از مفاهيم در طي تاريخ فلســفه
نزد فيلســوفان و نحلههــاي مختلف
فلسفي پيدا كرده اســت .بدينترتيب،
آنان بهگونهاي مســتند مجــال آن را
فراهم آوردند تا خوانندگان بتوانند فارغ
از موضعگيريهاي فلسفي خاص ،اين
تحوالت را دنبال كنند.
رويكرد تاريخي به فلسفه بهمعناي آن
نيست كه انديشــة نظاممند فلسفي را
به مطالعة تاريخــي آن تحويل ببريم،
چراکه مطالعۀ تاريخــي ،نحوة تكوين
و تطورات انديشــهها را دنبال ميكند،
درحاليكــه در يــك نــگاه نظاممند
فلســفي ،نحوة پاسخي كه يك انديشه
به پرسش فلســفي از موضوع ميدهد،
مورد بررســي قرار ميگيرد .پيوند ميان
اين دو رويكــرد بهويژه ،در هرمنوتيك
فلسفي آشكار ميشود .در اينجا ،معلوم
ميشود كه تالش براي فهم پاسخهايي
كه به پرسشهاي فلسفي داده شده و يا
كوششي كه خود ما براي يافتن پاسخي
نوين بهعمل ميآوريم ،در متن ســنت
فلسفي صورت ميگيرد و تالش كساني
كه ميخواهند از نقطة صفر انديشه آغاز
كننــد ،به تجربة تاريخــي (از جمله در
فلسفة دكارت) تالشي است كه بهلحاظ
عملي و نظري ناممكن است .شناخت
سنتهاي پيشــين فلســفه ،جزئي از
فلسفه است و فهم انديشههاي فلسفي
بريده از تاريخ آن ،فهمي ناكافي است                                    .
بهعالوه ،انديشــههاي فلسفي در بستر
زبان شــكل ميگيرد و منتقل ميشود.
واژههــا ،مفاهيــم و اصطالحــات در
شكلگيري اين انديشهها تأثيري بهسزا
دارند .تمامي كوششها براي حذف نقش
زبان در اين عرصه ،جز منتقلشــدن از
يك سطح زبان به سطح ديگر حاصلي
نداشته اســت .اگر انديشههاي فلسفي
را مجموعة بههمپيوســتهاي از مفاهيم
بدانيم كه خــود را در قالب گزارههاي
زباني و واژهها ظاهر ميسازند ،تحقيق
در باب واژههــا ،مفاهيم و اصطالحات
فلسفي نقش تعيينكنندهاي در فهم اين
انديشهها خواهد داشت.
در پرداختــن بــه واژههــا ،مفاهيم و

اصطالحــات فلســفي بــا دو رويكرد
روبهروييم :نخست ،نگاه ايستا(  (�stat
 )icكه ميكوشد بهمدد تعريف و تحديد،
معنــاي واژهها ،مفاهيــم و اصطالحات
فلســفي را نزد انديشمندان تثبيت كند و
يا خود معنايي تثبيتشــده را براي آنها
وضع كنــد و ســپس ،آن را معيار براي
ســنجش و داوري قرار دهــد .نگاه دوم
كه نگاهــي پويــا ( )dynamicبه
واژهها ،مفاهيم و اصطالحات فلســفي
اســت ،میکوشــد تا تحوالتــي را كه
آنها از ســر گذراندهاند ،شناسايي کند و
در پرتو اين تحــوالت به فهمي از اين
واژهها ،مفاهيم و اصطالحات نائل آيد.
در نگاه نخست ،مطالعة تاريخي واژهها
كه برمبناي مفاهيم از پيش تعريفشدة
معيــار ،صــورت گرفته ،صرفــ ًا در پي
تعيين درست يا نادرســتبودن كاربرد
اين مفاهيم در قياس بــا مفهوم معيار
اســت .در چنين نگرشي ،مفاهيمي كه
در تاريخ انديشة فلسفي بهكار رفتهاند يا
اساســ ًا با تعريف معيار مغاير و بنابراين،
نادرســتاند و يا برحسب ميزان دوري
و نزديكيشــان به ايــن تعريف معيار،
درستتر يا نادرســتترند .در نگاه دوم،
مفاهيــم مجموعة بههمپيوســتهاي از
معاني هســتند كه در قالب يك مفهوم
وحدت پيدا كردهاند .گذشته از اين ،معناي
يك مفهوم در نسبتي كه با مفاهيم ديگر
اعم از مفاهيم مكمــل و مقابل دارد نيز
معين ميشــود .در اين نگاه ،با پذيرش
اينكه مفاهيم تطــور مييابند ،اين تطور
بهمعناي ورود معاني جديد و خروج معاني
پيشــين يا تغيير ثقل ايــن معاني درون
هريك از مفاهيم اســت .از طرفي ،تطور
معاني نشان ميدهد كه در ترجمة مفاهيم
و اصطالحــات نبايد همواره يك معناي
واحد را براي مفهوم درنظر بگيريم (مث ً
ال
دو مفهوم سوژه و اُبژه).
از جملــه مســائلي كــه توجــه بــه آن
در مطالعــة مفاهيــم فلســفي ضــروري
بهنظــر ميرســد ،تفكيــك و
درعينحــال ،تلفيــق تاريخچــة واژههــا
( ،)Wortgeschichteتاريخچة
مفاهيم ()Begriffsgeschichte

و تاريخچة موضوعات فلسفي( (�Prob
 )lemgeschichteو شناسايي
نسبت ميان آنهاست؛ زيرا هريك از اين
سه قلمرو ،اقتضاء روش پژوهشي خاص
خود را دارد.
در رويكرد تاريخي به مفاهيم فلســفي
برخــاف روال معمــول تاريخنگاري 
فلسفي ،هدف توصيف نظاممند هيچيك
از مكاتب فلســفي پيشين نيست ،بلكه
انعكاس تلقي اين مكاتب از مفهوم مورد
نظر و تأثير آن بر دگرگونيهاي مفاهيم
اســت .الزمة اين كار ،بررســي متون
فلســفي و غير فلســفي در يك مقطع
زماني ( )synchronبــراي يافتن
معاني مفاهيم و همچنين ،بررسي آنها
در طول زمان ( )diachronاســت
كه كار ســنگيني را بر دوش محققان و
مؤلفان ميگذارد.
امتياز اين فرهنگنامه در اين است كه
سير تطور تاريخي مفاهيم را بهگونهاي
مستند همراه با مأخذ و منابع غنی براي
مطالعة بيشتر در اختيار خوانندگان قرار
ميدهد .حاصل سه دهه تالش بيوقفة
محققان و مؤلفان ،فرهنگنامهاي شده
اســت كه به اذعان صاحبان فن" ،كار
قرن" محســوب ميشــود و نهتنها در
حوزة آلمانيزبان ،بلكه در ساير حوزهها
نيز تاكنون بديلي نداشته است.
البته ايــن اثر نيز هماننــد تمامي آثار
تأسيســي ،خالي از كاســتيها نيست.
بهرغم آنكه نگارنــدگان اين اثر بزرگ
تــاش كردند تا مفاهيمي را كه بيرون
از دايرة فلســفة مغربزمين (از جمله
در فلســفة چين ،هند و بهندرت فلسفة
اســامي و يهودي) نقشي تعيينكننده
داشــتهاند ،در فهرســت مداخــل اين
فرهنگنامه جاي دهنــد ،اما در تبيين
تطورات مفاهيم عمدة فلسفي بهويژه،
آنهايي كه ريشه در سنت فلسفي يونان
دارند ،تكيــة كار همچنان بر تحوالت
انديشــة فلســفي در مغربزمين بوده
اســت .از جمله ،خوانندة فارســيزبان
جز در موارد اندكي ،جاي انعكاس سير
تحوالت مفاهيم فلسفي در سنت فلسفة
اسالمي را در  اين فرهنگنامه
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خالــي ميبينــد ،درحاليكــه
بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد
تــا چه اندازه كارهاي فیلســوفان
مســلمان در اين تحــوالت تأثير
گذارده و برخالف رأي تاريخنگاران
سدة نوزدهم اروپا ،فلسفة اسالمي
صرفــ ًا در حكم واســطهاي براي
انتقال انديشــة يونان باســتان به
سدههای بعد نبوده است.
  بــا توجه به فاصلة زماني ســي 
و پنجســالة نــگارش نخســتين
جلد ايــن مجموعه تــا اتمام آن،
بدون ترديــد واژههــا ،مفاهيم و
موضوعــات جديدتــري در حوزة
فلســفه پديدآمدهاند كــه طبع ًا در
اين مجموعــه امكان انعكاس آنها
فراهم نشــده و در نتيجــه ،بايد با
كارهاي مشــابه ،تكميــل و يا با
نتايج كاوشهــاي بعدي تصحيح
گردد .با اينحــال ،نظر به حجم و
غنايي كه ايــن فرهنگنامه دارد،
چنانچه صاحبان بضاعت علمي و
عالقه ،هر اندازه نسبت به برگردان
ديگر مداخل اين فرهنگنامه ه ّمت
گمارند ،خدمتي ارزنده خواهد بود.
اینک در مجموعه مجلد دوم این
فرهنــگ نامه تاریخــی مفاهیم
فلسفی ،برگردان مداخل دیگری از
این فرهنگ نامه است که به حوزه
خداشناسی و الهیات مربوطند.
به گزارش پایگاه خبری موسســه
پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران،
مجلد دوم کتاب مذکور ،در 1000
نسخه و به بهای  120000ریال به
همت انتشارات موسسه پژوهشی
حکمت و فلســفه ایران روانه بازار
نشر شده است.

مؤلف این کتاب ،ابوالحسن شریف الکاشی فرزند موال احمد قائنی از فقها و
متکلمین سده دهم هجری و متوفای  966قمری است .از تاریخ والدت وی
خبری در دسترس نیست .بر اساس منابع و مدارک موجود وی در قائن از توابع
خراسان چشم به جهان گشوده است و پس از چندی ساکن کاشان گردیده است.
غیاثالدین منصور دشتکی از استادان او بوده است .برخی کتاب حاضر را به میرزا
محمد بن حسن شیروانی نسبت دادهاند که از نظر مصحح ،صحیح نیست.
در تصحیح رساله حاضر از دو نسخه استفاده شده است :نسخه موجود درکتابخانه
آستان قدس رضوی به شماره « »534که مصحح آن را نسخه «الف» نامیده 
است .نسخه موجود در کتابخانه کاشف الغطاء نجف به شماره « »1976که
مصحح آن را نسخه «ب» نام نهاده است.
در بخش اول ،مؤلف به اثبات خداوند پرداخته و در بخش دوم کیفیت صدور
حادث از خداوند را توضیح دادهاست .در این بخش شبهات متعددی مطرح شده
و پاسخ آنها داده میشود .در دو بخش بعدی به ترتیب درباره علم الهی و اراده
الهی مباحثی مطرح شده تا در بخش پنجم حیات ،شنیدن و دیدن نزد پروردگار
(حیات ،سمع و بصر الهی) توضیح داده شود؛ بخش پایانی هم دربارهی کالم
الهی است.
با توجه به محتوای بخشهای کتاب که مؤلف هر یک از آنها را یک «شارق»
مینامد ،کتاب حاضر به اصلیترین موضوعات و مباحث فلسفه اسالمی نظر داشته
و مباحث مبسوطی درباره هر کدام از این موضوعات ارائه کرده است .همچنین
ارتباط این کتاب با مکتب فلسفی اصفهان در خور توجه است .آنچه از مأثر حکیمان
متأله آن عصر طالیی در دوران صفویه از
سده یازدهم هجری به
بعد بر جای مانده است،
مجموعهای گرانسنگ
از مـعـــارف حکـمی
به شمار میرود که از
حیث ک ّمی و کیفی با
هیچ دورهای از ادوار و
حـوزهای از حــوزههای
فرهنگ کهن اسالمی
ایران ،پیش و پس از
آن ،قابل مقایسه نیست.
ایـن کتـاب بـه بهـای
 8000تومان کتابفروشی
موسسـه پــژوهــشی
حکمـت و فلسـفه ایران
قابـل دسترسـی اسـت.

خطفات القدس
حکیممیرسیداحمدالعلویالعاملی
تصحیح و تحقیق مجید هاد یزاده

كتاب«خطفــات القــدس» اثــری
از حکیــم میــر ســیداحمد العلــوی
العاملــی اســت کــه بــا تصحیــح
و تحقیــق مجیــد هــادیزاده  
و توســط انتشــارات مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه
منتشــر شــده اســت .ایــن کتــاب
کــه شــش ســال بــرای تصحیــح
آن همــت گمــارده شــده اســت
کــم حجــم امــا پرتعــداد از نظــر
موضوعــات مطــرح در آن اســت.
آن دامــاد و شــاگرد
ایــن اثــر از ِ
محقــق دامــاد یعنــی ســید احمــد
علــوی عاملــی اســت.
موضــوع کتــاب یــا بــه عبــارت
بهتــر موضوعــات کتــاب پیرامــون
مباحــث منطقــی و فلســفه و کالم
و هیئــت (بــر اســاس طبیعیــات
قدیــم) اســت؛ خصوصــا مباحــث
«تعییــن قبلــه» آن بــه علــم نجوم
قدیــم مربــوط میشــود.
البتــه بخــش الهیــات ایــن
کتــاب بســیار حجیمتــر از
اینگونــه مباحــث طبیعــی
اســت.
مولــف یــک حکیم مشــائی
و تابــع ابنســینا اســت و
خصوصـ ًا در حکمــت الهــی
از ابوعلیســینا پیــروی
میکنــد و در عیــن حــال
تبحــر خاصــی در حکمــت
اشــراقی دارد .موضوعــات
اولیــه مطــرح شــده در بــاب
منطــق اســت و بعــد از آن،
طبیعیــات و بعــد از آن دو،
الهیــات مطــرح شــده اســت.
هــر کــدام از ایــن موضوعــات

گوناگــون تحــت عنــوان مقالـهای
آمــده کــه مؤلــف هــر مقالــه را
یــک «خطفــه» خوانــده اســت.
ایــن خطفههــا یــا خطفــات جمعـ ًا
پنجــاه و هفــت عــدد را شــامل
میشــود کــه لزومــ ًا ارتبــاط
مســتقیم بــا هــم ندارنــد ،بــه
طــوری که کتــاب با خطفـهای در
بــاب تعییــن قبلــه آغــاز میشــود
و در بــاب «الفــاظ یونانــی»،
«کرویبــودن عالــم»« ،چیســتی
حرکــت»« ،دور منطقــی» و ماننــد
آن ادامــه پیــدا کــرده و در نهایــت
بــا خطفــه ای پیرامــون «کثــرت»
بــه پایــان میرســد.
ایــــن کتــــاب از مجموعــــه
کتابهــای مکتــب فلســفی
اصفهــان بــه حســاب میآیــد.
گفتنــی اســت اصطــاح مکتــب
فلســفی اصفهــان بــه جریــان

خاصــی از حکمــای اصفهــان
اطــاق نمیشــود .در درون
ایــن مکتــب ،افــزون بــر حــوزهی
میردامــاد و شــاگردانش کــه بــه
حکمــت یمانــی نیــز شــهرت
یافــت ،حکمــت ایمانــی طریــق
خــاص فکــری و علمــی شــیخ
بهایــی ،حکمــت تطبیقــی کــه بــر
مــدار آراء ح َِکمــی میرفندرســکی
اســتوار شــد ،حکمــت متعالیــه
صدرایــی و باالخــره حکمــت
تنزیهــی مالرجبعلــی تبریــزی نیز
جــای میگیرنــد .حــوزه فلســفی
اصفهــان ،ســایر مشــارب فلســفی
قدمــا را نیــز در بطــن خــود
حفــظ و بازســازی کــرد و حتــی
بــا توانــی بیــش از قبــل ،ضامــن
تــداوم آنهــا شــد .از بــاب نمونــه،
بیشــترین حواشــی و تعلیقــات بــر
شــفای شــیخالرئیس ابنســینا
در همیــن دوران نگاشــته شــد؛
متــون حکمــت اشــراق
بــه نحــو گســترده شــرح و
تدریــس میشــد و عرفــان
ابنعربــی نیــز همچنــان
رواج و تــداوم داشــت .افــزون
بــر ایــن ،حکیمــان متألــه ایــن
حــوزه ،ایــن توفیــق را نیــز
داشــتند کــه مکتــب اخالقــی ـ
عرفانــی تشــیع را قوام بخشــیده
و بــه تربیــت نفــوس و ارتقــای
معنــوی اهــل ســلوک همــت
گمارنــد.
ایــن کتــاب بــا بهــای 8000
تومــان از فروشــگاه مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه
قابــل دریافــت اســت.
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مکتب فلسفی اصفهان
سیدعلی مدرس مطلق
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مکتب فلســفی اصفهــان ،اصطالحی
مســتحدث نزد پژوهشــگران عرصه
مطالعات ســنت ح َِکمی و عرفانی عالم
اسالم است .حکیمان حوزه اصفهان به
خوبی نشان دادند که استمرار واقعی این
سنت و انتقال روح آن از عصر فارابی و
ابنسینا به بعد ،نه از مجرای چهرههایی
مانند ابنرشــد اندلســی ،که از طریق
حکمایی مانند میرداماد ،مؤسس مکتب
اصفهان میسور است؛ و این طریقی بود
که پیشتر به همت حکیمان و عارفانی
مانند شــیخ اشــراق ،ابنعربی ،خواجه
طوســی ،ابنترکه اصفهانی ،سیدحیدر
آملی ،ابن ابیجمهور احسایی و اعاظم
حوزه شیراز هموار شده بود.
ســیدعلی مدرس مطلق ،در این اثر ،به
پیشینه حوزه فلسفی اصفهان و قدمت
آن ،آغــاز و انجــام آن ،بنیانگــذاران
و فیلســوفان مؤثر و مانــدگار آن ،به
مکتبهــا و حوزههای شــکل گرفته
تحت تأثیــر آن ،چگونگی خاتمه آن و
آثار گرانســنگ باقی مانده از
این مکتب فلســفی پرداخته
اســت .این کتاب مشتمل بر
هشت فصل است ،که عنوان
فصلها و برخی جزئیات آنها
به شرح زیر است:
فصــل اول :پیشــینه حوزه
فلسفی اصفهان؛
فصــل دوم :ســه فیلســوف
مؤســس این حوزه :میرداماد،
شیخ بهائی و میرفندرسکی؛
فصل سوم :فیلســوفان طبقه
دوم شامل فیلســوفان مکتب
میرداماد :ســید احمــد علوی،
قطبالدین محمد اشــکوری،
شــمسالدین محمــد گیالنی
(معــــروف بــه مالشمســا)،

عبدالــرزاق بن علــی گیالنی (معروف
به فیاض الهیجی)؛ فیلســوفان مکتب
شیخ بهائی :صدرالدین محمد شیرازی
(معروف به مالصدرا) ،مالحسن فیض
کاشانی ،سید رفیعالدین محمد بن حیدر
(معروف به رفیعای نائینی) و فیلسوفان
حــوزه میرفندرســکی :مالرجبعلــی
تبریزی (متخلص به واحد) ،آقا حســین
خوانساری ،محمدباقر سبزواری؛
فصــل چهــارم :فیلســوفان مکتــب
مالرجبعلی تبریزی؛
فصــل پنجــم :فیلســوفان مکتــب
مالحمدصادق اردستانی؛
فصــل ششــم :فیلســوفان حــوزه
مالاسماعیل خواجویی؛
فصل  هفتم :فیلسوفان حوزه آقامحمد
بیدآبادی؛
فصل هشتم :فیلسوفان مکتب مالعلی
نوری.
مـدرس مطلـق ،پیشـینه حوزه فلسـفی
اصفهـان را نیـز بـه صاحببـن عبـاد

(   )324-385برمیگردانـد و معتقـد
اسـت کـه حـوزه معقـول در اصفهـان
از آن زمـان دائـره بودهاسـت چنانکـه
صدرالمتاألهیـن در اسـفار نقـل میکند
مناظـره پیروان نظام معتزلـی ( )231را
بـا اصحـاب تناهـی اجـزاء ،در مجلـس
صاحببـن عبـاد .وی میافزایـد اگـر
ایـن حـدس مـا درسـت باشـد ،قدمت
حـوزه فلسـفی اصفهـان به یـازده قرن
میرسـد منتهی مرکزیـت یافتن آن در
رشـته معقـول ،از ابتـدای قـرن یازدهم
بوده اسـت.
وی در بخــش پایانــی ایــن کتــاب
مینویســد :با مهاجرت عبداهلل زنوزی
[شــاگرد مالعلــی نوری] بــه تهران،
حوزه فلســفی تهران تأسیس میشود
و رفتــه رفته با حکمایــی که آنها نیز
تربیــت یافته حــوزه اصفهــان بودند،
مکتب فلســفی تهران شکل میگیرد و
تهران به «شــهر هزار حکیم» خوانده
شــده ،مرکزیت مییابد .در این زمان
هرچند اصفهان از محوریت افتاده لیکن
الاقل تا فوت شیخ محمد حکیم
خراسانی در ســال  1355قمری
جداً نمیتوان گفت حوزه فلسفی
اصفهــان از رونق افتادهاســت،
وي از شــاگردان آخوند کاشــی
بوده ،هشــتاد ســال زندگی کرده
و شــاگردان بیشــماری تربیت
نمودهاست.
«مکتــب فلســفی اصفهــان»
کتابــی اســت در قطــع رقعــی،
در صــد و بیســت صفحــه کــه
بــه ســفارش دانشــگاه پیــام نــور
اســتان اصفهــان توســط مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران در اســفند مــاه ســال 1391
بــه چــاپ رســیده اســت.

ساقــينامــه
میرزاابوطالبمیرفندرسکی

ساقینامه میرزا ابوطالب در  1124بیت
به بحر متقارب سروده شده که در ضمن
آن شش غزل نیز آمده است .فندرسکی
که عالوه بر شــاعری در علــوم رایج
روزگار نیز دستی داشته  ،در ضمن ابیات
ساقینامه اصطالحات و قواعد بعضی از
علوم آن عهد را آورده است .این موضوع
سبب شــده که ساقینامه وی عالوه بر
شــیوایی و لطافت ادبی صبغهای علمی
نیز بیابد و وقوف شــاعر را در بعضی از
علوم آشکار سازد.
این ســاقینامه با حمد خدا آغاز میشود
و با مناجاتی دلکش نیز انجام میپذیرد.
میــرزا ابوطالب که در بعضــی از علوم
آثاری نیز نگاشته در ساقینامه با استادی
و مهــارت بعــد از خطاب به ســاقی از
اصطالحات ،مفاهیم و قواعد آن علوم در
شعر خویش بهره برده است .نکتهی مهم
آن است که معمو ًال مخاطبههای میرزا
ابوطالب با ساقی متناسب با اصطالحات
آن علمی است که بعد از این مخاطبهها
بدان پرداخته شده است.
میرزا ابوطالب در این ســاقینامه دو
حکایت تاریخی را نقل میکند :در
نخستین حکایت او اشاره میکند
که جعفرقلی از جانب شاه سلیمان
سمت بیگلربیگی یافته و با عدل و
داد و شوکت فراوان حکم میراند.
سلطان ســلیمان در سفر خود به
استرآباد نظر مردم را درباره رفتار و
شیوهی حکمرانی جعفرقلی جویا
میشود تا دریابد آیا او به عدل رفتار
کرده است؟ در پاســخ مردم نیز با
اظهار خشنودی از امارت جعفرقلی
به عدل و داد وی گواهی میدهند.
در دومین حکایت ماجرای شــکار
گوزن در مازندران توسط شاه سلیمان
وصف شده که در ضمن داستان شاعر
ممدوح خود را مدح میکند.

ابوطالب فندرسکی ادیب و شاعر دورهی
رواج ســبک هندی (اصفهانی) اســت.
منظومههای وی از جمله ساقینامه نیز در
ترکیبسازی ،آوردن ترکیبهای اضافی
و وصفی ،خیالپردازی ،نازکاندیشــی
و کاربــرد واژههــا و ترکیبهایی که از
زبان مــردم کوچه و بازار گرفته شــده
متأثــر از ویژگیهــای ســبک هندی
است .فندرســکی در رساله بیان بدیع ـ
که یکی از دو رســالهی فارسی وی در
علوم بالغی است ـ سرودهها و قطعات
نثــر لطیف و بدیع خود را از منظومهها و
دیگر آثارش شــاهد آورده است .بدیهی
اســت وی کوشــیده به بهترین ابیات
خود در این رســاله استشهاد کند .او در
توضیح آرایههای بالغــی گوناگون در
چهل و نه موضع از ابیات ساقینامه بهره
گرفته است .چهل و دو بار به صراحت از
ســاقینامه نام برده و در هفت موضع به
ساقینامه اشاره نکرده است.
اما خود ساقینامه سرایی نیز حائز اهمیت
اســت :ســاقینامه از انواع شعر غنایی

اســت که معمو ًال در قالب مثنوی و به
بحر متقارب مثمــن مقصور یا محذوف
ســروده شده است .ســاقینامه معمو ًال
خطاب به ســاقی و ُمغ ّنی است و در آن،
شاعر گذر سریع عمر و ناپایداری دنیا و
جفای روزگار را گوشزد میکند و خواننده
را به اغتنــام فرصت و دریافتن دم اندرز
میدهد .ساقینامهها از گونههای لطیف
شعر فارسی محســوب میشوند که در
بیشــتر آنها شاعر به تصویر آرمانشهر
خود میپــردازد .در این ســاقینامهها
میتوان با بعضی از شــرایط تاریخی و
اجتماعی عصر شاعر آشنا شد.
شــاعر یا مؤلــف مجموعه شــرححال
گرانسنگی دارد :میرزا ابوطالب فندرسکی
فرزنــد میرزابیک از عالمــان و ادیبان
دورهی صفویه اســت ،بــا آن که میرزا
ابوطالــب از مؤلفان پــرکار این دوره به
شــمار میآید و کارنامه پرباری از خود
برجای گذاشــته ا ّمــا از دقایق احوال و
زندگانی وی اطالع زیادی در دســترس
نیست .زمان والدتش معلوم نیست و در
تاریخ درگذشــتش اختالف است .زمان
درگذشت ابوطالب را  ،1100بعد
از  1107و  1124ق نوشتهاند.
ابوطالــب دختــرزاده میــرزا
ابوالقاســم فندرســکی (1050
ـ  950ق) فیلســوف و حکیــم
مشهور دوره صفوی است که در
دورهی شاه عباس اول میزیست
و مرتبهای بلند در میان اهل علم
و فضل و ادب داشــت .اجداد او
از سادات و علویانی بودند که در
سدههای ســوم و چهارم هجری
به ایران آمدند و در طبرســتان و
گرگان ساکن شــدهاند .آنها به
سبب سیادت خود در میان مردم
جایگاه ویژهای داشتند و همواره
تکریم میشدند.

187

ایـــن کتـــاب شـــرح حـــال فیلســـوفان اصفهانـــی از
دوران باســـتان تـــا روزگار معاصـــر اســـت .شـــاید در
ابتـــدا ایـــن اثـــر اثـــری
علمـــی بـــه حســـاب
نیایـــد و چنیـــن بـــه
نظـــر آیـــد کـــه تنهـــا از
جنبــهی تاریخ ــی حائ ــز
اهمی ــت اس ــت .ام ــا ب ــه
واقـــع چنیـــن نیســـت.
امـــروزه سرگذشـــتنگاری در غـــرب بـــه صـــورت
گســـترده دنبـــال میشـــود ولـــی در کشـــور خودمـــان
ایـــران کـــه مهـــد تذکرهنویســـان بـــزرگ بـــوده اســـت
ه ــر روز از اهمی ــت آن کاس ــته میش ــود .درس ــت اس ــت
کـــه بایـــد بـــه اندیشـــههای دانشـــمندان توجـــه نشـــان
داد ولـــی آیـــا مـــا را شـــرم نیســـت کـــه نمیدانیـــم
میردامـــاد در کجـــا بـــه خـــاک رفتـــه ،میرفندرســـکی
در چـــه ســـالی چشـــم بـــه جهـــان گشـــوده و خانـــه
مالصـــدار کجـــا بودهاســـت؟ همـــواره چندیـــن تاریـــخ
گوناگـــون از ســـالمرگ بزرگانمـــان در دســـت داریـــم و
از درســـگاه اندیشـــمندان ایرانـــی بیخبریـــم.
ب ــا پیش ــرفتهایی ک ــه حاص ــل ش ــده اس ــت ب ــاز فق ــر
تاریخنـــگاری در کشـــورمان
بســـیار چشـــمآزار اســـت.
در پایـــگاه اینترنتـــی
دانشـــگاهها از یـــک 
بیوگرافـــی کامـــل از گـــروه
کـــه از ســـابقه و پایهگـــذار
آن و شـــرححال اعضایـــش
بگویـــد خبـــری نیســـت.
شـــگفتا کـــه دســـتیابی
بـــه تاریـــخ پایهگـــذاری
گـــروه تاریـــخ نیـــز بســـیار
دشـــوار اســـت!
در هـــر حـــال ،الزم اســـت
بدانیـــم کـــه در ایـــن کتـــاب
نامهـــا بـــر اســـاس حـــروف
الفبـــا مرتـــب نشـــدهاند بلکـــه
تق ــدم و تأخ ــر تاریخ ــی م ــاک

تق ــدم و تأخ ــر نامه ــا اس ــت .مؤل ــف کوش ــیده اس ــت
تـــا فیلســـوفان ســـپاهان یـــا اصفهـــان را حتـــی اگـــر
از ادوار بســـیار گذشـــته
باشـــند از قلـــم نینـــدازد.
او همچنیـــن در بســـیاری
از مـــوارد مقدمههایـــی
کـــه فیلســـوفان بـــر کتـــب
دیگـــران نگاشـــتهاند را
ب ــه عن ــوان کتاب ــی مس ــتقل
از مقدمهنویـــس نـــام میبـــرد کـــه بـــه نظـــر صحیـــح
اســـت چـــرا کـــه گاهـــی مقدمـــهای ارزشـــمند بیـــش از
خـــود کتـــاب اهمیـــت دارد.
اهمیـــت فیلســـوفان اصفهـــان هنگامـــی فهـــم خواهـــد
شـــد کـــه اهمیـــت مکتـــب فلســـفی اصفهـــان کـــه
حاصـــل اندیشـــهی فلســـفی ایـــن فالســـفه اســـت
را بدانیـــم :مکتـــب فلســـفی اصفهـــان اصطالحـــی
مس ــتحدث ن ــزد پژوهش ــگران عرص ـهی مطالع ــات س ــنت
ح َِکم ــی و عرفان ــی عال ــم اس ــام اس ــت .نش ــاط فک ــری،
رونـــق حوزههـــای درســـی ،جامعیـــت ،تلفیـــق مشـــارب
گوناگـــون فکـــری در عیـــن خالقیـــت و نـــوآوری،
جمـــع میـــان عقالنیـــت و معنویـــت ،پاســـخگویی بـــه
پرســـشهای روز و مهمتـــر از
همـــه عرضـــهی آموزههایـــی
برآمـــده از روح و بـــاور شـــیعی،
رویـــداد بزرگـــی بـــود کـــه
حاصـــل آن بـــه تعبیـــر برخـــی
از محققـــان معاصـــر حکمـــت
معنـــوی تشـــیع اســـت .ایـــن
شـــیوهی نویـــن فکـــری،
توجه ــی وی ــژه ب ــه مت ــن ق ــرآن
کریـــم و روایـــات و ادعیـــهی
مأثـــوره از پیشـــوایان دیـــن
داشـــت کـــه بـــا بهرهگیـــری از
تأویـــل توانســـت خـــاء موجـــود
در حکمـــت اســـامی دوران
پیـــش از خـــود را بـــه خوبـــی
جبـــران کنـــد.

ديدار با
فيلسوفان سپاهان
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سخن ابن سينا
و بيان بهــمنيار
کتـاب سـخن ابـن سـینا و بیـان بهمنیـار بـه قلـم دکتـر
غالمحسـین ابراهیمـی دینانی به همت مؤسسـه پژوهشـی
حکمـت و فلسـفه ایران منتشـر شـد .در مقدمه ایـن کتاب،
مؤلـف ضمـن بیـان ارزش واالی ابنسـینا در فلسـفه ،بـه
تفـاوت او بـا ارسـطو اشـاره کـرده و بیـان نمـوده کـه بـه
شـمار آوردن وی بـه عنـوان یکـی از شـارحان ارسـطو بـه
دور از انصـاف اسـت و کتـاب االنصـاف را کـه در حملـه
مسـعود غزنـوی از بیـن رفته امـا به مفـاد آن در کتب دیگر
ابنسـینا مثـل المباحثـات اشـاره شـده ،نمونـه ایـن ادعـا
دانستهاسـت .ایـن کتـاب را بـه همـراه آثـاری مثـل مقدمه
حکمت المشـرقیین دلیل بر رویکرد شـرقی وی به حسـاب
آورده اسـت.
شـیخ الرئیـس نـه تنهـا فیلسـوف ارسـطویی به شـمار نرفته
و دارای سیسـتم فکری مسـتقل اسـت بلکه تفکر او شـرقی
دانسـته شـده و چـون دلیلی مبنی بـر آشـنایی وی با مکاتب
فکـری شـرقی غیرایرانـی وجـود نـدارد ،تفکـر شـرقی او،
خسـروانی اسـت .در ادامـه ،بـه صـورت خالصـه بـه بیـان
اهـم مطالـب فلسـفه ابنسـینا پرداختـه و سـپس کتـب و
ّ
شـاگردان او را معرفـی کـرده؛ در نهایـت ،بهمنیار بـه عنوان
برجسـتهترین شـاگرد وی شـناخته شـده که مؤلف ،البته اثر
او یعنـی التحصیـل را بیـان اندیشـههای اسـتادش میدانـد  .
دکتـر دینانـی درباره ایـن کتاب
چنین نگاشـته« :کتاب التحصیل
از جهـت مضمـون و محتـوا بـه
کتـاب المباحثات بسـیار نزدیک 
اسـت تـا جایـی کـه میتـوان
گفـت سـخن ابنسـینا در بیـان
بهمنیار واضح و آشـکار میشـود
و البتـه این چیزی نیسـت که دور
از انتظـار باشـد زیـرا اندیشـههای
یک شـاگرد همیشه نشـاندهنده
افـکار و ایدههـای اسـتاد او بـه
شـمار میآیـد .یک شـاگرد اگرچه
ممکـن اسـت گاهـی برخلاف
اندیشـههای اسـتاد خـود موضـع
بگیـرد ولی حتـی زمانـی که یک 
شـاگرد برخلاف اندیشـههای
اسـتاد خـود سـخن میگویـد بـه

آسـانی میتـوان بـه میـزان اثرپذیری از اندیشـههای اسـتاد
پیبـرد .بهمنیـار چنـان شـیفته اسـتاد خـود بـود که بـه آثار
فالسـفه پیـش از او التفـات چندانـی نداشـت ولـی ایـن
شـیفتگی به اسـتقالل فکـری او لطمه وارد نساختهاسـت .او
فیلسـوفی آزاداندیش اسـت کـه همواره از روی تأمل سـخن
میگویـد .بهمنیـار با همـه احترامی کـه برای ابنسـینا قائل
اسـت در برخـی موارد بـا اندیشـههای وی همراهی نـدارد و
نظـر ویـژه خویش را ابـراز مـیدارد .او در عین اینکـه به آثار
ابنسـینا احاطـه کامـل دارد و بـا عبـارات و جملههـای ایـن
آثـار سـخت مأنـوس اسـت ،طـرز تفکر و بیـان ویژه خـود را
دارد .تردیـدی نمیتوان داشـت که بهمنیار شـاگرد ابنسـینا
بـوده و از اسـتاد خـود سـخت اثر پذیرفته اسـت ولـی همان
گونـه که یـادآور شـدیم در مقام یـک فیلسـوف ،بیان خاص
دارد و بیـان او غیـر از سـخن ابنسیناسـت».
این کتاب هفده فصل دارد که عبارتند از :جایگاه ادراک و
شناخت در اندیشه ابن سینا ،صرف حقیقت یا حقیقت صرف،
چشم همه دیدنیها را میبیند اما خودش را نمیبیند ،آیا
میتوانیم بدون تخیل تعقل کنیم؟ ،آیا ادراک زمان در خود
زمان انجام میپذیرد؟ ،عقل جز ادراک عقلی چیز دیگری
نیست ،معقول حق تعالی موجود است یا موجود معقول
اوست؟ ،علم به شیء از طریق اسباب آن کلی است ،در نظر
ابنسینا جسم فقط شرط وجود
نفس به شمار میرود ،غیر از
حق یگانه هیچ واحدی نیست
مگر اینکه در آن وجهی از کثرت
هست ،قویترین و ضعیفترین
موجود ،اثبات مبدأ مشترک در
علوم طبیعی امکانپذیر نیست،
تفاوت میان مشاهده و یقین ،آیا
شوق همان ادراک است؟ ،تفاوت
میان کل و کلی ،لوازم یا صفات؟،
جز ماده چیز دیگری مانع تعقل
نیست.
این کتاب در  2000نسخه و به
قیمت  15000تومان به بازار نشر
عرضه شدهاست.
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موضــوع این کتاب مســائلی اســت
پیرامــون مبــدأ و معــاد كه توســط
فیلســوفان پیش از مالصدرا در میان
فالسفه مسلمان و غیرمسلمان مطرح
بوده است .یکی از بزرگترین اشخاص
ّ
متفکــر و تاثیرگذار ادوار حکمت بدون
شــک حکیم بزرگ و عارف ســترگ
موالنا آخوند صدرالمتالّهین شــیرازی
ق ّدس ســره میباشــد که با تأســیس
حکمت عالیه متعالیه اثری بس شگرف
و در خور توجه به وجود آورد که تاکنون
مورد نظر اصحــاب علم و معرفت بوده
است .البته حکمت متعالیه در اواخر قرن
دوازدهــم و بعد از ّ
ملعلی نوری بود که
نزد همگان شهرت یافت.
یکی از مهمترین آثار مالصدرا کتاب الحکمة
العرشــیة میباشــد که حاوی مســائل مبدأ و معاد در دو مشرق است .اگر
نتوان گفت که این آخرین تألیف اوست به یقین آخرین اثر تمام وی میباشد؛
در دیگر کتب آخوند نامی از این کتاب به میان نیامده ،تنها در حاشــیه الهیات
شــفا یک بار ذکری از این کتاب شدهاست .با توجه به آنچه مشهور است که
مرحوم مص ّنف کتب خود را در عرض همدیگر مینوشــته است میشود گفت
الحکمة العرشــیة و حاشیه الهیات شفا در عرض هم تحریر میشده لکن یکی
تمام میشــود و دیگری ناقص میماند .اما مالهادی ســبزواری این کتاب را
آخرین اثر مالصدرا دانسته است.
مالصدرا در این کتاب بر خالف آنچه مشــهور اســت و بر خالف ابنعربی
خلــود در عذاب را پذیرفته و اذعان میکند .این کتاب توســط مالعلی نوری
(علی بن جمشــید اصفهانی) که از شاگردان آقا محمد بیدآبادی است حاشیه
خوردهاســت؛ و در نهایت توسط محمد اســماعیل بن سمیع اصفهانی که به
واحدالعین شــهرت داشــته شرح داده شده است که ایشــان استاد مالهادی
سبزواری بودهاند.
هانری کربن فرانســوی در مقدمه فارسی خود بر مشاعر جمالتی در حمایت
از شــیخ احمد احسائی به این قرار مینویســد« :در بخش فرانسوی به شرح
شــیخ احمد احسائی که اثری عمیق و ارزنده اســت توجه بیشتری کردهایم.
متأســفانه غالب مردم بر شرح و قضاوت ســطحی ّ
مل اسماعیل درباره شیخ
احمد احسائی واقفاند ولی از شرح ارزنده شیخ احمد اطالع ندارند».

جریان های فکری
کتـاب «جریانهـای فکـری
حـوزه حوزه
علمیـه اصفهـان» بـا تاکیـد بـر
مسـأله علمیه
امامت در سـده اخیـر به قلم محمدجعفر
رضایـی اسـت .نویسـنده این کتـاب در
 نزدیـک  اصفهان
مقدمـه ایـن اثـر آوردهاسـت:
بـه ده سـال پیـش هنگامی کـه کتابی
بـا عنـوان تخـت فـوالد تجدیـد چـاپ
شـد بـه دلیـل ارتبـاط کتـاب بـا سـید
محمدباقـر درچهای از علمـای اصفهان
و اسـتاد آیـتاهلل بروجـردی و همچنین
بـه توصیـه یکـی از اسـتادانم آن را
مطالعـه کـردم ،در ایـن کتـاب نظراتـی
بـه ایـن عالـم امامی منتسـب شـدهبود
کـه بـه بخشـی از رفتـار و اعتقـادات
مرسـوم در جوامـع امامیـه خـرده
میگرفـت اعتقاداتـی ماننـد شـفاعت،
توسـل ،والیـت تکوینـی ،علـم امـام
و محـدوده آن در ایـن نوشـته بـه نقـد
کشـیده شـدهبود.
ایـن کتـاب نقطـه شـروعی بـرای
جسـتجو دربـاره ایـن عالم بزرگوار شـد.
کمـی بعـد نقدی بر این کتـاب در کتاب
سـتارهای از شـرق کـه نوشـته یکـی از
افـراد خانـدان سـید محمدباقـر درچهای
بـود مطالعـه کردم .با مطالعه شـخصیت
و نظـرات ضـد و نقیـض دربـاره آیتاهلل
درچـهای بـا جریانهـای مهـم در حوزه
اصفهـان در سـده اخیر آشناشـدم؛ کتاب
سـیاحت شـرق و از همه بیشـتر سخنان
اسـتاد همایـی کـه بـه حق نوشـتههای
ایشـان دربـاره آن دوران تاریخـی کـه
سـرمایهای گرانبـار اسـت در کتابهایـی
ماننـد تاریـخ اصفهـان و مقدمـه دیـوان
طـرب ،ابعـاد ایـن جریانهـا را روشـنتر
کردنـد بـا ایـن حـال هـر آنچـه در این
کتابهـا مطـرح بـود بیشـتر گزارشهایی
تاریخـی و غیرمسـتند بـه آثـار ایـن
جریانهـا بـود ،افـزون بـر ایـن کـه
گاه دیدگاههـای متفـاوت و مخالفـی
دربـاره ایـن جریانهـا و نظـرات آنهـا
ارائـه ميشـد .از ایـن رو راسـتیآزمایی

ایـن سـخنان تنهـا در صورتـی ممکـن
بـود کـه مطالعـه و تحقیقـی مسـتند
بـه نوشـتهها و مکتوبـات هـر کـدام از
جریانهـا انجام میشـد و ايـن پژوهش
تالشـی بـرای کشـف دقیقتـر ایـن
جریانهـای فکـری از رهگـذر متـون
موجـود از عالمـان سـده اخیـر اصفهان
اسـت بـرای فهـم دقیقتر ایـن جریانها
و پیشـینه آنهـا.
در فصـل نخسـت بـه تاریـخ حـوزه
اصفهـان و حوزههـای مختلـف فکـری
آن ماننـد فلسـفه ،حکمـت ،عرفـان  ،
تصـوف ،فقـه و کالم پرداختـه اسـت.
در هـر کـدام از ایـن مـوارد نیـز بـه
گرایشهـای درونـی و پیـروان آنهـا
تـا دوره معاصـر اشـاره شدهاسـت .در
فصـل دوم بـه طـور مختصـر برخـی از
آوردگاههـای فکـری مرتبـط بـا امامت تا
دوره معاصـر بیان شدهاسـت ،از جمله آنها
میتـوان بـه برخوردهای
مختلــف بـا شیـــخ
احمـد احسـایی ،تجلی
دو تفکـر غالیانـه و
ضدغلـو ،معجزهسـازی
بـرای امـامزادهای بـه
نـام هـارون ،والیـت و
مواضـع مختلف علمای
ایـن شـهر نسـبت بـه
آن اشـاره شدهاسـت .در
فصـل سـوم از رهگـذر
مســـائل مربـــوط بـه
امامـت ،والیـت ،علـم
امـام ،شـفاعت و توسـل
به جریــانشنــاســـی
عالمـان حـوزه اصفهـان
پرداختهاسـت .نسـبت به

محدوديـت زمانی نیز سـعی شدهاسـت
دیـدگاه عالمانـی بررسـی شـود کـه
تاریـخ وفاتشـان در صـد سـال اخیـر
یعنـی از دوره سـید محمدباقر درچهای
 1342تـا دوره معاصـر اسـت امـا در
بعضـی مـوارد بـا توجـه بـه ضروریات
ماننـد شـهرت آن عالـم یـا نظـرات
خـاص او نزدیـک بـه ده سـال قبـل از
ایـن تاریـخ را نیـز بررسـی کردیم یعنی
از سـال  1320بـه بعـد.
ایـن اثر بـه کتابت محمدجعفـر رضایی
بـه بهـای  9000تومـان بـه همـت
مؤسسـه پژوهشـی حکمـت و فلسـفه
ایـران راهـی بـازار نشـر شدهاسـت.

191

تهذیب المنطق

مولف کتاب :سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی
شارح:عبدالرزاقالهیجی
تصحیح :دکرت مرتضی حاج حسینی

192

شــاید پر بیراه نباشد اگر
گفتــه شــود ایــن کتاب
یکی از متنهــای معتبر
در آمــوزش دانش منطق
در دورۀ  اســامی در
جهــان اســام و حتــی
امروز ،به ویــژه در ایران،
بوده اســت ،این کتاب در
اصل در دو بخش نوشــته
و تنظیم شدهاست .بخش
نخســت آن که بیشــتر
رایج و آوازهدار شدهاســت
و بارها در ایــران ،عراق،
هند ،پاکستان ،افغانستان،
مصــر و ترکیه بــه چاپ
رسیدهاســت همان چیزی
اســت که آوازۀ کتاب به
جهت آن است؛ ولی بخش
دومش را حاجــی خلیفه،
مختصر شــدهای از کتاب
مقاصد ،تألیف خود تفتازانی
دانستهاســت .مقاصــد از
تألیفهای تفتازانی اســت
که در مابعدالطبیعه و کالم
نوشته شدهاست .نام کتاب
در اصل تهذیب المنطق و
الکالم بودهاست که امروزه
بخــش کالم آن مطلــب
تحفهای برای ارائه در این

روزگار
نــدارد ،هــر چنــد
به
آوازهداری و مانــدگاری کل کتاب
واسطۀ همان بخش نخستاش میباشد.
تألیف ایــن کتاب ،یعنی تهذیــب المنطق و الکالم،
به بهتریــن وجه جایگاه مؤلف را در کوشــش برای
نگهداری نوشــتههای پیش از یــورش مغول که با
شرحنویسی و یا استنساخ میکوشیدند آن نوشتههای
بر جای مانده و یــک از صد را حفظ کرده و از خطر
نابودی نجات دهند ،نشــان میدهد .نویسنده که از
شانزده سالگی به کار مهم خود بودهاست نوشتن این
کتــاب را در ماه رجب از ســال  789ه .ق .به پایان

رساندهاست.
بــه مناســبت برگــزاری
همایــش بیناللملی مکتب
فلســفی اصفهان در سال
گذشــته این رســالۀ مهم
منطقی بــار دیگــر پیش
کشــیده شــد و این بار به
دست توانای دکتر مرتضی
حاج حســینی استاد منطق
دانشــگاه اصفهان چونان
متنی وابسته به این مکتب،
تصحیح و همراه شــرحی
فارســی بــه قلــم حکیم
فرزانه عبدالرزاق الهیجی
که در قــرن یازدهم ،زمان
صفویان ،میزیســته است
توسط موسســۀ  پژوهشی
حکمت و فلســفه در قالب
یک کتاب ،بدون ترجمه ای
فارسی از خود آن ،به چاپ
رسیده است.
از بخــش اول اســت که
چاپهای متعددی شــده،
بارهای بار شــرح شده و بر
آن حاشــیههای گوناگون
نوشــته شدهاست .از همین
بخش است که ترجمههای
گوناگونی به عمل آمدهاست،
به ویژه به زبان فارســی ،و
البته به دیگــر زبانها نیز.
خود مؤلــف کتاب را چنین
معرفی میکند« :هذا غایه
تهذیب الــکالم فی تحریر
المنطق و الکالم .الذریعه»
علت ناموری تهذیب منطق
را در بهتریــن متن منطق
بودن آن دانستهاســت که
میان ُسنیان و شیعیان نامور
میباشد به همین جهت بر
آن شــرحها و حاشیههای
گوناگون نوشته شدهاست.

ایــن کتاب تهذیب اســت
یعنی به جهت مهذب بودن،
از حشــو و زوائد و تکرار به
دور و مباحث مختلف دانش
منطق در آن بیان شدهاست.
چنیــن مینمایــد راهنمای
نویســنده در انجام این کار
در آن روزگار نــه اصــل
امروزهپذیرفتــه شــدۀ اُکام
که ایــن بیان بوده باشــد
کــه تعریف باید َق ّ
ــل و َد ّل
باشــد؛ اگرچــه زمانه بیش
از هــر راهنمایی او را حکم
میدادهباشــد .آن در دانش
منطق ارســطویی چونان ُد ّر
اســت در دریــا و این نکته
را از همــان زمان نوشــتن
کتاب کنونــی منطقخوانان
و منطقنویســان به نیکی
فهمیدهاند .به همین جهت
رویکــردن بــه تهذیب در
گذشــته و حتی امروز بسیار
زیاد بوده است.
تفتازانـی در مقدمـۀ تهذیب
میگویـد« :ایـن کتـاب
را چونـان درسـنامه بـرای
پسـرم ،حبیباهلل ،کـه همنام
پیامبر است نوشتم» .داستانی
پـرآوازه دربـارۀ این کتـاب بر
زبانهـا جاری بوده اسـت که
میگویـد سـعدالدین تفتازانی
پس از نوشـتن کتاب تهذیب
منطـق و کالم مدعی شـده
بـود هرکـس بتوانـد ،بـدون
تغییـردادن معنـای بیـان،
واژهای از عبارتـی از ایـن
کتـاب را حـذف کنـد یـا آن
را دگـر کنـد مـن در ازاء هر
واژه کـه او بتوانـد تغییر دهد
صـد درهـم زر بـه او جایـزه
خواهـم داد .و همواره چنین

القـا شـده کـه گویـا کسـی موفق بـه انجام ایـن کار
و در نتیجـه گرفتـن صـد درهم زر نشـده باشـد .این
رویـهای بودهاسـت کـه به ویژه مشـاییان در گذشـته
سـخت بـدان پایبنـد بودهانـد ،یعنـی درس بایـد بـه
متـن نوشـتاری بسـیار نزدیـک باشـد؛ چـون آن بـر
پایـۀ متـن اسـت و ایشـان بـر ایـن بـاور بودهاند که
بایـد کـه چنیـن باشـد؛ و چـون خـود متـن بایسـت
کـه دقیـق و نزدیـک بـه حقیقـت بـه دسـت توانای
یـک داننـده و اسـتاد یا حکیـم بی همانند شدهباشـد
کـه صالحیـت گفتـن از حقیقـت بـه طور کلـی و یا
حقیقـت در آن دانـش بـه خصـوص را داشـته باشـد.
اگـر حواشـی یـزدی را کـه در واقـع شـرح تهذیـب
منطـق میباشـد بـه حسـاب بیاوریـم بالـغ بـر صـد
شـرح شـرح ،برای تهذیب میتوان
شـرح و حاشیه و
ِ
نشـان داد .کتـاب یـا نوشـتۀ یـزدی کـه همـان
«حاشـیۀ مالعبداهلل» اسـت اگرچه حاشـیهای اسـت
بـر ایـن کتاب و حتـی بدین نـام نامور میباشـد ولی
خـود هویتـی مسـتقل دارد چرا کـه آن بسـیار نامدار
نـزد اهـل دانـش منطـق میباشـد .حتـی بخشـی از
آوازهمنـدی تهذیـب بـه جهـت آوازۀ همیـن حاشـیه
اسـت .حتـی ایـن نامهـا را بـدان دادهانـد :مطلـق،
الحاشـیه ،یـا حاشـیه ،بـه طـور مطلـق؛ در حالی که
از اول چنیـن نیتـی در میـان نبودهاسـت و آن یـک 
نـام عام قصـدی بوده اسـت .نجم الدیـن مالعبداهلل
یـزدی در زمـان پادشـاهی شـاه تهماسـب صفـوی
بـرای تفسـیر و بیـان تهذیـب منطـق ايـن حاشـيه
را نگاشتهاسـت و آنچنـان دقیـق و کامـل بـوده کـه
در ایـران و هنـد ایـن حاشـیه بـر آن کتـاب بیشـتر
از خـود کتـاب شـریف تهذیـب منطق کتاب درسـی
گشتهاسـت .ایـن رویکـردن بـه حاشـیه ملا عبداهلل
یـزدی تـا بدانجـا ادامـه یافـت که حتـی دربـارۀ آن
گفتـه انـد :توهمـت آیات لهـا فعرفتهـا /لسـته اعوام
و ذوالعـام سـابع.
حاشـیۀ مالعبـداهلل در ایـران ،عـراق ،هندوسـتان و
پاکسـتان در حوزههـای درسـی قدیـم هنـوز نیـز به
عنوان نخسـتین کتـاب در نظر آوردنـی در منطق در
نگریستهشـده و بـرای تدریـس پذیرفتهشـده و هنوز
نیز میشـود .بـرای نمونـه ،در حوزههـای علمیۀ قم،
نجـف ،مشـهد و نیـز در دیگر حـوزه هـای علمی به
سـبک قدیـم تنها کتاب درسـی منطـق همانا همین
حاشـیۀ مالعبـداهلل بر کتـاب داللتگـر تهذیب منطق

تفتازانـی اسـت ،چـرا که
آن یکـی از چیزهـای
ارزشـمند بر جـای مانده
از یـک توفـان ویرانگـر
بوده اسـت.
شاید این ســرودۀ شارح
تهذیــب منطــق ،یعنی
فیــاض الهیجــی که
مصحح گرامی کتاب آن
را در مقدمــۀ خود آورده
گویــای درخوری در این
زمینه باشــد :ما امانتدار
عشــقیم از ازل /آنچــه
گردون بر نتابد بار ماست.
حاشــیۀ دوانی ،حاشــیۀ 
یــــزدی ،حـاشــیـــۀ 
غالمحسین فیض و چند
حاشــیۀ دیگر بر تهذیب
منطق نوشته شدهاند .از
جمله بســیاری شرح و
حاشیه میتوان شناساند
که از ســوی حکیمان و
منطقدانــان مختلف در
این سالها بر این کتاب
گرانسنگ نوشته شدهاند.
البته ،باید در نظر داشت،
منظــور از منطــق همه
جای این نوشــته همان
چیزی اســت که امروزه
منطــق قدیــم ،نامیده
میشــود و در برابر ،یا،
به بیــان درســتتر ،در
کنار ،منطــق جدید قرار
میگیرد.
در ایـن کتـاب تفتازانـی
پـس از بیـان خطبـه،
کتابـش را در چهار بخش
تنظیـم نمـوده اسـت:
مقدمه ،مقصد اول ،مقصد
دوم و خاتمـه  .
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ایـن کتـاب شـامل اشـعاری اسـت که افـراد ایـن خانـدان به مقامـات علمی و
ابنفـارض سـروده و ابنترکـه بـر ایـن عالـی رسـیده و نامشـان در تاریـخ ثبت
اشـعار شـرح نگاشتهاسـت .ایـن کتـاب شـده است.
پیشتـر در سـال  1384تحـت عنـوان بنـا بـه قرائـن ،ابنتركـه در اصفهان به
«شـرح نظمالـدار» توسـط مرکـز نشـر دنیـا آمـده و بنـا بـه سـن او در تألیـف
میـراث مکتـوب منتشـر شـدهبود .امـا رسـالهاش (نفثة المصـدور اول) به گفته
سـعی شدهاسـت که این کتـاب غنیتر خـودش ،سـال تولـدش را  770ه.ق
عرضـه شـود .نـام دیگـر ایـن کتـاب دانسـتهاند .او سـالها نزد بـرادر بزرگش
«نظـم السـلوک» اسـت و تـا بـه حال کـه از فقها و متصوفان متشـرع بود ،به
بیـش از هفـت بـار شـرح شدهاسـت .تحصیـل علـوم دینی در زمینـه حدیث،
چون این کتاب شـامل اشـعار سلسلهوار حکمـت ،فقـه ،اصـول و  ...درس خواند
بـود امـکان فهرستنویسـی بـرای و در علـوم غریبـه چـون حـروف ،جفـر
آنهـا میسـر نشـد و مصحـح محتـرم  ،و نقطـه و در شـعر و ادب تبحـر کافـی
فهرسـتی بـر اسـاس تـک تـک ابیـات پیـدا کرد.
در انتهـای کتـاب تهیـه
پـس از فتـح اصفهان توسـط سـپاهیان
کـرد .ازآنجـا کـه انتهـای
تیمور ،در سـال  789ه.ق ،او و برادرانش
ابیـات یکسـان اسـت در
بـه سـمرقند کـوچ کردنـد .در آنجـا نیز
ایـن فهرسـت ابتـدای
ابیـات به عنـوان مالک
فهرستنویسـی در نظر
گرفتـه شدهاسـت کـه
به ترتیـب الفبایـی تنظیم
شد هاسـت.
موضوعـات اشـعار ایـن کتـاب
بسـیار متنـوع بـوده امـا میتـوان
آن هـا را تحـت عنـوان کلـی
عرفـان یـا بـا نـام اشـعار عرفانی
گـرد هـم آورد؛ چـرا کـه خـود
کتـاب با بیاناتـی پیرامـون وحدت
اطالقـی و طریقـه قرب عاشـق به
معشـوق و بـا رویکـردی عرفانـی
آغـاز میشـود .شـارح ،صائنالدین
علـی ،حکیـم ،فقیه ،شـاعر ،ادیب و
از متألهیـن و عرفـای شـیعه قـرن
 8و  9قمـری؛ نامـش را ابنترکـه،
ترکـه خجنـدی ،صائنالدیـن ترکـه
خجنـدی آورده و بـه صائن اصفهانی
نیـز مشـهور اسـت .خاندانـش «آل
ترکـه» کـه بسـیار در علـم و دانـش و
دیـن و بیشـتر از دو قـرن یعنـی (نیمـه ضمن اشـتغال
قـرن هفتـم تـا دهـم ه.ق) در اصفهان بـه کار ،همچنـان در محضـر
معروفیـت عـام داشـتند .آنهـا اصالتـا علمـاء و برادرش بـه تکمیل تحصیالت
از «خجنـد ترکسـتان» بـوده و لقـب پرداخـت .گفتـه شـده کـه مجموعا 25
«ترکـه» به همیـن علت با نـام اوالد و سـال از حوزه درسـی و علمـی برادرش
احفـاد آنها همـراه شدهاسـت  .برخی از بهرهمنـد بـود .سـپس بـر اسـاس

وصیـت پدرانـش ،بـا تمهیـدات بـرادر،
عـازم مکـه بـرای فریضـه حج شـده و
حـدود 15سـال در همان حجـاز ،مصر،
شـام ،و بـه نقلـی عـراق نیز به سـر برد
و در مجالـس درس علمای بالد حضور
یافـت .از جملـه در مصـر نـزد شـیخ
سـراج الدین بلقیی شـاگرد شـد .در این
مـدت از مشـایخ صوفیـه و عالمـان نیز
کسـب معرفـت و علـم نمـود و از هـر
خرمنـی خوشـه ای چیـد تـا جائـی که
در معقـول و منقـول جامـع و در کالم و
تصـوف ماهـر و در علوم غریبـه ،قادر و
در شـمار مشـاهیر حکما و علمـا درآمد.
سـپس به ایران آمده و سـال  807ه.ق،
پس از شـنیدن خبـر مرگ تیمـور گور،
بـه اصفهان بازگشـت .مدتـی به کناری
بـود و آنـگاه به دعوت پیرمحمـد (نواده
تیمور) و فرمانـدار فارس،
بـه شـیراز رفـت و در
سـال  812ه.ق بعـد از
کشـته شـدن پیرمحمـد
و بـه حکومـت رسـیدن
بـرادرش «میـرزا اسـکندر»
صائنالدیـن بـه دسـتگاه
حکومتـی اسـکندر رفـت و از
خالصـان و نزدیـکان او شـد و
زمانیکـه اسـکندر اصفهـان را
بـه قلمرو حکومتـیاش اضافه
کـرد وی مجدداً بـه زادگاهش
اصفهان بازگشـت.
پـس از شـورش اسـکندر بـر
شـاهرخ (پسـر تیمـور) کـه به
کشتهشـدن اسـکندر و غلبـه
شـاهرخ بـر او منجـر شـد،
شـاهرخ میـرزا ،اصفهـان و
فـارس را گرفـت .از ایـن رو،
صائنالدیـن مدتـی منـزوی
گشـت .در این مدت ،دشمنانش
میکوشـیدند تـا شـاهرخ را
نسـبت بـه او بدبیـن کننـد ،زیرا او
را از نزدیـکان اسـکندر میدانسـتند،
لـذا وی بـرای مصـون بـودن از شـر
بدگویـان بـه خراسـان رفـت .ولـی
شـاهرخ بـه او عنایـت نمـود و او را بـه
عنـوان قاضـی برای شـهر یـزد انتخاب
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نمـود .بعـد از ایـن انتصـاب گروهـی از
متعصبین قشـری و سـنی مذهـب آنجا،
بعضـی نوشـتهها و رسـالههای او را کـه
سـالهای جوانـی در سـخنان صوفیانـه
بـوده و اشـعار عربـی او در مدح حضرت
علـی علیـه السلام را ،بهانـهای بـرای
مؤاخـذه و اتهـام او قـرار داده و زمزمـه
تکفیـر او را شـروع کـرده و او را بـه
صوفیگـری و خـروج از مذهـب سـنت
و جماعـت و حروفیگری متهـم نمودند.
علمـای سـنی مذهب شـهر هـرات مقر
حکومتـی شـاهرخ نیـز در حمایـت از
علمـای سـنی یـزد حکـم بـه تکفیـر او
دادنـد .تنهـا «موالنـا رکنالدیـن داود
خوافـی» (صاحـب حاشـیه شمسـیه) در
آنجا سـکوت کـرد .او برای پاسـخگویی
بـه همـه اتهاماتـش در دادگاه هـرات

(مقـر حکومـت شـاهرخ فرا خوانده شـد
و از تفصیـل گفتگـوی او بـا مخالفانش
اطالعـی در دسـت نیسـت ،امـا در
کتاب مشـهورش (نفثـة المصـدور اول)
کـه خطاب بـه پادشـاه نوشـته ،تصریح
کـرده کـه گرچـه از گرایـش سـالهای
جوانـی خود بـه عرفان و تصوف دسـت
برداشـته اما اندیشـههای عرفانـی را دور
از اسلام نمیدانـد!! او اتهامـات را رد
کـرد و بـه دفـاع پرداخـت .دفاعیـات او
در دو رسـاله کـه در آنهـا به تقیـه اظهار
تسـنن نمودهاسـت .اولـی و دومـی در
کتـاب سـبک شناسـی ()236-231/3
بـه عنوان صدر االول ،به اسـم شـاهرخ
میـرزا و دومـی بـه نـام میـرزا بایسـنقر
منتشـر شدهاسـت.
سـال  830هــ ق کـه مـردی بـه

نـام «احمـد لـر» در مسـجد هـرات،
شـاهرخ میـرزا را مجـروح کـرد ،احمـد
را کشـتند و جمعـی از علمـاء بـه ویـژه
اهـل عرفـان را بـه همدسـتی بـا او
متهـم نمـوده و آزار و اذیـت کردنـد .و
از ایـن رو صائنالدیـن را متهـم و بـه
حبـس و تبعیـد در شـهرهای همـدان،
کردسـتان و تبریـز و مصـادره امـوال
او محکـوم کردنـد .مدتهـا بعـد ،حاکـم
گیلان (عالءالدیـن) او را نـزد خویـش
فـرا خوانـد و مدتـی آنجـا بود و سـپس
بـه نطنـز رفـت و آنـگاه شـاهرخ میرزا
خواسـت کـه از او دلجوئی کنـد ،از این
رو در صایـن قلعـه (نزدیکـی زنجـان)
بـا او دیـدار کـرد .پـس از ایـن تاریـخ
گویـا مدتی بر مسـند قضاوت در شـهر
نیشـابور بـوده اسـت.

گ توصیفی فلسفه اخالق
فرهن 
فرهنگ توصیفی فلسفه اخالق (انگلیسی  -فارسی) با تألیف
و ترجمه مســعود علیا و به همت مؤسسه پژوهشی حکمت
و فلســفه ایران و با همکاری انتشارات هرمس منتشر شد.
مسعود علیا در مقدمه این اثر آورده است« :شاید سادهترین
راه برای به دست دادن فرهنگی توصیفی در فلسفه اخالق
این باشــد که یکی از فرهنگها یا دانشنامههای معتبر در
این زمینه را بی کم و کاست به فارسی برگردانیم؛ اما تجربه
نگارش این اثر به من نشان داد که این کار اگرچه محاسنی
دارد ،به ســبب جای خالی برخی از مدخلهای مهم در هر
کدام از این آثار ،آن مقدار که باید و شاید از شمول و جامعیت
بهرهمند نمیشود .در هر کدام از فرهنگها و دانشنامههایی
که در تألیف این کتاب به آنها مراجعه و استناد کردهام پارهای
از اصطالحات مهم را نیافتهام ،و نهایتا بهتر دیدم که روشــی
را در پیش بگیرم که به لطف آن از کاســتیهای هر کدام از
این آثار بگریزم و در عین حال ،بهگزینانه ،از محاســن یکایک 
آنها بهرهمند شوم .بر این اساس ،چندین متن اصلی را مبنای
کار قــرار دادم و توضیحات آنها را اســتخراج کردم که نهایتا
مجموعهای پر شمار از اصطالحات فراهم آمد .در توصیف و تعریف
هر یک از اصطالحات نیز کوشــیدهام مجموعه توصیفاتی را که در
این آثار برای آن آمده است از نظر بگذرانم و بر این اساس توصیفی
در حد یک یا چند بند به دســت دهم که از محاسن آن توصیفات
بهرهمند باشد و گوهر مطلب را به شکلی گویا و روشن بیان کند .با
این اوصاف ،اگر من در مقام مناسبی برای داوری قرار داشته باشم،
میتوانم بگویم که فرهنگ حاضر به لحاظ شمار اصطالحات بر هر
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یک از فرهنگها و دانشــنامههایی که در این زمینه 
دیدهام پیشی گرفته است».
این کتاب در  1500نسخه و به بهای  4500تومان
با مشاركت مؤسسه پژوهشــي حكمت و فلسفه و
انتشارات هرمس به بازار نشر آمدهاست.

مکتب فلسفی شیراز
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مؤلف در مقدمه مکتب فلسفی
شیراز میگوید :برای نوشتن تاریخ
فلسفه اسالمی نخست باید گزارش قدم
به قدم آن را نوشت بهویژه دورههایی که غریب و مغفول مانده
و روشن شدن آن ،سهم بزرگی را که دانشمندان و فیلسوفان
مسلمان ایرانی در پویایی و تداوم حیات حکمت اسالمی داشتهاند،
برمال میسازد .حوزه شیراز بدون شک ،یکی از حوزههای
تأثیرگذار در تاریخ فلسفه اسالمی بوده است؛ پس از فعالیتهای
فلسفی خواجه طوسی و شاگردانش و پیش از مکتب اصفهان.
مکتب شیراز دورهای است مابین مکتب مراغه و مکتب اصفهان،
مکتب مراغه دوره شرح و بسط است ،چه برای فلسفه مشاء و
چه برای فلسفه اشراق و مکتب اصفهان دوره تأسیس و طرح
نو درانداختن است؛ مباحث فلسفی در عرصههای کالمی جا
میافتد و راه برای طرح اندیشههای نو باز میشود ولی این به
منزله کالمی شمردن مکتب شیراز نیست .مکتب شیراز تنها در
مقابله مدرسه دوانی و مدرسه دشتکیها منحصر نیست بلکه
جریانی است که از بیضاوی شروع میشود و با قاضی عضدالدین
ایجی ادامه مییابد و با میرسید شریف گرگانی تثبیت میشود و
با سید صدر و دوانی اوج میگیرد و تا فخر سماک استرآبادی
همچنان به حیات خود ادامه میدهد .اینکه از این حوزه میتوان
بهعنوان مکتب شیراز سخن گفت ،از آن روست که کل این دوره
بازگوکننده جریان واحد و برخوردار از اوصاف مشترک است.
مکتب شیراز را برخی مترادف سید سند شمردهاند و برخی دیگر
دوران مهیا و آمادگی لقب دادهاند.
که شاید جامعتر دیدهاند ،بدان
ِ
برخی تمامی فعالیتهای فیلسوفان آن را در سایه فلسفه صدرایی
مالحظه کردهاند؛ برخی آن را کالمی و نه فلسفی دانستهاند و دوره
فترتش نامگذاری کردند و با وجود این ،هیچ یک بدان ،آنچنان
که بوده نپرداختهاند .اگر مکتب شیراز عبارت از أخرای مدرسه
دشتکیها باشد ،تالشهای سید شریف که بسترسازی کرده،
فعالیت مالجالل دوانی که همزمان و مقابل آن بوده ،کوششهای
جمالالدین محمود که این دو مقابل را به هم پیوند داده ،نادیده
گرفته میشود؛ و اگر دوران آمادگی محسوب گردد متضمن این
است که هیچ نظریه مستقل و اصیلی پرداخته نشده و صرف ًا
مباحثاتی صورت گرفتهباشد ،در حالي كه صدرالمتألهین خود نتیجه
اجتنابناپذیر تدقیقات و تعمیقات مکتب شیراز و مکتب جدید
مؤسسین مکتب اصفهان است ،منصفانه نیست تالش دوقرن و
نیمی حکما و متکلمین که فضل تقدم با ایشان بوده هیچ شمرده
ِ
شود و به صرف اینکه کتابی که آن بحثها حول محورش بوده،
کتابی در علم کالم است ،نمیتوان مباحث بیشمار اولیه را که
عمدت ًا فلسفی بوده ،کالمی محسوب کرد و آن را دوره فترت
اسالمی نامید.

سیدمحمدعلیمدرسمطلق

مؤلف در این اث ِر مشتمل بر ده فصل ،که عناوین آنها در
ذیل مطرح خواهد شد ،به پیشینه ،فالسفه و حکمای نامدار و
فراز و نشیبهای این مکتب میپردازد .وی تالش میکند تا
فاصله خواجهنصیر تا مکتب اصفهان و حلقههای مفقوده میان
دو مکتب مراغه و اصفهان را عیان سازد تا فعالیتهای فلسفی
این دوره را بیش از پیش نشان دهد.
فصل اول :پیشینه حوزه فلسفی شیراز؛ بیضاوی و ایجی؛
فصل دوم :میرسید شرفالدین جرجانی؛
فصل سوم :صدرالدین دشتکی؛
فصل جهارم :جاللالدین دوانی؛
فصل پنجم :داستان مناظرات دشتکی و دوانی؛
فصل ششم :غیاثالدین منصور دشتکی؛
فصل  هفتم :شمسالدین محمد خفری؛
فصل هشتم :جاللالدین محمود شیرازی؛
فصل نهم :مالحبیباهلل باغنوی؛
فصل دهم :محقق فخری.
«مکتب فلسفی شیراز» کتابی است در قطع رقعی ،در صد و
هشتاد و شش صفحه که به سفارش دانشگاه پیام نور استان
اصفهان توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در
اسفند ماه سال  1391به چاپ رسیده است .این کتاب در
همایش «مکتب فلسفی اصفهان» در دانشگاه اصفهان به
دست دکتر غالمرضا اعوانی رونمایی شد .قیمت این کتاب
 55000ریال است.

التعليقات
کتـاب «التعلیقـات» اثـر ابنسـينا بـا تصحیـح و تحقیـق
سـید حسـین موسـویان ،عضـو هیئـت علمـی مؤسسـة
ّ
پژوهشـی حکمـت و فلسـفة ایـران منتشـر شدهاسـت.
تعلیقـات اثـر ابنسـینا ( 370ـ  428ق  980 /ـ  1037م)
مجموعـهای فراهـم آمـده از تعلیقهایـی کوتـاه تـا بلنـد و
الهیـات اسـت .هرچنـد نـام
پراکنـده در منطـق،
طبیعیـات و ّ
ّ
ّ
ایـن کتـاب تنهـا در دو نسـخة خطـی قـرن هفتـم هجـری
از زندگینامـة ابنسـینا  (نسـخههای موجـود در مجموعـة
شـمارة  4849ایاصوفیـه و مجموعـة شـمارة  1452حمید ّیه)
و نیـز برخـی از نسـخههای تت ّمـة صـوان الحکمـة (تاریـخ
حکمـاء اإلسلام) دیـده میشـود ،آنچـه در آغـاز کهنترین
نسـخة موجـود از تعلیقـات (نسـخة شـمارة  2390ایاصوفیه،
صحـت
بـا تاریـخ کتابـت 521هجـری قمـری) آمـده اسـت ّ
انتسـاب ایـن اثـر را بـه ابنسـینا بهروشـنی نشـان میدهـد.
در آغـاز این نسـخه و پیـش از متن کامل تعلیقات ،فهرسـت
ابوالعبـاس
مفصلـی از عنوانهـای تعلیقهـا وجـود دارد کـه
ّ
ّ
لوکـری شـاگرد بهمنیـار آن را فراهـم آورده اسـت؛ آنچه در
ابتـدای این فهرسـت نوشـته شـده گویـای آن اسـت که این
کتـاب اثـری اسـت از فارابی و ابنسـینا کـه بهمنیار شـاگرد
ابنسـینا آن را روایـت کـرده اسـت.
ارزش و اه ّم ّیـت تعلیقـات ،یکـی در وجـود تعلیقهایی اسـت
کـه در آنهـا روشـنگریهای ویـژه و برجسـتهای به چشـم
میخـورد کـه در دیگـر آثـار ابنسـینا نـه تنها بدیـن صورت
دیـده نمیشـود ،بلکـه در
نـگاه نخسـت بـا برخـی
از آموزههـای آوازهمنـد
وی ناسـازگار مینمایـد.
ماهیـت
از سـوی دیگـرّ ،
تعلیقـی داشـتن ایـن اثر،
ایـن گمـان را تقویـت
میکنـد کـه از آثـار متأخّ ر
دوران حیـات ابنسـینا
بـوده و از بازاندیشـیهای
او در برخـی مسـائل
بیبهـره نبـوده باشـد.
کتـاب تعلیقـات ،هماننـد
بسـیاری دیگر از آثـار چاپ
شـدة ابنسـینا ،تاکنـون بـه
شـیوة شایسـتهای تصحیـح
نشـده اسـت؛ و از ایـن رو،
مصحـح بـر آن شـده اسـت
تـا بـا تصحیـح انتقـادی ایـن

کتـاب مهـم بـر اسـاس
نسـخههای معتبـر ،ایـن
نیـاز را بـرآورده سـازد .تعلیقات
فراهـم آمـده از پارهنوشـتههایی
حکمـی و فلسـفی اسـت کـه میتـوان آنهـا را در سـه
«الهیـات»
«طبیعیـات» و
«منطقیـات»،
موضـوع کلّـی
ّ
ّ
ّ
دسـتهبندی کـرد .هـر پارهنوشـتهای بـه «تعلیـق» معـروف
اسـت کـه مطلبـی در یکـی از موضوعات یـاد شـده را در بر
دارد؛ ایـن تعلیقهـا برخـی بـس بلنـد و برخـی بـس کوتـاه
هسـتند و برخـی دیگـر در میانههـا .از نام و نشـانة «تعلیق»
برمیآیـد کـه ایـن تعلیقهـا در حاشـیة مطلبـی و در توضیح
یـا تکمیـل آن بـه نـگارش درآمدهاند ،چنانکه کسـانی چون
م ّ
الصـدرا از ایـن اثـر بـه عنـوان تعلیقات شـیخ بر شـفاء یاد
کردهانـد؛ ا ّمـا بـا نگاهـی دقیقتـر در آنهـا چنیـن مینماید
کـه بسـیاری از ایـن پارهنوشـتهها خاسـتگاههای دیگری نیز
دارنـد :برخـی برآمـده از پرسـشهای شـاگرداناند ،برخی در
بیـان و نقـد آراء دیگـران بویـژه متکلّمـان معتزلـی ،مواردی
عینـ ًا بازنوشـته از تعلیقـات فارابـی و شـفاء یـا برگردانـده به
عربـی از دانشـنامة عالئـی ،و ماننـ ِد آن.
«تعلیقـات» همچنین نام اثر مسـتقلّی از فارابی (339 - 259
ق  950 - 872 /م) اسـت  کـه هماننـد تعلیقـات ابنسـینا،
الهیات
مطالـب گوناگـون و یادداشـتهای حاشـیهواری را در ّ
طبیعیـات دربـر دارد .تعلیقـات فارابـی بسـیار کوتاهتـر از
و
ّ
تعلیقـات ابنسـینا اسـت؛ تعلیقـات
ابنسـینا دارای  1013تعلیـق و
مفصلتـر از تعلیقـات فارابـی
بسـیار ّ
اسـت کـه  106تعلیـق دارد .تمـام
تعلیقـات فارابـی در میـان تعلیقـات
ابنسـینا بـه روایـت بهمنیـار ،عینـ ًا
یـا تقریبـ ًا ،گنجیده اسـت که مصحح
چگونگـی ایـن گنجیدگـی را بـه
تفصیـل در مق ّدمـه نشـان دادهاسـت.
تعلیقـات فارابـی نیـز هماننـد تعلیقات
ابنسـینا تاکنـون از تصحیـح دقیقـی
بهرهمنـد نبودهاسـت؛ از ایـن رو ،در
میانـة کا ِر تصحیـح تعلیقـات ابنسـینا
بـر آن شـدم که بـا بررسـی و گزینش
نسـخههایی از تعلیقـات فارابـی،
تصحیـح تـازهای از آن به دسـت دهم
ای بخشهـای
تـا در نـگاه مقایسـه ِ
مشـترک و متشـاب ِه دو تعلیقـات نیـز
مصحـح در انـدازة
بـه کار آیـد .تلاش ّ
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الطبیعــى ،علــم
تـوان و در تنگنـای زمـان بـر ایـن بـوده اسـت کـه پـس از (بــا عنوانهــای :علــم المنطــق ،العلــم
ّ
ـى ) عرضــه کنــد .بــا اینکــه در ایــن
نشـان دادن چگونگـی پیونـد تعلیقـات ابنسـینا بـا تعلیقـات النفــس ،و العلــم اإللهـ ّ
مصحــح بســیاری از نادرســتیهای چــاپ بــدوی را
فارابـی ،ارتبـاط شـما ِر دیگـری از تعلیقها را نیز بـا آثار دیگر چــاپّ ،
بیابـد و نشـان دهد .بـه نظر میرسـد که تعلیقـات بیشترین زدوده و بــه تعلیقهــای مشــترک بــا فارابــی هــم اشــاره
نداشــتن نســخههای
پیونـد را بـا کتـاب شـفاء بزرگتریـن اثـر به جـای مانـده از کردهاســت ،بــه جهــت در دســت
ِ
ـتن دقیــق ضوابــط علمــی و ف ّنــی،
ابنسـینا دارد ،هـر چنـد در آن ح ّتـی یـک بـار هم نام شـفاء اصیــل و نیــز بــه کار نبسـ ِ
بـرده نشـده اسـت و تنهـا در کمتـر از بیسـت مـورد عبارات همچنــان کاســتیها ،بدخوانیهــا و نادرســتیهایی در
تحقیقــی
کوتاهـی از شـفاء با عنـوان «قوله» با شـرح یـا توضیح دیده آن دیــده میشــود؛ چنانکــه از داشــتن مق ّدمــة
ِ
میشـود .ا ّمـا نگارنـده ،افـزون بـر ایـن مـوارد ،تـا آنجـا که درخــو ِر ایــن کتــاب و فهرســتهای ف ّنــی بایســته و
فرصـت داشـته ارتبـاط تعلیقهـای بسـیار دیگـری را نیـز با شایســتة آن نیــز برکنــار اســت.
الهیـات) و در تصحیــح انتقــادی تــازه از تعلیقــات ابنســینا که مؤسســه
بخشهـای مختلـف شـفاء (منطـق،
طبیعیـات و ّ
ّ
مهم دیگـری چون دانشـنامة عالئی ،النجاة ،اإلشـارات ،منتشــر كردهاســت ،بــا بررســی تاریخــی ـ تطبیقــی حــدود
آثـار ّ
ّ
المباحثـات و التحصیـل   ُجسـته و یافتـه و بـه آنهـا در بیســت نســخة خطــی در کتابخانههــای ایــران ،اســتانبول
پانوشـتها اشـاره کـرده اسـت؛ همچنیـن ،متـن مـواردی از و پرینســتون و بــر پایــة پنــج نســخة برگزیــدة معتبــر (یــک 
آن آثـار را کـه بسـیار نزدیـک و در پیونـد بـا آن تعلیقهـا نســخه از هیئــت نخســت ،ســه نســخه از هیئــت دوم و یــک 
مینمـود ،در پیوسـت همیـن کتـاب بـا عنـوان «مقارنههـا و نســخه از هیئــت ســوم) بــا نشــانهها و مشــخّ صات زیــر
انجــام پذیرفتــه اســت« .1 :صــو» (هیئــت نخســت) :نســخة
پیوندهـا» آورده اسـت.
نســخههای ّ
خطــی تعلیقــات ابنســینا در ســه صــورت و شــمارة  2390در کتابخانــة ایاصوفیــه (اســتانبول)؛ تاریــخ
شــکل متفــاوت در کتابخانههایــی از ایــران و جهــان یافــت کتابــت 521 :ق« .2 .کا» (هیئــت دوم) :دفتــر هجدهــم
علــى بــن الرضــا
میشــود کــه دکتــر یحیــی مهــدوی از آنهــا بــه «ســه از مجموعــهای از کتابخانــة شــخصی
ّ
هیئــت» یــاد میکنــد .هیئــت ســوم بــا دو هیئــت دیگــر در موســی بــن جعفــر کاشــفالغطاء ( 1332ق) کــه اکنــون
ترتیــب تعلیقهــا تفــاوت اساســی دارد و تــا انــدازهای بــر بــا شــمارة  308در کتابخانــة پرینســتون (آمریــکا) نگـهداری
پایــة موضــوع مرتّــب و دســتهبندی شــده اســت؛ و هیئــت میشــود؛  تاریــخ کتابــت 677 :ق« .3 .مــل» (هیئــت دوم):
نخســت نیــز تنهــا در داشــتن فهرســتی از مطالــب تعلیقهــا دفتــر نخســت از مجموعــة شــمارة  4694در کتابخانــة
بــه قلــم لوکــری (شــاگرد بهمنیــار) از هیئــت دوم متمایــز ملّــی ملــک (تهــران)؛ تاریــخ کتابــت 1021 :ق« .4 .آس»
اســت .الب ّتــه مصحــح در جســتجو و بررســی تطبیقــی بــه (هیئــت دوم) :دفتــر نخســت از مجموعــة شــمارة 416
دســتهای از نســخهها  برخــورده اســت کــه میتــوان (شــمارة عمومــی  )384در کتابخانــة آســتان قــدس رضــوی
آنهــا را هیئــت چهـــارم تعلیقــات انگاشــت .ایــن دستـــه از (مشــهد)؛ تاریــخ کتابــت 1005 :ق« .5 .دا» (هیئــت ســوم):
نسخـههـــا ،کــه در ترتیــب تعلیقهــا هماننــد هیئــت ا ّول و میکروفیلــم شــمارة  3852در کتابخانــة مرکــزی دانشــگاه
دوم هســتند و در آغــاز برخــی از آنهــا عنــوان «التعلیقــات تهــران (اهدائــی دکتــر یحیــی مهــدوی)؛ تاریــخ کتابــت:
علــى روایــ ٍة أخــرى» دیــده میشــود   ،از پایــان و در  1080ق .در کنــار پنــج نســخة ّ
خطــی برگزیــده در ایــن
تصحیــح ،نســخة چاپــی بــه تصحیــح عبدالرحمــن بــدوی
میانههــا تعلیقهــای هماننــ ِد فراوانــی را ندارنــد.
ً
بــرای نخســتین بــار ،عبدالرحمــن بــدوی در ســال  1972نیــز دقیقــا ـ و بیشتــر بــرای نشــاندادن کاســتیها و
میــادی کتــاب تعلیقــات را بــا اعتمــاد بســیار بــه یــک  نادرســتیهای پرشــمار آن ـ مــورد نظــر و ســنجش
نســخه در کتابخانــة قاهــره و انــدک عنایتــی بــه نســخهای قرارگرفتــه و تفاوتهــای آن بــا متــن حاضــر در ســازوارة
از کتابخانــة پرینســتون ،بــه دســت حروفچیــن ســپرده انتقــادی آمــده اســت (بــا کوتهنوشــت «چ»).
و بــه چــاپ رســانده کــه در ایــران نیــز عینــ ًا روگرفــت در میــان نســخههای برگزیــده ،نســخة شــمارة 2390
و منتشــر شــده اســت (قــم ،مکتــب اإلعــام اإلســامى ،کتابخانــة ایاصوفیــه (صو) ســرآمد نســخهها و ارزشــمندترین
صحــت و هــم از جهــت قدمت.
 1404ق) .اخیــراً نیــز حســن مجیــد العبیــدى کتــاب آنهــا اســت ،هــم از جهــت ّ
تعلیقــات را بــر پایــة دو نســخة ّ
خطــی در بغــداد تصحیــح و وجــود فهرســت تفصیلــی فراهــم آمــده از کتــاب بــه ه ّمــت
ابوالعبــاس لوکــری در آغــاز ایــن نســخه نیــز ارزش آن
چــاپ کــرده اســت (بغــداد ،بیــت الحکمــة 2002 ،م) ،کــه
ّ
یکــی از آن دو بــر هیئــت دوم و دیگــری بــر هیئــت ســوم و را دوچنــدان میکنــد .ایــن نســخه یکــی از کهنتریــن
مصحــح تــاش نســخههایی بــه شــمار مــیرود کــه از مجموعــه آثــار
بــا افتادگیهایــی در آغــاز و انجــام بــوده و ّ
ناقــص هیئــت ابنســینا در دســت اســت .برتــری ایــن نســخه بــر دیگــر
کــرده اســت تــا ترتیــب موضوعــی ا ّمــا
ِ
ســوم را تکمیــل و کتــاب تعلیقــات را در چهــار فصــل نســخهها از جهــت درستنویســی نیــز بســیار چشــمگیر

ْ
اصــل قــراردادن آن بــرای
اســت ،تــا انــدازهای کــه در
تصحیــح متــن جــای تردیــدی نمیمانَــد؛ ا ّمــا بــا نظــر
بــه کاســتیها و نادرســتیهایی هرچنــد کمشــمار کــه
در آن هســت ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ایــن نســخه
را «اصــل نســبی» قــرار دهــم نــه «اصــل مطلــق» .بــر
ایــن پایــه ،شــیوة تصحیــح چنیــن بــوده اســت کــه اساسـ ًا
ضبــط واژههــا در نســخة «صــو» در متــن قــرار گیــرد ،مگــر
آنجــا کــه ضبــط «صــو» آشــکارا نادرســت بــوده یــا ضبــط
نســخهای دیگــر بهروشــنی بــر آن برتــری داشتهاســت.
افــزون بــر نســخههایی کــه مبنــای ایــن تصحیــح قــرار
گرفتهانــد ،از چنــد نســخة ّ
خطــی دیگــر نیــز بــه هنــگام
بازبینــی و آراســتن متــن نهایــی بهرهمنــد بــودهام؛ ماننــد
عثمانیــه
نســخههای شــمارة  4894از کتابخانــة نــور
ّ
(اســتانبول) ،شــمارة  869از کتابخانــة کوپرولــو مح ّمــد
پاشــا و کوپرولــو احمــد پاشــا (اســتانبول)  ،شــمارة 3447
از کتابخانــة احمــد ثالــث (اســتانبول) ،شــمارة  1357از
کتابخانــة مجلــس (تهــران) و شــمارة  8305از کتابخانــة
مدرســة عالــی شــهید مط ّهــری (تهــران) .ا ّمــا از آنجــا کــه
مــوارد ایــن بهرهمنــدی انــدک و در ح ـ ّد اصــاح ضمایــر
یــا افعــال بــه مذ ّکــر یــا مؤنّــث و رفــع پــارهای از ابهامــات
و ناخواناییهــا بــوده اســت ،در ســازوارة انتقــادی بــه آنهــا
اشــاره نکــردهام.
از کتــاب تعلیقــات ترجمـهای کهــن بــه پارســی شــده اســت
ـات تکنســخة موجــو ِد
ادبیـ ِ
کــه بــا نظــر بــه نــوع خــط و ّ
آن ،گمــان مـیرود زمــان انجــام گرفتــن آن بــه اوائل ســدة
هفتــم یــا ح ّتــی پیــش از آن برســد .تنهــا نســخة ّ
خطــی این
ترجمــه کــه دستنوشــتة
مترجمــی ناشــناس اســت
در کتابخانــة توبینگــن
برلیــن (بــا شــمارة )3364
نـــگهداری مــیشــــود.
بیشتــر برگهــای ایــن
نســخه ،از آغــاز و پایــان و
در میانههــا ،از بیــن رفتــه
و ترتیــب برگهــای آن
نیــز در چنــد مــورد بــه هم
ریختــه و در شــیرازهبندی
دوبــاره دچــار جابهجایــی
شــده اســت .ترتیــب
تعلیقهــا در ایــن ترجمــه
تقریبــ ًا هماننــد ترتیــب
آنهــا در هیئــت ســو ِم
متــن عربــی اســت .ایــن
اثــر پارســی بــا آنکــه
دچــار افتادگیهــای

نظریههای اخالقی

محمد بن زکریای رازی
کتاب «نظریههای اخالقی محمد بن زکریای رازی» با قلم دکتر
احد فرامرز قراملکی به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
ایران و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منتشــر شد .گفتنی است که این کتاب نخستین اثر از مجموعه
پژوهشهایی است که با عنوان دیدگاههای اخالقی دانشمندان
مسلمان منتشر خواهد شد.
در مقدمه این کتاب ،دکتر قراملکی نگاشــته است« :اخالق نزد
محمد بن زکریای رازی نه مشــتی پند و پیمــان بلکه برنامه
پیشــگیری ،بهبود و درمان است .او همانگونه که ادعا میکند
در عمل نیز طبیبانه به اخالق روی میآورد و چرایی و چگونگی
اخالق را با الگوی طبانگاری اخالق پاسخ میدهد :همانگونه
که فرد بیمار در جسم و امور جسمانی به پزشک مراجعه میکند،
فــرد بیمار در نفس نیز به عالم اخــاق روی میآورد .ضرورت
اخــاق در نظریه رازی جز یک مبنا ندارد :مهربان بودن با خود
و شــفقت بر نفس .کسی که با خود مهربان است و او برای خود
مهم است ،دغدغه سالمت جسم و نفس او را به برنامه بهداشت
و بهبود در هر دو زمینه میکشــاند .نظریــه اخالقی رازی را بر
حسب طبقهبندی رایج از مکاتب اخالقی میتوان نظریه غایتگرا
دانســت که با محاسبه لذت  -رنج تکالیف اخالقی را بر مبنای
خودگرایانه ترسیم میکند».
این کتاب در هفده فصل نگاشته شدهاست که عبارتند از :رازی و
اخالقپژوهی ،رازیشناسی و مطالعات
معطــوف بــه نظریه اخالقــی وی ،
آموزههای اخالقی طب روحانی ،اخالق
هنجاری سیره فلسفی ،اخالق پزشکی:
پژوهش و درمــان ،ویژگیهای نظریه 
اخالقی رازی ،مفهومسازی رازی از لذت
و منابع آن ،ماجرای تعریف رازی از لذت
در تمدن اسالمی ،اخالق سالمتمحور ،
اپیکوریسم :تفسیر تحویلینگر از نظریه
اخالقی رازی ،شناخت عیبهای خویش ،
تحلیل دیدگاه رازی از عشق ،دوستی در
پرتو مقایســه با دیدگاه مولوی ،تحلیل
رازی در عجــب در پرتو مقایســه آن با
دیــدگاه غزالی ،تحلیل حســد در نظام
اخالقی رازی ،تحلیل رازی از دروغگویی،
خشم وشهوت ،مرگ و مرگاندیشی نزد
رازی.
این کتاب در  1000نســخه و به بهای
 16000تومان به بازار نشر وارد شدهاست.
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فراوانــی شدهاســت ،در مقایســة بخشهــای
عربــی تعلیقــات ســودمند
باقیمانــدة آن بــا متــن
ِ
افتــاده و در زدودن پــارهای از ابهامهــای هــر دو متــن
(عربــی و پارســی) بــه مــن یــاری رســانده اســت .بــه
همیــن جهــت ،نســخة ایــن ترجمــة ارزشــمند را نیــز
شایســتة تصحیــح یافتــه و از چندگاهــی پیــش بــدان
پرداختــهام.
مصحــح و پیــش از
در کتــاب حاضــر ،پــس از مق ّدمــة ّ
آغــاز متــن تعلیقــات ،فهرســت بلنــدی از عنوانهــای
ابوالعبــاس لوکــری فراهــم
تعلیقهــا کــه بــه دســت
ّ
شــده ،آمدهاســت .فهرســت لوکــری را پــس از
تصحیــح و تکمیــل ،در جدولــی تنظیــم کــردهام تــا
بــه عنــوان فهرســت تفصیلــی متــن تصحیــح شــدة
حاضــر هــم بــه کار آیــد .در متــن تعلیقــات نیــز هــر
یــک از آن عنوانهــا را در آغــاز تعلیــق مربــوط بــه
آن گــذاردهام.
در پایــان کتــاب ،نمایههــای مــورد نیــاز آمــده اســت
کــه مهمتریــن آنهــا نمایــة موضوعــات اســت.
شــمارههایی کــه در نمایههــا در برابــر واژههــا و
درون نشــانة «[ ]» نهــاده شــده شــمارة تعلیقهــا در
متــن کتــاب اســت .عناویــن مطالبــی کــه در مق ّدمــة
فارســی بهتفصیــل از آنهــا
ســخن رفتــه اســت از ايــن قــرار
اســت:
ـ  محتوا و شکل تعلیقات  
ـ  نگاهی به نگارش تعلیقات   
ـ  پیشینة پژوهش  
ـ  تعلیقــات ابنســینا و تعلیقــات
فارابی  
ـ  تعلیقــات ابنســینا ،پیوندهــا
و مقارنههــا  
ـ   تأثیــر تعلیقــات در آثــار
فلســفی پــس از ابنســینا  
ـ  ترجمــة کهــن تعلیقــات بــه
پارســی  
ـ   نکتههــا و برجســتههای
تعلیقــات  
ـ  شناسنامة نسخههای ّ
خطی  
ـ   ویژگیهــای نســخههای
ّ
خطــی و نســخة چاپــی  
ـ  شیوة تصحیح و تحقیق  

آشنايي با

منطق ربط

مجموعه مقاالت روز جهانی فلسفه
مجموعــه مقــاالت همایــش
روز جهانــی فلســفه  2010در
دو مجلــد منتشــر شــده اســت.
همایــش روز جهانــی فلســفه
در ســال  2010بــا عنــوان
«فلســفه :نظــر و عمــل»
از ســیام آبانمــاه تــا دوم
آذرمــاه  1389در تهــران بــا
حضــور اندیشــمندان و نخبــگان
فلســفی جهــان برگــزار شــد.
ایــن دو مجلــد در  14بخــش
تدویــن شــده اســت:
 .1ارتبــاط میــان نظــر و عمــل
در تاریــخ فلســفه،
 .2فلسفه برای کودکان،
 .3فلسفه ،تقارب فرهنگها و فرهنگ صلح،
 .4فلسفه؛ علم و تکنولوژی،
 .5فلسفة گردشگری،
 .6فلسفه و اخالق،
 .7فلسفه و ادبیات،
 .8فلسفه و تقارن ادیان،
 .9فلسفه و حوزة عمومی،
 .10فلسفه و دین،
 .11فلسفه و زندگی روزمره،
 .12فلسفه و سیاست :فلسفه و فرهنگ صلح،
 .13فلسفه و محیط زیست،
 .14فلسفه و هنر.
گفتنــی اســت کــه مجموعــه دو مجلــدی مجموعــه مقاالت
روز جهانــی فلســفه  2010بــه بهــای  360000ریــال بــه
همــت انتشــارات مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران منتشــر شــده اســت.
فهرســت برخــی از مقــاالت ایــن دو مجلــد بــه قــرار ذیــل
اســت:
احمد احمدی :خواجۀ طوسی در نظر و عمل

ســیدمحمد انتظــام :معناشناســی حکمــت ،ســعادت ،انســان
کامــل و رابطــه آنهــا از دیــدگاه مالصــدرا
اولــی ذاتــی و شــایع
کاظــم بازافکــن :مقایســة حمــل
ّ
صناعــی در فلســفة اســامی و قضایــای تحلیلــی و ترکیبــی
کانــت
مح ّمدحســن شــفیعیان :جهــان فلســفی ،جهــان ضرورتهــا
(در اندیشــة فیلســوفان ایرانــی ـ اســامی)
بیژن عبدالکریمی :مرگ تفکر ،مرگ اصالت
حســین غفــاری :اســتکمال نفســانی از طریــق نظــر و عمــل
از منظــر حکمــا و عرفــای اســامی
غالمرضا فدایی :مقام نفس و رابطة آن با نظر و عمل
قصهای جهانی
حسین فلسفی :دانش تجربیّ ،
رضــا کوهکــن :گفــت و شــنود کیمیاگــران و ابنســینا؛
مســألة داوری تجربــه و امــور عینــی در منازعــات نظــری
محمد مجتهد شبستری :درآمدی بر هرمنوتیک قرآن
کریم مجتهدی :نظر و عمل
ســیما محمدپــور دهکــردی :ارتبــاط عقالنیــت نظــری و
عملــی در فلســفه کانــت و مالصــدرا و برخــی پیآمدهــای
آن
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حســن معلمــی :ضــرورت بالقیــاس و بالغیــر ،حلقــة وصــل
بیــن مبانــی عقلــی و بای ـد و نبایدهــای اخالقــی
محمد موسوی :رابطة نفس و علم و عمل
یوســف نوظهــور :تحلیلــى از رویکــرد اســپینوزایى بــه
فلســفه :اتحــاد نظــر و عمــل
محبوبــه اســپیدکار :خــردورزی ،تفکــر و فلســفه بــا کودکان
و نوجوانان
افضلالســادات حســینی و فاطمــه الســادات موســوی:
بررســی فعالیتهــای اجرایــی کشــورهای مختلــف در مســیر
اجــرای برنامــة آمــوزش فلســفه بــه کــودکان و ارائــة
الگویــی بــرای آموزشوپــرورش در ایــران
ملیحــه صابــری نجفآبــادی :آمــوزش فلســفه بــرای
کــودکان در محیطهــای یادگیــری ف ّعــال
یحیی قائدی :فلسفة آموزش فلسفه برای کودکان
طیبــه ماهــروزاده :آمــوزش فلســفه بــه کــودکان و تفکــر
انتقــادی
دکتــر ســید منصــور مرعشــی ،دکتــر
مســعود صفایــی مقــدم ،و پرویــن خزامــی:
بررســی تأثیــر اجــرای برنامــة آمــوزش
فلســفه بــه كــودکان بــه روش اجتمــاع
پژوهشــی بــر رشــد قضــاوت اخالقــی
ســعید ناجــی :نقــش فلســفه بــرای
کــودکان و نوجوانــان در تقویــت اخالقیات
مهرنــوش هدایتــی :بررســی مقایســهای
دو رویکــرد «عقالنــی ،هیجانــی،
رفتــاری» آلبــرت الیــس و «فلســفه بــرای
کــودکان» ،متیــو لیپمــن بــه پــروش
تفکــر عقالیــی.
فاطمــه صــدر طباطبایــی :تجربــۀ گفتگــو
بــر مبنــای مباحــث نظــری گفتگــو
حســین شــیخرضایی ،و ابوتــراب یغمایــی:
امکانــی بــودن ،گریزناپذیــری و واقعگرایــی علمــی
لطفاهلل نبوی :متافیزیک در ساحت سوم و هزاره سوم
غالمحیدر ابراهیمبای سالمی :فلسفة گردشگری در جامعة
مدرن
حسن الماسی :گردشگری در فلسفة اسالمی
محمدحسین ایمانی خوشخو :سیاستهای عمومی گردشگری؛
بحثی از منظر فلسفة گردشگری
علــی رحیمپــور :فلســفه و علــل تمایــل مــردم بــه
گردشــگری در جهــان کنونــی
ناصــر رضایــی :فلســفة توســعة گردشــگری بــا تأکیــد بــر
دیپلماســی گردشــگری
مهــدی کروبــی و ابتهــال زنــدی :گردشــگری و همبســتگی
ملــی؛ اثــرات و روابــط متقابــل
مسعود آذربایجانی :معنای زندگی در حکمت متعالیه

محســن جــوادی :نظریــة اعتباریــات عالمــه طباطبایــی و
مســئلة «بایــد» و «اســت»
زهرا خزاعی :عامگرایی و خاصگرایی اخالقی
ســروش دبــاغ :بررســی تطبیقــی آموزههــای
فضیلتگرایــان؛ آیریــس مــرداک و ابوحامــد غزالــی
حســن فتحــی :تأویــل عمــل بــه نظــر در اخــاق ارســطو و
درســی کــه بایــد از آن گرفــت
مجتبــی مصبــاح :تحلیــل ارزش اخالقــی از منظــر اســتاد
مصبــاح
حســین هوشــنگی :انتقــال از اخــاق مدنــی بــه اخــاق
فــردی در ســیر تفکــر فلســفی اســامی (بــا تأکیــد بــر
جایــگاه شــیخ الرئیــس)
حمیدرضــا شــعیری :واقعیــت و توهــم در متاگفتمــان ادبــی:
وقتــی نشــانه فلســفی میشــود
محمد شهبا :فلسفة ادبیات و نظریة فیلم
رؤیا صدر :سرشت و سرنوشت طنز و فلسفه
مهدی محبتی:
فلســفی
کشــشها و کشــمکشهای
ِ
ادبیــات فارســی
فرهــاد افرامیــان :ظرفیتهــای همگرایــی
ادیــان در ایــران
ســیلوا الهوردیــان :انعکاســات عرفــان
مســیحی در آثــار گریگــور نارگاتســی
هویــک بهبــو :فلســفه و تعامــل بیــن
اصحــاب ادیــان
اردشــیر خورشــیدیان :تقــارن بیــن ادیــان و
تعامــل اصحــاب ادیــان در ایــران
آندرانیــک ســیمونی :گقباتســی در تکذیــب
فرقههــای انحرافــی
احمدرضــا مفتــاح :مقایســة مفهــوم ایمــان
شــیعی و مفهــوم ایمــان کاتولیکــی
محمدرضــا وصفــی :کنــش و واکنــش خــرد مســیحیت
قــرون وســطی و خــرد ایرانــی .گفتوگوهــای الهیاتــی-
فلســفی
ســعید بینــای مطلــق :ســیطرة عمــل و فقــر اندیشــه در
ایــران مــدرن
محمدرضــا جــوادی یگانــه :سهســالههای اصالحــات در
ایــران ،مقدمــهای بــر بازشناســی رفتــار جمعــی ایرانیــان
در حــوزة عمومــی
شــمسالملوک مصطفــوی :آسیبشناســی فلســفی
جها نیشــد ن
مصطفــی یونســی :فلســفة انســان بــر اســاس نیکاندیشــی
معطــوف بــه عمل
حسین الهینژاد :منجیگرایی و آیندهنگری
ســعید انــواری و ســیدمحمدهادی گرامــی :ذومراتــب بــودن

نظــام تشــریع الهــی و ارتبــاط آن بــا معرفــت و درک نظری
اشــکان بحرانــی :پدیــدار وحــی از منظــر موالنــا و مقایســة
آن بــا آرای االهیدانــان متجــدد
علــی الهبداشــتی :تربیــت فلســفی جــوان؛ چرایــی و
چگونگــی؟
نعمتالــه بدخشــان :عقــل و ایمــان از منظــر امــام
خمینــی(ره)
احمــد بهشــتی :دیــن و فلســفه؛ رابطــة طولــی یــا عرضــی
یــا تطابــق صدرائــی
شــهرام پازوکــی :عملگرایــی مــدرن در دیــن ،دو جریــان
اصلــی
محســن جهانگیــری :پیونــد فلســفه بــا دیــن در فرهنــگ
اســامی
حمیدرضــا رضانیــا :فلســفة اســامی کاربــردی و
پر ا گما تیســم
حسن رمضانی :نسبت عقل و دین
علیمحمــد ســاجدی« :معرفتالنفــس» از رهگــذر پیونــد
میــان عقــل و فطــرت و دیــن از دیــدگاه صدرالمتألهیــن
ســیدعلی طاهــری خرمآبــادی :اصــول هنجــاری :اصولــی
ضــروری یــا ممکــن؟
حســین عشــاقی :بــاور بــه خــدا ،شــرطِ بــاور بــه هــر گــزارۀ 
ایجابــی در علــم و عمــل
هدایــت علویتبــار :تعریــف خــدا در فلســفۀ ســارتر و نقــد
آن
مقصـــود فراســـتخواه :تأملـــی در امـــکان فلســـفی بـــرای

حاشـــیهزدایی از «امـــر الهـــی» در دنیـــای مـــدرن
محمد فنائی اشکوری :مناسبات عقل و عرفان
عبدالرس ــول کش ــفی :بررس ــی دی ــدگاه ویلی ــام رو در ب ــاب
حجیـــت معرفتشـــناختی تجربـــة دینـــی
ّ
ابوالفضـــل کیاشمشـــکی :فلســـفۀ اســـامی و عرفـــان
(تعامـــل در حکمـــت متعالیـــه)
محمـــد محمدرضایـــی :چیســـتی فلســـفة دیـــن و مســـائل
آن
سـیدمحمود یوسـفثانی :نـگاه عرفانـی به اختلاف عقاید و
ادیان بررسـی دیـدگاه قونوی
رضـا اکبـری :ضـرورت فلسـفه بهمثابـة تبییـن و زندگـی
روزمـره
احمـد پاکتچـی :آثـار شـناختی روزمرگـی و آشـناییزدای بـا
تکیـه بر فضـای اندیشـهورزی روسـیه
عبدالحسـین خسـروپناه :چگونگـی کاربردیکـردن فلسـفة
ا سال می
زهرا شریف :تکامل انسان در زندگی از منظر مالصدرا
بیـوک علیـزاده :رابطـة نظـر و عمـل در فلسـفة اسلامی ،از
روزمره
فارابـی تـا مالصـدرا بـا نگاهـی بـه زندگـی
ّ
محمدکاظــم فرقانــی :زندگــی بــرای لــذت بیشــتر ،مقایســة
نظ ــر دو فیلس ــوف مس ــلمان :ابنس ــینا و مالص ــدرا
نفیســـه فیاضبخـــش :جایـــگاه هویـــت انســـانی در
هندســـة فلســـفه اســـامی و معرفـــت دینـــی
عبـــاس گوهـــری و علـــی آلبوغبیـــش :فلســـفه و آرامـــش
روزمـــره
رضـــا محمـــدزاده :بحـــران هویـــت و نقـــش آموزههـــا و
الگوهـــای فلســـفة اســـامی در رفـــع آن
محمدمهـــدی مظاهـــری و مهـــدی بیابانکـــی :معنـــای
زندگ ــی در پرت ــو نگ ــرش عرض ــی و طول ــی ب ــه جای ــگاه
وجـــودی انســـان در عالـــم
محمـــد توحیدفـــام :دموکراســـی جهانوطنـــی و نقـــش آن
در بازتولیـــد واقعگرایـــی دموکراتیـــک
محمدحســـین طالبـــی :مبانـــی فلســـفی حقـــوق بشـــر در
اســـام
بابک عالیخانی :مدینة فاضله ،از نظر تا عمل
ســـیدنعمتاله عبدالرحیـــمزاده :دروغ شـــرافتمندانه در
فلســـفة سیاســـی افالطـــون
یارعلـــی کـــرد فیروزجایـــی :مبانـــی فلســـفی حکومـــت
دینـــی در نظـــر فارابـــی
علی مرادخانی :هگل و مبحث پایان تاریخ
احمد واعظی :سیاست و پایان فلسفه
مرتضـــی یوســـفیراد :رابطـــة حکمـــت نظـــری و فلســـفة
سیاســـی در فلســـفة اســـامی
مصطفـــی بروجـــردی :فلســـفه و صلـــح :دیدگاههـــا و
چا لشهـــا
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فرح رامین :فرهنگ و صلح :نظر و عمل
علیاکبـــر علیخانـــی :راهبردهـــای تحقـــق همزیســـتی
مســـالمتآمیز در اســـام
ســـیدمصطفیمحققداماد :دغدغـــه حکیمـــان دربـــارة
صلـــح جهانـــی
ـوان فلس ــفۀ مالص ــدرا در ح ــل
ـ
ت
ـی:
ـ
قراملک
اح ــد فرام ــرز
ِ
مس ــئلة «ش ــأن و جای ــگاه اخالق ــی محی ــط زیس ــت»
نغم ــه مبرقع ــی :بررس ــی مفه ــوم ارزش مواه ــب زیس ــتی
و نق ــش آن در حفاظ ــت محی ــط زیس ــت
عبدالمجیـــد مهـــدوی دامغانـــی ،هومـــان لیاقتـــی و
آذرمیدخـــت خیراندیـــش :تقلیلگرایـــی و کلگرایـــی
در مواجهـــه بـــا محیـــط زیســـت؛ نمونـــة مطالعاتـــی:
کشـــاورزی پایـــدار
هـــادی ویســـی ،کـــورس خوشـــبخت و حســـن صـــدوق
ونینـــی :مبانـــی فلســـفی و اخالقـــی توســـعة پایـــدار

محمـــد یـــزدی ،زهـــرا جواهریـــان و رضـــا مکنـــون:
جایـــگاه محیـــط زیســـت در برنامههـــای توســـعه کشـــور
حســـن بلخـــاری :نســـبت میـــان نظـــر و عمـــل در آراء
مســـلمان قـــرون ســـوم و چهـــارم هجـــری و
حکمـــای
ِ
تأثی ــر آن ب ــر ماهی ــت هن ــر و صناع ــت در تم ــدن اس ــامی
مهدی حجت :شاعرانگی در معماری
ایرج داداشی :مراتب الهام در هنر اسالمی
هادی ربیعی :زیبایی متعالی از دیدگاه ابنسینا
کامـــران ســـپهران :جایـــگاه تئاتـــر در اندیشـــۀ فلســـفی
دهـــۀ آغازیـــن قـــرن بیســـتویکم
ّنیـــر طهـــوری :از دیســـنیلند تـــا السوگاس :تو ّهـــم یـــا
واقعی ــت؟
مصطفـــی مختابـــاد :راز معنویـــت فلســـفی تقـــدس و
تقدسزدایـــی در تعزیـــة ایرانـــی   
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کتــاب حاضــر بــه قلــم محمدرضــا زادهــوش بــه همــت
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران بــه چــاپ
رســیده اســت .ایــن کتــاب از میــان یــازده مقالــه کــه بــه
صــورت پراکنــده در مجــات مختلــف بــه چــاپ رســیده
گــرد هــم آمــده اســت.
نویسـنده در مقدمـه ایـن کتاب می گویـد« :در قـرن یازدهم
هجری برخورد اندیشـهها و سـتیز فکـری در پایتخت صفوی
بـه اوج خـود رسـید ،هـر کـس
خـود را صاحبنظـر میدانسـت.
ولـی آدمـی میتوانـد زیـر فشـار
مشـکالت دفـن شـود و یـا از
انباشـت مشـکالت بـرای صعـود
و رهایـی بهـره گیـرد .برخـورد
میردامـاد با مشـکالت ایـن گونه
بـود .او نقـاط ضعـف را بـه نقـاط
قـوت تبدیـل کـرد .آیـات قرآنـی
و احادیـث شـریف کـه بـه عقیده
شـماری از ظاهرگرایـان مانـع
پرداختـن بـه علـوم عقلـی بـود
بـه عنـوان مـاده اصلـی کار مـورد
اسـتفاده قـرار گرفـت .میردامـاد
پایهگـذار مکتـب اصفهـان شـد و
از حکمـت یمانـی سـخن گفـت.
حکمـت ایمانیـان شـیخ بهایـی و
حکمـت تنزیهـی مولـی رجبعلـی
تبریـزی میوههـای مکتـب اصفهـان بودند،

سـپس مالصـدرا شـاگرد دیگـر میردامـاد ،فلسـفه را از
متالشیشـدن نجـات بخشـید و حکمـت متعالـی خـود را
ارائـه داد».
ایـن کتاب شـامل مطالب زیر اسـت :درباره مکتـب اصفهان،
مکتـب فلسـفی اصفهـان و چالشهـای عصـر صفـوی،
بررسـی تحلیلـی دوره فلسـفی اصفهان و دو مکتب فلسـفی
آن ،میردامـاد و تأسـیس مکتـب اصفهان ،نگاهـی به مکتب
فلسـفی اصفهـان و پایـه
گـذاران آن ،عوامـل تکویـن
و شـکوفایی مکتـب ح َِکمـی
اصفهـان از دیـدگاه هانـری
ُکربَـن ،الهیـات شـفا و حکمت
متعالیـه در مکتـب اصفهـان،
فاضـل سـراب و رویارویـی
مدرسـه مولي رجبعلـی تبریزی
با مدرسـه مالصـدرا ،نگاهی به
زمینههـا ،اوصـاف و پیامدهای
مکتـب اصفهـان ،اخالق عملی
و مکتـب اصفهـان ،نگاهـی به
پـارهای از علـل پویایـی حـوزه
اصفهـان و نمونههـای عملـی
آن ،میردامـاد یـا معلـم ثالـث،
مکتـب الهـی اصفهـان.
ایـن کتاب در  500نسـخه و به
بهـای  11000تومـان بـه بـازار
نشـر وارد شـده است.

نگاهی به طرحهاي پژوهشي
اعضاي هيئت علمي
ضیاء موحد و منطق سهروردی
دكتر رضا كوهكن :درآمدي بر عرفان اهل بيت (ع)
دكتربابكعاليخاني:تصحيح وتفسير پرتونامه سهروردي
دكترحسينشيخرضايی:تعامل فنّاوري و اخالق
دكترمحمدجواداسماعيلی:تبيين عالمه حلي از حركتشناسي ابن سينا
دكتر اسداله فالحی  :بررسي و نقد نوآوريهاي خونجي به زبان منطق جديد
آشنايي با منطق ربط
دكترشاپوراعتماد:آثار فلسفي چامسكي
دكتراميراحسانكرباسيزاده:تاريخچة مفهوم بينهايت
دكتر علی افضلی :برهان وجودي در فلسفه غرب و فلسفه اسالمي
مسعود زمانی  :تحقیقی دربارۀ پیدایش علوم انسانی از درون فلسفه های آلمانی
فاطمهشهیدی :بازسازی نظام فلسفی فارابی (مؤسسفلسفهاسالمی)
دكتر سيد نصر اهلل موسويان  :فلسفه اشراق و عقل گرايي
حجتاالسالم دكتر عليخاني :سير تاريخي الهيات اجتماعي در مسيحيت
دكتر ميثم توكلی بينا :حدوث زمانی جهان از دیدگاه فیزیک
گزارشی از نحوه تدوین و پیشرفت فرهنگ فلسفی
حجتاالسالمدكترمهدیعبدالهی:تبیینسوبژکتیویسمدرفلسفهمدرنوتأثیرآندربحثتجربهدینی
حجتاالسالم دكتر عبداهلل محمدی :کارکرد معرفتشناختی خبر واحد در اصول عقاید و علوم انسانی
نگاهی اجمالی بر طرح کالن سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسالمی
حجتاالسالم دكترسيداحمد غفاری:نقد و تبيين ادله منکران رابطه معنويت و دين

ضیاء موحد و منطق سهروردی
اشاره:

دکرت ضیاء موحد ،هماکنون مدیر گروه منطق مؤسسه
است ،به اذعان منطقپژوهان کشور دکرت موحد ،پدر
منطق جدید در ایران است ،وی که بیش از  4دهه از
عمــر پر برکت خویش را در راه تربیت منطقپژوهان
کشور کرده رصف کرده است ،چندی است که تحقیق
در منطــق ســهروردی را آغاز کردهاســت و به تبيني
نوآوریهای ســهروردی در عرصه منطــق ميپردازد.
تصمیم گرفتیم در مورد این طرح پژوهشی ،به خدمت
استاد برویم تا براي ما از این طرح بگوید،
جنـاب آقـای دکتـر موحـد از طـرح پژوهشـی «منطق
سـهروردی» بگویید.
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سـهروردی در منطـق روشـی را انتخـاب کـرده کـه همـه
شـارحان گفتهانـد منطـق را سـاده کردهاسـت ،البتـه در واقع
هـم چنین اسـت .امـا اینکه این سـادهکردن چـه اصولی دارد
و چـه مقـدارش صوری و چه مقـدارش مالحظات متافیزیکی
اسـت ،مسـألهای اسـت که من ندیدم کسـی تاکنون روی آن
بحـث کردهباشـد .لـذا تصمیم گرفتـم با کاربـرد منطق جدید
و بـه اصطلاح فرموالیـزه کـردن آن در منطـق موجهـات،
منطـق او در اصـل منطـق موجه اسـت ،نشـان دهـم که این
کار او ًال تـا چـه انـدازه از لحـاظ صوری درسـت اسـت و ثانی ًا
بـه چه اصـول متافیزیکیای اسـتوار اسـت.
بـرای ایـن کار دو مقالـه نوشـتم ،مقالـه نخسـت بخـش
غیرموجـه آن بـه انگلیسـی اسـت کـه میخواسـتم بـرای
برخـی منطقدانـان و عالقهمنـدان بـه منطـق در خـارج
از کشـور بفرسـتم و البتـه ترجمـه آن در مجلـه متافیزیـک 
دانشـگاه اصفهـان چـاپ شـده اسـت .مقالـه دوم نیـز ،بـه
فارسـی ترجمـه شـد و بـرای چـاپ در ارجنامـه آقـای دکتـر
غالمرضـا اعوانـی فرسـتادهام.
چنـد مسـأله دیگـر در منطـق سـهروردی باقـی میمانـد که
از مهمتریـن آنهـا مسـأله عکـس مسـتوی اسـت کـه رأی
سـهروردی در ایـن زمینه بـا رأی اغلب منطقدانـان متفاوت
اسـت ،در واقـع او عکـس مسـتوی را بـه حـق قبـول نـدارد.

منطقدانـان جدیـد نیـز قاعـده عکـس مسـتوی را درسـت
نمیداننـد ،در حـال حاضـر مشـغول نـگارش ایـن بخـش
هستم .
آیـا ایـن طـرح در داخل یـا خارج مسـبوق به سـابقه
ا ست ؟

در میـان منطقدانـان داخلـی و خارجـی ،کسـی تاکنـون در
ایـن مسـأله ،بـه شـکلی کـه مـن کار کـردهام ،کاری انجـام
ندادهاسـت .امـا ویلفرد هاجـز (منطقدان انگلیسـی) میگفت
تحقیـق در منطـق سـهروردی در دسـتور کارش هسـت امـا
همچنیـن هاجـز میگفـت «دانشـجویی از مـن موضوعـی
بـرای رسـالهاش خواسـت و مـن بـه او تحقیـق در منطـق
سـهروردی را پیشـنهاد دادم و شـما را بـه او معرفـی کـردم»
البتـه مـن تاکنـون ایمیلـی از آن دانشـجو دریافت نکـردهام.

آیـا در ایـن طرح همـکار و دسـتیاری از دانشـجویان
منطـق یـا اعضـای انجمن علمـی منطق شـما را یاری
میدهنـد؟

در این طرح همکاری ندارم.

فکـر میکنیـد کار منطـق سـهروردی کـی بـه پایـان
میرسـد و فرآیند ویراسـتاری نهایی و چاپ را پشـت
سـر میگذارد؟

عـرض شـود کـه در واقـع نزدیـک بـه دوسـوم از عکـس
مسـتوی نوشـته شدهاسـت اما آن یکسـوم نوشـته نشدهاش
خیلـی مهـم اسـت و همینطـور مثـل بخـش نخسـت طرح

جدیـد اسـت ،یعنی ندیدم کسـی در جایی راجع بـه آن کاری مقـدار زیـادی نشـان دهنـده مواضـع سـهروردی در مسـائل
متافیزیکـی اسـت.
کرده باشـد.

مـدت زمـان زیـادی اسـت کـه روی ایـن طـرح کار
میکنیـد ؟

کار نوشـتن ایـن بخـش تاکنـون ،بیـش از دو سـال طـول
نکشیدهاسـت .روش سـهروردی از جهاتـی اهمیـت دارد،
یعنـی اگر روشـی را که سـهروردی بـهکار بردهاسـت ،به کار
ببریـم ،معلـوم میشـود کـه برخـی از قیاسـات ابنسـینا کـه
تاکنـون مـورد اشـکال بـوده اسـت ،از لحاظ منطقی درسـت
اسـت و مورد اشـکال نیسـت و صحت آن قابل اثبات اسـت.

ورای نـاب و بکـر بـودن طـرح سـهروردی ،لطفـاً
از اهمیـت ایـن طـرح و کاربـرد آن در علـم منطـق
بفرماییـد.

آیـا پـس از ورود ایـن اثـر بـه حـوزه منطق ،بـا تغییر
اساسـیای در علـم منطـق مواجـه میشـویم؟

چـون کسـی در ایـن مسـأله کار نکـرده ،تغییـر دیگـر معنی
نمیدهـد ،ایـن طـرح نورافکنـی میکنـد .مقـداری مطالـب
تـازه بـه دسـت دانشـجویان میدهـد کـه در بـاب آن کار
کننـد .اگـر ً
قبلا حرفهای غلطـی زده شـدهبود و کاری انجام
شـدهبود ،ایـن طـرح تغییـر ایجـاد میکـرد امـا چـون کاری
صحبـت
نکردهانـد از تغییـر نمیتـوان صحبـت کـرد بلکـه
ِ
تکمیل اسـت.
بعـد از ایـن طـرح ،قصـد انجـام چـه کار پژوهشـی
دیگـری را داریـد؟

اصـو ًال میتـوان گفـت متافیزیـک مبتنی بر منطـق موجهات
اسـت (برخـی معتقـد بودند کـه منطـق مبتنی بـر متافیزیک 
اسـت امـا برخـی از منطقدانـان امـروزی کـه افـراد مهمـی
هـم هسـتند ،معتقدنـد کـه اساسـ ًا متافیزیـک مبتنـی بـر
منطـق موجهـات اسـت .و چـون بخـش مهمـی از فلسـفه
مسـائل متافیزیکـی اسـت که ذات ًا هـم انتزاعی هسـتند ،مثل
ریاضیـات صرفـ ًا بـا ابـزار منطقـی و تخیـل و تعقل میشـود
سراغشـان رفـت ،بـر خلاف برخـی مسـائل کـه میتـوان آقـای دکتر موحـد از اینکه وقـت شـریفتان را به بنده
بـا تجربـه و آزمایـش تکلیفشـان را معلـوم کـرد .بنابرایـن از اختصاص دادید بسـیار سپاسـگزارم.
ایـن نظـر منطـق سـهروردی کـه منطـق موجهات اسـت تا خوش باشید.

دكرت رضا كوهكن

درآمدي بر

عرفان اهل بيت (ع)

مرحلـة اول :منبعشناسـي ،و پاسـخ بـه سـؤاالتي نظير آنچه
در ضمـن نوشـتار زير آمده اسـت:
تشـيع
يكـي از تبيينهـاي رايـج در غرب آن بوده اسـت كه ّ
اساسـ ًا يك مكتب سياسـي اسـت كه در مقابل نظر اكثريت
امـت مسـلمان ،مبتنـي بـر نظـري بدعتآميـز (اعتقـاد بـه
نصـب الهـي حضـرت علي (ع) بـه خالفـت و حكومت پس
از پيامبـر (ص)) اسـت؛ بازسـازي و نقد نظرات انديشـمندان
مختلـف غربـي در بـاب تشـيع يكـي از گامهـاي مقدماتـي
ايـن طـرح خواهـد بـود .بـه ايـن ترتيـب ،بايـد در ابتـدا به
ايـن پرسـش پاسـخ داده شـود كه چگونـه و با توجـه به چه
مبانـي معرفـت شـناختي ،هستيشـناختي و انسانشـناختي،
قابـل اسـتخراج از كالم ائمـه (ع) ،ميتـوان از «عرفان اهل
توجـه بـه
بيـت» سـخن گفـت؛ در ايـن راسـتا ،علاوه بـر ّ

کار بعـدی تکمیل واژگان توصیفی منطق اسـت که قسـمتی
از آن چـاپ شدهاسـت ،امـا بـرای چـاپ واژگان تکمیلـی که
مقـدار زیـادی از آنهـا نوشـته شـده و موجـود اسـت ،بایـد
ایـن مدخلهـا را اضافـه کنـم و ارجاعـات را تصحیـح کنـم
و متناسـب بـا واژگان قبلـی مرتـب کنـم ،یعنـی کار دوبـاره
بایـد بـا آرایش جدیـدی آماده شـود کـه البته کار پـر زحمت
و وقتگیـری اسـت.

كالم امامـان ،ميبايسـت بـه سـيرة آنان توجه ويژه شـود و
بـراي تحقـق اين امـر ،يك مقدمـة ضروري ،تلاش جهت
دسـتيابي به يك روششناسـي سـيره و سـنت امامان است.
بـه علاوه ،بايـد از يـك سـو ،در خصـوص نظـر اهـل بيت
در بـاب مشـرب باطني اسلام ،موسـوم به تصـ ّوف كه خود
مشـتمل بـر دو شـاخة شـيعي و سـ ّني اسـت تأمل شـود ،و
از سـوي ديگـر ،نـگاه تصـ ّوف بـه عرفـان و معـارف اهـل
بيت شناسـايي و بررسـي شـود .مـدت پيشبينيشـده براي
انجـام مرحلة اول :دو سـال اسـت.

دكرت بابكعاليخاين

تصحيحوتفسير
پرتونامةسهروردي

مسـأله اصلـي ايـن پژوهـش ،كشـف و تحليل

عناصـر خاصتـ ًا اشـراقي در رسـالة پرتونامـة سـهروردي و
بازشـناختن آنهـا از عناصـر حكمـت مشـايي اسـت .توضيح
اينكـه سـهروردي رسـالة پرتونامـه را براي آموزش فلسـفه
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بـه نوآمـوزان به رشـتة تحريـر درآورده اسـت .وي يك دوره
علـم الهـي را بـا ذكـر مقدماتـي از علـم منطـق و طبيعيـات
بـه زبـان فارسـي دري نوشـته اسـت .تبيين مفاهيـم حكمت
سـينوي در رسـالة سـهروردي مقدمـة الزمـي اسـت بـراي
تبييـن آن دسـته از تعليمـات اشـراقي كـه بـه ابتـكار خود او
وارد عالـم حكمت شـده اسـت .به عنـوان مثـال ،وي در اين
رسـاله برخلاف حكمـت مشـاء ،حصـر عقـول در ده عـدد را
نميپذيـرد و نيـز نـكات اشـراقي ويـژهاي را در بـاب فـروغ
(فـر) در ايـن نوشـته مطـرح كـرده اسـت .بـا رجـوع
قدسـي ّ
بـه كتـاب حكمـة االشـراق و سـاير كتـب تعليمـي وي كلية
عناصر اشـراقي رسـالة پرتونامه اسـتخراج و بررسي ميگردد.
فرضيه و ساختار

بخش اول كار ،ارائة يك تصحيح نو از متن پرتونامه است
بر پاية نسخ متعدد (حداقل پنج نسخه) ،با اساس قرار دادن
اصح نسخ است (نسخة متعلق
نسخة نويافتة كتابخانة ملي كه ّ
به سلطانعلي سلطاني به شمارة  .)55همچنين ،در چاپهاي
موجود (چاپ دكتر نصر ،دكتر ضيايي و دكتر پورنامداريان)
از حيث عالئم ،كاستيها و نابسامانيهايي ديده ميشود كه
احيان ًا قرائت متن را با مشكل مواجه ميسازد .تالش بر اين
است كه متن منقحي توأم با نشانههاي سجاوندي درست و
كارآمد تهيه شود.
بخـش دوم كار عبـارت اسـت از تحليـل مفاهيـم اشـراقي
پرتونامـه به تمايـز از مفاهيم مشـايي آن .در اين پژوهش ،هر
يـك از مباحـث زيـر در قالب يك فصل بررسـي خواهد شـد:
الـف) علمالنفـس اشـراقي ب) نظرية اشـراقي در بـاب وحدت
واجبالوجـود و صفات وي ج) نظرية اشـراقي در باب سلسـلة
عقـول طولـي و عرضـي د) مبحـث سـوانح نـوري ه) نظريـة
شـيخ اشـراق در بـاب تناسـخ و) نظريـة سـهروردي در بـاب
كالبدهـاي مثالـي بهشـتيان و دوزخيان.
هدف پژوهش و اهميت آن
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رسالة پرتونامه سهروردي از حيث مضامين مشايي و اشراقي
آن ،تاكنون به درستي مورد تحقيق قرار نگرفته است .و به
همين جهت ،پژوهش حاضر تحقق اين مهم را برعهده دارد.
رسالة پرتونامه در كل منظومة فكري سهروردي از جايگاه
خاصي برخوردار است .بررسي دقيق اين رساله درك ما را در
باب حكمت سهروردي عمق بيشتري خواهد بخشيد.
پيشينة پژوهش

اولين تصحيح متن توسط دكتر سيد حسين نصر در مجلد
سوم مصنفات سهروردي صورت گرفته است .دكتر حسين
ضيايي نيز متن پرتونامه را به زبان انگليسي ترجمه و به
همراه يك مقدمة نسبت ًا مبسوط چاپ كرده است .همچنين
دكتر پورنامداريان حدود يك ششم متن اين اثر را از ديدگاه
ادبي شرح داده است .دربارة مضامين پرتونامه ،هانري كربن
در   Quatorze traitésو نيز در مقدمة فرانسوي مجلد
سوم مصنفات قدري بحث كرده است  .

دكرت حسني شيخرضايی

تعامل
ف ّناوري و اخالق

در نـگاه نخسـت بـه نظـر ميرسـد كـه ميـان اخلاق و
ف ّنـاوري تعاملـي وجـود نـدارد .بحثهـاي اخالقـي عمدتـ ًا
در حـوزه هنجارهـا ،بايدهـا و ارزشهـا هسـتند و از نظـر
بسـياري از فالسـفه چنيـن بحثهايـي مسـتقلترين و
خـود بسـندهترين جنبـة فرهنـگ انسـانياند كـه بايـد بـا
بكارگيـري قـواي عقالنـي محـض بـه حـل و فصـل آنها
پرداخـت (اخلاق وظيفهگـراي كانت نمونـه گويايي از چنين
رويكـردي اسـت) .از سـوي ديگـر ،ف ّنـاوري نيـز عليرغـم
ابهـام و دامنـه كاربـرد وسـيع ايـن كلمـه ،عمدتـ ًا داللـت بر
ابزارهـا ،مصنوعـات ،فرايندهـا و روالهـاي فرهنـگ مـا ّدي
و ابـزاري دارد كـه از نظـر بسـياري نسـبت بـه پرسـشها و
مسـائل فلسـفي بـه طـور عـام ،و مسـائل اخالقي به شـكل
خـاص ،خنثـي و بيطـرف اسـت .در ايـن نـگاه ،ف ّنـاوري
صرفـ ًا ابزاري بيشـكل و انعطافپذير اسـت كـه كاربردهاي
مختلـف آن توسـط افـرادي بـا ّنيتهـا و پسزمينههـاي
مختلـف ،ميتوانـد تحققهـاي متنوعـي داشـته باشـد .امـا
چنيـن نـگاه سـ ّنتياي به رابطـه اخلاق و ف ّناوري از سـوي
بسـياري محققـان ،و بـه ويـژه در دهههـاي اخيـر و با رشـد
ف ّناوريهـاي نوظهـور ،بـا چالشهايـي جـ ّدي مواجـه شـده
اسـت .هـدف ايـن پژوهـش اين اسـت كـه ابعاد ايـن تعامل
را بـكاود و بـا بررسـيهاي مـوردي و نمونهپژوهشـي نشـان
دهـد كـه چگونـه در عمـل اين دو حـوزه از فرهنگ انسـاني
بـا هـم در بـده و بسـتاني مـداوم بودهانـد.
مسائل مورد بحث در تعامل فنّاوري و اخالق

مسـائل مـورد بحـث را ميتوان بـه دو بخش عمده تقسـيم
كرد .در بخش نخسـت ،سـوال اين اسـت كه اخالق چگونه
توانسـته در مقاطـع تاريخـي مختلـف بـه ف ّنـاوري شـكل و
ماهيتـي متفـاوت دهـد و در واقـع بـر آن اثـر بگـذارد .در
اينجـا بـا بررسـي نمونههايـي از «اخالقهـاي حرفـهاي»
در بخشهـاي مختلـف علـم ،مهندسـي و ف ّنـاوري نشـان
خواهيـم داد كـه چگونـه مرامنامههـا و رويههـاي اخلاق
حرفهاي توانسـتهاند به سـير تحول ف ّناوري سـمت و سـويي
ويـژه بدهنـد .ضمن ًا بـا بررسـي نمونههايـي از مرامنامههاي
اخلاق حرفهاي ،زيسـتف ّناوري و مهندسـي در كشـورهاي
مختلـف و مقايسـه تفاوتهـاي رويكـردي آنهـا ،خواهيـم
ديـد كه چگونه جهـت ف ّناوريهـاي ژنتيكـي و ف ّناوريهاي
مربـوط بـه كنترل مواليـد ،تحت تأثيـر ايـن مرامنامهها واقع
شـده است.

نمونـه ديگـري از تأثيـر اخلاق بـر ف ّنـاوري مربوط به
سـطح مصرفكننـدگان اسـت .در جوامـع گوناگـون،
مصرفكننـدگان ف ّنـاوري گاه بـه دليـل رجحانهـاي
ارزشـي ،فرهنگـي و اخالقـي خـود ،اسـتفاده از نـوع
خاصـي از ف ّنـاوري را ممنـوع كـرده يـا بازار پـر رونقي
بـراي برخـي ديگـر از ف ّناوريهـا فراهم آوردهانـد .اين
حسـاس بودن انتخـاب مصرفكنندگان بـه ارزشهاي
ّ
اخالقـي ،سـبب شـده تـا مسـير و جهـت بسـياري از
ف ّناوريهـا نيـز دسـتخوش تغييـر گـردد.
نمونـة ديگـر از تأثيـر اخلاق بـر ف ّنـاوري مربـوط بـه
برنامههـاي «مشـاركت عمـوم مردم در علـم و ف ّناوري»
اسـت .طبـق اين برنامهها كـه از آنها به عنـوان آخرين
پيشـنهادهاي طـرح شـده بـراي دخالـت دادن مـردم بر
رونـد جهتگيريهـاي علـم و ف ّنـاوري ،يـا اصطالحـ ًا
علـم دموكراتيـك ،ياد ميشـود ،هـر ف ّناوري تـازه پيش
از آنكـه بسـط يابـد و بودجـهاي بـه خـود اختصـاص
دهـد ،بايـد از مجـراي پذيرش عمومـي مـردم ،در قالب
هيأتهـاي منصفه شـهروندي ،بگـذرد و چنانچـه نتواند
اطمينـان مصرفكننـدگان آتي خود را جلـب كند ،هرگز
بـه مقـام توليـد نخواهد رسـيد .نمونههـاي اجرا شـده از
چنيـن مشـاركتهايي نشـان از آن دارند كه در بسـياري
از مـوارد ،مـردم مالحظات اخالقي را در اسـتفاده يا عدم
اسـتفاده از ف ّنـاوري خاصي م ّد نظر قـرار دادهاند .در اينجا
اصـل اخالقـي كلّي اين اسـت كه هر آنچه بر سرنوشـت
آينـدة من و نسـلهاي پـس از من تأثير بگـذارد ،بايد به
تأييـد من (بـه عنـوان پرداختكنندة ماليات) برسـد .اين
اصـل اخالقـي كه مبنـاي برنامههاي مشـاركت عمومي
در علـم و ف ّنـاوري اسـت ،مخالفانـي نيز دارد كـه در اين
پژوهـش بـه آراء آنان خواهيـم پرداخت.
سـرانجام ،آخريـن نمونه از تأثير اخالق بـر ف ّناوري ،تأثير
از مجـاري قانونـي و حقوقي اسـت .بسـياري از قوانين و
روالهـاي مصـ ّوب كه به نحـوي از انحاء به نحوة رشـد
و مسـير آينـده ف ّنـاوري مربوطنـد (قوانينـي از قبيل حق
ثبـت ،حقـوق سـوژههاي مـورد آزمايـش ،حـق مالكيت
معنـوي و  )...ريشـه در مالحظـات اخالقـي دارنـد .ايـن
مالحظـات از طريـق قوانيـن بـر مسـير آينـده ف ّنـاوري
تأثيـر ميگذارند.
امـا سـوال دوم ميتوانـد ايـن باشـد كـه تأثيـر ف ّنـاوري
بـر اخلاق چگونه اسـت .ايـن سـوال مناقشـهبرانگيزتر
از سـوال نخسـت بـه نظـر ميآيـد .در ايـن بخـش ابتدا
ميتـوان اسـتدالل كـرد كه چگونـه و چرا
برخـي از انتزاعيتريـن نظامهاي اخالق
هنجـاري كـه از جانـب فالسـفهاي
ماننـد كانـت عرضـه شـدهاند

و در ظاهـر هيـچ ربـط و نسـبتي بـا تغييـرات علـم و
ف ّنـاوري نداشـتهاند ،در اليـهاي عميقتـر واكنشـي بـه
پيشـرفتهاي علمـي و ف ّناورانـه بودهانـد .بنـا بـر ايـن
اسـتدالل ،اگر تغييـر جهانبيني حاصـل از انقالب علمي
نبـود و اگـر طبيعت شـأن پيشـين ماقبـل مدرن خـود را
به عنوان منبع و سرچشـمه ارزشهاي اخالقي از دسـت
نمـيداد ،احتمـا ًال فالسـفه مـدرن بـه چنيـن نظريههاي
انسـانمدارانهاي در بـاب اخلاق توجـه پيـدا نميكردند.
چند نمونة از تأثير فنّاوري بر اخالق

ابتـدا بـه اين نكته بپردازيم كه ف ّناوري بـه دليل در اختيار
گذاشـتن امكانـات جديـدي در زندگـي بشـر ،سـؤاالت
تـازهاي را نيـز در حـوزة اخلاق ايجـاد كـرده اسـت .بـه
يك معنـا ،تمام آنچه امـروزه «اخالق كاربـردي» ناميده
ميشـود (از اخالق زيسـتي و مهندسـي گرفتـه تا اخالق
سـايبري) محصـول رشـد ف ّناوري اسـت .چنين مسـائل
انضمامـياي سـبب شـده تـا علاوه بـر رشـد مباحـث
اخلاق كاربـردي ،حوزههـاي انتزاعيتـر فلسـفة اخالق
نيـز مصـون از تغيير نماننـد .ظهور خاصگرايـي اخالقي
در مباحـث فرااخلاق ،نمونـهاي از ايـن تغييـرات اسـت.
امـروزه از نظـر بسـياري از محققـان اخلاق ،بـراي ّ
حل
مشـكالت اخالقـي پيشرو ،نيـازي به داشـتن نظامهاي
جامـع و همهشـمول فرااخلاق يـا اخلاق هنجـاري
نداريـم و ميتـوان بـا پرهيـز از مواضعـي قاعدهمحـور
در حـوزة اخلاق كـه كار را ابتـدا بـا تثبيـت قواعـد كلّي
پيـش ميبرند ،از رويكـردي نمونهمحور يـا رويكردهايي
تركيبـي كـه در آنهـا اصـول و نمونههـا بـا هم سـاخته
ميشـوند ،دفـاع كرد.
نمونة دوم مربوط به آراء آن دسـته از متفكراني اسـت كه
ميپندارنـد محصـوالت ف ّناورانـه جديـد اقتضـاء ميكنند
كـه در بسـياري از مفاهيـم اخالقـي پيشـين و سـنتي
تجديـد نظـر كنيـم .امـروزه با وجـود امكان شبيهسـازي
كامپيوتـري ،كمتـر مهنـدس و طراحـي را ميتـوان بـه
دليـل نتايـج پيشبينـي نشـدة مخـرب محصوالتـش
بيگنـاه دانسـت .يـا در نمونـهاي ديگـر ،امـروزه بـا
وجـود ف ّنـاوري اينترنـت ،مفاهيم زيـادي از قبيـل حريم
خصوصـي ،شـرم و دوسـتي نيـاز بـه بازتعريـف دارند.
نمونـة سـوم مربـوط بـه آراء افراطيتـر آن دسـته
از نظريهپردازانـي (ماننـد هانـس يونـاس) اسـت
كـه معتقدنـد اصـو ًال ف ّناوريهـاي تـازه نيـاز بـه
نظريهپردازيهايـي نـو در حـوزة اخلاق دارنـد .بـا
وقـوع مشـكالت زيسـتمحيطي و
بـا طـرح مفاهيمـي ماننـد طراحـي
و توسـعة پايـدار ،نظريههـاي
كلگرايانـه و جديـدي در
حـوزه اخلاق طرح شـدهاند
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كـه نسـبتي تـام و تمـام بـا تغييـرات ف ّنـاوري دارنـد.
و سـرانجام به عنـوان نمونة چهـارم ،ميتوان بـه تغييراتي
كـه ف ّنـاوري در درك ما از «خود» و «عامل» در مناسـبات
فـردي ،اجتماعـي و اقتصادي گذاشـته اسـت ،اشـاره كرد.
از نظـر بسـياري ،ف ّناوري سـبب شـده تا مـا درك جديدي
از «خـود» و سـاير «عوامـل» اجتماعـي داشـته باشـيم.
بـه عنـوان نمونـه ،امـروزه صحبـت از عامليـت اخالقـي
شـركتها و سـازمانها اسـت به نحـوي كه گويـي چنين
نهادهايـي ميتواننـد موضـوع احـكام اخالقي قـرار گيرند.
ايـن تغييـرات بـه دسـتكاريهايي در نظامهـاي اخالقي
نيازمنـد خواهنـد بود.

چشمانداز طرح

در انتهـاي ايـن پژوهـش تلاش خواهـد شـد تـا ارتبـاط
اخلاق و ف ّنـاوري را در چشـماندازي گسـتردهتر ،يعنـي
از منظـر روابـط قـدرت سياسـي و دولتهـاي ملّـي نيـز
بررسـي كنيـم .بـا پيـروي از ايـده وينـر مبنـي بـر اينكـه
برخـي از مصنوعـات در دل خـود سـازگاري بيشـتري بـا
برخـي سياسـتگذاريهاي خـاص دارند ،ميتـوان مدعي
شـد كـه انـواع خاصـي از ف ّناوريها سـازگاري بيشـتري با
ارزشهـاي اخالقـي دارنـد ،بـه نحـوي كه اتخـاذ و صرف
بودجههـاي ملّـي بـراي ايـن ف ّناوريهـا ميتوانـد در آينده
ايـن ارزشهـاي اخالقي را در سـطح جامعـه رواج دهد .به
عنـوان نمونـه ،ف ّنـاوري تلفـن موبايل به شـدت مركزگريز
و پراكنـده اسـت و سـازگاري بيشـتري بـا ارزشهـاي
اخالقـي دموكراتيـك و نظـارت همگانـي دارد (مث ً
ال توجه
كنيـد بـه طـرح مفهـوم شـهروند-خبرنگار) .در حالـي كـه
ف ّناوريهايـي از سـنخ انرژي هسـتهاي به شـدت مركزگرا
و امنيتي هسـتند و سازگاري بيشـتري با كنترل همگاني و
سـلب حريـم شـخصي دارند .ايـن نكته نشـان ميدهد كه
در سياسـتگذاريهاي ملّـي مربـوط بـه ف ّناوري نيـز ابعاد
اخالقـي از اهميـت زيـادي برخوردارند.

دكرت محمد جواد اسامعيلی
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تبيين عالمه حلي
از حركتشناسي
ابن سينا

مقصود از حركتشناســي (ديناميك) ابن سينا ،تبيين حركت
قسري و نوع خاص آن ،حركت پرتابه است .ابن سينا اين نوع
از حركــت را با بهرهگيري از نظرية ميل  تبيين كرده اســت.
اينجانب پيشــتر در رســالة دكتري خود با عنوان «ديناميك
ارســطو ،فيلوپونوس ،ابن سينا و بوريدان» (مؤسسة پژوهشي

حكمت و فلســفة ايران )1388 ،ضمن بررسي مفهومي تبيين 
اين انديشــمندان ،جايگاه تبيين اين انديشمندان را در تاريخ
فلســفه و علم نشان دادم .انديشمندان اسالمي نيز بعد از ابن
ســينا ،هر يك تا اندازهاي به اهميت نظرية ميل در آثار خود
پرداختهانــد اما بايد افزود كه در منابع فارســي ،عربي و حتي
اروپايي آن چنان كه شايســته اســت اين نظريه به تفصيل
بررسي نشده اســت .حسن بن يوسف بن مطهر حلي مشهور
به عالمة حلي ( 726-648ق) كه در زمرة شاگردان برجستة
خواجه نصيرالدين طوســي شمرده شده است ،در آثار مستقل
خود نظير :اســرار الخفية في علوم العقلية ،مناهج اليقين في
اصول الدين ،تســليك النفس الي حظيــرة القدس ،و نهاية
المرام في علم الكالم و نيز در آثار تفسيري خود نظير :كشف
المراد في شرح تجريد اإلعتقاد ،كشف الفوائد في شرح قواعد
العقائد و ايضــاح المقاصد من حكمة عين القواعد به تبيين و
تفسير ديناميك ابن سينا پرداخته است .اشراف عالمه حلي بر
آثار بزرگان فلسفه نظير فارابي ،ابن سينا ،بهمنيار ،سهروردي،
نصيرالدين طوسي و كاتبي قزويني از يكسو نيز آثار بزرگان
علم كالم نظير ّ
نظام ،ابو علي و ابو هاشــم جبايي ،كعبي ،ابن
مالحمي خوارزمي و قاضي عبدالجبار همداني ،ســيد مرتضي
علم الهدي ،ابو جعفر طوسي ،و فخرالدين رازي سبب ميگردد
تا پژوهشي مستقل در باب انديشههاي طبيعتشناسي وي به
ويژه در باب تبيين وي از ديناميك ابنسينا صورت پذيرد    .
فرضيه

به نظر میرســد که عالمه حلی کوشیده است تا میان نظریة
میل ابن سینا و نظریة اعتماد متکلمان معتزلی نوعی سازگاری
ایجاد کند .به عبارت دیگر ،این فرضیه متصور است که به باور
عالمه حلی نزاع میان ابن ســینا و متکلمان معتزلی در تبیین
حرکت پرتابه نزاعی بیشــتر لفظی است تا مفهومی .در نتیجه
میــل و اعتماد دو واژة مترادف باید لحاظ شــوند و در نهایت
نوعی سازگاری میان این دو نظریه به ظاهر متعارض میتوان
برقرار کرد .در این پژوهش ســاختار پیشنهادی به گونهای در
نظر گرفته شده اســت که ضمن بررسی تمام مواردی که از
میل و اعتماد در آثار عالمه حلی به چشــم میخورد ،ســیاق
بحث آن موارد نیز لحاظ شــود و اینکــه عالمه حلی بر پایة
چه مقصودی از این دو مفهوم در سیاق مورد نظر بهره گرفته
است .بدین ترتیب ساختار پژوهش به صورت زیر است:
 )1درآمد :ضرورت و اهمیت بحث
 )2زندگی و آثار عالمه حلی
 )3اصطالحشناسی میل و اعتماد در آثار عالمة حلی
 )4تبیین عالمه حلی از حركتشناسي ابن سینا (تبیین نظریة
میل)
 )5تبیین عالمة حلــی از طبیعتشناســی متکلمان معتزلی
(تبیین نظریة اعتماد)
 )6کوشــش عالمة حلی برای سازگاری نظریة میل و نظریة
اعتماد

 )7پیامدهای سازگاری دو نظریه
 )8نتیجهگیری
 )9كتابشناسی
اهداف

در میان آثاری که بســیاری از اندیشمندان مسلمان نظیر ابن
سینا (االشــارات و التنبیهات) ،بهمنیار بن مرزبان (التحصیل)،
ابوالعبــاس لوکری (بیان الحــق بضمان الصــدق) ،ابوحامد
غزالی (مقاصد الفالســفه) ،ابوالبركات بغدادي (كتاب المعتبر)
شــهابالدین سهروردی (حکمة االشــراق) ،فخرالدین رازی
(المباحث المشــرقیة) ،اثیرالدین ابهری (الهدایة) ،سراج الدین
ارمــوی (مطالع االنــوار) ،نجمالدین کاتبــی قزوینی (حکمة
العیــن) ،ابن كمونه بغدادي (الجديد في الحكمة) و عالمة حلی
(اســرار الخفیة فی علوم العقلیة) به نگارش درآوردهاند ،دست
کم میتوان به یک اثر اشاره کرد که دانشهای سهگانة منطق،
طبیعیات و فلسفة اولی (الهیات) را در خود جای داده است.
در دورة کنونــی ،از میان دانشهای ســهگانه ،طبیعیات کمتر
مورد توجه قرار گرفته اســت و آن دسته از پژوهشهایی هم
که به بررســی دیدگاه طبیعتشــناختی اندیشمندان مسلمان
میپردازد عمدت ًا به زبانهای عربی و اروپایی اســت .بنابراین
ضرورت دارد که در زبان فارسی نیز پژوهشهایی جدي انجام
گیرد و ضمن تحلیل آراء طبیعتشناختی اندیشمندان مسلمان،
نحوة نگرش آنان در بررســی مباحثــی نظیر طبیعت ،حرکت
طبیعی و قسری ،زمان ،مکان ،و نامتناهی روشن گردد.
برگزیـدن عالمـه حلـی کـه هـم بـه آراء فیلسـوفان و هم به
آراء متکلمـان توجـه دارد و در عمـدة آثـار خـود بـه ارزیابـی
دیدگاههـای ایـن دو دسـته از اندیشـمندان پرداختـه اسـت،
نمونـة خوبـی بـرای آغـاز چنیـن پژوهشهایـی شـمرده
میشـود .نظـر بـه اینکـه ضـرورت دارد كـه قلمـرو پژوهـش
محـدود باشـد ،بررسـی تبیین عالمـه حلـی از «دینامیک ابن
سـینا» یـا «کاربـرد نظریة میـل در حرکـت پرتابـه» میتواند
میـزان توجـه اندیشـمندان پـس از ابـن سـینا را بـه آراء بدیع
ابـن سـینا نشـان دهـد و هم سـرآغازي بـراي بررسـي ديگر
مباحـث طبيعتشـناختي باشـد.

دكرت اسداله فالحی

بررسي و نقد
نوآوريهاي خونجي
به زبان منطق جديد

افضل الدين محمد بن نامآور خونَجي (م 646 .ق ).پس از
فارابي (م 339 .ق ).و ابنسينا (م 428 .ق ).س ّومين قلة منطق
در جهان اســام است و بيشترين تأثير را پس از آن دو بر
منطق ارســطويي به جا گذاشته است .نوآوريهاي منطقي

خونجي چنان فراوان اســت كه ميتوان منطق ســينوي
را به دو دورة پيشــاخونجي و پساخونجي تقسيم كرد .در
دورة نخست ،بيشتر منطقدانان در جهان اسالم به تكرار
سخنان ابنسينا و شرح آموزههاي او ميپرداختهاند اما در
دورة دوم ،آموزههاي خونجي و پيروانش بود كه مورد شرح
و نقد و تكرار قرار ميگرفت .وي ،مهمترين و خالقترين
منطقدان در ميان پيروان ابنســينا ،در كتاب دورانساز
كشف االسرار عن غوامض االفكار ،نوآوريهاي بسياري
دارد كه بيشــتر آنها در آثار پس از وي مورد پذيرش قرار
گرفته و يا با انتقادات شــديدي روبرو گشته است؛ برخي
از نوآوريهاي خونجي نيز به دليل دشــواري بيش از حد
آنها مورد بيتوجهي متاخران واقع شده است .برخي از اين
نوآوريها را ميتوان در بحث تفصيلي خونجي از قضاياي
حقيقيــه و خارجيه ،بيان روابط پيچيــده ميان اين قضايا،
كشف موجبه ســالبه المحمول و موجبه سالبه الموضوع،
كشف گزارههاي هميشــه صادق و هميشه كاذب ،بحث
تفصيلــي از عكس نقيض ،يافتن عكسهاي مســتوي و
عكسهاي نقيض اتفاقي ،نزديك شدن به پارادوكسهاي
اســتلزام مادي ،نقد بسياري از قياسهاي وجهي سينوي،
نقد بســياري از قياسهاي اقتراني شرطي سينوي ،كشف
قياسهاي اقتراني جديد نام برد.
با وجــود اين ،خونجي در همه اين مــوارد كامياب نبوده
اســت و هنگامي كــه نوآوريهاي او را بــه زبان منطق
جديد ترجمه ميكنيم بســياري از خطاهاي ريز و درشــت
در اســتنتاجهاي او رخنه كردهاند .از اين ميان ،ميتوان به
موارد زير اشــاره كرد :خلط استلزام مادي و ربطي ،نوسان
در تحليل قضاياي حقيقيه به صورت شرطي و به صورت
ســاده ،خلط گزارههاي با و بدون تعهد وجودي ،نادرستي
بسياري از قياسهاي اقتراني شرطي
اهميت كشفاالسرار خونجي

از آنجا كه كشــف االسرار خونجي مهمترين نقطه عطف
در منطق اســامي پس از منطق شــفاي ابنسينا است،
آشــنايي با نوآوريهاي اين كتاب ميتواند به شــناخت
تحــوالت منطق در قرن هفتم و پــس از آن كمك كند
و در نگاشــتن «تاريخ منطق اســامي» پژوهشگران را
ياري رســاند .از آنجا كه اين كتاب اخيرا منتشــر شده و
آشــنايي چنداني با جزئيات و نوآوريهاي آن در محافل
منطقي وجود نــدارد اهميت و ضــرورت پژوهش درباره
اين كتاب آشكار ميشــود .همچنين ،به كارگيري منطق
جديد در ارزيابي نوآوريهــاي خونجي ميتواند گامي در
راســتاي منطق تطبيقي و شناساندن ســهم منطقدانان
مسلمان در پيشرفت اين علم به جهان غرب و نشان دادن
توانمنديهاي شگفتانگيز منطق جديد در تحليل مسائل
منطقيـفلسفي به انديشمندان كشورمان باشد.
امــروزه ،با پديد آمدن منطق جديد و رويكرد دوبارهاي كه
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كتــاب در چهار بخــش كلي
به آثار منطقدانان مســلمان،
ســامان يافتــه اســت :بخش
به ويژه از سوي منطقدانان
نخســت «قضايــاي حقيقيه و
غربي رونق يافته است ،نياز به
خارجيه» كه شــامل پنج فصل است؛
پرداختن به اختالف قدما و متأخران ِ
بخش دوم «گزارههاي هميشهصادق»
منطق سينوي و دريافتن مقصود هر دو
نيز پنج فصل دارد؛ بخش سوم «موجهات»
گروه از اصطالحاتي كه برساختهاند و نيز
كه داراي سه فصل است و بخش چهارم «عكس مستوي»
نياز به داوري ميان ايشــان آشكارتر شده است .در ميان
كه سه فصل پاياني را در بر ميگيرد.
منطقدانان معاصر غربي ،نيكالس رشــر نخستين كسي
اين چهــار بخش ،هرچند به ظاهــر از يكديگر جدا به نظر
است كه به صورتبندي انديشههاي منطقدانان مسلمان
ميرسند ،در حقيقت ادامة يك ديگر هستند و بحث قضاياي
پرداختــه و كتابها و مقالههاي چنــدي در اين زمينه به
حقيقيــه و خارجيه چونان نخ تســبيح اين ســه بخش را به
نگارش درآورده اســت .پــس از او ،ويلفريــد هاجز ،الن
هــم ميپيوندد .در بخش دوم ،صدق هميشــگي گزارههاي
باك ،توني اســتريت ،هنريك ل ِْيگرلوند ،پل تام و ديگران
هميشــهصادق ناشــي از حقيقي و خارجي بــودن موضوع
به پژوهش در آثار ابنســينا و پيروانش پرداختهاند و آثار
و محمــول ايــن گزارهها اســت و در بخش ســوم ،بخش
تطبيقي چندي در اين زمينه به نگارش درآوردهاند.
در كشــور ما نيز بحثهاي تطبيقي ،بــه ويژه تطبيق منطق «موجهات» ،تمايز قضيههاي ضروريه و مطلقه شــبيه تمايز
قديم و جديد ،ســالهاي بسياري اســت كه رونق گرفته و قضيههــاي حقيقيه و خارجيه اســت ،چنانكه تفســيرهاي
نويسندگان بسياري به سود منطق جديد يا در دفاع از منطق گوناگون از گزارة موجهة «مشــروطة عامه» نزديكي بســيار
قديــم به نگارش پرداختهاند .در اين ميــان ،مطالعة تطبيقي بــا قضيههاي حقيقيه و خارجيــه دارد .در بخش چهارم ،نيز،
منطقدانان مســلمان با هم و ارزيابي ربط و نسبت گرايشها عكس مســتوي موجهات را براي قضاياي حقيقيه و خارجيه
و دورانهاي منطق ســينوي كمتر صورت پذيرفته اســت .به تفكيك بررسي كرده و اهميت اين قضايا در بحث عكس
شاخصترين دورانهاي منطق ســينوي را ميتوان دو دورة مستوي را نشان دادهايم.
قدما و متأخران دانســت كه ابنســينا و خونجي منطقدانان اين كتاب ،بدون ترديد ،آخرين سخن را در تطبيق دورانهاي
شــاخص اين دو دوره هستند .بررسي و سنجش انديشههاي منطق سينوي با هم و تطبيق آن با منطق جديد نگفته است و
ايــن دو منطقدان به ويژه به كمــك ابزارهاي منطق جديد طبيعتا انتظار چنين كاري از يك كتاب هرگز شايسته نيست.
كاري اســت كه تاكنون صورت نگرفته و اين كتاب گامهاي اين آغاز راهي است پر پيچ و خم كه با راهنماييهاي استادان
فن و همياريهاي پژوهندگان پيموده خواهد شد.
نخستين را در اين زمينه برداشته است                                                                                                                                            .
ّ
پژوهشهاي مرتبط به بحث
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در سال  ،1389خالد الرويهب ،پژوهشگري از دانشگاه هاروارد،
كشف االسرار خونجي را تصحيح و تحقيق كرده و مقدمهاي
مبســوط بر آن نگاشته و در ايران منتشر ساخته است (مقدمه
مصحح بر كشف االسرار عن غوامض االفكار اثر افضل الدين
خونَجي ،ترجمة مقدمه از ســيد محمود يوســفثاني ،تهران،
مؤسســه پژوهشي حكمت و فلسفة ايران و مؤسسه مطالعات
نـآلمان) كه بخش كوچكي از آن
اســامي دانشگاه آزاد برلي 
به نوآوريهــاي خونجي در اين كتاب پرداخته اســت .اين
بخش بسيار اجمالي و كوتاه است اما  .انتشار اين اثر ميتواند
به معرفي هر چه بيشتر منطقدانان بزرگ كشورمان بينجامد.
خــود بنده نيز ،قبال مقالهاي درباره قضاياي حقيقيه و خارجيه
نگاشــتهام كه در نشريه فلسفه دانشگاه تهران پذيرش گرفته
است («قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي» ،فلسفه ،گروه
فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ،پاييز) .همچنين دو تن
از دانشجويانم در حال نگارش پاياننامه در باره بحث عكس
نقيض و قياس اقتراني شرطي از ديدگاه خونجي با راهنمايي
بنده در دانشگاه زنجان هستند.
فصلهايكتاب

آشنايي با
منطق ربط
كتـاب «آشـنايي بـا منطـق ربـط» كتابـي اسـت آموزشـي
كـه نـگارش آن پايان يافته و در دسـت انتشـار اسـت .اين
كتاب به عنوان يك طرح پژوهشـي در مؤسسـه پژوهشـي
حكمـت و فلسـفه ايـران با عنـوان «منطـق ربط :دسـتگاه
اسـتنتاجي ،داللتشناسـي و كاربردهـا» انجام شـده اسـت.
ايـن كتـاب نخسـتين كتـاب آموزشـي در حـوزة منطـق
ربـط بـه زبـان فارسـي اسـت .در ايـن كتـاب ،منطـق ربط
در چنـد بخـش معرفي شـده اسـت :روش اسـتنتاج طبيعي
(سـه فصـل) ،روش اصـل موضوعـي (يـك فصـل)،
سـمانتيكهاي چندارزشـي (چهـار فصـل) ،فراقضايـا (يك
فصـل) و كاربردهـا در منطـق سـينوي (يـك فصـل).
«منطـق ربط» دانش بررسـي اسـتداللهايي اسـت كه ميان
مقـدم و تالـي آنها ،ارتبـاط معنايي وجـود دارد .در منطقهاي
ديگـر ،اسـتدالل معتبـر تنهـا صـدق را (در صـورت وجـود)

نگـه مـيدارد :اگر مقدمـات صادق بودند نتيجـه نيز صادق
اسـت و اگـر صـادق نبودنـد نتيجـه هـر چيـزي ميتوانـد
باشـد! ايـن در حالـي اسـت كـه منطـق ربـط ،افـزون بـر
صدقنگهـداري ،ارتبـاط ميان مقـدم و تالي را نيـز در نظر
ميگيـرد و در صـورت كـذب مقدمات ،اجـازه نميدهد هر
نتيجـهاي به دسـت آيد.

منطق ربط سينوي

اگرچـه منطـق ربـط در نيمـه دوم قـرن بيسـتم شـكل
گرفـت و گسـترش يافت ،امـا در آثار منطقدانان سـينوي،
رگههايـي از منطـق ربـط يافـت ميشـود كـه تفاوتهاي
بنياديـن بـا منطق ربـط جديد دارد .بـراي نمونـه ،در نظام
اسـتنتاج طبيعـي منطـق ربـط جديـد ،سـه قاعـده «دليـل
شـرطي»« ،معرفـي عاطـف» و «حـذف فاصـل» هر يك
بـه گونـهاي مقيـد ميشـوند تـا راه بـر پارادوكسهـاي
اسـتلزام مـادي بسـته شـود .امـا در منطـق ربط سـينوي،
هرچنـد قاعـدة «دليـل شـرطي» به شـكلي كـه در منطق
ربـط جديـد ارائـه شـده اسـت پذيرفتـه ميشـود ،امـا دو
قاعـدة «حـذف عاطـف» و «معرفـي فاصـل» هسـتند كه
بـه جـاي دو قاعـدة «معرفي عاطـف» و «حـذف فاصل»
مـورد انتقـاد قـرار ميگيرنـد .بـراي نمونـه ،خواجـه نصير
الديـن طوسـي در نقد اثيـر الدين ابهري چنين مينويسـد:
رابطة استلزام ميان مجموع چند جزء و يكي از اجزا در
حقيقت «استلزام» نيست بلكه تكرار سخن است؛ زيرا
وقتي ميگوييم «اگر اين [شيء] نويسنده و خندان
باشد [خندان است]» ترديد نميكنيم كه نويسنده بودن
او نه مستلزم خندان بودن او است نه به آن ربطي دارد.
همچنين ،همنشيني نويسندگي با خندان بودن نيز تأثيري
در خندان بودن يا خندان نبودن ندارد .بنابراين ،قرار گرفتن
[نويسندگي] در مقدم [شرطي] از جهت استلزام قرار گرفتن
بيگانه و كامال زايد است .و از اين رو است كه گاه قسمي
از آن را «استلزام به سبب همراه بيگانه» مينامند (طوسي
 1370ص .)173
قطب الدين رازي نيز همين مطلب را به صورت صريحتري
بيان ميكند:
مجموع تنها هنگامي مستلزم جزء است كه هر يك از
اجزاي آن در استلزام آن جزء نقش داشته باشند؛ زيرا
بديهي است كه هر يك از اجزا در پديد آمدن مجموع نقش
داشته است؛ پس به طريق اولي ،هر جزء بايد در استلزام آن
جزء نقش داشته باشد .و آشكار است كه [در مثال مربوطه]
جزء ديگر در استلزام آن جزء نقشي نداشته است بلكه قرار
گرفتن آن در [مقدم] استلزام قرار گرفتني بيگانه و به منزله
حشو است (رازي  728ص  216و  1384ص .)423
ساختار پيشنهادي طرح

ساختار پيشنهادي من براي اين طرح فع ً
ال به صورت چهار
فصل است كه عبارتاند از:

الف) انكار قاعدة «حذف عاطف» نزد منطقدانان مسلمان
ب) نظام استنتاجي منطق ربط سينوي
ج) نظام معناشناختي منطق ربط سينوي
د) منطق ربط سينوي نزد منطقدانان مسلمان :موافقان
و مخالفان

اهداف طرح

اهـداف ايـن طـرح ،شـناخت تفاوتهـاي نـگاه
منطقدانـان ايـن مـرز و بـوم بـه موضـوع منطـق ربـط
بـا نـگاه منطقدانـان جديـد  و تبييـن دقيـق شـرطيات و
قيـاس اقترانـي شـرطي نـزد ابنسـينا و پيروانش اسـت و
اهميتـش در ايـن اسـت كـه ،قاعـدة «حذف عاطـف» از
ديـدگاه برخـي منطقدانـان مسـلمان مانند افضـل الدين
خونجـي و اثيـر الديـن ابهـري قاعـدهاي بديهي شـناخته
شـده اسـت؛ در حالـي كـه خواجه نصيـر الدين طوسـي و
قطـب الديـن رازي ايـن قاعده را نادرسـت شـمردهاند .از
ايـن رو ،شـناخت مبـادي تصديقيـه و تصوريـة ايـن نزاع
بـراي فهـم منطـق گزارههـاي نـزد ايـن منطقدانـان
اهميـت دارد ،كاري كـه تاكنـون به انجام نرسـيده اسـت.
پيشينةپژوهش

در زمينـه منطـق ربـط از نـگاه ويـژة منطقدانـان
سـينوي ،هيـچ پژوهشـي تاكنـون صـورت نگرفته اسـت.
امـا پژوهشهـاي گسـترده در منطـق ربـط جديـد بـه ما
توانايـي بسـياري در تجزيـه و تحليـل شـرطي لزومـي
و انفصـال عنـادي و مفهـوم ربطـي عطـف در آثـار
منطقدانـان سـينوي بـه دسـت ميدهـد .در ايـن زمينـه
منابـع بسـياري موجـود اسـت كـه بنـده در طرح خـود از
برخـي از آنهـا مـدد جسـتم.

دكرت شاپور اعتامد

آثار فلسفي
چامسكي

طرحمسئله

شــهرت چامســكي به آراي او در زمينه زبانشناســي و
سياســت اســت ،در نتيجه هرگز اثري نمييابيم كه او در
آن آرايي فلســفي بيان كرده باشــد؛ اما درباره آرا و اقوال
فلســفي بسيار اظهار نظر كرده اســت .به اين ترتيب ،در
گام اول ،بايد آثــار او را چنان طبقهبندي كنيم كه بتوانيم
موضوع هر كدام را تشخيص دهيم :يعني نشان دهيم هر
موضوع تحت تاثير چه آثار فلســفياي شكل گرفته است
و چه تبعاتي دارد.
بخش چشــمگيري از بررســي اين طرح پژوهشــي به
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قرائتهاي چامســكي ميپردازد )1 :قرائت دست اول ،يعني
قرائتي كه در آن چامســكي مســتقيم ًا اثري فلسفي را تقرير
ميكند )2 .قرائت دست دوم ،قرائتي است كه چامسكي قرائت
خود را از اثري فلســفي ،با استناد به قرائت ديگران به دست
ميدهد .در آثار چامسكي گاهي در قرائت متني واحد با هر دو
اينها سر و كار خواهيم داشت.
فرضيه و ساختار:

با طبقه بندي آراء فلسفي چامسكي كه از طريق اين قرائتها
به دست ميآيند اين پرسش پيش ميآيد كه چنين قرائتهايي
تا چه حد انسجام دارند :مشخص ًا آيا ميتوان آنها را در نظام
فلسفي واحدي ادغام و مطرح كرد؟
فرضيه  :Iانسجام يا عدم انسجام
مفهوم انســجام در قدم اول به صورت «موضوعي» ،در نظر
گرفته و بررسي ميشــود :يعني اين كه آيا آراء و قرائتهاي
مورد بحث به موضوع واحدي تعلق دارند؟
در صورتي كه پاســخ در قرائت مورد نظر منفي باشــد (يعني
به عدم انســجام برسيم) ســعي ميشــود با تعريف «طيف
موضوعي» تكثر و تنوع آراء برجســته شــود و اهميت آنها
براي تحقيقات فلسفي تصريح شود.
اهداف پژوهش

اهداف پژوهش شامل سطوح ســه گانه بنيادي ،كاربردي ،و
توسعهاي ميشود:
بنيادي :اين كه آراي فلسفي چامسكي چه نقشي در پيش برد
مباحث نظري محض در زبانشناسي داشتهاند.
كاربردي:
 )1اين كه آراي زبانشــناختي چامسكي به ميانجي چه آراي
فلسفياي قابل تعميم به رشتههاي ديگر هستند؛
 )2و اين كه اين آرا چه جايگاهي در معرفت طبيعي و شــعور
متعارف ما دارند
توســعهاي :با توجه به شــناختي بودن ايــن آرا ،چه اثري بر
ارزيابي ما از تعيم و تربيت خواهند داشت.
اهميتموضوع
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اهميت اين موضوع در سه مورد اساسي زير منعكس است:
 )1اين كه نسبت فلسفه با علم چيست؟
 )2آيا مسايل فلسفي ميتوانند راه حل علمي داشته باشند؟
 )3ســير تحول زبانشناســي :تحول زبانشناســي بهعنوان
شاخهاي از علوم انساني به شاخهاي از علوم طبيعي.
پيشينةپژوهش

درباره چامسكي و آراي او زياد نوشته شده است؛ چه له و چه
عليه او .لذا به طور كلي منابع دســت دوم و جالبي وجود دارند
كه ميتوانند به پيش برد اين طرح ياري برســانند و از آنها
اســتفاده خواهد شد .اما شايد بتوان ادعا كرد كه هيچ كدام از
اين آثار دســت دوم از ديد تاريخ انديشه يا ساير وجوه اصلي
مورد توجه اين پژوهش ،به آثار و آراء چامسكي نپرداختهاند.
يكي از مســايل اصلــي اين طرح كه ممكن اســت در انتها

آشكار شــود اين است كه ببينيم با چه نظريهاي بايد متون
اين متفكــر را قرائت كرد و نظريههاي رقيب كداماند *.در
نهايت ،وســعت اين مطالعه را چنين نظريهاي تعيين خواهد
كرد .با اين حال ابتدا به ساكن اصل بر قرائت بالواسطه متون
چامسكي است و آثار ثانوي نقشي جانبي خواهند داشت.

دكرت امرياحسان كربايس زاده

تاريخچة مفهوم
بينهايت

هدف

هـدف از ايـن تحقيـق بررسـي مفهـوم بينهايـت بـا نگاه
مختصـري بـه تاريخچـه و پارادوكسـهاي ناشـي از آن
اسـت .كنجـكاوي در بـاره بينهايـت بـه قـول هيلبـرت
خـرد انسـان را همواره به تكاپـو انداخته اسـت و البته مايه
بـاروري آن نيز شـده اسـت .طرفه اينجاسـت كـه هيلبرت
مفهـوم بينهايـت را بيـش از هـر مفهـوم ديگـري نيازمند
تدقيـق وايضـاح ميدانـد .بـه نظـر ميرسـد كـه مـا بـا دو
نـوع مفهـوم از بينهايـت مواجهيـم  .نـوع اول مفهومي از
بينهايـت اسـت  كـه بـا مفاهيمي چـون بي پايـان ،بدون
حـد ،ابـدي ،غير قابل انـدازه گيري پيوند ميخـورد و به آن
بينهايـت فلسـفي ميگوييـم .نـوع دوم بـا مفاهيمي چون
كامـل بـودن ،واحـد ،مطلـق ،خود كفـا و خود مختار سـر و
كار دارد كـه بـه آن بينهايـت رياضـي ميگوييـم .مفهـوم
رياضـي نامتناهـي كـه امـروزه در دسـت اسـت و با تالش
رياضـي دانانـي چـون كانتـور بوجـود آمـده اسـت بـا تلقي
شـهودي از بينهايـت چنـدان ميانـهاي نـدارد .دنبالههـاي
نامتناهـي بـا حد و مـرز وجود دارنـد .دنبالههـاي بينهايت
بـا پايـان هـم وجود دارند .سـطح زميـن به معنـاي رياضي
محصـور نيسـت امـا نامتناهي هم نيسـت .پارادوكسـهايي
كـه از كاربـرد مفهـوم بينهايـت و نامتناهي بوجـود ميآيد
گاه ناشـي از خلـط ايـن دو مفهـوم بينهايت اسـت.
آز آنجـا كـه هيـچ متـن درسـي و آسـاني دربـاره فلسـفه
رياضيـات بـراي دانشـجويان فلسـفه بـه زبـان فارسـي در
دسـت نيسـت  .نگارنـده تصميـم دارد تا با انتخـاب مبحث
بـي نهايـت بـه عنـوان مدخـل ورود بـه مباحـث فلسـفي
رياضيـات ايـن كمبـود را جبران كنـد .تحقيق حاضـر البته
كتابـي جامـع دربـاره فلسـفه رياضيـات نيسـت و مطالـب
آن كاملا بـه صـورت گزينشـي اسـت .كنجـكاوي درباب
مفهـوم بينهايـت موضـوع اصلـي ايـن تحقيـق اسـت.
هـر چنـد در خلال آن بـه معرفـي نظريـه مجموعـه ها و
 ZFCبـه زبانـي سـاده و قابل اسـتفاده بـراي عالقمندان
بـه رياضيـات بـا زمينـه فلسـفي خواهـم پرداخـت .در اين

تحقيـق ابتـدا پارادوكسـهاي مربـوط بـه بينهايـت را به
صـورت مختصـر شـرح ميدهيـم .ايـن پارادوكسـها بـه
چهـار دسـته تقسـيم ميشـود .بينهايت هاي ريـز (مانند
پارادوكـس الك پشـت و آشـيل تيـز پـاي) ،بينهايـت
هـاي بـزرگ (مانند تسـاوي اعـداد زوج با اعـداد طبيعي)
 ،بينهايـت هـا ناشـي از واحـد و كثيـر (ماننـد مجموعـه
بينهايـت هـا)  و بينهايت در تفكر انسـان (مانند تعريف
ناپذيـري بينهايـت و تعريـف آن) .پـس از آن در فصـل
دوم بـه تاريخچـه مختصـري از بينهايت هـاي فيزيكي
و بينهايـت هـاي رياضـي خواهيـم پرداخـت .در فصـل
سـوم  تالشـهاي كانتوربـراي تدقيـق مفهـوم بينهايـت
و اعـداد فرابينهايـت و رياضيـات فـرا بينهايـت معرفي
خواهنـد شـود .فصـل چهـارم بـه نظريـه مجموعـه ها و
مجموعـه هـاي بينهايـت خواهـد پرداخـت .در فصـل
پنجـم  برنامـه هيلبـرت و صـوري سـازي رياضيـات فرا
بينهايـت و نـا تماميـت گودل و ارتباطهـاي آن با مفهوم
بينهايـت معرفـي خواهنـد شـد.
ايـن تحقيـق حـدودا  200صفحـه اسـت و بـه مـدت
يكسـال و نيـم طـول خواهـد كشـيد.
تاريخچه مفهوم بينهايت
طرح مسئله

سـير تطـور مفهـوم بينهايـت در تاريـخ تفكـر جـذاب و
دلانگيـز اسـت .كنجـكاوي دربـاره بينهايـت بـه قـول
هيلبـرت خـرد انسـان را همـواره بـه تكاپـو انداختـه
اسـت و البتـه مايـه بـاروري آن نيـز شـده اسـت .طرفـه
اينجاسـت كـه هيلبـرت مفهـوم بينهايـت را بيـش از
هـر مفهـوم ديگـري نيازمنـد تدقيـق و ايضـاح ميدانـد.
موضـوع ايـن تحقيـق بررسـي تاريخي مفهـوم بينهايت
در تاريـخ فلسـفه و انديشـه غـرب اسـت .هيـچ كتـاب
فارسـي در مـورد سـير مفهـوم بـي نهايـت وجود نـدارد.
از آنجـا كـه آشـنايي بـا سـير تاريخـي ايـن مفهـوم هم
براي دانشـجويان فلسـفه و هـم براي دانشـجويان تاريخ
و فلسـفه علـم مفيد اسـت .ايـن تحقيق سـعي در جبران
ايـن كمبـود دارد .ايـن تحقيـق مطالعـه اي مـوردي در
تعامـل علـم و فلسـفه اسـت و نشـان ميدهـد كـه دقت
هـاي علمـي چگونـه ميتوانـد تلقـي انسـان را از مفهوم
بينهايـت عـوض كنـد .بـه گونـهاي كـه بتوان بـه نحو
معنـا داري از آن سـخن گفـت و از آن در نظريات رياضي
اسـتفاده كرد.
فرضيه

بـه طـور كلـي به نظر مي رسـد كه مـا با دو نـوع مفهوم
از بينهايـت مواجهيـم  .نـوع اول مفهومـي از بينهايـت
اسـت  كـه بـا مفاهيمـي چـون بـي پايـان ،بـدون حـد،
ابـدي ،غيـر قابـل انـدازه گيـري  پيونـد مـي خـورد و به
آن بينهايـت فلسـفي مـي گوييـم .نوع دوم بـا مفاهيمي

چـون كامـل بـودن ،واحـد ،مطلق ،خـود كفا و خـود مختار
سـر و كار دارد كـه بـه آن بينهايـت رياضـي مـي گوييم.
مفهـوم رياضـي نامتناهـي كـه امـروزه در دسـت اسـت و
بـا تلاش رياضـي داناني چـون كانتـور بوجود آمده اسـت
بـا تلقـي شـهودي از بينهايـت چنـدان ميانـه اي نـدارد.
دنبالـه هـاي نامتناهـي بـا حـد و مـرز وجـود دارنـد .دنباله
هـاي بينهايـت با پايـان هم وجـود دارند .سـطح زمين به
معنـاي رياضـي محصور نيسـت امـا نامتناهي هم نيسـت.
پارادوكسـهايي كـه از كاربـرد مفهوم بينهايـت و نامتناهي
بوجـود مـي آيد گاه ناشـي از خلط ايـن دو مفهوم بينهايت
اسـت .نيمـي از ايـن تحقيـق بـه مفهـوم اول بينهايـت
ميپـردازد و نيمـه دوم آن مفهـوم دوم را مـيكاود.
ساختار

ايـن تحقيق شـامل  4بخش اسـت .در ابتدا نگاهي
بـه تفكـر يونـان باسـتان خواهيـم انداخـت و با
نگاهـي به پارادوكسـهاي زنون نشـان
ميدهيـم كـه بينهايـت مفهومـي
دردسرسـاز بوده اسـت .پـس از آن،
بـا تمركـز بـر روي آثـار ارسـطو
از تلقـي معلـم اول دربـاره
بينهايـت  سـخن ميگوييـم.
در بخـش بعدي به فيلسـوفان
دوران قـرون وسـطي و متكلمـان
مسـيحي و نحـوه برخـورد آنهـا بـا
مفهـوم بينهايـت و مسـايل ناشـي
از آن ميپردازيـم   .ابـداع حسـاب
انتگـرال مباحث فلسـفي و مجـادالت علمي را
در دوران نيوتـن بـه همـراه ميآورد كـه  موضوع
بخـش سـوم تحقيـق اسـت .در بخـش آخـر بـه ابداعـات
كانتـور و نظريـه هـاي رياضـي در مورد بينهايـت خواهيم
پرداخت.
اهداف پژوهش

ارايه تصويري منسجم از مفهومي دردسر ساز
آشـنا كـردن دانشـجويان فلسـفه بـا نـگاه رياضياتـي بـه
مسـاله بينهايـت
آشـنا كردن دانشـجويان علـوم پايه و تاريخ علـم با مباحث
فلسـفي و پارادوكسـهاي مربوط به بينهايت

اهميت موضوع

مفهـوم بينهايـت يكـي از مفاهيم كليدي در حوزه فلسـفه
و علم اسـت .بدون شـك آشـنايي بـا تطور و تحـول تفكر
انسـان دربـاب ايـن مفهـوم بـراي عالقمندان به فلسـفه و
تاريـخ علم جذاب اسـت.
پيشينة پژوهش
در زبـان فارسـي هيچ منبعـي درباره اين موضوع در دسـت
نيست .
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دكرت علی افضلی

برهان وجودي در
فلسفه غرب و
فلسفه اسالمي

فـرق برهان وجودي با ديگر براهين

برهـان وجـودي ( ) ontological argumentاز
ابتـكاري فالسـفة غربـي در اثبات وجود خداسـت
براهيـن
ِ
كـه نخسـتين بـار سـنت آنسـلم در قـرن يازدهـم تقريري
از آن عرضـه كـرد .معمـو ًال سـاير براهيـن از طريـق وجو ِد
خارجـي موجـودات و يـا از طريـق ويژگـي خاصـي در آنها
ِ
براهيـن  :امكان و
ماننـد
(
پـردازد
ي
م
خدا
وجـود
اثبـات
بـه
ِ
وجـوب ،حدوث  ،علت نخسـتين  ،نظـم  ،حركت و  .) ....به
براهين مؤخـر از تجربه
هميـن جهـت ايـن گونه براهيـن را
ِ
يـا براهيـن پسـيني (  ) a posterioriمينامنـد ،در
لفظـي خدا
تعريف
حالـي كـه در برهـان وجـودي صرفـ ًا از
ِ
ِ
خارجـي موجـودات يـا
و بـدون هيـچ اسـتنادي بـه وجـو ِد
ِ
جهـان بر وجود او اسـتدالل ميشـود .يعنـي در اين برهان
مفهومي خـدا ميتوان
نشـان داده ميشـود كـه بـا تحليـل
ِ
عينـي او را از درون ايـن تحليـل اسـتنتاج و اثبـات
وجـود
ِ
ً
مثلا از تعريـف مثلـث ميتـوان
كـرد ،همـان طـور كـه
اثبـات كـرد كـه مجموع زوايـاي آن ،صـد و هشـتاد درجه
بينيـازي ايـن برهـان از تجربـه،
دليـل هميـن
اسـت .بـه
ِ
ِ
برهـان مقـدم بـر تجربـه يـا پيشـيني ( ) a priori
آن را
ِ
ناميدهاند    .
ويژگي خاص اين برهان
اهميت و
ِ
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ايـن برهـان از جهـات گوناگونـي حائـز اهميت اسـت .او ًال
اقامـة اين برهـان نوعي سنتشـكني در بين سـاير براهين
محسـوب ميشـود زيـرا ادعـاي غريبـي مينمايد كـه اين
برهـان  ،بـر خلاف سـاير براهيـن  ،بتوانـد صرفـ ًا از روي
خارجـي آن را اثبـات نمايـد.
لفظـي چيـزي وجـود
تعريـف
ِ
ِ
برهـان سـهل و ممتنعـي مينمايد و به
مزبور
برهـان
ثانيـ ًا
ِ
تعبيـر راسـل ،بـا آن كـه ممكـن اسـت كسـي ايـن برهان
دقيـق نقطـة ضعـف آن و
دادن
را مخـدوش بدانـد ،نشـان ِ
ِ
بطلان كار آسـاني نيسـت .ثالثـ ًا برهان وجـودي با
اثبـات
ِ
فلسـفي متعـددي گـره خورده اسـت كه
مسـائل منطقـي و
ِ
بـر اهميـت و جذابيـت آن افزوده اسـت  ،مانند ايـن كه آيا
وجـود را ميتـوان يـك كمـال يـا صفـت واقعي محسـوب
كـرد يـا نـه؟ آيـا حمـل وجود بـر موضوعـات  ،فقـط حمل
دسـتوري اسـت؟ آيـا قضاياي وجـودي بي اسـتثناء در همة
مـوارد ( خـدا و ديگـران ) قضايـاي تأليفياند و يـا در مورد
خـدا تحليلي اسـت و در مـورد ديگران ،تأليفي اسـت و اگر
چنيـن اسـت چـرا؟ ؛ آيا اساسـ ًا ميتـوان بين ذهـن و خارج

تعريـف ذهنـي وجـود خارجـي را نتيجه گرفت؟
ُپـل زد و از
ِ
ايـن هـا و بسـياري از مسـائل مهـم ديگـر اهميـت بحـث
دربـارة ايـن برهـان را دوچندان كرده اسـت.
همچنيـن از آنجـا كـه پـارهاي از ايـن نقـد و بررسـيها بر
پايـة فلسـفة اسلامي صـورت گرفتـه اسـت  ،اثـر حاضـر
از جهـت فلسـفة تطبيقـي هـم ميتوانـد سـودمند باشـد.
بـه ايـن ترتيـب ميتـوان گفـت كـه ايـن اثـر جامعتريـن
اثـري اسـت كه تـا به حال بـه زبان فارسـي دربـارة برهان
وجودي نگاشـته شـده اسـت.
ساختار طرح

همـان طـور كـه از عنـوان آن پيداسـت ،اين طـرح در واقع
طـرح متفاوت اسـت.
طـرح جامعـي اسـت كـه تركيـب دو
ِ
يكـي برهـان وجـودي در فلسـفة غـرب و ديگـري برهـان
وجودي در فلسـفة اسلامي .در بخش اول تمـام تقريرهاي
مهـم و كالسـيك ايـن برهـان در فلسـفة غـرب ( شـامل
تقريرهـاي آنسـلم ،دكارت ،اسـپينوزا ،اليب نيتـسَ ،م ُ
لكم و
هارتسـهورن ) و نيـز نقدهـاي منتقـدان معـروف آن (مانند
گونيلـو ،سـنت تومـاس  ،كانـت و ) ....از آثـار خـود آنهـا
ترجمـه و شـرح شـده و مـورد نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه
مسـلمان
اسـت .در بخـش دوم ،ديـدگاه تمـام حكيمـان
ِ
گذشـته و حـال دربـارة برهـان وجـودي از آثـار خـود آنان
بـه تفصيـل آورده شـده و ارزيابـي و نقـادي شـده اسـت؛
چـه آنهـا كـه كوشـيدهاند تقريـري بـه ابتـكار خـود از اين
برهـان عرضـه كننـد ( ماننـد حكيـم نراقـي ،حكيـم غروي
اصفهانـي و دكتـر مهـدي حائـري يـزدي ) و چـه آنـان كه
دسـتكم بـا برخـي از تقريـرات ايـن برهـان  موافقانـد و
در مـورد ديگـر تقريرهـاي آن اظهـار نظـر كردهانـد( مانند
عالمـه محمـد تقـي جعفـري و دكتـر حائـري يـزدي ) و
چـه آنـان كـه بـا برهـان مزبـور مخالفانـد ( ماننـد عالمـه
طباطبايـي ،اسـتاد مطهـري ،اسـتاد جـوادي آملـي ).
زمان پايان طرح
علـت مشـكالت پيشـبيني نشـده  ،اتمام آن
بـا آن كـه بـه
ِ
بـه طـول انجاميـده اسـت  ،اما بـه يـاري پـروردگار همين
پژوهشـي
امسـال ( ) 1392از سـوي مؤسسـه محتـرم
ِ
حكمـت و فلسـفه ايـران منتشـر خواهـد شـد.

دکرت مسعود زمانی

تحقیقی دربارۀ
پیدایش علوم
انسانی از درون
فلسفه های آلمانی

علـوم انسـانی ،علـی رغـم اینکـه طیـف وسـیعی از شـاخه
هـای معـارف بشـری را دربرمی گیـرد ،به عنـوان حوزه ای
واحـد یکـی از موضوعـات پراهمیـت و پردامنه در  فلسـفۀ 
جدیـد اروپایـی بـوده اسـت .ایـن نکتـه را پیـش از هر چیز
در بحـث روش علـوم انسـانی و نسـبت آن بـا روش علـوم
طبیعـی مـی تـوان یافـت ،در اینکـه گروهـی از فیلسـوفان
در مقابـل گـروه دیگـر در اسـتقالل روش علـوم انسـانی
از علـوم طبیعـی مـی کوشـند .بنـا برایـن آنچـه در بحـث
علـوم انسـانی نقـش اول را بر عهـده دارد ،توجه بـه زمینۀ 
تاریخـی پدیـد آمـدن ایـن علـوم در نسـبتی اسـت کـه بـا
فلسـفه هـای جدیـد اروپایـی دارند.
بـه لحاظ تاریخـی ،مفاهیم بنیادین علوم انسـانی نخسـت
در فلسـفۀ جدیـد اروپایـی مـورد بحـث قرارگرفتـه و تبیین
شـده انـد ،و از ایـن لحـاظ شـبیه بـه تلقـی ارسـطویی از
مابعدالطبیعـه انـد ،کـه مبـادی و موضوعـات سـایر علـوم
در آن اثبـات مـی شـوند .در میـان فلسـفه هـای مختلفـی
کـه در ایـن دوره در اروپـا پدیـد آمـده انـد ،فلسـفه
هـای آلمانـی بیشـتر و قـوی تـر بـه مباحـث
علـوم انسـانی پرداختـه انـد .اهمیـت دیگـر
فلسـفه هـای آلمانـی دریـن زمینه بـه این
اسـت کـه آنهـا همـواره درمقابـل سـنت
تحصلی انگلیسـی و ماتریالیسـم
تجربـیّ -
فرانسـوی قـرار مـی گرفتـه انـد ،که سـعی
شـان تأسـیس علـوم انسـانی بـه تقلیـد از و
بـا تطبیـق بـر علـوم طبیعی تجربـی جدیـد بوده
اصالتا
اسـت .بـه عبـارت دیگر چون علـوم انسـانی
ً
در تمایـز و تفـارق بـا علـوم طبیعی بـه منصۀ ظهور
آمـده انـد و فلسـفه هـای آلمانـی در ایـن امـر نقش
اصلـی بازی کـرده اند ،بررسـی این نقش بـرای فهم
علـوم انسـانی اجتناب ناپذیر اسـت .بنابراین پرسـش اصلی
دربـارۀ چگونگـی ارتبـاط علـوم انسـانی بـا فلسـفه هـای
جدیـد در آلمـان می باشـد.
در میـان فلسـفه هـای آلمانی نیـز در درجۀ اول ایدئالیسـم
آلمانـی بخصـوص هگل ،شـاگرد و منتقـد او کارل مارکس
و فلسـفۀ زندگانـی ویلهلم دیلتای در پیدایش علوم انسـانی
پـر اهمیـت هسـتند .این در ایدئالیسـم آلمانـی  و بویژه نزد
هـگل اسـت که نخسـت مفاهیم اصلـی علوم انسـانی مثل
فـرد وسوبژکتیویسـم ،دولـت وملـت ،حقـوق ،تاریـخ و روح
مفصلا  مـورد تحقیـق فلسـفی قرار مـی گیرد.
()Geist
ً
دسـت آوردهـای شـاگرد فکـری او کارل مارکـس در علوم
انسـانی و اجتماعـی هـم مشـهورتر از آن اسـت کـه نیاز به
توضیحی داشـته باشـد .گذشـته از آن دو ،اولین بار ویلهلم
دیلتـای اسـت کـه بـه طور خـاص اصطلاح علوم انسـانی
( )Geisteswissenschaftenرا در مقابـل علوم
طبیعـی بـه کار می برد و موضـوع و روش علوم انسـانی را

بـه عنـوان یک قلمـرو واحد مـورد تحقیـق قرار مـی دهد.
بـه نظـر دیلتای علـوم انسـانی تاریخی بـوده  روش خاص
آن تأویـل ( )Hermeneutikمـی باشـد .بنابرایـن
پرسـش هـای دیگـر مـا در مـورد رابطـۀ علـوم انسـانی با
ایدئالیسـم آلمانـی و نیـز بررسـی اهمیت دیلتـای برای این
حـوزۀ معرفتی اسـت.
فـرض ایـن تحقیـق اجمـاال ً آن اسـت کـه سـه قلمـرو
فکـری فلسـفی آلمانـی در تکویـن علـوم انسـانی جدیـد
نقـش اول را بـازی کـرده انـد :نخسـت ایدئالیسـم آلمانـی
اسـت ،کـه بسـیاری از مفاهیـم اصلـی علـوم انسـانی نظیر
فـرد ،جامعـه ،دولـت ،سیاسـت ،تاریخ بـه معنـای جدید آن
را بـه تفصیـل مـورد تحقیق قـرار داده اسـت .دوم معارض
آن کارل مارکـس اسـت کـه مخالفـت هایـش در
روش و موضـوع علـوم انسـانی و نیـز گرایشـش
بـه پوزیتیوسـم در شـکل گیـری علـوم اجتماعی
و اقتصـادی مـدرن نقـش بسـزایی دارد .سـوم
فلسـفۀ حیـات ویلهـم دیلتـای اسـت کـه
هـم اصطلاح آلمانـی علـوم انسـانی
()Geisteswissenschaften
بـه او برمـی گـردد و هـم کوشـش
بـرای تدویـن و تبیین روشـمندانۀ علوم
انسـانی درمقابـل علـوم طبیعـی.
نسـبت ایـن سـه قلمـرو فلسـفی بـا علـوم
انسـانی طبیعتـا ً در ضمـن سـه فصـل مـورد
بررسـی قـرار خواهـد گرفـت .گذشـته از این سـه ،دو
فصـل دیگـر نیـز بـرای ایـن طـرح در نظـر گرفتـه شـده
اسـت :در فصلـی مقدماتـی بـه طرح مسـأله و بیـان حدود
علـوم انسـانی پرداختـه خواهـد شـد .و سـرانجام آخریـن
فصـل ایـن تحقیـق بـه نتیجـه گیـری از مباحـث گذشـته
اختصـاص مـی یابـد.

دکرت فاطمه شهیدی

بازسازی نظام
فلسفی فارابی

(مؤسس فلسفه اسالمی)
پرسشهاياصلي

در تاریــخ فلســفه اســامی فارابــی را دارای نقــش
تأسیســی و آغــاز کننــده راهــی دانســته انــد کــه در طــول
زمــان و بــه مــدد تأمــات و تفکــرات دیگــر فیلســوفان
مســلمان مســیر کمــال پیمــوده اســت .بــا ایــن وجــود
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ســاختار نظــام فلســفی او ،تفکیــک اصــول و
مبانــی از فــروع و ملحقــات آن و تبییــن نحــوه
ابتنــای ایــن اصــول بــر آن مبانــی  کمتــر
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت درحالیکــه بــه
نظــر مــی رســد بررســی ایــن ســاختار مقدمــه
ای ضــروری بــرای مطالعــه در بــاب وجــه
تمایــز فارابــی از فیلســوفان یونانــی و اســکندرانی و
همچنیــن فیلســوفان مســلمان پیــش از او _ بــه نحــوی
کــه بتوانــد نقــش تاسیســی او را در ایــن حــوزه اثبــات کنــد
_ مــی باشــد .اهمیــت ایــن کار زمانــی دو چنــدان مــی
شــود کــه مــی بینیــم تاریــخ نویســان (بــه ویــژه مورخــان
شــرق شــناس) بــدون توجــه بــه کلیــت منظومــه فکــری
فارابــی و منظــر و مبانــی متفــاوت او و صرفــا بــه دلیــل
فراوانــی مســائل ،پاســخها و احــکام مشــابه فلســفه هــای
یونانــی و اســکندرانی ،فلســفه فارابــی را تقلیــد صــرف و
گاهــی ناموفــق و التقاطــی از آرای افالطــون ،ارســطو و
نوافالطونیــان بــه شــمار آورده انــد و ایــن را مجــوز تردیــد
در اصــل وجــود و هویــت «فلســفه اســامی» قــرار داده
انــد.
در ایــن طــرح در نظــر داریــم ضمــن تعییــن مســائل
متفــاوت فارابــی (در قیــاس بــا متفکــران پیشــین و
همــدوره اش) کــه ناشــی از التــزام او بــه دیــن اســام و
دیــدگاه خــاص او در نســبت دیانــت و فلســفه مــی باشــد،
تاثیــر ایــن دیــدگاه و آن مســائل را در شــکل گیــری نظــام
فلســفی فارابــی نشــان دهیــم .عــاوه بــر ایــن بــا تفکیــک 
اصــول مبنایــی فلســفه او از احــکام مبتنــی بــر آنهــا ســاختار
نظــام فلســفی او را تــا حــد ممکــن تبییــن کنیــم  .
مســئله اصلــی :فارابــی بــرای پاســخ بــه مســائل جدیــدی
کــه در اثــر مواجهــه او بــه عنــوان یــک متفکــر مســلمان
بــا فلســفه یونانــی پدیــد آمــده بــود ،نظــام فلســفی اش را
چگونــه شــکل داد؟
ذیــل ایــن مســئله مســائل دیگــری نیــز طــرح مــی شــوند
مــن جملــه اینکــه :متفکریــن مســلمان در ســالهای اولیــه
ورود علــوم و فلســفه هــای یونانــی پاســخ کــدام مســائل
خــود را در فلســفه هــای یونانــی و اســکندرانی نمــی
یافتنــد؟ نحــوه مواجهــه گرایشــها و فــرق مختلــف اســامی
بــا فلســفه یونانــی چگونــه بــود؟ بطــور خــاص موضــع
فارابــی در ایــن ارتبــاط چــه بــود و او دیــن و فلســفه را
دارای چــه نســبتی مــی دانســت؟ آیــا دیــدگاه خــاص
فارابــی در ایــن ارتبــاط توانســت موجــب فعالیــت
متفاوتــی (در قیــاس بــا دیگــر متفکریــن
مســلمان) شــود؟ مســائل اصلــی فارابــی
کــدام انــد؟ مبانــی فکــری خــاص فارابــی
کــدام انــد؟ ســاختار نظــام فلســفی او چگونــه
اســت؟ فارابــی بــه چــه معنــا مؤســس فلســفه

اســامی بــه حســاب مــی آیــد؟

فرضية طرح

فارابــی بــر خــاف دیگــر متفکــران عالــم
اســامی (کــه پیــش از او یــا هــم دوره
او بودنــد) بدلیــل قائــل بــودن بــه وحــدت
حقیقــت ،دیــن و فلســفه را دو بیــان مختلــف
از حقیقــت واحــد مــی دانــد کــه نســبت طولــی بــا
هــم دارنــد بــه نحــوی کــه فلســفه بطــن و دیــن ظاهــر و
مثــاالت آن اســت .از همیــن جاســت کــه او مقــام فیلســوف
و نبــی را یکســان دانســته اســت .الزمــه ایــن دیــدگاه،
عــدم تعــارض دیــن و فلســفه و ضــرورت شــمول فلســفه
نســبت بــه مســائل دینــی اســت .اولیــن و مهمتریــن مســئله
ای کــه در نــگاه دینــی وجــود دارد ولــی در فلســفه یونــان
وجــود نداشــته اســت مســئله خلقــت و بویــژه خلــق از عــدم
مــی باشــد .توجــه بــه ایــن مســائل فارابــی را بــر آن داشــت
کــه پــس از ارائــه طبقــه بنــدی جدیــدی بــرای علــوم نظــام
فلســفی ای در انــدازد کــه خلــق عالــم از جانــب خــدا در
آن تبییــن شــود .در همیــن راســتا در منظومــه فکــری او
هــم خــدا (واجــب الوجــود) و هــم موجــودات عالــم (ممکــن
الوجودهــا) دارای ویژگــی هایــی هســتند کــه اقتضــای
نظامهــای فلســفی پیــش از او نبودنــد .در ایــن منظومــه،
علــم و اراده مطلــق صفــات ضــروری  خــدای خالــق اســت.
خداونــد بــر خــاف موجــودات عالــم کــه ترکیبــی از وجــود
و ماهیــت هســتند ،بســیط و معطــی وجــود (علــت فاعلــی)
بــه ماهیــات معلومــش مــی باشــد .پایــه هــای آغازیــن نظام
فلســفی فارابــی اینگونــه بنــا گذاشــته مــی شــود و دیگــر
اجزایــش بــر ایــن مبانــی قــرار مــی گیرنــد.
ساختار پيشنهادي طرح

در ایــن پژوهــش احتمــا ًال فصــول زیــر وجــود خواهنــد
داشــت:
_ مقدمــه ای تحلیلــی کــه در آن بــه مباحثــی مــن جملــه
بررســی وضعیــت تاریخــی  -فرهنگــی زمانــه فارابــی و
نحــوه مواجهــه گرایشــهای مختلــف فکــری بــا فلســفه
یونانــی و اســکندرانی و همچنیــن نگــرش خــاص فارابــی
در بــاب فلســفه و نســبت فلســفه و دیــن بــه نحــو اجمالــی
پرداختــه خواهــد شــد  .
_ مسائل ،اصول و مبادی خاص فارابی
_ بازسازی نظام فلسفی فارابی
هدف طرح و اهميت آن

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش یافتــن پاســخ بــرای
مســئله اصلــی آن و تبییــن کلیــت نظــام فلســفی
فارابــی اســت .در میــان متفکریــن مســلمان
فارابــی اولیــن کســی اســت کــه مــی تــوان
از او بــا عنــوان فیلســوف اســامی یــاد کــرد.
او در مواجهــه بــا فکــر عالــم غربــی کــه در

فلســفه یونانــی تمثــل یافتــه بــود و از موضــع یــک متفکــر
ـلمان مقیــد بــه اصــول دینــی اش ،در فلســفه یونانــی
مسـ ِ
چنــان تصــرف نمــود کــه توانســت بــه عنــوان مؤســس
صــورت جدیــدی از فلســفه بــا نــام «فلســفه اســامی»
شــناخته شــود .تاریــخ فلســفه اســامی پــس از فارابــی
بســط ،تکمیــل و اصــاح نظــام فلســفی اوســت .بررســی و
تبییــن فعالیــت فلســفی فارابــی مــی توانــد بــرای متفکریــن
مســلمان کــه امــروز بار دیگــر در مقابــل صورتهــای دیگری
از تفکــر غربــی و اخــاف فلســفه یونانــی قــرار گرفتــه انــد
راهگشــا و درس آمــوز باشــد .در پــی چنیــن مطالعــه ای
بویــژه اگــر در ادامــه آن پژوهــش مفصلــی انجــام شــود
در مقایســه مســائل و نظــام فلســفی فارابــی بــا فیلســوفان
یونانــی و اســکندرانی ،مــی تــوان حقیقــت فلســفه اســامی
ـامی
را بهتــر شــناخت و میــزان تاثیــرش را در تمــدن اسـ ِ
پــس از آن بررســی کــرد .عــاوه بــر ایــن ،چنیــن تحقیقــی
مــی توانــد مــا را در اتخــاذ موضــع دقیــق در قبــال امــکان و
نحــوه اســتفاده از فلســفه اســامی در مواجهــه بــا تفکــر ات
جدیــد غربــی و بنــای تمــدن اســامی کمــک کنــد.
پيشينةپژوهش

دکتــر رضــا داوری اردکانــی در بــاب نقــش تأسیســی فارابی
در فلســفه اســامی بهویــژه بــا تاکیــد بــر آرای او در زمینــه
فلســفه عملــی ،کتــب و مقــاالت متعــددی نگاشــته اســت.
دکتــر نصــراهلل حکمــت در مــورد زمانــه و زندگــی فارابــی
و برخــی آرای خــاص او در فلســفه نظــری تالیفاتــی ارائــه
نمــوده اســت .محســن س .مهــدی نیــز بــا تاکیــد بــر نقــش
تاسیســی فارابــی در فلســفه اســامی بویــژه در حــوزه
فلســفه سیاســی تحقیقــات گســترده ای انجــام داده اســت.
کتــب و مقــاالت متعــدد و پراکنــده ای نیــز در بــاب آرای
خــاص فارابــی در فلســفه عملــی و نظــری ،نســبت دیــن و
فلســفه ،عقــل و دیــن ،مقــام نبــی و فیلســوف و  ...نگاشــته
شــده اســت کــه هرچنــد مؤلفــان آنهــا نظــرات متفــاوت و
اغلــب متعارضــی اتخــاذ کــرده انــد ولــی مراجعــه بــه آنهــا
در انجــام ایــن پژوهــش بــی فایــده نیســت.

دكرت سيد نرص الله موسويان

فلسفه اشراق
و عقل گرايي

()Illuminationsim and Rationalism
طرحمسئله

تفسـيري رايـج از فلسـفه سـهروردي (هانري كربن ،سـيد
حسـين نصـر و بـا تفاوتهـاي مهمـي غالمحسـين ديناني)
كـه بيشـتر بـر بعـد اشـراقي فلسـفه او تكيـه مـي كنـد،

فلسـفه سـهروردي را نوعـي فلسـفه افالطونـي تفسـير
مـي كنـد .بـا ايـن فرض كـه هـر فلسـفه متعهد بـه "مثل
افالطونـي" فلسـفه اي عقـل گـرا اسـت ،فلسـفه اشـراق
نيـز نوعـي فلسـفه عقل گـرا قلمـداد مـي گردد .تفسـيري
بديـل (حسـين ضيايـي و مهـدي اميـن رضوي) كه بيشـتر
بـر جنبـه اسـتداللي فلسـفه سـهروردي توجـه مـي كنـد
فلسـفه اشـراق را  متعهـد به «مفاهيم پيشـيني» (مسـتفل
از تجربـه) ميدانـد .بـا ايـن فـرض كـه هـر فلسـفه متعهد
بـه «مفاهيم پيشـيني» ،فلسـفه اي عقل گرا سـت ،فلسـفه
اشـراق نيـز فلسـفه اي عقل گـرا خواهد بـود( .بنابـر چنين
تفسـيري ،فلسـفه سـهروردي  با فلسـفه دكارت نيز مقايسه
شـده اسـت  ).لذا ،فلسـفه سـهروردي فلسـفه اي عقل گرا
اسـت (يـا بـه دليـل تعهـد به مثـل افالطونـي ويا بـه دليل
تعهـد بـه مفاهيم پيشـيني) .در ايـن پژوهش سـعي خواهم
كـرد تـا بر خلاف ايـن ديـدگاه اسـتدالل كنم.
فرضيه:

فلسـفه سـهروردي (بـه معاني فـوق) فلسـفه اي عقل گرا
نيست :
الـف .فلسـفه سـهروردي بـه مثـل افالطونـي (در معنـاي
افالطونـي آن) متعهـد نيسـت (علـي رغـم تصريحـات
سـهروردي بـه  قبـول آنچـه كـه او «مثـل افالطوني» مي
نامد).
ب .فلسـفه سـهروردي بـه مفاهيـم پيشـيني (از آن نـوع
كـه مـورد استشـهاد تفاسـير فـوق قـرار گرفته انـد) متعهد
نيست .
اهداف پژوهش و اهميت موضوع

تفاسـير رايـج از فلسـفه سـهروردي سـعي مـي كننـد تـا
فلسـفه اشـراق را ذيـل فلسـفه افالطونـي يا نوعي فلسـفه
عقـل گرايانـه طبقه بنـدي كنند .بـه گمان مـن ،اين طبقه
بنـدي تـا حد زيادي متضمن سـاده سـازي فلسـفه اشـراق
اسـت  .احتمـاال يكـي از داليل  اين باور رايج اسـتداللهاي
شـيخ اشـراق بر وجود «مثل افالطوني» اسـت .سـهروردي
سـه اسـتدالل اصلي بر وجود آنهـا اقامه مي كنـد« :برهان
امكان اشـرف»« ،اسـتدالل بـر وجود ارباب انـواع به عنوان
حافـظ انـواع» ،و«اسـتدالل بر وجـود ارباب انـواع نباتات».
«اربـاب انـواع» در اصطلاح سـهروردي ،علـي رغـم تعبير
او از آنهـا بـه «مثـل افالطونـي» ،حداقـل از حيـث منطقي
و معرفـت شـناختي تفاوتهـاي قابـل مالحظـه اي با «مثل
افالطونـي» در معنـي افالطونـي آن دارنـد .بـراي مثـال از
نظـر منطقـي ،به تعبيـري نه چنـدان دقيق ،اربـاب انواع در
نظـر سـهروردي (بر خلاف مثـل افالطوني) نقـش مهمي
در توضيـح صـدق قضايـاي حقيقيـه (نظيـر «عمرو انسـان
اسـت») بـازي نمـي كننـد :بـراي صـدق حمل «انسـان»
بـر «عمـرو» نيـازي بـه فـرض «صـورت»ي از انسـانيت
جـداي از آنچـه كه در ذهـن داريم نيسـت .از حيث معرفت
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شـناختي ،به عنـوان نمونـه ،در نظر
سـهروردي علـم بـه جزئيـات
نـه تنهـا ممكـن اسـت
بلكـه الزامـا از طريـق علـم
بـه اربـاب انـواع آنهـا حاصـل
نمـي شـود .به عبـارت ديگـر ،ارباب
انـواع الزامـا دخالـت معرفـت شـناختي
در تحقـق علـم مـا بـه افـراد تحـت آن انواع
ندارنـد .همچنيـن سـهروردي تصريـح مـي كند كـه علم به
كليـات ،علـم بـه انـواع اربـاب را ضرورتـا در پـي نـدارد .در
ايـن پژوهـش سـعي خواهم كـرد كاركرد هاي متفـاوت مثل
افالطونـي و اربـاب انـواع سـهروردي را نشـان دهـم و بـر
ايـن اسـاس بـر متمايز بـودن آنهـا اسـتدالل كنم .آگـر اين
اسـتدالل ها صحيح باشـند ،فلسـفه اشـراق (حداقل از حيث
معرفـت شـناختي و منطقي) فلسـفه اي افالطوني نيسـت (و
لـذا بـه معنـاي متناظر از "عقـل گرايي" ،يعني تعهـد به مثل
افالطونـي ،فلسـفه اي عقـل گـرا نمي باشـد).
در بخـش ديگـري از ايـن پژوهـش تلاش خواهـم كـرد
تـا نشـان دهـم كـه اسـتداللهاي مبنـي بـر عقل گـرا بودن
فلسـفه سـهروردي كه مبتني بر پذيرش مفاهيم پيشـيني در
فلسـفه اشـراق هسـتند صحيح نمي باشـند .اين براهين ،حد
اقـل بـر يكي از دو مقدمه نادرسـت زير اسـتوار شـده اند)1( :
الزمـه تحقـق علـم حضـوري واجـد بـودن مفاهيم پيشـيني
اسـت  )2( ،الزمـه واجـد بـودن مفاهيـم فطري واجـد بودن
مفاهيـم پيشـيني اسـت .با توصـل بـه مقدماتي بـا مضامين
بـاال و فرضهـاي درسـتي نظيـر اعتبـار علـم حضـوري يـا
مفاهيـم فطـري در نظـر سـهروردي ،چنيـن نتيجـه گرفتـه
شـده اسـت كـه فلسـفه اشـراق متعهـد بـه مفاهيم پيشـيني
اسـت .آگـر اسـتدالل هاي ايـن پژوهـش مبني بر نادرسـت
بـودن ( )1و ( )2صحيـح باشـند ،فلسـفه اشـراق بـه مفاهيـم
پيشـيني (از آن نـوع كـه مـورد استشـهاد تفاسـير فـوق قرار
گرفتـه انـد) متعهد نيسـت (و لذا بـه معناي متناظـر از «عقل
گرايـي» ،يعنـي تعهـد بـه چنين مفاهيمـي ،فلسـفه اي عقل
گرا نيسـت)     .
فرضيـه ايـن پژوهـش بـا ايـن راي مال صدرا سـازگار اسـت
كـه شـيخ اشـرق در تصويـر نظريـه مثـل آنـرا از معنـي
افالطونـي آن دور كـرده اسـت و در گرايـش بـه فلسـفه
افالطونـي (يـا انتسـاب خـود بـه ايـن گرايـش) دچـار نوعي
افراط شـده اسـت .ايـن پژوهـش ،اگر كاميـاب باشـد ،روزنه
اي بـه بازخوانـي مجدد فلسـفه اشـراق ،نه به عنوان فلسـفه
اي افالطونـي ونـه به عنـوان فلسـفه اي ارسـطويي ،خواهد
بو د .
پيشينةپژوهش

   سابقه پژوهش در اين مساله ،بر اساس تحقيقات ناقصي
كه انجام داده ام ،به آثار هانري كربن در معرفي سهروردي و

سپس معرفي سيد حسين نصر و غالمحسين ديناني از فلسفه
اشراق باز مي گردد .نسل ديگري از پژوهشگران فلسفه تطبيقي
(حسين ضيايي  ،مهدي امين رضوي ،و ركسن ماركتي ،براي
نمونه) بعدتر كار مطالعه تطبيقي در اين زمينه را گسترش داده
اند .ديدگاهي كه در اين پژوهش مورد بررسي انتقادي قرار
گرفته است ،تفسير پذيرفته شده معاصر از فلسفه اشراق است  .

حجتاالسالم دكرت عليخاين

سير تاريخي
الهيات اجتماعي
در مسيحيت

واژة «االهيـات» ( )Theologyبـه صـورت ترکيبهـاي
گوناگونـي بـه کار رفتـه اسـت .در همة اين کاربسـتها براي
آنکـه رشـتة فرعـي مورد نظر مشـخص شـود ،واژة االهيات
مقيـد بـه صفتـي شـده اسـت :االهيـات سياسـي ،االهيـات
اخالقـي ،االهيـات فلسـفي ،االهيات نظاممنـد و ...
االهيـات اجتماعـي عبـارت اسـت از بررسـي و ارزيابـي
االهياتـي جامعـه ،نهادهـاي جامعـه و پديدههـا و مسـائل
اجتماعـي .االهيـات اجتماعـي بـه جامعـه و مشـکالت آن
ميپـردازد و تلاش ميکنـد بـه فهـم و برداشـتي از آنهـا و
نيـز بـه جهتگيـرياي دربـارة آنها دسـت يابد کـه مبتني بر
تعاليـم و اعمـال دينـي اسـت تـا آن را هنگام مواجهـه با اين
مسـائل بـه کار گيـرد .به عنـوان نمونـه ،الهـيدان اجتماعي
ممکـن اسـت بـا بررسـي مشـکل فقـر و يـا تضييـع حقـوق
کارگـران و يـا افزايـش طلاق و  ...درصـدد برآيد کـه براي
فهـم و تفسـير اين مشـکل و درمان آن ،به سـنت ديني خود
توسـل جويد.
بـه بيـان ديگر ،االهيات اجتماعي شـاخهاي از االهيات اسـت
کـه در صـدد فهـم و ارزيابـي شـرايط اجتماعـي بـر اسـاس
تعاليـم ديني اسـت.
االهيـات اجتماعـي ،بـا توجه بـه تعريف مورد نظـر ،عالوه بر
مسـائل روز ،نظيـر بيخانمانـي ،اعتيـاد ،فقـدان مراقبتهاي
پزشـکي و تروريسـم ،شـامل مباحـث االهياتـي مربـوط بـه
امـور سياسـي ،ارتباطـات اقتصادي ،خانـواده ،کارکـرد مراکز
و اجتماعـات دينـي در جامعـه و سـاير موضوعـات عـام نيـز
ميشـود .از ايـنرو االهيـات سياسـي را ميتوان شـاخهاي از
االهيـات اجتماعـي تلقـي کرد.
االهيـات اجتماعـي ناظـر بـه تعريفـي کارکـردي از ديـن
اسـت؛ اينکـه اساسـ ًا ديـن داراي چـه کارکردهايـي و بعـد
چـه کارکردهـاي اجتماعـي اسـت .هرچنـد در اينجا ريشـه و
منشـأ ديـن و حقيقـت و حقانيـت آن ناديده گرفته نميشـود.

بـه بيـان ديگـر ،تعريف جوهـري دين کنـار نهاده نميشـود .اشـاره کـرد کـه مخاطـب همـة اديـان و شـرايع توحيـدي،
پرسـش اصلـي پيـشروي ايـن پژوهـش ايـن اسـت کـه مـردم و امـور مرتبـط با آنان اسـت .از اينرو يکي از مسـائل
االهيـات اجتماعـي در مسـيحيت چـه رونـدي را طـي کرده مهـم هـر دينـي ،نـوع برنامـه و نحـوة موجهـة آن بـا مردم
اسـت و آيـا خـود دين مسـيحيت دينـي اجتماعي اسـت و يا و مسـائل آنـان اسـت .در ايـن ميـان آنچـه بيشـتر اهميـت
وظيفـة اوليـة آن چنيـن نبوده اسـت و در ادامه به اين سـمت دارد ،مسـائل اجتماعـي و مشـکالت مربـوط به همـه يا اکثر
ديـن کامـل بايـد بـراي همـة امـور فـردي و
کشـيده شـده اسـت و پـس از رنسـانس دوبـاره بـه همـان جامعـه اسـتِ .
اجتماعـي مخاطبـان خـود برنامـه داشـته باشـد و در ادامـه
مسـير اوليـة خود بازگشـته اسـت.
در ايـن تحقيـق بـه رابطة الهيـات اجتماعي با جامعهشناسـي بتوانـد بـا آموزههـاي خـود مسـائل اجتماعـي آنـان را حل و
ديـن و نقـش کارکـردي ديـن و موضوعاتـي از ايـن دسـت فصـل کنـد .الزمـة اين امـر اين اسـت کـه در ذات آن دين،
خواهيـم پرداخـت ،دين کامل و دين ناقـص و به بياني ديگر ،چنيـن آموزههايـي وجـود داشـته باشـد .شفافسـازي ايـن
تکبعـدي يـا چندبعدي بـودن آن را مورد توجـه قرار خواهيم نکتـه در دين مسـيحيت از اهميت بسـزايي برخوردار اسـت.
داد ،رونـد اجتماعـي شـدن مسـيحيت و تبديل شـدن به يک  اهميـت ديگـر ايـن موضوع بـه اين اسـت که مطالعـة نحوة
آئيـن سياسـي ،حکومتـي و اجتماعي را بررسـي خواهيم کرد ،تعامـل مسـيحيت با اجتمـاع و فراز و  فـرود آن ،تجربة کافي
به بازگشـت مسـيحيت پس از رنسـانس به اصـل اولية خود ،را بـراي پيـروان سـاير اديـان ،به ويژه مسـلمانان بـه ارمغان
يعنـي دينـي فـردي و صرف ًا معنـوي ميپردازيـم و در نهايت خواهـد آورد تـا در تعامـل بـا جامعه و مسـائل آن بـه خطاها
بـه فرقـة پروتسـتان و چرخـش دوبـاره بـه جانـب اجتماع و و مشـکالت مسـيحيت دچار نشوند.
از جانـب سـوم ،اگـر ديني بخواهـد دوام يابد و سـخني براي
حـل معضلات اجتماع توسـط ديـن ميپردازيم.
بنابرايـن ،پرسـش اصلـي پيشروي ايـن پژوهش اين اسـت مـردم خـود داشـته باشـد ،بايـد بـراي جامعـة آنان ،بـه ويژه
کـه االهيـات اجتماعـي در مسـيحيت چـه رونـدي را طـي مسـائل و بحرانهـاي امـروزي جامعـه و بلکه جوامـع برنامه
کـرده اسـت؟ پرسـشهاي فرعـي ايـن تحقيـق عبارتنـد از :و کارکـرد داشـته باشـد و اال از سـوي مخاطبـان بـه کناري
االهيـات اجتماعي چيسـت؟ «انجيل اجتماعـي» ( Socialنهـاده ميشـود .بـه هميـن دليـل ،پرداختـن به ايـن موضوع
 )Gospelبـه چـه معناسـت؟ تفـاوت االهيـات اجتماعـي امـري بايسـته مينمايد.
با جامعهشناسـي دين چيسـت؟ «مسـئلة اجتماعـي» (The
 )Social Questionبـه چـه معناسـت؟
فرضيه:

بـا توجـه به مبانـي ،کتـاب مقـدس و تاريخ اولية مسـيحيت،
ايـن آئيـن از آغـاز دينـي اجتماعـي نبـود و در ادامـه بـه اين
سـمت کشـيده شـد و پـس از رنسـانس دوبـاره بـه همـان
مسـير اوليـة خـود بازگشـت .البته پـس از قـرن  19و مواجه
شـدن بـا معضلات دنياي مـدرن ،علاوه بـر پروتسـتانها،
کاتوليکهـا نيـز بـه الهيـات اجتماعـي و نقـش ديـن در حل
معضلات اجتماعـي توجـه زيـادي کردهانـد.

اهداف پژوهش:

يکـي از نـکات مهم و قابل توجه در رشـتة اديان ،دسـتيابي
بـه اطالعـات و تجربههـاي سـاير اديـان در مواجهـة بـا
موضوعـات و مسـائل مختلف اسـت .از ايـنرو از اهداف اين
تحقيـق آگاه شـدن از آموزههـاي مسـيحي مرتبـط بـا جامعه
و مشـکالت آن و نيـز ،تجربـة تاريخي مسـيحيت در مواجهة
بـا جامعه و مسـائل آن و نحوة حل مشـکالت اجتماع اسـت.
از اهـداف ديگـر ايـن تحقيـق ،دسـتيابي بـه علـل ناکامـي
مسـيحيت در حفـظ اجتمـاع و امـور اجتماعـي ،پيبـردن بـه
نحـوة مواجهـة مسـيحيت بـا مسـائل اجتماعـي معاصـر و
چرايـي بازگشـت مسـيحيت بـه سـوي بحرانهـاي انسـاني
و محيطزيسـتي و  ،...پـس از رنسـانس اسـت.
اهميـت موضـوع :در بـاب اهميـت موضـوع بايـد بـه اين امر

دكرت ميثم توكلی بينا

حدوث زمانی
جهان
از دیدگاه فیزیک

مسـأله اصلـی مـا در ایـن طـرح ایـن اسـت کـه بدانیـم در
انباشـت اطالعـات فیزیکی معاصـر تا زمان حـال ،آیا دیدگاه
منسـجم و موجهـی نسـبت بـه پیدایـش و آغـاز زمـان پدید
آمـده اسـت .همـان طـور کـه مشـهور اسـت از یک سـو در
کالم اسلامی مبنـای پیدایش عالم ،حدوث زمانی آن اسـت
و از سـوی دیگـر حـدوث زمانـی مـورد اعتـراض فیلسـوفان
قـرار گرفته اسـت .غیـر از این بگـو مگوی کالمیـفلسـفی،
متعـا ر ف
در سـوی دیگـری فیزیـک ،طبـق رویـهی
خـودش ،فـارغ از ایـن مباحـث بـه
بررسـی مسـألهی زمـان و پیدایش
کیهـان وارد شـده اسـت.
کیهانشناسـی بـه معنـای
اخـص خـود (مسـأله آغاز)
درگیـر ایـن مباحـث بـوده و
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برخـی االهیدانان مسـیحی نیـز از آن برای موجه سـاختن میکننـد و بـه نظـر میرسـد کفـهی ترازو بـا شـواهد علمی
بـه سـمت حـدوث زمانـی سـنگین باشـد .ضمـن آن کـه
باورهـای خـود سـود حسـتهاند .لـذا؛
پرسـش اصلـی -1 :در فیزیـک معاصـر ،چـه یافتههـا و ابهامـات قابـل اعتنایـی در ایـن نظریـات وجـود دارد که باید
بررسـی شـود( .مثل اتفاقات در زمان پالنک اولیه ،مسـألهی
نتایجـی در زمینـهی آغـاز زمانـی عالـم وجـود دارد؟
پیـش از انفجـار و )...
پرسشهای فرعی:
 .1-1کشـمکش اصلـی در موضـوع حـدوث زمـان ،میـان  .1-1معنـاداری حـدوث زمانی از الشـیء و نیز امـکان آن از
متکلمـان و فیلسـوفان بـر سـر چـه مـواردی اسـت و چـه چالشهـای فلسـفه و کالم اسـت .ضمـن آن که تلقـی رایج
نیوتنـی بـا تلقی فلسـفی از زمان نزدیک اسـت.
خاسـتگاههایی دارد؟
 .2-1در فیزیـک چـه مسـیری در نـگاه بـه زمـان پیمـوده  .2-1زمـان در فیزیـک ابتـدا بـر مبنـای حرکت و به سـبک 
شـده و نظریـه نسـبیت عـام چـه تغییـر دیدگاهـی ایجـاد ارسـطویی توسـط نیوتن تلقی شـده و امتداد یافته اسـت .اما
در دیـدگاه نسـبیت عـام یکـی از ابعاد ماده تلقی میشـود که
کرده اسـت؟
 .3-1نظریههـای کیهانشناسـی کـه از فیزیـک متأثرنـد در کنـار ابعـاد سـهگانهی دیگـر فضـا ،فضاـزمان را تشـکیل
چیسـتند و چـه نسـبتی با «مسـألهی آغـاز کیهـان» دارند؟ میدهـد .ایـن رویکـردی ریاضی و هندسـی ،تغییـر عمدهی
نظریههـای «انفجـار بـزرگ» « ،حالـت پایـا» (و دیگـر نگاهـی اسـت کـه میتواند خدوث زمانـی را برتابـد و معنادار
کند .
رقبـای آنهـا )...
 .4-1چـه یافتههایـی از فیزیـک ذرات بنیـادی و مکانیـک   .3-1بـه طـور عمـده انفجـار بزرگ بـا تقریرهـای متفاوتش
در مرکـز بحـث هسـتند کـه بـر نسـبیت عـام بنـا شـدهاند.
کوانتمـی با مسـأله بـه طـور کل در ارتباطند؟
 .5-1یافتههـای فیزیـک چـه تاثیـری در بحـث حـدوث نظریههـای رقیـب نیـز حالت پایـا ،جهان پالسـما و نظریهی
زمانـی جهـان و چه نسـبتی بـا مسـآله آفرینـش کیهان در انفجارهـای بـزرگ هسـتند .نظریـهی انفجـار بـزرگ کـه از
لحـاظ شـواهد علمـی فعلا پیشـتاز نظریـات اسـت ،حدوث
االهیـات دارند؟
زمانـی کیهـان را تاییـد میکنـد .اگـر چـه بحـث از محدث،
فرضيه:
 -1در فیزیـک معاصـر بـه طور عمده نظریـه انفجار بزرگ بایـد در سـوی دیگـری دنبـال شـود و دو موضـوع حـدوث
و بـه صـورت جزئـی نظریات رقیـب آن مطرح هسـتند که زمانـی و محـدث آن ،دو موضـوع مجـزا هسـتند کـه بایـد
در آنهـا یـک طـرح زمانـی از پیدایـش جهـان وجـود دارد .بـه مـوازات هـم پیگیـری شـوند .برخـی بـه قانـون آنتروپی
ایـن نظریـات ،حـدوث زمانـی کیهـان در ترمودینامیـک هـم بـرای اثبـات حـدوث زمانـی متوسـل
را محـال نمیپندارنـد و بـر سـر شـدهاند.
وقـوع یا عـدم وقـوع آن بحث  .4-1در مدلهـای ریاضـی فیزیـک ذرات بنیـادی و نیـز

گزارشی از نحوه تدوین و پیشرفت
فرهنگ فلسفی
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ایــن فرهنــگ کــه در حقیقــت Dictionary of
 Philosophyyبهشــمار میآیــد و نــه   �Ency
 ،clopedia of Philosophyبــه توصیــف
اصطالحــات فلســفی و دینــی و شــاخههای مرتبــط بــا
فلســفه میپــردازد .البتــه شــامل اصطالحــات منــدرج
در فلســفههای اروپایــی اســت و نــه فلســفه اســامی و
یــا فلســفههای هنــد و چیــن .ایــن فرهنــگ در حقیقــت
ترجمــه و گزینشــی اســت کــه از میــان مدخلهــای
شــش فرهنــگ فلســفی بــه زبــان انگلیســی صــورت
گرفتهاســت .ایــن فرهنگهــا کــه در فاصلــه دهــه 70
تــا ســال  2004منتشــر گردیدهانــد عبارتنــد از:
�1- Dictionary of Philosophy and Reli
gion, William L.Reese, 1996.

�2- The Cambridge Dictionary of Philoso
phy, General Editor: Robert Audi, 1996.
�3- Oxford Dictionary of Philosophy, Si
mon Blackurn, 1996.
4- A Dictionary of Philosophy, Antony
Flew, 1979.
5- The Blackwell Dictionary of Western
Philosophy, Nicholas Bunnin and Jyuan
Yu, 2004.
6- The Dictionary of Philosophy, Edited
by Dagobert Runes, 1964.

در ترجمــه فارســی ایــن فرهنگهــا ،ابتــدا مداخــل شــش
فرهنــگ فــوق بــا یکدیگــر مقایســه شــدهاند و در هــر

مکانیـک کوانتمـی ،چالشهایـی بـر سـر مسـألهی علیـت و
موجبیـت پدیـد آمده اسـت که ممکن اسـت بتواند مسـألهی
علیـت را زیـر سـوال ببـرد .در ایـن صـورت قسـمت دیگـر
مسـألهی حـدوث زمانـی کـه بحـث از محـدث اسـت تحت
تاثیـر قـرار میگیـرد( .اصل عـدم قطعیت هایزنبـرگ ،بوزون
تازهیـاب هیگـز )...
 .5-1اگـر بخواهیـم بـر مبنـای معرفتشناسـی علـم معاصر
و سـازوکارهای توجیـه در دانـش تجربـی پیـش رویـم ،باید
حـدوث زمانـی جهـان و نیـز وجـود محـدث را نیز بـر همان
مبنـا موجـه بدانیـم .اگر چه ایـن مبنا خـود دارای تزلزلهایی
اسـت و ایـن تئوریهـا آبسـتن تغییراتنـد ،ولـی اعتقـاد بـه
حـدوث و محـدث کـه در میـان متدینـان رواج دارد موجـه
اسـت .ضمـن آن کـه بقـای کیهـان ،حالـت خـاص پیمـوده
شـده در مسـیر بعـد از انفجـار بـزرگ و اصـل آنتروپیـک نیز
بـه ما کمـک میکنـد و نباید از آنها به سـادگی عبـور کرد.

عـام نسـبت به زمـان نیـز از اهـداف پژوهش اسـت.
اهميتموضوع:

بررســی میانرشــتهای از مهمتریــن بررسیهاســت
کــه باعــث همافزایــی دانــش انســان میشــود .امــروزه
شــاهد مصــادرهی یافتههــای فیزیکــی و مدلهــای
نوشــوندهی آن لــه یــا علیــه نظریــات فلســفی ،دینــی یــا
ضــد دینــی هســتیم کــه لــزوم بررســی هــر چــه دقیقتــر
آن را گوشــزد میکنــد.
از دیگــر ســو ،ایــن بررســی میتوانــد برخــی تلقیهــای
کهــن مــا را بــه آرامــی بــه صــاح درآورد .همــان کاری
کــه پیشــتر نیــز دانــش تجربــی بــا طبیعیــات قدیــم و
ارســطویی انجــام داد و آرام آرام خطاهــای طبیعیاتــی
فلســفههای کهــن را نمایــان ســاخت (موضــوع خــأ،
افــاک و ) ...
ضمـن آن کـه در متـون فارسـی خأل جـدی در ایـن زمینه
دیـده میشـود و آثـار پژوهشـی موضوعـی از ایـن دسـت،
هدف پژوهش:
هـدف اصلـی پژوهـش آن اسـت که بتـوان مواضـع فیزیک  کامال کمشـمار و در برخی موارد ،مفقود اسـت و از سـویی
معاصـر را در موضـوع حدوث کیهـان و عالـم فهمید .حدوث مـورد نیـاز جـدی جامعـهی دینـی ایران اسـت کـه از یک 
کیهـان گاه از زاویـه دیـد نحـوهی وقـوع و ذات آن بررسـی سـو شـتابان در حـال رشـد علمـی اسـت و از سـوی دیگر
میگـردد و گاه از زاویـهی علـت و محـدث آن .بـه دیگـر دغدغههـای دینـی خـود را بـه عنـوان پشـتیبان همـراه
سـخن ،بررسـی منصفانه و علمی مقایسـهای ایـن دو جریان دارد و تقابـل آن توسـعهی علمـی و ایـن فرهنـگ دینـی
(االهیـات و فیزیـک) در موضـوع پیدایـش کیهـان هـدف درونـی ،تلقیهـای نسـنجیدهای را محتمال به بـار میآورد.
وظیفـهی جامعهی پژوهشـی اسـت کـه در ایـن حوزههای
اصلـی ایـن پژوهش اسـت.
در ایـن میـان کسـب دیـدگاه صحیـح و واقعـی در مـورد میانرشـتهای ورود کنـد و یـک بـه یـک موضوعـات را
نسـبیت عـام و به تبـع آن مهبانـگ حائز اهمیت ویژه اسـت وارسـی کنـد و به روز نمایـد .این اتفاقی
تـا دیدگاهـی صـواب و مطابـق واقـع فیزیک ،به دسـت آید .اسـت که بـرای اکثـر جوامـع دینی
از سـوی دیگـر فهـم تحـول پدید آمـده در نظریهی نسـبیت افتـاده و میافتـد.

مــورد ،بهتریــن و کاملتریــن مدخــل انتخــاب گردیــده و
ترجمــه شدهاســت.
خصوصیاتفرهنگفلسفی:

این فرهنگ ،دارای مشخصات ظاهری زیر است:
الــف) در دو جلــد از حــروف   A-Lو  M-Zمنتشــر
میگــردد کــه هــر جلــد در حــدود  600صفحــه اســت.
ب) معــادل تمامــی اصطالحــات و اســامی انگلیســی در
پاورقــی ذکــر شدهاســت.
ج)  65تــا  70درصــد مدخلهــا ایــن فرهنــگ از اســامی
تشــکیل شــده اســت و بقیــه شــامل اصطالحــات فلســفی
اســت.
د) در مقابــل هــر مدخــل انگلیســی ،حداکثــر ســه برابرنهــاد

(معــادل) رایجتــر آن بــه زبــان فارســی ذکــر شــده اســت.
هـــ) از آنجــا کــه شــش فرهنگــی کــه مبنــای ترجمــه
قرارگرفتهانــد مداخــل متفاوتــی دارنــد ،بــه عنــوان مثــال
مدخــل «جــان هیــک» ،در فرهنگهــای دهــه  70ذکــر
نشدهاســت و تنهــا در فرهنگهــای جدیــد آمدهاســت،
ســعی شــده اســت تــا تمامــی مداخــل ،در ایــن فرهنــگ
ذکــر گردنــد و در نتیجــه فرهنــگ بــه دســت آمــده دارای
جامعیتــی اســت کــه نواقــص شــش فرهنــگ مبنــا در آن
وجــود نــدارد.
و) بــا وجــود آنکــه ایــن فرهنــگ بــه زبــان فارســی
اســت ،ترتیــب مدخلهــا بــر اســاس حــروف انگلیســی
تنظیــم شدهاســت .علــت ایــن انتخــاب ایــن بــوده
اســت کــه هنــوز در زبــان فارســی بــرای برخــی از
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اصطالحــات ،معــادل و برابرنهــاد دقیــق و مناســبی ارائــه
نشــده اســت و یــا بــرای یــک مدخــل چندیــن برابرنهــاد
وجــود دارد و یــا آنکــه ســلیقه مترجمیــن مختلــف دارای
طیــف وســیعی اســت .بدیــن دلیــل اگــر کســی بــا دیــدن
یــک اصطــاح فلســفی بــه زبــان انگلیســی بــه ســراغ
ایــن فرهنــگ بیایــد ،نمیدانــد کــه آن را در ذیــل کــدام
مدخــل خواهدیافــت .بــر ایــن اســاس مترجمیــن ایــن
فرهنــگ پــس از بحــث و بررســیهای بســیار ،ترتیــب
مدخلهــا را بــر اســاس حــروف انگلیســی انتخــاب
کردهانــد .در پایــان جلــد دوم ،نمایــه اصطالحــات و
واژگان فلســفی بــه زبــان انگلســی و معــادل فارســی
آنهــا بــرای اســتفاده محققــان و دانشــجویان افــزوده
خواهــد شــد.
ز) ایـن فرهنـگ بـه سرپرسـتی دکتـر غالمرضـا اعوانـی و
ویراسـتاری دکتـر بهزاد سـالکی تهیـه شدهاسـت و ترجمه
مدخلهـا آن را اسـتادان زیـر بـر عهـده داشـتهاند کـه بـر
اسـاس تخصـص خـود مدخـل ها
1ـ دکتـر شـاپور اعتمـاد ،ترجمـه مدخلهـای فلسـفههای
انگلیسـی زبـان و تحلیلی
2ـ دکتـر شـهین اعوانـی ،ترجمـه مدخلهـای
روانشناسـی ،جامعهشناسـی و اخلاق
3ـ دکتـر غالمرضـا اعوانـی ،ترجمـه
مدخلهـای مربـوط بـه فلسـفههای
قـرون وسـطی
4ـ دکتـر شـهرام پازوکـی ،ترجمـه
مدخلهـای فلسـفههای یونـان و برخـی
اصطالحـات و مکتبهـای فلسـفی
5ـ دکتـر بهاءالدیـن خرمشـاهی ،ترجمـه
مدخلهـای فلسـفههای انگلیسـی و آمریکایـی و
فلسـفههای مضـاف
6ـ دکتــر کامــران ساســانی ،بررســی تمامــی
مدخلهــای و ترجمــه تمامــی مداخــل باقــی مانــده و
یــا جــا افتــاده
7ـ دکتــر بهــزاد ســالکی ،ترجمــه مدخلهــای
فلســفههای قــارهای و االهیــات و متألهــان یهــودی و
مســیحی
8ـ دکتــر ضیــاء موحــد ،ترجمــه مدخلهــای منطــق و
فلســفههای تحلیلــی
نحوه آمادهسازی این اثر جهت انتشار:

ترجمــه ایــن اثــر بــه سرپرســتی دکتــر غالمرضــا اعوانــی
از ســال  1365آغــاز گردیــد و در حــدود ســال 1372
بــه پایــان رســید .امــا بــه دالیــل مختلــف ،تکمیــل و
ویراســتاری آن انجــام نگرفتهبــود .بــا اضافــه شــدن
دکتــر کامــران ساســانی ،تکمیــل ایــن فرهنگ در دســتور

کار قرارگرفــت و دکتــر بهــزاد ســالکی هماهنگکننــده
و ویراســتار ایــن طــرح وارد مرحلــه پایانــی خــود گردیــد.
در اینجــا فعالیتــی کــه جهــت آمادهســازی ایــن اثــر در
حــال انجــام اســت ذکــر میگــردد:
در مرحلــه نخســت ،ابتــدا دکتــر ساســانی پرونــده
مدخلهــای مربــوط بــه یــک  حــرف را بررســی
میکننــد و مــواردی کــه احیانــ ًا باقــی ماندهانــد
ترجمــه مینماینــد .ســپس دســتنویس ترجمههــا
توســط دکتــر ســالکی بــا متــن انگلیســی مقابلــه
میشــود و در صــورت نیــاز تصحیحــات اعمــال شــده
بــا مترجمــان در میــان گذاشــته میشــود .در ایــن
مرحلــه ،مطالــب پرونــده تایــپ و مجــدداً دکتــر ســالکی
آن را نمونهخوانــی و بازبینــی میکنــد .در ایــن مرحلــه
نیــز مــواردی بــا مترجمیــن در میــان گذاشــته مــی شــود.
بــه عنــوان مثــال تمامــی مدخلهــای منطقــی توســط
دکتــر موحــد مجــدداً بررســی شــده و صحــت عالئم
بــکار رفتــه در آن تاییــد میشــود .مطالــب تصحیــح
شــده ،مجــدداً در کتــاب اعمــال میگــردد و پــس
از صفحهبنــدی بهصــورت دو ســتونی تنظیــم
میگــردد .یکــی از دشــواریهای ویراســتاری
ایــن متــن آن اســت کــه نظــام ارجاعــات
شــش فرهنگــی کــه مبنــای ترجمــه
قرارگرفتهانــد بــا یکدیگــر متفــاوت
اســت و ویراســتار ایــن اثــر بایــد
ارجاعــات را یکدســت کــرده و دقــت
نمایــد کــه مدخلهایــی کــه بــه آنهــا
ارجــاع شــده اســت حتمـ ًا در فرهنــگ وجــود
داشــته باشــند .ایــن مســئله باعــث میشــود کــه
مرحلــهای از ویراســتاری تــا اتمــام نهایــی طــرح باقــی
بمانــد .زیــرا الزم اســت تــا همگــی مدخلهــا در کنــار
یکدیگــر قراربگیرنــد و نظــام ارجاعــات نهایــی گــردد.
همچنیــن در مرحلــه ویراستــاری ،هماهنگــی میــان
ترجمــه افــراد مختلــف صــورت میگیــرد .و ســعی
میشــود بــا حفــظ ســبک ترجمــه و نــگارش هــر فــرد،
کل فرهنــگ بــه صــورت یکدســت درآیــد .البتــه ترجمــه
اصطالحــات یکدســت نمیشــود ،زیــرا هــر مترجــم
ممکــن اســت برابرنهــاد خاصــی را مناس ـبتر تشــخیص
دادهباشـ�د ،بهعنـ�وان مثـ�ال در ترجمـ�ه اصطـلا ح �On
 tologyدکتــر اعوانــی «هســتی شناســی» و دکتــر
موحــد «هستانشناســی» را مناســب دانســتهاند و در
ترجمــه خــود بکاربردهانــد .ایــن مــوارد در ویراســتاری
یکسانســازی نشــدهاند زیــرا از آنجــا کــه نــام هــر
مترجــم در ذیــل مدخــل مربوطــه ذکــر میگــردد،
خواننــده ،خــود بــه ســلیقه متفــاوت مترجمیــن پــی
میبــرد.

حجتاالسالم دكرت مهدی عبدالهی

تبیین سوبژکتیویسم در فلسفه مدرن
و تأثیر آن در بحث تجربه دینی

سوبژکتیویسم (اصالت فاعل شناسا/انفسیت) روح حاکم بر فلسفه
مدرن غرب است .بنا بر فلسفه اسالمی و فلسفههای یونان باستان
و قرون وسطی ،جهان واقعیات بیرون از ما و مستقل از اذهان ما
انسانها به عنوان فاعلهای شناسا تحقق دارد .در بیرون از ما
اموری عینی وجود دارند ،چه ما وجود داشته باشیم یا نه ،و چه این
واقعیتهای عینی را بشناسیم ،یا نشناسیم.
اما در فلسفه جدید نگرش سوبژکتیویستی جایگزین این نظرگاه
شده ،ذهن فاعل معرفت (سوژه) مقدم بر متعلق شناخت و برابرنهاد
(ابژه) آن گردید تا آنجا که عین خارجی کمکم به کلی کنار گذاشته
شد .بر اساس برخی کلمات دکارت میتوان چنین نگرشی را به
وی نسبت داد ،چنان که وی به جای آن که بر ادراک مطابق با
واقع تأکید نماید ،با الگوگیری از ریاضیات ،حقیقت به ادراک واضح
و متمایز تعریف کرد.
اما صریحتر از دکارت و صد البته تأثیرگذارتر از وی باید از کانت نام
برد که در فلسفه انتقادی خود امکان دستیابی معرفتی به اعیان
خارجی برای فاعل شناسا را انکار کرده ،بر این باور است که ادراک
در اثر تلفیق مادهای که حاصل تأثیر شیء خارجی است با صورتی
که متعلق به خود ذهن است ،فراچنگ میآید ،بلکه باالتر از این
به اعتقاد وی ،این ذهن نیست که با خارج مطابقت پیدا میکند،
بلکه برعکس اعیان خارجی به مثابه برابرنهادهای فاعل شناسا باید
با ذهن او هماهنگ شوند .وی وجود شیء فی نفسه خارجی را
تنها به عنوان ضرورت منطقی و شرط پیشین معرفت پذیرفته بود.
تلقی معرفتشناختی کانت پس از وی نیز حتی تا قرن بیستم قابل
پیگیری است و اندیشههای فلسفی بسیاری از فیلسوفان مغرب
زمین همچون ایدآلیستها ریشه در بنیانهای معرفتشناختی
فلسفهانتقادیوی  دارند.ایدئالیستهاییهمچونفیخته،شلینگ
و هگل حتی نیازی به عین خارجی به عنوان شرط پیشین معرفت
نمیدیدند ،از این رو ،هستی از منظر ایشان منحصر شد به انسان
و ذهنیاتش .این تلقی در دوران پستمدرن نیز حضور دارد و
فیلسوفانی چون نلسون گودمن ،ریچارد رورتی و هیالری پاتنم
منکر واقعیت بیرون از انسان هستند.
اما تأثیرات معرفت سوبژکتیو به خود معرفتشناسی و نهایت ًا
متافیزیک محدود نمیشود ،بلکه نظر به جایگاه خطیر دانش
معرفتشناسی به مثابه بنیان سایر دانشها موجب دگرگونی
اساسی در سایر حوزههای معرفت بشری
میگردد ،چنان که نزاع بر سر سوبژکتیویته
و ابژکتیویته در فلسفه اخالق و
زیباییشناسی بهروشنی بر اهل
فضلهویداست.
الهیات دیگر حوزهای است که

اتخاذ نگرش سوبژکتیویستی در آن موجب دگردیسی عمیق
مسائل آن میگردید ،و پرسشهای الهیاتی بر پایه این نظرگاه
پاسخهایی بهکلی متفاوت دریافت میکنند .بهاعتقاد نگارنده،
مسائلی همچون ناواقعگرایی در اثر چنین منظر معرفتشناختی در
الهیات راه یافتهاند .مسأله تجربه دینی نیز اگر نگوییم زاییده همین
نگرش است ،دستکم باید اذعان نماییم که برخی نگرشها به
آن متأثر از رویکرد سوبژکتیویسم است.
سوبژکتیویسم معرفتشناختی به مثابه اصالت و محوریت فاعل
شناسا در پدیده ادراک بشری متعلق به دوره روشنگری و مربوط
به مسأله معرفت است ،در حالی که مسأله تجربه دینی زاییده
دوران رمانتیسیم است که بهجای خرد و ادراک بشری بر قلب و
احساسات او تأکید دارد .با این حال ،مفاد مرکزی سوبژکتیویسم،
یعنی اصالت و تقدم فاعل معرفت را میتوان در حوزه قلب و
احساس نیز طرح کرد .هم چنان که در معرفت بشری ،فاعل
شناخت مقدم بر متعلق و ابژه معرفت است ،در تجربه و احساس
قلبی نیز شخص تجربهگر و حالت درونی احساس وی اصیل
است ،نه متعلق خارجی تجربه.
یکی از وجوه مهم بحث تجربه دینی و چهبسا مهمترین آنها
ارزش معرفــتشناختی آن است .برخی از متألهان مسیحی و
فیلسوفان دین تالش نمودهاند با ارائه تقریرهای متعدد از برهان
تجربه دینی ،این نوع تجربه بشری را برهان و شاهدی بر وجود
خداوند قرار دهند ،اما به نظر میرسد چنین برهانهایی فارغ از
سایر اشکاالت تنها در صورتی میتوانند داللت بر وجود خدای
عینی خارج از شخص تجربهگر نمایند که تجارب دینی را
سوبژکتیوندانیم.
پرسش اصلی:

حقیقت سوبژکتیویسم و تأثیر آن در مسأله تجربه دینی چیست؟

پرسشهایفرعی:

.1حقیقتسوبژکتیویسمچیست؟
 .2سوبژکتیویسم چه تأثیری در مسأله تجربه دینی در الهیات دارد؟
فرضیهاصلی:

سوبژکتیویسم به عنوان تقدم فاعل معرفت (سوژه) بر متعلق
معرفت (ابژه) در حقیقت تجربه دینی و پیامدهای آن تأثیر دارد.
فرضیههایفرعی:

 )1سوبژکتیویسم عبارت است از تقدم فاعل
معرفت (سوژه) بر متعلق معرفت (ابژه).
 )2نگرش سوبژکتیویستی به معرفت در
مسأله تجربه دینی و پیامدهای آن
تأثیر دارد.
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کارکرد معرفتشناختی خبر واحد
در اصول عقاید و علوم انسانی

اعتقادات در کالم اسالمی شامل اعتقادات عقلی محض،
اعتقادات عقلی-نقلی و اعتقادات نقلی محض است .اعتقادات
عقلی محض مانند اثبات خدا ،صفات خدا ،اثبات معاد ،ضرورت
نبوت و...تنها به کمک  براهین عقلی قابل اثباتند .اعتقادات
عقلی-نقلی  از هر دوی عقل و نقل بهره میگیرد و اعتقادات
نقلی فقط از نقل استفاده میکند .دانشمندان علم اصول خبرواحد
را از امارات ظنی دانستهاند که برای معتبر شدن نیازمند دلیل
معتبرکنندهای چون نقل قطعی یا بناءعقالیی است .با توجه
به اینکه خبر واحد در مسائل اعتقادی اثر شرعی ندارد بیشتر
دانشمندان علم اصول آن را در اعتقادات غیرمعتبر تلقی کردند.
مدافعان و مخالفان اعتبار خبر واحد در اصول عقاید بیشتر با
مبانی علم اصول و منجزیت و معذریت گام برداشتهاند .با توجه
به اینکه دغدغه پژوهشگران در معارف اعتقادی ،تفسیری و نیز
علوم انسانی ،استناد به واقع است این تحقیق قصد دارد اعتبار
خبرواحد در اعتقادات را با رویکردی معرفتشناسانه و نه صرف ًا
منجزیت و معذریت واکاوی نماید .به عبارت دیگر مسئله اصلی
در این پژوهش آن است که آیاخبر واحد در اصول عقاید و علوم
انسانی واقعنمایی دارد؟
بر همین اساس پرسشهای فرعی تحقیق عبارتند از :
 -1اطمینان چه جایگاهی در مقایسه با یقین و ظن دارد؟
 -2خبر واحد چه میزان واقعنمایی دارد؟
 -3معرفت الزم و کافی در اعتقادات دینی کدام مرتبه معرفتی است؟

 -4مهمترین ادله منکرین اعتبار خبرواحد در اعتقادات دینی
چیست و چگونه ارزیابی میشود؟
 -5مهمترین ادله موافقان اعتبار خبرواحد در اعتقادات دینی
چیست و چگونه ارزیابی میشود؟
 -6خبر واحد چه نقشی در تحول علوم انسانی میتواند داشته
باشد؟
فرضيه:

 -1رتبه معرفتی اطمینان متفاوت با ظن و در کنار علم عادی
است.
 -2واقعنمایی اعم از واقعنمایی تام و ناقص است و خبر واحد
هرچند واقعنمایی تام ندارد واقعنمایی ناقص دارد.
 -3معرفت الزم و کافی در عقاید دینی منحصر به «یقین»
نیست« ،قطع یا اعتقاد جازم» و حتی «اطمینان» نیز در این
حوزه  معتبرند.
 -4اثر شرعی نداشتن ،تعبدی نبودن علم ،وجود روایات مجعول
و ...از مهمترین دالیل مخالفان اعتبار خبرواحد در اعتقادات
دینی است که وافی به مقصود نیست.
 -5عقالیی بودن اعتبار خبرواحد و عدم تفاوت میان خبر واحد
شرعی و غیرشرعی از نظر عقالء از مهمترین ادله موافقان
اعتبار خبر واحد در اعتقادات دینی بوده و صحیح است.
 -6خبر واحد میتواند یکی از منابع معرفتی در تحول علوم
انسانی محسوب شود.

دكرت شهني اعوانی

فرهنگ اصطالحات كانت
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بيان مسئله ،اهميت موضوع ،فرضيه و ساختار پيشنهادي :اصطالح در كل آثار كانت اسـ�ت .آيسلر ردر �Kant Lex
كانت يكي از فالسفة تأثيرگذار در نسلهاي بعد از خود است  ikonاصطالحات كانت را در سراسر آثارش جستوجو كرده
و هنوز هم آراي اين فيلســوف ،زيربناي فكري بســياري از و در هر مورد بــا توجه به زمينة متن ،عين عبارت متن اثر را
فالسفة معاصر در حوزههاي مختلف فلسفه ،اخالق ،حقوق ،آورده اســت .ولي به دليل اين كه آيسلر براي مخاطب غربي
رف اثر او مشكل ما را حل نخواهد
و زيباشناســي اســت .بهرغم اين كه اكثر آثار كانت به زبان آن را گردآورده  ،ترجمة صِ ِ
فارسي برگردانده شــده ،ولي هنوز هم ما با فهم و فهماندن كــرد . .مجري در نظر دارد بر اســاس واژههاي تخصصي در  
فكر كانتي در دانشــگاهها با مشكل مواجهايم .يكي از علل  Kant Lexikonشــرح اصطالحات را در كلية آثار و نيز
اصلــي اين بدفهميها ،عدم دقت در ترجمة اصطالحات و يا مقاالت مربوطه بجويد و تعريف معيار (اســتاندارد) به خواننده
كمتوجهي از هدف مختلف كانت از كاربري يك اصطالح در   فارســي زبان ارائه دهد .اين فرهنگ ،محقق را بالنسبه مجهز
زمينههاي مختلف متن (   )Kontextدر  نقدها و ساير آثار به فهم درســتتر افكار و آثار  كانت خواهد كرد .زمان اجراي
او  ،و نيز برداشــت يكسان و ترجمة فارسي يكنواخت از يك اين طرح سه سال است.

نگاهی اجمالی بر طرح کالن
سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسالمی
زیر نظر دكرت علی اکرب علیخانی

از جمله طرحهای مهم کالن و ملی موسسه پژوهشی حکمت
و فلسفه که حدود یک سال و نیم از شروع آن می گذرد و
در صدد تبیین و تحلیل یکی از فلسفه های مضاف در گستره
دانش و تمدن اسالمی است طرح” سیر مفهومی فلسفه
سیاسی اسالمی “می باشد .آنچه در پی می آید معرفی کوتاه
ابعاد و جوانب مختلف این طرح ملی است.
.1ضرورت انجام طرح

ضرورت انجام طرح از آنجا ناشی می شود که رشد دانش
و فلسفه بهصورت انباشتي و مرحلهاي صورت ميگيرد و
دستاورهاي علمي فالسفه و دانشمندان در هر دوره ،مبتني
بر دستاوردهاي دورههاي قبلي است و البته متناسب با زمان
بازخواني شده ،با افزوده شدن مباحث و مطالب جديد به آن،
دانش و تفكر بشر يك گام ارتقاء مييابد .بر اين اساس شايد
بتوان گفت رشد دانش و انديشه در هر دوره منوط به شناخت
مباني علمي و فلسفي و دستاوردهاي فالسفه و دانشمندان
گذشته در هر دورة تمدني است.
هماكنون ما در زمانی به سر ميبريم كه به شدت به توليد
نظريات جديد در حوزة فلسفه سياسي با شرايط بومي و مباني
تمدني خود نيازمنديم .احياي تمدن اسالمي يا بنيانگذاري
تمدن جديد اسالمي ايراني كه به اعتقاد برخي در قرن اول
اين دوره به سر ميبريم به نظريههاي مبنايي فراواني نياز
دارد که بخش عمده آن را باید در فلسفه سیاسی جستجو
کرد .ارائه روزآمد و كارآمد اين نظريهها ،منوط به شناخت
ميراث فلسفي و تمدني گذشته در اين حوزه است ،در حالي
كه ما دانش و اطالعات عميق و گستردهاي در خصوص
فلسفة سياسي مسلمانان يا فلسفة سياسي در جهان اسالم
نداريم .گام اول و ضروري ،شناخت ميراث فكري و فلسفي
دانشمندان و فیلسوفان مسلمان در زمينة فلسفة سياسي
است .بنابراين طرح كالن پژوهشي « سير مفهومي
فلسفة سياسي اسالمی» در صدد است مجموع
ديدگاهها و نظريههاي فالسفة مهم مسلمان را
در طول تاريخ فلسفة اسالمي مورد شناخت،
بازخواني و تحليل قرار دهد.
.2نوع مباحث

در علوم جهان اسالم ،مباحث فلسفی و کالمی به هم
آمیخته است و حتی گاهی سایر معارف دینی نیز در
آنها وارد میشود .به همین دلیل ممکن است گاهی
مباحثی که ماهیت فلسفی دارند در قالب
مباحث کالمی ،اصولی ،عرفانی ،تفسیری

و  ...مطرح شوند   .ما باید شاخصها و در نهایت تعریف
خاص خودمان را از «فلسفة سیاسی» و مباحث آن ارائه
دهیم .عجالت ًا روشن است که   اصطالح «فلسفه» در این
ترکیب ،هم روش را نشان می دهد ،هم سنخ مباحث را .با
این واژه ،معلوم میشود که روش ،عقلی و استداللی است.
این اصطالح همچنین سنخ مباحث سیاسی اجتماعی را از
سطح مباحث اندیشه سیاسی عمیقتر میکند ،و به مسایل
هستی شناسی ،معرفتشناختی ،وجودشناختی ،انسانشناسی،
جامعهشناسی ،وظیفهشناختی و « ...با قید سیاسی اجتماعی»
توجه میکند تا با فلسفه محض درنیامیزد .پسوند «سیاسی
» روشن میکند که در فلسفة سیاسی فقط به آن دسته از
مسایل فوق ،آنهم به روش استداللی و عقلی توجه میکنیم
که به نوعی «ابعاد سیاسی اجتماعی» داشته باشد ،یا بتوان
آن را با مباحث سیاسی اجتماعی ربط داد .بر این اساس،
نوع مباحث فلسفه سیاسی از عمیقترین و کالنترین مباحث
جهان هستی -قابل ارتباط با مباحث سیاسی اجتماعی  -آغاز
میشود و تا جزییترین موضوعات سیاسی اجتماعی که به
روش فلسفی مورد بحث قرار گرفته باشند را شامل می شود.
.3معيارهاي انتخاب مباحث يا فیلسوفان مورد بحث

تفکیک  بین مباحث «اندیشه سیاسی»« ،فقه سیاسی»،
«کالم سیاسی» و ...با « فلسفه سیاسی»  -و نه حوزههای
این علوم -ضروری است .چون ممکن است بحثی با ماهیت
و صبغة فلسفی در قالبهای کالم یا فقه مطرح شده باشد.
معيار نهايي ما برای انتخاب دانشمندان و مباحث آنها ،به نوع
و ماهیت بحث برمیگردد ،اگر ماهیت و نوع بحث متفکر،
«فلسفة سیاسی اجتماعی» بود آن را برمیگزینیم فارغ از
اینکه شهرت دانشمند فیلسوف یا فقیه یا عارف یا متکلم یا
 ...باشد ،بر این اساس ،به عنوان مثال شاید بتوان بعضی
مباحث اصول فقه را از سنخ مباحث فلسفی به
شمار آورد .در اينجا برخي معيارهاي اوليه براي
انتخاب مباحث فالسفه و دانشمندان به شرح
زير بوده است:
 .1مباحث داراي رويكرد عقلي و استداللي
باشند.
اساسي حوزة
 .2به پرسشها يا موضوعات كالن و
ِ
سياست و اجتماع پرداخته باشند.
 .3مباحث در صدد فهم ماهیت امور سیاسی
اجتماعی برآیند.
 .4مباحث مطرح شده يا نتايج آنها ،با

227

نظام معرفتي گستردهتر یا باورهای
کلی تر  قابل ارتباط باشند.
 .5مباحث سیاسی اجتماعی مطرح شده،
به الیه های عمیق تر مثل ماهيت موضوعات و
پدیده ها نیز پرداخته باشند.
 .6مباحث سياسي مطرح شده يا نتايج آنها ،قابل ارتباط
با مباحث عقلي و استداللي متافيزيكي باشند.
 .7مباحث به صورت عقالني تالش كرده
باشند تا نظرات و باورهاي سياسي را به
معرفت سياسي و شناخت تبديل كنند.
.4هدف مؤسسه و روند انجام کار
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امروزه کارکرد و وظیفه اصلی سازمانها و موسسات
پژوهشی این است که به انجام پژوهشهایی مبادرت ورزند
که جز در ساختارهای سازمانی دولتی امکانپذیر نیست،
پژوهشگران ،اعضای هیأت علمی ،و ناشران بخش خصوصی
به فراخور حال به نگارش و انتشار مقاله و کتاب مشغولند،
اگرقرار باشد موسسات پژوهشی نیز در همین حد به تحقیق
و نشر بپردازند فلسفه وجودی آنها زیر سوال میرود ،براین
اساس بود که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به
عنوان یکی از ریشهدارترین و عمیقترین مؤسسههای
پژوهشی کشور ،دغدغه اصلی خود را در چند سال اخیر به
انجام طرحهای پژوهشی کالن و ملی معطوف کرد به گونهای
که این طرحها در سطح بین المللی نیز قابل رقابت و ارائه
باشند .به دو دلیل موسسات پژوهشی در ایران ضرورت و مجال
گستردهای برای کارهای پژوهشی کالن در سطح ملی و بین
المللی دارند؛ نخست اینکه متون و آموزههای اولیه اسالم بسیار
غنی و پربار و قابل بهرهداری امروزی است ،و به تبع آن آثار
دانشمندان اسالمی به خصوص در دوره شکوفائی فرهنگ و
تمدن اسالمی مشحون از مباحث و دیدگاههای مختلف علمی
است که عمدتا برای ما ناشناخته است .دوم اینکه تقریب ًا ،در
هیچ زمینهای کارهای پژوهشی چشمگیری انجام ندادهایم و
درهر حوزهای در اوایل راه هستیم .بنا به دو دلیل فوق ،برای
انجام کارهای کالن پژوهشی از هرکجا و به هر صورت و
به هر میزان که شروع کنیم به خطا نرفتیم و منتج به نتیجه
خواهد بود .از جمله موضوعات در حوزه فلسفه که امروزه جامعه،
بدان نیازمند است «فلسفه-های مضاف» میباشد که رئیس
کنونی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ،خود از صاحبنظران
این حوزه ،و از پیشتازان طرح آن در ایران به شمار میروند،
به همین دلیل در کنار برنامه های موجود و جاری مؤسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه ،پرداختن به فلسفههای مضاف
نیز در دستور کار مؤسسه قرار گرفت که یکی از آنها
«فلسفه سیاست» یا به طور دقیقتر «فلسفه
سیاسی اسالمی» بود .هدف اصلی این طرح
ملی شناسایی وتبیین مفاهیم فلسفه سیاسی
در دیدگاه فیلسوفان مسلمان بود ،گسترده

زمانی طرح از آغاز تاکنون را شامل
میشود و طبع ًا به دلیل محدودیتهای
مالی و زمانی میبایست فیلسوفان مهم و
آثار اصلی این فیلسوفان برای تحقیق انتخاب میشد.
طبق جستجوهای به عمل آمده  ،این طرح برای اولین
بار در دنیا درحال اجراست  و هیچ طرح مشابهی حتی با
سطح بسیارپایینتر تاکنون انجام نشده است.
پس از انجام مطالعات اولیه و روشن شدن
چشمانداز کار و در اوایل فاز نخست ،تصمیم
مؤسسه بر این قرار گرفت که حجم طرح در
گام اول در پانزده مجلد برنامهریزی شود و با
توجه به به عدم امکان تعیین دقیق حدود و ثغور
حجم تحقیق ،هر میزان افزایش در حجم طرح  ،مطلوب و
مورد استقبال خواهد بود

 .5ویژگیهای برجسته طرح

این طرح به لحاظ شکلی و روشی نیز به صورت منحصر به
فرد اجرا میشود و میتواند فواید و نتایج چند منظوره ای در
پی داشته باشد .برخی ویژگیهای بارز و گاهی منحصر به
فرد طرح عبارتند از:
ً
 .1تمرکز طرح منحصرا بر فلسفه سیاسی اسالمی است.
 .2تحقیق به صورت مفهومی انجام میشود به این صورت
که هر کدام از مفاهیم مورد نظر به صورت مستقل در
دیدگاه فیلسوفان مورد مطالعه بحث میشود ،این شیوهی
بحث ضمن اینکه میتواند سیر تح ّول علمی آن مفهوم را
در دیدگاه فیلسوفان مختلف نشان دهد ،امکان تطبیقی بودن
دیدگاههای آنان را نیز فراهم ساخته است.
 .3آثار مهم فیلسوفان مورد بحث ،به صورت جداگانه و به
طور دقیق بررسی شده و کلیه مباحث و موضوعات سیاسی از
آنها استخراج و طی چند مرحله و طبق روشها و استاندارهای
خاصی طبقهبندی گردیده است.
 .4در فرایند طبقهبندی و تنظیم مباحث استخراج شده ،بیش
از شصت فیلسوف و هفتصد اثر اصلی آنان مورد مطالعه
قرار گرفته و مباحث سیاسی استخراج شده در قالب بیش
از چهل هزار فیش طبقه بندی گردید .باتوجه به اینکه هر
متن گزینش شده در قالب فیش داللتهای مختلفی دارد
و  در چند مفهوم و موضوع میتواند مورد استفاده قرار گیرد،
پس از کلید واژهگذاری و طبقه بندی مجدد ،هم اکنون حدود
چهارصد هزار فیش در اختیار پژوهشگران قرار دارد.
 .5برای مراجعه به آثار فیلسوفان و استخراج مباحث سیاسی،
به صورت پیشینی واژهها و مفاهیم مشخص نشدند ،چون
این امر ذهن محقق را جهت میداد که فقط به دنبال
مباحثی در خصوص مفاهیم و موضوعات تعیین
شده باشند و فقط این موضوات را استخراج
کنند ،بلکه به پژوهشگران تأکید گردید که
کام ً
ال آزاد  ،هر مطلبی را که به نحوی به

موضوعات سیاسی اجتماعی مربوط میشود ،انتخاب کنند،
این امر امکان نوآوری تحقیق و کشف مفاهیم جدیدی را که
مختص فلسفه سیاسی اسالمی است ،باال میبرد.
 .6در استخراج دیدگاههای فیلسوفان تاکید شد که
پژوهشگران ارجمند با نگاه حداکثری وارد آثار فیلسوفان
شوند و حتی موارد مشکوک و یا مواردی را که داللت ضعیف
دارند ،گزینش کنند  .اگرچه این شیوه هزینه طرح را افزایش
میداد اما جاافتادگی مطالب را به حداقل میرساند ،ضمن
اینکه امکان حذف بعداً وجود داشت.
 .7سعی شده موضوعات فلسفه سیاسی در طول تاریخ و تمدن
اسالمی ،با رویکرد امروزی بازخوانی شوند و حتی االمکان
مباحث با صبغهی کاربردی برای شرایط امروز مطرح گردند.
گفتنی است این طرح توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و
فلسفه با همکاری دانشگاه تهران انجام میشود و امید میرود  
که مجلدات اول آن در نیمه دوم سال  92منتشر گردد  .
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تحقيق و تصحيح
انتقادي  14اثر از
ابنسينا:

اين رسالههاي عبارتند از:
البر واإلثم )3( ،السياسة )4( ،إثبات
( )1األخالقّ )2( ،
النب ّوة )5( ،تعبير الرؤيا )6( ،الصالة )7( ،العهد (روايت
ا ّول) )8( ،العهد (روايت دوم) )9( ،كالم الشيخ في
المواعظ )10( ،كلمات الشيخ الرئيس )11( ،الورد
الحث على االشتغال بالذكر )13( ،الدعاء،
األعظمّ )12( ،
و ( )14الحزن وأسبابه .

حجتاالسالم دكرتسيداحمد غفاری

نقد و تبيين ادله منکران رابطه
معنويت و دين

طرح مسأله :

بررسـي رويکردهـاي نويـن در امـور مرتبـط بـه ديـن و
ّـق فلسـفه دين به
معنويـت  ،از امـور ضـروري بـراي محق ِ
شـمار مـيرود .در اين ميـان ،يکي از رويکردهـاي نوين در
معنويـت بـدون دين و
ايـن مبحـث ،نظريـه شـکل گيـري
ِ
بـي نيـاز از دين اسـت.

اهميت موضوع:

بـه نظـر ميرسـد کـه بهتريـن شـيوه بـراي ديـن زدايـي،
سـوء اسـتفاده نمـودن از يکـي از گوهريتريـن محتويـات
دينـي و ترجمـه غيـر دينـي نمـودن آن اسـت؛ لـذا تبييـن
نارسـايي هـا و کمبودهـاي ايـن رويکـرد ،مناسـب تريـن
روش بـراي تنويـر اذهـان اسـت.
پرسش اصلي :

مهمتريـن  ادلـه اسـتقالل معنويـت از ديـن کـدام اسـت و
چـه ارزيابیهايـي دارد؟

پرسشهاي فرعي :

 .1مبانـی و ادلـه معرفت شـناختی نظريه اسـتقالل معنويت
از ديـن ،کـدام اسـت؟ چـه انتقادهايي بر آنها وارد اسـت ؟
 .2مبانـی و ادلـه انسـان شـناختی نظريه اسـتقالل معنويت
از ديـن ،کـدام اسـت؟ چـه انتقادهايي بـر آنها وارد اسـت ؟
 .3مبانـی و ادلـه ديـن شـناختی نظريـه اسـتقالل معنويت

از ديـن ،کـدام اسـت؟ چـه انتقادهايي بـر آنها وارد اسـت ؟
 .4مبانــی و ادلــه فرجــام شــناختی نظريــه اســتقالل
معنويــت از ديــن ،کــدام اســت؟ چــه انتقادهايــي بــر آنهــا
وارد اســت ؟
فرضيه:

 .1داليـل معرفـت شـناختی انـکار وابسـتگی معنويـت بـه
ديـن عبارتنـد از کثـرت گرايي معرفتي ،لزوم عـدم توجه به
واقعيـت بـه مثابه مقوم معنويت ،سـياليت فهـم و قرائتهاي
تعبـد و عـدم عقالنيت بـه مثابه
نامحـدود از متـن ،حضـور ّ
مقـوم تديـن و متضاد بـا معنويت
 .2داليل انسـان شـناختی انکار وابسـتگی معنويت به دين
عبارتند از اعتقاد به انسـان محوری ،سوبژکتيويسـم ،عشـق
جنسـي بـه مثابـه مقـوم معنويـت ،آرامش مـادي بـه مثابه
مقـوم معنويت
 .3داليـل ديـن شـناختی انکار وابسـتگی معنويـت به دين
عبارتنـد از رهايـي از شـريعت؛ مقـوم معنويـت ( ،تکثـر
پذيـري در برابـر حقيقـت طلبـي ) يـا تکثرگرايـي دينـي،
دخالـت تاريـخ بـه مثابه مقـوم براي اديـان ،تفکيـک ذاتي
و عرضـي در اديـان
 .4داليـل فرجـام شـناختی انکار وابسـتگی معنويت به دين
عبارتنـد از تناسـخ باوري و تبيين قـراردادي از فرجام
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دكرتسيدمرتضیحسينی

تعریف حکمت عملی ،کاربردهای آن و نسبت
آن با حکمت نظری در اندیشه ابونصر فارابی

طرحمسئله:

متاســفانه ابتكارات فيلسوفان اســـامي اعم از مسلمان و غير
مسلمان ،در حكمت عملي ،كه برآمـده از تمدن غني اسالمي و
دين مبين اسـالم اسـت كمتر مورد پژوهش قرار گرفـته است؛ تا
آن جا كه برخي حكمـت عملي فيـلسوفان اسالمي را تقلـيدي يا
التـقاطي مي داننـد .در اين پژوهـش براي روشـن شدن جايگاه
حكمـت عمـلي نزد فارابي ،اين سـه سوال اصلي را پي مي گيريم:
سوال اول :تقریر و تفسیرهای مختلف از حکمت عملی بر اساس
آراء این سه فیلسوف کدام است؟
سوال دوم :کارکردهای حکمت عملی نزد این فیلسوفان چیست؟
ســوال سوم :نســبت حکمت عملی با حکمت نظری در اندیشه
ابونصر فارابي چیست؟
فرضیه اول :حکمت عملی به مثابه دانش ،کاربست عقل به طور
عام در حوزه مسائل عملی است؛ اما به مثابه یک فضیلت ،پرداختن
و عادت نفس اســت به پرداخت فکری مناسب به هر موضوعی
است.
فرضیه  دوم :حکمت عملی به عنوان یک دانش فلســفی ،کار
شناسایی ارزش های اخالقی به طور کلی ،تعیین باید ها و نباید
های مربوط به رشــد و کمال انسان به صورت خاص ،و باالخره
فراهم کردن زمینه الزم برای نظر کردن را دارد.
فرضیه سوم :حکمت عملی به مثابه دانش ،جزئی از حکمت نظری
شمرده شده است .چراكه آنچه در عمل انجام مي شود جزئي است
و به نوعي انتقال از كلي ها به جزئي ها صورت مي گيرد .بر اين
اساس حكمت عملي بخشي از حكمت نظري است كه به عمل
منتهي شده و مقدور انسان است.
اهداف پژوهش:

این پژوهش را می تــوان گامی در جهت تعیین الگوی حکمت
عملی فیلسوفان فلسفه اســامی ،که پیشگامان آن فارابی ،ابن
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سینا و مالصدرا بوده اند ،دانست .می دانیم این فیلسوفان ارجمند  
خصوصا ابن ســینا و مالصدرا که اثر در خور توجهی با موضوع
حکمت عملی نداشته اند ،چونان حکمت نظری ،به حکمت عملی
نپرداخته اند .این مساله ،اهمیت بازخوانی این الگوی حکمت عملی
را که با تعیین مبانی اندیشه ایشان در این زمینه همراه خواهد بود
نشان می دهد.
اهميت موضوع:

اهمیت چنین موضوعی خصوصا در جهت تاسیس مجدد حکمت
عملی اسالمی بر اساس فلسفه اسالمی تعیین می شود .خصوصا
اینکه آثار قابل اعتنا در این زمینه در جهان اسالم به عدد انگشتان
دست هم نیست .حکمت عملی اسالمی ،به گونه ای است که در
آن عقل ،اســاس دریافت ارزش های اخالقی و سیاسی است؛ اما
شرع مقدس چونان زیت و روغنی است که با افزوده شدن آن به
ظرفیت عقالنی بشــر ،روشنایی چراغ عقل بیشتر می شود .این
همان آموزه هم ســویی عقل و وحی ،در جهت هدایت انسان به
سعادت است؛ ضمن اینکه امکان گفتگوی اخالقی میان مومنان در
موضوع حکمت عملی تنها از این طریق میسر است
ســوابق پژوهش دربارة موضوع :هرچنــد در دهه اخیر توجه به
حکمت عملی ،در خور توجه بوده و نشســت ها و همایش هایی
درباره آراء یک فیلســوف خاص مثال مالصدرا (در بنیاد حکمت
اسالمی صدرا) یا ابن سینا (در دانشگاه بوعلی همدان) برگزار شده
است ،اما اين كوشش ها هنوز به ثمره ننشسته و اين موضوع براي
فارابي ،كه تاثير زيادي در آثار فلســفي بعد از خود داشته ،هنوز به
شكلي منسجم و با نگاهي از باال به منظومه فكري او  ،انجام نشده
است .مثال برخي فارابي را افالطوني مي دانند در حالي كه بسياري
بر مشائي بودن او تاكيد دارند و به همين ترتيب توافق واحدي بر
روي كتــب او و ربط اين كتب به يكديگر  -خصوصا در مباحث
حكمت عملي  -وجود ندارد.

دكرت حسني ميانداری

از خودخواهی تکاملی تا خودسازی اخالقی
طرح مسئله ،پرسشهاي اصلي و فرعي:

از ابتدای شــکلگیری نظریة تکامل در اواســط قرن نوزدهم،
اخالق ،به ویژه ازخودگذشــتگی تکاملی و روانشناختی ،مبطل
نظریه مینموده اســت .به تدریج تبیینهایی بر اســاس تکامل
زیستی و فرهنگی ارائه شــده است .اکنون این برنامة پژوهشی
به قوت دنبال میشود .فیلسوفان اخالق آشنا با این تبیینها ،بر
اســاس آنها به نفع یا ضرر واقعگرایی اخالقی استدالل کردهاند.
ناشــناختگرایی و نظریة خطا بیشترین قائل را داشتهاند .پس از

اینها واقعگرایی طبیعیگرا قرار دارد.
پرسش اصلی طرح ،نســبت تبیین تکاملی اخالق با واقعگرایی
اخالقی است .پرسشهای فرعی طرح ،رویکردهای تکاملی به
رفتار و اخالق انسان ،تبیینهای تکاملی اخالق انسان بر اساس
آن رویکردها ،و استفادههای فیلسوفان اخالق از این تبیینها برای
دفاع از نظریات گوناگون فرااخالقی است.
فرضيه :

مــن  4فرضیه دارم .1 .فکر میکنم کــه نظریۀ تکامل به ویژه

انتخاب طبیعی جوانب منفی و مثبت اخالقیات انسانها را خیلی
خوب میتواند تبیین کند .2 .بر این اساس انسانها از نظر تکاملی
خودخواهند ،یعنی صفاتی دارند که احتمال بقا و تولیدمثل خودشان،
نزدیکان ژنتیکی و گروهشان را میافزایند .3 .واقعگرایی ناطبیعی
در اخالق نســبت به نظریات ناواقعگرا و واقعگرای طبیعی قابل
دفاعتر است .4 .تبیین تکاملی اخالق هم به نفع این برتری است.
 .3ساختار پيشنهادي:

طرح دو قســمت خواهد داشــت .1 :خودخواهــی تکاملی و
 .2خودســازی اخالقی .قسمت اول بیشــتر علمی است و به
تبیینهای تکاملی اخالق میپردازد و قسمت دوم بیشتر فلسفی
اســت و به نظریات گوناگون ناواقعگــرا و واقعگرای اخالقی
میپردازد .قســمت اول طرح هفت فصل خواهد داشــت.1 :
تکامل و ازخودگذشــتگی تکاملی ،رویکردی علمی؛  .2تکامل
و ازخودگذشــتگی تکاملی ،رویکردی فلسفی؛  .3رویکردهای
تکاملی به رفتار انســان؛  .4تبیین تکاملی غیر مستقیم اخالق
انسان ،شــرح و نقد آراء فرانچســکو آیاال؛  .5تکامل فضیلت،
ازخودگذشــتگی و شرم ،شــرح و نقد آراء کریســتوفر بوم؛ .6
خاستگاههای اخالق انسان ،شــرح و نقد آراء رابرت هایند؛ .7

خودخواهی تکاملی .قســمت دوم طرح نیز هفت فصل خواهد
داشت .8 :ناشــناختگرایی؛  .9نظریۀ خطا؛  .10طبیعیگرایی؛
 .11طبیعیگرایی دینی؛  .12ناطبیعی-گرایی؛  .13انسانشناسی
صدرایی و  .14خودسازی اخالقی.

اهداف پژوهش:

 .1طرح رویکردهای زیستی به طور عام و تکاملی به طور خاص
به تبیین اخــاق .2 .توضیح کلی رویکردهای مختلف معاصر
به ناواقعگرایی و واقعگرایی اخالقی .3 .ســنجش نسبت میان
آن تبیینهای علمی و این نظریات فلســفی .4 .دفاع از نوعی
ناطبیعیگرایی اخالقی بر اساس انسانشناسی صدرایی.
اهميت موضوع:

نســبت زیستشناسی به ویژه زیستشناسی تکاملی با هر سه
رویکرد مرســوم به اخالق (توصیفی ،هنجاری و فرا) چند دهه
اســت که به جد در کشورهای انگلیسی زبان جریان دارد و به
نحو روزافزون تحقیق در آنها صورت میگیرد .تا آنجا که من
ســراغ دارم ،در جامعۀ ما کار تحقیقی آکادمیک در این زمینهها
صورت نگرفته است .کار بنده بیشتر حاوی جنبههای توصیفی و
فراست .اما به جنبۀ هنجاری هم در حد لزوم میپردازد.

دكرت حسني ميانداری

نسبت فضیلتگرایی و زیستشناسی در
فلسفۀ ارسطو و فضیلتگرایان معاصر

طرح مسئله ،پرسشهاي اصلي و فرعي:

فضیلتگرایی ،یک دســته از نظریات در اخالق هنجاری است.
در تاریخ نظریات اخالق هنجاری ،میشــود گفت که شایعترین
نظریه بوده است .اما در عالم مدرن نظریات پیامدگرا و وظیفهگرا
بیشتر مطرح بودهاند .تا دهۀ  1960که دوباره نظریات فضیلتگرا
طرح میشوند .نظریات اصلی جدید ،به ویژه نظریات خانمها فیلیپا
فوت و روزالیند هرســتهاوس ،نوارسطویی هستند .یکی از وجوه
اصلی این نام ،اســتفاده از زیستشناســی است .فضیلتگرایان
مســیحی که از نوعی فضیلتگرایی تومیستی دفاع میکنند ،به
ویژه السدیر مکینتایر ،نیز معمو ًال از زیستشناسی بهره میبرند.
من هم فکر میکنم که او ًال فضیلتگرایی بر انواع دیگر نظریات
اخالق هنجاری برتری دارد .و ثانی ًا فکر میکنم زیستشناسی،
به ویژه زیستشناسی تکاملی باید در نظریه اخالقی به کار آید،
هر چند با انحاء کاربرد معاصران تفاوت ریشــهای دارد و شاید به
ارسطو ،بر اساس قرائت بنده ،نزدیکتر باشد .و ثالث ًا موافق گرایش
مسیحی و مخالف گرایش طبیعی نظریات دیگر ،فکر میکنم دین
نقش محوری در نظریه دارد.
فرضيه :

من  6فرضیه دارم .1 .فکر میکنم که انتخاب طبیعی جوانب منفی
و مثبت اخالقیات انسانها را خیلی خوب میتواند تبیین کند .2 .بر
این اساس انسانها از نظر تکاملی خودخواهند ،یعنی صفاتی دارند
که احتمال بقا و تولیدمثل خودشان ،نزدیکان ژنتیکی و گروهشان
را میافزایند .3 .با وجود خودخواهی تکاملی ،کسب فضایل اخالقی

بسیار سختتر است تا کسب رذایل اخالقی .4 .یکی از کارکردهای
دین ،کمک به فضیلتمند شــدن انسانهاست .5 .انسانشناسی
صدرایی که با توجه به فلســفه و علوم جدید به روز شده باشد ،که
در این صورت به نظرم خالصتر میشود (یعنی به ویژه از فلسفه و
علوم یونانی پیراسته میشود) ،مدل فلسفی بسیار خوبی برای تمام
این قضیه است .6 .این مدل هنوز از بسیاری جهات ارسطویی است.

اهداف پژوهش:

در تاریخ فلسفه در جامعه ما ،فلسفه اخالق سهم اندکی داشته است.
هنوز هم این سهم اندک است .در تمام گرایشات فلسفی موجود در
ایران معاصر (اسالمی ،تحلیلی ،قارهای و  )...فلسفه اخالق به نحو
تخصصی مغفول است .من امیدوارم که در حدی که خداوند توفیق
دهد ،در این زمینه تالش کنم.
من پیشتر در زمینه به اصطالح اخالق توصیفی و فرااخالق کار کرده
و به نظریاتی رسیدهام .در هر دوی این زمینهها ،نوعی فضیلتگرایی
را پیشفرض گرفتهام .اکنون انشاءاهلل میخواهم به نحو تفصیلی
روی آن کار کنم.
اهميتموضوع:

ســوای مطالبی که تا به اینجا بیان کردهام ،نسبت زیستشناسی
به ویژه زیستشناسی تکاملی با هر سه رویکرد مرسوم به اخالق
(توصیفی ،هنجاری و فرا) چند دهه است که به جد در کشورهای
انگلیســی زبان جریان دارد و به نحــو روزافزون تحقیق در آنها
صورت میگیرد .تا آنجا که من سراغ دارم ،در جامعۀ ما کار تحقیقی
آکادمیک در این زمینهها صورت نگرفته است.
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دیدار با هیئت چینی

تفاهمنامه
میان موسسه و پژوهشگاه علوم انسانی
تفاهمنامه همکاری علمی میان مؤسســه پژوهشــی حکمت و
فلسفه ایران و پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به امضای
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر حمیدرضا
آیت اللهی رسید.
این تفاهمنامه در راستای اهدافی همچون  .1ایجاد چارچوب همکاری
مشــترک میان دو مجموعه در خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی؛ .2
ارتقاء و توســعه ارتباطات و همکاریهای علمی -پژوهشی بین مؤسسه
و پژوهشــگاه؛ .3همافزایی و بهرهمندی متقابل از تواناییها ،ظرفیتها،
تخصص و امکانات سختافزاری و نرمافزاری یکدیگر قرار دارد.
بنا به این گــزارش  .1همکاری در چاپ کتاب و نشــریات علمی به
صورت مشــترک؛  .2برگزاری همایشها و نشســتهای مشترک علمی
داخلی و بینالمللی؛ .3همکاریهای آموزشــی در قالب تبادل اســتاد و
برگزاری دورههای مشــترک آموزشی و کارگاههای پژوهشی؛ .4برگزاری
دورههای کوتاه مدت برای دانشــجویان خارجی؛ .5همکاری در تسهیل
دســتیابی طرفین به کتب ،مقاالت ،پایاننامهها و اسناد علمی مورد نیاز
(منابع کتابخانــهای)؛ .6انجام پژوهشهای مشــترک؛ .7تعامل روابط
عمومیهای دوطرف؛ .8اطالعرسانی در موضوعات مرتبط در پایگاههای
اطالعرســانی دو طرف؛ .9همکاری در راه اندازی پژوهشگاه مجازی؛.10
استفاده طرفین از داده های پرتال های اصلی و جانبی یکدیگر از مفاد این
تفاهمنامه قرار دارد.

تفاهمنامه

میان موسسه و با مجمع عالی حکمت اسالمی
تفاهمنامه همکاری علمی بین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مجمع عالی حکمت اسالمی
به امضای حجتاالسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ رئیس مؤسسه و آیتاهلل غالمرضا فیاضی؛
رئیس هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی رسید.
همکاریهای آموزشی در زمینه برگزاری دورههای آموزشی مشترک یا تبادل استاد جهت برگزاری کالسها
و دورههای آموزشی از جمله مفاد این تفاهمنامه است.
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مجمع عالی حکمت اسالمی ،هر دو متعهد شدند که در برگزاری
همایشها ،سمینارها و نشستهای تخصصی مشترک در مجمع ،مؤسسه و یا در دیگر مراکز علمی و فرهنگی
و نیــز در عرضه متقابل تولیدات و محصوالت علمی در کتابفروشــیهای هر دو مرکز یا اعطای نمایندگی
به یکدیگر برای شرکت مشترک در نماشــگاههای محتلف مانند نماشگاه کتاب ،قرآن و مانند آن همکاری
مجددانهای داشته باشند.
استفاده از ظرفیتهای بینالمللی همدیگر برای گسترش و تعمیق نفوذ تفکر اسالمی در کشورها یا مراکز
علمی که هر یک از دو مرکز ارتباط علمی دارند ،به ویژه اطالعرســانی نسبت به مجامع و همایشهای بین
المللی که در کشورهای مختلف برگزار میگردد،یکی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه است.
این دو مرکز ،شناسایی و ارتباط با مراکز و شخصیتهای علمی داخلی و بین المللی و همکاری و مساعدت
در زمینه ارتباط با شخصیتها ،مراکز علمی و فرهنگی ،سفر هیأتهای علمی و فرهنگی و برگزاری جلسات
و مجامع علمی و تحقیقاتی و دعوت مشــترک از دانشمندان و شخصیتهیا علمی بین المللی از جمله برنامه
مشترک خود اعالم کردند.
با توجه اینکه هر دو مرکز از مهمترین مراکز تحقیقاتی در علوم عقلی هســتند ،طرح و اجرای مشــترک
پروژههای تحقیقاتی مانند تدوین و انتشار دانشنامه در حوزههای مختلف علوم عقلی و یا طرحهای تصحیح و
احیاء نسخ خطی در حوزههای علوم عقلی و میراث علمی جهان اسالم را در اولیت کارهای خود قرار دادند که
در این تفاهمنامه ذکر شد.
از دیگر مفاد تفاهمنامه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :انتشار آثار با همکاری دو مرکز و توسط انتشارات
مؤسسه؛ تبادل اطالعات ،تجارب و همکاری کتابخان ه و مرکز اسناد دو مرکز در خصوص تهیه منابع و اطالعات
علمی و انتشــاراتی اعم از مکتوب ،دیجیتال و میکرو فیلم نســخ خطی و مانند آن؛ اشتراکگذاری محتواها
و تولیدات چندرســانهای  ،همچنین اطالعرسانی نشســتها و همایشهای علمی دو طرف در پایگاههای
اطالعرسانی آنها ،ارائه خدمات ارزیابی طرحها و آثار به یکدیگر.

پاياننامههاي دكتري
دفاع شده

رساله دکتری «مقایسه نظریات ابن سینا و
ابن عربی درباره حقیق»
محسنحبیبی

سـیر تح ّولـی و تطـ ّوری معنـای حقیقـت از ابنسـینا تـا
ابنعربـی چگونـه بـوده اسـت و آنهـا در ایـن موضـوع چـه
اختالفـات و چـه اشـتراکاتی دارنـد؟ بـا اسـتفاده از موضـوع
رسـاله در پـی آنیـم کـه تطـ ّور معنایـی مفهـوم «حـق» را
بدسـت آوریـم و رابطـة میـان ابنسـینا و ابنعربـی را در این
موضـوع اسـتخراج نماییـم .که در ذیـل این بررسـی تا ح ّدی
میتـوان رابطـة میان فلسـفه و عرفـان نظـری را در حکمت
اسلامی بـه دسـت آورد.
روح حاکـم بـر اندیشـه در عالـم اسلام موجب شـده اسـت
کـه در اندیشـه و فلسـفه اسـتداللیترین حکمـاء مسـلمان
(ابنسـینا) رویکـردی اشـراقی و عارفانـه نیـز دیـده شـود .از
سـوی دیگـر چـون هـدف اصلـی تصـ ّوف اسلامی کسـب
حـق و وصول به آن اسـت؛ ابنعربی
معرفـت نسـبت به ذات ّ
بـا اسـتداللی کـردن عرفان ،آن را بـه مرحلة جدیـدی به نام
عرفـان نظـری وارد کرد .از این رو در تاریخ فلسـفه اسلامی
گفتگویـی قابـل فهـم و عالمانـه میان فیلسـوف و عـارف به
وجـود آمـده اسـت .البتـه این گفتگـو با نظـر سـهروردی در
وجـود حکمتـی جـاری و سـاری در طـول تاریـخ اندیشـه و
تمـ ّدن اسلامی بـه کمـال و اوج خود رسـیده اسـت.
میـان این دو اندیشـمند در
در این رسـاله سـعی شـده ارتباط
ِ
حـق ،از جهـات مختلفـی مـورد بررسـی قـرار گیرد
موضـوع ّ
کـه در ذیـل بـه برخـی از آنها اشـاره میشـود:
حـق معانی وجودی
  .1ابنسـینای پیـر ِو
برهـان عقلی ،برای ّ
ِ
قائـل اسـت  و عارفـی چـون ابنعربـی نیـز موضـوع علـم

حـق تعالی» قـرار داده
عرفـان نظـری را «وجـود بـه معنـای ّ
اسـت .ایـن مـورد یکـی از مهمتریـن مواضـع ارتبـاط میـان
حق اسـت.
ایـن دو اندیشـمند در موضـوع ّ
  .2ابنسـینا در کنـار اعتقـاد راسـخ بـه علم حصولـی (مبتنی
بـر صـورت ذهنـی) بـه علـم حضـوری قائـل اسـت .ایـن
درحالـی اسـت کـه اعتقـاد بـه علـم حضـوری بـدون اعتقاد
بـه دریافت شـهودی (بـدون صـورت ذهنی) ممکـن نخواهد
بـود .ابنعربـی نیـز در مقـام یـک عـارف راه اصلـی معرفت
را کشـف و شـهود میدانـد .پـس ایـن نکتـه نیـز بـه نوعـی
حق نشـان میدهـد .البته
ارتبـاط معنایـی ایـن دو را در بـاب ّ
بایـد توجه داشـت که در این رسـاله کشـف و شـهود عرفانی
مسـاوق بـا علم حضـوری در نظـر گرفته نشـده اسـت؛ بلکه
تنهـا بیواسـطگی موجـود در هـر دوی آنهـا به عنـوان وجه
مشـابهت مد نظـر بوده اسـت.
  .3ابنسـینا در برخـی آثـار فلسـفی خـود همچـون سلامان
و ابسـال ،رسـاله الطیـر و  ...و بخشهایـی از اإلشـارات و
حـق علاوه بـر علم
التنبیهـات در رسـیدن بـه وجـه علمـی ّ
حصولـی ،کشـف عرفانـی را پذیرفتـه و بـه علم شـهودی نیز
قائـل شـده اسـت .هرچنـد برخـی عارفـان طریـق معرفـت
حصولـی را بطـور کامـل ر ّد کردهانـد؛ ولـی ابنعربـی عقـل
نظـری را در جـای خود پذیرفته اسـت .او در ایـن باب طریق
علـم حصولـی را ناکافـی و غیـر مطلـق میدانـد .او ُمبـدِع
عرفـان نظـری اسـت و در برخـی مواضـع از نتایـج براهیـن
بوعلـی (امـکان و وجـوب) اسـتفاده کـرده اسـت .ابنعربـی
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در فـص آدمـی از کتـاب فصـوص برخـی از نتایـج حکمـی
ایـن برهـان را مـد نظر قـرار داده که در رسـاله مورد بررسـی
داد هایم.
  .4از منظـر عرفائـی چـون ابنعربـی تنهـا علـم شـهودی
اسـت کـه شایسـته اسـت علـم نامیـده شـود .از ایـن منظـر
هیـچگاه دوگانگـی میـان عالـم و معلـوم وجـود نـدارد تـا به
دنبـال ارتبـاط میـان آنهـا باشـیم .ابنعربـی همچـون عرفاء
دیگـر بـه دو قـوس نـزول و صعـود معتقـد اسـت .در قـوس
حق در
صعـود ،موضـوع اعتقـاد بـه عنـوان وجهـی از تجلّـی ّ
مظهـر عالـم روح انسـان و عقـل رخ مینمایانـد .بـه نظـر او
میتـوان فهمیـد تمامـی اقـوال و اعتقـادات به نوعـی تجلّی
حـق محسـوب میشـوند و ریشـه در حقیقـت مطلـق دارنـد.
ّ
از سـوی مقابل در فلسـفه مشـاء معلـوم بالـذات صورتهایی

اسـت کـه واسـطة علـم بـه معلوماتیانـد کـه قصـد اصلـی
اندیشـة بشـریاند؛ یعنـی در فراینـد علـم حصولـی آنچه به
چنـگ ذهـن میآیـد تنهـا تصویـری از معلـوم اصلی اسـت.
از ایـن رو همـواره میـان آنچـه میخواهیـم بدانیم بـا آنچه
در واقـع میدانیـم دوگانگـی وجـود دارد .از ایـن رو ابنسـینا
در کتـب و رسـائل مختلفـی در مـورد کشـف عارفـان و علم
حضـوری سـخنرانده اسـت .ایـن بـدان معناسـت کـه او به
توجه
نوعـی بـه یکی از راههای بـرون رفت از ایـن دوگانگی ّ
کرده اسـت.
حق و عدالت در فلسـفة ابنسـینا از سـویی
  .5ارتبـاط میـان ّ
حـق در افـق انسـان کامـل (کـه ولـی
و موضـوع تجلّ ّیـات ّ
عـادل الهـی اسـت) در اندیشـه محییالدیـن از سـوی دیگر،
مرتبـط کننـدة نظریـات این دو اسـت.

رساله دکتری «بازنمایی علمی در نظریه
میدانهای کوانتومی»
ابوتراب یغامیی
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ابوتراب یغمایی دانشـجوی مقطع دکتری مؤسسـه پژوهشـی نشـان دهـد کـه آن نظریـه فلسـفی در مـورد ایـن نظریـه
حکمت و فلسـفه ایران در رشـته فلسـفه علم بـا حضور دکتر علمـی خـوب کار میکنـد و بنابرایـن نظریـهای مناسـب و
امیراحسـان کرباسـیزاده (اسـتاد راهنما) ،دکتـر محمدمهدی تأییـد شـده بـرای بازنمایـی علمـی اسـت».
شـیخجباری (اسـتاد مشـاور) ،دکتـر افشـین شـفیعی (اسـتاد او همچنیـن میگویـد :در سـال اول دوره دکتـری بـودم کـه
داور) ،دکتـر علیرضـا منصـوری (اسـتاد داور) ،دکتـر شـاپور بـا حمایت مؤسسـه برای حضوردر مدرسـه تابسـتانی «مبانی
اعتمـاد (اسـتاد داور) ،دکتر حسـین شـیخرضایی (اسـتاد داور) مکانیـک کوآنتومـی» بـه سـوئیس رفتـم .در آنجـا تقریبـ ًا
از رسـاله دکتـری خـود دفـاع کرد و بـا نمـره  19/65و درجه تمامـی کالسهـا ،دربـاره نظریـه کوانتومـی غیرنسـبیتی
عالـی موفـق بـه اخذ درجـه دکتری در این رشـته نایل شـد .بود.امـا حرفهـای د ِر گوشـی اسـاتید مشـخص میکـرد
گفتنـي اسـت كه وی نخسـتین دانشـجو اسـت کـه از دوره فالسـفه از فلسـفیدن در مـورد ایـن نظریه خسـته شـدهاند و
دکتـری فلسـفه علـم مؤسسـه (ورودی بهمنمـاه  ) 1387از دوسـت دارند بسـاط خـود را در زمیـن دیگـری ـ یعنی زمین
نظریـه میـدان کوآنتومـی ـ پهـن کننـد .مـن هم به واسـطه
رسـاله خـود دفـاع کـرد و فارغالتحصیل شـد.
او خـود در مقدمـه رسـالهاش چنیـن میگوید« :این رسـاله با مدزدگـیام تصمیـم گرفتـم که طی سـالهای بعـدی به این
عنـوان «بازنمایـی علمـی در نظریـه میدانهـای کوانتومی»   نظر یـه بپـردازم .و ایـن مسـئله بسـتری فراهـم کـرد تا
فیزیکـی خـود را بـا خواندن مقاالت فلسـفی
نظریـه وجهـی ـ قصدی ـ جزئـی از بازنمایی علمی را معرفی د ا نـش
و مجلات علمـی درباره این
میکنـد و سـعی میکنـد کـه آن را در مـورد نحـوه بازنمایی
نظریـه ارتقـا بخشـم.
واقعگرایانـه  نظریـه میـدان کوآنتومـی از جهـان نظریـه
ـ میدانـی بـه کار گیـرد .همچنیـن تلاش میکندتـا

سلسله نشستهای هم انديشي
فلسفه و علوم زیستی
مـقـدمـه
جلسه اول ( 25بهمن :)1391
بررسي نتايج و تبعات فلسفي «طرح ژنوم انساني
جلسۀ دوم ( 2اسفند :)1391
 .1مفاهیم ژنتیک  .2مطالعه نوروبيولوژيك رفتارها
جلسه سوم ( 9اسفند :)1391
درآمدی بر نظریههای تکامل[]1
جلسه چهارم ( 16اسفند :)1391
پرسش و پاسخ در باب ژنتیک و اپیژنتیک

مـقـدمـه
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تحقیــق پیرامــون
فلسفــههای علـوم ،یکی
از الزامـات روزگار مـا و
زاییـده ضـرورت و منشـأ
تحـول علـوم اسـت .اگـر
تحـول و بالندگـی علـوم،
بایسـته اسـت؛ یکـی از
راههـای ایـن بایسـته،
نـگاه فلسـفی و درجـه
دوم بـه علوم اسـت .علوم
زيسـتي طـي يـك قـرن
و نيـم گذشـته انبوهـي از
اطالعـات علمـي توليـد
كردهاسـت كـه از طريـق
آن باعـث تغيير بسـيار در
نگرش نسـبت به انسـان
و جهـان شدهاسـت.
اكنـون تكاملگرايـي و
نگرشهـاي حاصـل از
تاريـخ حيـات و زندگـي
تنهـا محـدود بـه علـوم
طبيعي نيسـت و بسـياري
از گرايشهـا در علـوم
انسـاني متأثـر از ايـن
نگرشهـا ميباشـد ،كـه
بارزتريـن آن در علـوم

اجتماعـي «انسانشناسـي
زيسـتي» و روانشناسـي رواج «علوم
شـناختي» اسـت.
زيستشناسـي پايـه علـوم زيسـتي
اسـت كـه هـم در مبـادي و هـم در
لـوازم نظريههاي مطـرح در اين علم
مسـائل و مباحث بسـياري اسـت كه
بـا مباحـث فلسـفي همپوشـاني پيدا
ميكننـد .بحـث و بررسـي در ايـن
مسـائل ميتواند به رشـد و پيشـرفت
هـر دو رشـته ،هـم زيستشناسـي
و هـم فلسـفه كمـك كنـد .ارتبـاط
ميـان فلسـفه و زيستشناسـي را از
دو جنبـه ميتـوان بررسـي نمـود:
از يـک طـرف ،فالسـفه و خصوصـ ًا
فالسـفة علـم بـه بررسـي سـاختار
زيستشناسـي و زيـر شـاخههاي آن
ميپردازنـد .در ايـن فعاليـت برخي از
زيستشناسـان تکاملي ،ژنتيکدانان
و اکولوژيســــتها نيــز شـــرکت
ميکننـد .در ايـن حيطـه سـؤاالت
متعـددي مطـرح ميشـود کـه برخي
از آنهـا به زيستشناسـي بـه صورتي
کلـي نظـر دارنـد و برخـي ديگـر
چارچـوب زيرشـاخههاي آن را مـورد
کنـکاش قـرار ميدهنـد .از جملة اين

سـؤاالت و موضوعهـا ميتوان
بـه مـوارد ذيـل اشـاره کرد:
جايـگاه زيستشناسـي در ميـان
علـوم تجربـي کجـا اسـت؟ آيـا
زيستشناسـي قابلتحويـل بـه
شيمي و فيزيک است؟ تفاوت قوانين
زيستشناسـي بـا قوانيـن موجـود در
فيزيـک چيسـت؟ آيـا نظريـة تکامل
نظريـهاي علمـي اسـت؟ آيـا نظريـة
تکامـل بـر اسـاس يـک همانگويي
بنـا شـده اسـت؟ آيـا نظريـة تکامـل
داراي قـدرت پيشبينـي اسـت؟ آيـا
تبيينهـاي غايـي و کارکـردي از
حيطـة زيستشناسـي محـو خواهند
شـد؟ نقش شـانس در فراينـد تکامل
عليت در زيستشناسـي به
چيسـت؟ ّ
چـه معنـا اسـت؟ گونـه چيسـت؟ آيا
گونههـا انـواع طبيعـي هسـتند؟ آيـا
فراينـد تکامل هدفمنـد و پيشرونده
اسـت؟ واحـد انتخـاب طبيعـي کدام
اسـت؟ انتخـاب طبيعـي در چـه
سـطحي عمل ميکنـد؟ آيـا انتخاب
طبيعـي بـه تنهايـي ميتوانـد تنـوع
حيـات را توضيـح دهـد؟ آيـا ژنتيـک 
ملکولـي بيـان و تقريـري جديـد از
تكاملگرايـي ارائـه ميدهـد؟ آيـا

ژنهـا بـه عنـوان هويـات
نظـري داراي مرجـع خاصي هسـتند
و يـا صرفـ ًا هوياتي نظري بـا کفايت
تجربي در توضيـح پديدههاي وراثتي
ميباشـند؟ آيـا چيزي به نـام «تعادل
در طبيعـت» وجـود خارجـي دارد يـا
زاييـدة خيـال آدمـي اسـت؟
امـا ارتبـاط ميـان فلسـفه و
زيستشناسـي از جنبـة ديگـري نيز
مورد بررسـي قـرار گرفته اسـت .اين
جنبـه بـه ارتبـاط نظريههـاي موجود
در زيستشناسـي ،خصوصـ ًا نظريـة
تکامـل ،با سرشـت و ماهيت انسـان
و جايـگاه او در طبيعـت ميپـردازد.
از آنجـا کـه سرشـت آدمـي علاوه
بـر فلسـفه مـورد توجـه بسـياري
از رشـتههاي علـوم اجتماعـي از
جملـه مردمشناسـي ،جامعهشناسـي،
روانشناسـي ،سياسـت و اقتصـاد
و غيـره بودهاسـت و از آنجـا کـه
زيستشناسـي بهعنـوان رشـتهاي
از علـوم تجربـي مدعـي يافتـن
اطالعاتـي در ايـن بـاب اسـت از اين
رو ،جـاي تعجـب نيسـت کـه عالوه
بـر گرايشهـاي مختلـف فلسـفه از
اخلاق و معرفتشناسـي و فلسـفة
ديـن گرفتـه تا فلسـفة علم ،فلسـفة
زبـان و حتـي زيباييشناسـي ،سـاير
علـوم اجتماعـي نيـز بـه پيامدهـاي
پذيـرش نظريـة تکامـل بـراي آدمي
پرداختهانـد .اگر قرائـت رايج از نظرية
تکامـل را بپذيريـم انسـان موجـودي
جـداي از طبيعت نبـوده و مانند ديگر
موجـودات زنـده در فراينـد تکامل به 
وجـود آمده اسـت .در اينجا سـؤاالت
متعددي مطرح ميشـود کـه از جمله
آنهـا ميتـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره
کـرد :آيـا نظريـة تکامـل ميتوانـد
وجـود نوعدوسـتي در انسـانها را
توضيـح دهـد؟ آيـا اخلاق ميتوانـد

منشـأ تکاملـي داشتهباشـد؟
نظريـة تکامـل دربـارة معرفـت و
چگونگـي کسـب آن ،چـه ميگويد؟
آيـا انتخـاب طبيعـي قـادر اسـت بـه
وجـود آمدن زبان را در انسـان توضيح
دهـد؟ توضيـح نظريـة تکامـل در
مـورد حس زيباييشناسـي در انسـان
چيسـت؟ نظر تکاملگرايـان در مورد
چگونگـي ايجـاد فرهنـگ در جوامع
انسـاني چيسـت؟ آيا همـة رفتارهاي
آدمـينتيجـةانتخـابطبيعـياسـت؟
بـا وجـود اهميـت ايـن پرسشـها،
پاسـخي عميق به آنها مستلزم ايجاد
ادبيـات مشـترك در ترمينولـوژي و
مطالعاتي
اصطالحشناسـي دو حـوزه
ِ
فلسـفه و زيستشناسـي از يكديگـر
و شـناخت مسـائل و مباحث مشترك 
اسـت كـه بـا ايجـاد محفلـي بـراي
ايجـاد گفتگـو و مفاهمـه در قالـب
برگزاري نشسـتهاي علمي مشـترك 
ميـان فيلسـوفان و زيستشناسـان
اسـت .بـه هميـن منظـور مؤسسـه
پژوهشـي حكمـت و فلسـفه ايـران
كميتـهاي متشـكل از متخصصـان
حوزههـاي مختلـف علـوم زيسـتي
و علـوم فلسـفي تشـكيل دادهاسـت
كـه بـه تبـادل نظـر و ارائـه مباحـث
ميپردازنـد تـا از اين طريـق امور زير
محقق گـردد:
الـف .تبييـــن آراء و نظريههــاي
همپوشــــان همـراه بـا اسـتخراج
اصطالحـات اصلـي مرتبـط ميـان
فلسـفه و زيستشناسـي و تقريـر و
معرفـي آنهـا بـا اسـتفاده از ادبيـات
مشـترك؛
ب .شناسـايي ،تقريـر و اولويتگذاري
مسـائل و مباحث ميانرشـتهاي؛
ج .تدويـن طرحهـاي پژوهشـي
تكميلـي و شناسـايي محققـان براي
تكميـل مطالعـات.

اهداف

حجتاالسلام و المسـلمين دكتـر
خسـروپناه ،رئيس مؤسسه پژوهشي
حكمـت و فلسـفه ايـران هـدف
ايـن سلسـله نشسـتها را شناسـايي
پرسشـها و مسائل فلسـفي مرتبط با
زيستشناسـي دانسـت كه ايـن امر
از طريـق ايجاد گفتگوهاي روشـمند
و برقـرار تعامـل ميان پژوهشـگران
دو عرصـه فلسـفه و زيستشناسـي
دانسـت ،ايشـان بررسـي مقايسهاي
دو مسـأله هـوش و قـواي ادراكـي
انسـان و منشـأ و سرشـت انسـان
از منظـر فلسـفه و علـوم زيسـتي را
دو نمونـه از اهـداف ايـن نشسـتها
دانسـتند .از نظر ايشان مأموريت اين
سلسـله نشسـتها را تعامل و مفاهمه
بـراي طراحي پروژههـاي تحقيقاتي
دانسـتند .از نظـر دكتـر خسـروپناه
آشـنايي دقيق اهل فلسـفه با كليات
و مفاهيـم اساســـي شـاخههاي
مختلـف علوم زيسـتي مانند ژنتيك،
علوم اعصـاب و نظريههـاي تكامل
و آشـنايي دقيـق زيستشناسـان بـا
مفاهيم اصلي ،مسـائل و پرسشهاي
اساسـي فيلسـوفان در بـاب انسـان
ماننـد نفس ،طبيعت ،مـاده ،صورت،
حركـت ارادي ،وجود ،وحدت و مانند
آن را الزم ميداننـد.
دكتـر ابراهيـمزاده ،رئيـس انجمـن
زيستشــــناسي ايـران نيـز بـا
يـادآوري اينكـه ادبيـات فيلسـوفان
و زيســــتشناسان بـا يكديگـر
فاصلـــه بسيـــار دارد ،برگـزاري
چنيـن نشسـتهايي را بـراي كاهش
فاصلـه ميـان دو دانـش فلسـفه و
زيستشـــناســـي الزم دانسـت.
دكتـر غفــــاري معتقدنـد از نظـر
روششـــناختي الزم اسـت تنهـا
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در موضوعـــات اختالفـي
ميـان نظريههـــاي فلسـفي و
نظريههـاي زيستشـناختي در
بـاب رابطـه نفـس و تـن بحـث
كـرد .از نظر ايشـان چهار مسـأله
ادراكات ،حـاالت عمومـي ماننـد
درد و لذت ،حاالت روانشـناختي
ماننـد ثبـات شـخصيت و اختيـار
مسـائلي اسـت كـه بهتـر اسـت
گفتگوهـا در آنهـا متمركـز شـوند.
دكتـر قانعـي علاوه بـر فوايـد
فلســـفي ايـن گفتگوهـــا در
بررسـي اختالفـات علـم و ديـن
بـر ثمـره عملـي ايـن گفتگوهـا
نيـز تأكيـد نمـوده و معتقدنـد
بايـد بررسـي شـود كـه پذيـرش
يـا عدمپذيـرش مبانـي فلسـفي
يـا كالمـي در جهتدهـي بـه
برنامههـاي تحقيقاتـي علـوم
زيسـتي و سياسـتگذاريهاي
علـوم و فنآوريهـاي زيسـتي
چـه تأثيراتي دارد؟ از نظر ايشـان
بـراي يـك پژوهشـگر در علـوم
زيسـتي كاركـرد و لـوازم مبانـي
فلسـفي در مسـير پژوهشهـاي
علمـي او از حـل تعارضهـاي
احتمالـي نظريههـاي علمـي بـا
نظريههـاي فلسـفي مهمتـر
اسـت.
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موضوعات نشستها

تاكنون طي سـیزده نشسـت پنج
موضـوع به بحـث گذاشتهاسـت،
که چهار نشسـت در سـال 1391
برگزار شدهاسـت:
بررسـي نتايج و تبعات فلسـفي
«طـرح ژنـوم انسـاني» :دكتـر
متولـيزاده اردكانـي؛
مطالعـه نوروبيولوژيك رفتارها:

دكتـر صحرايي؛
مـروري بر نظريههـاي تكامل:
دكتر سـادات نوري؛
نظريههـاي تكامـل و ژنتيـك
مولكولـي :دكتـر متولـيزاده
اردكانـي و دكتـر فرازمنـد؛
بررسـي عوامـل اپيژنتيـك در
مكانيسـمهاي زيسـتي  :دكتـر
فرازمنـد؛
بر اسـاس توافق اعضـاء ،موضوع
و ارائـه دهنـده نشسـتهاي آتي از
قرار زير اسـت:
مـروري بـر انسانشناسـي
زيسـتي  :دكتـر عسـگري خانقـاه؛
مـروري بـر روانشناسـي
زيسـتي و فيزيولـوژي اعصـاب:
دكتـر حائـري روحانـي؛
مـروري بـر فلسـفه
زيستشناسـي معاصـر :دكتـر
ميا نـد ا ر ي ؛
مـروري بـر فلسـفه ذهـن
معاصـر :دكتـر ديوانـي؛
اثبات نفس در فلسـفه اسالمي:
دكتر غفاري
رابطـه مـزاج و نفس در فلسـفه
مشـاء :دكتر اسماعيلي؛
حركـت اشـتدادي نفـس در
حكمـتمتعاليـه:دكتـرحميـدزاده؛
مراتـب روح از ديـدگاه منابـع
نقلـي و عرفـان اسلامي :دكتـر
خسـروپناه

اعضاء

دكتـر عبدالحسـين خسـروپناه:
دانشـيار پژوهشـگاه فرهنـگ و
انديشـه اسلامي؛ صاحب نظر در
فلسـفه  اسالمي و فلسـفه-هاي
مضاف؛ رئيس موسسـه پژوهشي
حكمـت و فلسـفه ايران

دكتر مصطفي قانعي :استاد دانشگاه
بقيها...؛ فوق تخصص ريه؛ معاون
تحقيقات وزارت بهداشت و درمان و
رئيس انستيتو پاستور
دكتر حسن ابراهيم زاده   :استاد
بازنشسته دانشگاه تهران؛ متخصص
در فيزيولوژي گياهي؛ رئيس انجمن
زيست شناسي
دكتر حسين غفاري :استاد دانشگاه
تهران؛ متخصص فلسفه اسالمي و
فلسفه تطبيقي
دكتر هدايت صحرايي :استاد
دانشگاه بقيه ا...؛ نورولوژيست؛ رئيس
مركز تحقيقاتي علوم اعصاب
دكتر احمد سادات نوري :استاد
دانشگاه تهران؛ متخصص در ژنتيك
و اصالح نباتات
دكتر علي   متوليزاده اردكاني:
دانشيار پژوهشگاه ابنسینا  -جهاد
دانشگاهی در دانشگاه شهيد بهشتي؛
متخصص در بيوتكنولوژي و ژنتيك؛
عضو پژوهشكده ابنسينا
دكتر حسن ميانداري :استاديار
موسسه حكمت و فلسفه ايران؛
پزشك و متخصص در فلسفه علم
و فلسفه زيست-شناسي
دكتـر مجيـد حميـدزاده :معـاون
پژوهشـي موسسـه حكمت و فلسفه
ايـران؛ متخصص در فلسـفه اسلامي
دكتر محمدجواد اسماعيلي:
استاديار موسسه پژوهشي حكمت و
فلسفه ايران ؛ پژوهشگر در فلسفه
مشاء ،طبيعيات
دكتـر حسـين شـيخ رضايـي:
اسـتاديار موسسـه پژوهشي حكمت
و فلسـفه ايران؛ پژوهشگر در فلسفه
و تاريـخ علـم
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درآمد

بررسي نتايج و تبعات فلسفي
«طرح ژنوم انساني»

ژنـوم اشـاره بـه کلیـه ژنهایـی
دارد کـه در یک سـلول قرار دارد
و شـامل دههـا هـزار ژن اسـت؛
ایـن تعـداد در انسـان تقریبـ ًا
24هـزار ژن میباشـد کـه بسـیار
شـبیه بـه تعـداد ژنهـای موش
اسـت .تعـداد ژن هـای مگـس
سـرکه نیـز  19هـزار تاسـت.
پـس به ایـن نتیجه رسـیدند که
پیچیدگی انسـان ناشـی از تعداد
ژنهـا نیسـت .یکـی از نتایـج
«پـروژه ژنـوم» ایـن اسـت کـه
پیچیدگـی انسـان بـا ایـن تعداد
ژن هماهنگـی نـدارد .پس برای
شـناخت انسـان الزم اسـت کـه
منشـأ آغـاز حیـات انسـان کـه
از یـک سـلول شـروع و بعـد 2
سـلول و بعـد از ده هـزار میلیارد
سلول تشکیل شـده بپردازیم .در
واقـع هـر سـلول کپی میشـود
و ایـن اطالعـات در یـک اقـدام
پخـش میشـود و بعد انسـان به
زندگـی میپـردازد.
اکثـر فالسـفه و نظریهپـردازان
در بـاب انسـان و نیازهایـش،
میگوینـد انسـان اجتماعـی
اسـت و نیازهـا و مشـکالتی
دارد و نظریههـا بـرای پاسـخ

اشاره:

دكرت اردكاين ،در اولین جلســه هماندیشــی
بــا ارائه نتايج «طــرح ژنوم» ،ايــن طرح را
منشأ تحول اسايس در زيستشنايس جديد
دانســت كه باعث شدهاست ،ادبيات علمي
زيستشنايس طي يك دهه اخري تحويل اسايس
يافته و تحقيقات زيســتي بــه جاي برريس
تكژين ،به سمت مطالعه ژنوميك و شناسايي
كدهاي حيات براي موجودات زيستي سوق
پيدا كند كه شناسايي شباهتهاي بسيار ميان
موجودات زنده ســبب تغيري نگرش در باب
انسانشد هاست.
ايشان در ارائه مباحث خويش به يافتههاي
حاصــل در بــاب رابطه پيچيدگــي و تعداد
ژنهــا ،منونــهاي از رفتار مهاجــريت پرندگان،
سيكل خواب و خميازه در انواع موجودات،
مراكز فعاليت در مغز ،هوش و احساسات،
شباهت كدهاي حيات ،اجزاء حفظشده در
ژنوم انساين ،تعداد جهشها در نوع انساين در
نواحي مختلف جغرافيايي و جايگاه انسان از
نظر شــباهت در كد  AGCTوشجرهنامه
موجوداتپرداخت.

بـه ایـن نیازهـا و مشـکالت
ارائـه میشـود .بـه طـور مثـال
مارکسیسـم ،فاشیسـم و مکاتب
مختلـف هـر یـک  در مـورد
مشـکالت اقتصادی پاسـخهای
متفاوتـی ارائـه میدهنـد .ولـی
در زیستشناسـی و ژنتیـک بـه
عقـب بـر میگردیـم تـا ببینیـم
از کجـا آمدهایـم و ارتبـاط مـا
بـا کـره زمیـن و حیـات حداقل
بـرای دههـا میلیـون سـال  
گذشـته (کـه سـند وجـود دارد
کـه انسـان بـا موجـودات دیگر
ربـط دارد) چیسـت؟ دیـدگاه
بنیانـی تکاملـی ایـن اسـت
کـه پدیـده حیـات روی زمیـن
جداگانـه نیسـت ،بلکـه همـه به
هـم پیوسـته اسـت.

رفتار و زمینههای ژنتیک

در ادامـه چنـد مثـال از
همپیوسـتگی انتقـال وراثتـی
رفتارهـای حیوانـات ارائـه
میشـود کـه نشـانگر اثـرات
ژنتیکـی اسـت ،علـت اینکـه
رابطـه رفتـار و وراثـت بررسـی
میشـود ،ایـن اسـت کـه
بسـیاری از کارهایی که انسـانها
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و حیوانـات انجـام میدهنـد رفتـاری
اسـت و رفتـار هم تعاریـف مختلف داد.
انـواع و اقسـام رفتـار وجـود دارد .رفتار
شـکل فیزیکـی و حرکتـی ماسـت کـه
نیازهـای مـا را بـر طـرف میکنـد.

مسیرهای مهاجرت جمعیت
پرندگان (migration routes
:)of Birds population
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ســاعت اســت .پــس هــر موجــودی
بــر اســاس نیــازش ســاعات خــواب
مختلفــی دارد و زیــاد هــم نمیتــوان
آن را دســتکاری کــرد .مثــا بــا
هورمــون مالتونیــن میتــوان اندکــی
تغییــر[  ]5داد .ایــن یــک ســیکلی
اســت کــه خــود را بــه موجــودات
روی کــره زمیــن تحمیــل میکنــد و
دارای زمینــه[ ]6ژنیتکــی دارد .بعضــی
از ژنهــا هــم یافــت شدهاســت کــه
ژنتیســتها میتواننــد بــا دســتکاری
ایــن ژنهــا حتــی ســاعات خــواب را
کــم و زیــاد کننــد.

صـاف اسـت و در بعضـی خمیـده[]7
دارد .حتـی در خنـده افـراد دیـده شـده
اسـت کـه مثال خنده پـدر بـزرگ و نوه
یـا مـادر و دختـر ،دایـی و خواهـرزاده
میتوانـد مثـل هـم[ ]8باشـد ،اینهـا
رفتارهایـی هسـتند کـه ژنتیکـی در
خانـواده حفـظ میشـوند.

هوش ،مغز و ژنتیک

در شمال اروپا یک  نوع پرنده است
عمـده تفاوتـی کـه میـان انسـان و
که در طول زمستان یک گونهاش به
دیگـر موجـودات ذکـر میشـود مربوط
غرب آفریقا و گونه دیگر به شرق آفریقا
بـه هـوش اسـت .انسـان میتوانـد
میرود .در طی مطالعهای که انجام
در سـطح[ ]9بـاال آنالیـز کنـد .گرچـه
شد ،جنس نر از یک  گونه را با ماده
مطالعـات نشـان داده شـده اسـت کـه
گونه دیگر پیوند دادند و فرزندان اینها
شـامپانزه هم هوش دارد ولی در سـطح
را دنبال کردند تا ببینند مسیر مهاجرت
پایینتـر .پایـه فیزیولـوژی رفتارهای ما
این فرزندان چگونه است .مهاجرت را
همیـن مغـز[ ]10اسـت .هـرکاری کـه
انتخاب کردند چون یک رفتار[ ]1است.
مـا انجـام میدهیـم در همیـن قسـمت
عمده تفاوتی که
دیدند تعدادی از فرزندان
اسـت .قسـمتهای مختلفـی در مغـز
دیگر
و
انسان
میان
به شــرق آفریقا و
وجـود دارد کـه دسـتورهای مختلـف،
موجودات ذکر
تعدادی به غــرب
مثـل بینایـی[ ،]11شـنوایی[ ]12و
به
مربوط
شود
ی
م
و تعــدادی به
خالقیـت[ ]13میدهـد .ولـی واقعیـت
هوش است.
وسط مهاجرت
ایـن اسـت کـه مـا در سـطح مولکولی
انسان میتواند
کردند.
خیلـی کم از مغـز میدانیـم و میگویند
باال
سطح
در
قـرن  21قـرن مغـز اسـت کـه بـا
آنالیز کند.
رضبآهنگ
دسـتآوردهای عملـی میخواهـد پـی
(Circadian
شبانهروزی
بـه ایـن ببـرد کـه سـازوکارهای ایـن
:)Rhythms
رفتـار چگونـه اسـت .مغـز قدیمـی)
همــه موجــودات زمیــن نیــاز دارنــد که
[ ]14بیشـتر روی هیجانـات[ ]15و
در دورهای  24ســاعته زندگــی کننــد.
احساسـات فعالیـت دارد .تفکـر سـطح
همــه موجــودات ایــن حالــت را روی
بـاال[ ]16توسـط قسـمت باالیـی و
شخصی:
رفتارهای
تــک تک ســلول هایشــان دارنــد .همه
جدیـد مغـز[ ]17صـورت میگیـرد .این
اسـت.
خمیازه
مثال
دیگـر
 یـک رفتـار
مــا روی بدنمــان حتــی روی تــک تک 
قسـمت در عـرض دویسـت هزار سـال
کنیـم
ی
م
فکـر
مـا
کـه
اسـت
رفتـاری
ســلولهایمان گیرنــده[ ]2نــوری داریــم.
گذشـته رشـد[ ]18کـرده اسـت ولـی
دیگـر
در
ولـی
اسـت
انسـان
در
فقـط
از آنجایــی کــه اصــل مــا بــه جایــی
هنـوز بـه صـورت دقیق دلیل این رشـد
ویژگیهـا
دارد.
وجـود
هـم
پسـتانداران
برمیگــردد کــه نــور را بــه طــور
را نمیداننـد.
مثل
دیگـری
رفتـاری
توانمندیهـای
و
مســتقیم تشــخیص[ ]3میدهــد .مــا
مـا مغـزی داریـم کـه  6میلیـون سـال
زمینـه
نیـز
دسـتی
ت
راس
و
دسـتی
پ
چ
دوره  24ســاعته داریــم کــه  8ســاعت
قدمـت دارد و شـباهت زیـادی بـه
اینکـه یک 
دیگـر
مثـال
دارد.
ژنتیکـی
بایــد بخوابیــم و بقیــهاش را هــم
عکسالعملهـای پسـتانداران دارد و
را
زبانشـان
تواننـد
ی
م
افـراد
سـری
بیــدار باشــیم .در مطالعــهای دیدنــد
کلیه واکنشهای سریع[ ]19و رفتارهایی
نـدارد
امـکان
بعضـی
و
کننـد
لولـه
کــه دروه شــبانهروز[ ]4موجــودات بــا
کـه بـا احسـاس خطـر فـرار میکنیـم
کـه
اسـت
رفتارهایـی
اینهـا
بتواننـد،
هــم فــرق میکنــد  .بــه ایــن ترتیــب
و در مقابـل جسـم داغ دسـتمان را
ژنتیـک 
براسـاس
اش
ی
گیـر
م
تصمی
کــه خــرس  20ســاعت ،خفــاش 9
برمیداریـم ،عکسالعملهایـی اسـت
حتـی
نیسـت.
مـا
خواسـته
و
اسـت
ســاعت ،گربــه  4ســاعت و انســان
کـه بـدون کورتکـس کار میکنـد .امـا
بعضـی
در
چـرا
کـه
دسـت
انگشـتان
 8ســاعت ،فیــل  3ســاعت و اســب 2
یـک مغـز جدیـد داریـم کـه رفتارهای

انسـانی[ ]20در ایـن قسـمت اسـت.
مراکـز فعالیـت در مغـز از بـاال بـه
ترتیـب دیـدن[ ،]21سـخنگفتن[،]22
احسـاس[ ]23و هیجـان[ ]24اسـت.
مشـخص شـده اسـت کـه مرکزیـت
ایـن رفتارهـا در چـه قسـمت اسـت
ولـی بـرای خیلـی امـور مثـل حافظـه
هنـوز جـای خاصـی یافت نشدهاسـت،
چـون هـر جایی از مغـز که دسـتکاری
میشـود حافظـه را تحتتأثیـر قـرار
میدهـد .پـس نشـان میدهـد کـه
حافظـه سـر تـا سـر مغـز را فراگرفتـه
اسـت .اگـر مـا هویـت داریم بـه خاطر
ایـن اسـت کـه حافظـه داریـم .افرادی

سـری ژن بیان میشـودً .
مثلا در ریه
ژنهایـی خـاص ،توسـط سـلولها
بیـان میشـود کـه بتوانـد کارش را
بکنـد .ماهیچـه هـم یـک سـری ژن
دارد ،مجمـوع ژنهـای بیانشـده در
بافتهـای غیر مغز  %40اسـت و برای
بافـت مغز بـه تنهایـی حـدود .%60
یعنـی آنقـدر کار مغـز پیچیـده اسـت
کـه انجـام فعالیتهایـش  ایـن مقـدار
ژنهـای مختلـف بایـد بیـان کنـد.
مسـأله این اسـت که ایـن  %60ژنوم
در مغـز چطـور بـا هـم ارتبـاط برقـرار
میکننـد کـه مغـز در هر میلی یـا نانو
ثانیـه تصمیـم میگیـرد ،مینویسـد،

کـه آلزایمـر دارنـد ،کـم کـم هویـت
خـود را از دسـت میدهنـد و زندگـی
نباتـی پیـدا میکننـد .در واقـع همـه
داشـتههای انسـان مطالبـی اسـت کـه
در طـول زندگـی کسـب کـرده و در
حافظـه جمـع شـده و به انسـان هویت
داده اسـت و مـن را تعریـف میکنـد.

کار میکنـد و ایـن رفتارهـا همـه
در کنـار کارهایـی اسـت کـه باعـث
زندهمانـدن میشـودً .
مثلا قلـب بتپد،
ریـه نفـس بکشـد و دیگـر فعالیتهـای
حیاتـی .ایـن ژنهـا خیلی مهم هسـتند
کـه مغـز هـم بـا توجـه بـه محیـط از
ژنها اسـتفاده کـرده و کار خود را انجام
دهـد ،تـا موجـود زنـده بماند ،یـا مورد
تهاجـم قـرار نگیـرد.
در قرن گذشـته متوسـط سـن انسـان
 30-40سـال بـوده اسـت .در اواخـر
قـرن  20متوسـط سـن بـه  70رسـید.
بـه دلیـل شـباهتهای ژنتیکـی بیـن
انسـان و مـوش این امکان فراهم شـد
کـه بتـوان آزمایشـهای دارویـی را بـر

روی مـوش انجام گیرد ،هر واکسـنی را
میخواسـتند امتحان کننـد ،روی موش
انجـام میدادنـد .ایـن امـر بـه توسـعه
پزشـکی و افزایـش طـول عمـر انسـان
کمـک کـرد .ایـن شـباهت ژنتیکـی تا
جایـی اسـت که مـا میتوانیـم پروتئین
حیـوان پسـتاندار[ ]26بـه
را از یـک 
ِ
سیسـتمهای سـادهتر ببریـم و مثلاً
پروتئیـن مرکـب[ ]27درسـت کنیـم،
حتـی در مـورد باکتـری کـه  20میلیارد
سـال بـا مـا فاصلـه دارد مـا پروتئین را
از انسـان برمیداریـم ،در بـدن باکتـری
وارد میکنیـم تا بیان شـود ،بعـد دوباره
میگیریـم و در جاهـای مختلـف مثـل
بـدن انسـان میبریـم و بـا آن کار
میکنیـم و ایـن باعث میشـود انسـان
زنـده بماند .اینکه مـا میتوانیم پروتئین
را به صـورت کارکردی[ ]28دسـتکاری
کنیـم ،همـه نشـاندهنده
ایــن اســـت کـه
مــا همـــه یک 
ز مینـه [ ]2 9
مشـابه داریم.

انسان و ارتباط با
دیگرموجودات:

ژنهایبافتهاییمختلفبدن:

مطالعـات صورتگرفتـه در 7-8
سـال گذشـته نشـان میدهـد ،حـدود
 %60ژنهـای کل بـدن انسـاان در
مغـز بیـان[ ]25میشـود کـه باالتریـن
سـطح در بـدن اسـت .در بـدن بیـش
از  20بافـت داریـم .در هـر بافتـی یک 

در بحـث تکامـل و شـباهت انسـان و
دیگر موجودات ابتدا بر اسـاس شـباهت
رخنمـود[ ]30انسـان و دیگـر موجودات
صـورت میگرفتهاسـت ،بـه طـور مثال
سـالها در دانشـگاههای علـوم پزشـگی
تصاویـری از جنیـن انسـان و دیگـر
موجـودات نشـان میدادنـد ،تـا نشـان
دهنـد موجـودات چقـدر بـه هم شـبیه
هسـتد .بررسی شواهد فسـیلی در مورد
تکامـل از زمـان دارویـن نیز بر اسـاس
شـباهت اسـتخوانها یـا همـان رخنمود
اسـت .اکنـون ایـن شـباهتها را مـا در
سـطح مولکولـی ،ژننمـود[ ]31و ژنوم
موجـودات بررسـی میکنیـم.
بشـر بـه نـوع دو پـا گفته میشـود ولی
انسـان تعریفـی دیگـری دارد و هـر جا
انسـان اطلاق میشـود بـا دوپـا فـرق
دارد .پـس مـا دو پـا زیـاد داشـتیم.
سـابقه دوپـا بـا توجـه بـه پیداکـردن
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استخوانهایشـان در حـدود
 5میلیـون سـال اسـت کـه
قدیمیترینشـان روسـی بـوده
اسـت و معمـو ًال در آفریقا پیدا
میشـوند .بـه نظـر میرسـد
کـه اصـل همـه دوپاهـا بـه
آفریقـا بـر میگـردد .در
 150سـال پیـش کـه داروین
نظریـه تکامـل را مطـرح کرد،
افـراد زیـادی بـا آن مخالفـت
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کردنـد .در حـال حاضـر بعد از
بررسـی پروژه ژنوم بـه ارتباط
ژنومیـک بیـن موجـودات پی
برده شـد.

تاریخچه ژنتیک

ژنتیـک  از سـال  1865بـا
مطالعـات منـدل شـروع شـد،
در سـال  1935توسـط دو

دانشـمند یعنـی واتسـون و کریـک  اسـت ،چـون اگـر کل را ببینیـم و بعـد
پـی بردنـد کـه مـاده ژنتیکـی و مـاده ارتباطـش را بـا بیماریهـا بفهمیـم،
وراثـت مولکـول  DNAاسـت .در بهتـر میتوانیـم بـا بیماریهـا برخـورد
ابتـدا مطالعـات تکژنـی بـود ولـی با کنیم .در سـال  2001نسـخه اولیه[]33
توجه به پیشـرفت ابزارهای پژوهشـی ژنـوم در مجلات  Scienceو
مطالعـه توالـی مجمـوع ژنهـا کـه در  Natureچـاپ و در سـال  2003بـه
اصطلاح بررسـی توالـی[ ]32ژنـوم طـور کامـل توالی ژنومی منتشـر شـد.
انسـان گفتـه میشـود در دسـتور کار « »A-G-C-Tیـک سـری حـروف
قـرار گرفـت .در سـال  2003یعنـی هسـتند که هر یک نمایانگـر یک ماده
شـیمیایی اسـت و یـک کـد محسـوب
میشـوند .اینهـا میتوانند پاییـن و باال
شـوند ،در جـای مختلـف قـرار گیرنـد.
 3میلیـارد از اینهـا در کروموزومهـای
مـا پخـش هسـتند .بـه هـر AGCT
یـک نوکلئوتیـد[ ]34گوینـد .اگر در هر
صفحـه  10هـزار از ایـن نوکلئوتیدها را
تایـپ کننـد و هـر کتـاب  100صفحـه
داشـته باشـد 300 ،جلد کتـاب خواهیم
داشـت .اینهـا اطالعاتـی اسـت کـه
در هـر هسـته سـلول وجـود دارد .ایـن
اطالعـات باید دسـتکاری شـود تـا بعد
ژنهـا بتواننـد بیان شـوند.
کرومـوزوم از  DNAتشـکیل شـده
اسـت و  DNAدر واقـع همـان
 AGCTها هسـتند کـه مانند نردبان
در کنـار هـم قرار گرفته و پیوسـته[]35
شـده ،در هسـته سـلول قـرار گرفتهاند.
ایـن اطالعـات ژنتیکـی (نردبـان
 )AGCTیـک  سـری اطالعـات
بیولوژیکـی و تاریـخ مولکولـی هـر
موجـودی را دارد .در واقـع کـد ژنتیکی
اسـت کـه هرکس بـه ارث برده اسـت
و ایـن اطالعـات را بـا خـود مـیآورد و
بـه نسـل دیگـر میدهـد .حـال ممکن
اسـت تغییـرات و جهشهایـی ایجـاد
شـود و باعـث تغییراتـی در نسـلهای
حـدود  50سـال بعـد از کشـف یعنـی بعـد شـود .تاریـخ بشـر در مولکـول
حدود  50سـال بعد از کشـف  DNA DNAقـرار گرفتهاسـت .بنابرایـن
بررسـی توالـی ژنـوم انسـان پایـان اگـر یـک  مولکـول  ،DNAمربـوط
یافـت .در طـول  50سـال بـا توجـه بـه  2میلیـون  سـال قبل را پیـدا کنید،
بـه اینکـه کروموزمهـا را شـناختند ،میتوانیـد آن را بررسـی و مطالعه کنید.
رنگآمیـزی کردنـد و به آنجا رسـیدند ایـن مطالـب بـه مـا کمـک میکنـد تا
کـه بـه جـای بررسـی تکژنـی ،کل بههمپیوسـتگی موجـودات کـره زمیـن
ژنـوم را یکجـا بررسـی کننـد و ایـن را بفهمیـم کـه میتـوان آن را «وحدت
یک سـطح باالتـر از لحـاظ پیچیدگی حیـات» نامیـد »DNA« .اطالعـات

ایـن وحـدت حیـات را بـه مـا میدهد،
زیـرا مولکـول  DNAروی زمیـن
ثابـت اسـت و در نتیجـه کـد ژنتیکـی
بـرای همـه موجـودات ثابـت اسـت.
ممکـن اسـت در کـرات دیگـر مـاده
ژنتیکـی و کـد متفاوت باشـد ولی روی
زمیـن کـد ژنتیکـی  DNAاسـت.
یکـی از مفاهیـم خیلـی مهمـی کـه در
تکامـل وجـود دارد و مـا بایـد بـه آن
توجـه کنیـم شـباهت توالـی ژنـی بین
موجـودات اسـت .کافـی اسـت توالـی
یـک  ژن را پیداکنیـم و در پایـگاه
داده[   NCBI ]36وارد کـرده تـا
بـه شـما میـزان شـباهت ایـن توالـی
ژنـی بـا شـامپانزه ،مـوش ،مـوش
صحرایـی[ ،]37مرغ و دیگـر موجودات
را بدهـد .در نتیجـه مـا میتوانیـم کـد
ژنتیکـی تمـام موجـودات را بـا هـم
مقایسـه کنیـم .هرچـه شـباهت توالـی
ژنـی بیشـتر باشـد ،نشـان میدهـد که
نقـش مهمتـری داشـته اسـت کـه در
تاریـخ  تکاملـی ما حفظ شـده اسـتزیرا
اگـر مهـم نبـود تغییـر میکـرد.

عنارص فوق حفظشده در
انسان]38[:

طبــق پــروژه ژنــوم در مقایســه میــان
انســان و مــوش صحرایــی481 ،
توالــی ژنــی طوالنیتــر از جفــت
پایــه[ 200 ]39نوکلئویــد وجــود دارد
کــه  %100شــباهت[ ]40دارد و هیــچ
حــذف و اضافـهای نــدارد ،ایــن تعــداد
در مقایســه انســان بــا مــرغ   %95و
در ژنــوم ســگ  %99شــباهت دارد.
هرچــه تعــداد bpهــا کاهــش یابــد
شــباهتها بیشــتر میشــوند چــون
تعــداد   200AGCTرا نســبت بــه
 AGCT 100بــه طــرق بیشــتری
میتــوان در کنــار هــم چیــد و
احتمــال شــباهت کاهــش مییابــد.
 5000تــا توالــی  bp100را مقایســه
کردنــد و متوجــه شــدند کــه کامــا 
بیــن پســتانداران[ ]41حفــظ شــده
اســت .ایــن نتایــج در ســال  2004در
مجلــه  Scienceچــاپ شــد.

مهاجرت برش]42[:

ژنـوم اقـوام مختلـف در سـالهای
مختلـف را بررسـی کردنـد .متوجـه
شـدند کـه بـا مطالعـه فسـیلها در
حـوزه بیولوژیـک ژنتیـک میتواننـد،
سـاعت مولکولـی[ ]43را بررسـی و
تخمیـن بزننـدً .
مثلا اگـر یـک توالی
مشـخص از ژنـوم همه اقـوام  مختلف
را بیاورنـد بررسـی میکننـد ،کـه
مثـال بـرای اینکـه یـک  نوکلئوتیـد
تغییـر کنـد مثـل  ،A®Gصـد هـزار
سـال طـول میکشـد .در باکتـری
ایـن تغییـر ژنتیکـی و مولکولـی خیلی
سـریعتر اسـت .همچنین در موجودات
سـادهتر دیـده شـده کـه در طـی 200

در سال  2005مقایسهای
بین ژنوم شامپانزه و انسان
انجام شد .شامپانزه  24جفت
کروموزوم دارد .در انسان 23
جفت کروموزم وجود دارد .در
طی این مقایسه متوجه شدند
شامپانزه کروموزوم  A 2و B 2
دارد ولی انسان فقط کروموزم
شماره  2دارد .فاصله شامپانزه
و انسان حدود  5میلیون سال
است

هزار سـال باالترین تغییـرات مولکولی
در آفریقاسـت .ایـن نشـان میدهـد
ایـن افـراد خیلـی در معـرض تأثیـرات
محیطـی بودهانـد .بعـد انسـانها از
آفریقـا بـه جاهـای مختلـف پخـش
شـدهاندً .
مثلا انسـانها بـه اسـترالیا در
حـدود  50هـزار سـال پیـش رفتهانـد،
امـا در مورد آمریکای شـمالی در حدود
 15هـزار سـال پیـش اسـت .یعنـی
تعـداد جهـش[ ]44خیلـی کم اسـت و
نشـان میدهـد کـه اینجا جدید اسـت.
در جنـوب آمریـکا  15 – 20هـزار
سـال اسـت .قدمـت انسـانهایی که در

خاورمیانه هسـتند  50هزار سـال است.

مقایسه ژنوم انسان با دیگر
نخست یها[:]45

در سـال  2005مقایسـهای بیـن ژنـوم
شـامپانزه و انسـان انجام شـد .شامپانزه
 24جفـت کرومـوزوم دارد .در انسـان
 23جفـت کروموزم وجـود دارد .در طی
ایـن مقایسـه متوجـه شـدند شـامپانزه
کرومـوزوم  A 2و  B 2دارد ولـی
انسـان فقـط کرومـوزم شـماره  2دارد.
فاصلـه شـامپانزه و انسـان حـدود 5
میلیـون سـال اسـت توالـی  A2و2B
را بررسـی کردنـد .دیدنـد  2Bو 2A
ترکیـب[ ]46شـدهاند و در انسـان
کرومـوزوم  2را تشـکیل دادنـد.
یـک توالـی ژنـی به  نـام «»HAR1
را بررسـی کردنـد کـه الیـهای از مغـز
بـه نـام کورتکـس را کـد میکنـد.
« »HAR2مـچ و انگشـتان را
کـد میکنـدFOX« .
 »P2هــــم
منـطقــهای از
مغـز را کـد
میکنـد کـه
تـوان تکلـم را بـه
انسـان را میدهـد .ایـن
ژنهـا مختـص انسـانها هسـتند و در
سـایر موجـودات یافـت نشدهاسـت.
شـجرهنامه انسـانی[ ]47طرحـی
شـماتیک  اسـت کـه نشـان میدهـد
مـا از موجـودات پسـت و اولیـه شـروع
شـدهایم و هرچـه باالتـر میآیـد،
بیمهـرگان و مهرهداران و پسـتانداران
و انسـان ایجـاد شدهاسـت .واقعیـت
ایـن اسـت که پـروژه ژنـوم نشـان داد
ایـن درخـت نـه حالـت عمـودی[]48
کـه حالـت افقـی[ ]49دارد و انسـان
در رأس ایـن درخـت نیسـت و هرچنـد
از لحـاظ فیزیکـی از ماهـی و مـرغ و
اسـب و سـگ و مـوش باالتـر اسـت،
امـا شـباهت فیزیکـی بـا اورانگوتـان،
گوریل ،شـامپانزه و بونوبـا[ ]50دارد .در
واقـع ایـن درخت جایـگاه انسـانی را از
لحـاظ  AGCTنشـان میدهـد.
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تبعات فلسفی و اخالقی
مطالعه ژنومیک

ایـن اطالعـات ،تغییراتـی در
جهانبینـی انسـان میدهـد کـه
بـا تأثیـر کارهـای گالیلـه مقایسـه
میشـود .در آن زمـان بـاور بـر ایـن
بـود کـه زمیـن وسـط و خورشـید دور
زمیـن میگـردد و گالیلـه ایـن نگرش
را بـه هـم زد و جهانبینـی را
عـوض کـرد  .این
هـم

پرسش
و پاسخ

246

دکتـر قانعـی :نکتـه در بـاب
تفـاوت نوع رابطـه ژن و رفتـار با ژن
و فیزیولـوژی اسـت .بیمـاری بـه نام
«لوسـمی مزمـن میلوسـیتیک»[]54
وجـود دارد کـه مشـکل در کرومـوزم
فیالدلفیـا دارد و باعـث میشـود فرد
سـرطان بگیـرد .اگـر ایـن کروموزم،
فیالدلفیـا را نداشـته باشـد ،سـرطان
نمیگیـرد .فـردی را کـه بخواهیـم
درمـان کنیـم ،پرتوافکنـی[]55
میکنیـم و بـه نبـات تبدیـل
میکنیـم .یعنـی دیگر سـلولی خونی
باقـی نمیگذاریـم .بعد سـلول خونی
دیگـری به او تزریـق میکنیم که در
ً
کاملا ژن او عـوض میشـود.
واقـع
آیـا ایـن ژن رفتـار گیرنـده پیونـد را
عـوض میکـن؟
وقتـی مـا راجـع بـه فیزیولـوژی
صحبـت میکنیـم ،خـب مـا و موش
یـک عملکـرد فیزیولوژیـک داریـم.
ایـن بـا یـک  سـاختار AGCT
عمــلــکردش کنتـرل
میشــود .یعنـی
ابـزاری اســت
بـرای کنتــرل عمـل
فیزیولوژیکـی کـه بیـن همه
موجـودات اسـت .وقتـی مـا سـاختار
فزیولوژیـک  مشـابه داریـم طبیعـی
اسـت کـه سـاختار ژنیتکی مشـابهی
هـم داشـته باشـیم .بـه ایـن مـدل

یـک  جهانبینـی جدیـد اسـت کـه
انسـان بـا همـه موجـودات از لحـاظ
توالـی ژنـی وحـدت دارد .این نگرش
و تحقیقـات نـه تنهـا در جهانبینـی
کـه در اخلاق نیـز تأثیـر دارد.
سـازمان ملـل بعـد از متولـد شـدن
دالـی در سـال ( 1997اولین گوسـفند
شبیهسـازی شـده) وارد عمـل شـده
و اعالمیـه «ژنـوم انسـان و حقـوق
بشـر»[   ]51را تصویـب کـرد و در
سـال  2001نیـز «حریـم خصوصـی
و عـدم تبعیـض»[ ]52را مـورد
تأکیـد قـرار داد.
میرســیم
کـــه ساختـــار اداره
حیات که فیزیولوژی اسـت یکسـان
اسـت .یعنـی  بدن انسـان و حیـوان با
یـک مـدل اداره میشـود و ابـزار ایـن
بـه سـاختار  AGCTاسـت .بنابراین
مـا عملمان پیـش میرود .تـا در موش
چیـزی را تشـخیص مـی دهیـم بـه
انسـان تعمیـم میدهیم ،چون سـاختار
اداره کننـده حیـات را یکـی طراحـی
کرده اسـت .دسـت یـک ابزار اسـت و
میـزان کنتـرل کنندگـی فیزیولوژیکی
یـک حد اسـت .مغـز نیز با همـان ابزار
اداره میشـود ولی کنتـرل فیزیولوژیک 
بیشـتری دارد ،چـون ژنهـای بیشـتری
در آن بیـان میشـوند.
امـا بایـد توجه شـود که ژن یـک ابزار
در کنتـرل اعمال فیزیولوژیک انسـان
اسـت ،ولـی ابـزار انحصـاری نیسـت.
ژنهـا از آن جهت کـه میخواهند یک 
مـدل سـاختاری را سـازمان دهنـد،
یعنی بگویند

پتانسـیلی که بشـود از ژنتیک اسـتفاده
کـرد خیلـی زیـاد اسـت و تبعـات
فلسـفی هـم دارد .اینهـا در واقـع نـه
تنهـا روی هویـت انسـان و بلکه روی
حقـوق انسـانی هم اثـر دارد .چون اگر
بتواننـد ً
مثلا بـه ژنتیـک مـا ایرانیها
دسـت پیـدا کننـد ،قطعـ ًا یـک سـری
اطالعـات از مـا بـه دسـت میآورنـد.
حتـی خانوادههـای دور از هـم،
میتواننـد یکسـری اطالعـات داشـته
ً
مثلا نمیخواهنـد شـما
باشـند کـه
دسـتری پیـدا کنیـد .هـدف از انتشـار
«اعالمیـه داخلـی اطالعـات ژنتیکـی
انسـان»[ ]53در سـال   2003رعایـت
حقـوق بشـر ،کرامـت انسـانی و
آزادی مـردم اسـت.
چطـو ر
رشـد کـن ،چطـور
متوقـف شـو و چطـور پیـش برو
و کـی ترمیـم کـن ،تعیینکننـده
هسـتند ،امـا در تعییـن رفتـار
سـازوکارهای اپیژنتیـک [  ]56نیـز
مطـرح اسـت.
دکتـر اردکانـی :کارهایـی کـه
انجـام میدهیـم رفتـار اسـت یـا
فیزیولـوژی؟ بررسـی کردهانـد ،حتی
ایـن رفتار که برخی دسـت راسـت را
روی دسـت چـپ میگذارنـد و برخی
بالعکـس دسـت چـپ را روی دسـت
راسـت میگذارنـد ،ژنتیکی اسـت .در
واقـع هـر عملکـرد فیزیولوژیکـی که
انجـام میشـود ،نهایتـ ًا یـک رفتـار
انسـانی اسـت .حتی سـلول و ملکول
هـر کدام یـک رفتاری دارنـد .به طور
مثـال نیاز اصلی انسـان غـذا خوردن
اسـت .سیسـتم مغـز اعلام میکنـد
کـه غـذا بخـور .انسـان در پاسـخ به
ایـن نیـاز اگـر در خانـه باشـد ،یـک 
جـور پاسـخ میدهـد و اگـر در کویـر
باشـد ،بـه نوعی دیگـر .اگر ایـن نیاز
فیزیولوژیـک اعلام شـد ،رفتـاری از
انسـان در سـطح بافتـی و مولکولـی

انجـام میشـود .ایـن رفتار بر اسـاس آمـده یـا مسـتقل از آن از خـاک پدیـد
ژنتیـک فـرد اسـت که فـرق میکند .آمـده بسـیار مهم اسـت .ولی بـه لحاظ
ً
مثلا  هـر کـدام از ما اگر یـک نیاز را فلسـفی اگـر قبول کنیـم که انسـان از
بخواهیـم برطـرف کنیم ،بـا مدلهای موجـودات دیگـر بـه وجود آمده اسـت،
مختلـف برطـرف میکنیـم .این یک  خیلـی لـوازم فلسـفی دارد کـه اگر این
رفتار اسـت.
مسـأله را قبـول کنیم علیالقاعـده باید
بـه آن لـوازم هـم تـن دهیـم .مسـأله
دکتـر قانعـی :دههـا هـزار رفتـار بـه اخلاق مربـوط اسـت .اگـر
مولکـول در هـر سـلول مـا وجـود انسـان چنین ریشـههای زیستی داشته
دارد .هـر مولکـول رفتـار خـاص خود باشـد ،انتظـار داریـم اخالقـش هـم با
را دارد .یـک  سـلول نرمـال نبایـد جانوران اشـتراکاتی داشـته باشد .یعنی
سـرطانی شـود .پنـج تـا ده درصـد آن چیـزی کـه فکـر کردیـم اخلاق
ژنتیکی اسـت ولی بقیه سـیگار ،مواد انسـان را از جانـوران جـدا میکنـد،
شـیمیابی و مـواد غذایـی اسـت ،در دیگـر صـدق نمیکند .البتـه در اخالق
واقـع  %90اپیژنتیـک و بسـته بـه انسـان میشـود چیزهـای یافـت کـه
رفتار ماسـت .مـا اگر یک مشـت بذر
پرتقـال را در مناطـق مختلـف ایـران
بکاریـم ،در هـر جـا بـا یـک کیفیـت
رشـد میکنـد .ژنتیـک  کـه فـرق
نکردهاسـت ،محیـط دارد آن را تغییـر
انسان هم مانند
میدهـد .ژنتیـک همـه چیز نیسـت،
سایر چیزها تحت تأثیر
انسـان در واقـع از هر آنچـه در زمین
پدیدههای طبیعی است.
اسـت ،شکلگرفتهاسـت ]57[.حتـی
منتها انسان
در اشـعار مولـوی هـم گفته میشـود
احساس میکند یک
کـه انسـان عصـاره هسـتی اسـت،
نیرویی انسان را به سمت
یعنـی به صـورت نظـری هم بـه آن
دیگر سوق داده است و از
رسـیدند.
موجودات کمی جدا کرده
است.
دکتـر میانـداری :آن چیزی که
بهتر اسـت دربـاره آن صحبـت کنیم
بحـث نیـای مشـترک اسـت کـه در
بحـث تکامـل یکـی از چیزهـای
اساسـی اسـت .از نظـر مـن از لحـاظ در سـایر موجـودات نیسـتً .
مثلا فقط
تاریخـی اولیـن بـار توسـط دارویـن انسـان اسـت کـه قواعد کلـی اخالقی
مطـرح نشـده اسـت .قبـل از داروین دارد یـا ظاهـراً انسـان اسـت کـه ایـن
حتـی حدود یـک قرن قبل ایـن ایده قواعـد کلـی را درونـی میکنـد ولـی
بـوده اسـت .حتـی شـواهد فسـیلی تصویـر کلی که بیـش از  %99اخالق
زیـادی کشـف شـده بـود .چیـزی طبیعـی بین انسـان و حیوان مشـترک
کـه داروین بیشـتر در آن سـهم دارد ،اسـت ،از لـوازم اشـتراک انسـان دیگـر
بحـث انتخاب طبیعی اسـت که حتی موجـودات اسـت.
میگوینـد ایـن هـم قبـل از داوریـن اینکه انسـان از اختیار خودش اسـتفاده
مطـرح بـود .ایـن در بحثهـای میکنـد و تغییراتـی در خـود ایجـاد
فلسـفی خیلـی تعییـن کننـده اسـت .میکنـد بحـث دیگری اسـت .به لحاظ
در میـان مسـلمانان بحـث اینکـه معرفتشـناختی ،ایـن مسـأله خیلـی از
آیـا انسـان از موجـودات دیگـر پدیـد مشـکالت معرفتـی مـا را حـل میکند

کـه قوای شـناختی ،همانهایی اسـت
کـه جانـوران دارنـد .یعنی ً
مثلا اینکه
چـرا مـن چشـم دارم و ایـن مقـدار
توانایـی دارد .زیستشناسـی بـه مـا
میگویـد .چـرا خفـاش در تاریکـی
میتوانـد ببینـد یـا چـرا مـن گـوش
دارم و گـوش مـن ایـن مقـدار توانایی
دارد .ژنـوم انسـان بیـش از %98/5
با شـامپانزه یکسـان اسـت .در انسـان
تعـداد زیـادی از DNAهـا خامـوش
اسـت کـه در آن را DNA Junk
نیـز گفتهانـد ،حتـی اگر آنهـا را در نظر
نگیریـم ،عـدد  %98/5خیلـی بیشـتر
میشـود.
دکتـر سـادات نـوری :در رابطه
بـا تکامـل یـک جملـه بگویم .انسـان
هـم ماننـد سـایر چیزهـا تحـت تأثیـر
پدیدههای طبیعی اسـت .منتها انسـان
احسـاس میکنـد یـک نیرویی انسـان
را بـه سـمت دیگر سـوق داده اسـت و
از موجـودات کمـی جـدا کـرده اسـت.
دیـد کلـی تکامل این اسـت .حـاال به
چـه شـکل در طـول بحثهـای آینده
إنشـاءاهلل روشن میشـود .ولی انسان
هـم مثل یـک پدیـده معمولی اسـت.
مثـل درخـت ،ماهـی و ماننـد و چیزی
خارج از آن نیسـت .منتهـا یک چیزی،
یک کسـی مخصوص ًا با منظور انسـان
را کمـی از ایـن سیسـتم خـارج کـرده
است.
دکتـر شـیخرضایی :بهتـر
اسـت مقـداری در مـورد مفهـوم
رفتـار صحبـت کنیـم .اگـر بخواهیـم
رفتارهـای اجتماعـی مثـل زبـان را در
نظـر بگیریـم ،بـا تعریفـی که شـما از
رفتـار کردید ،در ایـن برنامه تحقیقاتی
چطـور میشـود در بـاب آن تحقیـق
کرد؟ اهمیت این مسـأله در این اسـت
کـه در مهمترین مسـأله فلسـفی قرن
بیسـتم در واقـع زبـان اسـت .چطـور
در یـک مطالعـه ژنتیکـی یـا ژنومیکی
میتـوان رفتارهـای اجتماعـی و بـه
خصـوص زبـان را بررسـی کـرد؟
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دکتـر اردکانـی :ایـن نکتـه
کلیـدی اسـت و شـما مـی دانید که
اصلا  ارسـطو تعریفـش از انسـان
حیـوان ناطق اسـت ،ژن   P2Fox
را کـه پیـدا کردنـد در واقـع در مغـز
مرتبـط بـا رشـد زبـان[ ]58اسـت
و حتـی پایههـا و عناصـرش را در
مـوش پیـدا کردنـد .یعنـی حتـی
آمدنـد این موش هـا را بیهوش[]59
کردنـد و ژن را خـارج کردند و دیدند
صدایـی کـه از نـای مـوش بیـرون
میآمـده ،از بین میرود .آزمایشـاتی
شـده کـه در آن زبـان را بـه عنـوان
یـک توانمنـدی که در طی دویسـت
هزار سـاله کسـب کردیم ،را بررسی
کردنـد .بلـه زبـان یـک رفتار اسـت.
منتهـا در موجـودات دیگـر زبـان به
عنـوان رفتـاری اسـت بـرای انتقال
مفاهیـم و فرهنگ سـازی .یعنی اگر
مـا بیایم فرهنگ را ایـن طور تعریف
کنیـم کـه یـک فعـل و انفعـاالت
بشـری اسـت به منظور رفـع نیازها،
زبـان یکـی از مهمتریـن ابزارهایش
اسـت که به انتقـال مفاهیم به بشـر
کمـک میکند تا مشـکالت زیسـتی
را حـل کنـد .یعنی در گذشـته هرچه
قبیلههـا بهتـر میتوانسـتند مفاهیـم
را انتقـال دهنـد ،قویتـر بودنـد.
االن هـم همیـن طـور اسـت .هرچه
رشـد زبانـی قویتـر باشـد ،مفاهیـم
را بهتـر انتقـال میدهنـد ،مثلا 
میگوینـد اکنـون زبـان انگلیسـی
قـوی شدهاسـت ،زمانـی زبـان
عربـی بـه خاطـر ارتباطـی کـه بـا
علـم داشـته رشـدیافتهتر بودهاسـت.
خالصه اینکه بشـر در هـر جامعهای
کـه قـرار دارد از دیـدگاه ژنتیکـی
مشـکالت خـود را اینگونـه بر طرف
میکنـد.
دکتر شـیخرضایی :من سـؤالم
ایـن اسـت وقتـی شـما در برنامـه
پژوهشـی بخواهید زبـان را به عنوان
یـک رفتـار بررسـی کنید چـه متدی
دارید؟

دکتـر اردکانـی :اینکه چقـدر این
رفتـار مهم اسـت و چقدر زمینه ژنتیکی
دارد بـرای من مهم اسـت .آن قسـمت
را شـما بایـد برویـد از یک روانشـناس
یـا انسانشـناس زیسـتی بپرسـید.
وظیفـه مـن این اسـت که فقـط اعالم
کـه ژن مربـوط به رفتـار زبانـی را پیدا
کردهانـد .اینکـه چقـدر ایـن ژن درگیر
اسـت در آینـده مشـخص میشـود.
زبـان به عنوان یک وسـیله برای رشـد
و زندگـی انسـان یـک زمینـه ژنتیکـی
وجـود دارد .حـاال اگر برگردیـم به یک 
میلیـون سـال قبـل کـه آنها هـم زبان
داشـتهاند .آن درحـد تولیـد صـدا بـوده
و واقعیـت ایـن اسـت که نمیتوانسـت
جامعه بشـری را در کنار هـم نگه دارد.
دکتر اسـماعیلی :در فلسـفه وجه
ممیزه و رجحان انسـان نسـبت به سایر
موجـودات را قـوه ناطقـه دانسـتهاند و
در علمالنفـس بیشـتر بـر اختالفـات و
تفاوتهـا تأکیـد شدهاسـت .امـا آنچـه
مطـرح شـد تأکیـد بـر شـباهتها بود،
ایـن دو منطـق اسـت منطـق تفـاوت
و منطـق شـباهت .بـر اسـاس منطـق
تفـاوت بـر قـوه شـناخت و عقالنیـت
انسـان تأکیـد میشـود و اینکـه هـر
موجـودی نمیتوانـد ایـن قـوه را
داشتهباشـد و سـاختار حیوانات عمودی
میشـود .اما در منطق شـباهت ساختار
افقـی مـورد توجه قـرار میگیـرد .بهتر
اسـت بـه پیآمدهـا و لوازم انتخـاب این
دو نـوع منطـق بـرای تحقیقـات توجه
شود.
دکتـر حمیـدزاده :ادراک مراتـب

مختلـف دارد .تفکـر یکـی از ممیزات
و اختالفهـای انسـان از غیـر انسـان
اسـت .اما پرسشـی کـه بـه آن توجه
نشـد ایـن اسـت کـه ژنتیـک تفاوت
حیـات را از غیـر حیات چـه میداند؟
حیـات دارای ویژگیهایـی
اسـت کـه ایـن
ویژگیهـا را در
دیگـر پدیدههـا
نمییابیـم و اساسـ ًا از امـوری کـه
باعـث میشـود مـا پـی بـه مفهـوم
هسـت ببریـم ،همیـن امر اسـت ،اما
راجـع بـه این مفهـوم از نظـر ژنتیک 
بحثـی نشـد.
دکتـر اردکانـی :مسـلم ًا اینهـا
کلیدیتریـن سـؤاالتی اسـت کـه
میتـوان مطـرح کـرد .ایـن کـه
میگوینـد قـرن  21قـرن مغـز  
اسـت بـه خاطـر ایـن اسـت کـه
آگاهـی[ ]60را مـورد توجـه قراردادند
تـا ببینند کجاسـت .چطـوری از ماده
بـه غیـر مـاده مـیرود .در کتـاب
«بنالیههـای شـناخت» تصریـح
شـده فالسـفه مسـلمان بـه دو نـوع
نفـس اشـاره کردهانـد ،یکـی نفـس
ناطقـه و دیگری  نفـس حیوانی .آنها
گفتنـد انسـان بایـد یک سـطح فهم
ویـژهای نسـبت بـه حیـوان داشـته
باشـد و گرنـه میشـود حیـوان .ایـن
نفـس حیوانـی از نظـر مـن همـان
سیسـتم لیمبیک اسـت .روانشناسـی
هـم بـه مغـز و رفتـار ارتبـاط دارد.
کارشـان ایـن اسـت کـه ببیننـد
بشـر چطـور رفتـار میکنـد و همـه
اختلاالت و بیماریهایـی که مربوط
بـه مغـز و رفتـار اسـت را بررسـی
کننـد .از لحاظ ژنتیکی این مسـأله را
بررسـی میکننـد .این موضـوع آنقدر
پیچیده اسـت کـه نمیتـوان آن را با
آزمایـش[ ]61فهمیدً .
مثلا نمیتوان
گفـت در کجا کاوشـگر[ ]62بگذاریم
کـه آگاهـیاش بهـم بریـزد .دو
نیمکـره مغـز بـه هـم توسـط جسـم
پینـهای[ ]63وصل شـدهاند .محققان

وقتـی ایـن جسـم را قطـع کردنـد،
مطالعـات نشـان داد که این شـخص
دو وجـود پیـدا میکند .یک کاوشـگر
را میگذارنـد روی یـک  نیمکـره،
نمیداننـد در نیمکـره دیگر چه کاری
دارد انجام میشـود .کاوشـگر را روی
قسـمتی از مغز میگذارند ،احساسـی
مثـل آب خـوردن بـه او مـی دهند و
فـرد دقیقـ ًا احسـاس میکنـد کـه در
همـان لحظـه دارد آب میخـورد یـا
حتـی چیزهایـی کـه خیلـی ارتبـاط
معنـوی دارد.

پاسـخهای همـه چیز را در ژنـوم دادهاند
یـا میتـوان داد ،اینطور نیسـت .کسـی
که ایـن تحقیق را انجام میداده اسـت،
دنبـال ایـن قبیـل پاسـخها بوده اسـت.
اگـر کس دیگـری کـه روی فیزیولوژی
اعصـاب و  CNSکار کـرده در اینجـا
حضـور داشتهباشـد ،فضـای دیگـری
بـاز میشـود و فکـر میکردیـم تمـام
تواناییهایمـان مربـوط بـه مغـز اسـت.
کسـی کـه ژنتیـک  میخوانـد فکـر
میکنـد تمـام ایـن پدیدههـا را ژن بیان
میکنـد.

دکتـر قانعـی :بـه نظـر مـن
اینطـور فکـر نکنیـم کـه

دکتر خسرو پناه :عمده تفسیرهایی
که از انسان در زمینه زیستشناسی
میشود تفسیر فیزیکی[ ]64است .حتی
همین بیان که هویت انسان با حافظه
است و فرمودید حافظه هم در
مغز است و مغز هم
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مجموعهای از سلولها و ژنهاست.
این دیدگاه طبیعت ًا با فلسفه الهی که
برای انسان روح و نفس قائل است،
همچنین در حوزه عقل عملی که
اختیار برای انسان قائل است که خود
انتخاب میکند و حسن و قبحها را
عمل میکند ،منافات دارد .یعنی یک 
تعارض حس میشود .البته اگر این
سؤال را از یک زیستشناس مسلمان
بپرسیم ،میگوید من تا اینجا فهمیدم.
اما آیا واقعا زیستشناسان غربی هم
همین طور سخن میگویند؟ عقالنیت
حاکم بر زیستشناسی ،فیزیک و علوم
مدرن ،عقالنیت مدرنیته است که
منکر روح و نفس مجرد است .یکی از
مسائلی که نیازمند پژوهش ،این است
که آیا میتوان زیستشناسی و ژنتیک 
را بدون عقالنیت مدرنیته پذیرفت و
گزارههای آن را با فلسفه الهی پیوند
زد؟ یکی از   بحثهای مهم همین
رابطه بین زیستشناسی و عقالنیت
مدرنیته است.
[]51
human
genome & Human
Rights
[genetic privacy & ]52
non-discrimination
[Internal Declaration of ]53
human genetic data
[Chronic myelocytic ]54
leukemia
[irradiation ]55
[Epigenetic ]56
[contracted Form of all ]57
like – on earth
[language development ]58
[Knock out ]59
[Consciousness ]60
[experimental ]61
[Probe ]62
[Corpus callosum ]63
[physical ]64
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 .1مفاهیم ژنتیک
 .2مطالعه نوروبيولوژيك رفتارها
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اشاره :دکرت اردکانی در ابتدای جلسه دوم به توضیح
مفاهیم اصلی ژنتیــك پرداختند .در ابتدا متذكر شــدند
كه اســاس كار زیستشناســان پیش از كشف و گسرتش
مفاهیم ژنتیك بر اســاس شــكل جانداران و شباهت در
مكانیسمهای اصلی مانند تولید مثل ،گوارش ،ساختار بدن و
مانند آن بودهاست .ولی پس از كشف نقش خانوادههای
پروتئینی در مكانیسمهای مولكولی ،شباهتهای ردیف دی.
ان.آ( )DNA( .ماده عامل وراثت) اســاس دستهبندی
موجودات جاندار قرار گرفت .این امر ابتدا از طریق بررسی
تك ژن صورت میگرفت ،یعنی منشــأ رفتارها یا بیامریها
در كدهای ژنتیك صورت میگرفت ،بر این اســاس كه ژن
ردیفی از یك مولكول كه دستور ساخت پروتئینها را داده و
پروتئینهاكلیدهایرفتاراعضاءمختلفبدنمانندانقباضو
انبساط عضالت میشود .برای مطالعه رابطه ژنها و رفتارها
كدهای ژنتیكی مورد بررسی قرار میگرفت كه این كدها
كه ماده وراثت نیز هســتند بر اساس نحوه چینش چهار
اسید آمینه با حروف اختصاری  ،A,G,C&Tشناسایی
م یشوند.
در ادامه این جلسه دكرت صحرایی ،به ارائه یافتههای اصلی
نوروبیولوژی در حوزه شــناخت پرداختند .در ابتدا ایشان
رفتار را هر نوع حركت از موجودات زنده دانستند كه حاصل
انقباضیاشلشدنعضالتاستكهشاملرفتارهایغریزی
و ارادی میشود .ایشان یكی از نتایج مطالعات در انسانها
و حیوانات را شباهت در مراكز فرماندهنده به رفتارهای
غریزی دانســتند ولی اساس تفاوت عملكرد مغز انسان با

حیوانات را در تفاوت سطح و چگالی قرش مخ ،كرتكس ،ناحیه
پریفورمتال و لب آهیانه دانستند كه مختص انسان است و
به ســبب نكات اخالقی و قانونی ،مطالعات نورولوژیك در
آنها محدودتر بوده و ناشناختهتر از دیگر سطوح مغز است
كه در حیوانات توسعهیافتهتر است .رفتارهایی مانند تفكر،
محاسبه ،تكلم ،نوشنت ،خُلقیاتی مانند نظم ،قانونپذیری و
ماننــد آن هر یك ناحیهای خاص در قــر ُمخ دارند كه هر
ناحیه با ناحیه بســیار نزدیك به خود نیز تفاوت بسیار دارد.
قرش ارتباطی مغز انسان بر سیستم لیمبیك احاطه داشته و
عملكرد آن توسط قرش ارتباطی مهار میگردد كه در حیوانات
به دلیل عدم تكامل قرش ارتباطی در حیوانات سیستم لیمبیك
و رفتارها مهار منیگردد .عملكرد سیستم لیمبیك ،فرماندهی
بهرفتارهایلیمبیكییاآمیگدالوئیدیاست.
ایشان در بخش پایانی توضیحات خود به نقش و تأثیر
اسرتس در رفتارها در كوتاهمدت و بر بدن در بلندمدت
پرداختند .اسرتس به تغییرات شدید عوامل داخلی یا محیطی
گفته میشود كه میتواند بر هیستون شامره سه DNA
تأثیر بگذارد .اسرتس دستگاه عصبی را تحت تأثیر قرار داده،
باعث افزایش هورمون كورتیزول میشود .در بلندمدت
ممكن است این تغییرات سبب متیالسیون و نامتقارن شدن
هیستون شده و ژن را دچار اختالل مناید .اگر این متیالسیون
به سبب شدت اسرتسها باقی مباند ،سبب خستگی و حتی
پیری زودرس میشود .این اتفاق زمانی صورت میگیرد كه در
«میتوكندری» اتفاق بیفتد .نگاه و نگرش فرد در میزان تأثیر
یك تغییر درونی یا محیطی بر هیستون مؤثر است.

ژنتیک و مفاهیم اولیه آن
که هر سـلولش کجاسـت و چـه عملی
دکتـر اردکانـی :در جلسـه قبـل را انجـام میدهـد .از ایـن مـدل بـرای
بـه شـجرهنامۀ جدیـدی که مهـرهداران بررسـی مباحـث مختلـف مثـل حافظه
را بـا توجـه بـه دادههـای پـروژه ژنـوم اسـتفاده میکننـد »MIP« .بخـش
دسـتهبندی میکـرد اشـاره کردیـم .در پژوهشـی و آزمایشـگاهی اسـت که در
شناسـی
گذشـته ایـن دسـتهبندی عمـودی بـود آمریـکا روی بحثهـای زیست
ِ
ولـی بـر اسـاس اطالعـات جدیـد ایـن ملکولـی و ژنتیـک کار میکنـد و برای
دسـتهبندی افقـی شـده اسـت .ایـن به ایـن مدلهـا خیلـی سـرمایهگذاری
دلیـل آن اسـت کـه مالک دسـتهبندی کردهانـد .چـون شـناخت بنیـادی بـه
در گذشـته بـر اسـاس رخنمـود[ ]1وجـود مـیآورد .یعنـی اگر آنجـا بتوانند
موجـودات سـادهتر بـه پیچیدهتـر   چیـزی را کشـف کننـد ،بـه انسـان
صـورت میگرفـت کـه اشـتباه بـود .تعمیـم میدهنـد کـه میتوانـد در حوزه
برخـی موجودات کـه از لحـاظ فنوتیپی بیماریهـا یـا غیـر آن باشـد.
شـبیه بـه هـم هسـتند ولـی از لحـاظ وقتـی صحبت از ژن میشـود ،این ژن
ژنتیکـی بـا هم تفاوت داشـتند .اسـاس بایـد تبدیل بـه دهها هـزار پروتئین[]3
ایـن تغییـر ناشـی از ایـن اسـت کـه شـود .بعـد پروتئینهـا بـا هـم کارکنند
دسـتهبندی بـر اسـاس فنوتیـپ باشـد و یـک  موجـود را بسـازند .صـورت،
یـا ژنوتیـپ.
چشـم و دیگـر اعضاء پروتئین هسـتند،
در زیستشناسـی و ژنتیـک آزمایشـها کـه در موجـودات سـادهتر هـم وجـود
اغلـب متمرکز بر سـه موجود میشـود :دارد .ژنهایـی کـه در انسـان وجـود
کرمـی  1میلیمتـری بـه نـام «سـی .دارنـد ،پروتئینهایـی را کـد میکننـد،
الگانـس»[ ،]2دیگـری مگـس سـرکه در نتیجـه شـباهتهایی بیـن انسـان
و سـومی نماینـده گیاهـان اسـت .ایـن و موجـودات سـاده پیـدا کردنـد .البتـه
سـه به عنـوان مدل موجودات سـاده در ایـن شـباهتها درانسـان یعنـی همان
جهـان شـناخته شـدهاند .مـوش را ذکر خانـواده پروتئینهـا[ ]4خیلی بـه تعداد
نکردیـم چـون مـوش پیچیدهتر اسـت .بیشـتر و پیچیدهتـر هسـتند .وقتی ژنوم
ایـن کـرم کـه در حـدود هـزار سـلول و کدهـا را بـا هـم مقایسـه کردنـد،
دارد را بررسـی کردنـد و دقیقـ ًا میدانند دیدنـد  %61ژنـوم انسـان شـبیه بـه

ژنهایـی اسـت کـه در مگـس سـرکه
کـد میشـود .یعنـی  %61ژنهایـی
کـه در مـا وجـود دارنـد ،پروتئینهایـی
کـد میکننـد کـه در مگـس سـرکه
هـم هسـت ،%43 .بـا کـرم الگانـس
و  %46بـا نوعـی مخمـر[ ]5شـباهت
دارد.
ایـن کـرم و مگـس سـرکه در حـدود
سـیصد میلیون سـال بـا انسـان فاصله
دارنـد .چطـور ایـن موجـودات سـاده با
مکانیسـم مولکولی شـبیه به مکانیسـم
مولکولـی موجـود در انسـان کار
میکننـد؟ ً
مثلا کرومـوزم شـماره ()1
را بـا همـه موجـودات از ماهـی گرفتـه
تـا خـوک و شـامپانزه مقایسـه و توالی
همـه را بررسـی کردنـد .مـوش بـه
عنـوان نماینـده پسـتانداران ،دارای 20
جفـت کرومـوزم اسـت و با انسـان 60
میلیون سـال فاصله دارد .انسـان دارای
 23جفـت کرومـوزوم اسـت .یعنـی
 23کرومـوزم از پـدر و  23کرومـوزوم
از مـادر بـه ارث میبـرد .در مجلـه
نیچـر[ ]6اینهـا را با هم مقایسـه کردند
و در دیاگرامـی به نمایش گذاشـتند .به
طـوری کـه ً
مثلا کروموزم شـماره ()2
را بـا رنـگ سـبز نشـان دادنـد و دیـده
شـد در موش هم  %100سـبز اسـت،
یعنـی از لحـاظ توالـی[ ]7همان اسـت.
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توالی:

برای فهم توالی مثالی میزنم .در زبان
فارسی  32حرف داریم ،وقتی میگوییم
« »sequencingیعنی حروف
طوری در کنار هم قرار گرفتهاند که اگر
یک کلمه را در نظر بگیریم ،در هر دو
عبارت یکسان است .در بعضی موارد
عین ًا همان است و یا ممکن است مثال
الف حذف شده و از سین شروع شود.
یا الف نصف شدهباشد .کروموزم  Xدر
انسان و موش صددرصد شبیه به هم
هستند .این کروموزم بسیار مهم است
و در واقع فشرده[ DNA ]8است .در
دیدگاه تکاملی بیان میشود که وقتی
چیزی به این مدت طوالنی ،یعنی
 60میلیون سال حفظ شدهباشد ،باید
خیلی مهم باشد .کوچکترین اشکالی
در این کروموزوم ایجاد شود سیستم
از هم پاشیده میشود .البته در خانمها
دو کروموزم  Xوجود دارد که یکی
خاموش و دیگری
فعال است .ولی
در مذکر یک 
کرومزوم X
داریم که اگر
در آن حذف[]9
رخ دهد اشکاالتی ایجاد
میشود که میتوانند قابل حیات[]10
یا غیرقابل حیات[ ]11باشد .بستگی به
این دارد که چه تعدادی از آن ژنها
حذف شده باشند.
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و تمام ابعاد رفتاری زمینه ژنتیکی دارد .کند ،اگر از حدی بگذرد به هم میریزد
در ایران متأسفانه بحث ژنتیک  خیلی و سقط[ ]18اتفاق میافتد .بیش از
کم گسترش یافته و فقط در زمینه  %90سقطها اص ً
ال شناخته نمیشوند،
بیماریها و پزشکی کار شده است .چون در مراحل اولیه از بین میروند،
در حالیکه کمتر از نیم درصد کل یا به دالیل  محیطی و یا اینکه خود
مشکالت ژنتیکی پزشکی است .بقیه کروموزومها مشکل داشتهاند .وقتی
همین مسائلی است که مطرح شد .میگوییم ژن ،به طور اتوماتیک  از
همین مسأله افسردگی %30 ،زنان محیط هم صحبت میکنیم.
را درگیر کرده که بارهای زیادی را چند چیز که در اینجا مطرح کردم شامل
بر جامعه تحمیل میکند .یک  سری شناخت ،نامیدن اسامی ،تصور افراد در
بیماریها که ارتباطشان با ژنتیک  ذهن ،احساس همدردی ،ارتباط با
مشخص شده مانند اسکیزوفرنی[ ،]12آینده ،رفتار ،تغییرحافظه و هوش،
شیزوفرنی[ ،]13اتیزم[ ،]14بیشفعالی چیزهایی هستند که خیلی اوقات فکر
[ ،]15خوانشپریشی[ ]16و رفتارهای میکنیم فقط به انسان اختصاص دارد
ضداجتماعی که همه زمینه ژنتیکی دارند .و از آنها به روان و جان ،نام میبریم.
اما ثابت شدهاست که اینها در شامپانزه
هم وجود دارد .این مسأله از این جهت
اهمیت دارد که مفهوم غریزی بودن
این مطالب را میرساند .این طور نیست
که بچهای که به دنیا میآید همه
شاید بعضی بگویند
را از محیط میگیرد.
ژنتیک در رفتار نقش
خیر ،با زمینه به
ندارد ولی واقعیت این
دنیا میآید و
است که هیجان ،نگرانی،
همان زبانی را
خشونت ،اعتیاد ،گرایش
یاد میگیرد که
جنسی ،هوش ،گرسنگی،
برنامهاش در مغزش
پیری و تمام ابعاد رفتاری
هست و فقط محیط او را
زمینه ژنتیکی دارد.
آماده میکند تا فراگیرد.

سازوکار عمل ردیف دی.ان.آ

جهان هستی از عناصری درست شده
است .در کره زمین کربن ،نیتروژن،
تأثیر پروژه ژنوم در علوم انسانی وقتی میگوییم ژنتیک بسیاری معترض هیدروژن و اکسیژن بیشتر از همه
نتایج این پروژه در جهانبینی انسان به میشوند که فقط ژن مطرح نیست ،عناصر وجود دارند و زمینه حیات هم
جایگاه انسان در بین موجودات دیگر ،همین طور است ،ما همه از یک  اینها هستند .آب و خاک و آتش و هوا
جایگاه نژادهای انسانی ،نقش ژنتیک  سلول(اسپرم )egg +هستیم .همان هم عناصری هستند که حیات را به
در کنترل رفتارهای انسان ،رابطه یک  سلول تحت تأثیر محیط خودش وجود میآورند .حاال چطور از این عناصر
ژنتیک  با فرهنگ ،علوم اجتماعی و رشد کرده و دو تا و چهار تا و چند حیات به وجود میآید؟ [ DNA]19از
فلسفه ،صورتبندی مسأله جبر و میلیون سلول شدهاست .اگر محیط  4مولکول باز تشکیل شدهاست .در
اختیار ،مسئولیت انسان در برابر محیط سلولی و خارج سلولی به هر دلیل به سال  1935داتسون و کریک  کشف
زیست ،عدالت و حوزههای دیگر انسانی هم بخورد ،روی شکلگیری انسان کردند که ماده وراثت AGCT ،است.
اثر دارد .شاید بعضی بگویند ژنتیک در تأثیر دارد .پس  اینکه میگویند نطفه  AGCTTبه �Adenine، Gua
رفتار نقش ندارد ولی واقعیت این است خیلی مهم است ،واقعیت دارد .چون nine، Cytosine، Thymine
که هیجان ،نگرانی ،خشونت ،اعتیاد ،ژنها با محیط[ ]17شکل میگیرند .اشاره دارد .اینها کد ژنتیکی هستند
گرایش جنسی ،هوش ،گرسنگی ،پیری محیط تاحدی میتواند تغییر ایجاد که به صورت دو به دو با هم متصل

میشوند .به گونهای که  Cبا  Gو A
با  Tمتصل میشوند .در دهه 1960
نونبرگ کد را پیدا کرد .او فهمید که
یک سری مولکول هستند که اگر با
هم ترکیب شوند یک سری آمینواسید
به وجود میآورند .یعنی اگر در ظرفی
کدها و لوازمش را بریزیم ،این کدها
«باز یوراسیل» و «اسید آمینه فنیل
آالنین» را میسازند .در این کدها
سه کد وجود دارد که به آنها کدهای
توقف یا پایانی[   ]20گویند .یعنی
وقتی کد ژنتیکی خوانده میشود به
محض رسیدن به  UAAمتوقف
میشود .همچنین به محض رسیدن
به  UAGو  ،UGAبیان به پایان
میرسد .یعنی این کدها دستور ساخت
و یا عدم ساخت آمینواسید و در نتیجه
پروتئین را میدهند .حاال اگر مشکلی
مثل جهش در این کدها اتفاق بیفتد،
بیماریها ایجاد میشوند.
چطـور ژنتیـک از یـک نسـل به نسـل
دیگـر منتقـل میشـود؟ مـرد و زن
ازدواج  میکننـد .مرد از طریق اسـپرم،
مـاده وراثتـی و زن از طریـق تخمـک 
مـواد وراثتـیاش را بـه اشـتراک
میگذارنـد .در زمانـی کـه اسـپرم باید
بـه تخمـک وارد شـود بـه زیـر غشـاء
نفوذ کـرده و  DNAخود را وارد
میکنـد .قسـمتی
از سـلول کـه
دارای مـــاده
ژنتیـــکی اسـت
کر و مو ز و مهـا
هسـتند کـه در هسـته سـلول قـرار
دارنـد .البتـه مقـداری مـاده وراثتـی در
میتوکنـدری[ ]21داریـم کـه مربـوط
بـه خـودش اسـت و جـدای از ایـن
کروموزومها اسـت .اگر از درون سـلول
کرومـوزوم را بیـرون بکشـیم تبدیـل
بـه رشـته  DNAمیشـود .سـلول
بـه انـدازه کافـی فضـا نـدارد تـا ایـن
رشـته را بـاز نگـه دارد ،در نتیجـه آنها
را فشـرده کرده و به صـورت کرومزوم
در مـیآورد.
در رنگآمیزی کروموزومها متوجه

شدند که روی هر کروموزم تعدادی باند
وجود دارد که به صورت تیره و روشن
خود را نشان میدهند .این باندها تراکمی
از   T-Aو  G-Cبودند .اگر تراکم این
بازها به هم بخورد اندازه باندها متفاوت
میشود و بیماریها به وجود میآیند.
هر اتفاقی که روی کروموزومها بیفتد
میتواند بیماری ایجادکند نظیر سندرم
پایین[ ]22و سندرم چرخنده[ ]23که ما
وارد بحث پزشکیاش نمیشویم .روی
کروموزوم شماره  723 ،17ژن وجود
دارد .ژن تعدادی از ردیف DNA
(AGCTها) است .یک  ژن ممکن
است  100نوکلئوتید باشد ،دیگری
ممکن است چند ده هزار نوکلئوئید
داشتهباشد .بستگی دارد ژن چه چیزی
را کد کند و چقدر اهمیت داشته باشد.
هرچه ژن بزرگتر باشد پیچیدگیاش
بیشتر است ،مثل ژن دیستروفین[]24
که خیلی بزرگ است و اختالل در آن
باعث بیماریهای زیادی میشود.
اول اختالل باید در ژن ایجاد شود و
بعد در پروتئینی که از روی این ژن کد
شده است .پس وقتی میگویند کسی
مشکل ژنتیکی دارد یعنی در ساخت
پروتئین اشکال پیدا کرده است .واقعیت
این است که این پروتئینها هستند که
به ما حتی اجازه صحبت

میدهند .گرچه اخیرا از []25
 RNAهم صحبت به میان آمده
است که آن هم در بیان ژنها مؤثر
است .ولی به طور کلی ساختاری که
ما را به وجود میآورد ،حتی مغز ما یا
اینکه چطور مواد انتقالدهنده سیگنال
عصبی[ ]26و هورمونها درست شوند،
همه زمینه پروتئینی دارند .پروتئینها
هم از واحدهایی به نام آمنیواسید
تشکیل شدهاند و میتوانند عملکرد
داشتهباشند .خیلی از مشکالتی که در
بیماریها وجود دارد مربوط به کدهای

توقف در ژن است که در محل خود
قرارنمیگیرد ،مث ً
ال زودتر قرار میگیرد
و جلوی بیان کامل ژن گرفته میشود،
در نتیجه پروتئین به طور کامل ساخته
نمیشود.
واحدهای سازنده پروتئین در همه
موجودات یکسان هستند منتها
پیچیدگیشان فرق میکند .پروتئین
میتواند فقط یک  ردیف باشد یا
ردیفهای بیشتر داشتهباشد .مث ً
ال
میتواند پیچ بخورد و دو رشتهای
شود و در نهایت به حالت سه بعدی
درمیآید .موجودات روی کره زمین
همه کربن دارند ،بنابراین به همه
کربنپایه[ ]27گویند .کربن به خاطر
خاصیت شیمیاییاش میتواند با بقیه
مواد ،اتمها و ترکیبات پیوند بخورد و
کار خود را انجام دهد .میگویند اگر
روی کره دیگر بخواهد حیات شکل
بگیرد ،میتواند پایهاش سیلیکون باشد.
چون این ماده ،توان دارد که با سایر
عناصر ارتباط برقرار کند.
دکتر قانعی :آقای دکتر اردکانی،
اشاره داشتید که بعضی بیماریها از
ژنها ناشی میشوند ،ظاهر کالمتان
این است که این ژنها علت تامه
هستند ،یعنی هر وقت این ژن حضور
داشته باشد بیماری هم بروز پیدا
میکند؟ بعضی وقت ها این ژن فقط
زمینهساز[ ]28است .گاهی مؤلفه
تشدیدکننده[ ]29است
و گاهی مؤلفه
مستعدکننده
یا
مؤلفه خطر[]30
است .یا در نهایت
میگویند علت تامه[]31
است .باید تعریف کرد،
داشتن یک  ژن خاص ،کدام
است؟ اتیولوژی زمانی گفته
میشود که اگر عامل را زیاد
کردید ،معلول هم زیاد شود .به
طور مثال اگر سیگار زیاد کشیده
شود ،سرطان ایجاد میشود .اگر
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عامل را کم کردید و معلول کم شد زیادند و رفتارهای ارادی که غریزی
باز هم اتیولوژی اطالق میشود .اگر نیستند .به طور مثال غذاخوردن
عامل را حذف کردید و معلول حذف رفتاری غریزی است ،اما آداب و اصول
شد ،باز هم اتیولوژی است .در حدود غذاخوردن رفتاری ارادی است .یعنی
سه دهه قبل نمیگفتند سیگار علت پایه یک رفتار غریزی است و بر این
سرطان است بلکه میگفتند «ریسک  پایه یک اصل نهادی بنا شده است.
فاکتور» سرطان است .ولی االن اساس رفتارهای انسان با سایر
دیدند «اتیولوژی» سرطان است .در موجوداتی که پایینتر از انسان هستند
زمینه ژنها هم همین طور است مث ً
ال به خصوص با پستانداران چندان تفاوتی
بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان[ ]32و در رفتارهای غریزی ندارد .قستهایی
ژن   HLA-B27را در نظر بگیرید .از مغز هم که کنترلکننده رفتار
در این بیماری ستون مهره بیمار سفت هستند را هم تقریب ًا همه دارند .یعنی
میشود ،میگویند ژن HLA-B27
یک  فاکتور مستعدکننده است ولی
اتیولوژی نیست.

مطالعهنوروبيولوژيكرفتارها

دکتر صحرایی :تعریف رفتار از
منظر نوروبیولوژیک[ ]33عبارت است از
هر نوع حرکتی که در موجود زنده دیده
میشود .بنابراین در موجودات پیشرفته
مثل انسان رفتار عبارت است از انقباض
و شلشدن عضالت که حرکات را به
دنبال دارد و حرکت هم به دنبالش رفتار
نامیده میشود .اگر بخواهیم بگوییم که
این انقباض و شلشدن عضالت در
کجا جمع میشود ،آن وقت است که از
نظر علوم شناختی دو نوع رفتار داریم:
رفتارهای غریزی یا غیرارادی که خیلی
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در بیماری آلزایمر که هیپوکامپ
کوچک میشود ،تمام کارهایش
به هم میریزد .چون س ّد
هیپوکامپ برداشته میشود و
تمام خاطرات قبلی که در قشر
است و دیگر ربطی به هیپوکامپ
ندارد با جزئیات بسیار دقیق به
یاد فرد میآید .افراد آلزایمری
گذشته را بسیار خوب به یاد
میآورند ولی زمان نزدیک را
فراموش میکنند

مراکز کنترل رفتار غریزی در انسان،
موش ،میمون ،گربه و مانند آن یکسان
هستند .به همین دلیل وقتی مطالعات
در باب این رفتارها انجام میدهیم ،به
سرعت میتوان نتایج را از حیوان به
انسان تعمیم داد .مثال فالن ماده در
مغز باعث کاهش اشتها میشود ،چون
طبق مطالعات در موش این طور دیده
شدهاست .البته مطالعاتی که به عنوان
مطالعات تحقیقاتی در انسان انجام
میشود روشهای متفاوتی نسبت به
مطالعات انجامشده روی موشها دارد.
در موش ماده و دارو تزریق میشود،
کار انجام میشود ،بعد موش را بیهوش
کرده ،مغزش را بیرون میکشند .ولی
در مورد انسان نمیتوان این کار را کرد.
چیـزی کـه در انسـان و حیوان مشـابه
نیسـت آن اصـول و قواعدی اسـت که
در ایـن رفتارهـا  قـرار داده میشـود.
جایگاهـی که در دسـتگاه عصبی برای
کنتـرل ایـن رفتارهـا وجـود دارد ،برای
رفتارهـای غریـزی در انسـان و حیوان
شـبیه اسـت ،مرکـز ایـن انقبـاض و
شلشـدن عضلات در سیسـتم عصبی
اسـت ،حتی در حیوانـات بعضی رفتارها
پیشـرفتهتر و قویتـر از انسـان  اسـت.
در حالیکـه وقتی به انسـان میرسـیم
میبینیـم یک تفاوت عمده در دسـتگاه
عصبـی ایجـاد میشـود کـه فاصلـه
فوقالعـاده زیـاد میشـود .این قسـمت
همانجایـی اسـت که میگوییـم از نظر
نوروبیولوژیـک انسـان بـا یـک حیـوان
دیگـر جایـگاه متفاوتـی دارد .ایـن
بخش قشـر مـخ[ ]34اسـت .قشـر مخ
در انسـان چیـن و چروکهـای بسـیار
زیـادی دارد .یـک الیـه بسـیار نـازک
درحـد چنـد میلیمتـر اسـت و مملـو از
سـلولهای خاکسـتری اسـت .نکتـه
ایـن اسـت کـه در مـوش همین قشـر
مخ هسـت اما سـطح قشـر مخ انسـان
یـک متـر مربـع اسـت .اگـر نزدیکرین
حیـوان بـه انسـان را از نظـر ژنتیکـی
شـامپانزه بدانیـم ،سـطح قشـر مخـش
نزدیـک بـه  2Cm 36اسـت .پـس
یک توسـعه بسـیار وسـیعی روی قشـر

مـخ انسـان صـورت گرفتـه اسـت کـه
او را از موجـودات دیگـر کاملا متمایـز
میکنـد.

نواحی مغز و رفتارها

بعضی از نواحی قشر مخ ،مختص
کارهایی است که در ما و موش مشابه
است که به آن قشر پسسری[]35
میگویند  که شامل قشر بینایی است.
در عقاب حتی این قشر خیلی بهتر از ما
کار میکند .قشر مربوط به حس المسه
در بعضی حیوانات مثل موش فوقالعاده
قویتر از انسان است .همه بخشی برای
احساس[ ]36داریم .در انسان شناخت
بیش از همه توسط بینایی و در درجه بعد
توسط حس شنوایی صورت میگیرد.
بقیه حسها بسیار ضعیف هستند .در
موشها شناخت به وسیله سبیلها
و بویایی است .یعنی اگر بینیاش را
کیپ کنیم دیگر هیچ چیز در محیط
نمیشناسد .چون هر کدام از دانههای
سبیل با سطح وسیعی از قشر مخ در
ارتباط است و رشتههای عصبی[]37
زیادی را به فعالیت وامیدارد ،در نتیجه
بسیار راحت با مالیدن سبیلهایشان به
هم یا بوکردن ،یکدیگر را میشناسند.
به همین دلیل اگر حیوان را به محیط
جدیدی ببرید ،حیوان تکان نمیخورد.
قشر پیشپیشانی[ ]38مختص انسان
است و اگر در حیوانات هم باشد بسیار
ابتدایی است .این ناحیه تقریب ًا هیچ
چیزش شناختهشده نیست .دلیلش
هم این است که در موش که چندان
پیشرفته نیست هر میلیمتر مربع با
میلیمتر مربع کنارش از نظر عملکرد
در پاسخدهی کام ً
ال متفاوت است .یعنی
زمانی که میخواهیم بگوییم در این
ناحیه کار کردهایم باید دقیق ًا بگوییم
در کدام قسمتش .در هر قسمت ساختار
سلولی[ ،]39انقباض سلولی[ ،]40ارتباط
سلولها با هم و در نتیجه عملکرد[]41
سلولها تفاوت است.
ناحیـه دیگـر که مختص انسـان اسـت
نرمـه آهیانه[ ]42اسـت .جایی اسـت که
باعث میشـود انیشـتین با بقیه متفاوت

باشـد .در انیشـتن یک قسـمت در این
لوب بیشـتر از سـایر افراد نرمال جامعه
بود .سیسـتم لیمبیـک[ ]43هم در
انسـان و حیـوان مشـترک
اسـت و شـامل جایـی اسـت
کـه سـاختارهای غریـزی
جمعبنـدی میشـوند ،مثل
خشـم ،تغذیـه و رفتارهـای
جنسـی ،نوشـیدن آب ،ترس
و اضطـراب .مهمترین
جایـی کـه این بخش
را از نظر دسـتوردهی
دارد ،آمیگـدال[]44
اسـت و مهمتریـن
جایـی کـه از نظـر
اجرایـی کار میکنـد،
هیپوتاالمـوس[ ]45
اسـت .اسـاس رفتارها
و ارتباطـات مـا بـا
سیستم عصبــی بـــه
هیپوتاالمـــوس و آمیگـدال
برمیگـردد .آمیگــدال ارتبـــاطات
وسـیعی هم بـا هیپوتاالمـوس و هم با
هیپوکامـپ[ ]46دارد.
هیپوکامپ جایی است که تمام
رخدادهای محیطی در آنجا کدگذاری
و ذخیره و بعد به حافظه بلندمدت برای
ما تبدیل میشود .به همین دلیل هیچ
چیز از خاطر هیچ کس نمیرود .اما
قدرت به خاطرآوردن در افراد متفاوت
است .کاری که معمو ًال در زمینه
یادگیری انجام میدهند این است
که موضوع مهم را با موضوع دومی
مرتبط[ ]47میکنند .مثال میگویند
زمانی که در مورد موضوعی صحبت
میکردی در کنار پنجره قدم میزدی
پس هر وقت که در کنار پنجره قدم
زدی جزئیات آن موضوع را به یاد
میآوری .دلیل تداعی معانی این است
که هیپوکامپ بعضی از مسائل را بهتر
به یاد میآورد و بعضی را دشوارتر .اگر
هیپوکامپ از کار بیفتد تمام وضعیت
حافظه فرد خراب میشود .در بیماری
آلزایمر که هیپوکامپ کوچک میشود،
تمام کارهایش به هم میریزد .چون

س ّد هیپوکامپ برداشته
میشود و تمام خاطرات
قبلی که در قشر است و
دیگر ربطی به هیپوکامپ ندارد
با جزئیات بسیار دقیق به یاد فرد
میآید .افراد آلزایمری گذشته را
بسیار خوب به یاد میآورند ولی زمان
نزدیک  را فراموش میکنند چون
هیپوکامپ نیست .هیپوکامپ یک اثر
مهاری هم روی کورتکس دارد و اجازه
نمیدهد که هرچه در آن است ،بیرون
آید چون این اثر برداشته میشود در کار
کورتکس اختالل میشود.

حافظه و قرشهای ارتباطی:

ایـن نواحـی جایـی اسـت کـه ارتباط
بیـن حـس بینایـی و شـنوایی و
بویایـی و حرکـت برقـرار میشـود
و اصطالحـ ًا قشـر ارتباطـی گفتـه
میشـد .قشـرهای ارتباطـی بـه مـا
کمـک میکننـد تـا بتوانیـم در مـورد
یـک  موضـوع از جنبههـای مختلـف
صحبـت بکنیـم .ایـن اظهـار نظـر مـا
در مـورد یک موضوع بسـته به اسـاس
و پایـه و خاطـرات مـا در مـورد آن
موضـوع دارد کـه در این قشـر ارتباطی
ذخیـره شدهاسـت .در نتیجه مـا توانایی
ایـن را داریم کـه تمـام ورودیهایی را
کـه بـه صـورت حافظـه نقـاط مختلف
مغزمـان ذخیـره شـده اسـت ،بسـیج
کنیـم .یـک مـوش توانایـی کمتـری
دارد ،چـون ایـن قسـمت در او کوچکتر
اسـت ،فلـذا اگـر بخواهیـد مـوش را به
دام بیندازیـد اگـر بـار اول فـرار کرد بار
دوم نمیتوانیـد از آن دام اسـتفاده کنید
چـون بـوی آن دسـتگاه در حافظهاش
ذخیـره شدهاسـت امـا اگـر دسـتگاه یا
بـوی داخـل آن را عوض کنیـد باز هم
میتوانیـد ایـن کار را بکنیـد.
حیوانـات شـکارچی ،خـود را بـا محیط
یکرنـگ میکننـد تـا ورودی بینایـی
اشـتباه کنـد .در جهـت بـاد نمیرونـد
تـا سیسـتم بویایـی شـکار فعـال
نشـود .پـس قشـر مـخ میتوانـد تمـام
آنچـه را کـه مـا میخواهیـم در خـود
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قراردهـد .اگـر ایـن اسـاس عملکـرد
قشـر مـخ انسـان اسـت ،بینایـی چقدر
ایـن قشـر را تحریـک میکنـد؟ اگر ما
الکترودهایـی را بـه سـر وصـل کنیم و
نـوار مغـز بگیریـم ،هنگامـی کـه فـرد
چشـمش بـاز اسـت ،فرکانـس امـواج
تولیـد شـده در مغـز  25تـا اسـت .اگـر
چشـم را ببنـدد 12 ،تـا میشـود .یعنی
نصـف تحریـک مغز مـا توسـط بینایی
اسـت و نصـف دیگـر بقیـه حـواس
هسـتند.

ارزش اقتصادی محرکهای حواس:
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حسهایـی که در درجـه دوم قرار دارند،
در درجـه اول از نظـر اقتصـادی قـرار
دارنـد .سیسـتم بویایی مـا خیلی ضعیف
اسـت امـا اگر آنفوالنـزا بگیریـم از هیچ
غذایـی لـذت نمیبریـم .همچنیـن اگر
بـا جنـس مخالـف روبـرو شـویم ،اگر با
فاصله باشـد سیسـتم بویایی ضعیف
اسـت و کاری نمیکنـد
امـا اگـر فاصلـه کم
باشــد بـــدن
مـا مـــادهای
بــــه اســــم
فرومون[ ]48ترشح
میکنـد کـه ایـن مـاده
در عـرق و ادرار مـا هـم هسـت .ایـن
فرومـون در لبـاس میمانـد و اثـر خـود
را میگـذارد .در ادکلـن زنانـه ،فرومـون
زنانـه و در اودکلـن مردانـه ،فرومـون
مردانـه میریزنـد کـه در صـورت
اسـتفاده ،جنـس مخالـف را بـه دنبـال
خـود میکشـد .در مطالعـهای در آمریکا
بـه تعـدادی از دانشـجویان کالـج بلیـط
مسـابقه بسـکتبال مجانی دادنـد .لباس
زیـر چنـد خانـم و آقـا را برداشـته و بـه
صندلیهـا مالیدنـد .به افراد گفتند شـما
آزاد هسـتید روی هـر صندلـی بنشـنید.
دیـده شـد خانمهـا روی صندلیهایـی
نشسـتند کـه لبـاس آقایـان را مالیدنـد
و برعکـس .سیسـتم بویایی مـا ضعیف
اسـت اما در بحـث اقتصادی بـه عنوان
اصـل اول عمـل میکنـد .بـه همیـن
دلیـل بـا ارسـال گزارشـی از نقـش

فرومونهـا بـه مراجـع در باب اسـتفاده از
فرومونهـا در عطـر اسـتفتاء کردیـم.

شیوهتأثیرگذاریفرومونها:

فرومونها در مغز اثر نمیگذارد
و روی سیستم بویایی اثر دارد .در
حیوانات دو سیستم بویایی داریم:
یکی مخصوص یافت غذا و دیگری
مخصوص جفتیابی است .این سیستم
حساس به فرومون است .در انسان این
سیستم حذف شده است و کال تبدیل
به اپیتلیوم[ ]49بویایی شده است و
فرومونها هم همانجا اثر میگذارند.
اما وقتی سیستم بویایی وارد شد،
مستقیم ًا به قشر مخ ارتباط دارد .تنها

اگر ما الکترودهایی را به سر
وصل کنیم و نوار مغز بگیریم،
هنگامی که فرد چشمش باز
است ،فرکانس امواج تولید
شده در مغز  25تا است.
اگر چشم را ببندد 12 ،تا
میشود .یعنی نصف تحریک
مغز ما توسط بینایی است
و نصف دیگر بقیه حواس
هستند.

سیستمی که مستقیما به قشر مرتبط
است بویایی است ،اما ارتباطی مستقیم
و غیرمستقیم هم با آمیگدال دارد .یعنی
جایی که واکنشهای جنسی را کنترل
میکند .یک  ارتباط غیرمستقیم هم با
هیپوکامپ دارد .پس یک حافظه بویایی
هم در ما ایجاد میشود .حافظه بویایی
مجرد در هیپوکامپ ایجاد میشود و
حافظه بویایی هیجانی در آمیگدال
ایجاد میشود .نتیجه این است که
مث ً
ال من از این عطر خوشم می آید و
دیگری را نمیخواهم اما وقتی که در
آمیگدال بررسی میکنید ،میبینید که

جزء هیجانی آنجا قرار میگیرد.
وقتـی فرومـون یک مـوش نـر را برای
مـوش مـاده معرفـی میکنیـد[،]50
ضربـان قلبـش تـا  %50باال مـیرود،
فشـار خون و تنفسـش تغییـر میکند و
حرکاتـش به شـدت بـاال مـیرود .دقیق ًا
همـان چیـزی که در مـورد انسـان هم
داریـم .در مطالعهای کـه خودمان انجام
دادیـم ،بـه تعـدادی بچـه بازیگـوش در
مهـد کودکی لباسـی داده شـد ،که یک 
شـب به تـن مادرانشـان بود .دیده شـد
کـه بسـیار آرام شـدند چـون سیسـتم
قشـر مـخ در بچههـا هنـوز تکمیـل
نشـده و سیسـتم بوباییشـان فوقالعاده
قـوی اسـت .شـناخت بچههـا بیشـر از
طریـق بویایـی اسـت .بـه همیـن دلیل
وقتـی سـرما میخورنـد بیشـتر گریـه
میکننـد ،چـون محیط را نمیشناسـند.
در موش هم همین سیسـتم اسـت ولی
قشـر مخ خیلـی کوچک اسـت .ولی
نسـبت ناحیـه بویایـی
در مـوش بزرگتـر
اسـت  .هرچـه
نسـبت یـک 
سیسـتم به کل
سیسـتم بیشتر باشد
نشـاندهنده کارایی بیشتر
آن سیسـتم اسـت.

سیستملیمبیک:

قشـر مـخ در تفکـر ،محاسـبات تکلم ،
نوشـتن و خوانـدن و اعمـال برتر خیلی
دخیـل اسـت .در انسـان نظـم بـا تفکر
همـراه اسـت .میتوانیـم موشهـا را
مجبـور کنیـم تـا از راهرویـی تنـگ
رد شـوند امـا بـه خاطـر آن اسـت کـه
انتهـای راهرو غـذا وجـود دارد و راهرو
هـم تنـگ اسـت در نتیجه پشـت سـر
هـم میرونـد .در انسـان تمـام کار
لیمبیـک تحـت کنتـرل قشـر ارتباطی
مغـز اسـت .یعنـی جایـی از لیمبیـک 
وجـود نـدارد کـه قشـر مـخ نتوانـد
آن را مهـار کنـد .هـرگاه ایـن مهـار
برداشـته شـود انسـان تبدیل به حیوان
میشـود .آزمایشـات نشـان میدهـد،

افـرادی کـه اعمالـی ماننـد جنایـت در کنـار سـاختمان  DNAپروتئینـی
انجـام میدهنـد ،محـل ارتبـاط آن کار بـه نام هیسـتون وجـود دارد که اسـاس
در سیسـتم لیمبیـک بـا قشـر مغزشـان نگهـداری سـاختمان  DNAاسـت،
متراکـم کننـده و نگهدارنـده  DNA
پاره شـده اسـت.
در مـاه رمضـان قسـمتی از لیمبیـک  اسـت .این هیسـتون چهار بخـش دارد.
کـه مربـوط بـه حـس گرسـنگی و هیستون شـماره  4از طرفی ساختمانش
تشـنگی اسـت تحـت کنتـرل قشـر با  DNAمرتبط اسـت و از طرف دیگر
مغـز قـرار میگیـرد و مانـع از غـذا بـا بیـرون مرتبـط اسـت و بیـرون زده
خـوردن میشـود .چـون شـناخت پیـدا اسـت .هیسـتون شـماره  3بهتریـن جـا
کـرده کـه مـاه رمضـان اسـت و مـا بـرای ایـن اسـت کـه عوامـل  محیطی
هـم مسـلمانیم پـس نبایـد بخوریـم .بتواننـد اثـر کننـد .مجموعـه عوامـل
ایـن شـناخت در قشـر مـخ ایجاد شـده محیطـی را اسـترس[ ]53مینامیـم ،نه
اسـت یعنی سـیناپسها[ ]51و ارتباطات بـه معنـای فشـار روانـی بلکـه از نظـر
سـلولها تغییـر کـرده و سـلولها تغییر بیولوژیکـی .اگـر قنـد خـون افـت کنـد
شـکل پیـدا کردهانـد .در نتیجـه هـرگاه اسـترس اسـت .اما هنگامی کـه ما واژه
کـه میگوینـد مـاه رمضـان ،قشـر مخ اسـترس را بـکار میبریـم منظـور
لیمبیـک را مهـار مـی کنـد .سیسـتم
لمبیـک بقـای مـا و بقای
نسـل مـا را
تضمیـن
میکنـد .اگـر همـان تغییرات شـدید درونـی و بیرونی
مـا تـرس ،خشـم یـا رفتـار ا ست .
مادرانـه داریـم به خاطر همین سیسـتم   اسـترس اولین جایی را کـه تحت تأثیر
اسـت .اعمال جنسـی در حیـوان به طور قـرار میدهـد دسـتگاه عصبـی اسـت.
ناخـودآگاه انجـام مـی شـود ،ولـی در دسـتگاه عصبـی پاسـخهای هورمونـی
و عصبـی را هماهنــــگ میکنـد.
انسـان نیـاز بـه یادگیـری دارد.
مهمتریـن پاسـخ در ایـن اسـترس
افزایـش هورمـون کورتیـزول[]54
اسرتس و متیالسیون
اسـت .هورمـون کورتیـزول اگـر بـه
هیستون[:]52
همه ما سیسـتم ژنتیک مشـابه را داریم ،طـور موقـت باال رود بعـد از چند لحظه
امـا چـرا هرکس بـه جایـی متفـاوت از پاییـن میآیـد ،چـون ایـن بـرای بدن
بقیـه میرسـد؟ همه این ژنهـا هم توان هشـدار اسـت ،اگر باال بمانـد خطرناک
بیان دارند ،اما شـرایط بـرای بیان ژنها اسـت .اگـر مـا در طـول روز از ایـن
در همـه مـا یکسـان نیسـت .بـه همین اسـترسها بـه بدنمـان وارد شـود ،بعد
دلیـل اگـر دو نفـر دو قلـوی یکسـان از چنـد روز سـطح کورتیـزول خونمان
تـک تخمکـی داشـته باشـیم یـک نفر بـاال رفتـه و همانجـا ثابـت میمانـد.
با تغذیه مناسـب باشـد و دیگـر پروتئین ایـن هورمـون ریتـم شـبانهروزی دارد،
کمتـری دریافـت کند بعـد از مدتی این بـه گونـهای کـه در شـبها کـم و در
دو از نظـر رشـدی بـا هم یکی نیسـتند .اوایـل صبـح زیاد اسـت .اگـر هورمون
از نظـر فعالیـت مغـزی و پاسـخگویی کورتیـزول باال رود حساسـیت سیسـتم
هـم یکـی نیسـتند .مشـخص شـده که را تغییـر میدهـد .مهمتریـن کاری که
بسـیاری از ژنهـا بیانشـان تحـت تأثیر کورتیـزول در سیسـتم عصبـی انجـام
میدهـد ،اثـر روی هیسـتون اسـت.
عوامـل محیطی اسـت.

ایـن هورمـون یـک واحـد متیـل بـه
هیسـتون شـماره  3اضافـه میکنـد
کـه اصطالحـ ًا متیالسـیون[]55
هیسـتون گوینـد .متیـل واحد CH3
اسـت .پـس هیسـتون بـه دلیـل
ایـن واحـد بـه جـای یـک سـاختمان
متقـارن ،تغییـر شـکل پیـدا میکنـد.
همیـن تغییـر باعـث میشـود کـه
دیگـر بـار دوم هیسـتون داخـل رفتـه
و خـود  DNAمتیلـه میشـود .ایـن
میتالسـیون باعـث میشـود کـه ژن
فعالیت شـدیدتر داشـته باشـد یا اص ً
ال
فعالیـت نکند .خاموش و روشـن بودن
ژن را طوالنیتـر میکنـد ،یعنـی بیان
ژن متفـاوت میشـود .اگـر ایـن اتفاق
بیفتـد گفتـه میشـود کـه واکنـش
اپیژنتیکـی اتفـاق افتـاده اسـت.
در ایـن حالـت ژن تغییـر نکـرده
اسـت امـا بیانـش فـرق کـرده
اسـت .ایـن کار در همه سـلولها
انجـام میشـود ،اما در سـلولهای
جنسـی چـون ترمیـم[ ]56خیلـی
زیـاد اسـت کمتـر اتفـاق میافتـد.
اگــر متیالســیون  DNAحــاوی
هیســتون ،اتفــاق بیفتــد بــه مــرور
و خیلــی ســخت برمیگــردد .یــک 
شــوک روانی-اجتماعــی[ ]57مثــل
یــک شــوک اقتصــادی میتوانــد
تــا مدتهــا ایجــاد متیالســیون در
 DNAبکنــد .اســاس مولکولــی
پیــری عبــارت اســت از اینکــه  
میتوکنــدری خــوب کار نکنــد.
ســوخت ســلولی مــا را میتوکنــدری
تأمیــن میکنــد .میتوکنــدری بــرای
کار کــردن نیــاز بــه پروتئیــن دارد.
ایــن پروتئینهــا را ســلول و DNA
میتوکنــدری میســازند .امــا مشــکل
 DNAمیتوکنــدری ایــن اســت
کــه هیســتون نــدارد .در نتیجــه
در معــرض آســیبهای شــدیدتر
عوامــل اپیژنتیــک مثــل اســترس
قرارمیگیــرد .پــس اگــر ایــن ســلول
تقســیم شــود میتوکنــدری ناقــص
دارد .از طرفــی خــود میتوکنــدری
ســلول خــوب کار نمیکنــد و
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درنتیجــه  ATPخــوب نمیســازد.
در نتیجــه  ســلول دچــار خســتگی[]58
میشــود .مرحلــه پیشــرفته خســتگی
پیــری[ ]59اســت .پیــری زمانــی
اتفــاق میافتــد کــه کورتیــزول
پاییــن نیایــد ،در طــول زمــان ممکــن
اســت دههــا بــار بــرای مــا پیــری
اتفــاق بیفتــد ،البتــه منظــور از پیــری
تغییــر رنــگ مــو نیســت.
چــه کنیــم تــا پیــری دیرتــر اتفــاق
بیفتــد؟ اول میتوانیــم از داروهــا
اســتفاده کنیــم .دســته دوم کارهــای
روانشــناختی و دســته ســوم کارهــای
شــناختی اســت .ایــن مــورد در انســان
بســیار مهمتــر از بقیــه اســت .بایــد
تــاش کنیــم شــناختمان را از محیــط
تغییــر دهیــم .اســترس ایجــاد
نقـــــص پــاداش
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[Phenotype ]1
[Caenorhabditis ele� ]2
gans
[Protein ]3
[family Proteins ]4
[yeast ]5
[nature ]6
[sequence ]7
[Compacted ]8
[delete ]9
[Survival ]10
[non survival ]11
[Schizophrenia ]12
[Schizophrenia ]13
[Autism ]14
[Hyperactivity disorder ]15
[Dyslexia ]16
[environment ]17
[Abortion ]18
[deoxyribonucleic acid ]19
[Stop codon ]20
[Mitochondria ]21
[Down Syndrome ]22
[Turner Syndrome ]23

میکنــد.
بــه همیــن دلیل اســت کــه فــرد دچار
افســردگی یــا اعتیــاد یــا دیگــر مــوارد
ســوء میشــود .در کمپهــای تــرک
اعتیــاد تحــت پوشــش کنگره شــصت،
کاری کــه میکننــد ایــن اســت کــه
شــناخت را نســبت بــه محیــط اطراف
تغییــر میدهنــد .در ایــن کنگــره فــرد
را بــه تنهایــی نمیپذیرنــد ،بلکــه
بایــد بــا خانــواده همــراه باشــد .اصــل
کار ایــن کنگــره مثلــث بــدن ،روان
و شــناخت اســت .اعتیــاد بــه ایــن
دلیــل بــه وجــود میآیــد
کــه شــناخت
[ ]24
�Dystro
phin
[Ribonucleic acid ]25
[Neurotransmitters ]26
[Carbon based ]27
[Precipitating ]28
[Aggravating factor ]29
[Risk factor ]30
[Etiology ]31
[Ankylosing spondylitis ]32
[Neurobiological ]33
[Cortex ]34
[Occipital cortex ]35
[Sensation ]36
[Neurons ]37
[Pre frontal cortex ]38
[Cell structure ]39
[Cell contraction ]40
[Function ]41
[Parietal lobe ]42
[Limbic ]43

فــرد از محیــط تغییــر میکنــد و
محیــط را محیطــی میبینــد  کــه
نفــس را تنــگ میکنــد.
عمــده عوامــل ایجاد اســترس در کشــور
صدا و ســیما ،روزنامههــا ،موبایل
و رفتارهای اجتماعی هســتند.
مــا در رفتارهــای
اجتماعی شــناخت
را بــه ایــن ســمت
بردهایــم کــه اگــر  فــرد تــک باشــد
بهتــر اســت ،همیشــه بــه نمونههــا
جایــزه میدهیــم .آزمایشــها نشــان داده
اســت کــه هــر بــار موبایــل زنــگ مــی
خــورد در صورتــی کــه موبایــل شــما در
فاصلــه  1متــری باشــد ،بیــن پنــج تــا
پانــزده درصــد ،میــزان کورتیــزول خــون
بــاال مـیرود .اگــر روزی  50بــار موبایل
زنــگ بخــورد ،معنایــش ایــن اســت که
اندامــی از فــرد بشــکند .در ایــن حــد
اســترس دارد .موبایــل عامــل مهــم
در شکســت شــناخت اســت ،ویبــره و
غیرویبــره نــدارد و مــوج مایکروویــوی
کــه بــه دســت مــا میرســد مشــکل
ایجــاد میکنــد                                                               .

[ ]4 4
�Amygda
la
[Hypothalamus ]45
[Hippocampus ]46
[link ]47
[Pheromones ]48
[Epithelium ]49
[introduce ]50
[Synapses ]51
[Histone ]52
[Stress ]53
[Cortisol ]54
[Methylation ]55
[Recovery ]56
[Psychosocial ]57
[Fatigue ]58
[Aging ]59
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درآمدی بر نظریههای تکامل
اشاره:

دكرت سادات نوری ،با مروری كوتاه بر تاریخچه
نظریههای تكاملی ،پرسش اصلی را اینگونه بیان كردند كه
حیات چگونه ایجاد شده و چگونه و چه میزان دستخوش
تغییرات شدهاست؟ برخی از دانشمندان در پاسخ به این
پرسش تشكیل حیات را روندی دارای تغییر دانسته كه
حیات پیچیدهتر از ردههای سادهتر حیات به مرور زمان
شكلگرفتهاست .این دسته از پاسخها را «نظریههای
تكاملی» مینامند ،زیرا روند تشكیل حیات را روندی
رو به تكامل تصویر میكنند .نظریهپردازان تكاملی برای
تدوین نظریههای خود از یافتههای زیستشناسی،
بیوشیمی ،آناتومی مقایسهای ،طبقهبندی سیستامتیك،
جنینشناسی ،سیتولوژی ،سیتوژنتیك استفاده كردهاند.
ایشان ایده اصلی تكامل زیستی را این میداند
كه متام موجودات زمینی از یك جدّ مشرتك نشأت
گرفتهاند و برای چنین ایدهای پیشینهای از آراء فالسفه
و طبیعیون باستان تا ظهور نظریههای علمی برای
تكامل در قرن نوزدهم برمیشامرند .مانند نظرات
امپدوكلس ،پلوتینوس ،ابراهیم نظام ،ابن مسكویه .بونت
هالر ،هاروی ،مالپیگی ،ولف ،بوفون و دیگران كه در
نظریههای پیشساختگی ،نظریه برو نزایی و تاریخ
حیات كه مربوط به دوران جدید غرب است تالش شده
این نظریهها همراه با شواهد تجربی ارائه گردد.
رواج نظریههای تكاملی با ارائه نظریه چارلز داروین

[]1

عمومیت یافت ،این نظریه از نظرات اراسموس داروین
در مكانیزم تكامل ،نظرات المارك در ردهبندی گیاهان و
جانوران ،نظرات اسپنرس در تبدیل از حالت تجانس به
حالت متایز با ظهور پیچیدگی بیشرت و شایستگی زیادتر
و نظرات مالتوس در رابطه جمعیت و منابع استفاده
منود و توانست با اصل گزینش طبیعی و برگرفنت
چهار عامل پیشگفته نظریهای برای توضیح یافتههای
جغرافیای زیستی ،دیرینهشناسی و سنگوارهها سامان
دهد .رویكرد اصلی در توضیح این یافتهها این است
كه ثبات حیات از ابتدای خلقت امكانپذیر نیست و
یافتههایی كه نشان میدهد عمر زمین بیش از میلیونها
سال است برای تكامل گونهها میتواند كافی باشد.
اصول نظریه داروین مبتنی بر این سه اصل است:
 .1همه جانداران تغییر پذیرند.
 .2تغییر جانداران تحت اثر رشایط محیط انجام
میگیرد.
 .3حفظ موجودات شایستهتر (سازشپذیرتر) با
انتخاب طبیعی صورت میگیرد.
در دهه  1930نئوداروینیسم با تلفیق ایدههای
مندلیسم با داروینیسم شكل گرفت .نظریههای
تكاملی در ابتدا بیشرت از شواهد و یافتههای جغرافیای
زیستی و سنگوارهها استفاده میكردند ولی اكنون از
یافتههای زیستشناسی مولكولی و تجزیه ژنتیكی نیز
بسیار بهره میبرند.
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درآمد

دکتر سادات نوری:
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بحـث را بـا یـک  سـؤال شـروع
میکنـم؟ اولیـن بـار حیـات چگونـه
بـر روی کـره زمیـن ایجـاد شـده
و طـی میلیاردهـا سـال چـه مقـدار
دسـتخوش تغییرات شـده اسـت؟ فهم
ایـن سـؤال محتـاج آشـنایی مقدماتـی
بـا بعضـی علـوم اسـت ،علومـی چون
زیستشناسـی ،بیوشـیمی ،آناتومـی
مقایسـهای ،طبقهبنـدی سیسـتماتیک،
جنینشناسـی ،سـیتولوژی ،سیتوژنیک،
ژنتیـک  جمعیـت ،ژنتیـک  مولکولـی
و چنـد علـم دیگـر .بـه طـور کلـی
علـم نحـوه ایجـاد انـواع موجـودات
و چگونگـی تغییـر و تحـول آنهـا کـه
در کشـور مـا بـه اسـم تکامـل معروف
شـده اسـت ،مجموعـه ای از این علوم
اسـت .علم تکامـل خود هنـوز در حال
تکامـل اسـت و بـا پیشـرفت علـوم در
زمینههـای مختلـف ،تغییـرات کلـی و
جزئـی پیـدا میکنـد.
مجلـه «سـاینس»[ ]2در پایـان هـر
سـال فهرسـتی از ده پیشـرفت علمـی
عمـده کـه در آن سـال به دسـت آمده
ارائـه میکنـد .در سـال  2005رتبـه
اول را بـه طـور مشـترک بـه چندیـن
مطالعـه اعطـا کـرد کـه سـازوکار
تکامـل را روشـن میکردنـد .در سـال
 2005جدالهایـی بـر نظریـه آفرینش
هوشـمند بیـن دانشـمندان رخ داد.
طرفـداران ایـن نظریـه معتقدنـد کـه
بسـیاری از خصوصیـات ایـن جهـان
و موجـودات زنـده پیچیدهتـر از آن

هسـتند کـه ناشـی از رونـد انتخـاب
طبیعـی اسـت ،آنگونـه کـه در نظریـه
دارویـن آمـده اسـت و میگوینـد
کـه حیـات بایـد توسـط یـک نیـروی
ماواءالطبیعـه بینهایـت هوشـمند
طراحـی شـده باشـد.
سـه بحـث و طرحی که برای بررسـی
سـازوکار مطـرح شـد ،عبـارت اسـت
از :یـک ،تعییـن آرایـش ژنتیکـی
شـامپانزه؛ دو ،بازآفرینـی ویـروس
آنفوالنـزای مرگبـار سـال  1918در
آزمایشـگاه و سـه ،مطالعـه پرنـدگان
اروپایـی کـه نشـان میدادنـد چگونـه
دو جمعیـت مختلـف از یـک حیـوان،
مـی تواننـد بـه دو گونـه مجـزا تبدیل
شـوند .ایـن انتخـاب حاصل ایـن پیام
بـرای مـردم و دانشـمندان اسـت کـه
تکامـل را دانشـمندان تنهـا بـرای
عالقـه شـخصی مـورد مطالعـه قـرار
نمیدهنـد بلکـه تبعـات خیلـی مهمی
روی سلامت عمومی و درک بشـر از
هویـت انسـان داردً .
مثلا بـا مطالعـه
تغییـرات بین ژنوم انسـان و شـامپانزه،
ممکن اسـت بتـوان بر ریشـه ژنتیکی
بسـیاری از بیماریها انگشـت گذاشت
و مطالعـه رفتـار ویـروس آنفوالنـزای
سـال  1918میتوانـد بـه مبـارزه بـا
اپیدمـی بعـدی آنفوالنـزای پرنـدگان
کمـک  بکند.

تعاریفتکامل:

واژه تکامل در جهات مختلف اسـتفاده
میشـود .کـره زمیـن بـه صورتـی که
امـروزه وجـود دارد ،نتیجـه تغییـرات
تاریخـی یـا تکامـل زمینشناسـی
اسـت .مراحـل تاریخـی منتهـی بـه
تمـدن انسـان را تکامـل فرهنگـی
گوینـد .بـه همیـن ترتیـب میتـوان
از تکامـل هواپیمـا ،اتومبیـل ،رادیـو،
تلفـن و آرمانهـا گفتگـو کـرد ،هـر
چنـد که همـه اینهـا زیـر مجموعهای
از تکامـل فرهنگـی هسـتند ولی هیچ
کـدام تکامـل محسـوب نمیشـود.
در زیستشناسـی منحصـراً بخشـی
از تکامـل جهـان کـه  عامـل وحـدت

حیـات اسـت مـورد تحلیـل قـرار
میگیـرد .به بیـان دیگر تکامـل جهان
در زیستشناسـی بـه مطالعـه تکامـل
آلـی[ ]3اختصـاص مییابـد .امـروزه
میدانیـم کـه تکامـل آلـی بخـش
ویـژهای از فراینـد تکاملـی عمومیتـر
اسـت که بـه آن نمـو یا تکامـل جهان
گوینـد.
تکامـل زیسـتی ،تغییـر و تبدیـل در
زادههاسـت .ایـن تعریـف در برگیرنـده
تکامـل در مقیاس کوچک اسـت .یعنی
تغییراتـی کـه در فرکانـس[ ]4ژنی یک 
جمعیـت از یـک نسـل بـه نسـل بعـد
اتفـاق میافتـد و تکامـل در مقیـاس
بـزرگ یعنـی تغییر زادههـای گونههای
مختلـف از یـک جـد مشـترک در طی
نسـلهای زیـادی کـه اتفـاق میافتـد.
بنابرایـن تکامـل در دو مقیـاس داریـم،
مقیـاس کوچـک و بـزرگ .درختهـا
برگهایشـان را از دسـت میدهنـد
و دوبـاره سـبز میشـوند ،دامنـهای
از جهشهـا ظهـور پیـدا میکنـد ،از
بیـن میرونـد .ولـی اینهـا مثالهایـی
از تکامل زیسـتی محسـوب نمیشـود،
چـون زادههـا را از طریـق تـوارث ژنی
درگیـر نمیکنـد .ایـده اصلـی تکامـل
زیسـتی ایـن اسـت کـه تمـام حیـات
موجـودات روی کـره زمیـن از یک جد
مشـترک منشـأ میگیرد ،همانند شما و
پسـر عمویتـان که از یک جد مشـترک
حاصـل شـدهاید .ایـن جـد مشـترک
حیـات در روی کـره زمیـن در طـی
مراحـل زایشـی کـه همـراه بـا تغییر و
تبدیـل بوده اسـت در معـرض تغییرات
عجیبـی قـرار گرفته اسـت کـه امروزه  
مـا آن را به طور مسـتند در فسـیلها و
در محیـط اطرافمـان میبینیـم .تکامل
در نهایـت یعنـی اینکه تمام مـا از یک 
نیای مشـترک هستیم .انسـان ،درخت،
مـرغ ماهیخـوار و همـه و همه به یک 
شـکلی بـا هـم نسـبت داریم.

تاریخچه:

امپدوکلـس ( 430 -490ق.م)[]5
را پـدر اول داروینیسـم خواندهانـد .او

ظاهـراً نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه
تکامـل و تنـازع بقـا در بیـن جانـوران
معتقد اسـت .فلوطیـن (270-204م) یا
همـان پلوتینـوس[ ]6به وجود سلسـله
مراتـب در میـان موجـودات اعتقـاد
داشـت و بعضـی از آنهـا را نسـبت بـه
دیگـران بـه منبـع یکتایـی کـه از آن
سـاطع شـده نزدیکتـر و بـه همیـن
نسـبت باالتر میدانسـت .ابنمسـکویه
( ۴۲۱ - ۳۲۶ه.ق) در رابطـه بـا
تکامـل اینگونـه میگویـد :جمـادات
از تجمـع مـواد اولیـه ،گیاهـان پسـت
از ترکیبـات غیرآلـی و گیاهـان آلـی از
گیاهان پسـت بـه وجود میآینـد و بعد
گیاهـان بـه جانورانـی نظیـر مرجانها
کـه هـم بـه جهـان گیاهـان و هـم به
جهـان جانـوران تعلـق دارنـد ،تبدیـل
میشـوند .باالخـره در رونـد تکامـل،
جانـوران دیگـر و سـرانجام انسـان بـه
وجـود میآیـد .ابنسـینا (416 -359
ه.ق) در مـورد مراتـب موجـودات
عقیـدهای خـاص دارد .معتقـد اسـت
کـه تشـکیل موالیـد سـهگانه یعنـی
جمـادات ،گیاهان و جانـوران با ترکیب
عناصـر تشـکیلدهنده جهـان و امتزاج
ترکیبـات حاصـل کـه جمـادات را بـه
وجـود میآورنـد ،آغـاز میشـود .بـا
تشـکیل مرجانهـا مراتـب تشـکیل
جمـادات پایـان پیـدا میکنـد و از
ایـن مرحلـه بـه بعد بـا ادامـه ترکیب
و امتـزاج ،مـاده اسـتعداد قبـول قـوه
باالتـری از نفـس کل را پیـدا میکند
کـه بـه آن نفـس نباتـی میگوینـد.
بـا تشـکیل درخـت نخـل کـه از نظر
داشـتن جنـس نـر و مـاده هماننـد
جانـوران اسـت ،مراتـب تشـکیل
جانـوران بـه پایـان میرسـد و بـه
دنبـال آن نفـس حیوانـی بـر ترکیبات
نـازل میشـود .حلـزون دارای
پایینتریـن مراتـب نفـس حیوانـی
اسـت و میمـون کـه شـباهتهایی هم
بـه انسـان دارد در باالتریـن مراتـب
ایـن نفـس قـرار دارد .ایـن سلسـله
مراتـب بـا کمـال بیشـتر بـه مرتبـه
انسـان میرسـد.

تشـکیل دهنـده سـلول تخـم   در
نظریهپیشساختگی:
آقـای بونـت با اسـتفاده از واژه تکامل تشـکیل اندامهـا و تهیـه طـرح سـطح
ایـن نظریـه را ارائـه داد .بـه عقیـده خارجـی این سـلول در برخـی جانوران
بونـت آفرینـش از همـان ابتـدا کامـل ایـن دو نظریـه بـه هـم نزدیکتـر
بوده و تشـکیل جانداران اسـتعدادهای شد ند .
بالقـوهای اسـت کـه پیـدا میکند .وی آقـای بوفـون ،طبیعـیدان فرانسـوی،
از طرفـداران نظریـه پیشسـاختگی اعتقـاد داشـت کـه حیـات هـم ماننـد
اسـت .یعنـی انسـان بـه یـک صورت زمـان دارای تاریخچـهای اسـت که هر
سـاخته میشـود و تغییـر و تحولـی یـک از آنها تحت شـرایط مشـابهی آن
در او نیسـت .تمـام اندامهـای یـک  را دنبـال میکنـد .سـایر نظـرات آقـای
موجود بالـغ به صورت میکروسـکوپی بوفـون ایـن اسـت :منشـأ حیـات از
مـواد بیجـان اقیانوسهـای  موجـود
در تخـم او موجـود اسـت.
در ابتـدای پیدایـش زمیـن بوده اسـت.
بعـد حیوانـات بزرگتـر پدیـد آمدهانـد و
نظریهبرونزایی:
آقـای هـاروی و والپیـدی و فردریـک  مادامـی که زمیـن در حال خنکشـدن
هـول ،به ایـن نظریـه اعتقاد داشـتند .بـود ،بسـیاری از حیوانـات بـه مناطـق
ایـن افـراد  معتقد بودند کـه بافتها و گرمسـیر مهاجـرت کردنـد .تحـول
اندامهـای مختلف در نتیجـه تغییراتی موجـودات زنـده هم در جهت سـاده به
کـه حاصـل از تقسـیم سـلول تخـم پیچیـده ،یعنـی تکامل و هـم در جهت
بـه وجـود میآیـد ،حاصـل میشـود و پیچیـده بـه سـاده یـا انحطـاط ایجـاد
سـلول تخـم موجـود کوچکی نیسـت میشـود .میمـون از انحطـاط انسـان
کـه فقـط رشـد پیـدا کنـد ،بلکـه یک  و گورخـر از انحطـاط اسـب بـه وجـود
نیـروی خارجـی زنـده سـبب رشـد و آمـده اسـت .بـا وجـود ایـن معتقـد بود
نمـو آن میشـود .البتـه بعدهـا بعـد کـه تحوالت بیشـتر در جهت سـاده به
از شـناختن نقـش مناطـق مختلـف پیچیدهتـر شـدن اسـت.
آراسـموس داروین که پدربـزرگ چارلز
دارویـن اسـت یـک پزشـک انگلیسـی
بـود و عقیده داشـت که انـواع گوناگون
جانـوران و گیاهـان امـروزی از گـروه
کوچکـی بـه وجـود آمدهانـد کـه خـود
از تعـداد کمی از راسـتههای[ ]7طبیعی
تشـکیل شدهاند .اسـاس نظریه او اصل
امپدوکلس را
رقابـت زیسـتی یـا تنـازع در انتخـاب
جنـس مـاده اسـت کـه وارد نظریـه
پدر اول داروینیسم
چارلـز دارویـن شـد .از طـرف دیگـر او
خواندهاند.
عامـل نیـاز ،کـه وارد نظریـه المـارک
او ظاهرا ً
شـده بـود را عامـل تغییر میدانسـت و
نخستین کسی است
بـر تغییراتـی که بر اثـر نیـاز در موجود
که به تکامل
حاصل میشـود و سـاختمان او را برای
و تنازع بقا
حـل مسـأله تغذیـه اصلاح میکنـد،
در بین جانوران
اشـاره نمودهاسـت .او در کتـاب خود به
معتقد است.
نـام «معبـد طبیعـت» که بعـد از مرگ
او انتشـار پیـدا کرد ،به نقش انسـان در
تغییـر و اصالح نـژاد در حیوانـات اهلی
از طریـق دو رگهگیـری بـه عنـوان
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مکانیسـم تکامـل ،اشـاره کرده اسـت.
همچنیـن بـه شـباهتهای مختلـف
بیـن گونههـای[ ]8مختلـف جانـوران
و مهـرهداران بـه عنـوان شـواهدی از
خویشـاوندی و اشـتقاق آنها از یکدیگر
اشـاره کرده اسـت.
المـارک ،طبیعـیدان فرانسـوی ،کـه
در ردهبنـدی گیاهـان و جانـوران تبحر
زیـادی داشـت ،علت وجود تشـابه بین
گیاهـان و جانـوران را اشـتقاق آنهـا از
یکدیگـر میدانسـت .سـایر اعتقـادات
او ایـن اسـت :عامـل ایـن دگرگونیها
شـرایط محیط اسـت که باعـث تقویت
بعضـی اندامها و تضعیـف بعضی دیگر
میشـود .او اعتقاد داشـت کـه تغییرات
اکتسـابی قابـل تـوارث هسـتند .آقـای
چارلـز لـی ،زمینشـناس انگلیسـی،
ناگهانـی بـودن تحـوالت را مـردود
دانسـت و بـه دخالـت عامـل زمـان
در تحـوالت یعنـی بـه تدریجیبـودن
آنهـا اعتقـاد داشـت .ایـن عامـل نیـز
در نظریـه دارویـن وارد شـد و آقـای
دارویـن از آن اسـتفاده کـرد.
چارلـز دارویـن ،طبیعـیدان انگلیسـی،
بـه اصـل گزینـش طبیعـی اعتقـاد
داشـت .برای رسـیدن به اصـل از چهار
عامل اسـتفاده کرد :یـک .عامل رقابت
زیسـتی کـه از آراسـموس دارویـن
گرفـت؛ دو .عامـل زمانـی کـه از لـی
گرفـت؛ سـه .اصـل نظریـه تنـازع بقـا
از نظریـه مالتـوس و چهـار .اصل بقای
اصلـح از نظریـه اسـتمر .آقـای مالتـوس،
اقتصاددان انگلیسـی،
عقیـده داشـت کـه
افزایـش جمعیـت بـا
تصاعد هندسـی است
و افزایش منابع غذایی
بـا تصاعد عـددی .در
نتیجـه تنازعـی بایـد
بیـن جمعیـت بـرای
دسترسـی بـه غـذا به
وجود بیایـد .در نتیجه
از تعـداد جمعیـت
کاسـته میشـود و
بیـن افـراد جمعیـت

و میـزان مـواد غذایـی تناسـب برقرار
میشـود .آقـای اسـتمر ،فیلسـوف
انگلیسـی ،موجـودات زنـده و همـه
چیـز را در حـال تغییـر از تجانـس
بـه حالـت تمایـز و در حـال تکامـل
تدریجـی میدانسـت و معتقـد بود این
تبدیـل بـا ظهـور پیچیدگـی بیشـتر و
شایسـتگی زیادتـر همراه اسـت .آقای
دارویـن بـا اسـتفاده از ایـن نظریهها و
نتایـج حاصـل از مطالعـات خـودش بر
روی جانـوران و گیاهـان بـه نظریهای
دسـت یافـت کـه امـروزه بـا تغییراتی
مـورد قبول کلیـه تکاملباوران اسـت.

جغرافیایزیستیوشکلشناسی
موجودات:

نظریـه ارسـطو دربـاره چگونگـی
تکامـل یـا اشـتقاق گونههـا بدیـن
ترتیـب اسـت :بعضـی از گونههـا از
طریـق آمیـزش دوگونـه متفـاوت بـه
وجـود میآیند .او همچنیـن به قابلیت
توارث صفات اکتسـابی اعتقاد داشـت.
یعنـی اگر فـردی دسـتخوش تغییراتی
شـود ،ایـن تغییـرات بـه نسـل بعـد
انتقـال پیـدا میکند .ایـن نظریه حدود
دو هـزار سـال بعـد توسـط المـارک
مطـرح شـد .بعـد از مدتـی ارسـطو
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه طبیعـت،
تشـکیالتی پیوسـته اسـت کـه از مواد
بیجـان شـروع و بـه اشـکال پیچیده
گیاهـی و جانـوری ختـم میشـود .در
ابتـدا قـرن چهاردهـم ،نظریه ارسـطو

بـه نظریـه «حیـات الیتغیـر» تبدیـل
شـد .بـر اسـاس ایـن نظریـه ،حیـات
بـه صـورت زنجیـرهای از ابتداییترین
اشـکال زندگـی آغـاز و بعـد گسـترش
پیـدا میکنـد و بـه انسـان و بعـد از
آن بـه موجـودات ماورائـی میرسـد.
بـه نظـر او هـر موجـود یـا گونـه یـک 
حلقـه مجـزا در زنجیـره بـزرگ حیـات
اسـت و همـه حلقههـا در یـک زمـان
و در یـک  مرکـز آفرینـش طراحـی
و سـاخته شـدهاند و تـا آن زمـان
تغییـری نکردهانـد .دانشـمندان تصـور
میکردنـد همیـن کـه همـه حلقههـا
را کشـف و نامگـذاری کننـد ،معنـای
حیـات برایشـان آشـکار میشـود .فکر
میکردنـد حلقههـا محـدود هسـتند و
میتواننـد همـه را کشـف و نامگـذاری
کنند .
جغرافیـــای زیســـتی بـه معنـــای
مکانیابـی و توصیـف گونههـای
جانـداران اسـت .در سـال 1590
طبیعیدانـی بـه نـام تومـاس موفـق
بـه توصیـف ملـخ درختـی و ملـخ
چمـنزار شـد .آن زمان فکـر میکردند
کـه حلقههـای جانـداران محدودنـد،
پـس بـرای اینکـه آنهـا را بشناسـند
توصیفشـان میکردنـدً .
مثلا ایـن که
ملـخ درختـی در کجـا زندگـی میکند،
شـکل پایـش چگونـه اسـت و ملـخ
چمـنزار همیـن طـور .بـه عبـارت
دیگـر دانشـمندان جغرفیـای زیسـتی
به مطالعـه توزیع جغرافیایـی موجودات
گذشـته و کنونـی کره
زمیـن میپرداختنـد.
آنهـا متوجه شـدند که
بسـیاری از گیاهـان و
جانـوران موجـود در
جزایـر ایزولـه مثـل
جزایـر موجـود در
ً
کاملا
اقیانـوس آرام،
منحصـر بـه فـرد
هسـتند .اما گونههایی
هـم وجـود دارد کـه
هـر چند مسـافتهای
طوالنـی  آنها را از هم

جـدا کـرده ،ولـی بسـیار بـه هم شـبیه
هسـتند .دارویـن از جملـه کسـانی بود
کـه در ایـن زمینـه مطالعاتـی انجام داد
و در حیـن مطالعـه توزیـع جغرافیایـی
موجـودات متوجـه شـد کـه گونههـای
جزایـر اقیانوسـی بـه گونههـای موجود
در خشـکیهای نزدیکتـر بـه آنهـا
کـه دارای محیطـی متفـاوت هسـتند،
شـباهت بیشـتری دارنـد ،نسـبت بـه
گونههـای سـاکن در جزایـر دورتـر
کـه محیـط مشـابهی دارنـد .،دارویـن
نتیجـه گرفـت کـه ایـن گونههـا از
قـاره مجـاور مهاجـرت کردهانـد و یا به
ایـن جزایـر آورده شـدهاند و سـپس به
محیـط جدیـد خـو گرفتهانـد و تدریج ًا
به شـکل گونههـای جدید تکامـل پیدا
کرد هانـد.
از روی توزیـع جغرافیایـی موجـودات
کنونـی میتـوان بـه ارتبـاط تکاملـی
آنهـا پـی بـرد .بـه طـور مثـال 200
میلیـون سـال پیـش اسـترالیا و دیگـر
قارههـا به صـورت یک خشـکی بزرگ
بـه هم چسـبیده بودنـد .بعد از گذشـت
میلیـون هـا سـال قـاره اسـترالیا بـه
طریقـی از خشـکیهای دیگر جدا شـد
و موجـودات منحصـر بـه فـردی مثـل
پسـتانداران تخمگـذار یـا پسـتانداران
کیسـه دار ،در آنجـا بـه وجـود آمدنـد.
ایـن قـاره دارای ایـن گونههـای
جانـوری اسـت کـه در هیـچ   جـای
دیگـر یافـت نمیشـود .جداشـدن ایـن
خشـکی مانع از رقابت بین پسـتانداران
جفـتزا بـه این پسـتانداران تخـمدار و
کیسـهدار شـد .در حالیکـه در مناطـق
دیگـر جهـان ظهور پسـتانداران جفتزا
باعـث انقـراض پسـتاندران تخـمزا و
کیسـهدار شـده اسـت.
در اوایل قرن  18بسیاری از دانشمندان
مجذوب شـکـلشــناسی مقایــسهای
شدند .شـکـلشنــاسی مقـایـســهای
بـه مطالعـه سیسـتماتیک  تفاوتهـا
و شـباهتها در شـکل گونههـای
مختلـف موجـودات زنـده میپـردازد.
ساختــارهایی کـه دارای ریشـــه
ژنتیکـی مشـترک بـرای شباهتشـان

چارلز داروین،
طبیعیدان انگلیسی ،به اصل
گزینش طبیعی اعتقاد داشت.
برای رسیدن به اصل از چهار
عامل استفاده کرد :یک .عامل
رقابت زیستی که از آراسموس
داروین گرفت؛ دو .عامل
زمانی که از لی گرفت؛ سه.
اصل نظریه تنازع بقا از نظریه
مالتوس و چهار .اصل بقای
اصلح از نظریه استمر.

هسـتند را همسـاخت[ ]9گوینـد و
همسـانها[ ]10بررسـی ارتبـاط بیـن
سـاختارهایی اسـت کـه شـباهتهای
ظاهـری و عملکـرد مشـابهی دارنـد
ولـی ساختارشـان تفـاوت تشـریحی
دارد و دارای ریشـه ژنتیکـی یکسـانی
نیسـتند .علـم تشـریح مقایسـهای،
وجـود سـاختارهای تحلیـل رفتـهای
را آشـکار کـرد .بـه نظـر میرسـد
سـاختارهایی بودند که بـدون عملکرد
بـوده و در نتیجـه تحلیـل رفتهاند ولی
همیـن سـاختارها در موجـودات نیایی
ً
کاملا تمایـز یافتهای
دیگـر به شـکل
وجـود دارد و عمکلرد مهمـی دارند .به
طور مثال اسـتخوانهای بازوی انسـان،
بالـه نهنـگ و بال مرغابی در مقایسـه
بسـیار بـه هـم شـبیه و همولـوگ
هسـتند .از نظـر انـدازه ،شـکل و
کارکـرد متفاوتنـد ،ولـی موقعیـت
مشـابه و بافتهـای مشـابهی دارنـد
کـه همگی در الگوی کلـی قرار دارند.
بـه طـور کلـی باقیمانـده اندامهـای
تحلیلرفتـه در تمام ردههـای جانوری

به خصـوص در موجـودات پیشـرفتهتر
دیده میشـود .بـه طور مثـال آپاندیس
در نخسـتینیان رشد بیشـتری دارد و در
هضـم غـذای سـفت کمـک میکنـد.
در بـدن انسـان بیـش از صـد سـاختار
تحلیلرفتـه شـناخته شـده اسـت  کـه  
برخـی عبارتنـد از آپاندیـس ،اسـتخوان
دنبالچـه ،موهـای بـدن ،دندانهـای
عقـل و ماهیچههـای بیرونـی کـه
حیوانـات بـرای جهتیابـی از آنهـا
اسـتفاده میکننـد.

سنگوار ههاوفسی لها:

از اواخـر دهـه  1600بـا یافتههایـی
دربـارۀ فسـیلها بـه این سـردرگمیها
اضافـه شـد .زمینشناسـان شـروع
بـه الیهبـرداری و مطالعـه در مـورد
الیههـای صخـرهای زمیـن کردنـد که
فرسـایش در آنهـا شـکافهایی عمیـق
ایجـاد کـرده بـود .آنهـا الیههـای
مشـابهی را در سراسـر جهـان پیـدا
کردنـد .مثـل بسـترهایی کـه از الیـه
هـای مجزا یـا چندگانه از سـنگ های
رسـوبی  تشـکیل شـده بـود.
بعـد از کشـف ایـن الیههـا ،نظریـهای
مطـرح شـد کـه ماسـهها و دیگـر
سـنگهای رسـوبی در زمانهـای
مختلـف انباشـته شـدهاند و بعـد بـه
آهسـتگی بـه الیههـای صخـرهای
تبدیـل شـدهاند .دریافتند کـه بعضی از
الیههـا دارای سـنگوارههایی بودنـد که
گـواه زندگـی در زمانهـای دور بـود.
بـرای مثـال الیههـای عمیـق حـاوی
سـنگوارههای موجودات دریایی ابتدایی
اسـت .بعضـی از ایـن سـنگوارههای
موجـود در الیههـای باالیـی شـبیه
بـه آنهـا بودنـد ولـی سـاختـمانشــان
پیچیدهتــر بــود .سنگوارههای موجود
در  الیههـای باالتـر بیشـتر شـبیه بـه
موجـودات دریایـی بـود .سـؤالی کـه
مطـرح میشـود ایـن اسـت :پیچیدگی
رو بـه تزایل در سـنگوارههای یاد شـده
نمایانگـر چـه چیـز اسـت؟ تقسـیمات
توالـی ایـن فسـیلها درچـه زمانـی
اتفـاق افتـاد؟ معمـای دیگـر این اسـت
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که بسـیاری از سـنگوارهها که در مورد صخرههـا قـرار گرفتنـد؟
برخـی صفـات منحصر به فرد هسـتند ،بـرای پیـدا کـردن جـواب ،آقـای
از نظـر برخـی ویژگیهـای دیگـر بـا اسـتینوف بـه مطالعـه صخرههـا و
برخـی گونههایـی کـه در قیـد حیاتنـد تپههـای ایتالیـا پرداخـت و پیشـنهادی
شـباهت دارنـد .ایـن سـؤال مطـرح مطـرح کـرد .گفـت کـه صخرههـا و
میشـود :آیـا گونههایـی کـه در عیـن مـواد معدنـی خیلـی وقـت پیـش بـه
داشـتن شـباهت از نظـر زمانـی از هـم صـورت شـناور جریـان داشـتهاند و بـه
دور هسـتند میتواننـد بـا هـم ارتباطی تدریـج در دریاهـا تهنشـین شـدهاند
داشـته باشـند؟ نتیجهگیـری ایـن بـود و الیههـای افقـی را ایجـاد کردهانـد.
کـه آنچـه در مجمـوع از جغرافیـای بـه ایـن ترتیـب الیههـای جدیـد
زیسـتی ،شکلشناسـی مقایسـهای و روی الیههـای قدیمـی قرارگرفتنـد.
زمینشناسـی بـه دسـت آمد ،بـا عقاید زمانـی کـه الیهها تشـکیل میشـدند،
میتوانسـتند باقیمانـده حیوانـات را
رایـج در آن زمـان تطابـق نداشـت.
آقـای جـرج لوئیـس و دیگـران فرضیه بـه دام بیندازنـد و آنهـا را بـه فسـیل
دیگـری را بـر اسـاس ایـن مشـاهدات   تبدیـل بکننـد .ایـن پیشـنهاد امـروزه
بیـان کردنـد :بـه دلیـل وجـود تحـت عنوان تطابق اسـتینوف شـناخته
اقیانوسهـای وسـیع  و سـایر موانـع میشـود و بـه عنـوان مشـهورترین
جغرافیایـی ،پراکنـش همـه گونههـا سـهم آقـای اسـتینوف از قوانیـن
از یـک  مرکـز پیدایـش ،امکانپذیـر زمینشناسـی اسـت.
نیسـت .پـس احتمـاال گونههـا بیـش در قـرن هجدهـم آقـای بوفـون و
از یـک  مرکـز پیدایـش دارنـد و اگـر طبیعیدانـان دیگـر ایـده دیگـری را
آنهـا به صـورت کامل آفریده شـدهاند ،مطـرح کردنـد :ثابـت بـودن حیـات از
کـه توالـی سـنگوارههای موجـود در ابتـدای خلقـت امکانپذیـر نیسـت .در
بخشهـای مختلـف ایـن را نشـان قـرن نوزدهـم طبیعـیدان مشـهوری
مـیداد ،پـس احتمـا ًال گونههـا در طی بـه نـام جـرج کودیـر انقـراض گونهها
زمـان تغییـر کردهانـد .بدیـن وسـیله را مطـرح کـرد و نظریـه خـود را به نام
آگاهـی از تغییـرات خاص قابـل توارث کاسـتروفیلد مطـرح کـرد .ایـن نظریـه
که اسـمش تکامل است در حال تکوین مجموعـه نظریههایـی اسـت کـه بـر
بـود و تذکـر اینکـه آگاهـی از تکامـل اسـاس آنهـا گمـان مـیرود تغییـرات
بیولوژیکـی به کمک مشـاهدات زیادی زمیـن و جانـوران بـه صـورت ناگهانی
کـه بـه وسـیله طبیعیدانـان ،علمـای بـه وجـود آمده اسـت .بـه عبـات دیگر
جغرافیـای زیسـتی ،آناتومیسـتها و کاسـتروفیلد معتقـد بـود کـه تغییـرات
جغرافیدانهـا در طـی قـرون مختلف ناگهانـی در الیـه بیرونی پوسـته زمین
صـورت گرفتـه ،میسـر گردیـد .سـؤال اتفـاق میافتـد.
دیگـر اینکه فسـیلها چگونـه در داخل المـارک ،گیاهشـناس و جانورشـناس
فرانسـوی ،نظریـه تکامـل را بـه
صورتـی مسـتدل بـا رعایـت جنبههای
علمـی بـه صـورت مثبـت بیان کـرد و
نظریـه تـوارث صفات اکتسـابی را ارائه
کـرد .نـکات مهـم نظریـه وی بدیـن
شـرح اسـت :تغییـر شـرایط محیطـی،
ایجـاد نیازهـای درونـی جدیـد در
موجـودات زنـده ،تلاش موجـودات
بـرای برطرفکـردن نیازهـای خـود با
اسـتفاده از نیـروی ذاتـی درونـی ،بـه

کار افتـادن و تقویـت بعضـی اندامهـا
و از کار افتـادن و تضعیـف برخـی
دیگـر بـر اثـر کاربـرد بعضـی اندامها،
پدیـدار گشـتن بعضـی صفـات جدیـد
در  موجـودات زنـده  ،موروثـی شـدن
صفـت اکتسـابی و تکامـل تدریجـی
موجـودات زنده .پیـش از ارائـه نظریه
دارویـن ،شـخصی بـه نـام چارلـز
لـی ،زمینشناسـی انگلیسـی ،دسـت
بـه نـگارش کتابـی بـه نـام اصـول
زمینشـناس زد .در آن کتـاب نشـان
داد کـه نظریه کاسـتروفیلد بیاسـاس
اسـت و تغییـرات زمیـن بـه صـورت
نامحسـوس ،کند و تدریجی روی داده
ا ست .

نظریه داروین و نئوداروینیسم:

دارویـن بـه عنـوان یـک طبیعـیدان
دریایـی بـا کشـتی ویگل سـفری پنج
سـاله را آغاز کرد .در این سـفر داروین
بـه اطـراف مسـافرت کرد و شـروع به
تفکـر در مـورد فرضیههـای بنیادینـی
نمـود کـه آقای لـی در کتابـش به آن
پرداختـه بـود .تفکـرات آقـای داروین
بـه این صـورت بـود :چه مـدت زمان
الزم اسـت تـا بـاران ،سـیالب و دیگر
اتفاقـات طبیعی ،منظـره زمین را تغییر
دهنـد .بـرای تشـکیل چنـان الیـه
عظیمـی نـه فقـط چنـد سـال بلکـه
چنـد میلیـون سـال زمان الزم اسـت.
طبـق محلسـبات  آقـای لـی میلیونها
سـال طول کشـیده تـا منظـره کنونی
زمیـن ایجـاد شـده اسـت .آیـا ایـن
زمـان کافی نبوده اسـت تـا گونههای
جانـداران بـه طـرق گوناگـون تکامل
پیـدا کننـد؟ مشـاهدات اسـتخوانهای
قدیمـی و مقایسـه آنها بـا گورکنهای
امـروزی یکـی از دالیلـی بـود که این
نظریـه را اثبـات مـی کـرد .مالتـوس
کتابـی در بـاب اصول جمعیت منتشـر
کـرد کـه در آن اندازه جمعیت بشـری
را بـا قحطـی ،بیماری و جنـگ مرتبط
میدانسـت .یعنـی افزایـش جمعیـت
آدمـی بـه صـورت تصاعـد هندسـی
اسـت در حالیکـه منابـع غذایـی بـه

صـورت تصاعـد عددی اسـت.
دارویـن بـر اسـاس ایـن ایدههـا و
مشـاهدات ،نظریهای ارائـه داد و یکی
از اصـول نظریـه خود را به نـام مبارزه
بـرای مانـدگاری یـا همـان تنـازع بقا
نامیـد .در سـال  1859دارویـن کتـاب
«منشـأ گونههـا توسـط انتخـاب
طبیعـی» را منتشـر کـرد .در سـال
 1871کتـاب دیگری به نام «اشـتقاق
انسـان و گزینشـی در رابطه با جنس»
منتشـر کرد .در زمان داروین بسـیاری
از اصول زیسـتی از جمله ژنتیک هنوز
شـناخته نشـده بودنـد .تقریبـا هفتـاد
سـال گذشـت تا اینکه پیشـرفتها در
زمینـه علـم ژنتیـک منجر بـه پذیرش
همگانـی نظریه او شـد.
ایـن نظریـه میگویـد :همه جانـداران
تغییـر پذیرنـد .تغییـر جانـداران تحت
اثـر شـرایط محیـط انجـام میشـود.
موجـودات شایسـتهتر و سـازشپذیرتر
بـا غربـال انتخـاب طبیعـی حفـظ
میشـوند .بـه طـور خالصـه نظریـه
تکاملـی از طریـق انتخـاب طبیعـی
بدیـن معناسـت کـه یـک  جمعیـت
میتوانـد تکامـل یابـد ،در خالل زمان
تغییـر پیـدا بکنـد و ایـن مسـأله وقتی
اتفـاق میافتـد کـه افـراد جمعیـت
در یـک صفـت یـا تعـداد بیشـتری از
صفـات که مسـئول بقـا و تولیـد مثل
هسـتند ،تغییـر کننـد .داروین بایسـتی
ایـن مطلب را بـه صـورت تجربی هم
تصدیـق میکـرد کـه تمـام گونههای
فعلـی بـا گونههـای قبلـی مرتبـط
هسـتند .امـا اگـر بدیـن صـورت بـود
کـه بـه آن رسـیده بـود ،پـس تکلیف
حلقههـای گمشـده چـه میشـد؟ اگـر
هـر گونـه از گونـه دیگر مشـتق شـده
اسـت ،پـس سـنگوارههای فرمهـای
انتقالـی کجـا هسـتند؟ یـک  قـرن
گذشـت تـا یافتههـای سـنگوارهای
بیشـتری بـه همـراه اسـتفاده از دانش
زیستشناسـی مولکولـی و تجزیـه
ژنتیکـی پاسـخی بـرای این سـؤاالت
پیدا کـرد .حفاران فسـیل آرکئوپتریس
یـا موجـود باسـتانی بالـدار را پیـدا

کردنـد کـه  150میلیـون سـال قبـل
زندگـی میکـرد .چـرا ایـن فسـیل
سـالم مانـده بـود؟ چـون آرکئوپتریـس
در جنـگل گرمسـیر و در کنـار مردابـی
بـزرگ زندگـی میکـرده اسـت.
نظریــه تکامــل دارویــن بــا کشــف
قوانیــن منــدل ،شــکل تــازهای
بــه خــود گرفــت .یعنــی اینکــه
ایــن بــار تنــوع موجــودات از نظــر
وراثتــی مــورد توجــه قــرار گرفــت
و گزینــش طبیعــی بــا توجــه بــه
مکانیســم انتقــال صفــات وراثتــی از
والدیــن بــه فرزنــدان بررســی شــد.
در نهایــت بــا پیشــرفت علــم ژنتیــک 
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اگر قرار است که بین مباحث
فلسفی و زیستی تعاملی برقرار
کنیم ،راهش این نیست که ما
نظریات علمی را توضیح دهیم.
هر علمی مبانی دارد که از آنجا
شروع میکند و به نتایجی
میرسد .ما باید ببینیم علوم
زیستی با توجیهات فلسفی کجا
با هم در تعارض هستند و ریشه
را پیدا کنیم

و داروینیســم بــا همدیگــر تلفیــق
شــدند و نظریــه جامــع و فراگیــری
بــه نــام نئوداروینیســم بــه وجــود آمــد.
بنابرایــن میتــوان نئوداروینیســم
را نظریــه انطبــاق نظریــه قدیمــی
دارویــن در علــم ژنتیــک و زیســت
شناســی مولکولــی بیــان کــرد.

فلسفه اسالمی و علوم زیستی

دکتر غفاری:
اگر قرار اسـت که بین مباحث فلسـفی
و زیسـتی تعاملـی برقرار کنیـم ،راهش
ایـن نیسـت کـه مـا نظریـات علمـی

را توضیـح  دهیـم .هـر علمـی مبانـی
دارد کـه از آنجـا شـروع میکنـد و بـه
نتایجی میرسـد .مـا بایـد ببینیم علوم
زیسـتی بـا توجیهـات فلسـفی کجـا با
هـم در تعارض هسـتند و ریشـه را پیدا
کنیـم نه اینکـه توضیح دهیـم که علم
چـه میگویـد .چـون هیـچ فیلسـوفی
نمیتوانـد بـه ایـن مقدمـات نقـد وارد
کنـد .افرادی هـم که در یـک علم کار
میکننـد هیـچ وقـت نمیگذارنـد کـه
آن علـم بـا شـیوه غیرمنطقـی پیـش
رود و بـا آزمایشـات و مطالعـات بـه
نتیجـهای میرسـند کـه تقریبـ ًا مـورد
اجمـاع اهـل آن علم اسـت.
ما باید ببینیم فلسفه با علوم زیستی مثل
ژنتیک  اختالفشان بر سر چیست؟ در
یک قرن اخیر با پیشرفت علم در زمینه
مغز و اعصاب و عصبشناسی ،ساختار
مغز ،مراکز اعمال و مکانیسم عمل مغز
را توضیح میدهند؟ مث ً
ال علت تفاوت
نگرشها و رفتار را توضیح میدهند .این
باعث شده متأسفانه دانشمندان فکر کنند
وقتی اینها را توضیح دادند دیگر لزومی
ندارد راجع به شخصیت انسان توضیح
دهند .این مسأله در مباحث مربوط به
حیات و تاریخ آن و نظریه تکامل که یک 
درجه ضعیفتر از مباحث عصبشناسی
است شدیدتر است ،در حالی که خیلی
از مطالب آن بر پایه نظریات و فرضیات  
است و اتقان علمی دیگر علوم زیستی
را ندارد .علیرغم وجود این اشکاالت ما
باز هم فرض میکنیم که نظریه تکامل
علم دقیقی است اما باز هم این تفسیری
است که میگوید در یک سیر تکاملی
موجودات چگونه به وجود آمدهاند.
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ریشهغلبهرویکردفیزیکالیسم:

باید بررسی کنیم در این توضیحات چه
تعارضی وجود دارد؟ که مثال بگوییم
فالن نظریه فلسفی با این بحث علمی
اختالف دارد؟  -1دیدگاهی در تفسیر
واقعیت عالم و اینکه واقعیت عالم آیا
یک  واقعیت مادی صرف و تشکیل
شده از اتمها و مولکولهاست به انواع
و اقسام میتواند شیوههای وجودی
دانشمندان
را برای ما توضیح دهد.
ِ
تجربیمسلک و فیلسوفان پوزیتیویست
این طور نظر دارند .درگذشته در فلسفه
غرب از زمان دکارت و گالیله در
بعضی مسائل اختالفاتی به وجود آمد.
مث ً
ال ابتدا در کیفیات اولیه و ثانویه
اختالفاتی به وجود آمد که آیا ما همه
ادراکاتمان
واقع ًا در
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خارج مابهازا دارد .مثل نور ،رنگ و
حرارت و بعد گفته شد ،آن چیزی که
در خارج هست ،فقط امتداد حرکت
است .بقیه امور تفسیرهایی است که
ذهن ما از همان امتداد حرکت خارج
میکند .یعنی رنگ وجود خارجی
ندارد .یک  طول موج است که در
دستگاه بصری ما تبدیل به یک رنگ
مثل قرمز میشود ،وگرنه چیزی به
اسم قرمز در خارج نداریم .سرما و
گرما هم همین طور ،نرمی و زبری
هم همین طور .آن چیزی که خارج
محض است ماده و کمیت و حرکت
است و بقیهاش مربوط به آالت ادراکی
ماست .شکل افراطیاش این است که
همه اینها را منکر شوند و شکل تعدیل
شدهاش این است که بگویند در خارج،

یک منشأ انتزاعی هست ولی نه اینکه
ماهیات در خارج باشند .باالخره بین
طول موجی که یک سیب سرخ ایجاد
میکند و یک  خیار سبز ،یک  تفاوتی
هست ولی همان طول موج است نه
اینکه انتظار داشته باشیم رنگ سبزی
واقع ًا وجود داشته باشد.
باالتر از این ،بحث نفس و بدن بیشتر
در زمان دکارت مطرح شد .یعنی
دکارت گفت که ما در عالم سه جوهر و
واقعیت بیشتر نداریم .یک واقعیت خدا
که یک واقعیت متفاوت از بقیه است.
یک  واقعیت ماده که همان حرکت
است و جز حرکت و امتداد هیچ چیز
دیگری نیست .واقعیت دیگر نفس و
روح است و نفس هم فقط در آدمی
ا ســت و نفس آدمی از سنخ خداوند

میشود؟ با توجه به اینکه ما افعال
مشترکی انجام می دهیم .مث ً
ال اگر
ما جسمی را برداریم هم ماهیچههای
دست کار میکند هم سلولهای مغزی
و هم اراده انسانی .ما میفهمیم که
میخواستیم آن جسم را برداریم .این
نفس و بدن چگونه با هم کار میکنند؟
این مشکل در منطق دکارت به نام
دوالیسم مطرح شد ،یعنی دوجوهرانگاری.
خود دکارت یک راه حل ابتدایی پیشنهاد
کرد که توسط علم پزشکی و تشریح رد
شد .او گفت در مغز غده صنوبری وجود
دارد .آن غده کاجیشکل محل تالقی
نفس و بدن است یعنی یک جایی باید
نفس و بدن هماهنگ شوند .این موضوع
هم از نظر فلسفی اشکال دارد هم از نظر
علمی این غده صنوبری پیدا نشد .ولی
اگر هم بود فلسفه این را نمیپذیرفت،
چون مشکل در همان غده
صنوبری پیش میآید و
فقط جای مشکل

را عوض کردهایم .غده صنوبری که یک 
نیست .همه موجودات دیگر ماده
هستند و عالم یک ماشین بیشتر نیست .ماده است چگونه با نفس مجرد ارتباط
حیوانات هم ماشین هستند .و آرزوی پیدا میکند؟
این را میکرد که به یک علم ریاضی رهیافت دکارت این طور بود که
بزرگ در طبیعت دست پیدا کند .یعنی میخواست با روشهای کالمی مسأله را
بتواند فرمولی پیدا کند که مث ً
ال اگر ما حل کند .مالبرانش نیز گفت که خداوند
مجموعهای از یک معادالت فیزیکی و همه امور را با همه چیز هماهنگ می
شیمیایی خاص را به دست آوریم یک  کند .یعنی در واقع این توازی فقط یک 
اسب شود .مجموعه معادالت شیمیایی رابطه موقعیتی است ولی در خداوند
دیگر ،مث ً
ال تبدیل به یک  گل شود .صورت گرفته است .کاملتر از همه اینها را
یعنی میگفتند این اختالف ،تفاوت در الیبنیتز گفت که در واقع این هماهنگی
مواد است و هیچ چیز دیگری نیست در مونادها وجود دارد .عین این نظریه
و در اینجا خود دکارت دچار مشکل در متکلمین ما نیز وجود داشت .بعد از
شد .در انسان موضوع را پذیرفت یعنی دکارت این مسأله به صورت معضلی در
انسان یک موجود مجرد حقیقت است .فلسفه غرب مطرح شد .در ادامه فلسفه،
اگر این را قبول کرد ،روح هم که داریم .گرایشهای فلسفی و ماوراءالطبیعی در
رابطه این روح و جسم چطور محقق غرب تضعیف شد و با رواج علم جدید و

بعد از نیوتن و تسلط علوم طبیعی بر دیگر
دیدگاهها و غلبه رویکرد پوزیتیویسمی،
خود به خود تمایل به این شد که عنصر
روح را کنار بگذاریم و فقط با جسم
مسأله را حل کنیم .از اینجا به بعد در
اواخر قرن نوزده و تمام قرن بیستم
دیگر چیز زیادی از فلسفه باقی نماند .آن
چیزی که از فلسفه باقی ماند ،تبدیل به
فلسفه ذهن شد .در فلسفه ذهن نظریات
مختلفی هست .نظریه دوالیسم به عنوان
نظریهای که جوهر روح را قبول بکند
مطرح بوده است ولی امروزه آن نظریه
را قدیمی میدانند و خیلی طرفدار ندارد.
نظریه غالب فیزیکالیسم است .یعنی
اینکه همه رفتارها و کنشها و واکنشها
را بر اساس نظام فیزیکی توضیح
میدهیم .دقیقترین این توضیحات
در علوم عصبشناسی و شناخت
دستگاه مغز بود و خواستند تمام چیزها
را توضیح دهند .اگر قرار باشد به عنوان
یک  عصبشناس تمام
مکانیسمهایفیزیکی
و شیمیایی را
توضیح دهیم
به هیچ نتیجهای
نمیرسیم ،چون تنها
ارائه تبیینی علمی است.

ادعای قائل به نفس و روح و
وظیفهفیلسوف:

کسی که دوالیسم را قبول دارد اینها را
منکر نمیشود ،یعنی نمیگوید که مغز
چنین کارکرد یا مراکزی ندارد .میگوید
همه اینها هستند و چیز دیگری هم
هست .قائل به نفس نمیگوید که
این مکانیسمها اگر صورت بگیرد،
یعنی دیگر روح یا نفس نیست .بحث
این است که مث ً
ال یک  عصبشناس
و آناتومیست در طرف مقابل ما بگوید
که شما که قائل به یک  جوهر دیگر
هستید ،دلیلتان چیست؟ ما که رفتار را
توضیح دادیم .شما اگر در رفتار آدمی
قائلید که عنصر دیگری هست آن را
توجیه کنید ،به گونهای که برای ما هم
قابل فهم باشد.

اینجا فیلسوف باید باتوجه به مفاهیم
مشترک و قابل فهم برای طرف مقابل
مسأله را توجیه کند .مثال سرفصلهایی
ارائه کند و با توجه به آن بگوید که
جسم به هیچ وجه نمیتواند این
رفتارهای آدمی را به تنهایی توجیه
کند .در امری که با یکدیگر مشترک
است ،مث ً
ال در ادراکات ،بیان میکنیم
که هر کدام از ادراکات خصوصیاتی
دارد که با خصوصیات اصلی ماده
سازگار نیست .هم در ادراکات عقلی و
هم در ادراک حسی .دوم در بعضی از
حاالت و رفتارهای انسان که در همه
مشترک است ،مث ً
ال درد قابل توجیه
فیزیکالیستی نیست .همه چیزهایی
که بیان میشود مقدمات درد است و

اینکه ما می گوییم فلسفه
اسالمی ،فکر می کنند
که ما تعصب داریم که
فلسفه مربوط به اسالم
است حقیقت این نیست.
بنیهای که در فلسفه
اسالمی برای حل مسائل
وجود دارد به هیچ وجه در
فلسفه غرب نیست.

درد نیست .درد یک امر غیرمادی و از
حاالت نفسانی است .لذت و الم هم
همین طور است .مسأله دیگر در حاالت
عمومی روانشناسانه انسان مثل ثبات
شخصیت و یا وحدت نفسانی است.
هرکدام دالیلی هستند که فیلسوف
الهی که قائل به نظام دوالیسم است
بیان میکند که نظریه فیزیکالیسم را به
عنوان اینکه این کارکردهای مطرحشده
وجود ندارد ،رد نمیکند.
در حاالت و بدن و رفتارهای انسان
مطالبی میبینیم که با رد ماوراءماده
قابل توضیح نیست .یعنی بحث بر سر

مادهانگاری و غیرمادهانگاری است.
بعد از اثبات این مسأله باز مشکل
وجود دارد .درکل دو مطلب وجود دارد.
یک  اینکه ثابت کنیم که یک  نفس
غیرمادی و مجرد وجود دارد .مسأله
دوم حل مشکل دوالیسم است .یعنی
به جای دکارت بر میگردیم که نفس
و بدن با هم چگونه تعامل میکنند.
این دیگر بحث فلسفی پیچیدهای
است که به علم ربطی ندارد .در
فلسفه غرب همچنان درگیر این
مسأله هستند ولی در فلسفه اسالمی
خوشبختانه بر اساس فلسفه صدرایی
برای این معضل پیچیده پاسخ بسیار
زیبایی داریم و این پاسخ و توضیحات
در تمام علوم و روانشناسی کاربرد
خواهد داشت.

فلسفه و نظریه تکامل:

همین داستان درباب نظریه تکامل نیز
هست .اگرتمام این مسئله
ثابت شود و ما بپذیریم
که ترانسفورمیسم
هست باز باید
ببینیم با کدام
فکر فلسفی تعارض
دارد .در غرب دو مسئله
وجود دارد که باعث این داستان
شده است .یکی تفکر ناقص فلسفی
در غرب است .اینکه ما می گوییم
فلسفه اسالمی ،فکر می کنند که ما
تعصب داریم که فلسفه مربوط به
اسالم است حقیقت این نیست .بنیهای
که در فلسفه اسالمی برای حل مسائل
وجود دارد به هیچ وجه در فلسفه غرب
نیست .فالسفه غربی در این مسائل
نظریه مشابهی با نظریه متکلمین ما
دارند .دیدگاه فالسفه غربی این است
که اگر خدا یا ماوراء الطبیعه قرار باشد
در عالم وجود داشته باشد ،جایی باید
نظام طبیعی عالم قطع شود و نظام
ماوراء الطبیعه روی کار آید .یعنی
فکر میکنند دخالت   مارواء الطبیعه
در طبیعت ،دخالت دو چیز همعرض
است .مسأله دیگر دیدگاه دینی
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آنهاست که معضلی بزرگ برایشان
ایجاد کرده است که باز در فرهنگ و
فلسفه اسالمی چنیــن  دیـــدگاههایی
وجود ندارد.
باالترین مسأله که در نظریه تکامل
است این است که بگوییم تنوع گونه
های مختلف به صورت خطی و از
یک تکسلولی ناشی شده است .حاال
با فرض المارک و احتیاجات طبیعی و
اینکه ما تنازع بقا را در نظر بگیریم و
اینکه مسائل جغرافیایی دخالت دارند،
همه اینها توجیهات علمی است که
کسی در اینها بحثی ندارد .ولی ما در
فلسفه اسالمی اصلی داریم ،در فلسفه
صدرایی از حرکت جوهری یاد شده
است .حرکت جوهری میگوید نه فقط
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سیب وقتی نارس بوده تا به امروز که
رسیده است با آن دانه اولیه چه نسبتی
بینشان است؟ اگر بگوییم آن سبزی که
خب االن سبز نیست .اگر بگوییم از
لحاظ اندازه که خب یک اندازه نیستند.
اگر بگوییم مزه که خب آن مزه را
ندارد .پس آن سیب گذشته نابود شد؟
پس دو موجود متفاوتند .جوهر یعنی
عامل وحدت این اوصاف .یعنی رنگ
و بو و طعم ،اوصاف یک واقعیتند .در
فلسفه ارسطو و ابنسینا گفته شد که
این اوصاف میتوانند تغییرکنند ،ولی
جوهر سیب تحول نمییابد .اگر جوهر
سیب از بین برود ،اوصاف هم از بین
میروند .انسان هم همین طور است.
اول جنین بوده ،بعد نوزاد شده و بزرگ

گونههای زیستی و جریان حیات ،بلکه شده است تا امروز که انسان پختهای
تمام موجودات مادی اعم از جمادات و شده است .یک  واقعیت در ما وجود
نبانات و حیوانات در هر شکلی در یک  دارد .این فالسفه میگویند حرکت در
حد تکاملی از صفر که هیوالی اولی جوهر محال است.
است ،شروع میشوند و به صورت بنابر نظر آن فالسفه ،در عالم انواع عناصر
و موجودات ،صور نوعیهشان ثابت است.
تکامل جوهری پیش میروند.
تکامل جوهری تا قبل از مالصدرا در بعد اوصافشان تغییر میکند ،زمانی هم
نزد هیچ یک از فالسفه قابل قبول نبود ،میمیرند .دیگری هم پیدا میشود که
امروز در فلسفه غرب هنوز معنای این به آن کون و فساد میگویند .یعنی یک 
موضوع روشن نیست ،ارسطو و بعد به نوعی از بین رفت ،نوع دیگری ایجاد شد.
تبع او ابنسینا و دیگران میگفتند که ماده او یک صورت جدیدی دارد .دیگر
موجود در حال حرکت است ،مث ً
ال سیب آن موجود نیست .مالصدرا با دالیلی
رشد میکند ،اول کمیتش زیاد میشود بسیار محکم ثابت کرد که محال است
و بزرگ میشود ،بعد رنگ و مزهاش حرکت در غیر از جوهر باشد .این اعراض
تغییر میکند .پس حرکت دارد .ولی این همه حاالت جوهرند و این جوهر است

که دائم ًا در حال تکامل است و این
حرکت اعراض به تبع حرکت جوهر
است .فالسفه دیگر میگفتند اگر اینگونه
است وحدت بین اینها چگونه است؟ او
گفت وحدت اینها به وجود است و وجود
یک واقعیت واحد شخصی است .وجود
دو نوع است :وجود ثابت و وجود سیال.
عالم طبیعت وجود سیال است .یعنی
مث ً
ال ما که هشتاد سال عمر میکنیم ،از
اول که به دنیا آمدهایم تا هشتاد سالگی،
یک واقعیت هستیم .یک موجود هستیم،
منتها در هر آن ،یک ایستگاهمان ظاهر
میشود.
کسی که به حرکت جوهری قائل
است ،قائل است که تمام عالم با همه
تحوالتش در یک خط طولی است که
همه جوانب موازی با هم حرکت
میکنند .از دیدگاه کسی که این
گونه نگاه میکند ،تکامل در
جوهر عالم هیچ تعارضی با دیدگاه
الهی ندارد .مشکل ما این است
که بگوییم از شامپانزه حاصل
شدهایم .میگوییم از سنگها ،از
آبها و از جامدات آمدهایم و این
منافاتی با نظام حکمت بالغه الهی
ندارد .در فلسفه غربی این طور
فکر میکنند که هر وقت خداوند
بخواهد کاری انجام دهد ،دیگر
ابزار طبیعی نباید باشد .همین
بحثها در مباحث عصبشناسی
هم وجود دارد .یعنی فکر میکنند اگر
جایی عامل مادی است دیگر عامل
روحی نیست .دیدگاه ما نه در فلسفه
و نه در دینشناسی این نیست .ما در
عمیقترین آیات قرآنی تا همین اختیار
خودمان اگر نگاه کنیم .اختیار از خود
ماست .خودمان میخواهیم که سخن
میگوییم .در قرآن میفرماید « :لمن
شاء منکم ان یستقیم و ما تشاءون
اال ان یشاء اهلل رب العالمین» «این
یادآوری است برای هرکس از شما
بخواهد که به راه راست هدایت شود و
شما نمیخواهید مگر اینکه اهلل پروردگار
عالمها بخواهد»{تکویر }28-27 :به
همین دلیل عدهای از متکلمین مثل

اشاعره ،جبریمسلک شدند ،ولی فالسفه
اسالمی و ائمه شیعه هرگز این گونه فکر
نمی کنند .یعنی ما می گوییم اختیار ما
با اختیار خداوند منافات ندارد چون دو
چیز همعرض نیستند .در باطن اختیار
ما اختیار خداست و با هم در تعارض
نیستند .یعنی رابطه طولی دارند .نظام
عالم با نظام مجردات رابطه طولی دارد
و نافی هم نیستند .در حد وجود طبیعی،
وجود انسانی ما اختیار داریم ،ولی در
اصل وجود همین اختیار ما مربوط به
خداوند است .این نه جبر است و نه انکار
اختیار انسان.
این دیدگاه به هیچ وجه در فلسفه غرب  
وجود ندارد .در نتیجه فکر میکنند اگر
نظریه ترانسفورمیسم را بپذیریم دیگر
خدا کارهای نیست .یعنی خدا باید بگوید
که این انسان را من انسان کردم ،قاطر را
من قاطر آفریدم .ولی اگر خودش
در نـظام طبــیعی

پرسش
و پاسخ

دکتر قانعی :در حوزه ادراک اگر
قوای شناختی ،فقط منحصر به ماده و
چینش سلولی باشد ،بنابراین میتوان
در چینش سلولی طوری دستکاری کرد
که ادراک ما باال رود و توانایی کشف
ما بیشتر شود .مث ً
ال می خواهیم بدانیم
چرا یک  نفر انیشتین میشود و یک 
نفر نمیشود؟ اگر به چینش سلولی و
دستکاری ژنتیک  است ،خب ما این
را درست میکنیم و همه را انیشتین
میکنیم .اما اگر به عنصری غیر از
این وصل میشود ،خب تالشهای
ما بیهوده است .باید تکلیف این سؤال
روشن شود که علم و آن چیزی که نبوغ
علمی و کشفیات است کجا رخ میدهد؟
شما میگویید در مغز نیست ،در عقل
است و عقل هم به قول مالصدرا مجرد
است و جایش جای دیگر است .خب
باید تکلیف روشن شود ،وگرنه تمام
تحقیقات به شکست میخورد .زمانی ما

در فلسفه غرب فکر میکنند
اگر نظریه ترانسفورمیسم را
بپذیریم دیگر خدا کارهای
نیست .یعنی خدا باید بگوید
که این انسان را من انسان
کردم ،قاطر را من قاطر
آفریدم .ولی اگر خودش
در نظام طبیعی ایجاد شود،
میگویند اینکه اتوماسیون
است .دیگر خدا کارهای
نیست .قرار نیست اگر خدا
خواست کاری انجام دهد،
دیگر نظام عالم نباشد.

ایجاد شود ،میگویند اینکه اتوماسیون
است .دیگر خدا کارهای نیست .قرار
نیست اگر خدا خواست کاری انجام
دهد ،دیگر نظام عالم نباشد .فعل
خداوند عین جریان
تکا مل
ادله
میآوریم که
مث ً
ال خواب بیانگر قطعی
این است که انسان یک  چیز دیگر
است .خب ما وسیلهای درست میکنیم
که خواب را عوض کنیم .اینها جاهایی
است که بشر از آن به نوعی دیگر
منتفع میشود .اگر به آن مرتبط باشد،
ممکن است هزار تا پروژه تحقیقاتی را
شروع کند و شکست بخورد .چون از
اول اعتقاد درست نبوده است .باید از
اول تکلیف این امور را روشن کرد.
تنها بررسی تعارضات اهمیت ندارد،
مطالعه رابطه فلسفه و علوم زیستی در
سیاستگذاریها نیز دارای آثاری است.
اینکه اگر ما ویروسی را در آزمایشگاه
ساختیم ،بعد هم باکتری و بعد هم یک 
چندسلولی ،اگر ما میتوانیم با چینش
سلولی خواص حیات را تغییر دهیم،
خب میدهیم .چرا آن قدر منتظر شویم

است .جریان تکامل ثابت شود یا نشود
تعارضی به لحاظ فلسفی با خداوند ندارد.
کارخداوند هم با ابزار مادی صورت
میگیرد .در قرآنشناسی ما هم اص ً
ال
مشکلی در این زمینه وجود ندارد ،بلکه
اموری هم مؤید این مسأله است و از
نظر تئوریک هم اشکالی ندارد و به لحاظ
علمی همدیگر را رد نمیکنند .یعنی
اشکالی ندارد که بعضی گونهها به طور
ثابت آفریده شده باشند و در تحوالتی،
جریان جهشی صورت گیرد.
در فلســفه مفروضــات علــم را
میپذیریــم و ففــط جایــی کــه تعــارض
اســت را بحــث میکنیــم .اگــر تعــارض
باشــد ،آنجاســت کــه میگوییــم
حیــات و مســأله غایــی عالــم بــا مــاده
فاقــد شــعور جــور در نمیآیــد .یعنــی
نمیتــوان شــعور و ســازماننگری و
غایتنگــری را کنــار گذاشــت و بــا
مــادهای کــه فقــط حرکــت و جنبــش
اســت ،یــک موجــود را توجیــه کــرد.
حتــی یــک ســلول را هــم نمیتــوان
توجیــه کــرد .در یــک ســلول آن قــدر
نظــام فیزیکــی و شــیمیایی وجــود دارد،
آنقــدر آزمایشــگاه وجــود دارد ،کــه
بــا مــاده قابــل توجیــه
نیســت.
تا از جای
دیگر جهش صورت
گیرد؟ مث ً
ال اگر شما میگویید ،ما مرگ
را جور دیگری میبینیم ،خودمان هم
طوالنی اش میکنیم؛ اینها در تحقیق
و زندگی بشر کاربرد دارد .ما از لحاظ
متدولوژی مایل هستیم این جلسه
مسیر تحقیق را عوض کند .چه برای
آن کس که در علوم اعصاب پژوهش
میکند ،چه برای کسی که روی علوم
شناختی کار میکند .اگر میتواند مسیر
یک  دانشمند را عوض کند ،همانها
بحث شود .در نقاط تعارض حاال روح
را هم ثابت کردیم ،اگر کارکردی برای
ما دارد ،از آن استفاده میکنیم ،اما اگر
قرار است کاری از آن نیاید ،اثبات شود
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که چه؟!
دکتر غفاری :ما میخواهیم
بدانیم در محل تالقی فلسفه و
زیستشناسی اگر مشکلی است بر
روی آن تأمل کنیم و آن را حل کنیم
و اگر مشکلی نیست ،چرا اصال روی
آن بحث کنیم؟
دکتر اردکانی :کلید این مسأله
این است که شناخت ایجاد شود .حاال
اگر شناخت این جهان ماده به غیرماده
تبدیل میشود ،حسی یا غیرحسی،
اینجا باید بفهمیم که ماده آیا خودش
به غیرماده تبدیل میشود یا کار کس
دیگری است؟ اینها حوزهای است که
علم باید تا آنجا که میتواند ارائه نظر
کند و آنهایی هم که متافیزیک  کار
میکنند هم بیایند و نظراتشان را ارائه
دهند.
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دکتر میانداری :معمو ًال وقتی
میگوییم دین ،آن چیزی که فهم
خودمان است را مطرح میکنیم ،علم
هم همینطور .در حالی که علم و دین
دو چیز متفاوت نیستند .به نظر مشکل
ما از جنینی شروع میشود ،یعنی تا
وارد محیط زندگی میشویم مرتب
تناقض دارد .ما علمی را یاد میگیریم
که فلسفه چیز دیگری میگوید .آن
فلسفهای که بتواند افالطون را هم
برای من مسلمان کند ،بکار نمیآید.
فلسفه به من میگوید که طبیعت
انتخابگراست .اگر جایی خدا آمد،
جایی برای طبیعت نیست و اگر طبیعت
بود ،جایی برای خدا نیست .این یکی
از معضالتی است که در کارهایمان
با آن مواجه هستیم .مث ً
ال نمی توانیم
در جامعه بعضی حرفها را بزنیم ،نه

[Evolution Theories ]1
[Science ]2
[Organic ]3
[Frequency ]4

به خاطر اینکه حرف غلط است ،زیرا ساخته است .مگر این کار نفی خداوند
برداشت نادرست میکنند .علم میتواند است؟ بحث این است که ما رابطه
در یک  سری کارها دخالت کند .نفس و بدن را پیدا کنیم .اگر اینها
واقعیت این است که خداوند موجودات را پیدا   کردیم دیگر تعارضی باقی
را روی همین زمین خلق کرده است .نمیماند .در فلسفه صدرایی میگوید
پس این زمین یک  خصوصیاتی دارد ،نفس جسمانیه الحدوث است .هنوز
این خصوصیات را میتوان پیداکرد و این حرف را علمای ما هضم نکردهاند.
خیلیها هم پیدا کردهاند و خیلی کارها یعنی میگوید ،در دل جسم تکامل
جوهری سبب میشود که از افق ماده
هم کردهاند.
غیرماده سر بزند .این به معنای این
دکتر حمیدزاده :طبق فرمایش نیست که خداوند در کنار است.
آقای دکتر قانعی ممکن است از ماده کارکـرد فلسـفه بـا کارکـرد علـم
سلول زنده ساخته شود یا دستگاهی متفـاوت اسـت .علـم بـا پدیدهها سـر
ساخت که خواب را تغییر دهد یا حتی و کار دارد و نسـبت پدیدارهـا را پیـدا
باالتر از آن ،دستگاهی ساخت که با میکنـد و آنهـا را ایجـاد میکنـد.
گرفتن امواج مغزی قبل از اینکه فرد فلسـفه بـا عقـل و وجـود سـر و کار
صحبت بکند ،ذهنش را خواند .اشکالی دارد .وجـود را کـه نمیتـوان خلـق
که اینجا پیش میآید این است که کـرد .فلسـفه کارکردش این اسـت که
میگویند ما همه این کارها را کردیم ،بدانیـم کسـی کـه نفـس دارد کرامت
پس دیگر روح چه جایگاهی دارد؟ انسـانی دارد .آن موقـع اسـت که دیگر
اشتباه بنیادینی که اینجا پیش میآید فکـر نمیکنیـم عالم ،از فقط سـلول و
این است که عمیقا معنای روح و ماده را اتـم و مولکـول اسـت .در هـر موجـود
مت ّوجه نشدهاند .امروز علم ژنتیک میدان زنـدهای درجـهای از نفـس هسـت .در
این تعارضات است .مثال اگر بشود سر انسـان درجه نفـس باالتر اسـت .اینها
میمون را به تن انسان پیوند زد یا بر در فلسـفه اسـت .ایـن کـه میگوییـد  
عکس ،سر انسان را به تن میمون پیوند فلسـفه و ایـن مباحـث بـه چـه دردی
زد ،موجودی که حاصل میشود انسان میخـورد بـه همیـن درد میخـورد.
است یا میمون؟ باید به رابطه طولی و اینهـا را بـه مـا نشـان میدهـد .علـم
عرضی توجه کرد .این طور نیست که نمیتوانـد ایـن را بگویـد .ولی فلسـفه
خداوند در جایی که ما میتوانیم کاری بـه دالیـل عقلـی بـا همیـن شـواهد
انجام دهیم ،مثال از جماد سلول زنده بیرونـی نشـان میدهد کـه حیات یک 
بسازیم ،نباشد .هر جایی در هر شرایطی افـق برتـری دارد و آن خـودش مراتب
مادهای ساخته شود ،نفس با او خواهد دارد تـا به انسـان برسـد .مشـکلی که
بود .یعنی نفس با ماده تعارض ندارد .در غـرب وجود دارد ضعـف متافیزیک 
حتی اگر در آزمایشگاه انجام شود .اسـت .یعنـی در غـرب دانشـمندان
نهایت ًا کاری که ما میکنیم ،مثل کار متافیزیسـین نمیتواننـد در برابر علماء
طبیعت است .طبیعت در عرض یک  آن طـوری کـه بایـد و شـاید مبانی را
میلیارد سال از مادهای بیجان ،انسان توضیـح دهند.

[Ἐμπεδοκλῆς - Empe� ]5
docles
[Πλωτίνος - Plotinus ]6
[phylum ]7

[Species ]8
[Homologous ]9
[Analogues ]10
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پرسش و پاسخ در باب ژنتیک و اپیژنتیک
علمالنفـس تـا قبـل از مالصـدرا بیشـتر
دکتر خسـروپناه :مـن میخواهم
اشاره
در طبیعیـات مطـرح میشـود .یعنـی
اینجـا یـک پرسـش فلسـفی را مطـرح
در این جلســه دکرت اردکانی و
بـه لحـاظ طبیعتشـناختی میگفتنـد
کنـم .آیـا بـا تببیـن عصبشناسـی و
نمیشـود انسـان را بـا همیـن اعضـای
دکرت صحرایی به پرسشــهای
ژنتیـک از انسـان ،میتـوان بـه لحـاظ
مـادی شـناخت و تفسـیر و تببیـن کرد.
علمـی ادعا کـرد که تمام پرسـشهای
اســاتید که در این جلســه و
یـک کارکردهایـی دارد کـه حتمـ ًا بـا
طبیعت انسـان
علمـی درباره چیسـتی و
ِ
جلسات پیشین در باب ژنتیک
پذیـرش پدیـده روح قابـل تبیین اسـت.
پاسـخ داده میشـود و آیا پرسشـی باقی
و علوم شناختی مطرح شده
ً
مثلا در مـورد مسـأله ادراک ،بعضـی
نمیمانـد که ناچار باشـیم بر اسـاس آن
دادند.
پاسخ
بود
میگفتنـد ادراک کار مغـز اسـت .بعـد
پرسـش به یـک واقعیتی بـرای اعصاب
تحلیـل میکردنـد کـه چگونـه ممکـن
و ژنهای مسـاوی برسـیم و به وسـیله
اسـت ادراک کار مغـز باشـد ،درحالـی که
آن انسـان را تببیـن کنیـم .بـه طـور مثال
در طبیعـت قدیـم وقتـی انسـان را بـه لحـاظ زیستشناسـی مـا درکـی کـه از اشـیاء خارجـی داریـم یـک درک مطابق با
تببیـن میکنند ،میگویند انسـان یک سـری اعضای رئیسـه واقعیـت اسـت .مـن نمیخواهـم وارد اثبـات روح شـوم و یـا
مثـل مغـز ،قلـب صنوبـری ،کبـد و سـایر اعضای بـدن دارد .بگویـم کـه این اسـتدالل درسـت اسـت یا نادرسـت .سـؤالم
بعـد بـرای هر کـدام یـک سـری کارکرد ذکـر میکننـد .اما ایـن اسـت که بـا ایـن معلوماتـی که اکنـون عصبشناسـی
در کنـار ایـن حقیقـت روح را هـم قائل هسـتند و بـرای روح و ژنتیـک بـه مـا میدهـد ،آیـا تمـام کارکردهـای شـناختی
هـم قوایـی را ذکـر میکننـد که شـامل قـوای عاملـه ،قوای و غیرشـناختی انسـان قابـل تببیـن اسـت؟ آیـا پرسـش
شـهوانی و قـوای غضبی اسـت .بعد بین این سـه قوه با سـه بیپاسـخی را بـرای مـا باقی نمیگـذارد که قائل بـه حقیقت
عضـو موجـود در بـدن ارتباطی برقرار میکننـد و میگویند از دیگری شـویم .برداشـت مـن از صحبت های دکتـر اردکانی
بین آن سـه عضو رئیسـه جسـمانی ،آن که با قـوای عقالنی ایـن اسـت کـه پـروژه ژنـوم از تمـام حقیقت انسـان سـخن
ارتبـاط پیـدا میکنـد ،مغز اسـت .کبد بـا قوه شـهوانی ارتباط میگویـد .نمیخواهـم از بـاور دینیتـان کمـک  بگیریـد،
پیـدا میکنـد و همیـن طـور قلب و شـهوت یا غضـب .بحث ادعـای علم چیسـت؟
دکتر میانداری:
از نظــر ســاختاری ،آیــا انســان نســبت بــه شــامپانزه چیــز
متمایــزی دارد ،بــه معنــای ایــن کــه مــا داشــته باشــیم و

شــامپانزه نداشــته باشــد؟ از نظــر کارکــردی چطــور؟ مث ـ ً
ا
مغــز انســان کاری را انجــام دهــد کــه مغــز شــامپانزه
نمیتوانــد؟
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دکتــر اردکانــی :مســلم ًا فاصلــه انســان و شــامپانزه
بســیار زیــاد اســت .امــا ســؤالم ایــن اســت کــه آیــا از
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لحــاظ فوندانســیون ،مغــز انســان و شــامپانزه شــبیه
هســتند یــا خیــر.

دکتـر صحرایی :همـواره این سـؤالها مطـرح بوده که مشـکل بـزرگ زیستشناسـی از همیـن جا شـروع میشـود.
فـرق مـا با یـک موجـود دیگـر چیسـت و در کجاسـت؟ اگر اینکـه آقـای دکتـر اشـاره کردنـد که شـناخت در ما و سـایر
بخواهـم پاسـخ دکتـر خسـروپناه را بدهم عـرض میکنم که موجـودات چگونـه اسـت ،اسـاس هـر دو یکی اسـت .هر دو
هـم آری و هـم خیـر .آری بـه ایـن دلیل کـه واقع ًا میشـود یـک نورون حسـی اسـت کـه تحریک میشـود و پیـام را به
بـرای همـه سـؤالها پاسـخی را در مغـز پیدا کرد ،چـه از نظر مرکـز بـاال ارسـال میکنـد .امـا چیـزی کـه اتفـاق میافتـد
سـاختاری و چـه از نظر عملکـردی .یعنی میتـوان گفت که در مـن و گربـه یکـی نیسـت .چـون وقتـی بـه من میرسـد
فلان قسـمت مغـز در رابطـه بـا کـدام کار اسـت و چقـدر .یـک چیـز میشـود و وقتـی بـه گربه میرسـد ،چیـز دیگری
و خیـر ،چـون بـه طـور دقیـق مکانیسـمهای ریـز خیلـی از میشـود .چـرا دو گونـه میشـود؟ چـون مغـز ایـن گربـه در
کارها مشـخص نیسـت  .این یک مسـأله اسـت .ولی مسـأله محیطـی خـاص رشـد کـرده و مغـز مـن در محیطـی دیگر.
مهمتـر اینجاسـت کـه مـا ارتباطـات بیـن ایـن بخشهـا را همچنیـن ژنهایی کـه مغز گربه را سـاماندهی کردهاند ،یک 
نمیتوانیـم بـه خوبـی درک کنیـم .ایـن ارتباطـات چگونـه نـوع خـاص بودهانـد و ژنهایـی کـه مغز مـن را سـاماندهی
کردهانـد ،نوعی دیگرنـد .همچنین هنگامی
و چقـدر ایجـاد میشـوند و تـا کجـا ادامـه
کـه مغـز من بـا محیـط تعامـل میکنـد به
پیـدا میکننـد؟ سـؤالی اسـت که مـا هرگز
دلیـل اینکـه ورودیهایـی متفـاوت از گربه
بـه آسـانی بـه آن نمیرسـیم .یـک مثـال
سـاده در مـورد اللـه و الدن اسـت .ایـن اعتقاد من این است که دارد ،سـاختارهایی متفـاوت از مغـز گربه در
آنچه به ماهو علم است مـن ایجاد میشـود .پـس همه اینهـا با هم
دو وقتـی مغزشـان ازهـم جـدا
جمـع میشـود .امـا واقعیت پشـت اینها این
شـد ،بعـد از چنـد دقیقـه
با هیچ اعتقاد اسالمی
اساساً هیچ گونه تداخلی اسـت ،مـن میتوانـم در همـه اینهـا شـک 
هـر دو از بیـن رفتنـد.
ً
مثلا اگـر مـن بگویـم ایـن قرمـز
کنـم.
دلیـل این بـود که
ندارد .تمام جزئیات
ال در یافتههای اسـت یـک نفـر کـه کوررنگـی دارد بگوید
انسانی کام ً
قسمـــتهایی از
ً
ما هست و اینکه چگونه کـه خاکسـتری اسـت ،اصلا رنـگ قرمـز
مغــز اللـه ،کارهای
روح با آن مطابقت میکند بـرای او مفهـوم نـدارد .پـس ژنهایـی که
مربـوط بـه الدن را بـر
باعـث کوررنگـی در این فرد شـدهاند باعث
عهـده گرفتـه بـود و برعکس.
چیزی است که ما باید
شـدهاند کـه مغـز این فـرد فهمـی متفاوت
مغـز بـه گونـهای نیسـت کـه مـا بگوییـم
دنبالش بگردیم.
نسـبت بـه رنـگ قرمـز داشـته باشـد .آیـا
تنهـا کورتکـس ،تنهـا هیپوتاالمـوس و
مفهـوم قضیـه این اسـت کـه مغـز من هم
تنهـا فالن هسـته در هیپوتاالمـوس .بلکه
فقـط با ژن ها سـروکار داشـته اسـت؟
مغـز بـه گونـهای اسـت کـه بایـد بگوییـم
آیـا از نظـر سـاختاری و عملکـردی
از شـروع عصـب حسـی ،بـه نخـاع ،بـه
سـاقه مغـز ،بـه سـاختمانهای زیـر قشـری و بعـد بـه خـود مغـز انسـان و شـامپانزه تفاوتـی دارد؟ از نظـر سـاختاری
قشـر مـخ .ایـن ارتبـاط چگونـه اسـت؟ در مـن و شـما دقیق ًا یقینـ ًا تفاوتهـا بسـیار زیـاد اسـت .از نظـر عملکـردی هـم
بـا هـم متفاوت اسـت .چـرا؟ چـون کارکـردی که انگشـتان تفاوتهـا بسـیار زیـاد اسـت .امـا پایههـا یکـی اسـت .هـم
مـن و انگشـتان شـما دارنـد ،ظاهـرش و کارکـردش یکـی مـن و هـم شـامپانزه آمیگـدال داریـم .در هـر دو ،آمیگـدال
ً
کاملا متفـاوت اسـت .نتیجـه اینکه فعالیتهـای هیجانیمـان را کنتـرل میکنـد .امـا وقتـی مـن
اسـت ولـی در جزئیـات
مـن و شـما میتوانیـم هـر دو از انگشـتانمان اسـتفاده کنیم ،میخواهـم فعالیتهـای هیجانـی را انجـام دهـم ،کورتکـس
امـا اسـتفادهمان یکـی نیسـت .مـن خـودکار را بـه گونـهای مـن فعالیتهـای آمیگـدال را کنتـرل میکنـد .فلـذا وقتـی
حرکـت میدهـم و شـما بـه گونـهای دیگـر .همین نوشـتن مـا در یـک جمـع هسـتیم کسـی بلنـد نمـی شـود بـرود در
سـاده خـودش یـک علـم اسـت .پـس در اینکـه بـا علـم گوشـهای ادرار کنـد .اما در جمع شـامپانزه هر وقت احسـاس
عصبشـناختی میتـوان پاسـخ پرسـشها را داد شـکی دفـع کنـد خـود را تخلیـه میکند .ایـن کنترل چـرا و چگونه
نیسـت امـا تـا چـه حـد؟ واقعـ ًا محدودیـت داریم .چـون من ایجـاد شـده؟ جـزء تفاوتهاسـت .کورتکـس در هر دو هسـت
هـر مثالـی بزنـم شـما میتوانیـد ده مثـال بزنیـد کـه دقیقـ ًا ولـی در انسـان گسـترش پیـدا کـرده اسـت .زیرکورتکس در
هـر دو هسـت حتـی گاهـی در آنها گسـتردهتر شـده اسـت،
آن نیسـت.

چـون مراکـز باالتـر آن را مهـار نکردهاسـت .اما اینکـه مث ً
ال راه شـناختی بیشـتر بینایی و در کنار آن شـنوایی است .یعنی
من آمیگدال داشـته باشـم و شـامپانزه نداشـته باشـد اینگونه اگـر گـوش و چشـم را از انسـان بگیریـم نزدیـک به   %75
نیسـت .هرچـه جانـور از نظـر تکاملـی رو بـه بـاال میآیـد ،شـناختمان را از دسـت میدهیـم .اگر فقـط بیناییمـان را از
تشـابهات هـم بیشـتر میشـود .نکتـه ظریفـی وجـود دارد ،دسـت بدهیـم ،نزدیک بـه  %50تـوان شـناختیمان کاهش
سـلولهای آمیگـدال شـامپانزه بعـد از  15سـال میمیرنـد مییابـد .امـا در مـورد حیوانـات دیگر شـناخت ممکن اسـت
ولـی در انسـان بعـد از  70سـال میمیرنـد ،دژنراسـیون با بینایی و شـنوایی نباشـد .مث ً
ال در جغد شـناخت با شـنوایی
سـلولها بعـد از  50سـالگی شـروع میشـود ،ایـن کاهـش اسـت .خیلـی هـم شـنواییاش قـوی اسـت بـه طـوری که
سـلولها در شـامپانزه خیلـی زودتـر انجـام میگیـرد ،ولـی حرکـت دسـت مـوش در هـوا در شـب را میشـنود و دقیقـ ًا
روی مـوش فـرود میآیـد .یا مث ً
ال در سـگ شـناخت بیشـتر
واقعـ ًا علـم برایش پاسـخی نـدارد.
هیـچ کـس اجـازه نمیدهـد کاری را کـه مـا در مـورد یـک  بویایی اسـت.
مـوش انجـام میدهیـم در مـورد انسـانها انجـام دهیم .ای شـناخت در حیوان متفاوت اسـت ،چون محیطهای شـناختی
کاش راههایـی پیـدا میشـد تـا بتوانیـم بیشـتر بـه عملکـرد متفاوتنـد .انسـان بـا حیوان متفاوت نیسـت .چـون همه اینها
مغـز انسـان پـی ببریـم .در آن صـورت پاسـخها بسـیار ایجـاد تغییـر شـکل در مغـز مـی کنـد .در انسـان تغییـر در
دقیقتـر بـود .امـا تشـابهات خیلی باالسـت .مث ً
ال بسـیاری از قشـر بینایـی و بـه دنبال آن نواحـی ارتباطـی اطرافش ایجاد
داروهایـی که ما اسـتفاده میکنیـم ،روزی در مـورد حیوانات میشـود و در حیـوان در اطـراف قشـر بویایـی و نواحـی
اسـتفاده شـده اسـت .اما چیزی که هسـت این اسـت که به زیرقشـری بیشـتر ایـن تغییـر دیـده میشـود .در حیواناتـی
نظیـر موش شـناخت هم بویایی اسـت
و هـم از طریـق مالیـدن سـبیلها بـه
هـم ایجـاد میشـود .سـبیلهای
مـوش بلنـد اسـت و وسـیله شـناختی
مـوش اسـت .یعنـی وقتـی بـا شـیء
برخـورد میکنـد ،بسـته
بـه شـکل شـیء این
موهـا بـه طـرق
مختلـف حرکت
میکننـد .انتهـای
ایـن موهـا اعصـاب
وجـود دارند .پـس اعصاب
متفـاوت تحریـک میشـوند و مغز هم
متفـاوت پیـام را دریافـت میکند .پس
میدانـد ایـن پیـام یـک شـکل اسـت
و پیـام دیگـر شـکلی دیگـر .پـس
نظـر من انسـان چیـزی برای خـودش دارد .حـس درماندگی مکانیسـم شـناختها یکی اسـت یعنـی هر دو حافظـه ایجاد
دیـده میشـود .ایـن حـس زمانـی اسـت کـه پاسـخها هـم میکنـد .هـر دو قـدرت قضـاوت را تغییـر میدهـد .حـاال در
وجـود داردً .
مثلا انسـانهای اولیه نمیدانسـتند رعـد و برق مـوش قـدرت قضـاوت را بـه این صـورت تغییـر میدهد که
چیسـت ،خـدای بـاران را خلـق کردنـد .امـا یک وقت اسـت وقتـی بـوی غـذا را استشـمام کرد به سـمت غذا مـیرود .در
کـه مـا میدانیـم دلیـل امـری چیسـت و دقیقـ ًا جزئیاتش را انسـان ً
مثلا وقتـی دوسـتمان را میبینیـم بـا روی بـاز بـه
بلدیـم امـا بـه درماندگـی میرسـیمً .
مثلا در مورد سـرطان اسـتقبالش میآییـم.
بـا نوروبیولـوژی به سـختی میتوان معنای حقیقـت ادراک را
همـه چیـزش را میدانیـم امـا در مقابلـش عاجزیـم.
شـناخت را بـه دنبـال ورودی هـای مختلف حسـی میدانیم؛ بیـان کـرد .آیا منظـور از حقیقـت ادراک آن چیزی اسـت که
یعنـی مغـز من اگر ورودی بینایی نداشـته باشـد شـناخت من مـا درک مـی کنیـم یا منظـور آن چیـز باالتری اسـت که ما
نسـبت بـه محیـط اطرافـم کافـی نیسـت .چیـزی کـه مهم بیانـش مـی کنیم؟ من و شـما ممکـن اسـت درد زانو را حس
اسـت ایـن اسـت که هـر موجـود زنـدهای راههای شـناختی کنیـم ولـی بیانـش نکنیم ولـی وقتـی بخواهیم بیانـش کنیم
خـودش را دارد .ایـن موجـود زنـده راههـای شـناختیاش ممکـن اسـت از کلماتـی اسـتفاده کنیم کـه گاه لبخنـد را به
ممکـن اسـت با موجـود کناریاش متفاوت باشـد .در انسـان لـب طـرف مقابـل نشـاند و گاه حالـت ناراحتی را ایجـاد کند.
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هـر دو بیانـی از یک حقیقت هسـتند .آن حقیقت درد پاسـت .گذشـته میخواسـتم تداخـل در رفتـار را توضیح دهـم .اینکه
مـا بـه آن درد  میگوییـم .ولـی یـک کـودک درد نمیگوید .بـا چـه مکانیسـمهایی میتـوان در رفتـار افراد تداخـل ایجاد
مـا بـه بچه مـی گوییـم این رنـگ قرمز اسـت وگرنـه اگر به کـرد ،بحثـی اسـت کـه در فـرد و جمع قابل اسـتفاده اسـت.
او بگوییـم آبـی اسـت ،میگویـد سـیب آبـی میخواهـم .مـا امـا اینکـه بتوانـم بگویـم کـه ایـن تغییـر رفتـار معنایـش
بـه او مـی گوییم سـیب و اگـر نگوییـم دیگر سـیب مفهومی چیسـت یـک چیـز پیچیـدهای اسـت .چـون علـم میگویـد
برایـش نـدارد .در بچههـای ناشـنوا ایـن مشـکل وجـود دارد .ایـن چشـم همان چشـم اسـت ،گـوش همان گوش اسـت و
اینهـا مفاهیمـی اسـت کـه پشـت قضیه اسـت ولی خـود درد مغـزش هـم همـان مغز اسـت .حاال چـه اتفاقی افتاده اسـت
چیسـت یـک مفهـوم دیگـری اسـت .نوروبیولـوژی میگوید کـه شـناختش تغییر کرده اسـت ،بسـیار سـخت اسـت که با
اگر شـما میخواهید درد را داشـته باشـید ،بایـد عصب مربوط فرضیـات علمـی در مـوردش صحبـت کنیم.
بـه درد را تحریـک کنیـد .درد ایجـاد میشـود .کجـا تحریک  امـا اینکـه بـا برخـی سوءبرداشـتها و تعارضهـا بیـن علـم
کنیـم؟ روی پوسـت ،عضلـه ،نخـاع؟ در خـود قشـر مـخ هـم و باورهـای دینـی نمیتـوان خیلـی از واقعیتهـای علمـی
ً
اصلا موافـق نیسـتم .اتفاقـ ًا
تحریـک کنیـم درد ایجـاد می شـود .کسـانی که مغزشـان را را در جامعـه مطـرح کـرد ،مـن
جراحـی میکننـد معمـو ًال بیهـوش نمیکنند .ماده بی حسـی اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه آنچـه به ماهـو علم اسـت با
بـه پوسـت سـر و جمجمـه و زیـر جمجمـه میزننـد و حتـی هیچ اعتقاد اسلامی اساسـ ًا هیچ گونـه تداخلی ندارد.
بـا آنهـا صحبـت هم میکننـد .گاهی مجبور هسـتند نشسـته هرکـس توانسـت یک تداخـل پیدا کند مـن مریدش
ً
کاملا در یافتههای
جراحـی کننـد .چـون فشـار خـون در مغـز پاییـن اسـت ،اگر می شـوم .تمـام جزئیات انسـانی
بـه حالـت ویـژهای عمـل را انجـام ندهنـد ،یک مرتبـه خون مـا هسـت و اینکـه چگونـه روح با آن مطابقـت میکند
مغـز تخلیـه میشـود .در حیـن جراحـی میپرسـند کـه چـه چیـزی اسـت کـه مـا بایـد دنبالـش بگردیـم .مـن تـا
مثلا میگویـد حـس میکنم کف حـاال ندیـدم کـه جایـی در دیـن بگویـد کـه ً
چیـزی را حـس میکنـی؟ ً
مثلا
پایـم میخـارد .پـس ایـن ناحیـه مربـوط بـه کـف پاسـت یا شـما اگر شـناخت فرد را تغییـر دهید گناه
بـا روش تحریـک مغناطیسـی مغـز دسـتگاهی را روی مغـز اسـت .شـناخت باید تغییـر کند
قـرار میدهنـد مـوج مغناطیسـی را بـه مغـز میفرسـتد .بعـد تـا  فـرد بتوانـد رفتـارش را
میبینیـم کـه انگشـتانش شـروع بـه پریـدن میکنـد یعنـی تغییـر دهـد .اگـر تغییـر
رفتـار ایجـاد نشـود،
اینکـه تحریـک دارد انجام میشـود.
در پاسـخ بـه این سـؤال کـه اگر مکانیسـم مغز را بـا جزئیات جامعـه سـاکن
بیشـتر توضیـح دهنـد دیگر نیازی به داشـتن بُعـد دیگری در میمانـد.
انسـان نیسـت ،بایـد گفـت :دقیقـ ًا اینجـا جایـی اسـت که ما
نمیتوانیـم جـواب دهیـم .فقـط عـرض میکنـم ،در جلسـه
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دکتر اردکانی:
بحـث ژنتیـک را ایشـان بـه مدلـی دیگـر توضیـح دادند که
موجودات زیسـتی از آن تک سـلولی یک میلیارد سـال پیش
مثل ، yeastمکانیسـمش با چیزی که در ما هسـت یکی
اسـت .ایـن کـه میگوییـم ژنتیـک ،یعنـی کـه حیـات روی
کـره زمیـن یک جا شـروع شـده اسـت .بعضـی از دوسـتان
فکـر میکننـد مـن وقتـی میگویـم ژن ،منظورم این اسـت
کـه دیگـر ایـن ژن بـرای مـا تصمیمگیـری میکنـد و مـا
هیـچ کاره هسـتیم .ژنتیک این نیسـت .وقتـی یک موجودی
حیـات پیـدا میکنـدً ،
مثلا انسـان مغـزش ایـن قابلیـت را
دارد کـه یـک میلیـارد سـال پیـش و زمـان حیـات را تصـور
کنـد یـا مثـل انیشـتن باشـد و بـر کل هسـتی دیـد داشـته
باشـد .ماهوارههـا االن میتواننـد بـا لنزهـای مخصـوص از
صـد کیلومتری بـاالی جو پالکهـای ماشـین را ثبت کنند،

پـس بشـری کـه میتواند این لنـز را بسـازد خیلـی کارها از
او بـر میآیـد و مکانیسـم اینکه چطـور این کارهـا را میکند
یـک پروسـه اسـت کـه احتمـا ًال بعدهـا علـم یکـی یکی به
آنهـا میرسـد .هـدف از همـه ایـن بحثهـا ایـن اسـت که
مـا همـه از یـک جـا نشـأت گرفتهایـم .این پروسـه هم یک 
میلیارد سـال طول کشـیده اسـت تا بـه اینجا رسـیدیم .تمام
چیزهایـی کـه االن فالسـفه بـه آن اشـاره میکننـد تمامـ ًا
در مغـز ثبـت شـده اسـت ،هیـچ چیـز مجـردی مـا نداریـم.
شـناخت زمانـی ایجـاد میشـود کـه بـه گونـهای در مغـز ما
ثبـت شـود .مـن اسـم ایـن شـناخت را هولوگـرام گذاشـتم.
ایـن هولوگـرام ،سـیگنال فیزیکـی نورونهـا نیسـت .ایـن
هولوگرامـی کـه توسـط ورودیهایی کـه از محیـط میآیند،
در مغـز مـا ایجـاد میشـود .مـا نمیتوانیـم رویـش دسـت
بگذاریـم و بگوییم کجاسـت .

دکتـر حمیـدزاده :االن نمیتوانیـم ایـن را بگوییم ،اما کوچکتـر را منبسـط کنیـم تا در هـم جای گیرنـد .اما وصف
ممکـن اسـت پنجـاه سـال دیگر به آن برسـند .مـا فرض بر ادراک را مـن مییابـم .حتـی هـر نقطه از تصویـر روی یک 
ایـن بگذاریـم کـه اکنـون بـه آن رسـیدهاند .مـا بایـد تبیین سـلول میافتـد .در سـلول مادة محـض ،یک نقطـه از نقطه
کنیـم کـه وقتـی ادراک داریـم چـه اتفاقـی میافتـد .یـک  کنـاری خبر نـدارد.
سـری فعـل و انفعـاالت فیزیکی و شـیمیایی اسـت که هیچ مثال دیگر در مورد پدیده حیات است که اص ً
ال حیات حس
متفکـری منکـر این قسـمت نیسـت .همـه بحث این اسـت و حرکت ارادی است و خود حیات هم یک امر مجرد است.
کـه آیـا همـه ادراک همیـن اسـت یا چیـزی اضافهتـر دارد؟ اما نکتهای که وجود دارد این است که معمو ًال تصور بر این
در مـورد همیـن ادراک بصـری یک سـری فعـل و انفعاالت است که وقتی مجرد است پس هیچ احتیاجی به ماده ندارد.
اتفـاق میافتـد تـا پیام بـه مرکـزی در مغز برسـد .آن چیزی مجردات ما دو قسم هستند :یک دسته تام است که هیچ
کـه نهایتـ ًا در مغـز مخابره میشـود این اسـت کـه می گوید احتیاجی به ماده در هیچ مورد ندارد .ولی یک دسته دیگر
یـک تصویـر با فالن مشـخصات در چشـم شـما هسـت .اما از مجردات داریم که به آنها نفس گوییم .اینها در مقام فعل
ادراکـی کـه مـا انجـام میدهیم این نیسـت .وصـف حقیقی بدون ابزار مادی نمیتوانند کاری انجام دهند و تمام فعل و
ادراکـی کـه مـن درک میکنـم تخیـل نیسـت ،تصویـر در انفعاالتشان از طریق ماده است .شما اول آن قاعده کبیر و
چشـم شـما یـک میلیمتـر اسـت ولـی در واقعیـت ممکـن صغیر را تطبیق دهید .مث ً
ال روی یک تابلوی دو متری خط
راست بزرگتر از دو متر نمیتوانید بکشید ولی
اسـت که کـوه دماونـد باشـد؛ ایـن بزرگنمایی
در ذهن خودتان ،بیست متر هم می کشید.
را مـن مییابـم .درصورتـی کـه در آن
ً
این در کجا جای گرفته است .اگر فقط
مثلا
چیـزی کـه در فیزیـکال رخ داده،
ماده باشد ،هیچ کدام از نقاط این خط با
یـک میلیمتـر اسـت .یـک قاعـدهای داریم
هم ارتباط ندارند و از هم خبر ندارند و
کـه کبیـر بـا حفـظ بزرگـیاش در صغیر با
زمانی که نیوتن
اص ً
ال قابل ادراک نیست .باید یک عنصر
حفـظ کوچکـیاش نمیتوانـد جـا بگیـرد،
علم خود را ارائه
دیگری داشته باشیم.
مگـر اینکـه یـا بـزرگ را فشـرده کنیـم یـا
میدهد ،پدیدههایی را
که نتوانست توضیح
دهد به خدا ارجاع
داد تا این پدیدهها
ادراک چیسـت؟ یـا ایـن اسـتداللها کـه
را بپوشاند ،اصطالح
دکتـر شـیخرضایی :لزومـ ًا مسـائل
بـزرگ در کوچـک  جـا نمیشـود .پـس
خداوند رخنهپوش
مربـوط بـه فلسـفه و زیستشناسـی بـه
ایـن حافظههـای جانبـی[ ]1کـه مـا داریم
ایـن صـورت مطـرح نمیشـود .اینطـور اشاره به همین رویکرد
ً
اصلا امـکان
و  5000کتـاب در آنهاسـت
است.
رویکـرد که مـا نمیتوانیـم چیزهایـی را با
عقلـی ندارد .یـا اینکـه میگوییـم اعضای
علـوم تجربـی تببیـن کنیـم ،بنابراین برای
بـدن از هـم خبـر ندارنـد ،مـا دو چیـز را
تببیـن احتیـاج بـه امـر غیـر مـادی داریـم
کـه بـا فاصلـه از هـم بگذاریـم ،بـاز هـم
کـه میتوانـد روح ،خداونـد و حیات باشـد،
میدان مغناطیسـی بینشـان ایجاد میشـود.
رویکـرد موفقـی در فلسـفه علـوم نیسـت.
اینهـا اسـتداللهای الهیـات قدیم ماسـت
ایـن رویکردی اسـت کـه در قـرن  17و 18
مطـرح بـوده اسـت؛ ً
کـه بـه اصطلاح برهانهایـی مبتنـی بـر نفس
مثلا زمانـی کـه نیوتـن علـم خـود را
ارائـه میدهـد ،پدیدههایـی را که نتوانسـت توضیـح دهد به بـوده اسـت .ایـن برهانهـا امـروز خیلـی قابل دفاع نیسـتند
خـدا ارجـاع داد تا این پدیدهها را بپوشـاند ،اصطلاح خداوند چـون طبیعیـات مـا عوض شـده اسـت.
رخنهپـوش اشـاره بـه همیـن رویکـرد اسـت .ممکـن اسـت فکـر مـی کنـم رویکـرد درسـت ایـن اسـت که یک سـری
االن نتوانیـم پاسـخ برخـی سـؤاالت را بـا علـم بدهیـم ولی سـؤاالت فلسـفی از خـود مفاهیـم علمـی بـا پذیـرش
چهارچـوب علمـی ایجـاد شـود کـه آنهـا سـؤاالت اصیـل
علـی االصـول قابـل تحقیق اسـت.
علاوه بـر ایـن مـا نمیدانیـم وقتـی صحبـت از ایـن امـور هسـتند .یـک سـری سـؤاالت هسـت کـه بیشـتر فالسـفه
غیرمـادی میکنیـم ،دقیقـ ًا بـا چـه مکانیسـمی فعالیـت بـه آنهـا عالقهمندنـدً .
مثلا اینکـه چطـور در جهـان مادی
میکننـدً .
مثلا مـا میگوییـم باید یـک روح باشـد و ُمد ِرک کـه همـه چیـز از سـنخ فعـل و انفعـاالت مـادی اسـت
باشـد .ایـن کـه فقط عـوض کـردن کلمه اسـت .چـه معنی یـک پدیـدهای بـه اسـم آگاهـی پدیـداری ظاهـر میشـود.
دارد کـه روح کـه غیرمـادی اسـت مدرک اسـت .مکانیسـم مکانیسـم درد را مـا میدانیـم ولـی چـرا ایـن مکانیسـم درد
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کمـی سـاده انگارانه اسـت.
دستهای از فالسفه که فکر میکنند ،همچنان میشود از
ایده دوالیسم دفاع کرد و تبیینهای فیزیکی نمیتواند همه
پدیدههای ذهنی را تبیین کند ،به مهمترین چیزی که اشاره
میکنند مسأله آگاهی است که چگونه در یک جهان فیزیکال،
پدیدهای به اسم آگاهی ظاهر میشود .آگاهی در سطح پایین،
مثل اینکه من چگونه کیفیت رنگ قرمز را میبینم ولی
کسانی که بیشتر رویکردهای شناختی و علمی به مسائل
ذهنی دارند ،این مسائل را اص ُ
ال مسائل اصیلی نمیدانند  .

همـراه با احسـاس درد اسـت؟ نکتـه دیگر اینکه آقـای دکتر
صحرایـی فرمودنـد هیـچ تناقضـی بیـن علـم و اعتقـادات
دینـی نیسـت ،مـن بـا ایـن قضیـه موافـق نیسـتم .مـا یک 
بحـث خیلـی مفصـل بـه نـام علـم و دیـن داریم کـه در آن
در مـورد تعامـل ایـن دو صحبت میشـود .یکـی از نظریهها
ایـن اسـت کـه ایـن دو حـوزه جـدا از هـم هسـتند و هیـچ
تضـادی بینشـان نیسـت .این نگاهـی خوشبینانه اسـت .در
همیـن جهانبینـی خودتان شـما بـه بعضی چیزها میرسـید
کـه نمیتوانیـد توجیهشـان کنید ،مثالمسـأله معجـزه ،روح،
نقطـه شـروع عالـم ،حیـات و  . ...لزومـ ُا همه اینهـا به تضاد ------------------------
نمیانجامـد ،ولـی اینکـه ک ُ
ال اینهـا دو حـوزه جـدا هسـتندflash memory ]1[ ،

مثـال ادرار کـردن خـود در یـک جمع ،ایـن مسـاله میتواند
دکتر فرازمند:
جـواب آقـای دکتـر صحرایی ،مـن را در مورد سـؤال تفاوت آموزشـی باشـد .میخواهـم بدانـم واقعـ ُا آگاهـی و شـناخت
شـناخت بیـن انسـان و شـامپانزه قانـع نکـردُ .
مثلا در مورد حیوانـات چگونه اسـت؟    
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دکتر صحرایی:
ما علم و دین را جدای از هم نمیدانیم .در واقع
همه علم در دل دین اسالم است .نمونهاش هم
بسیار زیاد است .ولی اگر بخواهیم در مورد بحث
چگونگی ادراک صحبت کنیم ،امروز برای اینها
جواب پیدا شده است .این یک واقعیت است که
ما در قسمتهای مختلف کورتکس که در ارتباط
با ادراکات حسی است دقیق ُا بخشهای مسئول
این چیزها را داریم .مث ُ
ال اگر نورونی خاص را
تخریب کنیم دیگر فرد توان تشخیص سایز اشیاء
را ندارد .اگر نورون کناری را تخریب کنیم ،در
تشخیص همه چیز دچار اشکال میشود .جایی
که نورون و پیام وارد میشود مث ُ
ال فقط به ما میگوید که نور
هست یا نیست .ا ّما جاهای اطراف آن مرکز است که جزئیات
را مثل رنگ قرمز و  ...به ما میگوید .مث ُ
ال در فرد کوررنگی،
نورون را از دست نداده است بلکه عملکرد خود را به خوبی
انجام نمیدهد.
ا ّما بحثی که در مورد آگاهی است .دقیق ُا جایی که باید سؤال
شود بحث مرگ است .چه اتفاقی میافتد که من االن صدا و
نور را میفهمم و میتوانم پاسخ بدهم ،اما بعد از مرگ دیگر
هیچ میشوم ،مگر بدن همان بدن نیست .فقط یک تغییرات
کوچکی در سلول اتفاق افتاد .مث ُ
ال یونی داخل سلول نمیرود و
یا از آن خارج نمیشود .اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ در مورد
مرز انسان و حیوان واقعیت امر این است ما در جایی میرسیم
که انسان هم حیوان است .در قسمت مکانیسمهای مربوط به
درک رنگ ،ما و گربه یکی هستیم ،واقع ُا پایهاش یکی است،

همان سلول عصبی و برهمکنشهایش باعث ایجاد ادراک برای
فرد شده است .مرز ما و حیوان در این است که تعداد سلولهای
ما بیشتر است .پس توانایی ایجاد تبیین و تشخیص جزئیات در
ما خیلی بیشتر از حیوان است .دوم توانایی تجمیع تغییراتی که
در نقاط خاص درک شده ،در ما خیلی بیشتر است .پس به یاد
آوردن در ما خیلی بیشتر از حیوان است .در مغز انسان یک متر
مربع کورتکس داریم ولی در مغز نزدیکترین موجود زنده که
شامپانزه است cm236  ،کورتکس داریم .این تفاوت خیلی
زیاد است که حتی تکامل هم نتوانسته این حلقه حد واسط
اولیه بودهاند و بعضی
را پیدا کند .بعضی میگویند انسانهای ّ
میگویند خیر آنها هم آدم بودهاند ولی چون مغزشان کمتر در
تعامل با محیط بوده ،کمتر هم تکامل یافته است.
پس این تفاوت بین انسان و حیوان عبارت است از تعداد
نورونها ،تبادل اطالعات بین نورونها و ایجاد شبکههای

بسیار زیاد .در مورد تفاوت عملکردی مغز خانمها و آقایان،
اولین تفاوت بارزی که وجود دارد این است که ارتباط بین دو
نیمکره در خانمها خیلی بیشتر از آقایان است .در نتیجه خانمها
میتوانند در یک زمان سه کار انجام دهند ولی آقایان یک کار
بیشتر نمیتوانند انجام دهند.
علمی که ما داریم علم واقعی است و توانمندیهایی را
به انسان داده است که ما این توانمندیها را داریم .یعنی
نمیتوانیم بگوییم االن مثل ده سال پیش از نظر ارتباطات
با هم زندگی میکنیم .این علم بر یک پایه فکری بنا نهاده
شده است .پایههای فکری که هیچ کدامشان مربوط به ما
نیست .فلذا خیلی جاها به تضاد می رسیم .یک مثالی عرض
کنم .این جمله را خیلی شنیدهایم که اعتیاد یک بیماری است.
منش ُا این جمله این است که معتاد میتواند معتاد بشود .منش ُا
این جمله این است که انسان می تواند تلذذ داشته باشد .منش ُا

این جمله هم این است که انسان میتواند بهترین باشد یعنی
امانیسم .بر اساس این فلسفه امانیسم االن درمان در جامعه ما
انجام میشود .در حالیکه میدانیم فلسفهاش شکست خورده
است .بحثی که ما داریم این است که در حوزههای علمی ما
هیچ اختالفی با هم نداریم ا ّما جایی که سخن از کاربرد علم
میشود دعوا پیش میآید.
ممکن است من بخواهم روی شناخت کار کنم .یعنی اینکه
به تمام زوایا و گوشههای فکری شما دست پیدا کنم .اگر
فلسفهای که پشت این کار است این باشد که بخواهم
احساس ل ّذت جویی شما را تقویت کنم که این گناه میشود.
در مورد استفاده از عطرهای زنانه و مردانه هم که عرض
کردم ،فلسفه استفاده از عطر زنانه و مردانه جذب جنس
مخالف است که در امانیسم کام ُ
ال حالل است ،اما از نظر ما
جز در همسران حرام است.

دکتر حمیدزاده:
ایـن مطلبـی که آقـای دکتر شـیخ رضایی اشـاره کردند که
بـا ایـن نظامهـای فلسـفی قدیمـی که بـر مبنـای طبیعیات
اسـتوار هسـتند و بحـث خـدای رخنهپـوش یـا بـه تعبیر من
خـدای خألهـا کـه هـر جـا رخنـهای داشـتیم ،آن جـا خـدا
را بگذاریـم ،قبـول نداریـم ،صحیـح نیسـت .مـا بعضـی از
نظامهـای فلسـفی را قبول داریـم .اینکه شـما میفرمایید دو
میلیـون کتـاب را در حافظـهای کوچک جا میدهیـد ،کتابها
را کـه جـای نمیدهیـد ،نقاط موجـود در کتابها را به شـکلی
دیگـر سـازمان میدهیـد ،نحوه سـاماندهی دو میلیـارد نقطه
در کتابهـا و آن حافظـه رایانـهای متفـاوت هسـتند .شـما در
همـان ظرفیـت دو گیـگ میتوانیـد 1ترابایت را قـرار دهید؟
در هـر جـا بـه تناسـب خـودش کار میکنـد .این نـه تنها در
مورد انسـان بلکـه در مورد تمام موجوداتی کـه دارای ادراک
باشـند ،صـدق میکند.
فلسـفه اسلامی و علمالنفـس ادراک
را نـه بـر اسـاس اینکـه نمیدانـد چـه
اتفاقـی میافتـد ،بلکـه کام ً
ال بـا اطالع
از مکانیسـمهای مـادی و جسـمانی
توضیـح میدهـد؛ پـس رویکـرد،
رویکـرد خـدای خألها نیسـت .اینکه
رابطـه نفـس بـا بـدن چه هسـت را با

یـک مثـال سـاده بیـان میکنـم .همانطـور کـه آقـای دکتر
صحرایـی فرمودنـد کـه مثلا اگر یـک نورون تخریب شـود
چـه تأثیری در شـناخت میگذارد .مثال اگر کسـی چشـمش
ضعیـف شـود و بـه او بگوییـم عینک بزن ،این عینک اسـت
کـه میبینـد یـا چشـم اسـت کـه میبینـد؟ مـا میدانیم که
بـدون عینـک نمیتوانـد خوب مطالعـه کند ولـی عینک که
مطالعـه نمیکنـد بلکـه فقـط یـک ابزار اسـت .ماننـد همین
نسـبت را چشـم نسـبت بـه نفـس دارد .کـه الب ّتـه میگوییم
اگـر چشـم شـما کمـی اختلال پیـدا کنـد ،ادراک مختـل
میشـود .هـر کـدام از ابزارهایـی کـه تـا مغـز میرسـد و
حتـی خـود مغـز اگـر اختلال پیـدا کنـد ،آن ادراک بـه آن
صـورت رخ نمیدهـد .ا ّمـا همـه صحبـت این اسـت که اگر
همـه اینهـا بتواننـد دقیق و درسـت کار کنند ،بـاز ادراک این
نیسـت .نـه بخاطـر اینکـه عملیـات فیزیکی و شـیمیاییاش
را نمیدانـم.
هستمکهنظامهایفلسفیمتعددی
بهاینمس ُالههمواقف
داریم .ما میگوییم که
یک  نحو های تبیین
فلسفی داریم که میتواند این نقاط
را حل بکند .حاال این بحث که این
نفس چطور با بدن کار می کند و در کجا قرار
دارد ،همه اینها در جای خودش بحث شدهاست .

دکتر خسروپناه:
إنشـاءاهلل ببینیـم در جلسـات بعـدی میتـوان یـک تبییـن فلسـفی درسـتی از ادراک ارائه کرد که بـه تعبیـری بگوییم یک 
تجـرد ادراک و رابطهاش با نفـس را ذکر
تبیینـی اسـت کـه فلسـفه خـودش مسـتقل میتوانـد ادراک را بیـان کند و نیـاز بـه ّ
بکنـد و ارتباطـی هـم با دانسـتههای علم نداشـته باشـد.
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